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Anotace 
Diplomová práce „Čína českém tisku: Srovnání reprezentací autoritářského politického 

systému v demokratickém mediálním systému“ pomocí kvalitativní obsahové analýzy 

zkoumá atributy, které byly Číně připisovány vybranými českými mainstreamovými deníky 

ve vybraných obdobích, usouvztažňuje je a řadí do ustavených kategorií. Na základě analýzy 

se práce snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem mohou být ideologicky upravovány 

mediální reprezentace politického a společenského systému, který je principiálně nepřijatelný 

v systému, kde působí média, která tyto reprezentace předkládají. Samotné prezentaci 

výsledků kvalitativního výzkumu předchází stručný vhled do historie a současných problémů 

Číny a výklad pojmu ideologie založený na popisu vývoje tohoto pojmu především 

v marxistické linii jeho negativního vymezení. Součástí práce je také obsáhlá přílohová část, 

která graficky znázorňuje obraz Číny v diskursu Lidových novin a Práva v pěti zvolených 

obdobích a umožňuje snadné porovnání jednotlivých dílčích diskursů a tím i posunů, které 

obraz Číny v českém tisku případně zaznamenává mezi jednotlivými obdobími nebo v podání 

dvou různých deníků. 
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Annotation 
Diploma thesis “China in the Czech Press: Comparing Representations of Authoritarian 

Political System in Democratic Media System” uses qualitative content analysis to examine 

attributes ascribed to China by selected Czech mainstream newspapers in selected periods, 

systematizing and categorizing the findings into instituted categories. The analysis serves as a 

basis for answering the key question: How media representations of political and social 

system – which is unacceptable in the system where the media work – can be ideologically 

adapted? Brief insight into history and contemporary problems of China and interpretation of 

the term “ideology” based on description of the development of this term firstly in its negative 

definition of Marxist line stay before presentation of results of the qualitative research. The 

thesis includes also extensive part full of graphical supplements which denote image of China 

in discourse of dailies Lidové noviny and Právo in five selected periods. It allows easy 

comparison of separate partial discourses, so distinctions among the partial images of China 

are well discoverable. 
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1. Úvod – proč právě Čína a její reprezentace v českém tisku? 
 

Mezinárodní olympijský výbor v roce 2001 přidělil pořadatelství Letních olympijských her 

2008 Čínské lidové republice. Obvykle se po určení organizátora olympijských her veřejně 

diskutuje o tom, jak se pořadatelské město a příslušný stát s přidělením olympijských her 

vypořádá, co rozhodlo ve prospěch právě tohoto organizátora a do jaké míry o místě konání 

rozhodly nekalé zákulisní praktiky. V létě 2001 tato strohá informace po letech vyvolala i 

otázky jiného rázu, které můžeme shrnout do jedné obecné: Je správné, aby se olympijské hry 

konaly v Číně? 

Čínská lidová republika jakožto nejlidnatější země světa, která se skrze svůj 

hospodářský rozvoj prodírá mezi světové velmoci, je v západním světě přijímaná s respektem 

odpovídajícím jejímu významu na poli obchodu a vojenství, ale zároveň je kritizována za 

politický systém, který v zemi vládne. Hlavním důvodem kritiky je čínská kombinace tržního 

hospodářství pěstovaného v kapitalistickém duchu a ideologicky vyprázdněného systému 

politického řízení, který je pohrobkem čínské komunistické minulosti, z níž přežívá 

především autoritářská vláda jedné strany, důsledné uplatňování moci státním aparátem, 

vyžadování aspoň tichého souhlasu se systémem a tvrdé trestání pokusů o polemiku 

s nastavenými pravidly či o protest proti některým společenským jevům nebo konkrétním 

událostem. 

Diskuse nabízející argumenty pro a proti legitimitě čínského pořadatelství 

olympijských her se jako bumerang vrátily těsně před jejich zahájením a ve světových 

médiích se toto téma drželo i během akce samotné i po jejím skončení. Čínské pořadatelství 

olympijských her bylo svou problematičností mimo jiné přirovnáváno k pořadatelství 

nacistického Berlína v roce 1936, komunistické Moskvy v roce 1980, ale i autoritářské 

Korejské republiky v roce 1988. Další otázka ze západního světa vyznávajícího demokratické 

principy zněla: Pomohou olympijské hry Čínu změnit, otevřít, demokratizovat? 

Každý, kdo se o problematiku čínského pořadatelství zajímal a zároveň k ní 

nepřistoupil pouze jako k bezrozpornému faktu, si vytvářel svůj názor na základě svých 

individuálních poznatků o Číně. Kdo ji osobně navštívil, měl tu výhodu, že mohl čerpat 

z výseku reality, který poznal přímo prostřednictvím vlastního smyslového vnímání. Zbytek 

zůstal odkázaný na mediální reprezentace různého druhu. 

Autor této práce také patří k této skupině lidí, které problematika čínského 

pořadatelství nenechala lhostejným, a přitom se jejich přímý kontakt s Čínou dosud omezoval 
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na pouhé setkávání se s členy čínské diaspory. Převládají tedy i v mém případě nepřímé 

kontakty s Čínou – hodiny dějepisu, zeměpisu a duchovní kultury během školní docházky, 

zmínky o Číně v přečtených knihách, Čína v různých podobách na filmovém plátně, ukázky 

čínské kuchyně na talíři. Ale nejpodstatnějším a nejbohatším zdrojem informací o Číně pro 

mě zůstala masová média ve smyslu hromadných sdělovacích prostředků, ať už vysílacích, 

tištěných nebo využívajících prostředí internetu. 

Tato skutečnost v mých očích zvyšuje důležitost reprezentací, které nám – v tomto 

případě o Číně – média nabízejí, a v souvislosti s úvahami nad Čínou v roli problematického 

organizátora Letních olympijských her 2008 ve mně vzbudila otázku: S čím vším musí počítat 

příjemce mediálního sdělení, na jehož základě si chce utvořit názor na jev či problém, se 

kterým není v bezprostředním kontaktu? Relevanci tohoto mého vnitřního dotazu jako by 

nechtěně stvrdil Karel Felt ve své glose přímého pozorovatele olympijského dění v Pekingu: 

 

„Babička mi kdysi říkala, že až k nám vtrhnou Číňani, utlučou nás čepicemi. Proč? To 

jsem se nikdy nedozvěděl. Budiž jí omluvou, že svoji vizi prezentovala v době, kdy jsme s 

nejlidnatější zemí světa přestávali kamarádit a ona ji znala jen z černobílé televize. Žila v 

domnění, že všichni Číňané nosí kšiltovky a la Mao Ce-tung a Číňanky klobouky z rýžové 

slámy. Hluboce se mýlila. Denně se setkávám se stovkami Číňanů a žádný z nich nejeví 

sebemenší náznak, že by chtěl někam vtrhnout a někoho mlátit pokrývkou hlavy. Ba naopak. O 

pokrývku hlavy se čínští dobrovolníci ochotně podělí. Stejně jako včera na kanále. V Pekingu 

svítilo sluníčko a sotva si jeden z dobrovolníků všiml, že mou hlavu žádná čepice nezdobí, 

okamžitě mi jednu věnoval. Ve vší slušnosti, samozřejmě, rozhodně mě s ní nefláknul, jak si to 

tenkrát představovala babička…“1 

 

Nechci v této práci zkoumat, jaká je „pravda“. Jestli Číňané ve skutečnosti čepicemi 

mlátí druhé, nebo jim je ochotně podávají. Zajímají mě úskalí, která čekají na příjemce 

mediálního sdělení o určitém sociálním jevu. Zajímá mě, proč mohla babička Karla Felta 

nabýt na základě sledování černobílé televize přesvědčení, že ji Číňané budou tlouci 

čepicemi. Zajímá mě, proč si mohl čtenář Práva v srpnu 2008 naopak myslet, že Číňan mu 

čepici vždy ochotně podá. Ale také se chci dotknout otázky, proč v nás média pěstují 

představu, že mlátit druhého čepicí je nelegitimní, zatímco ochotně ji někomu podat je 

přijatelné, ba žádoucí. 

                                                 
1 Čepicí netloukli. In: Právo, 16. 8. 2008, s. 24. 
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Opustím-li tento příklad, zajímat mě budou atributy, které byly ve vybraném českém 

tisku přisuzovány Číně, a jak se obraz Číny měnil v jednotlivých vybraných obdobích, jakým 

způsobem pojem „Čína“ nabýval v jednotlivých obdobích významu, jakou „Čínu“ pro nás, 

odkázané na její reprezentace, český tisk vytvořil. Nepůjde však o pouhou analýzu vývoje 

reprezentací Číny v českém tisku. Vycházím také z předpokladu, že Čína jakožto země 

s autoritářským politickým systémem je kvůli řadě jeho konkrétních projevů z principu 

ideologicky nepřijatelná pro mainstreamová média v zemi, která se hlásí k demokratickým 

hodnotám. Podstatné tedy pro mé zkoumání bude, jestli a jak se projevuje ideologie 

nepřijatelnosti Číny v českém tisku, potažmo jestli je možné v mediálních výstupech o 

hodnotově nepřijatelné zemi vysledovat budování souhlasu s hodnotami společnosti, v níž 

daná média působí. 

Pro základní orientaci v problematice Číny nejprve nabídnu stručný vhled do historie 

této země a zároveň nastíním nejdiskutovanější společenská témata současné Číny. 

Neopomenu ani pohled na problematiky Hongkongu, Macaa a Letních olympijských her 

2008, kterých se bude úzce dotýkat výzkumná část práce. Následně vystihnu, jaké interpretace 

vztahu médií a konceptu reprezentace reality se budu při zkoumání reprezentací Číny 

v českém tisku držet, a podrobněji se budu věnovat konceptu ideologie a jeho vývoji 

především v marxistické linii. Poznatky z této kapitoly by mi měly poskytnout teoretickou 

oporu pro výzkumnou část práce. Tu uvedu kapitolou o metodologii, ve které mimo jiné 

zdůvodním volbu zkoumaných materiálů a na kterou naváže kapitola sdružující a 

usouvztažňující poznatky, jež přinesl výzkum samotný. Důležité poznatky a odpovědi na 

základní výzkumné otázky této práce shrnu v závěru a pro mezinárodní vědecké využití také 

v anglicky psaném summary. 
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2. Čína jako odlišné sociokulturní prostředí 
 

Čína s 1 336 300 000 obyvatel shromažďuje na svém území téměř pětinu světové populace a 

je nejlidnatějším státem světa2. S rozlohou 9 560 900 km2 je třetím největším státem na Zemi 

po Rusku a Kanadě3. Dějiny čínské civilizace jsou stále předmětem vědeckého bádání, ale 

patří v celosvětovém měřítku k nejstarším. Také počátky čínské státnosti sahají hluboko před 

začátek západního letopočtu4. Tyto tři údaje samy o sobě naznačují, jak obtížné je komplexně 

zachytit hlavní fakta a popsat sociokulturní jevy, které se Číny týkají. Takové cíle si nekladou 

ani práce, které se Čínou z různých pohledů zaobírají jakožto ústředním tématem a věnují této 

zemi stovky stran textu. Není to tedy ani ambicí této práce, která primárně zkoumá 

reprezentace Číny v českém tisku. 

Základní fakta o Číně však ani zde nelze pominout, neboť tvoří důležitý základ a 

východisko pro další práci. Úvodní kapitola se proto snaží syntetizovat vybrané poznatky o 

Číně s důrazem na ty, které mohou být užitečné jako informační pozadí výzkumné části práce 

a které vystihují jevy, které z Číny sociokulturní prostředí odlišné od toho, v němž působí 

česká média. 

 Soustředím se proto na stručnou historii Číny s důrazem na vývoj po pádu císařství, 

nastíním základní geografické údaje o Číně a hlavní problémy současné čínské společnosti, 

popíšu okolnosti přechodu území Hongkongu a Macaa pod čínskou správu ve druhé polovině 

devadesátých let 20. století a také okolnosti čínského pořadatelství Her 29. letní olympiády 

v roce 2008. 

 

2.1 Stručný přehled čínské historie 
 

Území dnešní Číny patří mezi kolébky lidstva. Druh homo sapiens jakožto přímý předchůdce 

dnešního člověka žil v oblasti současné Číny už před 200 tisíci lety. V období neolitu, tedy 12 

tisíc až 2 tisíce let před Kristem, postupně člověk na čínském území přecházel od sběru a lovu 

k různým formám produkce potravin. Archeologické nálezy už vyvrátily původní domněnku, 

                                                 
2 UNITED NATIONS POPULATION FUND, 2008, s. 89, 91. Údaj nezahrnuje obyvatele Hongkongu. 
3 Srov. ROBERTS, J.A.G., 2000, s. XI. 
4 Ibid., s. 1-3. 
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že čínská civilizace v tomto období vznikala pouze v povodí Žluté řeky, a potvrdily existenci 

několika center čínské civilizace.5 

 

2.1.1 První čínské dynastie 
 

Počátky čínské státnosti jsou kladeny na přelom třetího a druhého tisíciletí před Kristem, kde 

leží hranice mezi legendárními a doloženými panovnickými dynastiemi. Za první doloženou 

je považována dynastie Sia,6 která započala svou vládu v povodí Žluté řeky v roce 2205 před 

Kristem.7 V 18. století před Kristem vystřídala v čele čínského státu dynastii Sia dynastie 

Šang, kterou svrhla ve 12. století před Kristem dynastie Čou, jež je doložena až do 3. století 

před Kristem, ale od 8. století před Kristem její moc nad čínským územím začíná slábnout a 

dochází k decentralizaci Číny.8 V období Tří dynastií, jak se toto období raných čínských 

států také označuje, už vláda jednotlivých dynastií pokrývala rozsáhlá území dnešní Číny. 

Zároveň ale platí, že tři zmíněné dynastie se vyvíjely paralelně, jejich vliv se částečně 

překrýval a na čínském území se vyvíjely i další, na těchto dynastiích nezávislé kultury. 

Do doby vlády prvních čínských dynastií spadá také rozvoj řemeslných postupů a 

hospodářských činností, které lidstvo stále využívá, a také formování dodnes vyhledávaných 

čínských učení, myšlenkových systémů a filosofických škol.9 

 

2.1.2 Čínská státnost v době císařství – od prvního sjednocení k první 
republice 
 

Na ustavení čínského státu a etnika měly velký podíl vlády dynastií Čchin a Chan. Stát Čchin 

existoval sice pouhých patnáct let (221 až 206 před Kristem), ale jeho král Jing Čeng se 

prohlásil za prvního císaře a zavedl řadu reforem důležitých pro centralizaci rozdrobené Číny. 

Aby mohl centrálně vládnout rozsáhlému území, zavedl propracovaný byrokratický systém 

státní správy, ale i jednotnou měnu, míry a váhy. Sjednotil také znakové písmo a zahájil 

stavbu ochranných hradeb, které dnes známe jako Velkou čínskou zeď. Právě území prvního 

císařství bylo Číňany vždy považováno za nedílnou součást vlastní Číny. Hlavní principy 

státu Čchin převzal stát Chan, který založil rolnický syn Liou Pang v roce 206 před Kristem a 
                                                 
5 Srov. ROBERTS, J.A.G., 2000, s. 1-2. 
6 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 25. 
7 Srov. ROBERTS, J.A.G., 2000, s. 3. 
8 Ibid., s. 3, 7. 
9 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 43-48. 
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který byl ve své době vedle Říma a Parthie jednou ze tří nejmocnějších říší světa.10 Stát Chan 

se stal s krátkou přestávkou v letech 9 až 25 na více než čtyři století politicky, ekonomicky i 

kulturně jednotným celkem a Chanové coby obyvatelé tohoto státu jsou přímými předky 

hlavního etnika současné Číny, jehož členové se sami označují za Chany a odvozují své 

pojmenování právě od názvu starověkého státu Chan.11 

 Od zániku dynastie a státu Chan v roce 220 do konce čínského starověku, který 

Číňané tradičně kladou do období 1. opiové války v polovině 19. století12, se na území Číny 

vystřídalo u vlády množství dynastií, na centralizovaná období navazovaly doby, ve kterých 

existovalo na čínském území paralelně více říší vedle sebe.13 Čínské etnikum během staletí 

válečných expanzí mimo svá tradiční území i během let, kdy různé části Číny ovládali 

nečínští nájezdníci, vstřebávalo různé vlivy a mísilo se s jinými národy, které Číňané vesměs 

asimilovali. Na zachování čínského státu měl zásadní podíl nástup dynastie Ming, která 

dokázala ve 14. století vymanit Čínu z mongolského područí, které trvalo více než sto let. 

Dynastie Ming navrátila Číně její mezinárodní moc, která od 8. století upadala, a zařadila se 

k nejdéle a nejstabilněji vládnoucím dynastiím čínské historie. Šestnáct císařů dynastie Ming 

se stalo také posledními šestnácti císaři čínské národnosti v čele čínského státu.14 

 Císaři z dynastie Čching, která byla u moci od 17. století až do vzniku Čínské 

republiky jako poslední v historii čínského císařství, byli Mandžuové (dnes jedna 

z nejpočetnějších národnostních menšin v Číně) pocházející z oblasti severní Číny. Za jejich 

vlády sílily kontakty se západním světem a koloniálními mocnostmi, které měly v Asii své 

obchodní i mocenské zájmy. V 19. století se mezinárodní vliv Číny značně oslabil, Čchingové 

museli řešit řadu vnitřních problémů, které spolu souvisely – populační růst, hospodářské 

krize, společenské nepokoje. Pozici dynastie Čching oslabila prohraná čínsko-japonská válka 

na konci 19. století a následné dělení některých území Číny mezi světové mocnosti. Snahy o 

reformu čínské společnosti vyvrcholily revolucí, která vypukla 10. října 1911 a vedla 

k vyhlášení Čínské republiky, jejímž prvním prezidentem se 1. ledna 1912 stal prostý občan 

bez klasického čínského vzdělání Sunjatsen.15 

 

                                                 
10 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 49-53. 
11 Srov. OBUCHOVÁ, Ľubica, 1999, s. 54. 
12 Ibid., s. 47. 
13 Srov. FAIRBANK, John F., 1998, s. 510-544. 
14 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 100-101. 
15 Ibid., s. 113-138. 



 15

2.1.3 Čínská republika 
 

Sunjatsen se své funkce brzy vzdal, následně abdikoval poslední čchingský císař a 

prezidentem se stal Jüan Š´-kchaj, dlouholetý vysoký císařský funkcionář. Jeho autokratický 

způsob vlády se ale neslučoval s představami, které o vedení republiky měli bývalí 

revolucionáři sdružení v Kuomintangu, Národní straně založené roku 1912. Jüan Š´-kchaj 

úspěšně přestál pokus o povstání a v roce 1914 nastolil v zemi neskrývanou diktaturu. Ještě 

před svou smrtí v roce 1916 se prohlásil za čínského císaře, ale kvůli všeobecnému odporu 

následně abdikoval. Čínu si po diktátorově smrti rozdělily vojenské skupiny a v roce 1917 

vznikly dvě republiky – na severu pod vedením militaristy Tuan Čchi-žueje se sídlem 

v Pekingu a na jihu s centrem v Kantonu a v čele se Sunjatsenem. 

 Paralelně s těmito událostmi se podařilo Japonsku prosadit diplomatickou cestou své 

rozsáhlé územní požadavky a Čína se do značné míry ocitla pod japonskou nadvládou, což 

mezi Číňany vyvolávalo protijaponské nálady. Jelikož řada Číňanů na významných postech 

měla už zkušenosti ze studií v zahraničí, zvýšil se tlak na modernizaci konzervativní čínské 

společnosti. Začala intelektuální revoluce, která vedla k reformě čínských institucí v duchu 

západních konceptů individuální svobody a rovnosti a umožnila posílení vlasteneckého hnutí. 

 V jeho rámci se roku 1919 znovu objevuje na scéně dříve zakázaný Kuomintang, 

tentokrát jako strana vedená Sunjatsenem, ve které byly populární myšlenky socialismu. 

Z hnutí vlasteneckých studentů také vzniká a v červenci 1921 je v Šanghaji oficiálně ustavena 

Komunistická strana Číny16, na jejímž fungování se od začátku podílejí poradci ze Sovětského 

svazu. S představou možnosti účinněji bojovat proti imperialistickým velmocím, sjednotit 

Čínu a prosadit lepší pracovní podmínky pro dělníky vstoupili členové KS Číny do 

Kuomintangu, v jehož rámci si jejich strana zachovávala autonomii. Ve dvacátých letech 20. 

století vojska Kuomintangu pod velením generála Čankajška postupně sjednocovala některé 

části Číny pod svou nadvládou, ale zároveň propukl vnitřní spor mezi konzervativním a 

komunistickým křídlem strany. Čankajšek provedl roku 1927 pravicový převrat, 

pronásledoval a potíral komunisty, se kterými vedl v letech 1928 až 1936 občanskou válku. 

V prosinci 1936 byl Čankajšek zatčen a donucen s komunisty vyjednávat o společném 

postupu proti Japonsku, které využilo situace a ovládlo rozsáhlá území severní, východní a 

střední Číny. 

 KS Číny během vlastenecké války proti Japonsku v letech 1937 až 1945 posilovala 

své pozice. Číně se i za pomoci Spojenců v rámci 2. světové války podařilo vymanit 
                                                 
16 Dále jen KS Číny. 
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z japonské okupace, ale na boj s Japonci navázala občanská válka mezi Kuomintangem a 

čínskými komunisty, kteří neustále nabírali na síle technické, početní i ideologické, až získali 

nad Kuomintangem převahu a ovládli většinu pevninské Číny. Spojené státy americké do 

vývoje občanské války aktivně nezasahovaly a vláda Kuomintangu se v listopadu 1949 

uchýlila na Taiwan, který zůstal v její moci. Předseda KS Číny Mao Ce-tung prohlásil 1. října 

v Pekingu zbytek čínského území Čínskou lidovou republikou.17 

 

2.1.4 Čínská lidová republika 
 

Vývoj Čínské lidové republiky18 můžeme rozdělit do dvou hlavních období, během kterých se 

dají rozlišit další etapy se specifickými rysy vývoje čínské společnosti.19 Revoluční období 

trvalo od října 1949 do smrti Mao Ce-tunga v září a odstranění tzv. „bandy čtyř“ v říjnu 1976, 

kdy v Číně skončila Velká proletářská kulturní revoluce.20 Dobu od konce Kulturní revoluce 

do současnosti lze označit za reformátorské a modernizační období.21 

 

2.1.4.1 Revoluční období 
 

Hlavními znaky období od převratu v říjnu 1949 do konce Kulturní revoluce roku 1976 byla 

snaha KS Číny v čele s Mao Ce-tungem přetvořit čínskou společnost v duchu marxistické 

ideologie ve společnost beztřídní a snaha o zprůmyslnění země. Revoluční změny se týkaly 

politiky, ekonomiky, společenského uspořádání i kultury. Vývoj v Číně má pevně v rukou 

Mao Ce-tung, který prosazuje radikální postupy a masové kampaně s cílem dokonat revoluční 

změny ve společnosti, jimž přiznává větší důležitost než ekonomickému růstu země. Kvůli 

tomu se neustále dostává do sporů se zastánci umírněnější a pragmatické linie čínské politiky, 

kteří kladou důraz právě na růst ekonomiky.22 

 KS Číny si okamžitě po vzniku ČLR získala podporu velké části obyvatel a posílila 

svůj vliv především díky snaze vyvést zemi z hospodářské krize. Sympatie si získala také 

vystoupením proti vojskům OSN během války v Koreji. Patrné bylo úsilí přejít od vojenské 

k civilní vládě, začala konfiskace a přerozdělování majetku třídních nepřátel režimu a záhy 
                                                 
17 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 138-149. 
18 Dále jen ČLR. 
19 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001, s. 3. 
20 Srov. ROBERTS, J.A.G., 2000, s. 278. Dále jen Kulturní revoluce. 
21 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001, s. 3. 
22 Ibid., s. 3. 
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také rozsáhlé represe vůči skupinám lidí označených za nepřátele ČLR. Léta prvního 

pětiletého plánu (1953 až 1957) potvrdila směřování Číny k socialistickému typu společnosti 

a znamenala velké investice do těžkého průmyslu ve městech, přestože až 80 % obyvatelstva 

stále žilo na venkově.23 

 Ve snaze dokončit výstavbu socialistické společnosti a pokročit ke komunismu 

vyhlásilo vedení KS Číny roku 1958 tzv. Velký skok vpřed, program nikdy nekončící 

revoluce, který měl dát další impuls čínské společnosti (možnost vzdělání pro široké vrstvy 

obyvatel a politická výchova vědců a techniků) a ekonomice (hromadné přesuny desetitisíců 

lidí ze zemědělských oblastí do městské průmyslové výroby), která se podle Mao Ce-tunga 

mohla do 15 let dostat na úroveň britské. Velký skok vpřed ale uvrhl Čínu na přelomu 

padesátých a šedesátých let do hospodářské krize a hladomoru. Následovalo období, kdy se 

problémy země pokusili svými opatřeními vyřešit čelní představitelé KS Číny Liou Šao-čchi a 

Teng Siao-pching, kteří po hospodářské stránce dokázali Čínu vrátit zpět na úroveň před 

experimentem Velkého skoku vpřed.24 

 Desetiletí počínající rokem 1966 znamenalo pro čínskou společnost katastrofu, během 

které pocítily týrání a ponižování desítky milionů lidí. V Číně byla systematicky pošlapávána 

lidská práva a platnost zákonů.25 Aktivní fáze Kulturní revoluce trvala od května 1966 do 

dubna 1969, ale její dozvuky pokračovaly až do roku 1976, kdy zemřel její duchovní otec a 

iniciátor Mao Ce-tung.26 Dějiny tohoto období vnitřní zkázy a rozvratu Číny nejsou dodnes 

přesně popsány,27 ale je známo, že Mao Ce-tung svým programem, který mezi autoritám 

tradičně poslušnými Číňany našel odezvu, dal značnou moc do rukou čínské mládeže, která 

tvořila tzv. rudé gardy a s podporou Mao Ce-tunga organizovala ozbrojené výpady proti 

obyvatelstvu a terorizovala zemi pod záminkou revolučního boje proti starým autoritám. Mao 

Ce-tung ve snaze posílit svou pozici neomezeného vládce ČLR usiloval o změny ve školství, 

zdravotnictví i kultuře, snažil se přeměnit KS Číny více podle svých představ a názorů a 

dosadit na důležitá stranická místa osoby věrné jeho soudobému myšlení. Když v září 1976 

Mao Ce-tung zemřel, byla Čína na mezinárodním fóru oslabenou zemí se značně poškozeným 

hospodářstvím i celým společenským systémem.28 

 

                                                 
23 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 150-153. 
24 Srov. ROBERTS, J.A.G., 2000, s. 265-273. 
25 Ibid., s. 283. 
26 Ibid., s. 278. 
27 Srov. FAIRBANK, John F., 1998, s. 422. 
28 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 156-159. 
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2.1.4.2 Reformátorské a modernizační období 
 

Období od smrti Mao Ce-tunga po současnost se vyznačuje snahou vedení KS Číny, která si i 

přes zvýšený vliv opozičních sil nekompromisně udržuje vedoucí úlohu ve státě, o 

vyvažování autoritářského politického zřízení s potřebou prosperující ekonomiky. Potřeby 

ekonomického růstu a modernizace hospodářství vedly k tomu, že se Čína více otevírá světu, 

poskytuje prostor západním i japonským investorům. Čínská forma socialismu dnes na rozdíl 

od dob Mao Ce-tunga preferuje stabilitu autoritářsky řízené společnosti založenou na 

dodržování zákonů a společenského pořádku.29 Ekonomický růst znamená pro většinu 

obyvatel vyšší životní standard, ale zároveň dochází k výraznému prohlubování nerovností 

v životní úrovni městského a venkovského obyvatelstva. Čínská společnost se v posledních 

desetiletích vyrovnává s nástupem konzumního způsobu života, zvýšenou mírou korupce a 

kriminality i dalšími problémy.30 

 

2.2 Nástin problémů Číny posledních desetiletí 
 

Rozsáhlé území ČLR má složité víceúrovňové správní členění. Na nejvyšší úrovní se území 

ČLR dělí na 33 samostatných správních jednotek – 22 provincií, 2 zvláštní administrativní 

oblasti (Hongkong a Macao), 4 města pod ústřední správou (Čchung-čching, Peking, Šanghaj, 

Tiencin) a 5 autonomních oblastí (čuangská Kuang-si, chuejská Ning-sia, ujgurská Sin-ťiang, 

Tibet a Vnitřní Mongolsko).31 

 Čína je stát multikulturní a multietnický, různé skupiny jejích obyvatel se značně liší 

ve své historii, kultuře, jazyku, náboženství, způsobu života a představách o světě.32 I přes 

různý stupeň integrace jednotlivých etnik do centrální státní struktury ale zároveň platí, že u 

všech skupin obyvatel ČLR existuje předpoklad identifikace a sounáležitosti s čínským 

státem, a to především zásluhou dlouhých staletí společného soužití a vesměs sdílené 

konfuciánské tradice harmonie i přísného společenského řádu. Nejpočetnější etnikum Chanů 

tvoří 92 % populace ČLR, menší etnika obývají až na výjimky příhraniční oblasti a rozsáhlá 

území na západě a severozápadě Číny. ČLR uznává celkem 56 různých národností, které 

                                                 
29 Demokratizační proces, který vrcholil ve druhé polovině 80. let, vyústil až ve společenské nepokoje. Lidé, 
kteří v roce 1989 vyšli do ulic, žádali další rozšíření občanských svobod a pokračování společenských změn. 
Vládní činitelé ale proti protestujícím zasáhli silou, nejznámější je krvavé potlačení demonstrace na pekingském 
náměstí Tchien-an-men 4. června 1989. (Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 160-161). 
30 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001, s. 6. 
31 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 194, 223. 
32 Srov. OBUCHOVÁ, Ľubica, 1999, s. 14. 
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náleží do čtyř vzájemně nepříbuzných jazykových rodin (sino-tibetská, turkicko-altajská, 

austro-asiatická a indoevropská), přičemž nejpočetnější chanské etnikum lze ještě dále dělit 

do osmi jazykových skupin (mandarínština, vu, jue, siang, hakka, kan, jižní a severní min).33 

 Přírodní podmínky na různých místech rozsáhlého území Číny se značně liší a 

ovlivňují způsob života i hustotu zalidnění daných oblastí. Na čínském území nalezneme 

hory, pouště i úrodné nížiny; sušší vnitrozemské podnebí s většími teplotními výkyvy i 

podnebí přímořské ovlivňované pravidelnými monzuny a větším přísunem srážek. Suchou 

oblast severní Číny, kde zemědělské produkci dominuje proso a pšenice, pomyslně odděluje 

od vlhkého jihu, kde se pěstuje především rýže, rovnoběžka na 33. stupni severní šířky. Právě 

v úrodnější jižní části území ČLR je kumulována většina obyvatel Číny.34 

Rozsáhlý a vnitřně rozmanitý územní celek, jakým je ČLR se svou více než jednou 

miliardou obyvatel a několik tisíc let čítající historií, se vyrovnává s řadou specifických 

problémů. Nastíním zde alespoň nejvýznamnější z nich. 

