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1. Úvod

Tématem předkládané diplomové práce jsou případné účinky 
mediálních sdělení na politické myšlení a jednání občanů. 
Pozornost bude zaměřena mimo jiné na to, jak média 
fungují, o čem referují, na vazbu mezi sdělovacími 
prostředky a příjemci komunikačního toku, dále na vztah 
médií a politické reprezentace, vytváření mediálního 
obrazu politiků či na zaznamenané výkyvy v náladách 
voličů.

Budeme vycházet z předpokladu, že masová média mají 
určitý, byť těžko jednoznačně prokazatelný vliv na 
příjemce, a v empirické části práce se tuto domněnku 
pokusíme doložit na vybraném materiálu. Příkladem, který 
jsme zvolili, je vývoj preferencí České strany sociálně 
demokratické (ČSSD) po nástupu Jiřího Paroubka do funkce 
předsedy vlády a zejména vzestup popularity tohoto 
politika. Nejjednodušší možností, která se nabízí, je 
porovnání mediálního obrazu Paroubka a sociální 
demokracie s výsledky průzkumů veřejného mínění 
zaměřených na zjišťování preferencí politických stran a 
důvěryhodnosti jednotlivých politických představitelů.

Masové sdělovací prostředky jsou fenoménem, který výrazně 
zasahuje do života současného člověka. Setkáváme se 
s nimi takřka na každém kroku, lze je stěží obejít. Ať už 
médiím zcela propadneme, izolujeme se od nich, nebo dosah 
jejich působnosti omezíme na minimum, jsou potenciálně 
stále na blízku, připravena tlumočit informace o světě, 
formovat naše myšlení a jednání či poskytovat zábavu a
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rozptýlení.
Tím však jejich úloha zdaleka nekončí. Sdělovací 

prostředky a jejich obsahy často vytlačují 
interpersonální komunikaci, nebo dokonce tu
intrapersonální. Stávají se tak náhražkou, partnerem, 
jehož přízeň a náklonnost si nemusíme složitě získávat, 
vytržením ze všední každodennosti a současně i jejím 
nej krutějším obrazem. Média na jednu stranu napomáhají 
procesu naší socializace, na druhou stranu ale mohou být 
viníky naší izolace a postupné ztráty zájmu o aktivní 
kontakt s okolím.

Ocitáme se světě, jenž nabízí jednoduchá řešení, 
oslavujeme banalitu a kýč, smazáváme bariéry mezi fikcí a 
skutečností. Přijímáme cizí modely chování, necháme se 
ovlivňovat širokou škálou idolů. Média se stávají drogou, 
začíná být důležitý samotný kontakt s nimi, a pokud jsme 
od nich odtrženi, neseme to nelibě.

Při nadměrném přijímání mediálních obsahů se propadáme 
stále hlouběji do pasivity a lékem na skepsi z toho 
plynoucí je ještě větší dávka konzumu. Takový jedinec 
pomalu přichází o vlastní integritu a jeho myšlení splývá 
s mediálními obsahy, které jej obklopují. To jsou snad 
nejtragičtější důsledky, jež si lze představit.

Média v neposlední řadě také překlenují vzdálenosti a 
odlišnosti, přispívají k zániku regionálních zvláštností 
(nářečí, zvyky). Tyto rozmanitosti jsou z popudu 
sdělovacích prostředků nahrazeny importovanou uniformní 
kulturou.

Masové sdělovací prostředky ale mohou být na druhou 
stranu cenným pomocníkem, který nám může zprostředkovat 
řadu užitečných informací, umožnit estetický zážitek,
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předkládat recepty na úspěšné zvládáni složitých 
životních situací, šířit inovace a pozitivní vzory. Je 
ovšem třeba vědět, jak k mediální komunikaci přistupovat.

Mediální obsahy nelze vnímat nekriticky, bez zdravé 
dávky nedůvěry. Je třeba zachovat určitý odstup a 
předkládanou informaci pokud možno konfrontovat s dalšími 
relevantními zdroji. Zároveň je užitečné vyjasnit si, jak 
velkou část svého volného času je vůbec únosné tomuto 
typu komunikace věnovat.

Téma médií a jejich vlivu na chování a myšlení člověka (v 
tomto případě s důrazem na politické rozhodování) jsem si 
nevybral náhodně. Ke sdělovacím prostředkům mám blízký 
vztah, který vznikl před pěti lety, kdy jsem nastoupil do 
domácí redakce České tiskové kanceláře (ČTK). Jistě se 
nabízí otázka, proč se student pedagogické fakulty věnuje 
aktivnímu působení v mediální sféře, místo aby se o to 
intenzivněji připravoval na budoucí učitelské povolání. 
Dovolím si konstatovat, že v tom rozpor nevidím. Práce v 
médiích je podle mého soudu cenným obohacením a 
průpravou, jež budoucímu pedagogovi poskytne řadu cenných 
zkušeností.

Mediální komunikace nabývá stále více na významu a 
učitel si nemůže dovolit na to nereagovat. Pohled z druhé 
strany přitom není na škodu. Dalším důvodem je fakt, že 
obě povolání - učitel i novinář - mají leccos společného.
V obou případech jde o dominantní účastníky komunikace, 
kteří mají určitý vliv na příjemce - oba mohou v různé 
míře a s různým účinkem ovlivňovat veřejné mínění. 
Pedagog stejně jako novinář pracuje s informacemi, třídí 
je, ověřuje a následně prezentuje. Také on usiluje (nebo 
by měl usilovat) o objektivní přístup. Zatímco učitel má
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mnohonásobně omezenější publikum, žurnalista se potýká 
zejména s nižší mírou zpětné vazby.

V ČTK jsem pracoval nejdříve na částečný úvazek jako 
zpravodaj přinášející informace z terénu (tiskové 
konference, vernisáže, mimořádné události jako 
demonstrace, živelní katastrofy, havárie aj.). Zhruba po 
dvou letech jsem přijal nabídku pracovat na plný úvazek 
jako redaktor (který vesměs přichází do styku s hotovými 
texty - zpracovávání tiskových zpráv nejrůznějších 
institucí, korekce již vyhotovených mediálních sdělení, 
monitoring ostatních médií), v případě personálního 
nedostatku rovněž zastupuji editory (závěrečná kontrola a 
korekce zpráv a jejich vydávání, tedy takzvané „vysílání 
na okruh" k odběratelům elektronickou cestou).

Díky této zkušenosti si sám velmi dobře uvědomuji 
určitou mechaničnost, jež provází vznik mediálních 
obsahů, i to, jak široké spektrum faktorů ovlivňuje 
jejich dosah (výběr tématu, volba výrazových prostředků, 
v případě tzv. exkluzivních informací kalkulace 
s termínem publikování kvůli možné konkurenci ze 
strany jiné informace apod.)

Během dosavadního působení v České tiskové kanceláři 
jsem poznal praktickou stránku masové komunikace, a tak 
se při psaní této diplomové práce médii zabývám vlastně 
„z opačné strany".

Jsou s tím spojeny určité výhody i nevýhody - některé 
teoretické poznatky pochopím lépe a snáze, neboť si 
vybavím řadu příkladů (vlastně se utvrzuji v dosavadních 
zkušenostech a zařazuji je do širších souvislostí), jiné 
informace přijímám s jistou rezervou, neboť se domnívám, 
že kolidují s mojí vlastní zkušeností.

S určitou mírou nadsázky tak lze říci, že uvažování o
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médiích, o jejich smyslu a účincích je v mém případě i 
přemýšlením o mém životě, mé dosavadní práci a mně 
samotném.

Jak jsem již výše naznačil, cílem předkládané práce je 
v neposlední řadě také poodhalit, jakým způsobem média 
pracují, jak nakládají s informacemi, jak vytvářejí 
mediální sdělení. V tomto směru mi výrazně usnadnila 
práci nejen má osobní zkušenost z práce v médiích, ale i 
přístup do rozsáhlé databáze ČTK, jež nezahrnuje jen 
vlastní agenturní zpravodajství, ale i veškeré příspěvky 
ostatních internetových a tištěných médií, stejně jako 
záznamy rozhlasových a televizních relací.

Přestože archiv ČTK převedený do digitální podoby sahá 
až do druhé poloviny osmdesátých let, pro účely této 
práce jsem použil výběr z informací aktuálního roku 2005. 
Učinil jsem tak mimo jiné s přihlédnutím ke skutečnosti, 
že předkládaná diplomová práce pro nedostatek prostoru 
neuplatňuje historický pohled na problematiku, ale 
přidržuje se více synchronní linie, tedy popisuje spíše 
současná média a jejich možný vliv na současné publikum.

Vliv médií na vytváření a formování postojů a názorů 
veřejnosti je tématem zpracovaným snad v každé příručce 
pojednávající o mediální komunikaci. Předkládaná 
diplomová práce tak může stěží přinést dosud 
nepublikované poznatky či odhalit nové souvislosti 
(k tomu ostatně jejímu autorovi chybí i dostatek odborné 
erudice, zkušeností, času, vytrvalosti a motivace). 
Omezíme se proto na vytyčení základních problémů a 
upozorníme na některé konkrétní příklady, při nichž se 
může vliv médií na myšlení a chování občanů projevovat.
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V teoretické části popíšeme proces masové komunikace a 
jeho funkce, budeme charakterizovat jednotlivé účastníky 
komunikace, obsah sdělení a načrtneme klasifikaci možných 
účinků na příjemce. V další kapitole se dotkneme významu 
studia médií pro školu a jeho využití ve školní praxi. 
Praktická část práce se zaměří na souvislosti mezi 
určitou proměnou mediálního obrazu premiéra Jiřího 
Paroubka a hodnocení jeho působení zachycených 
v průzkumech veřejného mínění. Připomeneme si při tom i 
některé okolnosti, které provázely Paroubkův nástup do 
funkce, nejdůležitější kroky, jež jako premiér učinil, a 
komentáře, které k tomu připojovala média.
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2. Teoretická část

2.1. Význam studia masmédii

Masmédia jsou neoddělitelně spjata s životem dnešního 
člověka. Poskytují hlavní zdroj informací, ovlivňují 
jazyk příjemců a v neposlední řadě pomáhají formovat 
jejich myšlení. Studiem médií i jejich účinků se zabývá 
samostatný obor - teorie masové komunikace, který má 
v českých podmínkách v názvu různé varianty (mediální a 
komunikační studia apod.) Má výrazně interdisciplinární 
charakter, neboť uplatňuje poznatky ze sociologie, 
psychologie, politologie, teorie žurnalistiky,
pedagogiky, bohemistiky, teorie komunikace i z dalších 
oblastí. Každé z uvedených hledisek si přitom stanovuje 
jiné priority, na něž upíná pozornost. Sociologický 
přístup například zkoumá zejména roli médií v sociálním 
systému, tedy vztah masové komunikace a společnosti, 
jazykovědci se zase zaměřují na obsah mediálních sdělení 
a jeho zpracování apod.

