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Úvod 

 

Koncept občanské společnosti je tématem velkého množství sociologické literatury. 

Můžeme najít řadu jeho definic, a to jak negativních, vysvětlujících čím občanská společnost 

není, tak i pozitivních, snažících se vypracovat její strukturně-normativní model. 

Často je koncept občanské společnosti spojován s nezávislými médii jako jednou z 

nejdůležitějších podmínek její existence. Předkládaná bakalářská esej se snaží vyjasnit, čím 

vlastně občanská společnost je a jakou roli v ní hrají média. 

Toto téma mě osobně velice zaujalo, protože se už skoro rok zabývám problémy 

běloruské občanské společnosti avšak nikoli z akademické perspektivy, nýbrž z praktického 

hlediska. Participuji na programech českých neziskových organizací zaměřených na 

rozvojovou spolupráci v Bělorusku a západní Ukrajině. Rozvoj demokracie a občanské 

společnosti v těchto zemích je jednou z priorit pro některé české nevládní organizace. 

Cílem daného bakalářského eseje je analyzovat běloruskou mediální sféru v období 

od roku 2001 do roku 2006. Přičemž než se pustím do analýzy běloruské situace, budu 

rozebírat různé teoretické koncepce občanské společnosti, veřejnosti a vztahů mezi médii a 

občanskou společností. Výstupy analýzy teoretické literatury následně použiji při interpretaci 

běloruských poměrů.  

Je však nutné poznamenat, že se nebudu dopodrobna zabývat běloruskou občanskou 

společnosti ve všech jejích dimenzích, nýbrž pouze nastíním tuto problematiku. Zaměřím se 

na problémy vývoje běloruské veřejné sféry, legislativní otázky mediálního odvětví, vztahy 

běloruského moderního státu a médií a na problémy ideologie. 

Nyní načrtnu základní strukturu práce. Esej je rozdělena do tří hlavních částí. V první 

kapitole se budu zabývat historickými zdroji koncepce občanské společnosti, teda pokusím 

se na základě odborné literatury prozkoumat vývoj úvah o ní od antiky do devatenáctého 

století a pak budu rozebírat současné teoretické přístupy. Pokusím se pak ukázat 

použitelnost konceptu občanské společnosti pro interpretaci post-sovětských společností. 

Soustředím se na otázku předpokladů vzniku občanské společnosti v post-sovětských zemích 

a rozeberu tento problém na příkladu Běloruska. 

V další části práce se budu zabývat koncepcí veřejné sféry. Zaměřím se na otázky: čím 

vlastně veřejná sféra je, jaký je vztah mezi státem a veřejností? Budu rozebírat veřejnost jako 
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zdroj moci ve smyslu veřejného zdůvodňujícího diskurzu (Habermasovo pojetí) a 

zviditelňování pomocí medializované publicity (Thompsonovo pojetí). Dále budu analyzovat 

demokratický model uspořádání mediální sféry podle Jamese Curana. 

V poslední kapitole se zaměřím na analýzu běloruského mediální sféry v období od 

roku 2001 do roku 2006. Tento časový úsek byl zvolen ze dvou důvodů. Zaprvé, analýza 

tohoto období umožňuje udělat si obraz o současné situaci médií v Bělorusku. Zadruhé, 

rozšiřování časové dimenze by s nejvyšší pravděpodobností mělo za následek překročení 

formátu rozsahu bakalářského eseje. 

V kapitole o běloruských mediích se zaměřím na otázky vztahů mezi médii a 

běloruským státem a na problémy vlivu ideologie na mediální odvětví. Pokusím se 

odpovědět na otázku, proč běloruská nezávislá média mají skoro bezvýznamný vliv na 

běloruskou veřejnou sféru. Dále pak jakou roli v tom sehrává stát a jakou i sama média. 

Literatura zabývající se problematikou občanské společnosti je rozsáhlá, což poněkud 

komplikuje podání jednoznačné odpovědi na otázku, čím vlastně občanská společnost je. 

Zároveň to umožňuje různorodé interpretace konceptu a dovoluje ho používat pro konkrétní 

historické a společenskovědní badání. 

Pokud jde o teoretický názor na koncept občanské společnosti a jeho historické 

zdroje, budu v této eseji vycházet především z díla Karela Müllera Jr. „Češi a občanská 

společnost“.1 Zároveň budu čerpat i z děl jiných autorů jako jsou např. Jean L. Cohen a 

Andrew Arato, Jeffrey Alexander, Ernest Gelner, Krishan Kumar. 

Při rozboru veřejné sféry se budu opírat o klasické dílo Jurgena Habermase 

„Strukturální přeměna veřejnosti“.2 Pak pomocí Johna B. Thompsona rozeberu kritické postoj 

vůči Habermasovému modelu. Pro popis demokratického uspořádání mediální sféry budu 

vycházet z eseje „Nový pohled na masová média a demokracii“ 3od Jamese Currana.  

Při analýze běloruských médií jsou pro mne významným zdrojem internetové stránky 

vládních a nevládních institucí. Nejdůležitější z nich jsou stránky Běloruské asociace 

novinářů, na kterých jsou uveřejněné monitoringy stavu běloruských medii, stránky 

Nezávislého institutu sociálně-ekonomických a politických výzkumů (IISEPS), kde nalezneme 

                                                 
1
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska. 

2
 Habermas J., Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti.  

3
 Curran J., Nový pohled na masová média a demokracii, in: Jirák J., Říchová B. Politická komunikace a média.  
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analytické věstníky a výsledky různých průzkumů veřejného mínění. Hodně také budu čerpat 

z knihy A. Bastunca a Ž. Litvinavové „Stupeň nezávislosti médií v Bělorusku, co ho určuje?“.4 

Nakonec bych rád uvedl několik poznámek k formální stránce práce. V citacích 

používám pouze příjmení autorů a název díla, podrobné bibliografické údaje jsou k nalezení v 

bibliografii na konci textu. Co se týká odkazů na internetové stránky, budou uváděny v textu 

jako poznámky pod čarou společně s datem, kdy byla informace na internetu nalezena. U 

článků ze sborníků budu v poznámce pod čarou uvádět název sborníku a jména editorů, v 

bibliografii na konci textu budou uvedeny bibliografické údaje sborníku. 

 

 

                                                 
4
 Бастунец А., Литвина Ж., Степень независимости СМИ в Беларуси: что ее определяет.  
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1. Tematizace a vymezení pojmu občanská společnost 

1.1. Historické zdroje pojmu občanská společnost 

 

V této kapitole bych se chtěl zaměřit na teoretické uvažování o konceptu občanské 

společnosti, dějinný vývoj, kterých vedl ke vzniku současných koncepcí zakládajících se na 

odlišení státu a občanské společnosti, vytyčení pojmu veřejnost a trh. 

Záměrem této podkapitoly není dopodrobna rozebrat veškeré teorie, tykající se 

tohoto problému, což by přesahovalo možnosti bakalářského eseje, nýbrž nastínit důležité 

opěrné body, které vedly k současné axiologicko-normativní koncepci občanské společnosti. 

Její smysl pregnantně formuloval Karel Müller jr. : „… občanská společnost by měla 

představovat prostor neomezeného a nezávislého lidského spolčování, jenž ve své 

nezávislosti vytváří ochranný val proti možné rozpínavosti státní moci, byť by byla mocí 

demokratickou“.5  

Občanská společnost je konceptem, který má bohaté dějiny. Krishan Kumar ji 

porovnává s dobrým starým vínem, plném hloubky a komplexity.6  

Existují různé definice občanské společnosti. Jedna z prvních verzí pochází od 

Aristotela a jeho představy o politické komunitě, politike koinonia, v latině pak civilis 

societas.  

Politická komunita byla definovaná jako veřejné etnické-politické společenství 

svobodných a ve svých právech si rovných občanů polis, žijících v rámci přesně stanoveného 

systému pravidel.7 Antické pojetí (alespoň podle Aristotela) společnosti nedovoluje dnes 

typické teoretické odlišení soukromé sféry, občanské společnosti a státu. Společnost se 

ukazuje jako identická politickému zřízení polis. Lze zde sledovat pouze rozlišení mezi polis a 

oikos. 

Jak poukazují Cohen a Arato opozice mezi polis a oikos je jenom zdánlivá. Oikos není 

legální entitou (není regulován zákony obce, nýbrž despotickou vládou pána) a je pouze 

přirozeným pozadím polis, která je jediným systémem sociálních a politických vztahů. 

                                                 
5
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 28. 

6
 Kumar K., An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term, str. 376. 

7
 Cohen J. L., Arato A., Civil Society and Political Tudory, str. 84. 
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Aristotelův pojem politike koinonia nebyl zapomenutý ani ve středověku. O tom 

svědčí překlad pojmu jako societas civilis v překladatelských dílech Wiliama z Moerberke a 

Leonarda Bruna. Jak poukazují Cohen a Arato mohli bychom se setkat s tímto pojmem i u 

Alberta Magna a Tomáše Akvinského. Používal se pro označení středověkých městských 

států. Avšak toto omezené určení nemohlo vydržet dlouho, protože samotný pojem se 

odvolával na docela značnou míru suverenity, které se těšila řecká polis. Postupná unifikace 

pojmu vedla k tomu, že veškeré suverénní jednotky středověké Evropy (například města, 

stavy), podobně jako i středověká království a impéria, byly popisovány v různých zdrojích 

jako societas civilis sive res publica.8 

Jak si domníval Charles Taylor pro současné teorie typické odlišení občanské 

společnosti od státu, má své kořeny ve středověké Evropě. Pro středověk, na rozdíl od 

antiky, není charakteristická identifikace společnosti v termínech její politické organizace. 

„Myšlenka, že společnost není identická s její politickou organizovaností, se dnes může jevit 

jako rozhodující odlišení, jako jeden z původů představy občanské společnosti, jako jeden z 

kořenů liberalismu“.9 Taylor pak určuje celou řadu aspektů středověké společnosti 

naznačující odlišení společnosti od státu: vývoj myšlenky církve jako nezávislé společnosti, 

vývoj zákonné představy osobních práv, existence relativně nezávislých samovládných měst, 

vytvoření standardních politických struktur středověkých politik. 

Posléze však nastupují absolutní monarchie, posiluje se moc králů a „identifikace 

společnosti s její politickou organizovaností se vrací a to v té formě, která je nejpříznivější pro 

despotismus.“.10 Teoretici tohoto nového společensko-politického uspořádání, jako třeba 

Hobbes, tvrdí o společenské smlouvě, že nevytváří společnost v rozmanitosti vazeb a vztahů, 

nýbrž stát, který umožňuje spojení lidi, které bychom mohli nazvat společností. Jde o 

politickou společnost jako nerozlišitelný monolitní systém moci.11 

Až v době osvícenství byl udělán základní krok, který umožnil vznik současných teorií 

o občanské společnosti. V zásadě se jednalo o vymezení pojmu občanské společnosti jako 

toho, co stojí v opozici vůči absolutistickým formám vlády. S tím jsou spojena jména filosofů 

                                                 
8
 Tamtéž, str. 85.  

9
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 26. 

10
 Tamtéž, str. 26-27. 

11
 Cohen, J. L., Arato A., Civil Society and Political Theory, str. 87.  
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Johna Locka a Montesquieuho. Pokusím se v následujících odstavcích na základě analýz 

provedených Karelem Müllerem jr. krátce shrnout smysl jejich koncepce. 

Podle Locka přirozený stav společnosti není stavem totální války všech proti všem, jak 

tomu je u Hobbese, nýbrž je řízen přirozeným zákonem. Tento zákon je zdrojem svobody 

jednotlivce, nedovoluje mu však zahubit svobodu jiného. Svoboda tedy není libovůle. 

Důvodem k uzavření smlouvy je požadavek většího bezpečí, člověk se vzdává práva na 

vykonání přirozeného zákona, totiž zákona, kterým se charakterizuje přirozený stav 

společnosti, společnosti beze státu. Člověk jedná podle toho, jak se sám rozhodne, tedy 

svobodně, avšak nesmí při tom jednání ohrozit svobodu jiného. Zřízení vlády a tím i nastolení 

politické společnosti nevede však k zanedbání sociálního, ne-politického života jednotlivce. 