 

2.2.1 Politika a ekonomika 
 

Čína se po smrti Mao Ce-tunga a konci kulturní revoluce začala výrazně orientovat na 

hospodářský růst, aby se pokusila vyčlenit z kategorie rozvojových  zemí a předešla krizím 

ohrožujícím základní potřeby obyvatelstva. S přeměnou fungování ekonomiky ale nejdou 

ruku v ruce proměny společenského a politického uspořádání. Alespoň v tom smyslu, že se 

nemění autoritativní zřízení ČLR a KS Číny si snaží zachovat mocenský monopol a udržet a 

posilovat územní celistvost státu se silnou centrální vládou. Takovýto vývoj lidnaté světové 

velmoci ovlivňuje vnímání Číny v euro-americkém prostředí: „Dnes obdivujeme čínskou 

hospodářskou výkonnost, zatímco na společenský systém kontinentální Číny hledíme vesměs 

jako na bizarní a poněkud nepochopitelnou směs anachronického a despotického komunismu, 

asertivního nacionalismu a divokého kapitalismu paradoxně vzdorujícího „přirozené“ touze 

po demokracii.“35 

 V ČLR oficiálně existuje devět politických stran, ale veškerá moc a rozhodovací 

pravomoci náleží KS Číny, která udává směr vývoji čínské společnosti, v níž má vedoucí 

úlohu. KS Číny se považuje za předvoj proletariátu a určuje politiku, kterou ČLR realizuje. 

Na centrální orgány KS Číny jsou úzce napojeny hierarchicky nižší stranické orgány na celém 

                                                 
33 Srov. PROCHÁZKOVÁ, Klára, 2007, s. 2, 7. 
34 Srov. FAIRBANK, John F., 1998, s. 14-17. 
35 BUDIL, Ivo T., 2008, s. 23-24. 
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území Číny.36 KS Číny se snaží v poslední době oddělovat politiku od ekonomiky. Někdejší 

striktní komunistická ideologie v Číně oslabuje a zůstává z ní pouze snaha udržet autoritářské 

socialistické zřízení se specifickými čínskými rysy, vedoucí úlohu KS Číny a centrální řízení 

společnosti s ekonomickým rozvojem jakožto prioritou.37 

 Čínská ekonomika prošla od roku 1978 řadou reforem, které zemi posunuly od 

centrálně plánovaného hospodářství k jeho tržní variantě. Oba tyto systémy v Číně stále 

koexistují a doplňují se, ačkoli podíl státem vlastněných podniků se stále zmenšuje ve 

prospěch soukromého sektoru. Až na výjimky je státní sektor tvořen velkými podniky, které 

se vyznačují vysokou mírou byrokracie a nízkou efektivitou, zatímco pro soukromý sektor 

jsou typické menší dynamické firmy, často s podílem zahraničního kapitálu. Výjimkou nejsou 

ani hybridní společnosti vlastněné zčásti soukromníky a částečně státem.38 

Proměna čínského hospodářství posledních desetiletí zahrnuje nejen postupný přechod 

od centrálně plánovaného k tržnímu hospodářství, ale také přechod od zemědělské výroby, 

kterou v roli tahouna čínské ekonomiky střídá průmysl a finanční sektor.39 Tato změna v sobě 

zahrnuje také strukturální přeměnu složení čínského obyvatelstva – od roku 1978 vzrostla 

populace ČLR o více než 300 milionu lidí, přičemž rapidní nárůst populace vykázaly 

především urbanizované oblasti. Ve městech ročně přibývalo okolo 13 milionů obyvatel a 

počet obyvatel ČLR, kteří se neživí zemědělstvím, v daném období vzrostl skoro o 250 

milionů lidí.40 Hospodářský rozvoj je ale značně nerovnoměrný, z čehož vyplývá, že sociální 

nerovnosti mezi jednotlivými vrstvami čínského obyvatelstva se nestírají, ale naopak 

prohlubují. 

 

2.2.2 Sociální nerovnosti 
 

Navzdory výše popsanému nástupu průmyslové výroby a finančnictví mají mezi 

obyvatelstvem stále početní převahu lidé, kteří se živí zemědělstvím. Ceny zemědělských 

výrobků i zemědělské výnosy ale klesají, stagnuje i těžký průmysl, v němž našla řada 

čínských obyvatel uplatnění, a tak se v zemi zvyšuje nezaměstnanost a nůžky společenské 

nerovnosti se rozevírají. 

                                                 
36 Srov. MACKERRAS, Colin, 2001b, s. 85. 
37 Srov. PROCHÁZKOVÁ, Klára, 2007, s. 5. 
38 Srov. MACKERRAS, Colin, 2001b, s. 187. 
39 Ibid. 
40 Srov. PROCHÁZKOVÁ, Klára, 2007, s. 5. 
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 Velké rozdíly jsou především mezi životní úrovní městských obyvatel a venkovanů. 

Venkovské obyvatelstvo činí dvě třetiny čínské populace, ale ze státního rozpočtu na něj 

připadá jen jedna sedmina až jedna desetina veškerých finančních prostředků. Venkované de 

facto nemají možnost podílet se na veřejném životě a využívat veřejné služby. Dalšími 

problémy venkovanů jsou obtížnější přístup ke vzdělání, složité hledání pracovního uplatnění, 

výrazně horší finanční ohodnocení jejich práce nebo skutečnost, že v Národním lidovém 

shromáždění reprezentuje venkovské obyvatelstvo čtyřikrát nižší počet poslanců, než jaký 

zastupuje stejný počet městských obyvatel. 

 Odlišná je také kupní síla obyvatel v jednotlivých regionech ČLR. Světová banka dělí 

čínské obyvatelstvo podle kupní síly do čtyř skupin, přičemž do nejvyšší kategorie náleží 

pouze města Peking, Šanghaj a Šenčen, kde žijí 2,2 % populace ČLR. Druhou kategorii tvoří 

města Tiencin a Kanton, provincie Če-ťiang, Ťiang-su, Fu-ťien a další na jihovýchodě Číny – 

celkem jde o 22 % čínské populace. Třetí skupina zahrnuje 26 % Číňanů a zbytek, tedy téměř 

polovina obyvatel ČLR z chudých centrálních, západních a severozápadních oblastí země, 

spadá do nejchudší kategorie, což dělá z Číny stát s největšími regionálními nerovnostmi na 

světě.41 

 

2.2.3 Další specifika současné čínské společnosti 
 

Hospodářský úspěch země je do značné míry měřitelný schopností uživit vlastní obyvatelstvo, 

což je jedním z hlavních důvodů, proč se Čína coby nejlidnatější země světa snaží regulovat 

svou populaci. Státní program na podporu rodin s jedním dítětem v sobě ovšem nese i takové 

problémy jako je zvýšený počet potratů, k nimž je potenciální matka donucena, a vzhledem 

k tradičně silnému postavení instituce rodiny v čínské společnosti a k dominantní pozici muže 

v jejím rámci se Čína začíná potýká s nezdravou převahou mužů a nedostatkem žen 

v populaci, protože žádanými potomky jsou synové a oběťmi potratů naopak potenciální 

dcery.42 

Postavení ženy v čínské společnosti se mění a zrovnoprávňuje s tím, jak postupuje vliv 

západního stylu života a dochází k častějším neformálním kontaktům mezi mužskou a 

ženskou složkou čínské společnosti. To se ale týká především městského obyvatelstva, a i 

přesto je postavení ženy v čínské společnosti přirovnáváno k „dvojité vazbě“, což je metafora 

                                                 
41 Srov. PROCHÁZKOVÁ, Klára, 2007, s. 5. 
42 Srov. MACKERRAS, Colin, 1999, s. 236-239. 
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nutnosti nést břemeno práce v zaměstnání i v domácnosti. Ačkoli se sociální i ekonomické 

postavení čínských žen od vzniku ČLR zlepšilo, měřeno například možností vykonávat 

funkce s rozhodovacími pravomocemi je stále nerovnoprávné a na venkově přetrvává tradiční 

model ženské podřízenosti.43 

V Číně je také patrný rozpor mezi vládní snahou centralizovat zemi a zachovat územní 

celistvost a touhou některých národnostních menšin (např. Tibeťané, Ujguři) o větší míru 

autonomie či naprostého vyvázání se z čínského područí. Problematika nakládání 

s národnostními menšinami a dodržování lidských práv v oblastech, které tyto menšiny 

obývají, je světovými médii zřejmě nejsledovanější problematikou současné Číny. Kromě 

politicko-ekonomické situace nezůstávají nepovšimnuty ani záležitosti týkající se radikálních 

zásahů do krajiny (např. zbudování gigantické vodní nádrže Tři soutěsky) a stále palčivější 

problém znečištěného životního prostředí, kterým se čínská vláda začíná stále vážněji 

zabývat. 

 Jednadvacáté století klade před čínskou společnost tři velké výzvy. Čína se po staletí 

musí vyrovnávat s vysokou mírou celospolečensky a nejen ve státní správě rozšířené korupce, 

která stále přetrvává. Vzhledem k dynamickému rozvoji informačních technologií je pro 

vládu ČLR stále těžší mít pod kontrolou informační toky a čínští předáci už si uvědomují, že 

k udržení dominantního postavení KS Číny je nutné nikoli proti novým technologiím bojovat, 

nýbrž je přijmout a využít je ve svůj prospěch. Rostoucí vliv západního stylu života a snaha 

zapojovat se co nejaktivněji do světové ekonomiky vyvolává u čínských politiků také potřebu 

pokračovat v reformách, které by udržely KS Číny u moci a zároveň umožnily další 

hospodářský růst.44 

 

2.3 Zvláštní administrativní oblasti ČLR 
 

V letech 1997 a 1999 Čínská lidová republika připojila ke svému území Hongkong a Macao – 

dvě enklávy, které dlouhodobě spravovaly někdejší koloniální mocnosti Velká Británie a 

Portugalsko. Vzhledem k tomu, že předmětem výzkumné části této práce jsou mediální 

reprezentace Číny v období přechodu těchto dvou území pod čínskou správu, považuji za 

nutné vyložit základní fakta o Hongkongu a Macau, popsat vztah těchto dvou území k Číně a 

okolnosti, za kterých se vrátily do čínských rukou. 

                                                 
43 Srov. MACKERRAS, Colin, 1999, s. 251-255. 
44 Srov. SAICH, Tony, 2004, s. 329-347. 
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2.3.1 Hongkong 
 

Území známé pod označením Hongkong se rozkládá při ústí Perlové řeky do Jihočínského 

moře a je tvořeno samotným ostrovem Hongkong a dalšími ostrovy, kterých je více než 250, 

poloostrovem Kowloon a pevninským územím zvaným Nová teritoria, přičemž dohromady 

toto hustě zalidněné území zabírá plochu 1078 km2, na kterých žije převážně čínské 

obyvatelstvo.45 Počet obyvatel neustále roste, aktuálně jich zde žije zhruba 7 300 000.46 Svým 

zřízením je Hongkong – podobně jako Macao – teritoriem ČLR se zvláštní správou a značnou 

mírou autonomie.47 Hongkong je oblastí známou svou stabilitou a ekonomickou prosperitou. 

Z řídce osídlené a nepříliš využívané oblasti se během necelých dvou staletí stala jedna 

z nejrozvinutějších ekonomik světa.48 

 

2.3.1.1 Hongkong a Britové 
 

Velká Británie jako jedna z největších koloniálních mocností světa měla svou sféru vlivu také 

v oblasti jihovýchodní Asie. Čína byla obchodním partnerem britských společností a Britové 

si v první polovině 19. století vyhlédli Hongkong jako ideální místo pro kontakt s pevninskou 

Čínou, začali se zde usazovat a na počátku 40. let 19. století převzali nad tímto územím 

kontrolu. 

 Čína přišla o svůj vliv v Hongkongu po tzv. první opiové válce (1839-1842). Ta byla 

vyústěním sporu mezi Brity a v Číně vládnoucí dynastií Čching ohledně dovozu opia. Britové 

tuto drogu do Číny ve velkém dováželi a její prodej a distribuce po celé Číně jim vynášely 

velké zisky. Zároveň ale závislost na opiu ničila Číňany všech společenských vrstev, 

císařskou rodinu nevyjímaje. Reakcí bylo radikální opatření císařského komisaře pro zákaz 

opia Lin Ce-süho, který nechal v březnu 1839 v přístavním Kantonu zničit 20 tisíc britských 

beden opia. Velká Británie odpověděla ozbrojenou invazí na čínské území a důsledkem čínské 

porážky bylo podstoupení Hongkongu Britům.49 

                                                 
45 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001, s. 104. 
46 THE STATE OF WORLD POPULATION 2008, s. 91. 
47 Pro zvláštní statuty Hongkongu a Macaa, které jsou ale přesto nedílným územím současné Číny, se vžilo 
označení „jedna země, dva systémy“, které poprvé použil v 80. letech 20. století čínský pohlavár a reformátor 
Teng Siao-pching. Srov. OBUCHOVÁ, Ľubica, 1999, s. 87. 
48 Srov. SHUYONG, Liu, 1997, s. 131-137. 
49 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 123. 
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 V srpnu 1842 byli Číňané nuceni v Nankingu podepsat nerovnoprávnou mírovou 

smlouvu, kterou postoupili Hongkong Velké Británii. Roku 1843 pak královna Viktorie 

vyhlásila Hongkong britskou kolonií. Po ukončení už třetí opiové války roku 1860 získali 

Britové i jižní část poloostrova Kowloon, který leží poblíž ostrova Hongkong, a v roce 1898 

bylo formování britské kolonie dokončeno ziskem dalších rozsáhlých území pevninské Číny, 

která se označují jako Nová teritoria. Čína se zavázala pronajmout Hongkong Velké Británii 

na 99 let.50 

 Hongkong se stal místem, kde se intenzivně mísila západní a čínská kultura, byla 

založena místní univerzita, ekonomické úspěchy přispívaly ke stále hustšímu osídlení 

Hongkongu. Z pevninské Číny se do Hongkongu stahovali ti, kteří prchali před čínským 

režimem, ať ještě v období dynastie Čching nebo později v republikánských dobách. Na druhé 

straně také hongkongští podnikatelé časem začali pronikat na čínské území a investovat tam 

své finance. Zároveň ale Hongkong stále sloužil pevninské Číně jako kontaktní místo se 

světem. Britskou správu Hongkongu narušila pouze japonská invaze během 2. světové války 

(1941-1945) a potom až její předání zpět do čínských rukou. S blížícím se koncem čínsko-

britské smlouvy o pronájmu Hongkongu se ČLR začala v otázce budoucnosti Hongkongu 

stále více angažovat.51 

  

2.3.1.2 Návrat Hongkongu do čínské správy 
 

V období obou republikánských zřízení Čína několikrát deklarovala, že neuznává 

nerovnoprávné smlouvy o Hongkongu uzavřené dynastií Čching a že Hongkong je nedílnou 

součástí území Číny. Roku 1972 se ČLR podařilo donutit OSN k tomu, aby Hongkong a 

Macao byly vyškrtnuty ze seznamu kolonií a uznány za území okupovaná Brity, respektive 

Portugalci. Už v roce 1979 Čína avizovala, jak si představuje budoucnost Hongkongu, totiž že 

hodlá zachovat specifika regionu, zejména rozvinutý kapitalistický systém. Představitelé ČLR 

věděli, že je takového postupu zapotřebí, aby udrželi prosperitu Hongkongu, což bylo v jejich 

zájmu. 

 V roce 1982 Čína oznámila Velké Británii, že je připravena za 15 let – po vypršení 

smlouvy z roku 1989 – obnovit svou nadvládu nad Hongkongem. Obě země toho roku 

oficiálně zahájily rozhovory o budoucnosti Hongkongu, které skončily v roce 1984 uzavřením 

                                                 
50 Srov. SHUYONG, Liu, 1997, s. 270-273. 
51 Srov. OBUCHOVÁ, Ľubica, 1999, s. 87. 
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Společného prohlášení vlády ČLR a vlády Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska o otázce Hongkongu. Z tohoto prohlášení vyplývalo, že Britové předají Hongkong 

k 1. červenci 1997 Číně, čímž se Hongkong stane součástí ČLR, která mu ale poskytne 

vysokou míru autonomie, jež nebude zahrnovat pouze otázky zahraniční a obranné politiky. 

Tyto dvě oblasti měly  spadat do kompetence centrální vlády ČLR. Hongkongu měla být 

propůjčena samostatnost v záležitostech výkonné, zákonodárné i soudní moci včetně 

konečných rozhodnutí, měl zůstat zachován společenský a ekonomický systém regionu a 

přetrvat beze změn měly i v Hongkongu platné zákony stejně jako životní styl. Hongkong měl 

také být i nadále volným přístavem, teritoriem s vlastními celními předpisy a centrem 

mezinárodního finančnictví. Tato předsevzetí byla zahrnuta do tzv. Základního zákona 

Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkong, který převedl heslo „jedna země, dva 

systémy“ do praxe.52 

 Přípravy na přechod z britské do čínské správy přesto vzbuzovaly v samotném 

Hongkongu neklid a obavy z nejasné budoucnosti tohoto regionu a z bolestivého procesu 

začleňování se do struktur ČLR. Pomineme-li nesourodost kapitalistického systému 

v Hongkongu a socialistického zřízení ČLR, kterou částečně řešil Základní zákon, mezi 

Hongkongem a ČLR existovaly značné rozdíly ve velikosti a významu území, 

v socioekonomickém rozvoji a životním stylu, v mentalitě obyvatel, v jejich ideokulturní 

orientaci a převládajícím světonázoru nebo v právním, politickém a ekonomickém systému a 

administrativní praxi.53 Obyvatelé Hongkongu vkládali naděje na skutečné zachování 

autonomie své země do skutečnosti, že ekonomický úpadek Hongkongu by zasáhl i samotnou 

Čínu, která by proto neměla mít zájem zásadně měnit poměry v tomto regionu. Zároveň se ale 

v Hongkongu upozorňovalo na to, že administrativní autonomie zajišťující pokračování 

ekonomického růstu nevylučuje politickou centralizaci, se kterou může velmi dobře 

koexistovat.54 

 Za těchto okolností se stal Hongkong v noci z 30. června na 1. července 1997 znovu 

součástí Číny, tentokrát jako Zvláštní administrativní oblast ČLR. V Hongkongu se 

ceremoniálu, který doprovázel přechod území z britské do čínské správy, zúčastnila řada 

světových politiků včetně reprezentanta britské královny Prince Charlese, britského premiéra 

Tonyho Blaira, britského ministra zahraničí Robina Cooka, ministryně zahraničí Spojených 

                                                 
52 Srov. SHUYONG, Liu, 1997, s. 177-185. 
53 Srov. CHAN, Ming K., 1996, s. 23. 
54 Srov. CHUNG, Jae Ho; LO, Shiu-hing, 1995, s. 185-186. 
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států amerických Madeleine Albrightové a samozřejmě představitelů ČLR – prezidenta Ťiang 

Ce-mina a premiéra Li Penga.55 

 

2.3.2 Macao 
 

Macao se rozkládá při ústí Perlové řeky do Jihočínského moře, 60 kilometrů západně od 

Hongkongu. Skládá se z poloostrova Macao a ostrovů Taipa a Coloane. Tato území dávají 

dohromady 29,2 km2, na kterých žije více než 550 000 z 95 % čínského obyvatelstva, což činí 

z Macaa jednu z nejhustěji zalidněných oblastí na světě.56 Svým zřízením je Macao – podobně 

jako Hongkong – teritoriem ČLR se zvláštní správou a značnou mírou autonomie. I zde 

funguje výše zmíněný princip „jedna země, dva systémy“. Macao je významným 

mezinárodním přístavem a centrem obchodních a finančních transakcí, základní suroviny je 

nuceno dovážet z Číny, Hongkongu či Japonska. Hospodářství je založeno na turistice, 

výnosech z hazardních her, rybolovu, oděvním a textilním průmyslu, ale například i na výrobě 

elektrotechniky nebo okrajových produktů jakými jsou zábavní pyrotechnika, hračky či umělé 

květiny.57 Na rozdíl od silného britského vlivu v Hongkongu bylo Macao dlouho v rukou 

Portugalců. 

 

2.3.2.1 Macao a Portugalci 
 

Vývoj Macaa se od toho v Hongkongu značně liší. Čína poprvé pronajala Macao Portugalsku 

už v roce 1557. Od té doby se tato oblast ocitla pod portugalským vlivem na téměř 450 let. Do 

roku 1842 bylo Macao jediným čínským přístavem oficiálně otevřeným evropským 

obchodníkům, odkud se zboží šířilo do vnitrozemských oblastí Číny.58 

 Evropský charakter vtiskli Portugalci Macau hned v prvním století své nadvlády. Do 

poloviny 17. století se původní tábořiště s několika budovami pro příležitostné přebývání 

proměnilo v opevněné město a jedno z center soudobého asijského obchodu. V Macau se 

prosadila evropská kultura a přístav se stal jednou z hlavních bran do Číny. 

                                                 
55 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001b, s. 63. 
56 Srov. MACAO SAR GOVERNMENT PORTAL. Geography and Population Geographical Location 
[online]. 2008. [cit. 2008-11-23]. Dostupný z WWW 
<http://www.gcs.gov.mo/files/factsheet/geography.php?PageLang=E>. 
57 Srov. LIŠČÁK, Vladimír, 2002, s. 201. 
58 Srov. OBUCHOVÁ, Ľubica, 1999, s. 116. 
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Od roku 1640 do poloviny 18. století však utrpěla pozice Portugalska coby koloniální 

mocnosti, což se projevilo i na prosperitě Macaa. Tamní ekonomika zkolabovala, klesl počet 

obyvatel a Macao bylo po stránce kulturní a společenské stále více odříznuto od světa. Od 

poloviny 18. století do poloviny 19. století se Macao do značné míry sociálně i ekonomicky 

osamostatnilo, stalo se útočištěm pro evropské obchodníky a protestantské misionáře a tamní 

euroasijská společnost těžila z toho, že se začala obchodně orientovat na ekonomicky sílící 

kantonskou oblast. 

Po opiových válkách zastínil Macao, které ztratilo na svém politickém i obchodním 

významu, Hongkong. Ekonomicky se Macao mezi lety 1850 a 1870 zaměřilo na produkci 

lehkého průmyslového zboží s nízkými výrobními náklady (např. zápalky, ohňostroje) a stalo 

se vyhledávaným místem hazardních hráčů. Do poloviny 20. století příliv různých uprchlíků a 

čínských imigrantů rychle zvyšoval počet obyvatel a změnil složení společnosti – Macao se 

stalo z evropské enklávy také výrazně čínským městem a tyto dvě kulturní složky společnosti 

byly na malém prostoru území Macaa v ostrém kontrastu.59 

Po 2. světové válce se Macao ustálilo jako turisticky vyhledávaná oblast s důrazem na 

lehký výrobní průmysl a hazardní hry. Tamní ekonomika postupně sílila, vzrůstal počet 

obyvatel, jehož složení stále více dominovali Číňané na úkor stále ubývajících obyvatel 

portugalského původu. Měnil se kulturní i architektonický charakter Macaa, prakticky 

vymizela zemědělská půda, která ustoupila zástavbě. Macao znovu nabylo své postavení 

obchodního a finančnického centra, které se rychle rozvíjí a mění po stránce ekonomické, 

sociální, demografické, kulturní i politické. Do tohoto rámce zapadá také přechod Macaa zpět 

pod čínskou správu.60 

 

2.3.2.2 Návrat Macaa do čínské správy 
 

Ačkoli návrat Macaa Číně dělilo od podobného kroku v případě Hongkongu pouze dva a půl 

roku a šlo v mnohém o podobné akty, kterými Čína usilovala o posílení územní celistvosti a 

zisk ekonomicky a strategicky důležitých oblastí, jimž v rámci hesla „jedna země, dva 

systémy“ přislíbila na 50 let zachovat výraznou autonomii, okolnosti britského předávání 

Hongkongu Číně se v mnohých ohledech lišily od portugalského předávání Macaa. Ačkoli ani 

Lisabonu se nezamlouvalo rozmisťování čínských vojenských jednotek na území, které dosud 

                                                 
59 Srov. PORTER, Jonathan, 1993, s. 8-9. 
60 Ibid., s. 9-10. 
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spravoval, celé jednání se na diplomatickém poli neslo ve výrazně umírněnějším duchu než 

rozhovory Londýn – Peking v záležitosti Hongkongu. Rozdíl byl také v tom, že oproti 

všeobecným obavám z nejasné budoucnosti v případě Hongkongu se v Macau daleko více 

projevovala naděje na prospěch, který může autonomie v rámci ČLR území přinést.61 

 Od roku 1887 bylo Macao v trvalém držení Portugalska, kterému čínská vláda toto 

území trvale postoupila. Roku 1955 vyhlásil Lisabon Macao za zámořskou provincii 

Portugalska s novou ústavou. Na přelomu let 1966 a 1967 se čínsko-portugalské vztahy 

v důsledku započaté kulturní revoluce v ČLR vyhrotily, ozbrojené složky v Macau zasahovaly 

proti místním levicově smýšlejícím studentům a dělníkům čínského původu a osm jich zabily. 

Čínsko-portugalské jednání o podmínkách, za kterých by se Macao navrátilo Číně, započalo 

v sedmdesátých letech 20. století. Oficiální rozhovory začaly v únoru 1979, kdy už mělo 

Macao status čínského území pod portugalskou správou. Samotné čtyřkolové vyjednávání o 

konečné podobě dohody trvalo v případě Macaa pouhých devět měsíců a 13. dubna 1987 

podepsali premiéři Číny a Portugalska dohodu o tom, že Macao přejde do čínských rukou 20. 

prosince 1999. Oproti britsko-čínskému vyjednávání o Hongkongu bylo v portugalsko-

čínských jednáních o Macau méně problematických momentů, protože vize obou stran ve věci 

předávání Macaa se lišily především v praktických záležitostech technického charakteru.62 

 Stejně jako v Hongkongu, také v Macau se v období příprav na přechod pod čínskou 

správu projevovaly spíše obavy z budoucnosti v oblasti politiky než ekonomiky.63 Jinak ale 

bylo pasivní přijímání reality ze strany obyvatel Macaa v kontrastu s obavami, které 

vyjadřovali v podobné situaci obyvatelé Hongkongu. Tomu odpovídá také skutečnost, že 

zatímco z Hongkongu odcházely před připadnutím území Číně  masy lidí do zahraničí, 

v případě Macaa byla tato migrace minimální. Kromě soudobé politické situace v obou 

enklávách se na tom podílela také větší zkušenost obyvatel Macaa s čínským vlivem na 

veřejný život na tomto území. Tento vliv velmi sílil od šedesátých let 20. století. I proto bylo 

Macao často označováno za „polosvobodné území“.64 

 V noci z 19. na 20. prosince 1999 přešlo Macao pod čínskou správu a stala se z něj 

Zvláštní administrativní oblast ČLR. Slavnostnímu aktu byli přítomni mimo jiné prezident 

Portugalska Jorge Sampaio, předák Východního Timoru Xanama Gusmao a prezident ČLR 

Ťiang Ce-min, který ve své řeči zdůraznil, že model „jedna země, dva systémy“ je použitelný 

                                                 
61 Srov. CHAN, Ming K., 2003, s. 493. 
62 Ibid., s. 497-502. 
63 Srov. PORTER, Jonathan, 1993, s. 9-10. 
64 Srov. CHAN, Ming K., 2003, s. 514-515. 
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i pro Čínskou republiku na Taiwanu a deklaroval přetrvávající úmysl ČLR přebrat kontrolu i 

nad tímto územím spravovaném kuomintangskou vládou.65  

 

2.4 Čína a Hry 29. letní olympiády 2008 
 

Ve dnech 8. až 24. srpna 2008 se hlavní město ČLR Peking stalo dějištěm 29. letní 

olympijských her. Mezinárodní olympijský výbor přidělil Pekingu pořadatelství v červenci 

2001. Vzhledem k tomu, že v řadě zemí byly politický režim a společenské poměry ČLR 

vnímány negativně a jako problematické, ve světových médiích se od přidělení Letních 

olympijských her 2008 Číně až po Hry samotné ve zvýšené míře objevovaly polemiky na 

téma vhodnosti či nevhodnosti výběru jejich pořadatele. Ústředním tématem těchto polemik 

byla otázka dodržování lidských práv čínským režimem a diskuse o tom, jestli pořadatelství 

Her 29. letní olympiády pomůže čínský režim změnit v duchu hodnot západního světa, nebo 

ho naopak napomůže legitimizovat a posílit v jeho stávající podobě. 