Jak podotýká Jan Jirák, studiem médií společnost 
posiluje možnost kontroly nad tím, jaké interpretace 
světa, lidí, dějů, vztahů a hodnot média nabízejí. 
Podporou takzvané mediální gramotnosti se zvyšuje 
připravenost čelit nepříznivým účinkům médií. „Proto lze 
považovat schopnost rozumět médiím za základní výbavu 
současného člověka, která člověku umožňuje nenechat se ve 
složitém, mnohovrstevnatém symbolickém vesmíru médií 
zmást nad únosnou míru - stejně jako schopnost , rozumět ’ 
dopravním pravidlům a situacím člověku dává větší naději, 
že se bude domů vracet živ a zdráv (Jirák 2003: 22)."
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2.2. Charakteristika masové komunikace

Odborná literatura nabízí celou řadu definic, které se 
snaží masovou komunikaci co nejpřiléhavěji
charakterizovat. Jiří Vymazal například popisuje tento 
proces jako „rozsáhlé rozšiřování určitých symbolických 
obsahů uvnitř velkých, často hodně rozptýlených a 
heterogenních skupin společnosti pomocí technik 
kolektivního šiřeni" (Vymazal 1984: 38). Jandourkův 
Sociologický slovník označuje za masovou komunikaci 
většinou asynchronní komunikaci „jednoho k mnohým" 
(Jandourek 2001: 127), Encyklopedický slovník češtiny ji 
charakterizuje jako „omezeně interaktivní lineární přenos 
informací mezi profesionálním mluvčím, jenž se opírá o 
specifické sociální instituce, a anonymním, kolektivním 
adresátem" (Encyklopedický slovník 2002: 220).

Více souvislostí zohledňuje ve své definici Michael 
Kunczik, byť i jeho vymezení, jak ostatně sám připouští, 
zcela neodpovídá povaze některých druhů takzvaných nových 
médií: „V procesu masové komunikace je materiál určený 
prvotně ke krátkodobému užiti (tj. zprávy, zábava) 
produkován formálními organizacemi užíváj ícími vyspělé 
technologie s pomocí rozmanitých mediačních technik, jež 
jsou k dispozici současně velkému počtu osob (disperzní 
publikum), příjemců, kteří jsou pro masového komunikátora 
anonymní, a to veřejně, tj. bez omezení přístupu, 
jednosměrně, tj. komunikátor a recipient si nemohou 
vyměnit svá postaveni, jejich vzájemný vztah je 
asymetrický ve prospěch komunikátora a je nepřímý (bez 
přímé vazby), a to vše s určitou periodicitou produkce, 
která je nabízena průběžně (Kunczik 1995: 17).
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Za důležité příznaky masové komunikace lze v souladu 
s těmito vymezeními považovat zprostředkovanost a 
jednosměrnost komunikačního toku, neboť míra zpětné vazby 
je velmi nízká. S nástupem internetu či interaktivních 
televizí se sice zdá, jako kdyby tato charakteristika 
pozvolna přestávala platit, v porovnání s ostatními 
formami sociální komunikace však lze konstatovat, že ani 
překotný vývoj komunikačních technik v posledních letech 
tuto tezi zatím nepřekonal.

Obecně platí, že masová komunikace představuje typ 
komunikace sociální, tedy je nějak zapojena do 
společenské struktury a plní v ní určité role a funkce, 
s větším či menším úspěchem usiluje mimo jiné o 
zprostředkování sociální interakce.

Při základním vymezení masové komunikace se teoretici 
v řadě případů opírají o klasické schéma průběhu 
symbolické komunikace Harolda Lasswella (podané v práci 
The Structure and Functions of Communication in Society 
z roku 1948), které se skládá z pěti elementů:

KDO - komunikátor (redakce, instituce)
CO - obsah sdělení
KOMU - recipient (publikum masmédií)
JAK - technické zprostředkování 
S JAKÝM EFEKTEM - účinek, jenž vyvolá sdělení

Od tohoto modelu se odvíjí pět základních oblastí, na něž 
se studium médií zaměřuje (analýza komunikátora, rozbor 
mediálních sdělení, popis publika, popis komunikačních
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kanálů a analýza účinků médií)

2.3. Funkce masových médii

Média tedy plní celou řadu úloh. Jsou prostředky sociální 
kontroly (objasňují, které sociální normy jsou žádoucí, 
ujasňují člověku jeho pozici v síti sociálních vztahů), 
podílejí se na šíření inovací (ukazují nové hodnoty, 
zároveň však napomáhají rozkladu tradičních způsobů 
chování), stávají se zdrojem většiny našich názorů 
(některé informace nelze získat jinak než 
zprostředkovaně). Díky působení masmédií se stává 
důležitým fakt publicity: média nám poskytují arénu pro 
společenský život.

Vymazal rozlišuje tři základní funkce masových médií - 
informační, regulujíci a expresivní (stimulující). První 
z nich klade důraz na věcnost podávaného obsahu, 
představuje složku racionální, jejíž základní náplní je 
sdělování faktických poznatků o světě, informací, 
zkušeností nebo názorů. I tento typ sdělení podle 
Vymazala může být - a často bývá - ideologicky či 
emocionálně zaměřen. "Rozhoduj ící u tohoto druhu 
komunikace je, že její cíle jsou v oblasti kognitivní. 
Jde v ní především o působení na intelekt člověka, na 
instrumentální dispozice osobnosti (Vymazal 1991: 86)."

Jirák k informační funkci dodává, že pomáhá publiku 
"utvářet si představu o světě a jeho geografické, 
společenské a politické existenci. Informační funkce 
médií strukturují publiku určitý pohled na svět a svým 
způsobem publikum pacifikují (Jirák 2003: 150)."
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Vymazal uvnitř nebo spíše vedle této informující 
komunikace rozlišuje ještě další typ, který nazývá 
instruující či vzdělávací. Hlavní rozdíl mezi vzděláváním 
a pouhým informováním spočívá podle autora v tom, že 
vzdělávací aktivity jsou zřetězeny k dosažení určitého 
cíle. Důležitým předpokladem je i vzdělávací aktivita 
příjemců, kterou vzdělávací komunikace musí podněcovat 
(Vymazal 1991:86).

Odlišné cíle sleduje podle Vymazala funkce regulujicí, 
jež ovlivňuje chování a smýšlení člověka. Dosahuje toho 
pomocí tradičních didaktických postupů, jako jsou příkaz, 
pochvala či sankce, a podílí se na celkové dynamizaci 
společnosti. Média se z tohoto hlediska stávají mocnou 
zbraní propagandy (reklama, předvolební boj apod.). 
"Zatímco informuj icí komunikace kladla důraz na učení, je 
v tomto typu komunikace položena váha spiše na pochopení, 
souhlas a přizpůsobení (Vymazal 1991: 86)."

Jirák v této souvislosti hovoří o politické funkci, 
díky níž média poskytují veřejnosti představu o 
politických událostech. Umožňují jí pochopit základní 
principy fungování politiky a pomáhají příjemcům vytvářet 
dojem, že se podílejí na politickém procesu. Jirák 
zdůrazňuje, že média jsou schopna mobilizovat veřejné 
mínění, přilákat pozornost k něčemu, o čem společnost 
ještě neuvažovala, a naznačit možná řešení. Tím podle něj 
mohou formovat názory lidí na politické události a 
témata. "Zvláště v období války mohou média plnit 
propagandistickou funkci, mimo jiné také proto, že vláda 
ovládá příslušné informační zdroje (Jirák 2003: 151)."

Poslední funkce, kterou uvádí Vymazal, expresivní, 
souvisí s potřebou hry, relaxace, odreagování. Nepatří 
sem jen zábava, ale i jakékoliv vyvolání prožitku ze
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sledovaného výkonu, tedy i estetické účinky recepce 
(Vymazal 1991: 86). Jirák v této souvislosti hovoří o 
zábavní funkci. Ta podle něj nabízí publiku pobavení a 
potěšení, čímž ovšem odvádí pozornost publika od vážných 
sociálních problémů a nerovností (Jirák 2003: 150).

Jirák výše naznačené rozdělení funkcí masové 
komunikace ještě dále obohacuje a přidává funkce kulturní 
a sociální. První z nich je dána tím, že média 
"předkládájí publiku materiály, v nichž se odráží naše 
kultura a jež se stávají její součástí". Tyto materiály 
zajišťují kultuře kontinuitu, ale zároveň vytvářejí 
masovou kulturu na úkor subkultur (Jirák 2003: 150).

Sociální funkce vyplývá z toho, že média poskytují 
příklady života společnosti, jejího jednání či 
společenské interakce. Příklady podle Jiráka přispívají 
k socializaci člověka, nabízejí příjemcům představy a 
vztahy, jejichž pochopení a zvládnutí jim pomáhá úspěšně 
jednat jako členům společnosti. „Nabízejí jim (příjemcům) 
představy a vztahy, které je vedou k tomu, že nabízené 
náhledy na společnosti chápou jako přirozené, a brání 
jim, aby se chovali jinak a osvoj ovalí si alternativní 
názory (Jirák 2003: 151)".

Výše uvedený přehled nelze považovat za vyčerpávající, 
při důkladném studiu rozmanitých mediálních obsahů bychom 
zřejmě objevili odchylky, jež by nebylo možné jednoznačně 
zařadit pod žádnou ze stanovených kategorií, případně 
bychom mohli spektrum funkcí rozdělit podle odlišného 
klíče, zohledňujícího jinou míru zobecnění. Dále bychom 
nepochybně zjistili, že výše popsané funkce masových 
médií se v rámci konkrétních mediálních obsahů různě 
střetávají a kombinují a že dominující funkci může 
odpovídat určitý typický žánr. Jak poznamenává Charles W.

17



Mills, "nikdo skutečně nezná všechny funkce masových 
prostředků, neboť tyto funkce ve svém celku jsou podle 
všeho tak všepronikajici a tak subtilní, že je nelze dnes 
dosažitelnými metodami sociálního výzkumu zachytit" 
(Mills 1966: 369).

2.4. Instituce komunikátora

Pojmem komunikátor rozumíme tisk, film, rozhlas, 
televizi, internet, v širším smyslu, jak uvádí Vymazal, 
„všechny reprodukční postupy pro psané slovo, pro mluvené 
slovo a hudbu nebo pro obrazové i plastické výtvory, 
pokud mohou být masově reprodukovány" (Vymazal 1984: 39). 
Objevují se nicméně teoretici, kteří význam tohoto pojmu 
ještě dále rozšiřují. Marshall McLuhan například do něj 
zahrnuje nejrůznější vymoženosti, jimiž člověk díky své 
vynalézavosti rozšiřuje omezené pole vlastní působnosti, 
tedy například i hmotné technické vynálezy, jako jsou 
kolo, zbraně, dopravní spoje, automobily apod. Autor 
porovnává jejich vlastnosti a historický význam a dospívá 
ke zvláštním souvislostem. „Těžkou ránu zasadila 
americkému automobilu televize. Automobil a montážní 
linka se staly vyvrcholením gutenbergovské technologie, 
tj. uniformních a opakovatelných procesů, aplikovaných 
všechny aspekty práce a života. Televize vzala v potaz 
všechny mechanické teze o uniformitě a standardizaci a 
relativizovala i všechny spotřebitelské hodnoty (McLuhan 
1991: 206)”.