Tento ne-politický život tu zůstává, ale vyžaduje si vetší ochranu, z čehož pramení budoucí 

distinkce společnosti a státu.12 

Montesquieu jako první zavádí princip rozdělení moci ve státě, zdůrazňuje význam 

zákona jako závazného pro všechny. Ve svých úvahách o monarchické formě vlády 

zdůrazňoval čest a dodržování práv a privilegií. Právě v tomto můžeme spatřovat 

Montesquieuův přínos k distinkci společnosti a státu, kterou můžeme pojmout jako 

rovnováhu mezi centrální mocí panovníka a rozmanitou strukturou práv a privilegií.13 

Avšak výraznější oddělení společnosti od státu provedl na začátku 19. století ve svých 

analýzách G. W. F. Hegel. Definuje občanskou společnost jako diferenci vstupující mezi 

rodinu a stát.14 Občanská společnost u Hegela vystupuje ve formě ekonomického prolínaní 

se, odlišného jak od politické sféry (vliv Lockových představ) tak i od rodiny.15  

Ústředním principem, na kterém je vybudováno Hegelovo pojetí, je dialektika 

partikulárního a obecného, připomínající klasickou politickou ekonomii. Jednotlivci jako 

občané určitého státu jsou soukromými osobami, sledujícími vlastní zájmy. Avšak sledování 

těchto zájmu je umožňováno pouze zprostředkováním toho, co je obecné. „Tím, že se musím 

zařídit podle druhého, vstupuje sem forma obecnosti. Získávám od druhých prostředky 

uspokojení a musím proto přijmout jejich mínění. Zároveň jsem však nucen vytvářet 

prostředky pro uspokojení druhých. Jedno jde tedy ruku v ruce s druhým a souvisí s ním; 

                                                 
12

 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 31-33. 

13
 Tamtéž, str. 33-37.  

14
 Hegel G.W.F., Základy filosofie práva, str. 219. 

15
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 38. 
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všechno partikulární se potud stává společenským.“16Možnost tohoto zprostředkování 

poskytuje systém práva.  

Podle Hegela bychom mohli občanskou společnost interpretovat jako součást 

etického života společnosti, která vystupuje jako mezičlánek mezi rodinou a státem a 

zajišťuje jistou moralitu vztahů mimo tyto rámce. Konkrétní člen občanské společnosti se liší 

od izolovaného subjektu morální sféry, a to tím, že pokud chce dosáhnout vlastních cílů, 

musí počítat s ostatními.17 

Přesto je občanská společnost u Hegela pouze jedním z aspektů státu; stát ji 

umožňuje její existenci: „Občanská společnost je diference, která vstupuje mezi rodinu a stát, 

i když její utváření probíhá později než utváření státu; neboť jakožto diference předpokládá 

stát, který jí musí předcházet jako něco samostatného, aby mohla existovat.“18  

Karel Müller jr. interpretuje Hegelovu koncepci občanské společnosti jako prolínání 

Lockova a  Montesquieueho pojetí. Od Locka Hegel přebírá ideu nepolitické dimenze 

společnosti, zatímco od Montesquieue definici společnosti přes politickou organizovanost, 

která je však „konstitučně rozptýlená mezi mnoho nezávislých zdrojů.“19    

Pro následující teorie občanské společnosti bylo jedním z nejdůležitějších přínosů 

Hegelova pojetí vytyčení trhu jako jedné z hlavních forem občanské společnosti. Avšak trh 

není jedinou formou občanské společnosti. S nástupem moderní epochy se objevuje nová, 

totiž veřejnost, která bude podrobně rozebrána v jedné s následujících kapitol. 

Vývoj konceptu občanské společnosti od antiky až po osvícenství směřoval k 

prohloubení distinkce mezi státem a občanskou společnosti. Tento proces posléze vedl k 

modernějším formulacím konceptu. 

 

 

1.2.  Současné teorie občanské společnosti a jejich využití pro analýzu 

situace v post-sovětských zemích 

 

                                                 
16

 Hegel G.W.F., Základy filosofie práva, str. 228. 

17
 Kumar K., An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term, str. 378. 

18
 Hegel G.W.F., Základy filosofie práva, str. 219. 

19
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 54. 
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V současné době se různorodé politické modely odvolávají na koncept občanské 

společnosti. Zdaleka však není jasné, čím vlastně občanská společnost je. V české moderní 

odborné literatuře se setkáme s dílem Karela Müllera jr. „Češi a občanská společnost“, ve 

kterém rozebírá různá pojetí občanské společnosti a zaměřuje se na dějiny české občanské 

společnosti, počínajíce rakouským obdobím až po současnost. 

Jak již bylo naznačeno v předchozím výkladu, jsou dvě základní sféry občanské 

společnosti: trh a veřejnost. Toto rozdělení zásadním způsobem ovlivňuje moderní pokusy o 

vymezení pojmu občanské společnosti. 

V současné době existují dva myšlenkové proudy, které významným způsobem 

podmiňují snahy po určení pojmu občanské společnosti jako strukturně-normativního 

konceptu. Jedná se o socio-kulturní pojetí, kde lze vymezit tři hlavní směry: generalisté, 

maximalisté a minimalisté; a o ekonomické pojetí, které lze rozlišit na levicové a 

kapitalistické.20 

Ekonomické pojetí občanské společnosti staví na ekonomické dimenzi jako základu 

společnosti, přičemž zároveň podceňuje jiné sféry společenského života. Tak například 

levicová interpretace „…vychází z tradiční marxistické představy kooperativní ekonomiky a 

bezkonfliktní společnosti, z možnosti nepolitické administrace všech záležitostí, z možnosti 

regulace bez vzniku konfliktů, která bude umožněna odstraněním třídního konfliktu.“21 

Kapitalistická verze se zakládá na představě autonomního trhu a minimální role státu. 

Na základě analýz provedených Karelem Müllerem jr. bychom mohli shrnout, v čem 

spočívají rozdíly mezi různými směry v socio-kulturním přístupu. Přistup generalistů se 

charakterizuje tím, že mezi rysy občanské společnosti řadí i existenci omezené veřejné 

autority. Pojem občanské společnosti u některých představitelů tohoto myšlenkového 

proudu je považován za konkurenční vůči pojmu demokracie. Maximalistické pojetí se 

zakládá na představě občanské společnosti jako mimostátního útvaru, obsahujícího dvě 

zásadní sféry – veřejnost a trh. Poslední, minimalistické pojetí, vychází z představy občanské 

společnosti oddělené od politické, ekonomické a náboženské sféry, je to samostatná sféra 

společenské solidarity.22 

                                                 
20

 Müller K. jr., Koncept občanské společnosti – vymezení pojmu a dilemata, in: Dohnalová M., Anderle P., 

Občanský sektor studie a souvislosti, str. 40-42. 

21
 Tamtéž, str. 43. 

22
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska, str. 68-70. 
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Z toho je vidět, že ústředním bodem v teoretizování o občanské společnosti je opět 

vztah mezi ní a státem. Na to navazuje Müllerovo vymezení čtyř funkcionálních dimenzí ve 

vztahu občanské společnosti a státu: obranná, legitimizační, participační a integrační.23  

Obranná funkce spočívá v tom, že občanská společnost vystupuje jako záruka toho, že 

stát nebude zneužívat moci. „Občanská společnost by tedy měla být v prvé řadě zárukou 

nezávislosti a vytvářet jakýsi ochranný val proti možné rozpínavosti státní moci.“ 24 

Druhá funkce, funkce legitimizační, předpokládá to, že vláda získává svojí legitimitu v 

občanské společnosti. Tato funkce občanské společnosti je velice důležitá, protože se podílí 

na vytváření veřejného mínění, které ospravedlňuje vládu a její počiny ve státě.25 To 

předpokládá, že ve státě existuje aktivní politická veřejnost.  

V této souvislosti se jako zajímavá jeví myšlenka Charlese Tailora o tom, že mnohé 

moderní despotické státy jsou nuceny předstírat existenci činné politické veřejnosti, aby 

touto cestou získávaly ospravedlnění vlastní činnosti.26 Takovým byl Sovětský svaz v období 

perestrojky, v mnohém takovým zůstává i jeden z jeho dědiců – Bělorusko. 

Další funkce je participační, která je úzce spjatá s legitimizační. Předpokládá aktivní 

zapojení občanů do debaty a rozhodování o veřejných záležitostech. V demokratických 

státech je toto realizováno skrze systém politických stran.27 

Poslední funkce, integrační, se podílí na vytváření vztahu loajality a přináležitosti. Díky 

této funkci mají občané pocit, že patří k dané společnosti, danému politickému systému, jsou 

nuceni spolupracovat s jinými lidmi, což napomáhá reprodukci společných hodnot a 

symbolů.28 

Koncept občanské společnosti má v současně době svoje místo v ekonomii, v 

politologii i v mnohých jiných společenskovědních oborech. Jak říká Kumar, můžeme ho najít 

v prostoru mezi rodinou a státem, v nestátních institucích, které se zabývají vzděláváním k 

                                                 
23

 Tamtéž, str. 214-215.  

24
 Tamtéž, str. 215.  

25
 Tamtéž. 

26
 Taylor C., Liberální politika a veřejnost, in: M. Znoj (ed.), Liberální společnost, str. 19. 

27
 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 217. 

28
 Tamtéž. 
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občanské participaci,29 dokonce můžeme pozorovat pojem občanské společnosti jako výraz 

souhrnné civilizační mise moderní společnosti.30 

Kumarův názor na současný pojem občanské společnosti je však dost pesimistický. 

Zvláště je to vidět, když mluví o takzvaném znovuzrození pojmu31 v souvislosti s odporem 

vůči komunistickým režimům v Centrální Evropě. Rozebírá případ hnutí Solidarita v 

komunistickém Polsku. Poukazuje na to, že přechod k demokracii nebyl až tak způsoben 

existencí hnutí odporu, nýbrž proto, že Sovětský svaz odepřel v roce 1989 podporu svým 

klientským státům. 

Solidarita, jako sociální hnutí, byla přímo spjata s definicí občanské společnosti, avšak 

zároveň omezovala použití pojmu občanské společnosti jako obecného modelu pro 

demokratickou společnost. Jestliže dříve bylo jasno, že občanská společnost, jejímž 

konkrétním výrazem byla Solidarita, je protikladem vůči komunistickému státu, po roce 1989 

vznikl zmatek z toho, čím vlastně je občanská společnost v demokratickém státu, neboli jaký 

stát by taková společnost mohla vybudovat.32  

Neschopnost konceptu občanské společnosti, jako opozice vůči komunistickým 

státům, být užitečným za nových podmínek, tendence považovat ji za všelék proti všem 

chorobám reálného socialismu vedla jenom k tomu, že občanská společnost mohla stát 

pouhou utopie.33 

Obdobným procesem procházely i mnohé jiné státy Centrální a Východní Evropy. Z 

pohledu dnešní doby je však koncept občanské společnosti pořád zajímavý pro badatele v 

této sféře, a to jak z teoretického hlediska, tak i z hlediska jeho praktických implikací. 

Kumarova analýza je zajímavá, protože může být aplikována na běloruskou situaci 

posledních čtrnácti let. Běloruská občanská společnost je spojovaná s politickými hnutími, 

které stojí v opozici k autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka. Specifikum těchto hnutí 

(buď institucionalizovaných v podobě politických stran, nestátních organizaci nebo 

                                                 
29

 V oboru současné vzdělávací politiky se hodně debatuje o takzvané občanské výchově mládeže. Diskuze o 

metodikách a praktikách takových kurzů je přítomna i v Bělorusku (viz např. http://nastaunik.info/civil/). 

30
 Kumar K., An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term, str. 383. 

31
 Na to poukazuje i Ernest Gellner, když říká, že „Touha po občanské společnosti se zrodila ze společenských 

podmínek východní Evropy a sovětského světa.“ Gellner E., Podmínky svobody: občanská společnost a její 

rivalové, str. 50. 

32
 Tamtéž, str. 387. 

33
 Tamtéž, str. 388.  
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nezávislých médií) spočívá v tom, že spojují představu občanské společnosti s odporem vůči 

existujícímu politickému režimu, zároveň však nemají jasnou vizi toho, co by následovalo 

poté, co se režim buď zhroutí, nebo najde v sobě síly k transformaci. 

V běloruském kontextu hraje důležitou roli otázka společenských a historických 

předpokladů pro vznik občanské společnosti. V socialistickém období v Bělorusku všechny 

společenské organizace byly pod přísnou státní kontrolou. Neexistovala žádná možnost na 

státu nezávislého spolčování občanů. Založení organizace, která ve svém statutu nestanovila 

za cíl budování komunismu, nebylo možné, podle zákonu, který byl přijat už v roce 1932. 

Média byla pod totální kontrolou státu; jejich cílem bylo ideologické opracování obyvatelů 

Sovětského svazu, kteří neměli přístup k pravdivým informacím o tom, co se děje v jejich 

zemi a zahraničí.34 

Po zhroucení Sovětského svazu a začátku ekonomických reforem zaměřených na 

rozvoj tržní ekonomiky v Bělorusku byly vytvořeny docela příznivé předpoklady pro 

formování občanské společnosti. Stát se částečné vzdal monopolu v mediální sféře, povolil 

veřejnou kritiku vlády. Pro toto období bylo charakteristické zřizování nových nezávislých 

prostředků masové komunikace a transformace starých. Zásadně se zlepšila situace lidských 

práv. 

Předpoklady pro vznik občanské společnosti se objevily již v období perestrojky, kdy 

začaly vznikat neformální kulturně-osvícenské organizace, které vystupovaly s kritikou 

sovětské ideologie, zaměřily se na problémy duchovního vývoje individua, namísto 

proklamování hesel o budování komunismu. 