 

2.4.1 Peking jako pořadatel LOH 2008 
 

Peking vyšel z procedury výběru pořadatelského města pro Letní olympijské hry 200866 jako 

vítěz v konkurenci dalších čtyř uchazečů, kteří získali status kandidátských měst. Mezinárodní 

olympijský výbor vyslal své zástupce k poslední návštěvě Pekingu, která měla posoudit 

připravenost města uspořádat LOH 2008, ve dnech 21. až 24. února 2001.67 Na základě zpráv 

z návštěv všech kandidátských měst označil Mezinárodní olympijský výbor za excelentní 

kandidatury Pekingu, Toronta a Paříže. U těchto tří kandidatur Výbor zjistil pouze drobné 

nedostatky a vyjádřil přesvědčení, že přidělení LOH 2008 jednomu z těchto tří potenciálních 

pořadatelů nebude rizikové a že Peking, Toronto i Paříž jsou schopné uspořádat excelentní 

olympijské hry.68 Dalšími dvěma kandidátskými městy na pořadatelství LOH 2008 byly 

Ósaka a Istanbul. 

Mezinárodní olympijský výbor si také nechal zpracovat studii, která reflektovala míru 

podpory, případně nesouhlasu obyvatel příslušné země s hostitelstvím LOH 2008. Podle 

výzkumu společnosti Market & Opinion Research International z listopadu až prosince 2000 

                                                 
65 Srov. MACKERRAS, Colin et. al., 2001b, s. 73. 
66 Dále jen LOH 2008. 
67 Srov. INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2001, s. 99. 
68 Ibid., s. 96. 



 30

podporovalo kandidaturu Pekingu 96 % Číňanů. V samotném Pekingu se stavělo proti 

kandidatuře města na pořadatelství LOH 2008 tak nízké procento dotazovaných, že ho studie 

ve svých výsledcích číselně nevyjadřuje. K tak silné podpoře mezi obyvateli se žádné další 

kandidátské město nepřiblížilo. Druhý v pořadí byl Istanbul s podporou 86 % obyvatel, 

následovaný Torontem, Paříží a Ósakou, jejíž pořadatelství podle studie podporovalo pouze 

51 % Japonců.69 

Zpráva Mezinárodního olympijského výboru70 zhodnotila kandidaturu Pekingu 

celkově jako velmi dobře připravenou s dobrým využitím zkušeností, které Číňané získali při 

neúspěšném úsilí získat pořadatelství Letních olympijských her v roce 2000. Naději na úspěch 

kandidatury Pekingu pro rok 2008 zvyšovaly jasné vládní záruky na vybudování sportovišť a 

potřebné infrastruktury i na naplnění finančního rozpočtu, ale Zpráva také vyjádřila obavu, 

aby organizační komise Her nebyla kvůli vysoké míře vládní kontroly omezována 

nadbytečnou byrokracií. Zpráva hodnotila rozmístění a projekty jednotlivých olympijských 

sportovišť i olympijské vesnice jako realistické a užitečné pro další rozvoj sportu v Číně. 

V otázce dopravy po Pekingu během LOH 2008 stejně jako v otázce kvality životního 

prostředí poukazovala Zpráva na nutnost důkladné přípravy a přijetí takových opatření, aby 

během Her nekolabovala doprava v Pekingu, respektive aby se znečištění tamního ovzduší 

snížilo a nenarušilo program Her. S ubytovacími kapacitami ani s bezpečnostními riziky 

neshledala Zpráva žádné vážnější problémy, pouze vyjádřila potřebu dalšího rozvoje v oblasti 

komunikačních technologií k zajištění hladkého průběhu Her.71 

Zpráva Mezinárodního olympijského výboru se nijak nesnažila posuzovat míru 

dodržování lidských práv režimem ČLR, ale především kvůli tomuto tématu se po přidělení 

pořadatelství právě Pekingu našla řada odpůrců tohoto rozhodnutí. Vůči nim se naopak 

vymezovali zastánci čínského pořadatelství. Jeffrey Wasserstrom72 v této souvislosti 

poukazuje na analogie, které  obě strany ve své argumentaci často využívaly. Zatímco 

zastánci čínského pořadatelství LOH 2008 připomínali Letní olympijské hry 1988, které 

pomohly otevřít světu pořadatelskou Jižní Koreu a zdemokratizovat tamější režim, odpůrci 

toto srovnání odmítali a odkazovali raději k berlínským Hrám v roce 1936, které nacistické 

Německo zneužilo, aby se legitimizovalo v očích světové veřejnosti. 

 Samotným Hrám v Pekingu předcházelo několik událostí, které světový tisk dával do 

souvislosti s debatou o vhodnosti čínského pořadatelství. Patřily mezi ně nepokoje v Tibetu, 
                                                 
69 Srov. INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2001, s. 105 
70 Dále jen Zpráva. 
71 Srov. INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2001, s. 74-75 
72 WASSERSTROM, Jeffrey N., 2002, s. 126 
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štafeta s olympijskou pochodní provázená na různých místech světa protesty a upozorněními 

na nedodržování lidských práv v Číně, zemětřesení v Sečuanu, projevy hnutí za nezávislost ze 

strany Ujgurů a na Tajwanu nebo gesto režiséra Stevena Spielberga, který nakonec odmítl 

funkci uměleckého poradce při přípravě zahajovacího ceremoniálu Her kvůli tomu, že Čína, 

ač to podle něj bylo v jejích možnostech, nedostatečně tlačila na Súdán, aby řešil humanitární 

katastrofu v Dárfúru. Nic z toho ale zahajovacímu ceremoniálu ani celým Hrám neubralo na 

plánované velkoleposti a okázalosti, se kterými pořadatelé ke svému úkolu přistoupili.73 

 Čínští pořadatelé uspořádali LOH 2008, během kterých se – podporováni 

Mezinárodním olympijským výborem – důsledně drželi snahy striktně oddělovat olympismus 

od společenských a politických témat a nedat nikomu příležitost vnímat Čínu v negativních 

konotacích. Úsilí sjednotit obyvatelstvo celé ČLR pod záminkou, že čínští olympionici 

reprezentují všechny jeho složky a dělají reklamu Číně jako celku, pořadatelé dokázali 

skloubit s vlídným přijetím všech zúčastněných výprav a návštěvníků. K tomu se přidával 

důraz na organizační preciznost bez ohledu na množství vynaložených prostředků a velký tlak 

na úspěšnost čínských účastníků Her. 29. letní olympijské hry v Pekingu se uskutečnily v 

duchu snahy pořadatelů plně využít šanci k  propagaci své země a ukázat světu přívětivou tvář 

Číny.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Srov. MOBLEY, Alex M., 2008, s. 328. 
74 Ibid., s. 327-332. 
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3. Média, reprezentace reality, ideologie 
 

V předchozí kapitole jsem se pokusil charakterizovat Čínu jako prostředí, které se 

sociokulturně liší od toho, v němž  fungují média, jejichž obsahy týkající se právě Číny budou 

předmětem zkoumání této práce. Čína je od České republiky značně odlišná v souvislostech 

historických, politických, ekonomických, geografických i dalších. Jelikož cílem této práce je 

zkoumat, jaký obraz Číny coby země s autoritářským politickým systémem nabízí tisk v  

mediálním systému parlamentní demokracie České republiky a jakým způsobem český tisk 

obraz Číny případně ideologicky upravuje, považuji za nutné vyložit pojem ideologie a jeho 

souvislost s problematikou médií. To by mělo posloužit k pochopení toho, proč může být 

reprezentace určitého jevu, kterým je v našem případě Čína ve vybraných obdobích, 

ovlivněná rozdílností systémů v zemi, která je reprezentována, a v zemi, kde tyto reprezentace 

vznikají. 

 

3.1 Média a reprezentace reality 
 

Ještě před výkladem pojmu ideologie je třeba vymezit, jakého přístupu se v této práci budu 

držet co se týče médií a jejich vztahu k realitě. Média ve smyslu prostředků masové 

komunikace využívají k přenosu informací směrem k adresátům různé druhy znakových 

systémů. Omezím-li se na tištěná média, která jsou předmětem zkoumání této práce, ta 

využívají k tomuto uchopování skutečnosti a předávání informací o ní adresátům přirozeného 

jazyka v psané podobě. Ikonické kódy fotografie, grafu apod., které tištěná média rovněž 

využívají, ale které nejsou předmětem zkoumání této práce, pomiňme. 

 Stuart Hall75 nabízí tři možná vysvětlení, jak vzniká význam sdělení prostřednictvím 

užití jazyka. Definuje proto tři teorie tzv. reprezentace reality – reflexivní, intencionální a 

konstrukcionistickou. 

 Podle reflexivní teorie se význam nachází přímo v objektu, osobě, myšlence nebo 

události v reálném světě. Jazyk potom má funkci jakéhosi zrcadla, které pravý a již existující 

význam pouze odráží. Hall tuto teorii vystihuje citací americké spisovatelky Gertrudy 

Steinové: „Růže je růže je růže.“76 Reflexivní teorie je někdy nazývána mimetickou podle 

                                                 
75 Srov. HALL, Stuart, 1997, s. 24-26. 
76 Ibid., s. 24. 
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starořeckého výrazu mimesis, kterým se v antickém Řecku označovala schopnost jazyka, ale i 

kreseb a maleb odrážet a imitovat přírodu.77 

 Zcela odlišný přístup k tvorbě významu vyjadřuje intencionální teorie. Podle ní má 

zásadní vliv na tvorbu významu autor sdělení. Právě on prostřednictvím jazyka vyjadřuje svůj 

jedinečný náhled na svět. Slova pak znamenají to, co jimi měl autor v úmyslu vyjádřit. 

Podstatný je tedy záměr autorova vyjádření a závisí na jeho schopnosti pracovat s jazykem, 

čeho svým sdělením dosáhne. Jedinečnost náhledu na svět autor při svém vyjádření 

přizpůsobuje jazykovým pravidlům, kódům a konvencím, aby sdělení mohlo být sdíleno a 

pochopeno. Toto omezení ale nemění nic na tom, že podle intencionální teorie jazyk není 

pouze neutrálním odrazem skutečného významu věcí – na jeho konstituování má hlavní podíl 

autor sdělení.78 

 Kombinací obou jmenovaných teorií je teorie konstrukcionistická, která odmítá 

jednoznačný příklon k přítomnosti významu přímo ve věcech i tak zásadní podíl autora 

sdělení na konstrukci významu, jak ho předkládá intencionální teorie. Konstrukcionistická 

teorie klade důraz na sociální charakter jazyka. Podle konstrukcionistů věci reprezentované 

prostřednictvím znakového systému samy o sobě nic neznamenají – význam utváří, 

konstruuje až příjemce sdělení na základě použití lingvistických a jiných systémů své vlastní 

kultury.79 

 Právě dvě Hallem definované teorie – konstrukcionistická a intencionální – budou 

východiskem této práce pro vztah médií a reprezentace reality, respektive schopnosti 

mediálních obsahů odrážet skutečnost. V duchu těchto dvou interpretativních teorií není 

účelem této práce přistupovat k mediálním obsahům pozitivisticky a posuzovat soulad 

informací, které vybraná česká média o Číně přinášela, se skutečností. Účelem je pracovat se 

samotnými mediálními obsahy jako se symbolickou matérií, která je zpracovávána 

v momentu recepce a která má vliv na to, jakým způsobem příjemci sdělení vnímají 

skutečnost, již mediální obsah reprezentuje. Posuzování, nakolik hraje roli v konstruování 

významu sdělení autorův záměr a nakolik kulturní zakotvení příjemce, není předmětem této 

práce. 

 

 

                                                 
77 Srov. HALL, Stuart, 1997, s. 24. 
78 Ibid., s. 25. 
79 Ibid. 
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3.2 Média a ideologie 
 

Těžištěm pojmu ideologie je pro tuto práci jeho rozpracování autory, kteří navazovali na jeho 

marxistické užití. Nabízím zde proto pouze stručný vhled do vzniku a vývoje pojmu ideologie 

včetně jeho vyznění v podání Karla Marxe a jeho vybraných pokračovatelů. 

 

3.2.1 Původ pojmu ideologie 
 
Etymologie slova ideologie směřuje k latinským výrazům idea (myšlenka) a logos (jazyk, 

věda). První novodobé užití pojmu ideologie se připisuje bohatému a vzdělanému 

francouzskému šlechtici Destuttu de Tracymu, který si jím ve vzrušeném období filosofických 

a politických debat doprovázejících Velkou francouzskou revoluci pomohl při popisu svého 

projektu nového vědního oboru, jež by se zabýval systematickou analýzou myšlenek a pocitů, 

jakož i procesy jejich vzniku i propojování a důsledky těchto procesů.80 

Ideologie coby věda o idejích měla být jakousi metavědou, protože i všechny ostatní 

vědy pracují s idejemi, a měla se stát vědou praktickou, užitečnou a vyznačující se značnou 

mírou přesnosti a exaktnosti. Svou analytičností měla ideologie přispět k porozumění podstatě 

člověka, nabídnout pravdivý obraz světa a umožnit nastolit politický a sociální pořádek 

v souladu s lidskými potřebami.81 

Toto osvícenecké vymezení pojmu ideologie později napadl Napoleon, který v něm 

spatřoval nebezpečné tíhnutí k republikanismu a považoval celý koncept ideologie za 

abstraktní spekulativní doktrínu odtrženou od skutečné podoby politické moci. Na toto 

Napoleonovo negativní a opoziční vymezení se vůči původně přímému a explicitnímu pojmu 

ideologie navázal i Karel Marx, který přetvořil koncept ideologie v teoretický myšlenkový 

systém přímo související s jeho kritikou kapitalistické společnosti.82 

 

3.2.2 Ideologie v marxistickém pojetí 
 

Marx byl obeznámený s pojmem ideologie, jak ho definoval Destutt de Tracy, i 

s Napoleonovým negativním vymezením vůči němu. Právě na základě Napoleonova přístupu 

                                                 
80 Srov. THOMPSON, John B., 1990, s. 29-33. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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vyvinul svou vlastní, komplexnější interpretaci pojmu ideologie, i když ani u Marxe se nedá 

hovořit o koherentním, uceleném a bezrozporném výkladu tohoto pojmu.83 

 Karel Marx použil pojem ideologie poprvé ve stati Německá ideologie, kterou sepsal 

spolu s Bedřichem Engelsem v letech 1845 až 1846.84 Původně se Marx s jeho pomocí 

vymezoval vůči mladohegelovcům a jejich materialistické kritice náboženství coby zdroje 

státní moci v soudobém Prusku: „Mladohegelovští ideologové jsou přes své rádoby 

„světoborné“ fráze největšími konservativci. Nejmladší z nich našli správný výraz pro svoji 

činnost, tvrdí-li, že bojují jenom proti „frázím“. Jenomže zapomínají, že sami nestavějí proti 

těmto frázím zase nic než fráze a že vůbec nebojují proti skutečně existujícímu světu, jestliže 

bojují jen proti frázím tohoto světa.“85 

Následně pojem ideologie přebírá zásadnější roli v marxistické charakterizaci 

struktury kapitalistické společnosti a povahy společenských změn. Marx a Engels dávají 

produkci a šíření idejí do souvislosti se vztahy mezi společenskými třídami a zastávají názor, 

že ideje vládnoucí společenské třídy jsou vždy dominantními idejemi dané doby, tedy že třída, 

která ve společnosti dominuje po materiální stránce, ovládá společnost i na úrovni 

intelektuální: „Myšlenky vládnoucí třídy jsou v každé epoše vládnoucími myšlenkami, to 

znamená, že třída, která je vládnoucí materiální mocí společnosti, je zároveň i její vládnoucí 

mocí duchovní. Třída, která má k dispozici prostředky materiální produkce, disponuje tím 

současně i prostředky duchovní produkce, takže tím jsou jí zpravidla podrobeny zároveň i 

myšlenky těch, kdož nemají prostředky k duchovní produkci. Vládnoucí myšlenky nejsou nic 

jiného, než ideový výraz vládnoucích materiálních poměrů.“86 Z této teze vyvinul Marx svůj 

koncept ideologie jako jevu, který je závislý na ekonomických podmínkách a vztazích 

jednotlivých tříd k výrobním prostředkům.87 

Ideologie v marxistickém pojetí je tedy systémem idejí, které vyjadřují zájmy, přání a 

smýšlení dominantní společenské třídy, zkreslují a zakrývají skutečnou podstatu vztahů mezi 

třídami ve společnosti a slouží tak dominantní třídě k tomu, aby její výsadní postavení 

založené na ovládání pomocí vlastnictví výrobních prostředků zůstalo zachováno. Prvotní 

zákonitostí, která udává podobu vztahům ve společnosti, ale v Marxově pojetí zůstávají 

podmínky výroby, a tedy ekonomická rovina.88 

                                                 
83 Ibid., s. 33-34. 
84 Dílo zůstalo nedokončeno. Srov. MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, 1952, s. 6. 
85 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, 1952, s. 16. 
86 Ibid., s. 48. 
87 Srov. THOMPSON, John B., 1990, s. 37-39. 
88 Ibid. 
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 Ačkoli se marxistickému konceptu ideologie především kvůli ekonomickému 

redukcionismu dostalo řady kritik a přepracování, zůstává toto vymezení základem pro ty 

teorie společnosti, kterým je vlastní kritika systémů založených na společenských 

nerovnostech. Vše, co není primárně materiálního původu, je v marxistickém pojetí 

produktem ideologie té třídy, která je ve společnosti dominantní. Tato kulturní nadstavba 

ekonomické základny ale není u Marxe původcem nerovností, nýbrž jejím důsledkem – 

nástrojem dominantní třídy k udržení stávající podoby ekonomických vztahů ve společnosti. 

Symbolická produkce idejí pomáhá dominantní třídě legitimizovat její moc.89 

 Média vlastněná členy dominantní společenské třídy, aplikujeme-li na ně marxistický 

koncept ideologie, jsou součástí oné kulturní nadstavby a pomáhají dominantní třídě 

nepřetržitě produkovat sdělení, která jsou v souladu jejími zájmy, a stávají se tudíž nástrojem 

pro prezentaci partikulárních a třídně podmíněných zájmů jako univerzálních a prospěšných 

všem společenským vrstvám.90 

Pro tento proces manipulace s ovládanými společenským třídami použili Marx a 

Engels pojem „falešné vědomí“, které je mediálními obsahy neustále upevňováno. Příkladem 

fungování tohoto procesu může být domnění příjemců mediálních sdělení, že jim médium 

nabízí neškodnou zábavu a příjemnou formu relaxace na konci těžkého pracovního dne, 

kdežto ve skutečnosti z marxistického hlediska v takovém případě vrhá příjemce do pasivní 

pozice, vštěpuje mu buržoazní hodnoty a přesvědčuje ho, že osobního naplnění lze dojít 

prostřednictvím praktik a produktů současné konzumní společnosti. Příjemce mediálních 

obsahů se tedy dostává do role důvěřivé oběti, která není schopná usoudit, že její vlastní ideje 

a hodnoty jsou upravovány v zájmu jiných.91 

Marxistický koncept ideologie je tedy základem pro náhled na veškerou kulturní 

produkci jako na texty, které v sobě mají nutně zabudované předpojatosti, zájmy a hodnoty 

svých producentů.92 

 

3.2.3 Ideologie jako kritický koncept 
 

Marxistické vymezení pojmu ideologie jednoznačně spadá do kategorie, kterou Thompson93 

nazývá kritické koncepty ideologie. Tam se obecně řadí ty koncepty, které pojmu ideologie 
                                                 
89 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 70-71. 
90 Srov. WHITE, Mimi, 1992, s. 165. 
91 Ibid. 
92 Srov. DURHAM, Meenakshi Gigi, KELLNER, Douglas M., 2006, s. XIV. 
93 Srov. THOMPSON, John B., 1990, s. 53-54. 
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dodávají negativní, kritické nebo až pejorativní vyznění a které naznačují, že jevy označené za 

ideologické jsou klamné, iluzorní, případně jednostranné a nesoucí v sobě předpojatost. Jde 

tedy o esencialistické koncepty, které považují ideologii za falešnou reprezentaci, proti níž je 

třeba se stavět do opozice, čímž je možné vykročit k autentickému výkladu společnosti. Popis 

ideologií spadajících do této kategorie nutně zahrnuje jejich nepřímou kritiku nebo odsouzení. 

Do kontrastu s kritickými koncepty ideologie staví Thompson94 neutrální koncepty 

ideologie, které usilují o popis ideologií, aniž by implikovaly jejich nutnou klamnost, 

iluzornost nebo spojitost se zájmy určité společenské skupiny. Předmětem mého dalšího 

zájmu budou ty přístupy, které spadají do kategorie kritických konceptů ideologie podle 

Thompsonova dělení. 

 S pojmem ideologie a s termíny, které Karl Marx s tímto pojmem spojil, pracovalo po 

Marxovi nespočet autorů, není však účelem této práce komplexně reflektovat vývoj konceptu 

ideologie, a tak se v následujících podkapitolách zaměřím na ty autory, jejichž přínos tkví 

v posunu konceptu ideologie směrem, který má souvislost s vysvětlováním vztahů mezi 

producentem a recipientem sdělení. 

Od marxistického chápání ideologie jako jevu provázejícího prosazování zájmů 

dominantní společenské třídy na základě ekonomických vztahů ve společnosti se posuneme 

směrem ke konceptům, které se odklánějí od ekonomického determinismu a od pojetí 

ideologie coby zbraně dominantní společenské třídy. 

 

3.2.4 Odklon konceptu ideologie od ekonomického determinismu – Louis 
Althusser 
 

Teoretikem, který přispěl k odklonu konceptu ideologie od ekonomického determinismu, byl 

v Alžírsku narozený francouzský marxistický filosof a člen Francouzské komunistické strany 

Louis Althusser. Také on coby marxista uznával vliv způsobů výroby na podobu 

společenského řádu. Místo tvrzení klasického marxismu, podle něhož jsou výrobní způsoby 

základnou společenských vztahů, která ovlivňuje nadstavbu, ale Althusser nabídl pohled, 

který předpokládá, že vztahy ve společnosti jsou tvořeny množstvím navzájem propojených 

společenských a intelektuálních praktik včetně ekonomických, politických a ideologických. 

Tyto tři oblasti sociálních praktik nejsou jedinými zdroji lidských zkušeností, ale podle 

                                                 
94 Srov. THOMPSON, John B., 1990, s. 53-54 
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Althussera jsou právě ony prostorem, ve kterém si jedinci budují identitu a vědomí svého 

postavení ve společnosti.95  

Althusser tak posouvá klasický marxistický koncept ideologie tím, že ruší příčinný 

vztah ekonomické základny coby jednoznačného původce společenských nerovností, které 

jsou ideologickými praktikami pouze stvrzovány. Ekonomické praktiky ve společnosti 

v Althusserově pojetí zahrnují povahu vztahů ve výrobě, politické praktiky popisují 

společenské vztahy a specifické formy společenského uspořádání a ideologické praktiky se 

týkají systému reprezentací, kterým jednotlivci zažívají a vyjadřují své vztahy k materiálnímu 

světu. Zkoumání ideologie by tedy mělo vést k porozumění tomu, jak si jedinci v daném 

společenském prostředí utvářejí význam, případně jak je pro ně utvářen. Ekonomické, 

politické a ideologické praktiky jsou různorodé, vedle sebe koexistující oblasti lidské činnosti, 

které se sice vzájemně ovlivňují, ale zároveň si udržují relativní autonomii. Althusser se tímto 

přístupem distancuje od pojetí klasického marxismu a jeho ekonomického determinismu. 

Ovšem jenom zdánlivě, protože zároveň připouští, že ekonomické praktiky jsou v konečném 

důsledku pro ostatní sociální praktiky určující.96 

Na rozdíl od Marxe se Althusser v souvislosti s konceptem ideologie více zaměřuje na 

jednotlivce. Ideologie podle Althussera zastává hlavní funkci při procesu ustavování každého 

jednotlivce jako subjektu a jeho vnímání vlastního postavení v sociálním světě. Působení 

symbolických systémů na jedince je ideologické, protože pro něj vytváří pozici, ze které je 

svět srozumitelný a dává smysl, zatímco jiné náhledy na skutečnost zároveň vylučuje. Tento 

dílčí pohled, který nepřipouští alternativu, slouží k reprodukci stávajících společenských 

pořádků a zájmů mocných společenských tříd.97 

Ideologie nahrazuje reálné vztahy lidí k sociální formaci i jedinců mezi sebou a vytváří 

imaginární vztah jedinců k reálným podmínkám existence – dokáže zakrývat základní 

vlastnosti kapitalismu a vytvářet dojem, že podstata třídních vztahů není vykořisťovatelská a 

že kapitalistická společnost funguje na bázi svobody a rovnosti mezi lidmi.98 

Pro utváření subjektů pomocí ideologických praktik používá Althusser výrazy 

„interpelace“ či „hailing“. Ty odkazují k neustálému ideologickému oslovování, kterému jsou 

subjekty vystaveny a kterým jsou zároveň rituálně potvrzovány ve svých pozicích a 

společenských rolích a ujišťovány o své identitě. Jako konkrétní příklad a pro snazší 
                                                 
95 Srov. WHITE, Mimi, 1992, s. 168. 
96 Srov. WHITE, Mimi, 1992, s. 168. 
97 Pojem třídy však není u Althussera objektivním ekonomickým faktem. Společenské třídy Althusser nechápe 
jako jednotný celek s kolektivním třídním vědomím a třídními zájmy, nýbrž jako soubor oddělených jedinců, 
kteří se ocitli v podobných existenčních podmínkách a spojují je spíše rod, rasa nebo věk. 
98 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 77-78. 
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pochopení interpelace coby oslovování konkrétních jedinců, kteří na ideologická oslovení 

reagují, odpovídají a ujišťují se tím o správnosti svého vidění světa, vystihuje Althusser tento 

proces metaforou z každodenního života: Když přítel zaklepe na naše dveře, zareagujeme a 

položíme otázku: „Kdo je tam?“ Ačkoli je odpověď zřejmá, ozve se: „To jsem já“. Připustíme 

tedy, že je to skutečně „on“, otevřeme dveře a ujistíme se, že naše smýšlení bylo správné, že 

to byl skutečně „on“, kdo stál přede dveřmi.99 

 K rozpracování konceptu ideologie a působení ideologických praktik na jedince dospěl 

Althusser rozvinutím marxistické teorie státu, která pracuje s pojmem státní aparát, do něhož 

zahrnuje složky podílející se na výkonu moci – vládu, státní administrativu, armádu, policii, 

soudy, vězení atd. Althusser tyto složky souhrnně nazývá represivním státním aparátem 

(RSA), protože mají nad jedincem přímou donucovací moc, i když se tato moc nemusí vždy 

vyznačovat fyzickým násilím. RSA je podle Althusserova vymezení jednotný a polem svého 

působení náleží do veřejné sféry života.100 

 Do kontrastu s RSA staví Althusser ideologické státní aparáty (ISAs), které také 

působí na jedince a pomáhají ho utvářet, ale nelze je podle Althussera s RSA směšovat. Jejich 

působení nemusí být na první pohled zřejmé, má tendenci být skryté a nebýt pociťováno jako 

omezující. Na rozdíl od RSA, ISAs pronikají do sféry soukromého života. Althusser používá 

pro ideologické státní aparáty množné číslo proto, že tuto ideologickou moc nad jedincem 

vykonává množství různých sociálních institucí.101 

 Althusser rozlišuje osm sociálních institucí coby ideologické státní aparáty: 

náboženský ISA (systém církví), vzdělávací ISA (systém státních a soukromých škol), 

rodinný ISA, právní ISA102, politický ISA (politický systém zahrnující politické strany a 

uskupení), odborový ISA, kulturní ISA (literatura, umění, sport apod.) a  komunikační ISA 

(tisk, rozhlas, televize apod.).103 

 Média tedy Althusser řadí mezi sociální instituce s potenciálem skrytě působit na 

jedince v jeho soukromí, utvářet jeho hodnoty, nabízet mu definici světa a umožnit mu chápat 

jeho vlastní postavení ve společnosti. Althusser ovšem nepřikládá médiím nijak zásadní 

význam. Ten přiznává hlavně vzdělávacímu systému, který podle něj s nástupem kapitalismu 

vystřídal v roli dominantního ISA náboženský ISA. Nicméně také média coby jedna ze složek 

                                                 
99 Srov. ALTHUSSER, Louis, 2006, s. 85. 
100 Ibid., s. 79-80. 
101 Ibid. 
102 Právo podle Althussera náleží částečně k RSA a částečně k ISA. 
103 Srov. ALTHUSSER, Louis, 2006, s. 79-80. 
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ISAs napomáhají udržovat společenské vztahy v té formě, která vyhovuje dominantní třídě, a 

jsou v tomto ohledu efektivnější než RSA.104 

 Je to způsobeno především tím, že svou moc uplatňují méně explicitně a fungují 

primárně na základě ideologie, i když neexistuje ryze ideologický státní aparát. Také všechny 

ISAs využívají represivních postupů (např. různých forem cenzury v případě komunikačního 

ISA), ovšem pouze sekundárně. To umožňuje vytvářet iluzi přirozenosti současného stavu 

mocenských vztahů ve společnosti a nenásilně budovat souhlas s tímto stavem napříč 

společenskými třídami. Na druhé straně RSA také není založený pouze na represích a násilí, 

své působení se snaží legitimizovat i v ideologické rovině, ale primárně vykonává svou moc 

nad jedincem právě hrozbou represí.105 

 Althusserův posun konceptu ideologie je z hlediska této práce významný především 

tím, že částečně ruší ekonomický determinismus společenských vztahů106, přestává chápat 

společenské třídy jako homogenní skupinu jedinců se stejnými potřebami a zájmy, všímá si 

působení symbolických sdělení na jedince a vymezuje sociální instituce, kterým je toto 

působení připisováno. Ve shodě s klasickým marxismem ale i Althusser chápe ideologii jako 

soubor idejí, který napomáhá dominantní třídě upevňovat její postavení tím, že její zájmy za 

pomoci různých sociálních institucí prezentuje jako zájmy celospolečenské. 