V užším pojetí lze sdělovací prostředky diferencovat 
mnoha rovinách. Vymazal například rozlišuje na základě
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specifických vlastností médií následující hlediska:

1) podle možnosti organizace obsahu (psaný a obrazový 
materiál je organizován prostorově, rozhlasová sdělení 
časově, film má časoprostorovou orientaci apod.);

2) podle způsobů percepce (optická, akustická, obojí);

3) podle síly participace (schopnost vtáhnout příjemce 
do procesu komunikace);

4) podle rychlosti komunikace (rychlý je například 
rozhlas či internet, pomalé jsou časopisy a knihy);

5) podle trvalosti obsahu sdělení (nejméně prchavé 
jsou zpravidla filmy či knihy, naopak nejprchavější bývá 
obsah šířený televizí);

6) podle volnosti či omezenosti v čase příjmu (noviny 
poskytuj i volnost, je možné se k některým pasážím vracet, 
čist opakovaně a přizpůsobit délku recepce vlastním 
potřebám, jinak je tomu u filmu, rozhlasu a televize);

7) podle prostorové situace (přijem v domácím 
prostředí, na veřejnosti)

8) podle sociální situace (receptor je sám, ve skupině 
apod.) .

(Vymazal 1984: 39-40)

Při popisu instituce komunikátora je třeba respektovat 
jeho pozici v rámci sociálního systému, uvědomovat si, že 
neexistuje pouze vztah komunikátor - recipient, ale též 
vztah komunikátor - ostatní instituce (náboženské, 
ekonomické aj . ) . Na druhé straně i jeho instituce má 
určitou vnitřní strukturu, ve které se uplatňují různé 
sociální vztahy. Z nich vyplývají například určitá 
konformita vůči vedení či vzájemná očekávání (Vymazal 
1984: 41) . Působení masmédia se přitom opírá o
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zprostředkovanou znalost publika. „Členové publika jsou 
od něho odděleni prostředkem, jeho vztah k nim je proto 
neosobní. Mluvčí nemůže přihlížet k osobní situaci 
příjemců, neví nic o bezprostředních reakcích 
jednotlivých členů publika na jeho sdělení (Vymazal 1984: 
41)".

Jan Keller upozorňuje na to, že masmédia nejsou zdaleka 
mocensky indiferentní institucí. Kontrola masových médií 
úzce souvisí se strukturou vlastnictví ve společnosti, 
s typem politického režimu nebo činností lobbistických 
skupin. „Je například nerealistické domnívat se, že 
masová média podporovaná velkými výrobními koncerny 
nepřispívají, přes svou proklamovanou apolitičnost, 
k udržení existujícího systému. Na jedné straně masová 
média přisvědčuji existujícím pořádkům přímo, na druhé 
straně pak nepřímo tím, že nehovoří o skutečnostech, 
které by tento pořádek mohly zpochybnit (Keller 2004: 
53) ".

Jirák při popisu současných mediálních institucí 
připomíná, že tíhnou k monopolnímu postavení, popřípadě 
k vytváření dohod o rozdělení trhu. Autor v této 
souvislosti upozorňuje, že dominance několika málo 
společností vzbuzuje pochybnosti o tom, zda je na výběr 
dostatečné množství mediálních produktů a zda je chování 
médií dostatečně odpovědné (Jirák 2003: 97) .

Vzájemná propojenost masových médií je zjevná i na 
českém mediálním trhu. Například deníky Lidové noviny a 
Mladá fronta Dnes mají téhož majitele a v minulosti se 
již spekulovalo o jejich sloučení. K užší spolupráci se 
zavázaly zpravodajský server Novinky.cz a internetový 
portál Seznam.cz, stejně jako Centrum.cz a Aktuálně.cz.
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Druhý ze zmiňovaných serverů, jenž záhy po svém vzniku 
poskytl útočiště řadě bývalých reportérů Hospodářských 
novin, má vazby na Českou televizi. Je také běžnou praxí, 
že do ČTK zasílají určitá periodika s předstihem 
informace, jež hodlají následující den zveřejnit. 
Například týdeníky Euro a Týden, které vycházejí 
v pondělí, doručují do ČTK svá nejnovější vydání 
v elektronické podobě již v sobotu či v neděli. Agentura 
smí informace zmonitorovat a podle domluveného embarga 
vydat nejdříve v neděli po sedmé hodině večer, 
pochopitelně se zřetelným uvedením zdroje. Týdeníky si 
postoupením informací jinému médiu vytvářejí zdarma 
reklamu na své produkty.

Dalším charakteristickým rysem současných sdělovacích 
prostředků je příklon k elektronicky zprostředkovávané 
komunikaci a takzvané multimedializaci. ČTK se například 
v současnosti neorientuje jen na slovní zpravodajství, 
ale vedle fotografií a grafických produktů nabízí rovněž 
zvukové zpravodajství a do budoucna se počítá s tvorbou 
krátkých filmových šotů. Podobné procesy jsou zjevné i u 
ostatních médií a většinou souvisejí s rozvojem 
internetu. Jsou vedeny snahou nabídnout příjemcům (de 
facto klientům) co nejširší „sortiment".

2.5. Příjemce

Masové publikum je podle Vymazala zpravidla efemérní, 
proměnlivé, velmi rozptýlené a anonymní. Diferencuje se 
sice na různé skupiny (podle věku, zájmů apod.), ale nemá 
již takovou organizační strukturu jako komunikátor. 
„Členové publika pocházej i z různých sociálních skupin,
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mají různé sociální charakteristiky a z toho pak plynou 
jejich různé zájmy a různé postoje ke sdělovanému obsahu 
(Vymazal 1983: 42)".

Jirák s Kópplovou doplňují, že členem masového publika 
se může stát v podstatě kdokoliv, nikdo není předem 
vyloučen (Jirák, Kopplová 2003: 93). Autoři zároveň 
rozlišují čtyři základní charakteristické rysy mediálního 
publika. Příjemci mediálních sdělení se podle nic 
„účastní...

1) ...plánovaného a organizovaného sledování nějaké...

2) ...veřejně prováděné či obecně dostupné činnosti, 
která má...

3) ...světský charakter a může sloužit potěše, zábavě a 
poučeni, a...

4) ...jedinec se součástí publika stává do značné míry 
dobrovolně a do značné míry sám rozhoduje o tom, čemu 
bude věnovat pozornost".

(Jirák, Kopplová 2003: 87)

Obecně platí pravidlo, že čím specializovanější obsah, 
tím homogennější publikum, a naopak, čím je obsah 
univerzálnější, tím je sice jeho publikum početnější, ale 
zároveň více heterogenní.

2.6. Obsah mediálních sděleni

Obsah mediálních sdělení je velmi různorodý, vždy se ale 
snaží vyjít vstříc určitému spektru publika. První výběr 
provádí novinář, jenž se rozhoduje, které z nabízených
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témat zvolí a jakým způsobem je popíše. Další selekce se 
odehrává na straně příjemce, jenž volí mezi hotovými 
mediálními sděleními. Při tomto výběru a následné 
interpretaci dochází ke konfrontaci s jeho předchozími 
zážitky a zkušenostmi, což může interpretační proces 
výrazně ovlivnit. „V některých případech se může stát, že 
i pří pozítívním zaměření obsahu mohou mít individuální 
zkušenosti a celkový vliv sociálního prostředí za 
následek nežádoucí selekci obsahu a především jeho 
nežádoucí výklad nebo nedostatečné pochopení (Vymazal 
1984:43)". Může tak snadno docházet k rozdílům mezi 
záměrem sdělení a jeho účinkem.

Obsahům mediálních sdělení se nepřímo věnovala i 
předcházející kapitola o funkcích masové komunikace 
(2.3.). Následující klasifikace mediálních obsahů bude 
proto v mnohém doplněním toho, co bylo již výše 
naznačeno. Přehled navržený S. N. Eisenstadtem, který ve 
své práci připomíná mimo jiné Keller, rozděluje obsahy 
masové komunikace do tří kategorií:

1) technicko-instrumentální obsahy (poskytování 
praktických věcných informací usnadňujicich příjemci 
orientaci při zvládání situací vyplývájících z jeho 
konkrétní sociální role - patří sem mimo jiné předpověď 
počasí pro řidiče, reklamy na různé zboží či tipy na 
trávení volného času) ;

2) obecně kognitivní obsahy (přesahují oblast běžného 
jednáni příjemců, a nemají tudíž bezprostřední vliv na 
výkon jejich sociální role, mohou však působit 
zprostředkovaně, seznamují s novými situacemi a novým 
prostředím - spadají sem poučné i zábavné pořady všeho 
druhu) ;
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3) normativní obsahy (mají sociální kontrolní funkci, 
poučují o tom, jak je třeba se chovat, co je naopak 
nepřípustné; jsou mimo jiné pomocníky při řešení 
takzvaného konfliktu rolí);

(Keller 2004: 53-54)

Žurnalistům usnadňuje práci jistá stereotypnost 
vyjádření. Charakter sdělovaných informací se totiž často 
opakuje. Výrazové formule - nepoklesnou-li v módní klišé 
- bývají užívány automatizovaně jako takzvané publicismy, 
tedy výrazy, které si udržují stylistický příznak 
publicistický i mimo daný kontext. Podle Chloupka 
usnadňuje novinářům práci jistá modelovost způsobů 
vyjadřování. Tuto povahu má také kompozice každého vydání 
novin, rozsah a umístění jednotlivých rubrik i sled 
informací proudící z rozhlasu či televize (Chloupek 1991: 
205). O stereotypnosti mediálních sdělení v návaznosti na 
účinky masové komunikace podrobněji zmíníme v kapitole
2.7.3.

Se stereotypy souvisí i další důležitý rys mediální 
komunikace, a sice sklon k personalizaci obsahu, tedy 
jeho prezentaci prostřednictvím konkrétních osob. Jak 
uvádí Vymazal, vedle profesionálních hlasatelů a mluvčích 
jde zejména o populární osobnosti charismatického typu. 
„Jsou to lidé, kteří představuji určitý výrazný typ 
osobnosti, způsob života, symbolizuj í určité postoje. 
Příjemci na jejich chování emocionálně reagují. 
Napodobuji je, identifikují se s nimi nebo je nenávidí. 
Často jsou to pro ně především prestižní typy 
k napodobováni. Stupeň přiblížení se modelu je pro 
následovníky měřítkem úspěšnosti (Vymazal 1984: 52)".
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Tyto osobnosti tedy sehrávaji důležitou roli v procesu 
socializace, kdy jsou příjemci ovlivňováni jejich 
chováním a vzhledem. Jak ale podotýká Vymazal, nejde 
zdaleka jen o jednosměrné působení. „Tyto populární 
osobností jsou mnohdy také výrazem skrytých hnutí, přání, 
představ, stereotypů a očekávání, které se do nich 
promítá (Vymazal 1984: 52-53).