Priority činnosti těchto neformálních organizací byly formulovány na valném 

shromáždění jejich zástupců v roce 1987: přiznání běloruštině postavení státního jazyka, 

zkoumání běloruských dějin a kultury a jejich popularizace.35  

Jak je patrně z definice cílů, specifikum těchto neformálních hnutí spočívalo v tom, že 

byla zaměřena na obrození Běloruska jako národního demokratického státu. Na vznik 

reálných forem občanské společnosti společně s procesem formování národních států (tedy s 

nacionalismem) poukazoval Ernest Gellner. Říká, že „…původní liberalismus a nacionalismus 

měly stejného nepřítele – barokní absolutistický stát, závislý na hierarchii hodností, kterou 

                                                 
34

 Протько Т., Особенности воздействия гражданского общества на общественное мнение и политику 

в переходный период. Je k dispozici online <http://www.iiseps.org/ebullet04-2.html> 15/02/2009 

35
 Tamtéž.  
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využíval i podporoval, stát lhostejný k lidovým kulturám svých poddaných a v žádném případě 

ochotný povolit svým poddaným příliš mnoho svobody a participace“.36 V případě Běloruska 

bychom mohli mluvit o Sovětském svazu a o socialistickém systému jako obdobě tohoto 

společného nepřítele. Právo jedince a právo kultury, pokud používáme Gellnerovu 

terminologii37, zde splývaly.                

Začátek 90. let představoval období, kdy perspektiva rozvoje občanské společnosti 

byla docela reálná. V tomto období se odehrával proces legislativní úpravy politického 

systému nově vzniklého státu. Ústředním dokumentem se stala ústava přijatá v březnu roku 

1994. Politický systém země se zakládal na participaci občanů na formování státních orgánů, 

místní správy a samosprávy, dále bylo ústavně zakotveno právo občanů uskutečňovat 

kontrolu nad prováděním státní politiky. Fakticky bylo Bělorusko demokratickou zemí, či 

přesněji zemí přecházející do demokratického uspořádání, protože demokracie nemohla 

přijít ihned úderem okamžiku, kdy byla podepsána Bělověžská dohoda. 

Na jedné straně byl započat proces vytváření podmínek pro formování činné 

občanské společnosti. Na druhé straně, jak poukazuje Tatiana Proťko, tento proces v 

Bělorusku měl své specifikum. To spočívalo v tom, že proces sociálního nivelování, vytváření 

standardu „sovětského člověka“, typický pro sovětský totalitní stát, tam měl velký úspěch. V 

okamžiku, kdy byly započaty demokratické reformy, byla běloruská společnost homogenní – 

takřka neexistovaly žádné sociální, ekonomické a politické skupiny s jasně vyjádřenými 

politickými, kulturními nebo ekonomickými zájmy.38 Z toho je vidět, že občanská společnost 

nemohla najít v Bělorusku oporu v takzvané střední třídě. 

Již jsme se zmiňovali o trhu jako o důležitém předpokladu existence občanské 

společnosti. Pro Bělorusko, podobně jako i pro mnohé jiné státy bývalého Sovětského svazu, 

byl právě tento předpoklad dost problematický, protože přechod k nezávislosti sice 

předznamenával budoucí liberalizaci hospodářství, avšak nebylo to tak, že se společně 

s přechodem k nezávislosti v jednom okamžiku naráz objevily i hodnoty, o kterých mluví 

Karel Müller jr., když rozebírá předpoklady rozvoje veřejné sféry: „Směňování učí účastníky 

                                                 
36

Gellner E., Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové, str. 96 – 97. 

37
 Tamtéž, str. 97.   

38
 Протько Т., Особенности воздействия гражданского общества на общественное мнение и политику 

в переходный период. Je k dispozici online <http://www.iiseps.org/ebullet04-2.html> 15/02/2009 
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tedy nejen toleranci, ale vede také k posilování smyslu pro zájmovou i názorovou pluralitu a 

schopnosti vlastního (tedy dobrovolného) sebeomezení.“39 

Avšak v té době ještě stát ve vznikajících institucích občanské společnosti pro sebe 

neviděl velkou hrozbu: „Do listopadu roku 1996 běloruská vláda nepřekážela v činnosti 

politických a nepolitických organizací, kterých v té době bylo kolem 1100 … vytvořila docela 

příznivé podmínky pro činnost různých nadací.“40 

Tato situace se začala měnit poté, co se po referendu v roce 1996 začal dostávat k 

moci první prezident Běloruska Alexander Lukašenko, který vládne zemi až do dneška. 

Občanská společnost v podobě sektorů neziskových organizaci, politických stran, nestátních 

médií začala být v mocenském diskursu běloruského státu označována jako opoziční síla, 

která je velice nebezpečná jak pro stát, tak i pro občany Běloruska. Příkladem může být 

článek „Bely aist“41 (Bílý čáp), který vyšel ve státních novinách „Sovetskaja Bělarus“ z 

05.09.2001, v němž autor píše o přípravě násilného přechodu demokratických sil k moci za 

pomoci zahraničních tajných služeb. 

Vraťme se však k teoretickým názorům na občanskou společnost. K zajímavým 

teoretickým závěrům dospívá Sven Reichardt ve svém článku „Občanská společnost – 

koncept pro komparativní historický výzkum.“42 Analyzuje dějiny konceptu občanské 

společnosti jako normativního konceptu, zároveň však rozebírá historickou různorodost 

pojmu, která je spjatá s jeho odlišným vnímáním v jednotlivých společenských kontextech. 

Dospívá, podobně jako i Krishan Kumar, k závěru, že pokud chceme používat pojem 

občanské společnosti, musíme ho situovat do konkrétních tradic jeho použití.43 

Jak je patrné z výše uvedeného, v Bělorusku je použití pojmu občanská společnost 

spjato s negativními konotacemi: politická opozice, která je financována ze zahraničí a jenom 

usiluje o to, aby získala moc a zničila všechny výdobytky sociálního blahobytu, kterého 

Bělorusko dosáhlo během prezidentství Alexandra Lukašenka. 

                                                 
39

 Müller K.jr., Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska, str. 76.  

40
 Протько Т., Особенности воздействия гражданского общества на общественное мнение и политику 

в переходный период. Je k dispozici online <http://www.iiseps.org/ebullet04-2.html> 15/02/2009 

41
 Операция "Белый аист".(Иностранные спецслужбы - против Беларуси). Советская Беларусь, от 

05.09.2001. Je k dispozici online <http://www.sb.by/post/8649/>  15/02/2009 

42
 Název v originálu: Civil Society a Concept for Comparative Historical Research.  

43
 Reichardt S., Civil Society – A Concept for Comparative Historical Research, in Zimmer A., Priller (eds.), Future 

of Civil Society, str. 35. 
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Místo statického konceptu Reichardt navrhuje pracovat s konceptem, který neustále 

mění svůj význam. Empirické historické studie by mohly posloužit jako jistá určení různých 

typů a stupňů občanských společností.44 

Na základě historického přehledu konceptu formuluje Reichardt šest závěrů, které by 

mohly být využity jako návod pro konkrétnější empirické výzkumy občanské společnosti. Za 

prvé, je nutně pochopit, že koncept občanské společnosti jako normativní model byl 

vytvořen jako model „proti“ – proti rozpínavosti státní moci, proti na zisk orientované 

ekonomice a podobně. Význam konceptu se měnil v závislosti na historických okolnostech.45 

Za druhé, občanská společnost předpokládá různorodost zájmů, které se střetávají a 

vedou tak ke konfliktu. Občanská společnost však musí umožňovat prosazení logiky 

kompromisu a vyjednávání. „Výzkum občanské společnosti zahrnuje pozorování těch rituálů, 

které vysvětlují jak stratifikaci a konflikt, tak i kulturní a sociální integraci. Interakční rituály a 

jejich umístění v čase a prostoru jsou obzvlášť důležité poznatky o různých druzích a 

vlastnostech občanské společnosti.“46 

Za třetí je nutné mít na vědomí, že za různých okolností může mobilizace občanské 

společnosti vést k různým důsledkům, zdaleka ne vždy demokratickým. Za čtvrté, občanská 

společnost potřebuje nezávislá, pluralistická a demokratická média. Za páté, občanské 

společnosti je třeba rozumět nejenom jako naivní normativní utopii, nýbrž jako sféře 

mocenských vztahů: „Občanská společnost spojuje moc, komunikaci a vládní ctnosti jistým 

způsobem – je to prostor, kde společenské normy byly vytvořeny, rozvinuty a kultivovány.“47  

Jako poslední Reichardt uvádí tezi, že soudobá představa o občanské společnosti, 

jako opozici vůči státu, je výrazem liberálního skepticismu vůči autoritářským a 

zbyrokratizovaným státům.48 

                                                 
44

 Tamtéž, str. 46.  

45
 Tamtéž. 

46
 „Research on civil society implies a study of those rituals that explain stratification and conflict as well as 

cultural and social integration. Rituals of interaction and their allocation in time and space are of special 

importance for our knowledge about different kinds and qualities of civil societies.“ (tamtéž, str. 47) 

47
 „Civil society links power, communication and governmental virtues in a certain way – it is the space where 

societal norms were formed, educated and cultivated.“ (tamtéž) 

48
 Tamtéž. 
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Nyní bych rád věnoval prostor ještě jednomu teoretikovi, Jeffreymu Alexnaderovi, 

který rozebírá pojem občanské společnosti v poněkud odlišné perspektivě, než bylo učiněno 

dosud. 

Jeffrey Alexander navrhuje ustoupit od konceptu typu společnost a nahradit jej 

pojmem občanská sféra, pod kterou rozumí „sféru solidarity, v níž je postupně definována a 

do jisté míry vynucována určitá forma univerzalizujícího společenství.“49 Nakolik takové 

společenství skutečně existuje, se vyjadřuje přes veřejné mínění v podobě kulturních kódů a 

demokratického narativu. Veřejné mínění je institucionalizováno, například v podobě 

instituce práva a novinářství.50 

Otázkou však je, jaký princip leží v základu této solidarity? Jeffrey Alexander odpovídá 

následujícím způsobem: „…je to, že „spatřujeme sebe sama“ ve všech ostatních členech 

společnosti. Tím, že imaginárně „zaujmeme místo druhého“, se naše jednání stane zároveň 

orientované k sobě samým, přičemž však zůstane svým způsobem kontrolováno z pozice 

nadindividuální solidarity.“51 

Tímto způsobem pojatá občanská společnost však zůstává pouze jednou z mnoha 

jiných sfér společenského systému: rodina, různé náboženské skupiny. Jak poukazuje Jeffrey 

Alexander vztah mezi těmito sférami společnosti a občanskou společností nebyl vztahem 

vzájemné úcty. „Naopak, napadaly občanskou společnost od jejího samotného založení, 

přičemž se s ní zároveň systematicky a osudové prolínaly.“52 Toto vzájemné prolínání vedlo k 

ustavení mechanismů vyloučení z občanské společnosti v různých etapách jejího vývoje: 

například žen, na základě představ o patriarchální rodině, či nemajetných, na základě 

představy, že ekonomické problémy mohou způsobit problémy pro občanskou společnost 

samotnou.53 

Jeffrey Alexander mluví o primordiálních vlastnostech, které patří zakladatelům 

společnosti a jsou výrazem nejvyšších kritérií humanity pro danou společnost.54 Mohli 

bychom říct, že pouze nositel těchto vlastností může být opravdovým členem občanské 
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společnosti. Zároveň Alexander upozorňuje na to, že jsou konstruované, aniž by byly 

objektivní. Říká, že „s jakoukoli lidskou nebo společenskou vlastností lze nakládat jako s 

primordiální, což dokládá skutečnost, že s určitými vlastnostmi bylo takto v průběhu dějin 

opakovaně nakládáno.“55 

Alexandrovým záměrem je poukázat na problémy tykající se občanské společnosti, 

aby se rozpoutala širší a hlubší debata na téma multikulturalismu a způsobech občanského 

začlenění. Jeho analýza občanské společnosti, pojaté jako součást konkrétních politických 

řízení v konkrétním historickém čase, však může posloužit jako dobré teoretické zakotvení 

pro empirické výzkumy občanské společnosti. Například zkoumání kulturních a legislativních 

předpokladů pro zapojování menšinových skupin do občanské společnosti. 