 Dalším posunem v konceptu ideologie, který mě bude zajímat, je možnost ovládaných 

vrstev vzepřít se v Althusserově podání statickému a nezměnitelnému sociálnímu systému. 

Způsob, jakým se dominantní vrstva ideologicky vyrovnává s případným odporem a se 

snahami o změnu společenských pořádků, rozpracoval Antonio Gramsci ve svém konceptu 

hegemonie. 

 

3.2.5 Od ideologie k hegemonii – Antonio Gramsci 
 

Italský marxistický filosof, spisovatel a politik, zakládající člen Komunistické strany Itálie 

Antonio Gramsci náleží ke starší generaci než Louis Althusser, ale svým přínosem ke 

konceptu ideologie se dá považovat za Althusserova pokračovatele. 

Také Gramsci se zabýval popisem mechanismů, kterými si dominantní třída udržuje 

svou společenskou nadvládu. Položil si otázku, proč se buržoazie i v průmyslově vyspělých 

                                                 
104 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 79. 
105 Srov. ALTHUSSER, Louis, 2006, s. 80-81. 
106 Ne však zcela a jednoznačně, Althusser stále přiznává ekonomickým praktikám rozhodující vliv na utváření 
společenských nerovností (viz výše). 
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zemích přes stále drží u moci a kapitalistický systém je stále stabilní, ačkoli ovládané vrstvy 

mají s růstem občanských práv, míry vzdělanosti nebo síly odborů stále větší moc. Ve svých 

Sešitech z vězení si odpovídá tezí, podle které není nadvláda určité sociální skupiny ve 

společnosti dána pouze silou, dominancí, panstvím, ale také tzv. „morálním a intelektuálním 

vůdcovstvím“. Tento mechanismus zajišťování moci nazývá Gramsci hegemonií.107 

Gramsci na rozdíl od svých marxistických předchůdců ve svém uvažování o 

principech společenské dominance zcela pouští ze zřetele výrobní proces coby ekonomickou 

základnu společenských vztahů a soustředí se na oblast kultury, kterou chápe jako prostředí, 

ve kterém jsou produkovány a vnímány texty ve smyslu jakýchkoli symbolických sdělení 

nesoucích význam. Právě v této kulturní rovině se podle Gramsciho odehrává boj o nadvládu 

ve společnosti, přičemž dominantní společenské třídě se daří budovat souhlas se stávajícím 

rozložením moci a legitimizovat ho tím, že vštěpuje ovládaným vědomí jeho přirozenosti. 

Dominantní třída definuje realitu a snaží se, aby ovládaní považovali tuto definici za 

neměnnou a jedinou možnou.108 

Gramsci při tom počítá s ambicemi a schopnostmi ovládaných vzepřít se stávajícímu 

rozložení moci, připouští možnost střetů různých ideologických proudů a nepovažuje proces 

ideologické dominance za zakonzervovaný. Naopak pojímá kulturní hegemonii jako 

kontinuální proces formování rovnováhy mezi ovládající třídou a třídami podřízenými.109 

Hegemonie na rozdíl od jiných forem uplatňování moci nezakazuje, netrestá, 

nevylučuje ani necenzuruje opoziční názory, ale vstřebává je sama do sebe, takže se tyto 

pokusy vymanit se ze systému stávají součástí systému samotného a mají pro nositele 

hegemonie paradoxně posilující funkci. Tato schopnost „inkorporace“ je klíčem k úspěchu 

hegemonie, která tak nabývá podoby rafinované formy společenské dominance. Stát zastává 

roli vychovatele, který sice má k dispozici represivní systém trestů, ale jeho autorita je 

založená především na nenásilně vybudovaném souhlasu ovládaných tříd se systémem.110 

Zjednodušeně můžeme říci, že snahou o rezistenci lze paradoxně naopak stávající 

systém podpořit. Názornou ilustraci fungování tohoto mechanismu nabízí v úvodu své knihy 

Společnost nevolnosti Václav Bělohradský. Kniha jako celek je kritickým náhledem na 

současnou západní společnost, která se vyznačuje stále více se roztáčející spirálou konzumu a 

ekonomických imperativů, a může tedy být považována za projev snahy o odpor proti 

stávajícímu systému. Zároveň si ale Bělohradský uvědomuje: „I publikace této knihy je tahem 
                                                 
107 Srov. GRAMSCI, Antonio, 2006, s. 85. 
108 Srov. WHITE, Mimi, 1992, s. 167. 
109 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 82. 
110 Srov. GRAMSCI, Antonio, 2006, s. 90-91. 
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ve hře o HDP. Nikdo z té hry nemůže uniknout, plány na únik se stávají součástí hry, mají tu 

své logo; kdo se snaží tu hru zastavit, je proměněn v její součást – na jeho NE se vydělává, 

prodává se v různých formách třeba jako nápis na tričku.“111 

Snaze vymanit se z tohoto mechanismu zasvětil své dílo francouzský marxistický 

teoretik, režisér a spisovatel Guy Debord. Výrazně se tato snaha projevuje v souvislosti s jeho 

knihou z roku 1967 Společnost spektáklu. Název odkazuje ke kritice vyprazdňování lidského 

života vlivem tzv. spektáklu, tj. rozličných projevů technické racionality moderní západní 

společnosti.112 Autor se přitom snaží zůstat kritikem systému, kterého kritizovaný systém 

nepohltí a neučiní svou součástí, a vyhnout se tedy inkorporaci. Debordova obrana spočívá ve 

snaze „nebýt nikdy na scéně, zůstat skryt za psaným textem, nenechat se 

spektakularizovat.“113 Debord se proto například odmítá účastnit televizních debat o své 

vlastní knize, odmítá o ní dávat médiím rozhovory. Zezbožnění a tím i inkorporaci svého díla 

se přesto ubránit nemůže. Václav Bělohradský proto sice Debordovu Společnost spektáklu 

oceňuje,114 zároveň ale považuje autorovu snahu vyhnout se inkorporaci za neúčinnou115 

Ty, kteří se snaží prosazovat jiné hodnoty než vládnoucí třída,116 hegemonie 

neoznačuje explicitně a z mocenských pozic např. po církevním vzoru za kacíře, ale spíše se 

jim snaží nenásilně vtisknout nálepku deviantů. Vzhledem k tomu, že je Gramsci přesvědčen 

o neustálé nutnosti potvrzovat a znovu vybojovávat ideologickou dominanci ve společnosti, 

otevírá tím zároveň pozice pro snahy o její nabourávání. Podřízené společenské třídy a 

skupiny tedy z Gramsciho perspektivy nejsou vůči ideologickému nátlaku bezmocné, odpor je 

teoreticky možný, a dokonce zůstává předpokladem hegemonie.117 

Jakýkoli pokus vymanit se z područí ideologie dominantní třídy ale musí podle 

Gramsciho vycházet ze snahy získat vliv přímo tam, kde se odehrává společenský život – 

v rodinách, spolcích, tisku, všude tam, kde lidé tráví svůj volný čas. Teprve po úspěšném 

dokončení tohoto kroku může nositel opozičních hodnot usilovat o ovládnutí státní moci a 

nikdy naopak.118 

                                                 
111 BĚLOHRADSKÝ, Václav, 2007, s. 10. 
112 Srov. BĚLOHRADSKÝ, Václav, 2008, s. 21. 
113 Ibid., s. 12. 
114 „Knihy jako je ta Debordova jsou poslední oázou s vodou před začátkem pouště, chraňme tedy slova té knihy 
před spektakulární obludou, která vysává smysl ze slov jako lasička z vajíček.“ BĚLOHRADSKÝ, Václav, 2008, 
s. 13. 
115 „Je to ale pokrytecký rituál, vždyť každý text je parazitem nějakého spektáklu, bez ohledu na to, zda se ho 
jeho autor účastní či ne. BĚLOHRADSKÝ, Václav, 2008, s. 12. 
116 Berger s Luckmannem pro takové osoby mají přiléhavé označení „opoziční experti na záležitosti definování 
reality“. BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas, 1999, s. 125. 
117 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 82. 
118 Ibid. 
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Gramsci v souvislosti s tímto pořadím úkonů rozlišuje pojmy „boj o pozice“ a „boj o 

vedení“. „Bojem o pozice“ rozumí snahu získat hegemonii v rámci společenského života a 

„bojem o vedení“ následný útok na státní moc, přičemž úspěch v „boji o vedení“ je závislý na 

úspěšném získání hegemonie prostřednictvím „boje o pozice“.119 

Stejně jako Althusser, také Gramsci zmiňuje ve svém díle souvislost konceptu 

ideologie120 s rolí médií: „Fungování hegemonie v parlamentním režimu je charakteristické 

kombinací síly a souhlasu. Tyto dvě složky se vzájemně doplňují, aniž by použití síly bylo 

předpokladem souhlasu. Vládnoucí třída se pokouší zajistit, aby se zdálo, že použití síly je 

vždy založeno na souhlasu většiny, což je často vyjadřováno takzvanými orgány veřejného 

mínění – novinami a sdruženími, které jsou proto v jistých situacích uměle množeny.“121 

S ohledem na předmět této práce lze říct, že Antonio Gramsci obohatil koncept 

ideologie především důrazem na skutečnost, že epicentrem ideologického boje není státní 

aparát, nýbrž kultura, v jejímž rámci se neustále vytvářejí významy, které usilují o nadvládu a 

potvrzení dominantního postavení určité společenské třídy. Ta tímto způsobem zdánlivě 

nenásilně a přirozeně upevňuje svou moc, legitimizuje ji, a přitom nechává prostor pro 

rezistenci a odpor, které je schopná využít ve svůj prospěch, čímž účinně buduje souhlas se 

stávajícím rozložení moci. 

Média v tomto procesu hrají roli prostředků, které napomáhají systému budovat 

souhlas se sebou samým. Jsou jednou ze součástí prostředí, kde se odehrává z Gramsciho 

pohledu nenápadný, a přitom rozhodující boj o společenskou dominanci. Z toho lze odvodit, 

že nastavení mediálního systému má přímou souvislost se systémem distribuce moci ve 

společnosti. 

 Ani Gramsciho pojetí konceptu ideologie ale nezůstalo ušetřeno kritiky a 

přepracování. Stále ještě totiž pracuje s pojmem společenské třídy známým z klasického 

marxismu. U Gramsciho, ačkoli se již zcela odklonil od ekonomického determinismu a 

prostředí pro vytváření sociálních nerovností spatřuje v oblasti kultury, stále platí, že vztahy 

ve společnosti zásadním způsobem ovlivňuje příslušnost k sociální třídě. Postmarxistické 

vyvrácení této determinace je posledním krokem ve vývoji konceptu ideologie relevantním 

pro tuto práci. 

 

                                                 
119 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 82. 
120 U Gramsciho nabývá rysů a označení „hegemonie“. 
121 GRAMSCI, Antonio, 2006, s. 85. 
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3.2.6 Koncept ideologie z postmarxistické perspektivy 
 

Pojem postmarxismu neznamená naprosté opuštění marxistického pohledu na ideologii, ale 

jeho posun v duchu poststrukturalismu122. Klíčovým pro tento posun byla publikace díla 

argentinského politického teoretika Ernesta Laclaua a jeho belgické kolegyně a životní 

partnerky Chantal Mouffeové Hegemony and Social Strategy v roce 1985. Tato kniha měla 

vliv na řadu oblastí – teorii demokracie, teorii sociálního pohybu, diskursivní analýzu, 

kulturální studia a jiné.123 

 

3.2.6.1 Postmarxismus a třídnost 
 
Z hlediska této práce je podstatné, jakým způsobem dílo Laclaua a Mouffeové podrobuje 

kritickému zkoumání marxistický pojem třídy jako sociálního jevu, který se vyznačuje 

objektivní existencí. 

 Dosavadní vývoj pojmu ideologie zahrnoval předpoklad, že tento pojem lze popsat na 

základě třídní sounáležitosti. Laclau a Mouffeová si ale pokládají otázku, jestli takovýto 

přístup skutečně odpovídá realitě sociálního světa. Vynesení tohoto problému na světlo 

znamenalo zpochybnění marxistické tradice, která brala za samozřejmé a dané, že jakákoli 

teorie ideologie bude vždy vystavěna okolo sociální třídy coby základní a formativní 

kategorie, na jejímž základě lze analyzovat kapitalismus. Postmarxistická perspektiva ale 

tento základní marxistický předpoklad problematizuje a vyvrací, čímž zpochybňuje i 

Gramsciho koncept hegemonie, který se o pojem třídy opírá.124 

 Kořeny postmarxistického přístupu k ideologii je třeba hledat v tom, jak se tento směr 

uvažování vyrovnává s utvářením významu. V návaznosti na Derridu a poststrukturalistický 

obrat k jazyku považují Laclau a Mouffeová význam za jev ze své podstaty nestabilní. Na 

rovině slova je pak produkce významu neustále podřízená významům ostatních slov. 

Hledáme-li význam slova ve slovníku, jsme opět odkázáni pouze na chápání toho, co 

znamenají ostatní slova, která původní slovo vysvětlují. Jde o nekonečný proces, který 

zahrnuje neustálé doplňování, zaměňování a přidávání významu skrze hru označujících.125 

                                                 
122 Přínosem poststrukturalismu ke kritické teorii společnosti je myšlenka, že význam nevzniká na úrovni vztahu 
slova, věty nebo textu k realitě, ale na úrovni vztahu mezi jednotlivými texty navzájem. Utváření významu je 
proto nikdy nekončícím procesem, který má své jádro v intertextualitě. Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 17. 
123 Srov. CRITCHLEY, Simon, MARCHART, Oliver, 2004, s. 3. 
124 Srov. BARRETT, Michele, 1994, s. 240. 
125 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 410-411. 
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 Tento přístup nabourává představu o tom, že slova mají svůj stálý význam, z čehož lze 

odvodit, že ani kategorie jako „žena“, „společnost“ nebo „třída“ si nelze představovat jako 

samostatné jednotné objekty s ustáleným významem.126 

 Zatímco v marxismu označuje koncept třídy skupinu lidí, kteří žijí ve stejných 

sociálních a ekonomických podmínkách a sdílejí proto také potřeby a zájmy, postmarxismus 

tuto perspektivu odmítá a nabízí vlastní pojetí třídy. Podle Laclaua a Mouffeové jsou třídy 

utvářeny na základě série diskursivního působení antagonismů a uplatňování moci. Koncept 

třídy je založený na tom, jak je ve společnosti prezentován rozvíjen, nikoli na základě jeho 

vztahu k objektivní realitě. Členové určité společenské třídy potom nemají nevyhnutelně 

společné vědomí určené stejnou pozicí ve společnosti, podobnými potřebami a zájmy. Ačkoli 

určitá skupina lidí může sdílet ekonomické podmínky existence, v rámci každé třídy hrají roli 

při určování potřeb a zájmů také partikulární kategorie věku, rasy či genderu.127 

Při odmítání třídy jako sociálního jevu se vztahem k objektivní realitě postmarxisté 

pochopitelně nemohou souhlasit ani s Gramsciho konceptem hegemonie, který si při 

vysvětlování distribuce moci ve společnosti konceptem třídy výrazně pomáhá. Podle 

postmarxistů se společenské rozpory vyskytují v mnoha oblastech společenského života a 

nejsou založeny na třídnosti, nýbrž na dočasných strategických spojenectvích různých 

diskursivně ustavených subjektů a zájmových skupin. Koncept třídy sice ani 

v postmarxistickém přístupu není zcela zanedbatelný, ale za hybatele změn ve společnosti 

jsou nadále považována kulturní hnutí soustředěná spíše v oblasti spotřeby, blahobytu a 

prosperity než v prostředí výroby.128 

 

3.2.6.2 Teorie diskursu Laclaua a Mouffeové 
 

Na předpokladu, že vztahům ve společnosti lze porozumět analýzou právě takto dočasně 

ustavených uskupení založili Laclau a Mouffeová svou teorii diskursu. Její ústřední 

myšlenkou je tvrzení, že sociální jevy nikdy nemůžeme považovat za absolutní a ukončené.129 

Laclau a Mouffeová svou teorii diskursu odvodili především ze dvou teoretických tradic – 

marxismu a strukturalismu. Z prvého převzali kritický způsob náhledu na společnost a 

z druhého teorii významu. Podle saussureovské strukturální lingvistiky se význam 

                                                 
126 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 411. 
127 Ibid. 
128 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 411-412. 
129 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 24. 
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jednotlivých znaků vytváří na základě vzájemných odlišností. Poststrukturalistická kritika 

posouvá tento náhled v tom smyslu, že užíváním jazyka se pozice a vzájemné vztahy 

jednotlivých znaků mohou měnit a znaky tak mohou nabývat nových významů, žádné 

ustavení významu či sociální kategorie není nikdy definitivní, nezpochybnitelně ukončené a 

imunní vůči dalším posunům. Jazyk v tomto procesu hraje ústřední roli – je živým sociálním 

jevem, a tak jsou významy v sociálním kontextu na základě konvencí, vyjednávání a konfliktů 

neustále ustavovány, ale vzápětí napadány, zpochybňovány, upravovány právě 

prostřednictvím užívání jazyka.130 

K snazšímu vhledu do uvažování Laclaua a Mouffeové mohou posloužit pojmy, jimiž 

oni sami svou teorii diskursu vysvětlují a popisují. Diskurs v jejich chápání představuje 

prostor, v němž se ustavuje význam určité kategorie, jevu nebo pojmu v rámci specifického 

oboru lidské činnosti. K popisu boje o ustavování významů a jejich nestálosti využívají 

Laclau a Mouffeová pojmy „moment“, „element“, „articulation“, „nodal point“, „floating 

signifier“ a „field of discursivity“131 

„Momentem“ se rozumí jakýkoli znak v rámci diskursu. Jeho význam je v souladu se 

strukturalistickým náhledem vytvářený na základě odlišnosti od ostatních „momentů“. Základ 

diskursu tvoří privilegované „momenty“, tzv. „uzlové body“. Ty na sebe poutají ostatní 

„momenty“, jejichž význam je ustavován právě na základě vztahu k „uzlovým bodům“. 

Diskurs je svou podstatou totalitní, každý znak se snaží zafixovat v „moment“, jehož význam 

se utváří vyloučením všech ostatních potenciálních významů, jichž mohl daný znak nabýt. 

Diskurs tedy zároveň představuje redukci možností, pokouší se zastavit změnu vzájemných 

vztahů mezi znaky a ustavit jednotný systém významů. Všechny možnosti, které při tom 

vylučuje, nazývají Laclau a Mouffeová „polem diskursivity“. Pole diskursivity je jakýmsi 

rezervoárem významů, kterých mohou jednotlivé znaky nabývat v rámci jiných diskursů, ale 

pro diskurs, k němuž se toto „pole diskursivity“ vztahuje, nejsou relevantní. Zároveň platí, že 

diskurs je ustavován na základě svého vztahu k okolí, které však má tendenci narušovat 

jednotu významů v rámci diskursu a znakům přiřknuté významy měnit. Zde se uplatňuje 

pojem „element“ – jde o takový znak, který ještě nemá pevně určený význam, může jich 

potenciálně nabýt vícero a zůstává tedy polysémickým. Základní vlastností diskursu je pak 

podle Laclaua a Mouffeové tendence přetvářet „elementy“ v „momenty“, tedy zbavovat 

znaky jejich polysémie a pevně stanovovat jejich význam. Tento proces ale nikdy není 

                                                 
130 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 25. 
131 Ibid, s. 25-26. Pro lepší názornost budu nadále pracovat s českými ekvivalenty těchto pojmů ustavenými pro 
účely této práce: „moment“, „element“, „artikulace“, „uzlový bod“, „plovoucí označující“ a „pole diskursivity“. 



 47

ukončený, a tak má každý „moment“ potenciál stát se znovu „elementem“ a předmětem boje 

o ustavení významu. Dokonce se nevylučuje, aby jeden znak byl „momentem“ či „uzlovým 

bodem“ a zároveň „elementem“. Teorie diskursu Laclaua a Mouffeové má pro takovéto 

znaky, které jsou v rámci jednoho diskursu „momenty“ nebo „uzlovými body“ a zároveň 

„elementy“ s potenciálem nabývat v různých diskursech odlišných významů, pojmenování 

„plovoucí označující“. Jeden znak tudíž může na základě vztahů s jinými znaky nabývat 

různých významů a stávat se tím součástí různých diskursů. Tento proces vtahování znaku do 

diskursu, čímž teprve daný znak nabývá významu, nazývají Laclau a Mouffeová „artikulací“. 

Diskurs je potom možné chápat také jako výsledek různých „artikulací“.132 

Přijmeme-li tyto základní myšlenky teorie diskursu, měla by se v návaznosti na ně 

případná diskursivní analýza snažit především popsat mechanismy, kterými dochází 

k ustavování a změně významů vybraných sociálních jevů, a procesy, na jejichž základě se 

některé významy stávají natolik konvenčními, že je považujeme za přirozené.133 Jaké 

významy jsou v procesu „artikulace“ „elementům“ přisuzovány a které jsou naopak 

vylučovány? Do jakého diskursu je v tomto procesu daný znak zasazován? Redefinuje daná 

„artikulace“ některé „momenty“ a narušuje a přetváří tím existující diskurs? Jak jsou tytéž 

znaky definovány v různých diskursech? To jsou základní otázky, o které se lze opřít při 

analytickém využití teorie diskursu Laclaua a Mouffeové134 a které budou relevantní ve 

výzkumné části této práce, kdy k pojmům, které jsem zde teoreticky vymezil, přiřadím 

konkrétní jevy související s reprezentací Číny coby autoritativního politického systému 

v českém tisku jakožto součásti demokratického mediálního systému. 

 

3.2.6.3 Postmarxismus a role médií při ustavování významů 
 

Laclau a Mouffeová na rozdíl od Gramsciho chápou úlohu ideologie a hegemonních praktik 

nikoli jako pokus dominantní třídy neustále zajišťovat a legitimizovat svou moc a nadvládu 

nad třídami podřízenými, ale jako pokus určitého subjektu nebo zájmové skupiny 

zakonzervovat odlišnosti a odstranit nestabilitu významů v „poli diskursivity“ za účelem 

ustavit a definovat, co znamená určitý znak nebo určitá sociální kategorie – např. maskulinita 

nebo americká identita.135 

                                                 
132 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 26-29. 
133 Ibid., s. 25-26. 
134 Ibid., s. 29-30. 
135 Srov. BARKER, Chris, 2006, s. 411. 
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Prosazování této definice ze strany daného subjektu nebo zájmové skupiny v širším 

společenském kontextu potom lze považovat za projevy ideologie a hegemonních praktik, 

kterými se jeho původci mohou vědomě či nevědomě snažit upevňovat své mocenské 

postavení ve společnosti. Feministky prostřednictvím svých definic mohou posilovat 

postavení žen, příslušníci mladé generace svými definicemi mohou posilovat kult mládí a 

přisuzovat kategorii mládí pozitivní hodnotu v kontrastu se stářím apod. Jednou z důležitých 

platforem, kde se tento boj o ustavování definic a pokusy o zakonzervování významů 

sociálních kategorií odehrávají, jsou v současné době média. 

Důležitou roli v procesu utváření ideologie přiznává médiím i van Dijk, který 

vymezuje pojem „skupinové ideologie“.136 Van Dijk se snaží dokázat, že vládnoucí třídu 

prosazující vlastní zájmy formou ideologie můžeme dále dělit na jednotlivé skupiny např. 

podle profesního zařazení, přičemž každá takováto skupina si dále vytváří svou vlastní 

ideologii, jejímž prostřednictvím se snaží prosazovat své partikulární zájmy.137 Média pak 

hrají klíčovou roli v procesu, který zaručuje, že se ideologie elitních skupin stávají ve 

společnosti ideologiemi dominantními: „Navzdory velkým ideologickým rozmanitostem a 

zmatkům v současné společnosti existují silné důkazy, že vzhledem k rostoucí kontrole 

masových médií elitami a vzhledem k sílícímu vlivu médií na ideologickou kontrolu ve 

společnosti, projevují elitní ideologie obecný sklon stávat se dominantními.“138 Van Dijk 

neupírá ani tzv. „populárním ideologiím“ možnost stát se dominantními ve společnosti, 

musejí ale podle něj být splněny tři podmínky – tyto populární ideologie a) mají širokou 

podporu napříč několika dominujícími skupinami, b) a vedoucí osobnosti těchto skupin mají 

přístup do veřejného diskursu, obzvláště do masových médií, c) příslušné ideologie nejsou ve 

svých základech v rozporu se zájmy většiny elit.139 

Uskupení subjektů, které mohou vytvořit dočasné strategické spojenectví, na jehož 

základě definují skutečnost a usilují o moc ve společnosti, mohou za určitých podmínek 

vznikat i mezi členy odlišných skupin. Běžně se například hovoří o kategorii „národ“ či 

„společnost“ ve smyslu skupiny obyvatel jednoho státu. Přitom nejenže se tito lidé nemohou 

nikdy najednou setkat, ale navíc jsou zásadně odlišní z hlediska třídy, genderu, sexuální 

orientace, rasy, věku, politického přesvědčení, morálky atd. Kategorie „národ“ je tu tedy 

nástrojem k sjednocení odlišností prostřednictvím ztotožnění se například se symboly Anglie 

či Austrálie. Toto sjednocení není založeno na vztahu pojmu národ k objektivní realitě, ale je 
                                                 
136 Srov. VAN DIJK, Theun, A., 2000, s. 179. 
137 Ibid., s. 179-180. 
138 Ibid.., 2000, s. 185. 
139 Ibid., 2000, s. 185. 
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vytvořeno diskursivně. Jde tedy o názorný příklad fungování ideologických praktik 

v postmarxistickém podání.140 

 

3.2.6.4 Shrnutí postmarxistického přínosu pro koncept ideologie 
 

Postmarxismus posouvá koncept ideologie od Gramsciho hegemonie tím, že odmítá 

společenskou třídu coby kategorii, která je zásadní pro popis mocenských vztahů ve 

společnosti. V tomto smyslu znamená postmarxistický přístup konečné odmítnutí marxismu 

coby univerzálního myšlenkového systému kritizujícího kapitalistickou společnost na základě 

třídně podmíněných nerovností. Postmarxismus naopak potvrzuje důležitost kultury a v jejím 

rámci i médií coby sféry, kde na různých úrovních paralelně dochází k nekonečnému sledu 

partikulárních soubojů o moc, a to především prostřednictvím užití jazyka. Právě ten má 

zásadní význam pro vytváření sociálních kategorií, jakými jsou třída, gender, rasa apod. a 

které nemají objektivní vztah k realitě, nejsou ničím pevně daným, ale jejich význam se vyvíjí 

a mění podle toho, jak jsou diskursivně ustavovány. 

 

3.3 Ideologie a reprezentace reality v souvislosti s obrazem Číny 
v českém tisku 
 

Stručný vhled do vývoje konceptu ideologie, jak ho pojímá marxismus a směry na něj 

navazující, mi poskytuje teoretické východisko pro výzkumnou část této práce a umožní mi 

formulovat výzkumné otázky. V návaznosti na výše popsané náhledy na koncept ideologie a 

také na Hallovo vymezení tří přístupů k pojmu reprezentace reality jsou pro tuto práci 

relevantní především následující poznatky: 

 

1) Mediální obsahy mají schopnost oslovovat jedince, ovlivňovat jeho vnímání jevů, se 

kterými není v bezprostředním kontaktu, a v ideologické rovině pomáhat utvářet jeho 

identitu. 