Jak již bylo výše naznačeno, značnou část mediálních 
obsahů netvoří výhradně novináři či moderátoři, ale mohou 
se na jejich přípravě aktivněji podílet i přímo 
osobnosti, o nichž příslušné příspěvky referují.
V případě politiků prezentujících své vidění světa a 
názory na řešení společenských problémů spadají do této 
kategorie zejména televizní a rozhlasové debaty.
V posledních letech je v hojné míře doplňují internetové 
on-line chaty se čtenáři. Novinkou je internetový duel 
mezi dvěma politickými oponenty, který od listopadu 2005 
zprostředkovává zpravodajský server Aktuálně.cz. Politici 
mají rovněž možnost prezentovat své postoje v 
komentářích, které rozesílají do redakcí z vlastního 
popudu. Zatímco v diskusních pořadech je jejich projev 
zpravidla usměrňován moderátorem relace, v případě 
komentářů či polemických reakcí zasílaných do tištěných 
či elektronických médií musejí politici počítat s možným 
redakčním krácením textu nebo s variantou, že nebude 
publikován vůbec. Záleží především na závažnosti 
příspěvku, jeho aktuálnosti a v neposlední řadě i na 
postavení autora.

Média tudíž nenabízejí jen zprostředkované informace o 
politickém dění, ale snaží se i poskytnout prostor pro 
politický dialog a více či méně autentickou prezentaci
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politických představitelů. Jak poznamenává Radomír 
Havlík, masmédia (a zejména televize) tak přímo vstupují 
do politického boje a zapojují se do volebních kampaní. 
„Soutěž kandidátů na obrazovce, vyzdvihování vlastních 
předností a potírání protivníka se může změnit až ve 
velké celonárodní divadlo (žel i s mnoha skandály a 
, ranami pod pás'). Kritici právem poukazují na to, že 
potom v mnoha ohledech ustupují do pozadí myšlenky a 
programy a do popředí se dostává útok na emoce, 
představivost, sympatie, antipatie a předsudky voliče. 
Někdy hovoří o , amerikanizaci ' volebních kampaní, která 
proniká i do Evropy. I když je v těchto kritikách 
(podobně jako v kritice masmédii a fungování mechanismů 
demokracie vůbec) racionální jádro, je zřejmé, že moderní 
demokracie se bez masových prostředků neobejdou. (Havlík 
2002: 98) ."

Existence těchto faktorů nutí podle Havlíka jednotlivé 
strany k tomu, aby disponovaly nejen programy, jež mohou 
předložit voličům, ale rovněž kandidáty, kteří jsou 
schopni uspět při mediální prezentaci. „Masové sdělovací 
prostředky tak vlastně výrazně rozšířily ,kvalifikační 
požadavky' na politika (Havlík 2002: 98) ."

Demokratickou hodnotu mediálních politických diskusí 
výrazněji zpochybnil Jirák v článku Pro pár hlasů navíc, 
v němž upozornil, že v těchto případech hraje důležitou 
roli předvýběr kandidátů prováděný samotnými médii (Jirák 
2002: 8). V této souvislosti lze připomenout například 
časté námitky představitelů neparlamentních stran, že 
nejsou zváni do diskusních pořadů nebo jim je dán jen 
velmi omezený prostor, zatímco zástupci větších subjektů 
jsou na obrazovkách každý týden a v běžném zpravodajství 
prakticky každodenně.
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Pierre Bourdieu připomíná, že skladba pozvaných je 
důležitá kvůli evokaci demokratické rovnováhy různých 
názorových pozic. Dalším faktorem je podle autora 
předběžně sestavený dispozitiv, jímž jsou přípravné 
rozhovory s účastníky diskuse. Tento faktor „může vést 
k jakémusi scénáři, více či méně pevnému, do kterého se 
pak pozvaní musí vejit" (Bourdieu 2002: 30).

2.7. Účinky médii

2.7.1. Základní vymezení

Jedinec je při utváření svých postojů a názorů v řadě 
případů odkázán právě na média, která jsou kromě jiného i 
diskusním fórem a arénou, v níž se střetávají nejrůznější 
myšlenkové proudy. Skutečnost, že média mohou ovlivňovat 
příjemce masové komunikace, vyplývá již ze 
samotné definice publicistiky - rozumíme jí „mezilidskou 
komunikaci informující o aktuálních společenských a 
politických událostech a komentující je" (Chloupek 1991: 
201). Média plní tyto dvě funkce nejčastěji 
prostřednictvím žánrů zpravodajských a analytických. 
Jejich společnou vlastností bývá různá míra přesvědčování 
(persvaze) a získávání (agitace) adresátů. Tyto tendence 
se přitom výrazněji projevují v komentářové části 
publicistiky.

Odborná literatura se zmiňuje o tom, že jedinec má 
větší tendenci uvěřit informacím, které jsou v souladu 
s jeho dosavadními postoji, a vyhýbat se naopak těm, 
které s těmito postoji disonují. „Tento postup podporuje 
udržení integrity naší osobnosti. V obsahu masové
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komunikace hledáme podporu pro plnění našich sociálních 
roli a z tohoto hlediska k němu přistupujeme výběrově 
(Vymazal 1984: 53)".

Už pouhý fakt, že se sdělovací prostředky nějakému 
problému věnuji, upozorňuje publikum na to, že je mu 
přikládána důležitost, ať se již poukazuje na jeho kladné 
či záporné stránky. Výběrem konkrétního tématu se 
dostávají do pozadí témata jiná, jež by přitom za jiných 
okolností měla šanci na širší publicitu. Mediální prostor 
je totiž v daném okamžiku limitován - tištěná média mají 
vyhrazený počet stran, rozhlasové a televizní pořady 
pevně stanovenou časovou dotaci, omezením je personální 
obsazenost redakcí apod.

Dalším výrazným faktorem, který posiluje význam 
sdělení, je již zmíněné prosté zmnožování a opakování 
mediovaných materiálů. Jedním z možných důsledků, jež má 
opakování stejného či podobného sdělení na příjemce, je 
sílící tendence opakovanému sdělení věřit a pokládat je 
za samozřejmé (Jirák 2003: 29).

Jirák při charakteristice vlivu sdělovacích prostředků na 
příjemce komunikačního toku sestavil přehled 
nejčastějších předpokládaných (nikoli však potvrzených) 
účinků masové komunikace, o nichž se dosavadní odborná 
literatura zmiňuje. Řadí mezi ně:

1) změnu postoje, myšlení a uvažováni;
2) kolektivní reakce/morální paniky (média jsou 

schopna vyvolat nepodložené obavy a úzkosti, projevující 
se například jako silné veřejné pohoršení);

3) individuální reakce/emocionální odezvy (například 
koupě omlazujicího přípravku pod vlivem reklamy);
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4) nastolování agendy (určování hierarchie témat);

5) odcizení (média mohou vyvolávat izolace mezi 
jednotlivci, oslabovat povědomí o sdílených hodnotách);

6) znecitlivění (vychází z představy, že je-li někdo 
soustavně vystavován mediálnímu působení, tak vůči němu 
znecitliví; patři sem zejména obavy, že média snižují 
práh citlivosti k násilí);

7) učení (média mají schopnost šířit nové poznatky a 
dovednosti);

8) socializace (média napomáhají jedinci v zapojení 
do života příslušné společnosti);

9) společenská kontrola (média jsou schopna 
kontrolovat publikum tím, že dávají přednost argumentům 
podporujicím shodu s aktuálním uspořádáním společnosti, 
v níž působí, a naopak potlačovat argumenty, které je 
zpochybňuj í);

10) definování skutečnosti (média definují sociální 
skutečnost, tedy to, co lidé považují za normální, 
opravdové a správné) ;

11) podpora a posilování dominantní ideologie;

12) zpětný účinek (fakt, že je nějaká událost 
předmětem mediální pozornosti, ovlivňuje její průběh);

13) trivializace (média mají sklon zjednodušovat vše, 
čemu se věnují, aby přilákala a udržela pozornost 
příjemců) .

(Jirák 2003: 361-365)

Při podrobnější charakteristice konkrétních účinků 
mediální komunikace teoretici rozlišují mimo jiné, zda 
jde o účinky:

1) krátkodobé a dlouhodobé,
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2) přímé a nepřímé,
3) plánované a neplánované.
(Jirák, Kopplová 2003:174)

2.7.1.1. Krátkodobé a dlouhodobé účinky

Předpokládané účinky lze rozdělit mimo jiné na základě 
délky jejich trvání či podle toho, za jak dlouho po 
přijetí mediálního sdělení se dostaví. Na jedné straně je 
možné rozlišovat účinky krátkodobé (například ze 
sledování zábavného pořadu), na straně druhé účinky 
dlouhodobějšího charakteru (například šíření inovací 
prostřednictvím mediálního sdělení). Jak podotýkají Jirák 
s Kópplovou, existují i účinky velmi trvalé, například 
socializace médií do společnosti s podporou médií (Jirák, 
Kopplová 2003: 174).

2.7.1.2. Přímé a nepřimé účinky

Další dělení předpokládaných účinků, jež přichází 
v úvahu, je na přímé a nepřímé. Proti představě přímých 
účinků, předpokládajících přímý vliv média na recipienta, 
stojí teorie o nepřímých účincích, které vycházejí 
z předpokladu, že vliv mediálních sdělení je 
zprostředkovaný. Druhému z pohledů odpovídá teorie 
dvoustupňového modelu komunikace, jež počítá s tím, že 
sdělení z médií se nejdříve dostává k názorovým vůdcům 
(opinion leaders), kteří je předávají dalším. Tento model 
významně zpochybnil předchozí představu o velmi mocných 
médiích, které mají na všechny recipienty přibližně
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stejný vliv, představu, pro niž se vžil název teorie 
magické střely. Řada průzkumů potvrdila, že reakce na 
obsahy masové komunikace jsou ovlivňovány sociálními 
vztahy, v nichž se jedinci ocitaji. „Ukázalo se, že 
kanály interpersonálnl a masové komunikace hraji různou 
roli, a i když se zpravidla doplňují a prostupuj i, vcelku 
působí na jednotlivce odlišně. Poněkud zjednodušeně se dá 
říci, že zatímco masová média dodávají informace, 
interpersonálnl vazby jsou mnohem účinnější, má-li dojít 
ke změně postojů a jednání. Samotné působení masových 
médií je málokdy schopno takové změny vyvolat (Keller 
2004: 58)".

2.7.1.3. Plánované a neplánované účinky

Tato klasifikace vycházi z předpokladu, že některé ze 
zamýšlených účinků odpovidaji záměru komunikátora a jiné 
nikoliv. V prvním případě často nejde o pouhé 
zprostředkování názorů a informací, ale spíš o 
„mobilizaci veřejné podpory pro určitý program a 
reprezentaci politicky definovaných segmentů společnosti" 
(Marada 2002:4). Druhý případ často souvisí s osobností 
novináře, jeho přípravou i přístupem k práci.