V krátkosti lze říci, že dějinný vývoj konceptu občanské společnosti vedl k různým 

tematizacím tohoto pojmu v odlišných myšlenkových tradicích. Současné úvahy o koncepci 

občanské společnosti se však snaží ustoupit od normativního modelu a chtějí se opírat o 

konkrétnější empirické výzkumy. Zdůraznil jsem význam socio-kulturního pojetí občanské 

společnosti a s ním spjaté otázky veřejného mínění a veřejnosti jako základní sféry občanské 

společnosti. V následující kapitole se pokusím o bližší vymezení pojmu veřejnost a budu 

rozebírat role médií při vzniku občanské veřejné sféry. 
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2. Veřejnost a média 

2.1. Explikace pojmu veřejnost 

 

V předchozí kapitole jsme hovořili o veřejnosti jako o jedné ze sfér občanské 

společnosti. Nyní se však pokusíme, pomoci Habermase a jeho pozdějších kritiků v 

anglosaském světě, odpovědět na otázky: čím vlastně veřejnost je, co to je politická 

veřejnost a proč je vlastně koncept veřejnosti tolik významný pro určení občanské 

společnosti a jakou roli hrají média v jejím vzniku? 

Samotný pojem veřejnost (v angličtině – public sphere, v němčině - Öffentlichkeit) 

jako sociologicky relevantní koncept, zavedl Jurgen Habermas. Učinil z veřejnosti velké téma 

pro sociologické bádání ve své knize „Strukturální přeměna veřejnosti“ vydané v roce 1962 v 

Německu. Habermas však zdaleka nebyl první, kdo se zabýval veřejností, pokud se díváme na 

tuto otázku jako na problém tzv. „public man“, nebo veřejné skutečnosti. Hannah Arendtová 

si domnívala, že veřejnost vznikla už v antické polis, v modernitě však její role zeslábla. Alexis 

de Tocqueville naopak považoval veřejnost za klíčový rys modernity.56  

Habermasovým záměrem je rozpracovat ideální typ občanské veřejnosti na základě 

historických kontextů vývoje veřejnosti v 18. a raném 19. století v Anglii, Francii a Německu. 

Poukazuje na různorodost významů spjatých s použitím pojmů veřejnost, veřejný. Ústředním 

pojmem celého díla je veřejné mínění, nebo sféra veřejného mínění, která stojí přímo v 

opozici vůči veřejné moci (což je moc státu) a uskutečňuje kontrolu nad jejím vykonáním.57  

Vznik občanské veřejnosti Habermas spojuje s nástupem modernity a přesněji s 

nástupem kapitalistických vztahů, kdy „privatizovaná hospodářská činnost se musí zaměřit 

na směnu zboží, která se rozvíjí pod veřejným vedením a dohledem; ekonomické podmínky, 

za nichž probíhá, jsou za hranicemi vlastní domácnosti; poprvé jsou záležitostí obecného 

zájmu.“58  

Z toho je patrná proměna pojetí veřejné sféry oproti jejímu antickému pojetí. Pro 

řeckou polis bylo charakteristické výrazné oddělení soukromého od veřejného, kde 
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soukromá sféra byla považovaná za sféru soukromé ekonomické činnosti, a veřejná sféra za 

sféru politického rozhodování vztahujícího se pouze na všeobecné záležitosti polis. V 

moderním smyslu soukromá sféra přestává hrát roli zázemí pro veřejný život a záměrem 

politického rozhodování (ve sféře veřejné moci) se stává prospěch soukromých 

ekonomických zájmů občanů. Zároveň vzniká protějšek veřejné moci v podobě občanské 

veřejnosti. Rozvoj této veřejnosti je spjat s tím, že veřejný zájem o soukromou sféru 

občanské společnosti už není pouze záležitostí vrchnosti, nýbrž je uvědomován i poddanými. 

„Vztah vrchnosti a poddaných se tím dostává do stavu zvláštní ambivalence veřejných 

předpisů a soukromé iniciativy.“59 Tuto soukromou iniciativu bychom mohli interpretovat 

jako vznik kritické posuzující veřejnosti. 

Samotnou občanskou veřejnost Habermas definuje jako „…sféru soukromých osob 

shromážděných v publikum.“60 Občanská veřejnost stojí v opozici vůči veřejné moci, což 

Habermas popisuje jako střet o všeobecná pravidla styku ve sféře směny zboží a společenské 

práce, tedy ve sféře, „která je v zásadě privatizovaná, má však veřejný význam.“ 

Prostředkem tohoto politického střetu je veřejné rozvažování.61  

Analýzou občanské veřejnosti Habermas dospívá k závěru, že se v ní vzájemně 

dorozumívají soukromé osoby a že se toto dorozumívání vlastně řídí soukromými 

zkušenostmi, majícími původ v intimní sféře nukleární rodiny.62 Tím se zase zdůrazňuje 

jakoby rozdvojení soukromé sféry na sféru lidskosti a sféru majetnou, vztahující se ke 

společenské reprodukci. 

Než se však objeví občanská veřejnost zpochybňující veřejnou moc, vzniká jiná, 

nepolitická forma veřejnosti – literární veřejnost. Jak říká Habermas, literární veřejnost není 

veřejností původně občanskou, uchovává v sobě ještě rysy veřejnosti reprezentativní, nebo 

dvorské. Posléze však literární veřejnost, institucionalizovaná v kavárnách, salonech a 

stolních společnostech, přerůstá v politickou veřejnost, která „…prostřednictvím veřejného 

mínění plní funkci prostředníka mezi státem a potřebami společnosti.“63 
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Pro Habermase není tak důležitá institucionální podoba občanské veřejnosti, nýbrž 

to, na základě čeho se odehrává proces dorozumívání. Debaty v salonech se odehrávají na 

základě rozumových argumentů; racionální dialog se stává ideálním typem občanské 

veřejnosti, což vlastně odpovídá duchu osvícenství. 

Samotný název díla „Strukturální přeměna veřejnosti“ naznačuje, že se Habermas 

snaží poukázat, že v moderním období (přibližně od půlky 19. století) došlo k zásadním 

změnám občanské veřejnosti. Ke změnám dochází v okamžiku, kdy byla oslabena kultura 

osvícenství a kapitalismus pohltil veřejnou sféru.64 

Habermas poukazuje na to, že mizí původní rozlišení soukromé a veřejné sféry, což 

znamená ústup od modelu veřejnosti v její liberální podobě. Ten proces ani není přímo spjat 

se státním intervencionismem, nýbrž s tím, že „…společenské síly samy získávají kompetence 

veřejné autority.“65 Stát přenáší na společnost politické pravomocí, ústavně zakotvuje 

politicky činnou veřejnost. Tento proces Habermas pojmenovává jako dialektiku 

zespolečenšťování státu a postátňování společnosti, v čemž pak mizí odlišení společnosti a 

státu.66 

Další pojem, který používá Habermas pro proces přeměny veřejnosti, je refeudalizace 

společnosti, což znamená ústup od racionálního diskurzu rozvažování k reprezentativnímu 

předvádění: „Veřejnost se stává dvorem, před jehož publikem lze rozvíjet prestiž, místo aby 

se na něm rozvíjela kritika.“67 Tento proces je úzce spjat s komercionalizací médií. 

S tím, jak mizí kritická funkce veřejnosti, mizí i samotné veřejné mínění, které 

Habermas za současných poměrů považuje za fikci. Veřejné mínění nevzniká prostřednictvím 

racionální debaty a nevyjadřuje aktivně zformovaný konsensus, nýbrž je vytvářeno 

prostřednictvím masmedií. 

Ve stopách Habermasova myšlení se zabývá veřejností i Charles Taylor. Zavádí však 

nové pojmy, analyzuje veřejnost, která vzniká v Evropě v 18. století jako metatopický 

společný prostor, ve kterém se odehrává veřejná debata.68 Zdůrazňuje však, že samotný 

metatopický prostor není novinkou, existoval i dříve v podobě státu a církve, proto je 
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důležité pochopit v čem je nový metatopický prostor unikátní. Podobně tak i Habermas 

vytyčuje dva zásadní rysy činné veřejnosti. Za prvé je veřejnost místem diskuse, které se 

každý může zúčastnit, za druhé je veřejnost prostorem, ve kterém se vytvářejí racionální 

názory, na které je vláda povinná brát ohled při svých jednáních.69 

Taylor ve svých analýzách veřejnosti zdůrazňuje její sekulární povahu. Tvrdí, že 

veřejnost, která vzniká v moderním období, není konstituovaná odvoláním na 

transcendentní principy, nýbrž „…vyrůstá ze svých vlastních společných jednání.“70 

Tailorův názor na moderní veřejnost není tak pesimistický jako Habermasův. Domnívá 

se, že veřejnost se může a musí aktivně zapojovat do procesu demokratického rozhodování. 

Razí také myšlenku, že pojem veřejnosti jako jednotného prostoru, který byl charakteristický 

pro 18. Století, neplatí pro současnost. Mluví o velkém počtu veřejných sfér, které do sebe 

vzájemně zapadají, a zároveň jsou v jistém vztahu vůči existujícímu politickému systému. 

Tento vztah, jak říká Taylor, se zakládá na propustnosti hranic mezi politickým systémem a 

veřejností.71 

Nyní bych se rád věnoval ještě jednomu autorovi, Johnu B. Thompsonovi, který 

kritizuje Habermasovu koncepci vzniku a proměn veřejné sféry. Thompsonův přístup, který 

rozpracovává ve své knize „Média a modernita“ by nám mohl pomoci odpovědět na otázky, 

které jsme uvedli na začátku kapitoly. 

Ústředním tématem Thompsonova díla je vztah mezi médii a společností. Poukazuje 

na fakt, že jedním z nejvýznamnějších přínosů rozvoje médií bylo objevení veřejné sféry nebo 

publicity (vejití ve známost). Abychom mohli lépe objasnit Thompsonův názor na tento 

proces, musíme nahlédnout do jeho polemiky s Jurgenem Habermasem. 

Habermasova teze je, že v moderní Evropě vzniká nová forma veřejnosti, která se 

postavila proti státu (vznik občanské veřejnosti, o níž jsme mluvili výše). Habermas klade 

zvláštní důraz na periodický tisk, jako na prostor veřejné debaty a kritiky státu. Přínos 

Habermase spočívá v objevení veřejné sféry a zkoumání rozvoje periodického tisku ne jako 

odděleného historického fenoménu, nýbrž jako nedílné součásti širšího společenského 

kontextu, zejména co se týká proměny institucionální podoby moderního státu.72 
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Thompson však Habermasově koncepci vytýká: 

 

• Důraz na buržoazní veřejnou sféru, zanedbávání jiných lidových politických a 

společenských pohybů.  

• Zdůrazňování periodického tisku jenom v tomto období (19. st.) a absenci 

rozboru fungovaní tisku už v 17 století.  

• Omezenost Habermasovy veřejné sféry (mají přístup jen majetní lidé; 

nevztahuje se na ženy). 

• Zánik veřejné sféry jako výsledek komercializace médií. 

 

Habermas vidí zánik veřejné sféry, jako proces postupného vyloučení širších 

společenských vrstev z politického života. Média nejsou teď prostorem pro veřejnou debatu, 

nýbrž jenom nástrojem pro ovládání a manipulaci lidí pro jisté politické, společenské nebo 

ekonomické cíle. 

Thompsonovy námitky vůči Habermasovi vyúsťují v tvrzení, že příjemci informací 

prostřednictvím médií nejsou pasivní konzumenty mediálního produktu, nýbrž jsou schopni 

reflexe a zodpovědného rozhodování. Poukazuje na to, že refeudalizace není platná pro 

moderní společnost, není to politické divadlo na způsob rytířského předvádění. Je však nutno 

zamyslet se nad tím, jaké nové formy publicity přinesla s sebou komercializace a vývoj médií.  