2) Mediální obsahy mají tendenci implicitně legitimizovat společenský řád, v jehož rámci 

byly vyprodukovány.141 

                                                 
140 Srov. VAN DIJK, Theun, A., 2000, s. 179. 
141 Platí pro mainstreamová média, jejichž zkoumání je předmětem této práce. Neplatí pro média alternativní, 
která se vůči společenskému systému, v němž fungují, explicitně vymezují, což je v českém prostředí např. 
případ Haló novin. 
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3) Mediální obsahy jsou součástí hegemonních praktik budování souhlasu se systémem, 

v němž byly vyprodukovány, a mohou být platformou tohoto systému pro nenásilné 

vyrovnávání se s odporem např. označováním opozičních definic reality jako 

deviantních. 

4) Mediální obsahy neodrážejí ekonomické vztahy ve společnosti ani nejsou nástrojem 

určité společenské třídy coby formace s objektivním vztahem k realitě pro ovládání 

jiných společenských tříd. 

5) Mediální obsahy jsou ale prostorem, kde je dočasně zformovanými uskupeními sváděn 

boj o moc ve společnosti v tom smyslu, že jsou jimi zde ustavovány a příjemcům 

předávány významy a definice různých pojmů a sociálních kategorií. Tyto významy a 

definice pak nejsou předkládány jako jedno z možných vymezení daného jevu 

s platností pouze dočasnou, ale jsou prezentovány spíše jako přirozené a pevně 

ustavené. 

 

V souvislosti s těmito poznatky vyniká důležitost skutečnosti, že tato práce zkoumá a 

srovnává mediální obsahy, které vznikají v prostředí, které je socioekonomicky odlišné od 

prostředí, které je daným mediálními obsahy reprezentováno. Vzhledem k tomu, jak se systém 

fungování čínské společnosti odlišuje od poměrů v České republice, se dá předpokládat, že 

reprezentace Číny coby autoritářského politického systému v českém tisku, který je součástí 

mediálního systému fungujícího v podmínkách parlamentní demokracie, budou ideologicky 

upravované tak, aby Čína coby principiálně odlišný politický systém byla mainstreamovým 

českým tiskem prezentována deviantně. Tím by na základě poukazování na odlišnosti obou 

systémů a negativního vymezování se vůči čínskému politickému systému docházelo 

k legitimizování českého politického systému, v němž k reprezentaci dochází. 

Tento předpoklad vycházející z poznatků o vývoji konceptu ideologie mi pomůže při 

formulování výzkumných otázek a určování zkoumaných kategorií v další části práce. 
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4. Metodický postup při výzkumu reprezentací Číny v českém tisku 
 

V předešlých kapitolách jsem popsal Čínu jako prostředí sociokulturně odlišné od českého, 

představil pro tuto práci relevantní myšlenky konceptu ideologie a jeho souvislost 

s mediálními obsahy. Cílem práce je ovšem zkoumat, jakým způsobem zobrazovala vybraná 

česká média Čínu v předem vymezených obdobích, a to prostřednictvím obsahové analýzy. 

 V této kapitole zpřesním vymezení výzkumného problému, poukážu na předpoklady a 

otázky kladené při přípravě analýzy, popíšu výzkumnou metodu, kterou jsem zvolil, i způsob 

a důvod jejího výběru a specifikuji charakteristiku výzkumného souboru a způsob výběru 

jednotlivých článků. 

 

4.1 Vymezení problematiky 
 

Z poznatků uvedených v kapitole 3 můžeme odvodit, že jakákoli reprezentace reality, v našem 

případě reprezentace Číny ve vybraných českých tištěných médiích, je nutně ideologická, 

neboť reprezentovanému jevu je přiřknut význam, čímž dochází k vyloučení dalších 

potenciálních významů. 

 Zkoumání toho, jak byla Čína zobrazována v českém tisku, tedy bude zároveň 

zkoumáním ideologického rámce, ve kterém vybraná média podávala informace o Číně ve 

zvolených obdobích. 

 Výzkum se proto bude především zajímat o to, v jakých kontextech se o Číně psalo, 

jaké role byly této zemi přisuzovány, jak je označována, s jakými tématy je dávána do 

souvislosti, zda je prezentována pozitivně, nebo negativně, zda je problematizována, či nikoli. 

 Vzhledem k tomu, že předmětem zkoumání budou reprezentace Číny v několika 

různých obdobích a ve dvou různých periodicích, je ambicí této práce také postihnout 

případné posuny, které ve zobrazování Číny v českém tisku nastaly, jakož i porovnat 

zobrazování Číny dvěma různými periodiky v rámci jednoho mediálního systému. 

 V konečné fázi by měla analýza reprezentací Číny v českém tisku poskytnout 

odpověď na otázku, jak je reprezentován autoritářský politický systém v mediálním systému 

zasazeném do prostředí parlamentní demokracie a jestli mají média v demokratickém systému 

tendenci legitimizovat principy tohoto systému označováním sytému autoritářského za 

deviantní. 
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4.2 Metoda výzkumu 
 

Vzhledem k výše popsané charakteristice výzkumného problému této práce se jeví jako 

vhodný postup pro zkoumání ideologie v reprezentacích Číny v českém tisku kvalitativní 

výzkum. 

 

4.2.1 Kvalitativní výzkum 
 

Cílem kvalitativního výzkumu na rozdíl od kvantitativních přístupů není klasifikovat 

zkoumaná data matematickými ani jinými formálními způsoby založenými na statistických 

metodách. Kvalitativní postup se naopak snaží svými analytickými nástroji interpretovat 

obsah zkoumaného materiálu, kterým jsou v našem případě vybrané mediální výstupy týkající 

se Číny, s cílem popsat, dekódovat či vysvětlit význam vybraných jevů sociálního světa, 

nikoli postihnout četnost jejich výskytu a z toho vyvozovat závěry.142 

 Motivem pro volbu kvalitativního přístupu ke zkoumanému problému je také 

skutečnost, že není ambicí této práce pokoušet se předkládat závěry opřené o statistická data a 

převoditelné do jiných prostředí. Práce má naopak – v obecné rovině vyjádřeno – ambici 

získávat podrobný vhled do problematiky, zkoumat jev v jeho přirozeném prostředí, hledat 

příčinné souvislosti, analyzovat všechny dostupné informace, které mohou pomoci 

zodpovědět výzkumné otázky, a umožňovat během samotného výzkumu tyto otázky a téma 

výzkumu na základě nově získaných poznatků upravovat či doplňovat. To vše vybízí k užití 

kvalitativního přístupu, a to i při vědomí jeho zásadního omezení, tedy většího vlivu 

samotného badatele a jeho osobních preferencí na výsledek zkoumání a vyvozené závěry než 

u přístupu kvantitativního.143 

 Kvalitativní výzkum je ovšem označení, pod které můžeme zařadit různé metody 

zkoumání, přičemž nelze o žádné z nich říci, že právě ona by byla závazným či obecně 

uznávaným způsobem, jak vymezit nebo provádět kvalitativní výzkum v sociálních vědách.144 

 Profesor mediálních a komunikačních studií na Goldsmith College v Londýně a autor 

řady prací a výzkumů zabývajících se problematikou spadající do předmětu zkoumání 

kulturálních studií David Morley je jedním z těch teoretiků, podle kterých je určování jakékoli 

                                                 
142 Srov. LINDLOF, Thomas R., TAYLOR, Bryan C., 2002, s. 18. 
143 Srov. HENDL, Jan, 2005, s. 50-52. 
144 Ibid., s. 49-50. 
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metodologie, které by se měl výzkum držet, bezpředmětné, neužitečné, a může být dokonce 

kontraproduktivní. 145 

 Morley tvrdí, že se sám při bádání otázkami metodologie příliš nezabývá: „Považuji je 

a vždy jsem je považoval spíše za otázky pragmatického rázu. Pro mě je výzkum vždy otázkou 

toho, co můžete dokázat v podmínkách, kterým čelíte, a s dostupnými zdroji. Takto je více 

pravděpodobné, že se doberete k něčemu, co lze považovat za data, která jste měli v úmyslu 

získat. Ale nikdy nemůžete získat přesně to, co chcete. Nikdy tu nebude žádná vědecká (či lépe 

řečeno „zázračná“) metodologie, kterou bychom jednoho dne vynalezli a díky ní dokonale 

poznali svět. Zkrátka zkoušíte dělat věci, o kterých si myslíte, že by mohly fungovat. Nemyslím 

si, že diskuse o metodologii založené na tvrzeních typu „tahle metoda je dobrá/tahle metoda 

je špatná“ k něčemu vedou. ... K něčemu je dobré použít kladivo a na něco jiného se zase hodí 

šroubovák, ale při představě, že dobrá jsou pouze kladiva sama o sobě, se dostanete do 

problémů, pokud se budete pokoušet připevnit něco na zeď, protože u některých typů zdi si 

lépe pomůžete šroubovákem.“146 

 Podle Morleyho je základem úspěšného kvalitativního výzkumu více než co jiného 

opakované pozorné čtení zkoumaného materiálu.147 Právě tato „intelektuální dřina“ je 

základem úspěchu a užití metodologie nemusí být žádnou velkou pomocí, protože jedna 

z jejích hlavních funkcí je v podstatě retrospektivní – ospravedlnit data, ke kterým výzkumník 

dospěl: „Každý se bojí připustit, jak je výzkumný proces velmi nejistý a jak moc improvizace 

je v něm vždy zahrnuto. Myslím, že nastupující generace vědců ale není nakloněná 

profesionálním tlakům, aby výzkumníci prezentovali svou metodologii ve velmi propracované 

a v objektivní formě, aby tím zajistili „vědeckost“.“148 

 Morleyho náhled na úlohu metodologie v kvalitativním výzkumu lze považovat 

v mnoha ohledech za opodstatnělý, což je také hlavním důvodem, proč se při svém zkoumání 

reprezentací Číny v českém tisku nebudu spoléhat na žádnou konkrétní obvykle využívanou 

metodu, což by mělo být přínosné v tom smyslu, že bude vždy existovat možnost během 

výzkumné práce vzít v potaz nové, téma výzkumu obohacující impulsy vyplývající z obsahu 

zkoumaného materiálu a vymykající se přitom původně stanoveným výzkumným otázkám. 

Chci se tím vyhnout riziku omezování se na pouhé legitimizování stanovených předpokladů, 

což by mohlo vést k podvědomému pomíjení některých dat a potenciálních poznatků, které 

mohou být pro výsledky kvalitativního výzkumu podstatné a zajímavé. 
                                                 
145 Srov. MORLEY, David, 2007, s. 69-86. 
146 Ibid., s. 69-70. 
147 Ibid., s. 75. 
148 Ibid.,s. 77. 
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Při sbírání a vyhodnocování dat však budu hledat teoretickou oporu v diskursivní 

teorii Laclaua a Mouffeové a při zkoumání, jakým způsobem je konstruován obraz Číny 

v českém tisku v různých obdobích, využiji terminologii, kterou jsem vyložil v kapitole 

3.2.6.2. Na základě opakovaného čtení vybraných mediálních obsahů se s pomocí této 

terminologie pokusím charakterizovat, jaké reprezentace Číny podávala příslušná média ve 

vybraných obdobích svým čtenářům. Charakteristiku reprezentací Číny v určitém médiu a 

období budu vždy pojímat jako svébytný diskurs, který bude možno porovnávat s diskursem 

jiného zkoumaného média či období. To umožní sledovat odlišnosti a posuny v reprezentacích 

Číny v českém tisku. Propojením a případným nalezením společných znaků těchto diskursů 

bude možno popsat diskurs mainstreamových médií demokratického mediálního systému, 

který se týká autoritářského politického systému. 

Jaká konkrétní média a jaká konkrétní období budou předmětem zkoumání, vymezí 

následující kapitola 4.3. 

 

4.2.2 Diskursivní analýza 
 

Teorie diskursu Laclaua a Mouffeové je, jak už z jejího názvu vyplývá, konceptem 

teoretickým, což ale neznamená, že by nemohla najít uplatnění v analytické praxi.149 

Diskursivní analýza založená na diskursivní teorii Laclaua a Mouffeové a pojmech popsaných 

v kapitole 3 poskytuje nástroje k analýze toho, jak je ve vybraném diskursu organizovaný 

význam.150 Takto pojímaná diskursivní analýza se zaměřuje na vztah znaků k ostatním 

znakům, přičemž celý proces zkoumání směřuje ven z textu, nezajímá se o jeho jazykovou 

rovinu, ale o celkové zarámování diskursu ve vztahu k jiným diskursům, a probíhá tedy na 

makroskopické sociální úrovni.151 

Z tohoto pohledu se diskursivní analýza vycházející z teorie diskursu Laclaua a 

Mouffeové jeví jako vhodnější nástroj nahrazující konkrétní metodologickou oporu pro 

ideologickou analýzu reprezentací Číny v českém tisku než kritická diskursivní analýza. 

S pojmem kritická diskursivní analýza pracuje řada teoretiků (např. Fairclough, van Dijk)152 a 

od diskursivní analýzy založené na myšlenkách Laclaua a Mouffeové se liší především tím, že 

se zabývá konkrétní, lingvistickou analýzou užití jazyka v sociální interakci, a je tedy 

                                                 
149 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 49. 
150 Ibid., s. 50. 
151 Srov. TORFING, Jacob, 2003, s. 11-12. 
152 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 61. 
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zaměřená směrem dovnitř na mikroskopickou jazykovou rovinu textu.153 Tímto směrem se 

výzkum reprezentací Číny v českém tisku v této práci ubírat nebude. 

 

4.3 Základní soubor, výzkumná období, výzkumný soubor a výzkumná 
jednotka 
 

Jako základní soubor pro výzkumnou část práce zkoumající reprezentace Číny v českém tisku 

jsem vybral dva mainstreamové české deníky, a to Lidové noviny a Právo. 

Při výběru výzkumných období jsem dbal na to, aby šlo o taková období, ve kterých 

byl předpoklad, že se Čína stala ve zvýšené míře součástí mediální agendy. Důležitým 

aspektem byla také snaha vybrat taková období, na kterých lze srovnávat posuny, které mohly 

v reprezentacích Číny v českém tisku nastat. Proto jsem zvolil období návratu Hongkongu 

(červen a červenec 1997) a Macaa (prosinec 1999) do čínské správy, období, kdy bylo Číně 

přiděleno pořadatelství olympijských her (červenec 2001), období, kdy byl v Aténách 

zažehnut olympijský oheň, který se vydal na cestu, na jejímž konci vzplála pochodeň na 

olympijském stadionu v Pekingu, a zároveň období nepokojů a násilností v Tibetu (březen 

2008), a konečně období samotných Letních olympijských her v Pekingu (srpen 2008). 

Výzkumným souborem rozumím všechny výzkumné jednotky, tedy mediální obsahy 

z vybraných médií ve vybraných obdobích, které se staly podklady pro zkoumání reprezentací 

Číny. Za výzkumnou jednotku považuji článek ve smyslu uceleného textového útvaru se 

samostatným titulkem. Fotografie coby jednotky využívající vizuální kód nebudu pro výzkum 

považovat za relevantní, a proto nebudou spadat mezi výzkumné jednotky. Popisky fotografií 

budu považovat za součást textového útvaru, k němuž náležejí. Filtrem pro určení 

výzkumných jednotek se stal vyhledávač elektronické databáze mediálních obsahů 

Mediasearch společnosti Newton IT. Klíčovými slovy pro vyhledávání výzkumných jednotek 

byly výrazy čín* a číň*.154 

 

 

 

                                                 
153 Srov. JØRGENSEN, Marianne, PHILLIPS, Louise, 2008, s. 62-63. 
154 Během sběru dat se ukázalo, že je pro úplnost kvalitativní analýzy výhodné brát v potaz všechny takto určené 
výzkumné jednotky ve všech rubrikách, pokud alespoň jeden z obsažených výrazů nebo myšlenkových 
konstruktů odkazujících k Číně byl relevantní pro téma práce, tedy zkoumání reprezentací Číny v českém tisku. 
V každém z vybraných období jsem analyzoval až do okamžiku, kdy došlo k nasycení souboru dat a kdy další 
analýza již nepřinášela nové poznatky. 
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5. Čína v diskursu českého tisku 
 

Podrobil jsem zkoumání reprezentace Číny ve dvou českých mainstreamových denících 

během pěti různých období počínaje červnem a červencem 1997 a konče srpnem 2008. 

Lidové noviny a Právo nabídly na svých stránkách řadu podobných a opakujících se 

reprezentací Číny, ale zároveň se objevily reprezentace unikátní nebo navzájem rozporné. 

V souladu s teorií diskursu Laclaua a Mouffeové jsem se zaměřil především na proces 

artikulace, tj. na mechanismy, kterými znak „Čína“ nabýval významů. Tato kapitola shrnuje a 

usouvztažňuje atributy, které byly znaku „Čína“ přisouzeny ve společensko-historicko-

ideologickém okamžiku vymezeném výzkumným souborem. Pouze implicitně bude 

vyjádřeno „pole diskursivity“, protože charakteristika významů, kterých může znak „Čína“ 

nabývat, ale v rámci výzkumného souboru se tak neděje, nespadá do vymezení této práce. 

 S „polem diskursivity“ mi však umožní pracovat jednotlivé dílčí diskursy, které 

společně tvoří výzkumný soubor. Tyto „poddiskursy“ se skládají z výzkumných jednotek 

spadajících do obsahů Lidových novin, respektive Práva v jednotlivých obdobích.155 Atributy, 

které byly znaku „Čína“ přisouzeny v těchto „poddiskursech“, představuji grafickou formou 

v přílohové části práce.156 Ta bude obsahovat i „pole diskursivity“ znaku „Čína“ pro daný 

dílčí diskurs. Takové „pole diskursivity“ můžeme matematickou terminologií vystihnout jako 

množinu významů znaku „Čína“, kterou tvoří rozdíl diskursu celého výzkumného souboru a 

daného dílčího diskursu. 

 

A = Pole diskursivity dílčího diskursu (Čína v diskursu Lidových novin v období návratu Hongkongu 

pod čínskou správu) 

B = Diskurs celého výzkumného souboru (Čína v diskursu českého tisku) 

C = Dílčí diskurs (Čína v diskursu Lidových novin v období návratu Hongkongu pod čínskou správu) 

 

A = B – C 

 

                                                 
155 Např. diskurs Lidových novin v období návratu Hongkongu pod čínskou správu (červen a červenec 1997) 
apod. 
156 Grafické znázornění odpovídá strukturálnímu členění této kapitoly podle ustavených kategorií atributů 
přisouzených Číně. Číselnému označení příslušné podkapitoly odpovídá číselné označení odpovídajících grafů 
v textu nebo přílohové části. Jelikož jsou u každé kategorie graficky znázorněny „poddiskursy“ obou 
zkoumaných deníků ve všech zkoumaných obdobích včetně příslušného pole diskursivity (což čítá 20 grafů 
v každé z kategorií), jsou jednotlivé grafy doplňkově identifikovány také písmeny a – t. 
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Účelem určování „polí diskursivity“ jednotlivých dílčích diskursů je znázornění distinkcí 

mezi významy, které jsou ve zkoumaných dílčích diskursech Číně přisuzovány, a vystižení 

posunů, které reprezentace Číny v českém tisku zaznamenaly v jednotlivých obdobích, 

respektive odlišností, kterých reprezentace Číny nabyly v závislosti na tom, ve kterém ze 

dvou zkoumaných českých deníků se objevily. 

 V souladu s výzkumným účelem práce si budu při charakteristice a usouvztažňování 

atributů, které český tisk znaku „Čína“ přisuzoval, všímat především toho, jak je význam 

znaku „Čína“ ustavován na základě vztahu jednotlivých Číně připisovaných sociálních jevů 

k hodnotám systému, v němž působí média, která tyto reprezentace Číny předkládají. 

V závěru se pak na základě získaných poznatků pokusím odpovědět na vytyčenou otázku, zda 

lze v tomto případě způsob informování o ideologicky nepřijatelném systému považovat za 

jistou formu potvrzování legitimity systému, v němž působí informátor, a budování souhlasu 

s tímto systémem. 

 

5.1 Čína a Číňané 
 

Jakou „Čínu“ nabízejí svému publiku česká média zastoupená Lidovými novinami a Právem? 

Zásadním krokem pro zodpovězení této otázky je rozlišení na jedné straně reprezentací Číny 

samotné coby označujícího pro Čínskou lidovou republiku jakožto stát, tedy souhrn 

politického, hospodářského a společenského systému země, její politické reprezentace, jejích 

veřejných činitelů, mezinárodních vztahů, bezpečnostních složek, jejího státního aparátu atd., 

a na straně druhé Číňanů coby „řadových“ obyvatel této země157 reprezentujících starobylou 

kulturu a vyznačujících se specifickým chováním a vystupováním. Nutnost rozdělit tyto dva 

aspekty reprezentací Číny vyplynula ze zkoumání výzkumných jednotek, které Číně jako 

zemi (souhrnu sociálních jevů a procesů) a Číňanům jako etniku (lidským bytostem) 

přisuzovaly atributy jiného druhu a povahy. Obecně můžeme tvrdit, že Čína samotná byla 

artikulována silněji spíše v negativním vyznění a pozitivní vyznění zůstávalo v poli 

diskursivity, kdežto znak „Číňané“ byl silněji fixován jako moment vyznění spíše pozitivního, 

ačkoli toto dělení nelze brát jako jednoznačné a konečné, jak ukáže analýza v následujících 

podkapitolách. Důkazem toho, že i v rámci výzkumného souboru je patrný boj o ustavení 

významu znaků „Čína“ a „Číňané“, které tudíž musíme chápat v souladu s teorií diskursu 

                                                 
157 Ve smyslu dominantního chanského etnika, a to i těch jeho příslušníků, kteří žijí za hranicemi Čínské lidové 
republiky. 
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Laclaua a Mouffeové spíše jako elementy než momenty, budiž následující ukázka, která je 

v naprostém rozporu s výše uvedeným tvrzením, protože naopak zobrazuje Číňany jako 

potenciální zlo a hrozbu pro okolní svět a Čínu samotnou jako systém, který zaručuje, že tato 

hrozba nedojde naplnění: 

 

„Čína v žádném případě nepotřebuje cosi neurčitého označovaného jako „demokracie 

západního stylu“. Je to obrovský, největší stát na světě, který má své tradice pocházející od 

nelítostné, ale Číně prospívající vlády mongolských císařů až ke stejně bezohlednému Maovi. 

Ani komunistické vedení státu nehodlá nic změnit na systému tvrdého policejního státu. Je to 

zřejmě jediný možný způsob, jak ovládat více než jednu miliardu lidí, která nepředstavuje 

jednotný národ, ale skládá se z více než 20 či 30 národností a kmenů. Západ by se měl obávat 

doby, kdy nakonec v Číně současný, podle našich naivních představ nedemokratický režim 

skončí podobně jako v Rusku, a značná část chudých, necivilizovaných, ale bohatství lačných 

Číňanů se vrhne přes otevřené hranice do celého světa. Převážně do těch nejbohatších zemí. 

Evropa se takovému stěhování národů nedokáže ubránit a bude zaplavena přílivem 

moderních otroků nabízejících svoje holé ruce pro konání jakékoliv práce...“158 

 

Jednotlivé atributy přisouzené Lidovými novinami a Právem Číně, respektive Číňanům lze 

sdružovat do obecnějších kategorií. 

 

5.1.1 Čína 
 

Kategoriemi, v jejichž rámci lze popsat reprezentace Číny v českém tisku, jsou lidská práva a 

svobody, represivní aparát, forma a obsah čínského komunismu, světová velmoc, snaha o 

územní celistvost, země smrti a neštěstí, nežádoucí jevy, idol a netvor, Čína jako osoba. 

Některé konkrétní atributy pochopitelně mohou spadat do více kategorií zároveň, jejich 

zařazení do jedné konkrétní kategorie však není náhodné, ale mělo by sloužit přehlednosti a 

logičnosti analýzy. Napříč některými kategoriemi prostupují kategorie Číny coby oběti a 

pachatele.159 

                                                 
158 Potřebuje Čína tzv. západní demokracii? In: Lidové noviny, 8. 8. 2008, s. 9. 
159 Podrobně vyloženo v kapitole 5.1.1.10 a znázorněno barevným rozlišením v grafu 5.1.1. 
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5.1.1.1 Lidská práva a svobody 
 

Porušování lidských práv a svobod tak, jak je vymezuje západní společnost a v českém 

prostředí Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, bylo tématem, se 

kterým byla Čína spojována v každém ze zkoumaných obdobích. Atributy přisuzované Číně 

v souvislosti s lidskými právy nabývaly různých konkrétních podob. Ty, které se týkají násilí 

a represí, zmíním až v jedné z dalších kapitol. 

 „Je rozhodnuto. I přes celosvětovou kritiku porušování lidských práv se budou 

olympijské hry v roce 2008 konat v Číně.“160 Tato věta z titulní strany Lidových novin den po 

přidělení Letních olympijských her 2008 Pekingu jako by symbolizovala, jak závažným a 

podstatným tématem byl pro český tisk stav ctění západním světem definovaných lidských 

práv a občanských svobod v Číně. Prvotní informace o přidělení pořadatelství olympijských 

her byla okamžitě doprovozena odkazem k pochybné legitimitě čínského pořadatelství.  

Zmínku o porušování lidských práv v různých formách161 obsahují výzkumné 

jednotky v obou vybraných denících ve všech obdobích. V souvislosti s lidskými právy 

zůstává tedy znak „Čína“ momentem, který není artikulacemi v žádném ze zkoumaných 

období redefinován. Odpovědnost za porušování lidských práv je ve všech dílčích diskursech  

přičítána Číně jako státu a jeho aparátu (bezpečnostní složky, vláda, úřady), nikoli konkrétním 

jednotlivcům. Čínský režim je v souvislosti s porušováním lidských práv přirovnáván 

k nacistickému Německu v roce 1936,162 komunistickému Sovětskému svazu v roce 1980163 i 

k autoritativní Jižní Koreji v roce 1988.164 To vše samozřejmě v souvislosti s přidělením 

pořadatelství Letních olympijských her 2008, protože i výše zmíněné autoritářské režimy 

v uvedených letech hostily olympijské hry. 

Kromě porušování svobod vlastních občanů je Čína nepřímo spojována i 

s porušováním lidských práv a svobod v jiných zemích, je totiž artikulována jako stát, který 

různými způsoby podporuje režimy, skupiny či diktátory utlačující obyvatelstvo v Súdánu, 

Barmě, Kambodži, Korejské lidově demokratické republice, Bělorusku či Srbsku. Kontrastem 

k těmto reprezentacím může být naopak zmínka o vymezení se k zimbabwskému režimu  

 
                                                 
160 Komunistická Čína vyhrála bitvu o pořádání olympiády. In: Lidové noviny, 14. 7. 2001, s. 1. 
161 Porušování svobod projevu, shromažďování, náboženského vyznání, politického přesvědčení, ale i svobody 
výběru zájmové činnosti, cenzura médií, pronásledování ideologických odpůrců, nerespektování práva na 
vlastnictví majetku, podpora zahraničních režimů porušujících lidská práva atd. 
162 Srov. např. Pláč za Coubertina. In: Lidové noviny, 6. 8. 2008, s. 10. 
163 Ibid. 
164 Srov. Železného Číňané přesvědčili. In: Právo, 14. 7. 2001, s. 24. 
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Roberta Mugabeho: 

 

„Kvůli obviněním z porušování lidských práv, jimž čelí Robert Mugabe, Čína zimbabwského 

prezidenta údajně požádala, aby zůstal doma.“165 

 

Jednoznačná nepřijatelnost Číny jakožto země, která porušuje lidská práva, je nabourávána 

zejména s blížícími se Letními olympijskými hrami 2008. Svět i světová média (Českou 

republiku a česká média nevyjímaje) se najednou dostávají do situace, kde se k Číně 

z hlediska lidských práv nelze jen nezúčastněně vymezovat – přichází chvíle, kdy Letní 

olympijské hry 2008 vyzvou nejen sportovce, jejich podpůrné týmy a sponzory, ale i politiky 

a novináře k tomu, aby se aspoň na čas stali součástí této čínské reality. I nadále se objevují 

reprezentace Číny coby země porušující lidská práva a svobody, ale přibývá reprezentací 

tento obraz Číny relativizujících, upravujících. Podstatně silnější je tato relativizace v agendě 

deníku Právo, který mimo jiné přináší rozhovor s čínskou velvyslankyní v České republice 

Chuo Jü-Čen: 

 

„Svoboda slova byla zakotvena i v naší ústavě. To je největší pokrok. Vláda proto teď klade 

velký důraz na požadavky lidí a naslouchá jejich připomínkám. To není jen heslo: situace je 

úplně jiná než před 30 lety.“166 

 

Vedle podobných „defenzivních reprezentací“, které Čínu činí pro západní svět přijatelnější 

především formou odpovědí na „útoky“ reprezentací, které Čínu zobrazují jako nepřijatelnou 

(např. jako zemi porušující lidská práva), nalezneme také artikulace, které Čínu zobrazují jako 

zemi, která lidská práva nejenže se snaží neporušovat, ale je naopak jejich garantem a 

vývozcem: 

 

„Rozumíme boji Západu za práva žen a všech lidí v islámských teokratických státech – a husí 

kůže nám naskakuje ze svržení teokratické oligarchie v Tibetu, v němž teprve agresor zrušil 

otrokářství.“167 

 

                                                 
165 Ptačí hnízdo uvítá při zahájení her rekordní stovku VIP hostů. In: Právo, 8. 8. 2008, s. 9. 
166 ČR uznává jednu Čínu - a to by měl i premiér. In: Právo, 7. 8. 2008, s. 15. 
167 Vlajky vlají - a neomlouvají. In: Právo, 12. 3. 2008, s. 6. 
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Relativizace porušování lidských práv se však ve většině případů opírají o reprezentace Číny 

coby země, která se ve vztahu k této problematice mění, vyvíjí, blíží se západním standardům 

a stává se tak přijatelnější. Porušování lidských práv a svobod v Číně je ale citovanými zdroji 

také popíráno jako např. příměrem předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha 

Filipa: 

 

„„Pokud chce někdo vidět situaci v Tibetu, ať tam jede, Čína ho tam ráda pustí. Věřte mi, že 

bych vám dal více důkazů o porušování lidských práv v Česku než o porušování lidských práv 

v Tibetu,“ řekl včera LN Filip. Čína však nyní cizincům zakázala vstup do oblasti.“168 

 

Dalším způsobem relativizace je bagatelizování problematiky lidských práv citovaným 

zdrojem: 

 

„Angličan Ted Thomas, majitel velké komunikační firmy a mluvčí starých anglických usedlíků 

a byznysmenů, řekl v rozhovoru pro LN, že demokraté a novináři vyvolávají zbytečnou 

paniku, když hystericky upozorňují na porušování lidských práv v Číně a v budoucnu i v 

Hongkongu. „Takovými fámami jen škodí,“ říká Ted. „Hotely mají po prvním červenci 

minimálně objednávek, a to je výsledek této zbytečné paniky.“ Ted nemá vůbec radost z 

posledních demonstrací, které začaly tento týden v neděli.“169 

 

Přijatelnost a nepřijatelnost Číny pro západní svět je často tematicky reprezentována právě 

ekonomickou problematikou170 a problematikou lidských práv. Tyto dvě oblasti jsou stavěny 

do kontrastu a zejména ve výzkumných jednotkách žánrově spadajících do názorové 

publicistiky tento kontrast často slouží k vyjádření pokrytectví západního světa spíše než 

k výpovědi o Číně. Ale nejen v názorové publicistice: 

 

„Norský Aftenposten konstatuje, že zahájení her se zúčastní více než stovka státníků. Obava ze 

ztráty zakázek ze strany velké a dynamické čínské ekonomiky zřejmě převážila nad obavou z 

porušování lidských práv. Dokonce i prezident USA je opatrný a jeho kritika je bezzubá.“171 

 

                                                 
168 Levice: Vše je v pořádku. In: Lidové noviny, 17. 3. 2008, s. 2. 
169 Mluvit nahlas se bojí jen bohatí. In: Lidové noviny, 5. 6. 1997, s. 6. 
170 Reprezentace této oblasti jsou podrobněji analyzovány v kapitole 5.1.1.3. 
171 Hry znamenají podle tisku vznik nové Číny. In: Právo, 9. 8. 2008, s. 11. 
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Porušování lidských práv je atributem, který je Číně českým tiskem přisuzován kontinuálně. 