Záměrné ovlivňování bývá spojováno například s existencí 
stranického tisku, jeho úloha již v současnosti však není 
zdaleka tak významná jako dříve (z dnešních novin si 
takový charakter udržují Haló noviny, které jsou tribunou 
KSČM) . Stranický tisk, nebo alespoň takové periodikum, 
které má užší vazbu k některému z politických uskupení, 
ustupuje celonárodním médiím, jež se snaží vystupovat
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jako nezávislá. Radim Marada v této souvislosti podotýká, 
že v liberálních společnostech 20. století se deklarovaná 
nezávislost médií na státu nebo i politických stranách a 
hnutích stala dalším důležitým pilířem jejich nároku na 
důvěryhodnost. V případě médií podle něj působí 
nezávislost sama o sobe jako morální i tržní hodnota 
(Marada 2002 : 5) .

Při podobných úvahách je také zapotřebí si uvědomit, 
že politické strany již v současnosti nemají tak 
bezprostřední vztah ke svým voličským základnám jako 
kdysi. Ze čtveřice nynějších nejsilnějších politických 
uskupení si nej větší procento kmenových voličů udržují 
komunisté a lidovci, méně pravověrných sympatizantů mají 
občanští demokraté a nejméně socialisté.

Jak podotýká Marada, politická volba mezi stranami je 
již daleko méně předurčena formální přináležitostí k 
určitému uskupení nebo jednoduše třídní, náboženskou či 
jinou pozicí, na jejíž politickou reprezentaci si určitá 
strana činí výhradní právo. Voliči si sice zachovávají 
politickou senzitivitu, odvozují ji ale stále méně od 
stranické loajality. „Jejich politické orientace se 
stávají relativně nezávislé na stranických reprezentacích 
(Marada 2002: 5)".

Nezáměrné ovlivňování ze strany médií souvisí podle 
Marady často s neschopností či nechutí novinářů uvědomit 
si, že žurnalistická klišé, která si ochotně osvojují (ať 
už z pohodlnosti, pod tlakem nadřízených, případně z 
upřímné snahy zaujmout publikum) mohou mít ideologický 
účinek. „Předmětem kritiky je tedy mediální jazyk, 
mediální obrazotvornost a mediální kultura vůbec (Marada
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2002: 6). O způsobech, jak vznikají mediálně prezentovaná 
vyjádřeni, podrobněji pojednává kapitola 2.7.3.

Jirák s Kopplovou v souvislosti s dělením na záměrné a 
nezáměrné účinky mediální prezentace připomínají práci W. 
J. McGuira The myth of massive media ímpact: Savagings 
and salvagings, která rozlišuje tyto nejčastější 
příklady:

Nečastější příklady záměrných účinků

1) účinky reklamy na spotřebitelské chování,

2) účinky politických kampaní na volební chování,

3) účinky osvětových a sociálních kampani na chování 
jednotlivců a na zvýšení solidárního jednání ve 
společnosti,

4) účinky propagandy na ideologii,

5) účinky mediálních rituálů na sociální kontrolu.

Nečastější příklady nezáměrných účinků

1) účinky mediálního násilí na agresivní chování,

2) účinky mediálních výjevů (images) na sociální 
konstrukci reality,

3) účinky předpojatosti médií na stereotypizaci,

4) účinky erotických a sexuálně explicitních obsahů 
na postoje a jednání,

5) vliv jednotlivých typů mediálních produktů na 
poznávací činnost, životní styl a vkus.

(Jirák, Kópplová 2003:175-17 6).
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2.7.2. Faktory ovlivňujíc! účinky médií

Přestože si teoretici uvědomují, že při procesu masové 
komunikace vstupuje do hry více faktorů, a je tudíž 
obtížné stanovit konkrétní vliv médií na myšlení a 
chování člověka, některé z faktorů jsou výzkumy potvrzeny 
natolik, že se o jejich vlivu na příjemce téměř 
nepochybuje. Jirák řadí mezi nejdůležitější faktory, jež 
mají zřejmě určující vliv na účinnost médií, věrohodnost 
média, sociální kontext, sdělení a publikum (Jirák 2003: 
370) .

2.7.2.1. Věrohodnost média

Věrohodnost podle Jiráka považována za rozhodující faktor 
účinnost zdroje. Je zřejmé, že s určitými novináři či 
moderátory se příjemce identifikuje více než z jinými, 
jsou pro něho větší autoritou a snáze přijme jejich názor 
za vlastní (Jirák 2003: 370). Kunczik upozorňuje na to, 
že přesvědčení příjemců o nevěrohodnosti příslušného 
média u nich naopak vytváří „základní obranný postoj, 
který jim usnadňuj e odmítnout jako nevěrohodná nebo 
nepravdivá všechna sdělení, která nejsou v souladu 
s jejich vlastním názorem" (Kunczik 1995: 164).

Věrohodnosti médií může být dosaženo například 
prezentací názorů expertů, tedy zaštítěním odbornou 
autoritou. Občas některý novinář tohoto pravidla zneužije 
a vydává nepodložený názor za postoj anonymních expertů 
(vyjádření typu ...podle odborníků/politických

pozorovatelů...) . Jak připomíná Jirák, média mají 
názorotvorný charakter také kvůli tomu, že představují
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názorové tvůrce, tedy uznávané individuality, jejichž 
názor maji lidé tendenci přijimat (Jirák 2003: 371).

2. 7. 2. 2. Sociální kontext

Dalším významným faktorem ovlivňujícím účinnost médií je 
sociální kontext jejich působení, tedy prostředí, v němž 
je mediální sdělení přijímáno a interpretováno. Jeho 
důležitou součástí jsou podle Jiráka právě názoroví 
tvůrci. „Pokud názorový tvůrce potvrdí postoj 
prezentovaný v médiích či potvrdí hodnotu nějakého 
článku, titulu, pořadu či stanice, pak rozhodně nelze 
vyloučit, že bude mít příslušný mediální materiál na 
publikum větší vliv (Jirák 2003: 37.1)".

2.7.2.3. Sděleni

Charakter sdělení má nepochybně vliv na účinky 
komunikace. Podle toho, na co je ve sdělení kladen důraz, 
lze odvodit předpokládaný účinek, tedy záměr tvůrců. 
Patří sem například snaha upoutat příjemce neobvyklým 
grafickým uspořádáním, velkými titulky či hudebním 
doprovodem (Jirák 2003: 372-373).

2.7.2.4. Publikum

Jak podotýká Jirák, při percepci mediálních obsahů 
vstupuje do hry mnoho faktorů - od společenského 
postavení přes osobní zkušenosti a vzdělání, osobnostní
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strukturu až po momentální stav, tedy míru pozornosti. 
Důležitou roli však podle autora zastávají postavení 
recipienta v rámci společenské struktury a jeho 
zkušenosti a názory. „Čím větší je shoda mezi postoji, 
názory a zkušenostmi publika na jedné straně a tím, co se 
publiku nabízí v médiích, na straně druhé, tím větší je 
pravděpodobnost, že publikum bude mediovaným sdělením 
věřit (Jirák 2003: 374).

2.7.3. Stereotypnost vyjádřeni z hlediska účinků 
komunikace

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, pro 
mediální sdělení jsou charakteristické stereotypy 
ustálené a frekventované výrazové prostředky, jejichž 
opakovanost a známost usnadňuj e interakci i tvorbu a 
vnímání textu (Encyklopedický slovník češtiny 2002: 442).

Porovnáme-li články z deset let starých novin s těmi, 
které se píší dnes, zjistíme, že se liší nejen obsahem, 
ale i formou. Jazykové vyjádření novinových zpráv je sice 
zautomatizované, ale dochází k pozvolné aktualizaci, tedy 
obměňování stabilizovaných jazykových prostředků. A to 
nej častěji takovým způsobem, který má svou neobvyklostí 
upoutat čtenářovu pozornost. Nelze pominout ani vliv 
aktuálních módních trendů, které dobové psaní zatěžují a 
které nezřídka iniciují samy objekty, o nichž je 
v textech pojednáváno (politik nebo jiná známá osobnost 
například neobvyklým způsobem pojmenuje určitý jev - a 
novináři nové označení rozšíří, viz. příklad s označením 
buldozer, interpretovaný v praktické části práce).
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Táž mediálně prezentovaná událost může být popsána 
mnoha způsoby a každý může mít odlišné účinky na 
publikum. Některá sdělení v sobě více či méně zahrnují 
hodnocení popisovaného jevu, jiná se snaží zprostředkovat 
nezaujatý pohled. Záleží na typu média, charakteru 
zobrazované skutečnosti i osobní situaci, povaze a roli 
žurnalisty, jenž zpracovává příslušný příspěvek. 
Například během posledního válečného konfliktu v Iráku se 
vedle víceméně neutrálních pojmenování, jako jsou válka, 
invaze či válečné operace, objevilo i označení americká 
agrese, zahrnující jednoznačně negativní postoj 
k vzniklému konfliktu. Opačné hodnocení zahrnoval 
například výraz mírová mise.

Zdeněk Vybíral rozumí stereotypem přesvědčení o určitých 
atributech, které jsou jedinci přisuzovány jenom proto, 
že je příslušníkem jisté skupiny lidí. „Nejsou tedy 
jednotlivému členu skupiny přisouzeny proto, že tomu tak 
je u něho, ale pouze na základě náležení (event. i 
mylného zařazení jedince do vyššího celku. Stereotyp je 
často výsledkem nepřiměřené generalizace a bývá 
rezistentní vůči novým informacím, které můžeme dostávat

o posuzovaném člověku z jiných zdrojů (Vybíral 2003: 
113)".

Významových posunů se lze dopustit také při výběru ze 
široké škály sloves uvozujících přímou řeč či 
parafrázované výroky. Neutrální uvedl, řekl či dodal je 
možné nahradit slovesy připustil, nevyloučil, zdůraznil, 
a dosáhnout tím určité změny ve významu sdělení.

Žurnalista při práci rovněž často sahá k typicky 
publicistickým parentezím: buď adresátovi připomínají 
obecné, veřejné mínění, např. jak se říká, jak je známo...,
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nebo se dovolávají svědectví jiného pramene (Chloupek 
1991: 212) .

Dominantní postavení zejména v bulvární publicistice 
zaujímá tendence k tzv. storyzování, kdy autor 
přepracovává zprávu do formy příběhu. Napomáhají k tomu 
nejčastěji výrazy a spojení, jež umocňují pravděpodobnost 
sdělovaného obsahu (např. není vyloučeno, pravděpodobně 
apod.), dále přímá řeč a vlastní komentář. Důraz je 
kladen především na to, aby se čtenář pobavil a 
odreagoval. Proto je text krácen na informační hodnotě, 
což je ale bohatě kompenzováno využitím funkce 
přesvědčovací. Články pak mají často manipulativní 
charakter.

Bulvární publicistika může například významně 
ovlivňovat pohled veřejnosti na menšiny, mimo jiné i 
důrazem na detailnější přiblížení kriminálních deliktů a 
jejich skandalizaci (např. Protože se v blízkosti místa 
činu nachází gay klub/ domov důchodců/ romské kulturní 
centrum/ obchod s mobilními telefony/ hostinec, není 
vyloučeno, že pachatelem byl homosexuál/ důchodce/ Rom/ 
podnikatel/ opilec - smyšlený příklad,) .