Zdůrazňuje, že samotná komercializace médií není jediným problémem jejich vývoje.73 

Média změnila tradiční pojetí publicity jako sdílené přítomnosti. Nejedná se však o 

úpadek veřejného života, nýbrž musíme prozkoumat, jaký nový typ publicity vzniká. Tomuto 

novému typu publicity Thompson říká medializovaná nebo zprostředkovaná publicita. Ta se 

charakterizuje tím, že není prostorově lokalizovaná. Druhým zásadním rysem medializované 

publicity je, že nemá dialogickou povahu. Informace je nasměrovaná na příjemce, který si 

však podržuje právo, jak s tou informací zacházet. Tradiční představa publicity jako 

společného shromaždování, neboli představa sdílené přítomnosti už dnes neplatí. Za 

současných podmínek, jak poukazuje Thompson, pokud uvažujeme o veřejné sféře, tak 

vlastně máme co dočinění se zprostředkovanou publicitou. „Opětovné zavedení publicity se 
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dnes musí odehrávat v symbolickém prostředí, které již zformovala značná koncentrace 

zdrojů a jež se rozšířilo daleko za hranice konkrétních národních států.“74  

V této souvislosti si Thompson pokládá otázku po tom, jaký dopad má tento nový typ 

medializované publicity na vztah společnosti a státu? Zrození moderního státu vedlo k 

upevnění dichotomie „veřejné-soukromé“, kde se soukromým jsou spojovány ekonomické 

aktivity a osobní vztahy, s veřejným pak činnosti spojené se státem. Historicky je však 

veřejná sféra naopak něčím, co stojí mimo stát a navíc i kriticky posuzuje oficiální pozice 

státu.75 

Klasická liberální teorie právě hájí tuto nezávislost veřejné sféry na státních 

institucích, podmínkou čehož je umístění tiskových institucí do soukromé sféry, kde mohou 

působit s minimálními omezeními. Thompson však poukazuje na to, že klasická liberální 

teorie není s to předvídat důsledky koncentrace zdrojů v mediálním odvětví a překonání 

mezí národního státu v procesech globalizace. Právě proto se klasické liberální představy jeví 

jako neodpovídající současnému stavu v mediálním odvětví. Thompson zdůrazňuje novou 

hrozbu, která už nepochází z použití státní moci, nýbrž z nekontrolovatelnosti obrovských 

mediálních organizací jakožto komerčních podniků, z čehož pramení snižování rozmanitosti 

mediálních produktů.76 

Otázkou však je, jak zajistit, aby mediální odvětví mohlo zachovat svoji rozmanitost a 

nezávislost na státu? Thompson vidí odpověď v principu regulovaného pluralismu, což je 

institucionální rámec, který by upravoval a současně zajišťoval existenci mnohosti, pluralitu 

nezávislých mediálních organizací.77 Hlavní rysy regulovaného pluralismu jsou – 

dekoncentrace zdrojů v mediálním odvětví (jedná se o vytvoření nezávislých mediálních 

organizací na základě příslušné legislativy) a oddělení mediálních institucí od státu (svoboda 

kritického vyjádření vůči státu a zásahům jeho moci).78 

Nyní se pokusím na základě podaného výkladu odpovědět na otázky, které byly 

vytyčeny na začátku kapitoly. Veřejnost jako analytický koncept vyvstává v dílech výše 

zmíněných autorů jako jistý prostor, který stojí jak mimo stát, tak i mimo soukromou sféru. 
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Jednou z klíčových institucionálních podob veřejnosti jsou média, jejichž význam a přínos pro 

rozvoj veřejné sféry se může lišit, jak jsme to ukázali výše. 

Pojem politické činné veřejnosti neznamená, že to je veřejnost, která je ovlivňována 

státem, nýbrž naopak sehrává roli dohledu nad státem. Obecně se koncept veřejnosti jeví 

jako ústřední pro pochopení občanské společnosti, protože s ní vlastně v jistém smyslu 

splývá. Otevřenost veřejného prostoru pro různorodé názory obíhající ve společnosti je 

právě tím, co umožňuje občanské zapojení ne ve smyslu asimilace, nýbrž v podobě 

společného dorozumívání a vzájemného respektu. 

Jak je patrné z výše provedených úvah jak o občanské společnosti, tak i o veřejné 

sféře, neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, čím jsou. Samozřejmě můžeme 

konstruovat normativní modely občanské společnosti a politické činné veřejnosti, avšak 

musíme vždy brát ohled na konkrétní případ, pokládat si otázky typu, v jaké míře ta či ona 

společnost může být pojatá jako občanská, nakolik veřejná sféra je otevřená a připravená 

pro příjímání různých názorů na ty či ony události a nakolik je schopna vydržet ideologický 

nátlak v situaci, kdy stát má skoro absolutní monopol na symbolickou moc a nakolik je 

schopna nezaplést se do antiideologie? 

Jak bylo předvedeno výše, veřejnost je jedním z důležitých aktérů mocenských vztahů 

ve státě a dnes i v globalizovaném světě. V podstatě byly představeny dva názory na zdroje 

moci. Prvním je veřejný zdůvodňující diskurz u Habermase, což bychom mohli poněkud 

redukovaně interpretovat následovně: racionální veřejné rozhodování o určitém problému je 

závazné pro jeho vyřešení. Druhým je zviditelňování pomocí medializované publicity. Média 

zde hrají centrální roli jako paradigmatická instituce symbolické moci. To, na co upozorňuje 

Thompson, je vlastně nebezpečí monopolizace symbolické moci buď státem (což už vlastně 

nevidí jako aktuální problém pro současné demokratické země), nebo nadnárodními 

mediálními konglomeráty. 

Jak se ukáže dále, když budeme analyzovat běloruské mediální odvětví, problém 

monopolu na symbolickou moc je velice aktuální pro běloruskou společnost a podceňování 

státu jako potenciální hrozby pro fungování činné občanské veřejnosti není vždy adekvátní. 
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2.2. Vztah médií a demokratické společnosti 

 

V předchozí kapitole byla provedena analýza pojmu veřejnosti. Než však přejdu k 

rozboru běloruské situace, rád bych za pomoci analýzy Jamese Currana poukázal na to, jak se 

proměnil v současné době vztah mezi médii a demokratickou společností. Následně 

představím Curranův model demokratického uspořádání mediálního odvětví. 

Jak ukazuje James Curran, diskuse o demokratické roli médií je úzce spjatá s diskusí o 

formě organizace médií. Podobně jako Thompson i Curran rozebírá tradiční liberální 

koncepce demokratické role médií ve společnosti, provádí revizi těchto přístupů, snaží se 

formulovat nové hledisko: „…Literatura o vztahu médií a demokracie vyžaduje, aby byla 

zbavena nepotřebného balastu, který se kolem ní za staletí nahromadil. Teď je třeba se 

kriticky soustředit na vymezení toho, co by mělo být odhozeno a co má naopak přijít na místo 

staré nepotřebné veteše.“79 

Curran vymezuje tři základní role médií ve společnosti: média jako hlídací pes, 

reprezentativní role (média jako čtvrtá moc) a informační role. 

První koncepce pohlíží na média jako na instituci, která uskutečňuje dohled nad 

státem, přičemž možnost uskutečňování této funkce spočívá v tom, že média mají být 

zakotvena ve volném trhu.80 Curran kritizuje tento liberální princip podobně, jako to dělá 

Thompson, totiž vytýká, že stát je v této koncepci považován za hlavního nepřítele 

společnosti, přičemž však různé problémy a konflikty dané společnosti mohou mít svůj 

původ v různých společenských skupinách. Druhá námitka spočívá v tom, že nezávislost 

médií na státu, která se deklaruje v liberálních koncepcích, přehlíží možnost závislosti médií 

na korporativních mocenských strukturách. Důležitým aspektem je i to, že tato teorie nebere 

v úvahu velice významnou součást masových komunikačních prostředků, které mají zábavní 

charakter.81 

Další koncepce vychází z toho, že jsou to právě příjemci mediálního zboží, kdo určuje 

obsah sdělení, zkrátka média poskytují lidem to, co žádají. Jak říká Curran: „To vede k závěru, 

                                                 
79 Curran J., Nový pohled na masová média a demokracii, in: Jirák J., Říchová B. (ed.), Politická komunikace a 

média, str. 117. 
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že média jako celek odrážejí názory a hodnoty kupující veřejnosti a fungují jako tlampač 

veřejnosti.“82 Námitka vůči tomuto přístupu, spočívá v tom, že četná sociologická literatura 

poukazuje na pravý opak, totiž že mediální podniky jsou schopné tříbit, interpretovat a 

dokonce i zamítat tlaky, které pocházejí ze společnosti.83 

Informační role medií, která spočívá v tom, že pracují na základě tržních mechanismů 

a vystupují jako jakási neutrální zóna, ve které prostřednictvím různých informačních kanálů 

jsou občanům poskytovány různé názory, na základě čehož se pak formuje veřejné mínění.84 

Tomuto postoji Curran namítá vyjmutí informace z politického a sociálního kontextu, 

nejasnost vztahu mezi médii a institucemi občanské společnosti. Zdůrazňuje také, že 

„Informační role médií nikdy není pouze a čistě informační: je to rovněž způsob rozhodování 

mezi odlišnými rámci diskurzu, v nichž se pohybují organizované skupiny; může potenciálně 

ovlivnit rozdělování zdrojů a odměn mezi konkrétní členy společnosti.“85 

Pokusíme se nyní rozebrat smysl alternativního hlediska k demokratické roli médií 

podle Currana. Ten formuluje, na základě kritiky klasických liberálních koncepci, tři základní 

demokratické role médií, které by měly víc odpovídat současným poměrům. Zaprvé, média 

mají umožňovat veřejný dialog tak, aby poskytovali přístup k rozmanité škále hodnot v 

zábavě i při pokrývání veřejných záležitostí. V praxi by to mělo vypadat tak, že by lidé měli 

mít možnost „…klást si otázky týkající se dominantní kultury a v ní převládajících 

myšlenkových vzorců.“86  Vedlo by to k posílení schopnosti jednotlivců vcítit se do „jiného“, a 

tím pádem možná i lépe porozumět názorům „jiného“. Tato teze poukazuje na významnou 

roli médií v procesu zapojování marginalizovaných skupin do občanské společnosti ve 

smyslu, ve kterém tuto otázku rozebírá Jeffrey Alexander (viz první kapitola). 

Další role, kterou Curran vymezuje, je role reprezentujícího činitele. Tyká se 

především uspořádání mediálního systému, který by měl být uspořádán tak, aby poskytoval 

možnost pro vyjádření alternativních názorů. Zdůrazňuje také význam médií pro 

povzbuzování občanské společnosti, což by umožňovalo zapojení hlasů, které občas nejsou 

                                                 
82

 Tamtéž, str. 129. 

83
 Tamtéž, str. 136. 

84
 Tamtéž, str. 138. 

85
 Tamtéž, str. 143. 

86
 Tamtéž, str. 145.  



30 
 

slyšet ve veřejné debatě.87 V tomto názoru je zcela patrné, že média jako instituce 

symbolické moci nesmí být monopolizovaná. 

Třetí funkce médií je napomáhat vytváření kompromisu mezi opozičními skupinami 

ve společnosti, a to skrze poskytování nutných informací a nabízení způsobů řešení konfliktů 

a problémů, o existenci kterých panuje všeobecná shoda. „Záměrem je vytvořit prostory, v 

nichž mezi sebou mohou vzájemně účinně komunikovat rozdílně utvářené skupiny, aby mohly 

dosáhnout sebeuvědomění potřebného k naplnění svých kolektivních cílů v dané 

společnosti.“88 

Curran navrhuje nový demokratický model uspořádání mediálního systému. 

Ústředním komponentem Curranova systému jsou televizní kanály, které reprezentují 

obecný zájem, totiž i zájem státu, který může uskutečňovat regulativní funkce pro toto 

odvětví. Televizní kanály vystupují jako prostředek komunikace mezi různými zájmovými 

skupinami ve společnosti, „…nabízejí rovněž prostor pro různé výklady pojetí společnosti, což 

umožňuje jednotlivcům zjistit, kde jsou umístěny jejich vlastní zájmy a vztáhnout to ke 

konkurujícím vymezením obecného zájmu.“89 

Mediální systém má být podle Currana vysoce diferenciován a uspořádán tak, aby 

zdůrazňoval rozdíly, což by pak mohlo vést k podporování kultury vzájemnosti, která 

usnadňuje dosažení shody či kompromisu. 

Sektor televize je obklopován čtyřmi periferními mediálními sektory (soukromý, 

podnikatelský sektor; občanský sektor; profesní sektor; sociálně-tržní sektor), přičemž tři z 

nich mají usnadňovat vyjádření menšinových a odlišných názorů. Diferencovanost tohoto 

systému má usnadňovat uplatnění plurality náhledů a možnost sebevyjádření. „Tím, že 

počítá s odpovědností vůči společnosti ve více směrech, má tento model povzbudit vznik 

takového mediálního systému, který by co nejvíce reprezentoval společnost, jíž slouží.“90  

Klíčový sektor (televize) již jsme charakterizovali, nyní se budeme podrobněji zabývat 

periferními komponenty Curranova mediálního systému. 

Sektor občanských médií (například stranický tisk, nebo média orientovaná na 

menšinové společenské a politické skupiny) je spojující článek mezi médii, která poskytují 
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službu veřejnosti a občanské společnosti. Poskytují siť zdrojů a kontaktů, pro hlubší 

reportáže a analýzy určitých události. Napomáhají také upevňování organizačních struktur 

občanské společnosti a umožňují výměnu informací mezi různými skupinami angažovanými v 

občanské společnosti.91 

Profesní sektor se dotýká otázek profesionálního novinářství, které není definováno v 

pojmech tržního systému, nýbrž tak jak si to stanoví samotný komunikátor profesionál. 

Pozice médií v tomto sektoru nevyplývá ani ze státem definovaných pravidel, ani z hlediska 

zájmových skupin občanské společnosti, ani ze sledovanosti a prodeje.  V rámci tohoto 

sektoru se vytváří důležitý prvek hlídacího psa, „…neboť sektor služby veřejnosti je spojen se 

státem, tržní sektor ovládá velké podnikání, občanský sektor – nebo přinejmenším jeho 

vlivnější část – je kontrolován kolektivně organizovanými zájmy. Proto je nutný profesní 

sektor, který se může stát podložím nezávislosti a na nějž bude možné se spolehnout, že si 

udrží kritický dohled nad všemi mocenskými centry ve společnosti a dokáže je přehodnotit 

veřejnému mínění na hraní.“92 

Soukromý podnikatelský sektor je zaměřen na maximalizaci požadavků veřejnosti. 