Jednoznačnost tohoto přisouzení je zpravidla relativizována pouze otázkami míry, formy 

existence, nutnosti tolerance a přijatelnosti tohoto problému či poukazem na posun čínské 

praxe v této oblasti směrem k západním standardům. Ačkoli český tisk artikuluje Čínu také 

jakožto bojovníka proti porušování lidských práv,172 případnou snahu Číny vymanit se 

z rámce obrazu země porušující lidská práva můžeme charakterizovat citací z deníku Právo: 

 

„Čína je svobodná země, ve které každý může otevřeně vyslovit své názory! Pokud by někdo 

tvrdil opak, musí počítat s tím, že bude co nejpřísněji potrestán.“173 

                                                 
172 Srov. Vlajky vlají - a neomlouvají. In: Právo, 12. 3. 2008, s. 6. 
173 Novinářova zpráva o životě v Říši středu. In: Právo, 7. 8. 2008, s. 8. 
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5.1.1.2 Represivní aparát 
 

Významnou oblastí reprezentací Číny v českém tisku je státní represivní aparát, který 

můžeme považovat v závislosti na funkci, již plní, na straně jedné za utlačovatelský a na 

straně druhé za opatrovnický. Do těchto základních kategorií pak spadají konkrétní atributy 

represivního aparátu, který lze chápat jako projev působení státních institucí (nejčastěji úřadů, 

vlády, soudů, policie, armády) směrem k jednotlivci. 

 Oblast represivního aparátu souvisí s oblastí lidských práv, neboť mezi jeho 

utlačovatelské atributy spadají takové, které signalizují jejich porušování. Utlačovatelské 

atributy můžeme charakterizovat z hlediska hodnot západního světa jako nepřijatelné, sloužící 

autoritářskému politickému systému k potírání odpůrců a zároveň k preventivnímu 

zastrašování odpůrců potenciálních, kdežto opatrovnické atributy jsou v dikci hodnot 

západního světa nejen přijatelné, ale dokonce žádoucí a představují naplňování účelu 

existence represivního státního aparátu v demokratickém systému. 

  Čína je v českém tisku artikulována jako země s represivním aparátem, který není 

poslední instancí pro zajištění fungování systému v souladu s obecně přijímanými normami, 

ale důležitou součástí systému, na němž je jeho fungování do značné míry založeno. Čína je 

pojímána jako systém, který na svém obyvatelstvu páchá násilí různých forem a je 

zobrazována jako pachatel konkrétních násilných činů: 

 

„Během 80. let minulého století byl slibný ekonomický vývoj Číny doprovázen nadějemi, že s 

tržními reformami postupně dojde i k uvolňování politické situace. Krvavé potlačení 

demonstrací na náměstí Nebeského klidu v červnu 1989 však dalo jasnou – negativní – 

odpověď na otázku, zda komunisté po reformách hospodářství přistoupí i k demokratizaci.“174 

 

Čína je také zobrazována coby symbol násilného chování, byť v tomto případě nesměřuje 

k vlastnímu obyvatelstvu: 

 

„V postprckovském věku jsem byl členem jedné tlupy, která každý den, po skončení školy, 

pokračovala ve válce o nikdy neukončené vymezování prostoru svého působení. Když se nám 

podařilo zajmout člena nepřátelské bandy uličníků nebo když někdo mezi námi zradil, čekalo 

ho čínské mučení. Proč čínské, to dnes už opravdu nevím. Ale nejspíš si tehdy někdo přečetl 

                                                 
174 Rok krysy, rok olympijský. In: Lidové noviny – Jeden svět 2008, 5. 3. 2008, s. 2. 
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nějakou dobrodružnou knížku, v níž Číňané dávali barbarům (tedy všem ostatním) krutou 

sodu.“175 

 

Kromě mučení a násilných zásahů proti vlastnímu obyvatelstvu nabývá zobrazované násilí 

především forem věznění, přičemž se objevuje i fenomén pracovních táborů využívaný 

v minulosti i současnosti řadou jiných autoritářských režimů: 

 

„Pronásledování si už vyžádalo asi 250 obětí. Další desítky tisíc lidí čínské úřady vězní a 

násilím drží v pracovních táborech.“176 

 

Čína je dále artikulována jakožto režim, který používá proti vlastnímu obyvatelstvu zbraně, 

nebo jejich použitím alespoň hrozí: 

 

„Státní média včera poprvé potvrdila, že se nepokoje rozšířily i do sousedních provincií S’-

čchuan a Kan-su. Peking zároveň přiznal, že policie při potlačování tibetských nepokojů 

střílela na demonstranty; policie v S'-čchuanu v neděli zranila čtyři lidi. Západní novináři z 

okolí Tibetu informovali o vojenských kolonách, dlouhých někdy až několik kilometrů. Někteří 

vojáci drželi zbraně s nasazenými bajonety, další byli vybaveni štíty a zásahovou 

technikou.“177 

 

Čína také v diskursu českého tisku zastrašuje nebo si zjednává respekt demonstrováním síly 

bezpečnostních složek: 

 

„Čtyři tisíce vojáků Čínské lidové osvobozenecké armády a 21 obrněných vozidel vstoupí v 

úterý v 6:00 místního času do Hongkongu, který v pondělí přejde pod správu Pekingu. 

Oznámil to v pátek mluvčí budoucího správce Hongkongu, který se stane čínskou zvláštní 

oblastí.“178 

 

 

 

 
                                                 
175 Ještě pořád se neučíte čínsky? In: Právo – Salon, 21. 8. 2008, s. 2. 
176 Stoupenci hnutí Fa-lun-kung protestovali před ambasádou Číny. In: Lidové noviny, 31. 7. 2001, s. 2. 
177 Dalajlama projevil ochotu k setkání s čínským vedením. In: Právo, 21. 3. 2008, s. 9. 
178 Do Hongkongu se již den po jeho předání přesune z Číny 4000 vojáků. In: Právo, 28. 6. 1997, s. 7. 
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Hojně využívá instituce trestu smrti: 

 

„V Číně je každoročně vyneseno nejvíce rozsudků trestů smrti na světě. Průměrně jich je 

podle odhadů vykonáno na osm tisíc, i když přesné číslo je státním tajemstvím.“179 

 

Veřejně popravuje odsouzené, často na sportovních stadionech před zraky diváků včetně dětí: 

 

„A víte, že na popravu se v 21. století dá chodit jako na lidovou podívanou? Rampini píše: V 

Čchang-ša, v hlavním městě provincie Chu-nan, vzali učitelé 1. října 2004 stovky žáků na 

zvláštní výlet - za odměnu. Ve sportovní hale mohly děti z obou stupňů základní školy (6-16 

let) spolu s dalšími 2500 diváky přihlížet popravě šesti odsouzených. Celou podívanou nabízí i 

jedna internetová stránka.“180 

 

Opatrovnickými atributy represivního aparátu Číny jsou zajišťování bezpečnosti obyvatelstva: 

 

„Čínské vojáky vítaly tisíce obyvatel Macaa, kteří si slibují, že tam armáda účinně přispěje k 

boji proti organizované kriminalitě.“181 

 

A ochrana obyvatelstva udržováním veřejného pořádku, přičemž opatrovnické atributy se 

často objevují v kombinaci s odkazem k atributům utlačovatelským: 

 

„Minulý měsíc v čínské státní televizi velitel vojenské posádky v těsně sousedícím městě Ču-

chaj, generál Liou Jü-čchun, prohlásil před svými po zuby ozbrojenými a odhodlaně se 

tvářícími vojáky: „Jsme připraveni v Macau udržet veřejný pořádek.““182 

 

Nebo je odkaz k veřejnému pořádku nabízen v ironickém balení: 

 

„Marná sláva, režim, kde vládne tuhá kázeň a pořádek, má pro leccos lepší organizační 

předpoklady než kdejaká prohnilá demokracie.“183 

 

                                                 
179 Kulka, nebo smrtící injekce? In: Lidové noviny, 10. 3. 2008, s. 11. 
180 O zemi OH. In: Právo – Salon. 7. 8. 2008, s. 2. 
181 Čínské jednotky vstoupily do Macaa. In: Lidové noviny, 21. 12. 1999, s. 6. 
182 Portugalské Macao přivítá čínskou armádu květinami. In: Lidové noviny, 18. 12. 1999, s. 7. 
183 Realita, Potěmkin a Peking 2008. In: Lidové noviny, 17. 7. 2001, s. 1. 
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5.1.1.3 Forma a obsah čínského komunismu – politika, ekonomika, hospodářství 
 

V diskursu českého tisku se znatelně odráží rozpor, který panuje mezi státním zřízením a 

politickým režimem, kterým je v Číně lidová republika s vedoucí úlohou Komunistické strany 

Číny, a hospodářským systémem, jež vykazuje znaky dravého kapitalismu, který s sebou nese 

prvky tržního hospodářství, bouřlivý rozvoj soukromého podnikání:184 

 

„Okolnosti se změnily, tvrdí čínští komunisté. Rozhodli se totiž přijímat do svých řad i 

soukromé podnikatele, kteří budují „socialismus s čínskými rysy“.“185 

 

V této souvislosti je Čína artikulována i jakožto země s kumulací bohatství v rukou úzké 

skupiny lidí a tím i coby země, kde se udržují či prohlubují obrovské rozdíly mezi 

jednotlivými sociálními vrstvami: 

 

„Čína nese rysy jak vysoce rozvinuté, tak rozvojové země. Neuvěřitelně pulzující, bohaté 

východní pobřeží a nějakých 300 milionů lidí patřících ke střední třídě stojí v protikladu k 

západní části země. Na vesnicích tu bosí lidé sázejí zeleninu a perou prádlo v řece. Venkov 

trápí špatné školy, nedostatek hygieny a mizerné silnice.“186 

 

Členové velmi početných nejchudších sociálních vrstev živoří v bídných podmínkách a 

představují zdroj velmi levné pracovní síly. Právě oni v rozporu s komunistickými ideály 

slouží k udržení čínské formy komunistického režimu: 

 

„Někteří ekonomové přirovnávají atmosféru v současné Číně k viktoriánskému Manchesteru. 

Stejná je energie mašinérie, která generuje bohatství na chudobě jiných lidí.“187 

 

Čína je sice označována za komunistickou zemi,188 tato artikulace ovšem odkazuje spíše ke 

stylu fungování státního aparátu a fenoménu kontroly společenského vývoje vládou jedné 

strany. Přívlastek „komunistická“ je proto spíše novinářskou zkratkou pro formu uplatňování 

                                                 
184 V roce 2001 Čína stvrdila své politicko-ekonomické směřování povolením vstupu soukromých podnikatelů 
do tamní Komunistické strany. 
185 Čínští komunisté lákají už i kapitalisty. In: Lidové noviny, 3. 7. 2001, s. 9. 
186 Odvrácená tvář prosperity. In: Lidové noviny – Čína 2008, 6. 8. 2008, s. 3. 
187 Ibid. 
188 Srov. např. Blíží se poslední noc britského lva. In: Lidové noviny, 11. 6. 1997, s. 8. 
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moci v duchu hodnot západního světa nepřijatelnou a je zaměnitelný s pojmy „autoritářská“, 

„diktátorská“ nebo „totalitní“. 

 Právě kombinace hospodářského systému s kapitalistickými rysy a vyprázdněné 

komunistické ideologie, jejíž oficiální představitelé – vysocí funkcionáři Komunistické strany 

Číny – rezignovali na naplňování ideálů komunistické společnosti a jejich ambicí je pouze 

udržovat se u moci setrváváním v klíčových funkcích státního aparátu, je v diskursu českého 

tisku zvýznamňována. Poukazování na tento fenomén v sobě může skrývat odkaz 

k přijatelnosti Číny coby státu, který opouští svou plně komunistickou minulost a přibližuje se 

hodnotám západního světa skrze proměnu hospodářského systému, jehož reformu budou 

časem následovat i ostatní složky společenského života: 

 

„„Čína, a Peking také, prošla v uplynulých dvaceti letech velkými změnami a další jsou na 

obzoru," uvedl Liu Ťing-min pro CNN. „Obecně řečeno, myslím, že jsme pořadatelstvím 

získali možnost urychlit ekonomické a společenské změny,“ dodal zástupce pekingského 

starosty. „Čína si hry zaslouží, protože je to země prožívající obrovský rozvoj sportu,“ 

prohlásil jeden z členů MOV, který si nepřál být jmenován.“189 

 

Ale zmíněné poukazování v sobě také může skrývat také naopak odkaz k nepřijatelnosti Číny 

coby státu, jehož autoritářskému režimu nezlomil vaz nefunkční hospodářský systém, protože 

ho Čína dokázala reformovat v naprostém rozporu s ideály své původní oficiální ideologie, 

kterou jakožto obsah byla ochotna obětovat právě ve prospěch zachování formy – tedy 

autoritářského režimu. Západním světem přijímané kapitalistické rysy hospodářství 

komunistické Číny jsou proto prezentovány jako pouhý vedlejší produkt: 

 

„Stejně tak příčiny vzestupu čínské ekonomiky nelze hledat ve státnické moudrosti čínských 

komunistů. O liberalizaci jednotlivých obchodních zón, které jsou hlavním strůjcem čínského 

hospodářského růstu, se nezasloužily řídící schopnosti marxistických vůdců, ani jejich starost 

o blaho lidu, ale především strach o zachování křesel, když hrozilo, že budou smeteni 

hladovými bouřemi strádajícího obyvatelstva. Úspěch liberalizovaných obchodních zón v 

Číně je přímo úměrný míře svobody, jaké se firmy v těchto zónách těší. Situace v odvětvích, 

která jsou nadále pod úplným státním dozorem, je nesrovnatelně horší. Jen namátkou: 

                                                 
189 Peking získal olympiádu. In: Právo, 14. 7. 2001, s. 1. 
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Úroveň státního čínského bankovnictví patří k nejnižším na světě, jak dokládá nedávno 

zveřejněná zpráva Mezinárodního měnového fondu.“190 

 

Zmíněný obsah oficiální ideologie, který má udržet sounáležitost obyvatelstva Číny se státním 

celkem, v němž obyvatelé Číny žijí, byl oficiální propagandou nahrazen především důrazem 

na patriotismus, vlastenectví, až nacionalismus, který Čína ve svém obyvatelstvu účinně 

pěstuje: 

 

„Je mu 25 let. Pochází ze severočínské provincie Che-pej. Je nezaměstnaný a v posledních 

letech žije v Pekingu. Teď se stal miláčkem médií. Stačilo málo – nechat si na čelo vytetovat 

olympijský znak a na krk maskota. „Miluji svou zemi, jsem velmi pyšný, že Peking pořádá 

olympijské hry. Hodně důležitých lidí přijede do Číny, aby událost zažili na vlastní kůži, a my 

jim ukážeme, jak je na tom naše země dobře,“ svěřil se čínskému časopisu Time Out 

potetovaný nadšenec.“191 

 

Tato snaha o zachování formy změnou obsahu souvisí s problematikou lidských práv a 

represivního aparátu i se statusem Číny ve světě ekonomiky a obchodu. 

Zachování stávajícího politického systému je artikulováno v souvislosti 

s nepřijatelnými atributy porušování lidských práv v různých formách včetně represí vůči 

vlastnímu obyvatelstvu, zejména představitelům opozičních názorů na fungování 

společnosti.192 

Naopak zmíněný ekonomicko-obchodní aspekt nabízí pro západní svět problematický 

atribut Číny coby vývozce levného zboží:  

 

„Čína dává světu levné tenisky. Je k zamyšlení, že marxismus, kritizující odosobnění lidí v 

práci, vytvořil ideologickou základnu pro vznik největší světové robotárny.“193 

 

Tento atribut se často pojí s atributem nízké kvality zboží nebo jeho nebezpečnosti: 

 

„Ministerstvo zdravotnictví varuje před čínskými výrobky Medvídkův talířek a vidlička, které 

jsou součástí kolekce nádobí Medvídka Pú (Winnie the Pooh) a časopisu Medvídek Pú a jeho 
                                                 
190 Moudrost státních plánovačů. In: Lidové noviny, 18. 6. 1997, s. 8. 
191 Předolympijský Peking: zázraky, manévry, nadšení, ale i boj se smogem. In: Právo, 2. 8. 2008, s. 10. 
192 Viz kapitoly 5.1.1.1 a 5.1.1.2. 
193 Přijďte demonstrovat. Tibet to potřebuje. In: Lidové noviny, 18. 3. 2008, s. 11. 
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báječný svět. Ve výrobcích byl po vyluhování zjištěn formaldehyd, který vyvolává bolesti 

hlavy, záněty nosní sliznice a dráždí oči.“194 

 

Dále je Čína fixována jako moment, který ji artikuluje coby zemi disponující levnou pracovní 

silou. V této souvislosti může podle kontextu nabývat přijatelnosti i nepřijatelnosti: 

 

„Nejen v dnešním světě, ale v každém světě se lidé chtěli mít dobře, tak jako dnes chtějí 

vydělávat peníze, a co možná nejvíc peněz. A dnešní Čína nabízí vynikající investiční 

příležitost a stamiliony levných pracovních sil.“195 

 

„I když prezidentský kandidát DPP, jež se tradičně staví proti Číně a usiluje o nezávislost 

ostrova, Frank Sie před volbami varoval před takovými kroky, s tím, že Tchaj-wan zaplaví 

levná čínská pracovní síla a nekvalitní výrobky, voliči jej neposlechli.“196 

 

Ale v ekonomicko-obchodních souvislostech je Čína také zobrazována jako – byť nezřídka 

s výhradami a odkazy k atributům pro západní svět nepřijatelným – přijímaný, oceňovaný či 

přinejmenším respektovaný subjekt, protože nabývá vlastností trhu atraktivního pro 

zahraniční investory a vývozce zboží: 

 

„Česká vládní delegace vyrazila na cestu do Vietnamu a Číny, jejíž smysl je především 

obchodní. Premiér a jeho ministři se budou snažit „uplacírovat“ na tamní trhy české výrobky 

- tomuto účelu se pak podřizuje vše ostatní.“197 

 

A je artikulována coby významný obchodní partner, investor nebo věřitel: 

 

„Pětadvacet miliard slibovaných čínských investic v dnešním světě váží víc než slova 

dalajlámova. A Čína se dobře kritizuje, ale ještě lépe se s ní obchoduje.“198 

 

                                                 
194 Pozor na talíř s Medvídkem Pú. In: Lidové noviny, 13. 3. 2008, s. 6. 
195 Olympijské hry. In: Lidové noviny, 28. 3. 2008, s. 12. 
196 Tchaj-wan se přiblíží Pekingu. In: Lidové noviny, 25. 3. 2008, s. 8. 
197 Věneček pro strýčka Ho. In: Lidové noviny, 14. 12. 1999, s. 10. 
198 Úspěch Pekingu na pozadí pověry. In: Právo, 19. 7. 2001, s. 5. 
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„Recese v USA, cena ropy (107 dolarů za barel), pahodnota US dolaru, inflace. Svět stojící a 

padající s „dvojdomkem“ Amerika– Čína (největší dlužník a věřitel). Není bunkru, kam by se 

před nimi EU schovala.“199 

                                                 
199 Jako u Gaugamél. In: Právo, 15. 3. 2008, s. 6. 
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5.1.1.4 Světová velmoc 
 

Čína, stát s nejvyšším počtem obyvatel a s jednou z největších rozloh na světě, je v diskursu 

českého tisku artikulována jakožto světová velmoc, která se i z výše zmíněných důvodů 

ekonomické a vojenské síly a potenciálu těší respektu ostatních světových mocností, 

respektive usiluje o něj po desetiletích neúspěchů v mezinárodní politice a ponížení ve 

vojenských konfliktech: 

 

„Čína se hlásí o uznání svých velmocenských ambicí – a to nejen v ekonomické, ale i vojenské 

oblasti. Včera Peking zveřejnil, kolik peněz letos vydá na svoji početnou a stále lépe 

vyzbrojenou armádu. Letos by se částka měla v přepočtu přiblížit bilionu korun: jde přesně o 

417,8 miliardy čínských jüanů, což odpovídá 963,4 miliardám českých korun.“200 

 

„Současné čínské úspěchy, které mají být završeny velkolepou olympiádou, totiž působí jako 

náplast na rány způsobené Číně během „století ponížení“ (od poloviny devatenáctého do 

poloviny dvacátého století). Konečně je třeba ukázat světu, co je Čína zač.“201 

 

V souvislosti s pořadatelstvím olympijských her je Čína zobrazována jako země, která chce 

svou velmocenskou pozici a příslušnost k vyspělému světu potvrdit i na tomto poli. Proto je 

potřeba uspět po stránce organizační: 

 

„Vesnice v Pekingu je jako z jiného světa. Jsou tu velké obchody, kavárny, bazén, dokonce 

tartanový chodník v parku, kam chodím běhat. V obchodech jsou proti Aténám nesrovnatelně 

levnější suvenýry. V obrovské jídelně najdete stravu ze všech kontinentů, spoustu ovoce, 

zeleniny, vše čerstvé a čisté. Už tu probíhají i kulturní programy. Dokonce tu jsou zdarma 

kurzy čínštiny, nějaké si dám, abych zvládla tu nejzákladnější konverzaci,“ pochvalovala si 

Emmons.“202 

 

 

 

 

                                                 
200 Rostoucí obavy ze zbrojící Číny. In: Lidové noviny, 5. 3. 2008, s. 8. 
201 Tibet v olympijské zemi. In: Lidové noviny, 17. 3. 2008, s. 11. 
202 Vlajkonoškou výpravy bude Hilgertová. In: Právo, 4. 8. 2008, s. 14. 
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Stejně potřebné je pro Čínu uspět na hrách i po sportovní stránce: 

 

„Čína má jasný úkol: stát se nejúspěšnější sportovní zemí planety.“203 

 

Organizační a sportovní ambice s sebou ovšem nesou své problémy – Čína je v této 

souvislosti artikulována jakožto země, která jednoznačně staví zájem celku nad ohledy na 

jednotlivce, vůči nimž postupuje nekompromisně, nehumánně, což vytváří souvislost 

velmocenského postavení Číny se vztahem k vlastnímu obyvatelstvu, který je analyzován 

v předchozích kapitolách. Je vytvářen obraz Číny coby země, která své „navenek“ silné 

postavení sportovní velmoci a bezchybného organizátora tvoří na základech tvrdého postupu 

„směrem dovnitř“: 

 

„Malá skupina protestujících se včera střetla s policií u pekingského náměstí Tchien-an-men. 

Dvě desítky demonstrantů protestovaly proti vyhnání z domů v zájmu olympijské rekonstrukce 

čínského hlavního města. Tvrdili, že radost pekingské olympiády je vystavěna na jejich 

bolesti. Úřady je prý vystěhovaly z jejich domků ve staré čtvrti Čchienmen, aby ji mohly 

rekonstruovat a přestavět na komerční pás hostící značky, jako Nike, Prada či Rolex.“204 

 

„Skrze obrovskou dřinu a mučivou bolest se rodí čínské medailové naděje pro olympijské hry. 

„Trénink byl hodně tvrdý, hlavně při rozcvičování. Dcera šíleně křičela. Jako když umírá. 

Byli jsme s manželem s ní a trhalo nám to srdce,“ vzpomínala Sü Čchun-siang pro list NY 

Times. Jeho holčička Čcheng Fej nastoupila v sedmi letech do sportovní školy ve městě Wu-

chan a tím se zařadila do čínského státního systému pro podporu sportu, který má jediný cíl: 

plodit šampiony. V jednu chvíli Čcheng prosila rodiče, aby ji odvezli domů. „Řekli jsme jí, ať 

vydrží, protože jsme do ní tolik investovali a žili jsme tak chudě,“ vypráví matka.“205 

                                                 
203 Čínské hry, čínská pravidla. In: Lidové noviny – Olympijský Peking 2008, 7. 8. 2008, s. 1. 
204 Teroristé v Číně zabili 16 pohraničníků. In: Právo, 5. 8. 2008, s. 1. 
205 Čína tvoří supersportovce. In: Lidové noviny – Olympiáda 2008, 7. 8. 2008, s. 6. 
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5.1.1.5 Snaha o územní celistvost 
 

Čína jakožto vůdčí regionální velmoc a mnohonárodnostní stát je v diskursu českého tisku 

artikulována coby země s územními nároky na oblasti, které považuje vzhledem k jejich 

příslušnosti k Číně v některém z historických období za své součásti, ať už v době vzniku 

příslušné reprezentace dané území Čínské lidové republice oficiálně náleželo, nebo nikoli. 

Čína je zobrazována jako okupant, kolonizátor, případně modernizátor a osvícený správce 

Tibetu, jako země usilující o návrat Hongkongu a Macaa zpět do své správy (případně jako 

země, která toto úsilí úspěšně dovršila) i jako země považující odštěpenecké ostrovní území 

Tchaj-wanu za integrální součást svého území: 

 

„Čínou okupovaný Tibet zažívá jedny z nejdramatičtějších okamžiků za posledních dvacet let. 