Vybíral poukazuje na čtyři funkce stereotypních 
vyjádření, jak je ve dvacátých letech 20. století načrtl 
ve své práci Veřejné mínění novinář Walter Lippmann:

1) nastolit roztřídění ve vnímané a posuzované 
realitě, vnést do ní řád, uspořádat ji;

2) uspíšit, jak rychle porozumíme, pochopíme, 
sáhneme po významu (masmédiem je nám podsouván význam 
stereotypizovaný);
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3) funkci odkazu na okolní svět, včetně funkce 
ideologické;

4) funkci odkazu k našemu vnitřnímu světu 
(prozrazuje naše vlastní hodnoty, názory, postoje) .

(Vybíral 2003: 114)

2.7.4. Šiřeni fám

Média mohou také snadno napomáhat šíření fám, tedy 
přenášet neoficiální informace modifikující oficiální 
sdělení. V této souvislosti je zapotřebí zdůraznit, že 
fámou nerozumíme pouze falešnou informaci. Fáma může být
i pravdivá, což se ale zpravidla (pokud se to vůbec 
podaří) projeví až později - při shromáždění dostatku 
relevantních důkazů. Také je třeba rozlišovat mezi 
situacemi, kdy příslušný komunikátor fámu sám vytváří a 
kdy ji pouze přejímá. Někdy tudíž přicházejí v úvahu dva 
záměry - tvůrce fámy a jejího šiřitele.

Jak píše Ivan Tomek ve sborníku Kapitoly ze sociologie 
veřejného mínění, nejtypičtějším mechanismem zániku fámy 
je ztráta zájmu o ni a její vytlačení novějšími či 
zajímavějšími informacemi. „Není to, jak by se na první 
pohled mohlo zdát, její dementi. Proto také často 
následné dementi není lidmi vůbec zaznamenáno, pamatuje 
se jen fáma. I to napomáhá možnosti jejího vzkříšení 
(Šubrt 2000: 70)".

Fáma vzniká také zkreslením oficiální, a tedy často 
neúplné informace, jejím volným dotvořením. V případě 
letní technoparty CzechTek pořádané u Mlýnce na Tachovsku 
(jejímž mediálním zpracováním se budeme podrobněji 
věnovat v empirické části) by do této kategorie patřila
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zpráva o úmrti jednoho z účastníků technoparty. Tuto 
informaci využil při bilancování následků policejního 
zásahu i předseda opozičních občanských demokratů Mirek 
Topolánek, když hovořil o desítkách zraněných a jednom 
mrtvém. K úmrtí přitom došlo na jiném místě a nesouviselo 
se zásahem policie, neboť šlo dopravní nehodu.

2.7.5. Vztah politiků a médií

Zvláštní kapitolou je přístup politiků ke sdělovacím 
prostředkům. Jirák upozorňuje na to, že politici sami se 
snaží o kontrolu a ovlivňování svého mediálního obrazu. 
Využívají k tomu podle něj většinou faktu, že sdělovací 
prostředky pracují v režimu zaběhnutých rutin, že si 
vybírají témata podle určitých kritérií. „Dochází k 
paradoxnímu jevu - politik se ve snaze mít na vlastni 
obraz v médiích vliv přizpůsobuje zvyklostem mediální 
prezentace. Důsledky jsou nasnadě. Pomalu se stírá rozdíl 
mezi baviči a uchazeči o moc a na scéně se objevuje další 
klon mediální zábavy: politainment (Jirák 2002: 8)".

Mills v této souvislosti poznamenává, že jedinci 
disponující mocí jsou více či méně zneklidněni 
podezřením, že „míněni mas je jim nepřátelské. Proto se 
také všeobecně přijatou metodou získávání a udržení moci 
stává utváření veřejného mínění (Mills 1966: 368)".

Jak podotýká Havlík, zápas o masová média a o regulaci 
přístupu k nim se stal významnou součástí politického 
boje. „Pro demokratický rozvoj má tedy velký význam to, 
kdo má v rukou hlavní nástroje masového působeni a 
nakolik je zabezpečen relativně rovný přístup 
k disponování s nimi, ať již jde o prostředky státní nebo
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soukromých společností a jednotlivců. Sami žurnalisté se 
v mnohém stávají samostatnou , stranou' politické scény, 
,sedmou velmocí' podle toho, nakolik dávají své služby 
k dispozici té které politické straně či hnuti, nebo ve 
prospěch nezávislého úsudku (Havlík 2002: 98)."
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3. Význam studia médii pro školu a 
jeho využiti ve školni praxi

3.1. Vztah média - učitel

Dnešní média a učitel mohou být na jedné straně soupeři, 
neboť oba svádějí boj o pozornost žáků, zároveň si ale 
mohou vycházet vstříc a v mnohém si pomáhat. Zatímco 
pedagog může být pro novináře užitečným konzultantem, 
který upozorňuje na některé souvislosti mezi mediálními 
obsahy a jejich předpokládanými účinky nebo tlumočí 
očekávání specifické skupiny recipientů, s níž je 
v každodenním kontaktu, sdělovací prostředky mohou 
učiteli minimálně poskytnout cenný materiál využitelný 
pro praktická cvičení.

Ze své dosavadní krátké pedagogické praxe vím, jak 
studenti uvítají, mohou-li se během vyučování na chvíli 
oprostit od teorie, a jak se s oblibou zapojují do 
cvičení, při nichž lze zapojit vlastní úsudek a 
kreativitu.

3.2. Návrhy praktických cvičeni

Jedním z praktických cvičení, jež jsem vyzkoušel (a které 
vyvolalo u studentů nečekaně příznivý ohlas a rozproudilo 
bouřlivou debatu), bylo prosté seřazení úryvků zpráv 
podle důležitosti (podobně jako jsou řazeny například 
v pravidelné rozhlasové či televizní zpravodajské 
relaci). Studenti pracovali ve skupinách a své řešení 
poté obhajovali v diskusi.
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Prostřednictvím podobných cvičení si lze mimo jiné 
uvědomit, na která témata je médii kladen větší důraz, 
která jsou komerčně zajímavá apod. Zároveň lze postihnout 
rozdíly mezi řazením příspěvků u bulvárních a seriozních 
médií, vysvětlit funkci takzvaných „headlinů" apod.

Jednoznačnou výhodou pro studenty je
interdisciplinární charakter mediální výchovy, jenž 
umožňuje lepší pochopení mezioborových vazeb a usnadňuje 
řešení úloh odvozením pomocí analogií. To umožňuje využít 
při výuce například i jednodenní projekt. Následující 
návrh, zaměřený na pochopení rozdílů mezi bulvární a 
solidní publicistikou, zdokonaluje poznatky a dovednosti 
z více předmětů:

Cile

•Naučit se rozlišovat mezi různými informacemi, 
uvědomovat si význam médií (občanská výchova)

•Zdokonalit se v psaní textů (český jazyk - sloh)
•Rozvíjet fantazii

Úkoly

Dopoledne:

Učitel žákům přehraje záznam. Poté třídu rozdělí do 
několika skupin:

A) PR oddělení státní instituce nebo politické 
strany, které k autenticky představené události vyhotoví 
tiskovou zprávu, případně svolá mimořádnou tiskovou 
konferenci, na niž bude novináře informovat o vzniklé 
situaci.
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B) „Solidní" novináři (Česká tisková kancelář, 
Hospodářské noviny...)

C) Investigativní novináři (Mladá fronta Dnes, Týden, 
Respekt...)

D) Bulvární novináři (Blesk, Šíp...)
Úkolem je událost, kterou žáci uslyšeli ze záznamu, 

mediálně zpracovat. Práce ve skupinách. Porovnání 
výsledků. Diskuse, popř. zastřešující výklad učitele.

Odpoledne:

Exkurze do redakce vybraného média, promítání filmu o 
historii novinářské profese.

Činnosti

• Poslech
•Diskuse ve skupinách
•Sestavování textu
•Diskuse v rámci třídy

Obsah - poznatky

Žáci by měli umět vysvětlit, na jakých principech 
média fungují, jaký je jejich význam pro společnost a 
vliv na veřejný život, jak vzniká medializované sdělení a 
jaké má formy; zároveň by si měli být vědomi možných 
dezinterpretací některých mediálních sdělení.

Obsah - dovednosti

Zdokonalili by se v psaní publicistických útvarů, 
naučili se rozlišovat v různých typech sdělení a na
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základě četby různých druhů textů by měli umět rozpoznat, 
kdy jde o sdělení příliš zavádějící či manipulativní 
(velmi užitečné je např. umět si vytvořit odolnost vůči 
vtíravé reklamě).

Pomůcky

•CD-přehrávač 
•Psací potřeby, papír 
•Namnožené materiály

3.3. Význam mediální výchovy

Mediální výchova je relativně novou součástí všeobecného 
vzdělávání, do vzdělávacího programu Základní škola je 
zařazena jako součást předmětu český jazyk. Cílem je 
naučit žáky a studenty orientaci v nepřehledné nabídce 
mediálních produktů, dovést je k pochopení funkcí masové 
komunikace, naučit je kriticky k nim přistupovat a 
odolávat případným manipulacím, například agresivní 
reklamě či neseriózní politické kampani. Mediální výchova 
se snaží orientovat mládež k tomu, aby uměla využívat 
média pro své sebevzdělávání, ale zároveň aby uměla 
kriticky filtrovat prezentované informace a byla 
rezistentní vůči negativním vlivům médií (Pedagogický 
slovník 2003:119).
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4. Praktická část

4.1. Stanoveni cile

Proměny politického myšlení občanů pod vlivem médií se 
pokusím ukázat na kariéře Jiřího Paroubka, který se během 
několika měsíců po nástupu do premiérské funkce stal 
jedním z nejoblíbenějších politiků. Paroubkův vzestup 
výrazně pomohl i jeho mateřské straně, ČSSD, která po 
drtivém propadu v průzkumech preferencí začala opět 
zaznamenávat nárůst voličské přízně. Předpokládal jsme, 
že Paroubkův obraz v médiích podléhá určitému 
stereotypnímu způsobu zobrazování, kdy jsou akcentovány 
určité vlastnosti tohoto politika a jiné potlačovány. Do 
popředí v příspěvcích o Paroubkovi se podle této domněnky 
dostává zejména premiérova rozhodnost, již se snaží dávat 
najevo při řešení problémů. Tento model chování politika, 
vytvářený díky akcentaci určitých vlastností v médiích, 
poté přejímá při hodnocení veřejnost, což naznačují 
výsledky průzkumů veřejného mínění.