Samotná existence tohoto sektoru, jak zdůrazňuje Curran, by měla přispívat rozmanitosti 

médií jako celku. Nejvíce bychom se se soukromými médii měli setkávat v tisku a v nových 

televizních odvětvích.93 

Posledním sektorem je sociálně-tržní. Podnětem ke vzniku tohoto sektoru muže být 

nedostatečná rozvinutost soukromého sektoru, což je spjato s koncentrací vlastnictví médií a 

vysokými finančními náklady potřebnými pro vstup na trh mediální produkce. Záměrem 

ustavení tohoto sektoru je vytvořit nové formy soutěže, které by umožnily zapojení nových 

aktérů do mediálního trhu a vytvořily tak protiváhu vůči velkým mediálním 

konglomerátům.94 

Curran zdůrazňuje, že model, který vytváří, neexistuje v takové podobě ani v jedné 

zemi, jeho prvky však můžeme potkat v některých demokratických společnostech. Říká, že 
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„námi navržený model vystihuje přepracovanou – a současnému kontextu více odpovídající – 

Habermasovu historickou idylku, s níž jsme náš výklad započali.“95 

Curranův model demokratického mediálního uspořádání se jeví jako velice nosný pro 

interpretaci konkrétních mediálních systému v jednotlivých zemích. Navíc zahrnuje silný 

odkaz na pluralistické pojetí občanské společnosti, jejíž existence je v mnohém odkázána na 

dobře uspořádaný a fungující demokratický mediální systém. 
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3. Analýza běloruských médií 

3.1. Metoda výzkumu a hypotézy 

 

Jako metodu pro interpretaci situace v běloruských médiích jsem se rozhodl použít 

analýzu dokumentů. Tato metoda na jedné straně dovoluje analyzovat delší časové úseky, na 

druhé otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem těžko získávaly, popř. by 

mohly být pro toto téma málo reprezentativní. 

Jan Hendl vymezuje dvě základní výhody této metody. Zaprvé rozmanitost 

dokumentů, což umožňuje získávat různé informace o jednom problému, porovnávat je a 

vyvozovat z nich závěry. „Druhou výhodou je okolnost, že data nejsou vystavena působení 

zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření 

a testování.“96 

Je však nutné upozornit i na některé nevýhody této metody. Jedná se především o to, 

že budu používat v práci sekundární datové prameny: výzkumy veřejného mínění a analýzy 

běloruských odborníků. Za nevýhodu bych mohl také označit to, že ne vždy se podaří 

shromáždit veškeré dokumenty nutné pro účely výzkumu. 

Záměrem předkládané analýzy bude zmapovat situace v běloruských médiích a 

odpovědět na následující otázky: Jakou roli hraje stát v rozvoji běloruského mediálního 

odvětví? Proč běloruská nestátní média nejsou příliš populární v běloruské veřejné sféře? 

Pokusím se ukázat, že tendence nestátních médií obviňovat ze všech svých nesnází 

pouze běloruský moderní stát není tak úplně založená na realitě – existuje zde totiž i 

nedostatek reálného zájmu veřejnosti o tato média, a to nejen kvůli státním restrikcím, ale i 

kvůli politické angažovanosti těchto médií a kvalitě jejich výstupů. 

Nyní bych chtěl ještě krátce charakterizovat dokumenty, ze kterých budu v následující 

analýze čerpat. Zaprvé budu používat výroční monitoringy „Média v Bělorusku“ za období 

mezi léty 2002 a 2006 prováděné Běloruskou asociací novinářů a knihu Bastunca a Litvinové 

„Nezávislost médií v Bělorusku: co ji určuje?“, která je vlastně pokusem o shrnutí těchto 

monitoringů. Dalším důležitým zdrojem informací pro mě budou průzkumy veřejného mínění 

IISEPS. Také budu používat oficiální statistická data uveřejněná na stránkách běloruského 
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ministerstva informací. Pro analýzu legislativní stránky běloruských médií využiji analytický 

článek od Dorochové, který je věnován této problematice. Je nutné poznamenat, že nebudu 

zkoumat zákony; není to ani cílem této analýzy. 

Jsem si vědom, že vybrané dokumenty nepokrývají v plné míře celou problematiku 

běloruských médií, avšak jeví se jako dostačující pro zmapování situace a zodpovědění 

otázek, které jsem si vytyčil, a ověření vzniklé hypotézy. 

Rád bych také poznamenal, že tato práce není klasickým výzkumem; krom výše 

uvedených cílů, může následující analýza pomoci nastínit problémy v běloruském mediálním 

odvětví, které mohou být později podrobeny podrobnému sociologickému výzkumu. 

 

 

 

 

3.2. Běloruský tisk 

  

Proces formování současné mediální sféry v Bělorusku byl započat v 90. letech 20. 

století. V souladu s oficiálními záznamy běloruského Ministerstva informací97 z 1. března 

roku 2008 je v Bělorusku zaregistrováno 1254 tištěných periodik: 692 novin, 522 časopisů, 35 

věstníků, 4 katalogy a 1 almanach. Víc než dvě třetiny všech zaregistrovaných představují 

nestátní periodika. 

Zástupce Ministerstva informací často říkají, že běloruské mediální odvětví se 

dynamicky vyvíjí (např. rozhovor, který poskytl náměstek Ministra informací novinám 

„Zviazda“ 29.04.2005), přičemž důvodem takových závěrů jsou statistická data, na která 

odkazují představitelé Ministerstva. 

Výchozím bodem pro tato optimistická tvrzení jsou data z roku 1995, kdy v Bělorusku 

bylo zaregistrováno pouze 721 tištěných periodik. Když se však podíváme na data z konce 

roku 2003, kdy bylo registrováno 1492 periodik, a porovnáme je s posledními uveřejněnými 

daty na stránkách Ministerstva informací (1254 periodik), je vidět tendence ke snížení jejich 

počtů. Pouze v roce 2005, kdy během posledních měsíců množství periodik lehce vzrostlo, 

data nepotvrzují tento trend. 
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Podle stavu k 1. lednu 2009 bylo na Ministerstvu zaregistrováno 227 televizních a 

rozhlasových programů: 158 rozhlasových programů, z nich 137 státních a 21 nestátní; 69 

televizních programů, z nich 28 státních a 41 nestátních.98  

Na webových stránkách běloruského Ministerstva informací lze také najít komentář k 

výše uvedeným statistickým údajům: „Tato různorodost v mediální sféře je garancí naplnění 

v ústavě zakotveného práva občanů naší země na svobodu slova, plné a důvěryhodné 

informace o událostech, které se odehrávají v zemi i v zahraničí. Dává možnost společenským 

hnutím a jednotlivým občanům vyjadřovat svůj názor a seznamovat obyvatele Běloruska s 

ním“.99 

Avšak průzkumy renomovaných neziskových organizací, zabývajících se sestavováním 

indexů svobody médií, poukazují na úplně jinou dynamiku vývoje běloruského mediálního 

odvětví. Tak třeba „Reporters Without Borders“ ve svém žebříčku svobody tisku z roku 2008 

řadí Bělorusko na 154 místo ze 173.100 Podobné závěry jsou zveřejněné na stránkách 

„Freedom House“: Bělorusko je zde na 188 místě ze 195.101 

Jak ukazují autoři knihy „Stupeň nezávislosti médií v Bělorusku: co ho určuje?“, tato 

proklamovaná rozmanitost v mediální sféře je dosahována pomocí zvětšení množství tiskovin 

zábavního charakteru, což se odehrává na pozadí snižování množství tištěných periodik 

orientovaných na sociálně-politické otázky.102 

Neméně důležitým faktem je, že odkaz ministerských úředníků na to, že skoro dvě 

třetiny všech periodik jsou v nestátní formě vlastnictví, což by mělo sloužit jako další důkaz 

rozmanitosti běloruského mediálního pole, neodpovídá skutečnému stavu. Podle dat 

Běloruské asociace novinářů dokonce určitá malá část nestátních periodik vychází pouze 

dvakrát ročně a navíc v takřka bezvýznamném nákladu, což sotva dostačuje na to, aby si 

zachovali registraci, zbytek jsou čistě komerční, zábavní, nebo reklamní projekty. Počet 

nestátních tištěných periodik společensko-politického zaměření, která vycházejí nákladem 

                                                 
98

 <http://www.mininform.gov.by/activity/epress/state/> 12/02/2009 

99
 Tamtéž. 

100
 <http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031> 12/02/2009 

101
 Freedom of the Press, Table of Global Press Freedom Rankings; Je k dispozici online 

<http://www.freedomhouse.org/uploads/fop08/FOTP2008Tables.pdf> 12/02/2009 

102
 Бастунец А., Литвина Ж., Степень независимости СМИ в Беларуси: что ее определяет, str. 4-5. 
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více jak 1000 výtisků, se pohybuje pouze kolem 20, přičemž jejich množství se v období mezi 

roky 2004 a 2006 zmenšilo o polovinu.103 

Další z poznatků ohledně běloruského mediálního odvětví, který vyvrací oficiální 

názor na jeho vývoj, je, že celkový jednotlivý náklad nestátních společensko-politických 

periodik je značně menší, než náklad pouze jediné „Sovetskoj Belorussii“, která je vydávána 

Kanceláři prezidenta, přičemž „Sovetskoj Belorussii“ vychází pětkrát za týden, zatímco 

většina nezávislých novin jen jednou týdně.104 

Oficiální interpretace je následující: čtenářské publikum v Bělorusku preferuje státní 

periodika, profesionalita novinářů, kteří v nich pracujících, je mnohem větší než u 

představitelů nezávislého tisku. 

V této souvislosti se jeví jako zajímavá pozice běloruského filosofa Valiantina 

Akudoviča, který interpretuje současný stav běloruského mediálního odvětví jako válku dvou 

mythologemat105 – oficiálního propresidentského a opozičního – v kontextu formování 

běloruského národního mýtu. Akudovič mluví o tom, že každý národ potřebuje vlastní 

národní mýty a že role médií v současné společnosti je redukovaná na pouhé vytváření mýtů. 

Vychází z premisy, že všechna nestátní média jsou opoziční. Státní média se zakládají na 

pozitivním mythologematu – heroický národ, ekonomické úspěchy, politická stabilita, 

výborné silnice, vysoká úroveň vzdělání apod. Strategie mytologizace opozičních médií je 

naopak založena na negativu – diktatura, totalitarismus, zničená ekonomika, zrada 

národních zájmů, korupce apod.  Akudovič tvrdí, že nestátní média ve válce o podobu 

běloruského národního mýtu prohrávají, a to z estetických důvodů – nestátní média 

informují pouze o negativech a jsou díky tomu částečně ve své identitě závislá na médiích 

státních. Akudovič zdůrazňuje, že právě tato estetická komponenta běloruských médií je tím 

                                                 
103

 Tamtéž. 

104
 Tamtéž. 

105
 Mythologematem (v angličtině „mytheme“, z řeckého mythos a logos) míním (shodě s použitím tohoto 

termínu v díle Valiantina Ajudoviče) pojem, který se souhrnně používá pro určení stálých a opakujících se 

konstruktů národní fantasie. Jinými slovy, mythologema je zde označením pro jádro určitého typu národních 

mýtů. 
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faktorem, který je dělá nezajímavými pro běloruské čtenářské publikum, nikoliv pouhý 

legislativně-administrativní tlak ze strany státu.106 

Tato úvaha je důležitá, protože zdůrazňuje významný rys běloruského nestátního 

tisku, který je vymezen jako opoziční. Této interpretaci lze však namítnout příliš široký 

redukcionismus. Jak je patrné z předchozího výkladu, jenom malé procento nestátních médií 

se zabývá sociálně-politickou problematikou, a proto lze těžko vykládat celé mediální odvětví 

jednoduše podle principu politické angažovanosti, což v běloruském kontextu vypadá jako: 

ti, co jsou s prezidentem, a ti, kdo jsou proti. 

Samotný fakt existence takových úvah však může nasvědčovat, že v Bělorusku je 

problém s profesním mediálním sektorem, který byl stručně popsán výše při rozboru 

Curranova modelu demokratického uspořádání mediálního systému. Chybí zde totiž sektor 

médií, jehož pozice by nebyla vázána ani na státem definovaná pravidla ani na hlediska 

zájmových skupin občanské společnosti (včetně politických stran a hnutí) ani na sledovanost 

a prodej. Ještě jednou si připomeňme že „…cílem zřízení profesního mediálního sektoru je 

vytvoření ideálních podmínek, v nichž mohou kreativní a novinářské talenty sloužit 

společnosti osvobozené od omezení.“107 Nakolik je možné, že v Bělorusku za současných 

podmínek může vzniknout něco podobného, je velkou otázkou. 