Původně poklidné demonstrace mnichů přerostly ve střety s čínskou policií, konflikt má už 

první oběti.“206 

 

„Turistika je páteří ekonomiky Lhasy a v posledních letech kvete, v neposlední řadě díky 

železnici, která propojila Tibet se zbytkem země. Návštěvníci jsou hlavně Číňané.“207 

 

„Hongkong je už od minulého století významnou obchodní křižovatkou. Vyvinul se z něho 

nynější gigant se sedmou největší ekonomikou na světě, má jeden z největších a nejrušnějších 

přístavů na světě. Je devátým největším vývozcem služeb. V roce 1898 si jeho území Londýn v 

nerovné smlouvě pronajal od Číňanů na 99 let. Tento čas v pondělí o půlnoci vyprší.“208 

 

„Nejstarší evropská výspa v Asii, portugalské Macao, bude 20. prosince jako poslední 

západní enkláva na území největšího kontinentu předána komunistické Číně.“209 

 

„Čínský prezident Ťiang Ce-min vyzval své odborníky na Tchajwan, aby přišli s myšlenkami, 

jak dosáhnout znovusjednocení pevniny s ostrovem. Mají tak reagovat na nové faktory kolem 

střechového termínu - vztahů přes Úžinu.“210 

 
                                                 
206 Bojkotujte olympiádu. In: Lidové noviny, 15. 3. 2008, s. 2. 
207 Většina Číňanů stáhla rolety a co nejrychleji zmizela. In: Právo, 17. 3. 2008, s. 10. 
208 Hongkong se připojuje k Číně jako obr světové ekonomiky. In: Právo, 26. 6. 2008, s. 6. 
209 Portugalské Macao přivítá čínskou armádu květinami. In: Lidové noviny, 18. 12. 1999, s. 7. 
210 Ťiang pátrá po novém receptu na Tchaj-wan. In: Právo, 30. 7. 2001, s. 12. 
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Kromě územních otázek se reprezentace čínského centralismu dotýkají i problematiky 

národnostních menšin a jejich separatistických tendencí: 

 

„Čínská policie dopadla a zabila údajné teroristy, kteří chystali útoky v době olympijských 

her v Pekingu. Oznámil to včera představitel komunistické strany v oblasti Sin-ťiang na 

severozápadě země. Policisté 27. ledna při zátahu na výcvikový tábor v Ujgurské autonomní 

oblasti Sin-ťiang zabavili materiál, který měl být údajně použit k sabotážím. Skupina patřila 

prý k separatistické Islámské straně Východního Turkestánu.“211 

 

Reprezentace Číny v souvislosti se snahou o územní celistvost lze rozdělit podle vztahu 

k hodnotám západního světa na přijímané a nepřijímané.212 

                                                 
211 Ujguři prý chystali útok na olympiádu. In: Lidové noviny, 10. 3. 2008, s. 9. 
212 Viz grafické znázornění v přílohové části. 
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5.1.1.6 Země smrti a neštěstí 
 

Neštěstí a katastrofy různé povahy doprovázené oběťmi na životech jsou nezanedbatelnou 

součástí reprezentací Číny v diskursu českého tisku. Tuto poměrně přehlednou kategorii lze 

podle typu zobrazované události rozdělit podle podílu Číny jako státu na vzniku neštěstí či 

katastrofy a odpovědnosti za smrt lidí. Subkategorii, která sdružuje atributy, které připisují 

Číně odpovědnost za ztráty na životech, nazvěme „neštěstí z nedbalosti“: 

 

„VÝBUCH v uhelném dole v čínské provincii Ťiang-su na jihovýchodě země pohřbil v neděli 

pravděpodobně 93 horníků. Podle včerejší zprávy agentury Nová Čína se v dole těžilo bez 

úředního povolení poté, co byl jeho provoz úředně zakázán 15. června. Příčinou exploze v 

dole ve městě Süčou, asi 300 kilometrů severně od provinční metropole Nankinu, bylo 

nahromadění plynu.“213 

 

Subkategorii sdružující atributy, které naopak Číně odpovědnost za ztráty na životech 

nepřipisují, nazvěme „přírodní katastrofy“: 

 

„1976, Čína, Tchang-Šan: 655 000 až 800 000 mrtvých (patrně nejhorší světové zemětřesení 

posledních 100 let).“214 

                                                 
213 Stručně. In: Právo, 24. 7. 2001, s. 8. 
214 Damoklův meč zemětřesení visí i nad námi. In: Lidové noviny, 13. 7. 2001, s. 6. 
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5.1.1.7 Nežádoucí jevy 
 

Čína je ve výzkumných jednotkách spojována s jevy, které jsou v západní společnosti 

pojímány jako nežádoucí. V některých případech je ale Čína zároveň artikulována jakožto 

bojovník proti těmto jevům, které se snaží vymýtit. Nežádoucí jevy a čínský boj proti nim 

rozdělme na jevy sociálně nežádoucí (např. výskyt korupce, kriminality apod.) a jevy 

narušující ekologickou rovnováhu. 

 

5.1.1.7.1 Sociálně nežádoucí jevy 
 

Číně jako zemi s výskytem sociálně nežádoucích jevů jsou v diskursu českého tisku 

připisovány atributy korupce, kriminality, nezaměstnanosti, sebevražednosti, pornografie, 

černého trhu, patologického hráčství, drog, dopinku a zákeřné nemoci: 

 

„Podnikatelé mají strach z korupce. Podle posledních hongkongských průzkumů je hodnocen 

stupeň korupce v Číně koeficientem 8,06 na stupnici nula až deset. Jen Indonésie, kde je 

největší korupce v Asii, má koeficient 8,67. V Hongkongu byla dosud, hned po Singapuru, 

nejnižší korupce v Asii: 3,03. Příliv čínských obchodníků a činovníků, kteří s sebou přivezou 

své zvyky, by tento poměr mohl změnit.“215 

 

„Velkým problémem Macaa současně zůstávají triády - čínské zločinecké bandy typu italské 

mafie. Sázkové hry jsou jejich rejdištěm.“216 

 

„Vládnoucí komunisté se paradoxně také nadále dovolávají marxistických myšlenek a mluví o 

„socialismu s čínskou tváří“, ale na straně druhé jejich reformy přinesly obrovské sociální 

rozdíly a naprosto nesocialistické jevy – nezaměstnanost, nevyplácené mzdy a problémy s 

dostupností vzdělání a zdravotní péče.“217 

 

„Počet sebevražd se na čínských vysokých školách zvyšuje úměrně psychickému tlaku, který 

kvůli ekonomickému rozvoji vede studenty k depresím, pokud nejsou úspěšní.“218 

                                                 
215 Lidé se obávají čínské armády. In: Lidové noviny, 11. 7. 1997, s. 6 
216 Král kasín má tři ženy a zplodil sedmnáct dětí. In: Právo, 17. 12. 1997, s. 8 
217 Rok krysy, rok olympijský. In: Lidové noviny – Jeden svět 2008, 5. 3. 2008, s. 2 
218 Počet sebevražd v Číně stoupá. In: Právo, 14. 6. 1997, s. 6 
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„Více než 12 miliónů nelegálních publikací, z toho 350 000 pornografických, a 1,8 miliónu 

pirátských videokazet zabavily od loňské zimy čínské úřady.“219 

 

„Čína dříve nebránila prodeji tzv. pirátských nahrávek v úhrnné hodnotě miliard USD.“220 

 

„Nyní se čeká obrat a čeká se především na gamblery z „lidové“ Číny.“221 

 

„Mnoho Číňanů se stalo na opiu závislých a Britové, kteří opium získávali z Indie, z toho 

profitovali.“222 

 

„Mezinárodní federace potrestala 6 čínských atletů za dopink. Dva roky nesmějí závodit 

běžyně Li-li Jin a Li-čching Sung a chodec Lui Jün-feng. Sprinter Cchuej Tan-feng a diskařky 

Liou Fengjing a Čcheng Sian-chung dostali roční distanc.“223 

 

„Za snahu upozornit na problém šířící se nákazy virem HIV a nemoci AIDS v Číně je Kao 

Jao-ťie nyní pod policejním dozorem a nesmí hovořit s novináři či nezávislými 

výzkumníky.“224 

 

Čína je ale také reprezentována jako bojovník proti výskytu sociálně nežádoucích jevů: 

 

„Čínská policie dopadla a zabila údajné teroristy, kteří chystali útoky v době letošních 

olympijských her v Pekingu.“225 

 

„Roku 1839 dal císařský dvůr v Pekingu obsadit britské opiové sklady v jihočínském Kantonu 

a čínská policie spálila desítky tun makovicového extraktu.“226 

 

Více než 12 miliónů nelegálních publikací, z toho 350 000 pornografických, a 1,8 miliónu 

pirátských videokazet zabavily od loňské zimy čínské úřady.227 
                                                 
219 Čína zakročila proti pornografii. In: Právo, 26. 7. 1997, s. 6. 
220 Vztah k Číně se v USA stává součástí prezidentské kampaně. In: Lidové noviny, 11. 12. 1999, s. 8. 
221 Portugalské Macao přivítá čínskou armádu květinami. 18. 12. 1999, s. 7. 
222 Století ponížení. In: Lidové noviny – Čína 2008 – dějiny. 6. 8. 2008, s. 6. 
223 Z domova i ciziny. In: Právo, 25. 7. 2001, s. 19. 
224 Kao Jao-ťie. In: Lidové noviny – Peking 2008, 21. 8. 2008, s. 11. 
225 Čína zlikvidovala gang chystající atentáty při OH. In: Právo, 10. 3. 2008, s. 11. 
226 V opiové válce nakonec vítězí komunisté. In: Lidové noviny, 30. 6. 1997, s. 6. 
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„Čína ale tvrdí, že doping je minulostí. V roce 2004 přistoupila na pravidla Světové 

antidopingové agentury a vlastní provinilce trestá doživotním zákazem činnosti.“228 

 

5.1.1.7.2 Narušení ekologické rovnováhy 
 

Konkrétními projevy narušení ekologické rovnováhy Čínou jsou v diskursu českého tisku 

stavební zásahy do krajiny a znečišťování životního prostředí: 

 

„Čínská vláda začala loni v červnu kvůli zmíněnému nápadu se stavbou asfaltové silnice do 

základního tábora Mt. Everestu, ležícího ve výšce 5200 metrů nad mořem. Silnice, která 

nahradila prašnou cestu, měří 108 kilometrů a po celé délce ji lemují svodidla.“229 

 

„Jediné, co se zatím změnit nepodařilo, jsou příkrovy smogu, a prachu, které metropoli 

pravidelně pokrývají. Prach tam žene vítr z nedalekých hor, zatímco smog je produktem 

místním.“230 

 

Čína je ale reprezentována i jako bojovník proti zmíněným nežádoucím jevům narušení 

ekologické rovnováhy – je zřizovatelem národních parků, kde je zakázáno stavět, a investuje 

do nápravy znečištění životního prostředí: 

 

„Dva a půl metru vysokého, zrzavého, rychle se pohybujícího sněžného muže se zálibou v 

kukuřičných klasech pozoroval v čínském národním parku Šan Nung-ťia v provincii Chua-pej 

několik hodin čínský stopař.“231 

 

„Ve snaze zabránit dýchacím problémům atletů Peking odvolal ze silnic polovinu ze tří a půl 

milionu automobilů a zastavil provoz okolních továren. Do opatření, jež mají zmírnit 

znečištění vzduchu, Čína podle agentury Reuters investovala 18 miliard eur.“232 

                                                                                                                                                         
227 Čína zakročila proti pornografii. In: Právo, 26. 7. 1997, s. 6. Je tedy patrné, že některé reprezentace spadající 
do této kapitoly odkazují jak k výskytu nežádoucích jevů, tak zároveň k boji proti nim. 
228 Čína tvoří supersportovce. In: Lidové noviny – Olympiáda 2008, 7. 8. 2008, s. 6. 
229 Pochodeň zamíří i na Everest. In: Lidové noviny, 25. 3. 2008, s. 3. 
230 Pekingem se žene povětří změn. In: Právo – Na cestách. 7. 3. 2008, s. 2. 
231 V Číně pozorovali yetiho-zrzka. In: Právo, 8. 12. 1999, s. 10. 
232 Číňany děsí, že by zahájení olympiády mohl zhatit déšť. In: Lidové noviny, 4. 8. 2008, s. 1. 
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5.1.1.8 Idol a netvor  
 

Čína je v diskursu českého tisku reprezentována jako země v západním světě těžce 

pochopitelná, tajemná, sociokulturně vzdálená, tedy z podstaty jiná a odlišná. Některé z těchto 

reprezentací jsou obdivné či úctu vyjadřující, jiné naopak spíše výstražné, odsuzující či obavy 

vzbuzující. 

Metaforicky vyjádřeno, první ze zmíněných typů reprezentací odrážejících zemi 

vymykající se hodnotám západního světa nabízí Čínu jako idol, druhý typ nabízí naopak 

pohled na Čínu jako na netvora. 

Zatímco v reprezentacích Číny jako netvora lze vystopovat souvislost mezi 

konkrétními atributy a autoritářským politickým systémem vlády, reprezentace Číny jako 

idolu odkazují k dlouhé historii a tradici Číny či jejímu přínosu celosvětové kultuře. 

 

5.1.1.8.1 Čína jako idol 
 

Obdivné a úctu vyjadřující reprezentace Číny v českém tisku můžeme dále rozdělit na ty, 

které ji představují jako zemi starobylé kultury, vzdělanosti, vynalézavosti a umění: 

 

„Jedno staré čínské úsloví říká, že když má město navštívit vzácný host, měli byste nechat 

ulice pokropit čistou vodou.“233 

 

„Konfuciánský Chrám literatury z 11. století, kultovní i studijní středisko klasické čínské 

vzdělanosti, je asi nejstarší dobře zachovanou a kontinuálně fungující stavbou v zemi (i u 

buddhistických i taoistických památek Vietnamu máme dojem, že jsme vlastně v Číně -staré 

nápisy jsou ve znacích).“234 

 

„Kulturní program připravil nejslavnější čínský filmový režisér současnosti Čang I-mou. V 

hutné zkratce se představila pohnutá historie jeho země i největší vynálezy, které světu dala – 

papír, hedvábí, tisk a střelný prach.“235 

 

                                                 
233 Déšť pomůže se smogem, ale zkazí zahájení. In: Lidové noviny, 1. 8. 2008, s. 7. 
234 Vietnamci doma. In: Právo – Salon. 7. 8. 2008, s. 1. 
235 Olympijský oheň zapálil letící gymnasta. In: Právo, 9. 8. 2008, s. 24. 
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„Tan Dunova skladba se z vody vynořuje a opět se v ní utápí. „Nečasovost“ kompozice 

koresponduje s tisíciletou tradicí čínské „opery duchů“, v níž její protagonista vede rozhovor 

se svým minulým a budoucím životem.“236 

 

5.1.1.8.2 Čína jako netvor 
 

Čína je ale v diskursu českého tisku nejen idolem, ale také netvorem. V rámci výzkumného 

souboru nalezneme reprezentace Číny, které můžeme rozdělit do tří základních kategorií 

podle míry a druhu nepřijatelnosti zobrazovaných atributů. Do kategorie „brutalita“ spadají 

reprezentace Číny jako země, kde dochází k vraždám dětí, genocidě na skupinách obyvatel, 

brutálním zásahům bezpečnostních složek apod.: 

 

„Dnes už nikdo na ulici veřejně neodpoví na otázku, zda pokládá brutální zásah proti 

studentům na náměstí Tchienan-men za nesprávný.“237 

 

Do kategorie „hyenismus“ spadají reprezentace Číny jako země, kde se jedí zvířata 

považovaná v západním světě za domácí mazlíčky, odebírají tkáně čerstvě popraveným lidem, 

kteří ještě jeví známky života, apod.: 

 

„Protestní petice ale sepisovali i ochránci zvířat - Číňané totiž chovají psy na maso.“238 

 

„Čínský lékař Wang Guoqi před komisí amerického Kongresu obvinil čínské úřady, že za 

účelem prodeje odebíraly orgány popraveným vězňům. Někteří z těchto lidí ještě nebyli podle 

jeho slov klinicky mrtví. Čínský odborník na popáleniny, který nyní žádá v USA o politický 

azyl, vypověděl, že čínští chirurgové a státní úředníci koordinují popravy tak, aby k odběrům 

docházelo bezprostředně po exekuci. On sám pomáhal při operacích, které se uskutečňovaly v 

sanitních vozech v blízkosti popravišť, a před kremací odebíral kůži z těl popravených 

odsouzenců pro použití při léčbě popálenin. Odebrané tělní orgány a tkáně pak vojenská 

nemocnice, v níž byl zaměstnán, prodávala za účelem zisku.“239 

 

                                                 
236 Pradědeček a duchové. In: Lidové noviny, 12. 6. 1997, s. 13. 
237 Mluvit nahlas se bojí jen bohatí. In: Lidové noviny, 5. 6. 1997, s. 6. 
238 Čína tají dech: Bude olympiáda naše? In: Lidové noviny, 13. 7. 2001, s. 8. 
239 Čínský emigrant v USA tvrdí, že odebíral orgány popravených. In: Právo, 2. 7. 2001, s. 9. 
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Do kategorie „bezohlednost“ spadají reprezentace Číny jako země, kde dochází k sňatkům 

nezletilých, k drilování začínajících sportovců nebo k nuceným potratům a sterilizacím apod.: 

 

„V Číně přibývá sebestředných jedináčků, obyvatelstvo stárne a mezi pohlavími nebezpečně 

roste nerovnováha, protože rodiny ve venkovských provinciích dávají tradičně přednost 

chlapcům před dívkami. Trpěným zlem tam jsou nucené potraty i sterilizace. V roce 2020 má 

být v zemi už na 30 miliónů mladých mužů, kteří nenajdou partnerku.“240 

                                                 
240 Čína zatím nezruší limit jednoho dítěte. In: Právo, 14. 3. 2008, s. 16. 
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5.1.1.9 Čína jako osoba 
 

Některé reprezentace Číny v diskursu českého tisku odkazují k vlastnostem, které se obvykle 

přisuzují lidským jedincům při popisu jejich schopností, dovedností či charakteru. Rozdělit je 

můžeme na ty, které v hodnotovém systému západního světa vyznívají pozitivně, a na ty, 

jejichž vyznění je negativní. Diskurs českého tisku v tomto ohledu odkazuje k diskursu 

filmovému a umožňuje vnímat Čínu jakožto kladného, nebo naopak záporného hrdinu. 

 

5.1.1.9.1 Kladný hrdina 
 

Reprezentace Číny coby kladného hrdiny zobrazují tuto zemi jako zdatného organizátora 

olympijských her, ať už s výhledem do budoucnosti, nebo retrospektivně s hodnotícím 

vyzněním: 

 

„Na 66 hektarech se rozkládá olympijská vesnice, jakou sportovci nepamatují. Apartmány v 

devítipodlažních i nižších budovách se v budoucnu promění v byty, a tak není divu, že už teď 

skýtají potřebné pohodlí.“241 

 

Čína je v diskursu českého tisku také zprostředkovatelem míru: 

 

„Severní Korea souhlasila se schůzkou svých představitelů se zástupci Jižní Koreje, USA a 

Číny s cílem připravit čtyřstranné mírové rozhovory. Tuto informaci včera potvrdil 

velvyslanec KLDR v OSN Li Kun.“242 

 

Čína je reprezentována jako stát, který plní sliby – je spolehlivý a důvěryhodný: 

 

„Nejstarší evropská výspa v Asii, portugalské Macao, bude 20. prosince jako poslední 

západní enkláva na území největšího kontinentu předána komunistické Číně. Ta přislíbila, že 

na příštích 50 let Macau zachová ekonomické a občanské svobody v rámci hesla „jedna země, 

dva systémy“, které funguje už dva a půl roku v šedesát kilometrů vzdáleném Hongkongu.“243 

                                                 
241 Česká výprava se ve vesnici cítí báječně. In: Právo, 8. 8. 2008, s. 24. 
242 KLDR souhlasí s rozhovory. In: Lidové noviny, 26. 6. 1997, s. 7. 
243 Portugalské Macao přivítá čínskou armádu květinami. In: Lidové noviny, 18. 12. 1999, s. 7. 
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Čína je reprezentována jako země s ambicemi být vlivná v mezinárodní politice, ale i nejlepší 

v různých oborech lidské činnosti: 

 

„Obyvatelé 1,3 miliardové Říše středu chtějí spatřit svět zírající v údivu na čínský úspěch. A 

mladí Číňané to jen potvrzují. „Je pro nás důležité získat co nejvíce medailí – předstihnout 

Ameriku a ohromit planetu,“ vykřikuje Lej Pching Pching.“244 

 

Čína je reprezentována jako země vyznávající poctivost: 

 

„Čína ale tvrdí, že doping je minulostí. V roce 2004 přistoupila na pravidla Světové 

antidopingové agentury a vlastní provinilce trestá doživotním zákazem činnosti.“245 

 

Čína je reprezentována jako tolerantní země: 

 

„A víte, že taxikáři v Pekingu mohou nadávat? Dokonce i na komunistickou stranu?“246 

 

5.1.1.9.2 Záporný hrdina 
 

Čína je v diskursu českého tisku reprezentována jako země, která manipuluje skutečností, 

přikrášluje realitu, aby vzbudila obdiv místo pohoršení, předstírá, staví Potěmkinovy vesnice: 

 

„Kromě moderní vesnice a sportovišť už stačila zahlédnout i Čínu mimo drátěná oplocení, 

jimiž je olympiáda obehnána jistě z bezpečnostních důvodů. „Cestou z letiště jsme spatřili 

domky, z nichž některé sice měly na střeše satelit, ale musely stát jen silou vůle. Takže tady 

žijeme spíš v Potěmkinově vesnici. Číňané razí heslo olympiády Jeden svět, jeden sen, ale 

určitě jsou tady dva světy,“ má jasno.“247 

 

 

 

                                                 
244 Čína v očekávání velké slávy. In: Právo, 6. 8. 2008, s. 11. 
245 Čína tvoří supersportovce. In: Lidové noviny – Olympiáda 2008, 7. 8. 2008, s. 6. 
246 O zemi OH. In: Právo – Salon, 8. 7. 2008, s. 2. 
247 Jsou tady dva světy, má jasno Špotáková. In: 18. 8. 2008, s. 13. 
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Čína je reprezentována jako země, která podvádí: 

 

„Jedním ze sportovních odvětví, kde si Čína absolutně nepřipouští prohru, je sportovní 

gymnastika. Druhé místo? Neexistuje! A tak se před startem gymnastických soutěží vyrojily 

spekulace o možném zfalšování věku trojice čínských reprezentantek Jang I-lin, Che Kche-sin 

a Ťiang Jü-jüan. Nejnižší hranice pro start na hrách je šestnáct let, ovšem podle zdrojů New 

York Times jsou všechny závodnice mladší. Tak třeba Jang I-lin se narodila 26. srpna 1993. A 

další dvě gymnastky jsou prý ještě mladší.“248 

 

„Malá a kouzelná Číňanka, jež při zahajovacím ceremoniálu pekingské olympiády zpívala 

dojemnou Ódu na vlast, zřejmě není takovou hvězdou, jak se zdálo. Ukázalo se, že devítiletá 

Lin Miao-kche pouze stála na pódiu a otevírala pusu. Hlas byl totiž pouštěn ze záznamu a 

patřil jiné dívence - Jang Pchej-i. A proč nestála na pódiu ona? Podle organizátorů totiž 

nevyhovovala svým zjevem. K dokonalosti jí prý schází útlejší obličej a rovné zuby.“249 

 

Čína je reprezentována jako agresor: 

 

„Tibet čelí intenzivní demografické agresi ze strany Číny, protože počet Číňanů v 

himálajském regionu rychle roste a Tibeťanům hrozí, že se postupně stanou menšinou ve své 

vlasti.“250 

 

Čína je reprezentována jako země, která neplní sliby, nedá se jí důvěřovat, není spolehlivá: 

 

„Je týden před olympiádou a v Číně se porušují sliby, kam se člověk podívá. Prý zmizí 

cenzura internetu, prý zmizí dětská práce, prý zmizí znečištěný vzduch. Kde jsou ta prý? Když 

pořadatelé prosadili cenzurovaný internet i do střediska pro zahraniční novináře, 

Mezinárodní olympijský výbor se tváří, jako by se nic nestalo.“251 

 

 

 

                                                 
248 S dětmi v první linii. In: Lidové noviny, 9. 8. 2008, s. 13. 
249 Olympiády chtějí své hrdiny. In: Lidové noviny, 13. 8. 2008, s. 9. 
250 Čínské úřady hlásí nález střelných zbraní v klášteře. In: Právo, 31. 3. 2001, s. 9. 
251 Sliby může rušit jen Peking. In: Lidové noviny, 1. 8. 2008, s. 1. 
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Čína je reprezentována jako země, která se zhlédla v gigantismu, megalomanii, okázalosti, 

velikosti: 

 

„Gigantický ohňostroj, při kterém pořadatelé vystřelili do vzduchu nad Peking snad všechnu 

čínskou pyrotechniku, odstartoval gigantickou olympiádu. Nejdražší olympiádu všech dob, 

„olympiádu zeleně, hi-tech a lidí“, jak řekl šéf organizační komise Liou Čchi.“252 

 

Čína je reprezentována jako země, která si může dovolit furiantsky plýtvat prostředky: 

 

„Pořadatelé podle spekulací na nejdražší úvodní a závěrečný ceremoniál v historii vynaložili 

až 100 miliónů dolarů (1,5 miliardy korun), což je dvojnásobek nákladů na úvod a závěr her v 

Aténách.“253 

 

Čína je reprezentována jako vypočítavá, pragmatická země, která umí své kroky a vyjádření 

za každých okolností přizpůsobit svému prospěchu: 

 

„Číňané zřejmě Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) naznačili, že by si přáli 

olympiádu „apolitickou“. To znamená bez jakýchkoliv nepatřičných kritik režimu. Že ale sami 

čínští komunisté hry umně využívají k vlastní propagaci a k ujištění světa o tom, že se v Číně 

nic zas tak hrozného neděje? To už MOV přejde mlčením.“254 

 

                                                 
252 Hry světel, pohybu a akrobacie. In: Lidové noviny, 9. 8. 2008, s. 8. 
253 Při zahájení může pršet. In: Právo, 4. 8. 2008, s. 24. 
254 Bojkotujte olympiádu. In: Lidové noviny, 15. 3. 2008, s. 2. 
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5.1.1.10 Oběť a pachatel  
 

Řada atributů spojovaných v diskursu českého tisku s Čínou je z hlediska hodnotového 

systému západního světa negativního vyznění – kategorie jako smrt, represivní aparát nebo 

porušování lidských práv odkazují ke kriminalistickému diskursu. Přidržíme-li se tohoto 

příměru, můžeme reprezentace Číny účinně rozdělit na ty, které přičítají Číně odpovědnost za 

příslušné jevy a vidí ji tedy jako pachatele: 

 

„Jako dobrovolník Amnesty International sleduji zprávy o represích čínského obyvatelstva, 

vypovídající o věznění disidentů, mučení a masových popravách (na sportovních 

stadionech!).“255 

 

A na ty, kterými Čína trpí a je tedy jejich obětí: 

 

„Čínské úřady se bály potíží, ale nikoli v rozsahu, jaký Lhasa v pátek při protičínském 

drancování zažila. Bezpečnostní síly byly zaskočeny a nevěděly, jak reagovat. Tlupy lidí po 

několik hodin kontrolovaly ulice, zakládaly požáry a bez překážek rabovaly.“256 

 

Kategorie „oběť“ a „pachatel“ prostupují napříč některými kategoriemi analyzovanými 

v kapitolách 5.1.1.1 až 5.1.1.9, jejich zařazení do hierarchie kategorií atributů přisuzovaných 

Číně je vyjádřeno barevným rozlišením v grafu 5.1.1. 

 

5.1.2 Číňané 
 

Kategorie atributů přisouzených v diskursu českého tisku Číňanům bude užitečné rozdělit 

podle vztahu, který je v nich k Číňanům vyjádřen z pozic hodnot západní společnosti, na 

přijatelnost, nepřijatelnost a nejasné či pouze popisné vymezení.257 

 

                                                 
255 Myšlenka olympismu umírá. In: Lidové noviny, 27. 7. 2001, s. 11. 
256 Většina Číňanů stáhla rolety a co nejrychleji zmizela. In: Právo, 17. 3. 2008, s. 10. 
257 Nazývejme takovýto druh vztahu nadále neutralitou. Cílem kapitoly 5.1.2 je poukázat pouze na odlišnost 
reprezentací Číňanů v diskursu českého tisku od reprezentací Číny jako státu. Z tohoto důvodu není ambicí této 
kapitoly znázorňovat, jaké z atributů přisouzených Číňanům byly či nebyly obsaženy ve výzkumných jednotkách 
v jednotlivých zkoumaných obdobích a denících, což je v souladu se skutečností, že hlavním cílem práce je 
zkoumání reprezentací autoritářského politického systému, tedy Číny jako státu. 
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5.1.2.1 Přijatelní Číňané 
 

V diskursu českého tisku se projevuje silná tendence vykreslovat Číňany jakožto osoby 

pozitivně. Artikulace, které fixují znak „Číňané“ v moment vyjadřující z hlediska hodnot 

západní společnosti pozitivní vlastnosti Číňanů, rozdělme do pěti různých kategorií – vztah 

k ostatním lidem, vztah k autoritě, nadání/schopnosti/dovednosti, vztah k sobě samým a vztah 

k jiné vnější realitě. 

 Do kategorie „vztah k ostatním lidem“ spadají ty vlastnosti, které charakterizují 

způsob chování Číňanů k ostatním lidem či jednání s nimi, např. ochotu: 

 

„Začne pršet, vycházím z jídelny a Číňanka mi okamžitě navléká pláštěnku.“258 

 

Dále jsou jimi přátelskost, slušnost, snášenlivost, solidarita, úslužnost, velkorysost, 

vstřícnost, zdvořilost, smysl pro spolupráci, přívětivost, mírumilovnost, společenskost, 

upřímnost, ukázněnost a nezištnost. 

 Kategorie „vztah k autoritě“ čítá jediný atribut, a to poslušnost: 

 

„Včera byl v Pekingu lichý den. Znamenalo to, že do města směly jen vozy, jejichž značka 

končila lichou číslicí a za celý den jsem nezpozoroval jediný vůz vyjma taxikářů, jenž by si 

nařízení dovolil porušit.“259 

 

Kategorie nadání/schopnosti/dovednosti zahrnuje atributy, kterými jsou popisovány 

duchovní kvality Číňanů, jejich zručnost i jiné kvality uplatnitelné v každodenním životě. 