Původní hypotézu jsem se rozhodl ověřit pomocí 
excerpce rozsáhlého materiálu z databáze České tiskové 
kanceláře. Zvolený materiál obsahoval příspěvky 
publikované v tisku, rozhlase, televizi či na hlavních 
zpravodajských serverech v době od nástupu Paroubka do 
funkce v dubnu 2005 do počátku srpna, kdy se mezi 
veřejností zvedla vlna odporu proti policejnímu zásahu na 
technoparty CzechTek pořádané u Mlýnce na Tachovsku. 
Zvolenému časovému rámci zhruba odpovídá i následující 
charakteristika hlavních Paroubkových kroků, jež od 
nástupu do funkce učinil.
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4.2. Výchozi fakta

Ministr pro místní rozvoj a předtím dlouholetý komunální 
politik působící na pražském magistrátu se stal předsedou 
vlády po Stanislavu Grossovi, který odstoupil v důsledku 
vleklé vládní krize vyvolané nejasnostmi kolem majetku 
své rodiny. Jiří Paroubek po svém jmenování do funkce 25. 
dubna 2005 sestavil vládu staronové koalice ČSSD, KDU-ČSL 
a US-DEU. Kabinet dostal 13. května důvěru všech vládních 
poslanců a za své priority označil přijetí euroústavy, 
hospodářský růst, podporu bydlení a rodin s dětmi, 
přípravu důchodové reformy, snížení daní či boj proti 
kriminalitě a nezaměstnanosti.

Po jmenování Paroubka do čela vlády se dosavadní 
situace v ČSSD, projevující se názorovou rozštěpeností, 
začala stabilizovat, což předtím mnozí komentátoři 
považovali za nepravděpodobné. Například Viliam Buchert 
v komentáři „Paroubek vpřed! K porážce" napsal, že 
„sociální demokracii podle všeho už několik let postihuje 
vážná porucha mysli souvisící s personální vyprázdněností 
strany" a „premiérská nominace Jiřího Paroubka je toho 
dalším důkazem." Socialisté podle tehdy publikovaného 
komentáře „tlačí na vládní výsluní dalšího člověka, který 
jim žádný vzestup už i tak velmi nízkých volebních 
preferencí nepřinese" (MfD, Paroubek vpřed! K porážce,
21.4.2005, s. 7). Přitom právě obrat v dosavadním 
sestupném vývoji preferencí ČSSD byl jedním z hlavních 
úspěchů připisovaných Paroubkovi.

Skeptičtí byli v době Paroubkova nástupu do funkce i 
další komentátoři. Martin Zvěřina napsal, že Paroubka 
nelze z hlediska vlivu či pověsti srovnávat s ministrem 
financí Bohuslavem Sobotkou, a co se týče charismatu, je
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na tom ještě výrazně hůř než „okouzlující" poslanec 
Evropského parlamentu Libor Rouček. „Grossova volba má 
tedy pragmatický důvod - stranický předseda (Stanislav 
Gross) očekává, že tohoto zkušeného pragmatika bude moci 
řídit a úkolovat snáze než Sobotku. U Sobotky hrozilo i 
to, že v premiérském křesle přeroste Grossovi přes hlavu. 
U Jiřího Paroubka je tato možnost předmětem ryzí 
akademické debaty," stojí v poznámce Martina Zvěřiny (LN, 
Stanislavova volba, 20.4.2005, s. 1). Tentýž komentátor o 
pár dní později dodal, že Paroubek je po Josefu Tošovském 
asi nejméně výrazný a zároveň nejnečitelnější předseda 
vlády (LN, Pouhý úředník, 26.4.2005, s.l). Adam Drda 
v Hospodářských novinách poznamenal, že z Paroubkových 
dosavadních výroků vyplývá, že jde o muže názorově 
pružného, což ho pro výběr disponovalo: jiný člen ČSSD 
přijatelný pro různé frakce nebyl rychle po ruce 
(HN, Pružný premiér a ČSSD na dně, 22.4.2005, s. 10).

Adéla Čtvrtečková, Radek Kedroň a Aleš Vojíř naopak 
napsali, že Paroubek má pro novou funkci v určitém ohledu 
dobré předpoklady - ať už byl kritizován v minulosti za 
cokoliv, vždy dokázal oponenty umlčet. Současně podotkli, 
že se Paroubek při působení na pražském magistrátu těšil 
podle pruzkumu veřejného mínění vysoké popularitě v 
hlavním městě (HN, Paroubek: Muž s ambicemi, 20. 4. 2005, 
s . 4 ) .

Paroubkovi se nejprve podařilo přesvědčit poslance ČSSD, 
aby vyslovili důvěru jeho vládě, přestože někteří váhali. 
Například hlasy předsedy sněmovního zahraničního výboru 
Vladimíra Laštůvky a bývalého ministra zahraničí Jana 
Kavana, kteří s podporou dlouho otáleli, získal Paroubek 
podle médií díky dohodě s lidoveckým ministrem zahraničí
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Cyrilem Svobodou, že se nebudou rušit některá 
velvyslanectví. Paroubka přijala levicová frakce 
v sociální demokracii a na svou stranu získal i bývalého 
předsedu vlády a ČSSD Miloše Zemana, který mu slíbil 
podporu ve volbách do sněmovny.

Od svého předchůdce Stanislava Grosse se Paroubek od 
počátku lišil shovívavějším postojem ke spolupráci 
s KSČM.

V porovnání s Grossem se Paroubek také mnohem více 
věnuje zahraniční politice. Hlavní cíl jeho vlády 
přijetí evropské ústavy - se však po francouzském a 
nizozemském odmítnutí výrazně zkomplikoval. On sám se 
vyslovil pro pokračování ratifikace evropské ústavy.

Paroubek se hned zpočátku důrazně vymezil ve vztahu k 
prezidentovi Václavu Klausovi, a to kvůli kompetencím v 
zahraniční politice, za kterou podle premiéra nese 
odpovědnost vláda. Po slovní přestřelce v médiích se oba 
činitelé sešli a dohodli se, že se pokusí vystupovat 
koordinovaně. Rozdílné postoje měli Klaus a Paroubek 
zejména v otázce evropské ústavy - zatímco Paroubek chtěl 
pokračovat v ratifikačním procesu, Klaus považoval 
dokument od počátku za mrtvý. Na Klausovu výzvu, aby 
nejvyšší političtí představitelé začali diskutovat o 
směřování EU, reagoval Paroubek návrhem, aby spolu oba 
politici diskutovali veřejně v televizních a rozhlasových 
pořadech. Prezident s Paroubkem se od té doby střetli nad 
mnoha dalšími tématy, Klaus ve zkoumaném období například 
nesouhlasil s Paroubkovým záměrem na vstřícné gesto vůči 
sudetským antifašistům.
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4.3. Proměna hodnoceni komentátorů

Političtí komentátoři postupně začali upozorňovat na 
Paroubkovu přímočarost a rozhodnost, která mu podle nich 
přináší politické body. Nesporným faktem je, že se od 
počátku svého působení ve funkci snažil vstupovat do 
většiny sporů, které vyvstaly. Usiloval například o 
urovnání rozmíšky mezi nejvyšší zástupkyní Marii 
Benešovou a ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a 
svolal sérii schůzek kvůli zdravotnictví. V souvislosti s 
útěkem zadrženého podnikatele Radovana Krejčíře se 
vyslovil pro odstoupení policejního prezidenta Jiřího 
Koláře, který nakonec s ohledem na premiérův postoj 
rezignoval. Výrazné komplikace mu však jeho rozhodnost 
způsobila v případě zmíněné technoparty CzechTek, před 
níž vyzval k co nejráznějŠímu postupu policie. Po 
rozehnání akce se zvedla vlna nesouhlasu s postupem 
policie, která vyústila v sérii protivládních 
demonstrací. Další kritické reakce, zaznívající z tábora 
opozice, vyvolaly informace o údajné korupci při 
privatizaci petrochemického holdingu Unipetrol.

„Paroubek exceluje. A stoupá mu popularita rychlosti 
blesku," napsal v květnu Karel Steigerwald (MfD, Dutý sud 
a přízeň lidu, 21.5.2005, s. 6). Podle Jana Štětky by 
novému předsedovi vlády slušel titul Skokan roku (Euro, 
Odpovědný vedoucí, 23.5.2005, s. 4).

Komentátoři Hospodářských novin Lenka Zlámalová a 
David Macháček sestavili dva měsíce po nástupu Paroubka 
do funkce přehled výhod a nevýhod premiérova politického 
stylu. Paroubkovo vystupování, ve kterém výroky zní jako 
jednoznačné rozsudky, vrátilo podle publicistů sociální 
demokracii pocit, že má znovu lídra.
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VÝHODY

* Sociálním demokratům chyběl takový typ lidra od éry 
Miloše Zemana. Nyní stranu zastupuje člověk, který se 
nebojí soubojů s jinými autoritami.

* Rozhodnost, rychlé rozhodování a prezentace vlastní 
síly jsou vlastnosti, které lidé podle průzkumů veřejného 
mínění od předsedy vlády očekávají.

* Na zvládání střetů s osobnostmi má Paroubek průpravu z 
regionální politiky. To například Grossovi chybělo.

* Razance u lídrů lidem imponuje. Paroubek se nemusí 
příliš obávat, že by byl "až moc" razantní a voliče by 
svou demonstrací síly znechutil.

RIZIKA

* Sílu je potřeba demonstrovat v soubojích o silná 
témata. Jedno z nich, ratifikaci euroústavy, už Paroubek 
ztratil a bude potřebovat nová.

* Od začátku si v síle svých postojů nasadil Paroubek 
vysokou laťku. Pokud by chtěl přejít ke smířlivějŠímu 
jednáni, lidé by to mohli vnímat jako porážku nebo 
ústupek.

* Pokud by Paroubek chtěl získat přízeň voličů 
"rozdáváním peněz", které státu vydělala privatizace 
Telecomu, mohl by tím oživit spíše přízeň voličů ke KSČM.
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(HN, Do třetice nastoupil "buldozer" 17.6.2005, s.2)

Miroslav Korecký se o necelé dva měsíce později ohlédl za 
sto dny Paroubkova působení v premiérské funkci a 
sestavil následující přehled jeho „vzletů i pádů":

Stabilizoval vládu a koalici, zkrotil i ambiciózního 
šéfa KDU-ČSL Miroslava Kalouska

* Sjednotil sociální demokracii a získává pro ni zpět 
ztracenou oblibu

* Našel si za spojence Miloše Zemana a navázal kontakty s 
Václavem Havlem

* Stal se nejpopulárnějším stranickým politikem v zemi

* Rozjel široké zahraničněpolitické aktivity

* Po přehmatu policie neváhal obětovat Jejího prezidenta

* Svou politiku přísně podřizuje aktuální náladě 
společnosti

* Zastavil reformu veřejných financí, zmrazil nutné změny 
ve zdravotnictví, zpochybnil potřebu penzijní reformy

* Nenutí své ministry šetřit, plánuje růst platů státních 
zaměstnanců a zvyšováni důchodů

* Schválil a hájil brutální zásah policie na CzechTeku
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* Svazují ho některé kontakty s lidmi se spornou 
minulostí

(Týden, Sto dní premiéra: Buldozer kontra techno,
8.8.2005, s. 20)

4.4. Schématičnost některých mediálních sděleni o 
Paroubkovi

Komentátoři si v zamyšleních věnovaných Paroubkovi začali 
nej častěji všímat právě premiérovy přímočarosti a 
k jejímu popisu využívat řady obrazných pojmenování. 
Postupně se objevilo několik přezdívek, z nichž 
nejpopulárnější se stalo označení buldozer. Mediální 
realita je často vytvářena na principu opakování 
myšlenka, která je v médiích opakována, se snáze dostává 
do povědomí širšího publika, je modifikována a zároveň se 
postupně oslabuje její vztah k autorovi, přestává být 
zřejmé, kdo je jejím původcem, případně je za něj mylně 
pokládán někdo jiný. Souvisí to mimo jiné 
s intertextualitou médií, neustálým neukončeným procesem 
tvůrčího nakládání s mediálními obsahy, provázaností 
mediálních sdělení na základě rozmanitých souvislostí či 
jejich řetězením, kdy se reakce na mediální výroky 
stávají vlastními podněty pro další mediální zpracování.