Neznamená to však, že v Bělorusku nejsou média, která by se nechtěla vymezit vůči 

jak ideologizovaným státním médiím, tak i vůči revolučně opozičním. Definici podobných cílů 

můžeme například nalézt v etickém novinářském kodexu Běloruské asociace novinářů.108 

Nyní bych rád představil běloruský tisk z hlediska veřejnosti, neboli z hlediska 

medializované publicity. Nástrojem mi budou výsledky průzkumu provedeného v říjnu roku 

2007 v rámci projektu výzkumu kvality běloruského novinářství. Cílem výzkumu bylo odhalit 

shodu mezi novinářskými materiály a očekáváními čtenářského publika.109 

                                                 
106

 Акудовіч В., СМІ як фабрыка міфаў, альбо дослед адной эстэтычнай паразы, in: Анціпенка А. (ed.), 

Мэдыі ў посткамуністычных грамадзствах. Je k dispozici online 

<http://baj.by/belkalehium/medyjiupost/medyjipost_zmiest.htm> 12/02/2009 

107
 Curran J., Nový pohled na masová média a demokracii, in: Jirák J., Říchová B. (ed.), Politická komunikace a 

média, str. 155. 

108
 Кодэкс журналісцкай этыкі. Je k dispozici online <http://baj.by/m-p-viewpub-tid-3-pid-3.html> 12/02/2009 

109
 Анціпенка A., Якасьць беларускай газэтнай журналістыкі. Je k dispozici online <http://baj.by/m-p-

viewpub-tid-10-pid-8.html> 
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Novinářům jak ze státních, tak i nestátních médií a čtenářům (představitelům různých 

sociálních skupin ve věku od 17 do 60 let) byla položena následující otázka: Má běloruský tisk 

psát více/méně o …? Výsledky průzkumu jsou uspořádány v tabulce:110 

 

Mají psát více/méně o  Čtenáři 

% více/méně 

Novináři 

% více/méně 

a) činnost vlády 58/17 29/29 

b) činnost presidenta 33/42 57/0 

c) činnosti parlamentu 58/17 0/57 

d) činnosti opozice 92/8 43/14 

e) ekonomických problémech 83/8 100/0 

f) politických problémech 83/8 43/14 

g) sociálních problémech 100/0 100/0 

h) kultuře 83/17 14/43 

i) sportu 33/50 43/43 

j) vydávat více materiálů zábavního charakteru 17/58 86/0 

 

 

Výzkum ukázal, že existuje jistý rozpor mezi materiály publikovanými ve státním a 

nestátním tisku a informačními potřebami čtenářského publika. Jak je vidět z tabulky, názory 

novinářů a čtenářů se shodují pouze v tom, co se týká ekonomických a sociálních problémů. 

Velký rozpor lze shledat v politických otázkách, vztahujících se na činnost opozice, vlády a 

presidenta. 

Vysvětlením těchto výsledků, jak naznačuje Ales Antipenka, může být fenomén tzv. 

samocenzury (je lepší nepsat příspěvky na politická témata), který je považován většinou 

novinářů, jak ze státních, tak i nestátních tištěných médií, za jeden z největších problémů. 

Paradoxně vypadá rozpor v hodnocení novinářů a čtenářů ohledně toho, v jaké míře 

má být osvětlována činnost presidenta. Většina respondentů ze strany čtenářů neshledává 

takový druh informací důležitým; většina novinářů však zastává opačný názor. Jak říká Ales 

Antipenka: „Tato situace může znamenat, že úroveň symbolické přítomnosti osobnosti 

presidenta v povědomí čtenářů a novinářů se liší.“111 

                                                 
110

 V tabulce nejsou zahrnuty neutrální odpovědi respondentů. 

111 Tamtéž. 
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Na základě Curranovy kritiky role médií jako reprezentace zájmů spotřebitelů bychom 

mohli hodnotit odhalené rozpory jako absolutně normální. Curran však analyzuje poměry 

vysoce rozvinutých demokratických států s tržní ekonomikou, přičemž soudobému Bělorusku 

nelze tyto atributy jednoznačně přisoudit. V Bělorusku občanská společnost a politicky činná 

veřejnost teprve vznikají a mediální systém je ve fázi, kdy ještě stát zásadním způsobem 

ovlivňuje jeho fungování v rámci oficiálního programu prosazování ideologie moderního 

běloruského státu. O tom, jak stát zasahuje do mediálního odvětví, bude ještě řeč později. 

Nyní stačí poznamenat, že odhalená struktura čtenářských očekávání je proměnlivá a že v 

každé konkrétní společnosti v určitém období je závislá na obecných sociálních, 

ekonomických a politických poměrech. 

Význam periodického tisku jako důležitého zdroje informací je potvrzován v různých 

průzkumech. Tak třeba podle IISEPS (Nezávislého institutu sociálně-ekonomických a 

politických průzkumů) byla v roce 2001 pro Bělorusy nejdůležitějším zdrojem informací o 

společensko-politických a sociálno-ekonomických záležitostech televize (81.3%). Druhé místo 

patřilo tisku (62.5%), který byl o polovinu populárnější než rozhlas (42.7%). Komunikace tváří 

v tvář jako zdroj informací byla skoro bezvýznamná (4.5%). 

Jak je patrné z uvedených dat, nejdůležitějším zdrojem informací je televize, což 

samozřejmě není pouze běloruským trendem. Význam této tendence i pro moderní 

demokratické společnosti zdůrazňuje Curran, když umísťuje televizi do středu 

demokratického modelu médií. 

 

 

3.3. Televize a rozhlas 

 

Aby byl přehled běloruského mediálního odvětví konzistentnější, je třeba vzít v úvahu 

i situaci elektronických médií – rozhlasu a televize. Na začátku kapitoly jsme si uvedli 

statistická data, vztahující se k tomuto odvětví. Z nich je patrné, že je zde situace podobná 

situaci ve sféře tištěných periodik, alespoň ve smyslu množství státních a nestátních 

programů. V doméně rozhlasu a televize je však výrazný rozdíl v obsahové stránce věci, 

neboť forma vlastnictví zde nemá skoro žádný vliv na obsah pořadů, které se od státních k 

nestátním médiím zásadně neliší. 
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Stupeň kontroly jak státních, tak i nestátních televizních a rozhlasových stanic dobře 

ukazuje případ, kdy v roce 2004 z jejich vysílání zmizely hudební skupiny, které se dostaly na 

tzv. černou listinu poté, co se zúčastnily koncertu zorganizovaného opozicí.112 

Na tom je vidět, že se stát snaží kontrolovat informace, ke kterým má přístup 

běloruská veřejnost. V této souvislosti je velice zajímavý fakt, že po dlouhou dobu (do jara 

roku 2002) běloruský mediální prostor nebyl oddělen od ruského, zejména co se týká 

televize. V mnohém to lze odůvodnit tím, že běloruský stát počínaje rokem 1995 zaměřil své 

úsilí v zahraniční politice na integraci s Ruskem. Kvalitativní a kvantitativní převaha ruských 

zejména elektronických médií byla typická pro tu dobu. 

Avšak hned po první „plynové válce“113 v roce 2002 se situace začala zásadním 

způsobem měnit. Vláda si uvědomila hrozby, které mohly vzejít z toho, že absolutní většina 

běloruských obyvatel sledovala ruskou televizi. 

V běloruském vysílacím prostoru se objevil nový kanál ONT, který se zařadil do 

frekvenčního pásma „Prvního kanálu“ (hlavní kanál ruské televize), který byl podle průzkumu 

veřejného mínění IISEPS v Bělorusku v té době nejpopulárnějším kanálem (ještě v dubnu 

roku 2002 95.5% respondentů). Na konci roku 2002 již popularita klesla na 62.2%; v březnu 

2003 pak na 41.6%, přičemž ONT zároveň získalo 69.7% preferencí. Nový kanál ONT převzal z 

ruského Prvního kanálu zábavní pořady a jiný politicky neutrální obsah (díky nákupu práv a 

licencí), zpravodajství a jiné pořady se sociálně-politickou tematikou byly však nyní již 

vysílány z Minsku, samozřejmě pod kontrolou státu.114 Díky podobnosti programu bylo tak z 

povědomí běloruské veřejnosti postupně vytlačováno vnímání Prvního kanálu jako ruského. 

Postupně začal být vnímat jako běloruský. 

Samotný kanál byl prezentován jako nestatní, fakta však ukazují na poněkud odlišnou 

situaci – byl zřízen rozhodnutím prezidenta, předseda vedení je jmenován také přímo 

prezidentem a 51% akcí patří státu.115 

                                                 
112 Бастунец А., Литвина Ж., Степень независимости СМИ в Беларуси: что ее определяет, str. 8. 
113

 Jedná se o konflikt mezi Ruským dodavatelem plynu „Gazprom“ a běloruskou vládou, který vznik kvůli tomu 

že, na konci roku 2002 „Gazprom“ odepřel dodávat přírodní plyn, pokud bělorusko nebude ochotno zaplatit za 

jeho dodání tržní cenu.   

114 Новые вести с полей информационной войны. Je k dispozici online <http://www.iiseps.org/bullet05-

1.html> 

115 Бастунец А., Литвина Ж., Степень независимости СМИ в Беларуси: что ее определяет, str. 8. 
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Bělorusové mají stejně jako dříve možnost se dívat na pořady ruské televize nyní však 

již pod „značkou“ ONT. Jde však pouze o pořady zábavního charakteru. Co se týká vysílání s 

politickou problematikou, jsou produkovány pořady, které v podstatě sledují potřeby rozvoje 

státní ideologie. Je třeba zdůraznit, že k běloruské veřejnosti se skrze televizi nedostávají 

skoro žádné nestranné informace, nebo abychom byli přesnější, žádné alternativní 

informace, které by divákům daly možnost porovnávat. Přesto je poptávka po alternativních 

informacích vysoká. Tak například podle průzkumu IISEPS z roku 2005 57.1%  respondentů 

prohlásilo, že by si přáli přijímat nezávislé televizní a rozhlasové programy v běloruštině a 

ruštině ze sousedních států (Polsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva); pouze třetina respondentů se 

vyjádřila negativně. 

Nyní se podíváme na situaci v souvislosti s indexem důvěry vůči médiím ze strany 

veřejnosti. Podle průzkumu IISEPS si média stojí asi takto:116 

 

 

Varianty 

odpovědí  

10'01 12'02 09'03 11'04 03'05 09'05 

Státní 

média 

– 

důvěřují 

– 

nedůvěřují 

 

40.4 

42.4 

 

40.4 

44.2 

 

49.7 

36.5 

 

51.7 

36.8 

 

53.9 

33.2 

 

55.3 

33.3 

Nestátní 

média 

– 

důvěřují 

– 

nedůvěřují 

 

31.9 

42.1 

 

37.1 

42.4 

 

46.0 

35.1 

 

40.7 

42.3 

 

40.0 

40.2 

 

38.5 

43.2 

 

 

Jak je vidět z tabulky, přelomovým bodem byl rok 2003, kdy se změnila dynamika 

růstu důvěry vůči nestátním médiím směrem k postupnému zmenšení důvěry, přičemž tento 

proces se odehrával na pozadí zvýšení důvěry vůči médiím státním. Jako jeden z důvodů 

                                                 
116

 Opět zde nejsou zahrnuty neutrální odpovědi respondentů. 



42 
 

změny této dynamiky představitelé Běloruské asociace novinářů uvádějí to, že běloruská 

vláda považovala a stále považuje nezávislá média za svého politického oponenta: 

„…potlačováním nezávislého tisku vláda zároveň vnucuje veřejnosti myšlenku, že nic kromě 

„Narodnaj Gazety“, „Radiofakta“, „Panoramy“ a jiných není, nemůže být a ani není v 

podstatě zapotřebí.“117  

 

 

3.4. Ideologie a média v Bělorusku  

 

Jak je vidět z předchozího výkladu, vztahy mezi státem a médii v Bělorusku jsou 

charakterizovány velkým napětím. Důležitou roli v těchto vztazích hraje státní ideologie. 

Bělorusko je suverénním státem méně než dvacet let, není zde tradice nezávislého tisku a 

veřejných diskusí, proto je pro současnou běloruskou vládu poměrně snadné navázat na 

sovětské tradice a vnutit veřejnosti vlastní vizi ohledně role médií ve společnosti. 