Příkladem je schopnost improvizace: 

 

„V čínské organizaci se projevila kázeň, poslušnost. Plnili to, co se jim řeklo, ale byli schopni 

podle potřeby i reagovat.“260 

  

Dalšími jsou rétorické schopnosti, vzdělanost, umělecké nadání, vynalézavost, 

kulinářské dovednosti, důmyslnost, chytrost, moudrost, duchapřítomnost a schopnost 

spirituality. 

                                                 
258 Cechlová zahání vzpomínky na Atény. In: Lidové noviny, 15. 8. 2008, s. 13. 
259 Červená? Zrychlete. In: Právo, 8. 8. 2008, s. 22. 
260 Kvalita cenných kovů vyrovnává jejich nižší počet. In: Právo, 25. 8. 2008, s. 21. 
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Atributy odkazující k sebekázni Číňanů a vlastnostem vycházejících z jejich 

povahových rysů jsou zahrnuty v kategorii „vztah k sobě samým“. Jedním z nich je 

disciplinovanost: 

 

„Pak se Gott vydal do Pekingu uspořádat velkolepý koncert. „Ale ten jejich pořádek a 

disciplínu pochválit musím,“ řekl po návštěvě komunistické Číny pro deník Právo.“261 

 

Dalšími jsou pracovitost, vytrvalost, učenlivost, podnikavost, hrdost, ambicióznost, 

statečnost, odříkavost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, odvaha, píle, skromnost a 

spořivost. 

 

Atributy, které jsou obtížně zařaditelné do některé z uvedených kategorií, sdružuje kategorii 

„vztah k jiné vnější realitě“.  Jako příklady lze uvést smysl pro humor a trpělivost: 

 

„Ve světě egoistických hvězd NBA působí skromný Číňan s trochu neohrabanou tváří jako z 

jiné planety. Slušnou angličtinou trpělivě odpovídá na otázky novinářů a sem tam prokáže i 

smysl pro humor. Dostal se dokonce do seriálu o rodině Simpsonových, což je výsada, které 

se dostane jen skutečným sportovním celebritám.“262 

 

Dalšími jsou usměvavost, hravost, vlastenectví, emotivnost, gurmánství a pečlivost. 

 

5.1.2.2 Nepřijatelní Číňané 
 

Jak ukáže následující výčet negativních vlastností připisovaných v diskursu českého tisku 

Číňanům, dají se ve výzkumném souboru odhalit atributy, které jsou vůči sobě v příkrém 

rozporu. Znak „Číňané“ tedy můžeme v rámci diskursu českého tisku považovat ve shodě 

s teorií diskursu Laclaua a Mouffeové spíše jako element než moment. Neukončenost boje o 

ustavení významu je při porovnání artikulací v kapitolách 5.1.2.1 a 5.1.2.2 dobře patrná. 

 Atributy, které vyjadřují z hlediska hodnot západní společnosti negativní vlastnosti 

Číňanů, můžeme rozdělit do tří kategorií, které se shodují s kategoriemi v kapitole 5.1.2.1 – 

vztah k ostatním lidem, nadání/schopnosti/dovednosti a vztah k jiné vnější realitě. 

                                                 
261 Jak se někteří z poražených nakonec vzpamatovali. In: Lidové noviny, 21. 12. 1999, s. 8. 
262 Vzorný pracovník. In: Lidové noviny, 7. 8. 2008, s. 6. 
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Do kategorie „vztah k ostatním lidem“ lze zařadit např. vykořisťovatelství: 

 

„Mizerná mzda a práce přesčas - na to si stěžují Afričané v dolech a textilkách vlastněných 

Číňany.“263 

 

Dalšími atributy zařaditelnými do této kategorie jsou neochota, nevlídnost, sebestřednost, 

rezervovanost, věrolomnost, nesnášenlivost, zištnost, povýšenost, agresivita, sobectví, 

nevšímavost, netolerance, neslušnost, netaktnost a neuctivost. 

Kategorii „nadání/schopnosti/dovednosti“ reprezentují atributy neplodnosti a 

nechápavosti: 

 

„Čínští fanoušci nepochopili zásady slušného chování na tenisových zápasech a nedodržují 

nepsaná pravidla. Vykřikují a tleskají i během výměn.“264 

 

Do kategorie „vztah k jiné vnější realitě“ spadá např. atribut orientace na materiální 

hodnoty: 

 

„Generace dvacetiletých vyrůstá hlavně ve městech v úplně jiné Číně než jejich rodiče. Díky 

politice jednoho dítěte zavedené v roce 1979 byli a jsou tito jedináčci opečováváni. Jsou 

sobečtí, nevšímaví, materialističtí a jen se baví, kritizují je starší Číňané. „Náctiletí“ navíc 

žijí v relativním dostatku a milují značkové oblečení, které je v Číně k mání za hubičku, mají 

mobily, digitální fotoaparáty a rádi se chodí bavit, vyhlášené ulice plné barů jsou plné každou 

noc až do rána.“265 

 

A do této kategorie náležejí nervozita, nacionalismus, patologické hráčství, 

překupnictví a oportunismus. 

 

 

 

 

                                                 
263 Dělníci v Zambii zmlátili své čínské šéfy. In: Lidové noviny, 7. 3. 2008, s. 9. 
264 Poražený. In: Lidové noviny, 13. 8. 2008, s. 11. 
265 Čína západní, Čína her. In: Lidové noviny, 30. 8. 2008, s. 17. 
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5.1.2.3 Neutrální Číňané 
 

Tato kapitola zachycuje ty Číňanům v diskursu českého tisku přisouzené atributy, kterým 

z hlediska vztahu k hodnotám západní společnosti nelze jednoznačně přiřadit pozitivní ani 

negativní vyznění. 

 Tyto atributy můžeme rozdělit do tří kategorií, které se shodují s kategoriemi 

v kapitole 5.1.2.1 – vztah k ostatním lidem, nadání/schopnosti/dovednosti, vztah k sobě 

samým a vztah k jiné vnější realitě. 

 Do kategorie „vztah k ostatním lidem“ patří atributy individualismu a naopak 

kolektivismu: 

 

„Pro Číňany je stěžejní kolektivismus, který se projevuje nejen tím, že neradi „vystupují z 

davu“, aby hlasitě projevovali své názory, ale také myšlením „dejme hlavy dohromady a 

potom se uvidí“.“266 

  

Kategorii nadání/schopnosti/dovednosti reprezentuje pouze atribut pomalosti: 

 

„Evropan tak podléhá pocitu, že dobrat se v Číně čehokoliv, trvá přinejmenším dny. Jen 

žádný spěch Číňané však nikam nepospíchají. Nejdůležitější je pro ně zvážit pro a proti a vzít 

v potaz doporučení všech zúčastněných. To je také důvod, proč je obchodování v Číně „běh 

na dlouhou trať“. Čínští byznysmeni si většinou berou čas na rozmyšlenou a uzavření 

obchodu znamená absolvování řady obědů a večeří.“267 

 

Do kategorie „vztah k sobě samým“ spadají atributy tvrdohlavosti a puritánství: 

 

„V nejlidnatější zemi světa totiž není obvyklé promenovat se jen v bikinách. Plážový turnaj je 

proto nevídanou atrakcí. Redaktorka časopisu Cosmopolitan China Süe Tchie-na se dokonce 

domnívá, že díky olympijskému turnaji budou bikiny brzo běžnou věcí. „Čínské cheerleaders 

jsou velmi krásné dívky, které jsou oblečeny do módních bikin. Dosud jsme mohli sledovat 

bikiny jen v zahraničních filmech,“ uvedla.“268 

 

                                                 
266 Naučte se mluvit s Číňany. In: Lidové noviny – Letní relax, 4. 8. 2008, s. 2. 
267 Ibid. 
268 Čína se otevírá. Bikinám. In: Lidové noviny, 16. 8. 2008, s. 13. 
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Kategorie „vztah k jiné vnější realitě“ obsahuje atribut emigrantství: 

 

„Čtrnáct Číňanů, kteří nedovoleně překročili hranici ČR ze Slovenska, nacpali dva slovenští 

převáděči do pick-upu a malého přívěsného vozíku v Žítkové na Uherskohradišťsku a chtěli je 

převézt přes české území.“269 

 

Dále jsou do této kategorie zařaditelné následující atributy: nerozhodnost, uvážlivost, 

přizpůsobivost, konzervativnost, pověrčivost, kariérismus, bezbrannost a zvědavost.  

                                                 
269 Čtrnáct Číňanů převáděči nacpali do pick-upu a přívěsného vozíku. In: Právo, 25. 6. 1997, s. 1. 
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6. Závěr – nepřijatelná autoritářská Čína, legitimizované 
demokratické Česko 
 

Jeden z hlavních výzkumných problémů této práce – jakým způsobem média případně 

ideologicky upravují obraz reality – jsem v úvodu ilustroval otázkami vycházejícími z 

inspirativní glosy Karla Felta.270 Kvalitativní obsahová analýza Lidových novin a Práva 

nabízí odpověď na otázku, kde lze hledat důvody, proč se babička Karla Felta na základě 

sledování černobílé televize mohla Číňanů odůvodněně obávat a Čínu považovat za 

potenciální hrozbu, kdežto čtenář Práva ze dne 16. srpna 2008 mohl nabýt dojmu zcela 

opačného. 

 Pro výzkum reprezentací Číny v českém tisku bylo důležité rozdělit tyto reprezentace 

do dvou základních kategorií – Čína jako stát a Číňané jako konkrétní lidské bytosti. 

Znak „Čína“ chápaný jakožto čínský stát je reprezentacemi spadajícími do diskursu 

českého tisku ve zkoumaných obdobích artikulován coby systém, který: 

 

Má problémy s dodržováním lidských práv. 

Hojně využívá k udržení pořádku i k vlastní legitimizaci represivního aparátu, opustil ideály 

komunismu a transformoval se ve společnost kombinující prvky kapitalismu v oblasti hospodářské a 

autoritářství v oblasti distribuce moci, ve snaze o ideologickou sounáležitost vlastních obyvatel 

nahrazuje komunistické ideály apelem na vlastenecké cítění. 

V mezinárodních vztazích znovu nabývá respektu a sílí coby světová velmoc. 

Vyvíjí snahu o územní celistvost odmítáním separatistických tendencí ve vlastních provinciích 

i deklarováním nároků na připojení území, na něž si činí politické nároky z důvodů historických i 

geografických. 

Je stíhán ničivými přírodními katastrofami a naopak se spolupodílí na smrti lidí neštěstími 

typu důlních závalů nebo explozí v nezabezpečených skladech. 

Částečně podporuje výskyt a částečně se snaží čelit výskytu různých nežádoucích sociálních 

jevů, způsobil a začíná pociťovat jako řešení vyžadující problém narušení ekologické rovnováhy. 

Je možné vidět jako idol i jako netvora. 

Je nositelem lidským bytostem vlastních charakteristik, na jejichž základě ho lze považovat za 

kladného, nebo naopak za záporného hrdinu. 

Je v souvislosti s výskytem různých sociálních jevů obětí, ale především pachatelem. 

 

                                                 
270 Čepicí netloukli. In: Právo, 16. 8. 2008, s. 24. 
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 Znak „Číňané“ ve smyslu konkrétních lidských bytostí obývajících Čínu nebo 

náležících k čínskému etniku je v rámci diskursu českého tisku ve zkoumaných obdobích 

artikulován coby element reprezentující osoby na jedné straně s kladnými, ale na straně druhé 

i se zápornými lidskými vlastnostmi. Je zde ovšem patrná silná tendence artikulovat znak 

„Číňané“ jakožto moment, tedy reprezentovat Číňany jako nositele atributů kladných a 

oceňovaných – např. vzdělanosti a fundovanosti v různých oborech lidské činnosti nebo 

v praxi aplikovatelné moudrosti a zkušenosti vycházejících z příslušnosti k velmi starobylé 

kultuře. 

 Odpovědi na otázky kladené v souvislosti s glosou uveřejněnou 16. srpna 2008 

v Právu proto mohou být následující: Černobílá televize v éře socialistického Československa, 

které se s Čínskou lidovou republikou rozkmotřilo, nabízela babičce Karla Felta reprezentace 

Číny jako nepřijatelného systému. Proto si babička Karla Felta, odkázaná pouze na tyto 

mediální výstupy o Číně, mohla snadno vytvořit negativní obraz Číny. Oproti tomu Karel Felt 

popisoval ve své glose v Právu ze srpna 2008 Číňany jakožto vstřícné a ochotné konkrétní 

lidské bytosti. Čtenář čerpající své představy o Číně z tohoto článku proto mohl o této zemi 

nabýt dojmu naprosto opačného než babička Karla Felta. To může působit paradoxně, protože 

babička Karla Felta byla odkázaná na média sloužící politickému systému, který se v mnoha 

rysech tomu čínskému podobal. Zde ale vyniká důležitost rozlišení různých aspektů jednoho 

sociálního jevu, v tomto případě rozdělení reprezentací Číny na Čínu jako stát a Číňany coby 

konkrétní lidské bytosti. Tohoto rozlišení kvalitativní obsahová analýza reprezentací Číny 

v diskursu českého tisku účinně využívá. 

 Předmětem výzkumu této práce byly reprezentace Číny jakožto autoritářského 

politického systému v českých mainstreamových denících coby součásti mediálního systému 

ve společnosti vyznávající demokratické principy. Tímto systematickým rozporem lze 

vysvětlit silně negativní zabarvení obrazu Číny v kategoriích, které souvisejí s tamním 

politickým systémem. 

 Reprezentace Číny jako idolu či kladného hrdiny souvisejí veskrze s tématy z oblasti 

kultury, vědy, sportu, případně mezinárodních vztahů či obchodu. V souvislosti s politickým 

systémem je Čína reprezentována převážně jako potlačovatel lidských práv, uživatel 

represivního aparátu a společnost ovládaná oligarchií stranických funkcionářů, kteří stavějí 

zájmy systému jednoznačně nad základní práva jednotlivců. I přes výjimky271 jsou naopak 

Číňané jako soukromé osoby v souvislosti s politickým systémem země reprezentováni coby 

                                                 
271 Viz např. Potřebuje Čína tzv. západní demokracii? In: Lidové noviny, 8. 8. 2008, s. 9. 
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oběti útlaku, ať už jako bojovníci proti němu nebo coby bytosti v souladu s tradicí ustavenou 

společenskou normou pasivně snášející šikanu státní autority. 

 Z toho vyplývá, že v diskursu českého mainstreamového tisku jsou znaku „Čína“ 

v souvislosti s politickým systémem přisuzovány takové významy, které ho činí 

nepřijatelným, a významy, které by v této souvislosti mohly odkazovat k přijatelnosti, 

zůstávají v poli diskursivity.272 Tato nepřijatelnost je přitom vystavěna na zvýznamňování 

jevů odporujících normám a hodnotám společnosti, v níž fungují média, která dané 

reprezentace nabízejí. Tímto ideologizujícím postupem implicitně dochází k budování 

souhlasu s normami a hodnotami společnosti, ve které média nabízející zmíněné reprezentace 

fungují. V tomto konkrétním případě česká mainstreamová média negativně vyznívajícími 

reprezentacemi čínského autoritářského politického systému legitimizují na demokratických 

principech založený systém české společnosti. 

Tohoto mechanismu si i bez pořízení kvalitativní obsahové analýzy českých médií 

povšiml také jeden z autorů textů, které byly předmětem zkoumání této práce. Jeho 

interpretace ideologické úpravy reprezentací Číny v českém tisku je názorná a dovedená ad 

absurdum: 

 

„Olympiáda v Pekingu byla zahájena včera, ale zpravodajstvím a reportážemi z Číny 

nás média zásobovala několik dnů předtím. Někteří reportéři jako by nevyrazili do dějiště her 

za sportem, ale hledat místní, kteří by jim potvrdili již v Praze uložený negativní vztah k 

režimu. Zpravidla nikoho nenašli a podávali to jako důsledek útlaku. A tak jsme si mohli 

přečíst zprávy o všudypřítomných vojácích a policistech, cenzuře internetu, politických 

vězních – a také smogu a horku. Jeden reportér při popisu nesnesitelného vedra v komunisty 

řízené Číně dokonce hrůzou zvolal: „Čtyřiatřicet stupňů!“ Opravdu teplota v demokratickém 

Česku nevídaná. To jen v totalitním Československu bylo naměřeno 40,2 stupně Celsia.“273 

 

I přes komplexnost zkoumání reprezentací Číny v českém tisku a poměrně bohatý 

výzkumný soubor nepřinesla potřebné poznatky snaha porovnat reprezentace Číny 

v jednotlivých zkoumaných obdobích a v jednotlivých zkoumaných denících a vysledovat 

v tomto porovnání případné vývojové tendence či jiné zákonitosti v upravování obrazu Číny 

českým tiskem. 

                                                 
272 Viz podrobná grafická znázornění atributů Číny v diskursu českého tisku v přílohové části. 
273 Hrozby jsou jinde než v Číně. In: Právo, 9. 8. 2008, s. 6. 
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Úsilí vysledovat odlišnosti reprezentací Číny v podání Lidových novin a Práva 

ztroskotalo především na metodě zkoumání, jelikož obraz Číny se v některých obdobích 

v podání těchto dvou deníků nelišil jenom proto, že pro jeho sestavení byla použita 

kvalitativní obsahová analýza, která pomíjí četnost výskytů jednotlivých atributů zkoumaného 

jevu. I při užití pouze kvalitativního přístupu však bylo na první pohled zřejmé, že z hlediska 

kvantitativního by se distinkce mezi reprezentacemi Číny v Lidových novinách a Právu 

projevily274 a možnost porovnávat by byla snazší. 

 Při snaze porovnávat reprezentace Číny v jednotlivých obdobích pro změnu podle 

očekávání vynikly především rozdíly založené na událostech, které činily v daném období 

Čínu pro česká média tematicky atraktivní. Vzhledem k bohatému výzkumnému souboru 

v každém ze zkoumaných obdobích však vybrané deníky nabídly i dostatek reprezentací Číny 

v textech nesouvisejících s těmito dominantními událostmi daných období. Tato bohatost 

výzkumného souboru s sebou ale nesla takovou komplexitu reprezentací Číny v každém ze 

zkoumaných období, že se nepodařilo vysledovat žádné pro tuto práci relevantní posuny 

v reprezentacích Číny. 

Neúspěšná snaha o účinné srovnání reprezentací Číny v českém tisku v jednotlivých 

obdobích či různých denících může být brána jako impuls pro další zkoumání této 

problematiky. Návodem, který může pokus této práce o zmíněné srovnání doporučit, je 

aplikovat na porovnávání reprezentací Číny v Lidových novinách a Právu kvantitativní postup 

a výrazněji omezit výzkumný vzorek při srovnávání reprezentací Číny v jednotlivých 

obdobích. 

Zajímavé by jistě bylo také podrobit zkoumání reprezentace Číny v médiích, která 

fungují v autoritářském politickém systému, a následně výsledky tohoto zkoumání porovnat 

s výsledky této práce. Výchozí tezí by zde mohl být předpoklad, že ideologické úpravy 

reprezentací Číny by v tomto případě směřovaly k přijatelnosti Číny jakožto politického 

systému a že negativní obraz Číny, který si na základě mediálních výstupů vytvořila babička 

Karla Felta v socialistickém Československu, vznikl pouze kvůli specifickým soudobým 

okolnostem, jimiž byla nevraživost mezi dvěma autoritářskými systémy. 

 

                                                 
274 V diskursu Práva se Čína jakožto politický systém zdála být z hlediska kvantitativního přístupu přijatelnější 
než v diskursu Lidových novin. 
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7. Summary 
 

This thesis called “China in the Czech Press: Comparing Representations of Authoritarian 

Political System in Democratic Media System” was meant to examine the media 

representations of China in selected Czech newspapers – Lidové noviny and Právo – in 

selected periods (between June 1997 and August 2008) using qualitative content analysis. 

At the beginning it offers a brief insight into the history of China and into the main 

problems of contemporary Chinese society. The part explaining the concept of the term 

“ideology” especially in the Marxist views follows and the chapter about methodology comes 

next, before the outcome of the research of representations of China in Czech press. 

 The research has revealed a strong tendency of Czech mainstream press to represent 

China as an unacceptable country in terms of political system. China is described as a system 

which violates human rights and often uses repressive apparatus to secure contemporary 

operation of political power and system of control over the society. Positive images of China 

are often connected with themes of culture, traditional knowledge or great abilities of 

particular Chinese citizens. 

 According to this piece of knowledge, the main contribution of the thesis is the 

conclusion that mainstream media in democratic country can ideologically adapt the image of 

countries which do not respect democracy or traditional “western” values and by spreading 

negative representations of distinct political or social system they can legitimate the system of 

the country or area where they perform. 

 The thesis also brings recommendations for future research of the topic – to use the 

quantitative method to reveal distinction between representations of China in the two different 

newspapers and to limit the research set when comparing the representations of China in 

different periods. 
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Graf 5.1.1.1j - Lidská práva a svobody (Pole diskursivity Lidových novin – srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.1k - Lidská práva a svobody (Diskurs Práva – červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.1m - Lidská práva a svobody (Diskurs Práva – prosinec 1999) 
 

 
Graf 5.1.1.1n - Lidská práva a svobody (Pole diskursivity Práva – prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.1o - Lidská práva a svobody (Diskurs Práva – červenec 2001) 
 

 
 
Graf 5.1.1.1p - Lidská práva a svobody (Pole diskursivity Práva – červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.1q - Lidská práva a svobody (Diskurs Práva – březen 2008) 
 

 
 
 
Graf 5.1.1.1r - Lidská práva a svobody (Pole diskursivity Práva – březen 2008) 
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Graf 5.1.1.1s - Lidská práva a svobody (Diskurs Práva – srpen 2008) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.1t - Lidská práva a svobody (Pole diskursivity Práva – srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.2a - Represivní aparát (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2b - Represivní aparát (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.2c - Represivní aparát (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2d - Represivní aparát (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.2e - Represivní aparát (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2f - Represivní aparát (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.2g - Represivní aparát (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2h - Represivní aparát (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.2i - Represivní aparát (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2j - Represivní aparát (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.2k - Represivní aparát (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2l - Represivní aparát (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.2m - Represivní aparát (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2n - Represivní aparát (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.2o - Represivní aparát (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
 
Graf 5.1.1.2p - Represivní aparát (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.2q - Represivní aparát (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2r - Represivní aparát (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.2s - Represivní aparát (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.2t - Represivní aparát (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.3a – Komunismus (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 

 
 
Graf 5.1.1.3b – Komunismus (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.3c – Komunismus (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 

 
 
Graf 5.1.1.3d – Komunismus (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.3e – Komunismus (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3f – Komunismus (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.3g – Komunismus (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3h – Komunismus (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.3i – Komunismus (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3j – Komunismus (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.3k – Komunismus (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3l – Komunismus (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.3m – Komunismus (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3n – Komunismus (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.3o – Komunismus (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3p – Komunismus (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.3q - Komunismus (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3r – Komunismus (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.3s – Komunismus (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.3t – Komunismus (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.4a - Světová velmoc (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4b - Světová velmoc (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.4c - Světová velmoc (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4d - Světová velmoc (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.4e - Světová velmoc (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4f - Světová velmoc (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.4g - Světová velmoc (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4h - Světová velmoc (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.4i - Světová velmoc (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4j - Světová velmoc (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.4k - Světová velmoc (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4l - Světová velmoc (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.4m - Světová velmoc (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4n - Světová velmoc (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.4o - Světová velmoc (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4p - Světová velmoc (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.4q - Světová velmoc (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4r - Světová velmoc (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 

Světová velmoc 

Sportovní a organizátorská 

Příčina Důsledek 

Nehumánnost Síla 

Úspěch 

Respekt 

Světová velmoc 

Politická a ekonomická

Síla Úspěch Respekt 



 
 
 
Graf 5.1.1.4s - Světová velmoc (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.4t - Světová velmoc (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.5a - Snaha o územní celistvost (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5b - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.5c - Snaha o územní celistvost (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5d - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.5e - Snaha o územní celistvost (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5f - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.5g - Snaha o územní celistvost (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5h - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.5i - Snaha o územní celistvost (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5j - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.5k - Snaha o územní celistvost (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5l - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.5m - Snaha o územní celistvost (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5n - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.5o - Snaha o územní celistvost (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5p - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.5q - Snaha o územní celistvost (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5r - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.5s - Snaha o územní celistvost (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.5t - Snaha o územní celistvost (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.6a - Smrt a neštěstí (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6b - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.6c - Smrt a neštěstí (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6d - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.6e - Smrt a neštěstí (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6f - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.6g - Smrt a neštěstí (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6h - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.6i - Smrt a neštěstí (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6j - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.6k - Smrt a neštěstí (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6l - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.6m - Smrt a neštěstí (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6n - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.6o - Smrt a neštěstí (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6p - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.6q - Smrt a neštěstí (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6r - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.6s - Smrt a neštěstí (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.6t - Smrt a neštěstí (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.7a - Nežádoucí jevy (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7b - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.7c - Nežádoucí jevy (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 

 
 
Graf 5.1.1.7d - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.7e - Nežádoucí jevy (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 

 
 
Graf 5.1.1.7f - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.7g - Nežádoucí jevy (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7h - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.7i - Nežádoucí jevy (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
Graf 5.1.1.7j - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.7k - Nežádoucí jevy (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7l - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.7m - Nežádoucí jevy (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7n - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.7o - Nežádoucí jevy (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7p - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.7q - Nežádoucí jevy (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7r - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.7s - Nežádoucí jevy (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.7t - Nežádoucí jevy (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.8a – Idol a netvor (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8b – Idol a netvor (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.8c – Idol a netvor (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8d – Idol a netvor (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.8e – Idol a netvor (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8f – Idol a netvor (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.8g – Idol a netvor (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8h – Idol a netvor (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.8i – Idol a netvor (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8j – Idol a netvor (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.8k – Idol a netvor (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8l – Idol a netvor (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.8m – Idol a netvor (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8n – Idol a netvor (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.8o – Idol a netvor (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8p – Idol a netvor (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.8q – Idol a netvor (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8r – Idol a netvor (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.8s – Idol a netvor (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.8t – Idol a netvor (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.9a – Čína jako osoba (Diskurs Lidových novin, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9b – Čína jako osoba (Pole diskursivity Lidových novin, červen a červenec 1997) 

Čína jako 
osoba 

Kladný 
hrdina 

Záporný 
hrdina 

Zdatný 
organizátor

Věrohodný Ambiciózní Poctivec Tolerantní Podvodník Furiant 

Čína jako osoba

Kladný hrdina Záporný hrdina 

Mírotvůrce Manipulátor Agresor Nedůvěryhodný Megaloman Vypočítavý 



 
 
Graf 5.1.1.9c – Čína jako osoba (Diskurs Lidových novin, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9d – Čína jako osoba (Pole diskursivity Lidových novin, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.9e – Čína jako osoba (Diskurs Lidových novin, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9f – Čína jako osoba (Pole diskursivity Lidových novin, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.9g – Čína jako osoba (Diskurs Lidových novin, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9h – Čína jako osoba (Pole diskursivity Lidových novin, březen 2008) 
 

Čína jako osoba

Kladný hrdina Záporný hrdina

Mírotvůrce Věrohodný Poctivec Tolerantní Furiant 

Čína jako 
osoba 

Kladný 
hrdina 

Záporný 
hrdina 

Zdatný 
organizátor

Ambiciózní Manipulátor Podvodník Agresor Nedůvěryhodný Megaloman Vypočítavý



 
 
Graf 5.1.1.9i – Čína jako osoba (Diskurs Lidových novin, srpen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9j – Čína jako osoba (Pole diskursivity Lidových novin, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.9k – Čína jako osoba (Diskurs Práva, červen a červenec 1997) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9l – Čína jako osoba (Pole diskursivity Práva, červen a červenec 1997) 
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Graf 5.1.1.9m – Čína jako osoba (Diskurs Práva, prosinec 1999) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9n – Čína jako osoba (Pole diskursivity Práva, prosinec 1999) 
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Graf 5.1.1.9o – Čína jako osoba (Diskurs Práva, červenec 2001) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9p – Čína jako osoba (Pole diskursivity Práva, červenec 2001) 
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Graf 5.1.1.9q – Čína jako osoba (Diskurs Práva, březen 2008) 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9r – Čína jako osoba (Pole diskursivity Práva, březen 2008) 
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Graf 5.1.1.9s – Čína jako osoba (Diskurs Práva, srpen 2008) 
 
 
 

 
 
Graf 5.1.1.9t – Čína jako osoba (Pole diskursivity Práva, srpen 2008) 
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Graf 5.1.1.1 - Lidská práva a svobody 
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Graf 5.1.1.2 - Represivní aparát 
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Graf 5.1.1.3 – Komunismus 
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Graf 5.1.1.4 - Světová velmoc 
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Graf 5.1.1.5 - Snaha o územní celistvost 
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Graf 5.1.1.6 - Smrt a neštěstí 
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Graf 5.1.1.7 - Nežádoucí jevy 
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Graf 5.1.1.8 – Idol a netvor 
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Graf 5.1.1.9 – Čína jako osoba 
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Graf 5.1.2 – Číňané v diskursu českého tisku 
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