Tato představa vychází z toho, že stát může a má kontrolovat mediální prostor země, 

což pregnantně formuloval prezident Alexander Lukašenko, jehož názor lze parafrázovat 

přibližně takto: média jsou hlavním mechanismem uskutečnění státní ideologie.118 Potvrzuje 

to i jiný projev z března roku 2003: „Žádám ministra informací, aby provedl inventarizaci 

všech existujících informačních zdrojů v zemi. Nevyhovující, které vystupují z řady, škodí státu 

– likvidovat.“119  

V souladu s těmito prohlášeními se uskutečňuje státní politika v mediální sféře. Jak 

píšou autoři knihy „Stupeň nezávislosti medii v Bělorusku: co ho určuje?“: „Ještě nedávno 

vláda nezasahovala do činnosti médií, pokud ji nekritizovali. Pak přišlo období, kdy vláda 

nechávala být média, které byla vůči ní loajální nebo ji podporovala. Teď vláda snáší a 

podporuje pouze ta média, která jí slouží.“120 

Státní podpora spočívá především v růstu dotací (zdvojnásobení v období mezi lety 

2002 a 2005), v případě tištěných médií pak ve zpřístupnění takzvaného administrativního 

                                                 
117 Tamtéž, str. 69. 
118

 Tamtéž, str. 49. 

119
 Tamtéž. 

120
 Tamtéž. 
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zdroje, což zahrnuje např. povinné předplatné hlavních tištěných periodik ze strany státních 

zaměstnanců nebo osvobození některých periodik od daně z přidané hodnoty. Kroky proti 

nestátním médiím pak zahrnují například byrokratizaci procesu získání provozní licence.121  

Důležitým problémem je pro nezávislá média i to, že nemohou těžit z reklamy v 

porovnání se situací na začátku 90. let, kdy reklama činila 75% jejich příjmů. Od roku 1998 je 

státním podnikům fakticky zakázáno umisťovat reklamy v nestátních médiích.122 

 

 

3.5. Legislativa v běloruské mediální sféře  

 

Nyní bych rád ukázal, jakými legálními prostředky běloruská vláda uskutečňuje kontrolu nad 

médii. 

Činnost médií v Bělorusku se řídí ústavou, zákonem o tisku a jiných prostředcích masové 

komunikace, výnosy prezidenta, usneseními vlády a zákonnými opatřeními ministerstev a 

státních výborů. Jak říká Dorochov, nehledě na jistou rozpornost, bychom mohli zákon o 

tisku, který je nejdůležitějším právním opatřením, regulujícím činnost médií, považovat za 

poměrně demokratický.123 

Jak již bylo řečeno, důležitou roli v regulování činnosti médií v Bělorusku mají prováděcí 

vyhlášky: výnosy a dekrety prezidenta. Ještě v roce 1994 Alexander Lukašenko vydal tři 

výnosy (č. 19 – 4. srpna, č. 27 – 5. srpna a č. 128 – 28. září), které znovu převedly 

nakladatelství „Beloruskij dom Pečati“ pod státní správu; mezi další důsledky patří 

reorganizace Běloruské televizní a rozhlasové společnosti. Nehledě na to, že tyto výnosy byly 

shledány být v rozporu s ústavou, zůstávají nadále v platnosti.124 

Dalším důležitým opatřením bylo nařízení z roku 1996 (4. ledna) „O některých opatřeních v 

otázkách státní informační politiky.“125 V souladu s tímto dokumentem mají být hlavní 

redaktoři státních novin jmenováni orgány výkonné moci (celonárodní noviny Sovětem 

                                                 
121

 Tamtéž, str. 52. 

122
 Tamtéž, str. 61-63.  

123
 Дорохов В.,  Белорусские масс-медиа в системе информационного общества. Je k dispozici online 

<http://www.iiseps.org/bullet03-2.html> 15/02/2009 
124 Tamtéž. 
125 О некоторых вопросах государственной информационной политики, tamtéž. 
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ministrů po souhlasu s Kanceláří prezidenta; oblastní, krajské a městské noviny odpovědnými 

výkonnými výbory).126 

Největší zpronevěření běloruské legislativy vůči světovým demokratickým 

standardům můžeme najít ve 367, 368 a 369 paragrafech Trestního zákoníku, které garantují 

obranu prezidenta před pomluvou. Tyto paragrafy byly použity u soudů v kausách N. 

Markeviča, P. Možejko a V. Ivaškeviča. Jak říká Dorochov: „…[tyto paragrafy] používají se 

vládou pro obranu prezidenta před legitimní kritikou a braní občanům v plné míře naplňovat 

právo občanů na otevřenou kritiku činnosti prezidenta.“127 

 

 

3.6. Interpretace situace v běloruském mediálním odvětví 

 

Celou tuto situaci lze vykládat tak, že se stát od určitého období snaží získat monopol 

na symbolickou moc. Jak poznamenává Thompson, ústřední paradigmatickou institucí 

symbolické moci jsou média. Ten, kdo dokáže soustředit v ruce symbolickou moc, může 

zasahovat do vývoje událostí, ovlivňovat jednání ostatních a dokonce události vytvářet.128 

Pro Běloruskou situaci platí, že stát prostřednictvím monopolu na symbolickou moc 

prosazuje představu, že nezávislá média jsou politickou opozicí a brání státu v jeho 

normálním vývoji. Podobnou „nálepku“ získávají všechny nestátní média, která se pokoušejí 

mimo rámec státní ideologie charakterizovat ty či ony aspekty života běloruské společnosti a 

ukazovat alternativní názory na existující problémy. 

Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, jedním z největších zdrojů problémů pro 

běloruské mediální odvětví je běloruský stát. Právě v tom vidí největší problém zástupce 

nezávislých médií v Bělorusku: „Existuje pravidlo, že ztráta důvěry čtenářů, posluchačů a 

diváků nevyhnutelně způsobuje snižování objemu prodeje, nákladu a reklamy – jinými slovy 

problémy ekonomického charakteru. V naší situaci je tomu naopak. Politicko-ekonomická 

diskriminace, stíhání a zasahování vládních orgánů do činnosti redakcí a jiné překážky vedly k 

                                                 
126 Tamtéž. 
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128 Thompson J.B., Media a modernita, str. 20. 
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oslabení nezávislých médií. Důsledkem toho všeho bylo snižování důvěry. Lidé mají problém s 

hodnocením nezávislých médií, protože k nim často ani nemají přístup.“129 

Nehledě na to však samotný fakt existence nezávislých medii svědčí o tom, že situace 

zdaleka není tak „zoufalá“, srovnáme-li ji třeba se socialistickým obdobím. Dokládají to i 

výsledky jednoho z výzkumů IISEPS z konce roku 2004, podle kterých se běloruská veřejnost 

nepříznivě stavěla vůči vytlačování ruských televizních kanálů z běloruského mediálního 

prostředí. 

Na otázku, jak Vy hodnotíte to, že v uplynulém období se výrazně omezilo vysílání 

ruských rozhlasových a televizních kanálů, 64% respondentů (a to jak z řad stoupenců, tak i 

protivníků prezidenta Lukašenka) odpovědělo, že negativně, 27.5% bylo indiferentní, pouze 

3.8% podalo pozitivní odpověď. K tomu je nutné poznamenat, že způsob podávání informací 

v ruském vysílání se liší od běloruského, jak co se týká situace v zemi, tak i vzájemných 

vztahů. 

Výsledky dotazování mohou svědčit o tom, že běloruská veřejnost není zcela 

ideologizovaná a poptávka po alternativních informacích je dosti vysoká. Navíc, když se 

podíváme na to, jak odpovídali na tuto otázku stoupenci a protivníci stávajícího prezidenta 

(stoupenci: negativně – 43.8%, indiferentně – 43.8%, pozitivně – 6.2%; protivníci: negativně 

– 81.2%, indiferentně – 13.6%, pozitivně – 1.6%), je patrné, že jak pro jedny, tak i pro druhé 

je tento proces negativní, ačkoli v různých poměrech. 

Výsledky bychom mohly interpretovat jako výrazný signál pro běloruská nezávislá 

média. Dosvědčuje, že existuje vysoká poptávka po kvalitně zpracované alternativní 

informaci. Ruská podobně jako i nestátní běloruská média vcelku kriticky referovala o 

různých sociálně-politických událostech v Bělorusku (o volbách, referendech apod.). Avšak 

preference publika byly na straně ruských médií. Z toho můžeme vyvodit závěr, že pro 

běloruská nezávislá média je velice důležitá otázka kvality, což potvrzuje i výzkum kvality 

běloruského novinářství, o kterém jsme mluvili výše. 

Kdybych měl shrnout svou analýzu a pokusit se udělat předpověď dalšího osudu 

běloruského mediálního odvětví, musel bych konstatovat, že existence současného 

politického režimu bude velkou hrozbou jak pro běloruskou občanskou společnost jako 

celek, tak i pro běloruská nezávislá média. Avšak překonání těchto problémů zdaleka nemůže 

garantovat to, že se běloruský mediální systém bude vyvíjet směrem ke Curranovu 
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demokratickému modelu. Důležitými budou otázky kvality a odbornosti novinářů oproti 

tendencím k obviňování státu ze všech problému nezávislého mediálního odvětví. 

Jako jeden z nejdůležitějších kroků k tomu, aby nezávislá média napomohla 

formování činné občanské veřejnosti, bychom mohli vytyčit překonání tendence běloruského 

publika vnímat nezávislá média jako ozvučnice opozičních politických sil s jejich negativním 

diskursem. Na místo politické angažovanosti musí nastoupit diskurs veřejného 

zdůvodňujícího uvažování o společných problémech. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem tohoto eseje bylo zrekapitulovat tradice reflexe občanské společnosti a 

poukázat na význam mediální sféry v ní a analyzovat běloruské mediální odvětví v 

perspektivě těchto teoretických úvah. 

Analýzou historických zdrojů konceptu občanské společnosti a rekapitulací 

současných pokusů o vymezení pojmu, jsem dospěl k závěru, že jednoznačná odpověď na 

otázku po tom, čím je občanská společnost, neexistuje. Občanská společnost je těžko 

uchopitelný pojem, nelze ho tedy jednoznačně definovat. To dělá koncept občanské 

společnosti těžko operacionalezovatelným pro účely konkrétní analýzy. 

Avšak rozbor jednotlivých přístupů svědčí o tom, že otázka po občanské společnosti 

je vždy otázkou po vztahu státu a společnosti. Je třeba říct, že občanská společnost je 

spletitou sítí různorodých vztahů mezi soukromou sférou jednotlivců a veřejnou autoritou, 

která je institucionalizována v podobě moderního státu. Je mezičlánkem mezi těmito dvěma 

sférami. Otázky vztahující se k tématu občanské společnosti jsou vždy veřejnou záležitostí. 

Právě proto je v dílech výše rozebraných autorů tolik odkazů na veřejnou sféru jako základní 

součást občanské společnosti. 

Poukázal jsem také na role společenských a ekonomických předpokladů pro 

formování občanské společnosti zejména v situaci post-sovětských zemích, kde touha po 

občanské společnosti byla obrovská, avšak chyběly předpoklady – např. rozvinuté tržní 

hospodářství a s ním spjaté hodnoty nebo existence střední vrstvy.      

Rozborem pojmu veřejné sféry jsem dospěl k závěru, že veřejná sféra v jistém smyslu 

splývá s občanskou společností. Ukázal jsem, že nejdůležitějšími institucemi veřejné sféry v 

moderních společnostech jsou média. Rozebíral jsem jednotlivé názory na roli médií ve 

společnosti a otázky spjaté s médii jako paradigmatickými institucemi symbolické moci.  

Popsal jsem ideální model demokratického uspořádání mediální sféry z hlediska Jamese 

Currana. 

Je nutné poznamenat, že co se týká otázek veřejnosti a médií, je třeba mít na vědomí 

(ve shodě s Curranem a Thompsonem), že v současnosti nemusí být, v rozporu s klasickým 

liberálním pojetím, hlavním nepřítelem svobody médií stát. Oba autoři, na které jsem v práci 

odkazoval, však vycházejí z poměrů vysoce rozvinutých demokratických společnosti, kde 
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hlavní hrozbou pro polarizovanost mediálního odvětví je globální trh, který do této sféry 

přivádí nové hráče – nadnárodní mediální konglomeráty. 

Analýza běloruské situace naopak ukázala, že největším problémem pro rozvoj 

mediální sféry v této zemí je moderní běloruský stát, který je charakterizován jako 

autoritářský. Prosazování státní ideologie a použití administrativních restrikcí proti 

nezávislým médiím jsou realitou soudobé běloruské mediální sféry. Jak jsem se však pokusil 

ukázat, i za těchto podmínek stát nemůže za všechny nezdary běloruského nezávislého tisku. 

Identita běloruských médií se zakládá na negativním diskursu, který nemá odezvu 

u běloruské veřejnosti. Zároveň státní média nabízí pozitivní vizí, která je mnohém 

přitažlivější.            

Média v zásadě nemohou být úplně nestranná, proto otázka po jejich nezávislosti 

neodpovídá realitě. Zároveň však občanská společnost umožňuje různorodé názory, které 

mohou být zprostředkovány médii. Chci říct, že problémy v médiích vznikají v okamžiku, když 

médii disponuje pouze určitá skupina, která sleduje vlastní zájmy. Takto monopolizovaná 

média pak slouží pouze nějakému jednomu účelu nebo organizaci. Dekoncentrace médií a 

tak i symbolické moci je jedním z nejdůležitějších základů občanské společnosti.               
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