Výše uvedené principy fungování médií lze doložit 
právě na okolnostech, jež provázely vznik Paroubkovy 
přezdívky buldozer. Toto označení symbolizuje na jedné 
straně sílu, využívanou k porážce protivníka, zároveň
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však i určitou neohrabanost, která pošlape a poničí vše 
kolem sebe. Původně aktualizované vyjádření se pro 
oblíbenost u komentátorů a časté použití pozvolna 
zautomatizovalo, a dostalo se tak i do povědomí 
veřejnosti .

Následující přehled vznikl excerpci článků domácích 
tiskovin, rozhlasových a televizních pořadů a příspěvků 
na internetových zpravodajských serverech zveřejněných 
v době od 7. května 2005, kdy v souvislosti s Paroubkem 
poprvé padlo označeni buldozer, do počátku srpna, kdy 
propukly události kolem CzechTeku.

Přezdívka pochází od Paroubkova ekonomického poradce 
Valtra Komárka, který v rozhovoru pro deník Právo o 
premiérovi řekl: „Víte, já ho znám patnáct let, on trochu 
klame tělem, někdy působí těžkopádně/ má nesmírnou 
fyzickou výdrž, dokáže dělat 14 hodin denně, sedí a sedí, 
některé problémy prostě usedi a protivníky převálcuje, 
někdy je jako buldozer... Zároveň je však velice bystrý, 
umí si věci rozvrhnout, koncentrovat se na to podstatné. 
Takže je to takový buldozer treti generace: buldozer s 
elektronickým mozkem (Právo, Paroubek je buldozer s 
elektronickým mozkem, 7.5.2005, s.9)."

Komárkovo označení postupně převzala řada politických 
pozorovatelů. Například komentátor Ondřej Hejma použil ve 
své poznámce spojení „tento bojovník a manažer, též 
přáteli zvaný buldozer, s elektronickým mozkem" (Reflex, 
Psí život Ondřeje Hejmy, 19.5.2005, s.ll). Ladislav 
Litovický polemizoval s Komárkovým přirovnáním a napsal, 
že Paroubek „samozřejmě není buldozer s elektronickým 
mozkem, jak jej s nadsázkou nazval jeho hlavní ekonomický 
poradce" (Haló noviny, Topolánkův tým se vyznamenal, 
20.5.2005 s. 9). Václavu Věrteláři přišla přezdívka
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naopak výstižná. „S tím, že než něco začne válcovat, tak 
je schopen všech kompromisů s každým," uvedl. (Haló 
noviny, Kdo je Jiři Paroubek? 30.5.2005, s. 13). Podle 
Jiřího Ovčáčka se na premiérském trůnu se usadil buldozer 
Jiří Paroubek, který dává jasně najevo, že králem je on. 
(Blesk, Lesní muž Gross? 4.6.2005, s. 2).

Důležitým momentem z hlediska proměn mediální reality 
se však stal okamžik, kdy přezdívku přijal za svou 
Paroubkův největší politický rival, předseda ODS Mirek 
Topolánek. Šéf nejsilnější opoziční strany v rozhlasovém 
pořadu Interview BBC uvedl: „Já souhlasím s tím, že Jiří 
Paroubek vstoupil jako buldozer do české politiky. Určitě 
sociální demokracie potřebovala takovou integrační 
osobnost, která by vyřešila jejich vnitřní spory (BBC - 
česká redakce, Interview BBC, 8.6.2005)." Tento výrok 
vyvolal další reakce komentátorů a média postupně začala 
autorství přezdívky mylně připisovat Topolánkovi.

Například komentátor Práva Lukáš Bek vzápětí napsal: 
„Paroubkovi se včera dostalo nezvyklé pochvaly od 
předsedy ODS Mirka Topolánka. Ten o něm v BBC řekl, že to 
je buldozer české politiky. (Právo, Soc. dem. po půl roce 
opět před komunisty 9.6.2005, s.l)". Na Topolánkův výrok 
reagoval i Pavel Máša v Lidových novinách, podle nějž 
Paroubek nepřestává udivovat partnery uvnitř koalice i 
mimo ni. „Opoziční lídr Mirek Topolánek dal najevo 
poněkud nervózní úžas, když svého rivala přirovnal k 
buldozeru české politiky. Což je celkem trefné přirovnání

- jde jen o to, pro jakou stavbu si tento buldozer 
planýruje prostor (LN, Příliš hbitý buldozer, 10.6.2005, 
s.2)." Topolánkova slova o buldozeru v komentáři 
zopakoval také Jindřich Šídlo, když napsal, že se objevil 
„chlapík při těle a v pomačkaném saku, který za patnáct
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let v politice nedosáhl skoro ničeho významného - a ODS 
najednou málem postrašeně mluví o buldozeru a silném 
soupeři" (MfD, Skončí velcí soupeři ve velké koalici?,
11.6.2005, s. 3). Výrok zaujal i komentátora Práva 
Martina Hekrdlu. „Paroubek je ,buldozer české politiky', 
zaznělo veřejně z Topolánkových úst," připomněl 
komentátor, podle nějž tak předseda ODS občanům 
vysvětlil, „proč vlastně je velmi slož ité reagovat na 
Paroubkovy argumenty" (Právo, Rychlovýtah nahoru,
11.6.2005, s. 16).

Adam Drda se podivil nad tím, proč šéf opoziční strany 
dělá tak výraznou reklamu svému pravděpodobnému hlavnímu 
konkurentovi ve volbách, a připomněl, že se Paroubek 
dovedl sebevědomě postavit Václavu Klausovi. „Možná právě 
to Topolánkovi (i části veřejnosti) imponovalo. V ODS se 
vymezování vůči otci zakladateli nepěstuje, 'buldozery' v 
ni nevidět, spíš nesrozumitelnou servilitu," dodal 
komentátor. (HN, Předčasná chvála "buldozeru", 14.6.2005, 
s. 10). Redaktor Českého rozhlasu Milan Bouška připomněl, 
že Paroubek bývá označován za pragmatika a muže konsensu, 
který je schopen vyjednat jakýkoliv kompromis. „Na druhou 
stranu byl předsedou nejsilnější opoziční strany ODS 
Mirkem Topolánkem označen jako politický buldozer. Který 
z těchto dvou příměrů je pravdivější, se dá jen těžko 
přesně určit," doplnil autor příspěvku (Čro 6, Politický 
styl Jiřího Paroubka, 20.6.2005, Názory a argumenty).

Přijetí Paroubkovy přezdívky šéfem ODS dokonce přimělo 
rozhlasovou stanici Impuls k uspořádání ankety mezi 
posluchači. Z jejího uvedení je zřejmé, že redaktor 
pokládá Topolánka za autora zmíněného označení.
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redaktor

„Víte, že máme v politice buldozera? Je jim Jiři 
Paroubek, alespoň tak o něm mluví Mirek Topolánek z ODS. 
Potřebuje česká politika víc buldozerů? Kdo podle vás 
vyhraje příští volby?"

( . . . )

redaktor

„Co vy na to? Volejte 255744744. "

(Kdo by měl vyhrát příští volby?, 10.6.2005, Impuls, Téma 
dne)

V ostatních příspěvcích už komentátoři s přezdívkou 
nakládali zcela volně a používali jí nejrozmanitějších 
souvislostech. Ondřej Neff si povšiml, že pověst 
buldozeru české politiky si chce ministerský předseda 
upevnit i svým postupem na půdě mimořádně nejisté - ve 
zdravotnictví (LN, Pojišťovna štěstí, pochodem vchod!
13.6.2005, s.l). Podle Josefa Michla muže Centrum pro 
ekonomii a politiku za rok zdůvodňovat souvislost mezi 
ekonomickými výsledky České republiky a blahodárnou 
politikou vlády v čele s ODS, pokud se samozřejmě nestane 
zázrak a politický buldozer Jiří Paroubek nesmaže ztrátu. 
„Buldozery, jak známo, nemají pátou rychlost, zato 
odhrnou všechno, co jim stojí v cestě," upozornil 
publicista (Euro, Kdo nemlaská, není Čech, 13.6.2005, s.
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23). Petr Nováček ve sloupku pro Lidové noviny 
poznamenal, že vedle buldozeru Paroubka učenlivě zapaluje 
druhé i druhdy Grossův reformátor Bohuslav Sobotka (LN, 
Možná vánek, možná vítr, 15.6.2005, s. 10). David 
Macháček a Lenka Zlámalová v komentáři hodnotícím 
Paroubkovo působení v čele vlády napsali, že přezdívka už 
je na světě a premiér dělá vše pro to, aby zatím 
neoficiální značka buldozer neztratila platnost (HN, Do 
třetice nastoupil "buldozer", 17.6.2005, s. 2) „V 
politických kuloárech mu pro jeho nekompromisní styl 
připomínáj ící Miloše Zemana začali říkat "Buldozer" - a 
jemu přezdívka lichotí," vyjádřili se v podobném duchu 
v souboru portrétů 10 vlivných autoři Martin Jašminský, 
Václav Dolejší a Jan Gazdík (Magazín MfD, 10 vlivných,
30.6.2005, s.17) .

„Jak vlastně působí buldozer domácí politické scény v 
cizině? Bude jeho zahraniční politika ku prospěchu 
státu?" zeptal se v souvislosti s Paroubkovým počínáním 
Viliam Buchert v Mladé frontě Dnes (MfD, Český buldozer 
v cizině, 29.6.2005, s. 6). V dalším komentáři 
s nadsázkou poznamenal, že po výstupu na jednu z pevností 
Velké čínské zdi v Bada-lingu u Pekingu Paroubek 
nepřipomínal buldozer, ale spíše parní válec (MfD, 
rubrika Víkend, Kachna číslo 15 096 767, 2.7.2005, Mladá 
fronta DNES, s. 3). Politolog Lukáš Jelínek upozornil, že 
ČSSD sice díky Paroubkovi a jeho stylu buldozer boduje, 
měla by si však dávat pozor na nebezpečí spočívající v 
podceňování jemné hodinářské práce (Právo, Naděje a 
úskalí soc. dem. Fénixe, 4.7.2005, s.7). Petr Kolář zase 
přirovnal Paroubka k Zemanovi - ani jeden se podle 
komentátora neohlíží na ostatní a jako buldozer válcuje 
svoji linii (LN, Vše pro úspěch. Paroubkův 18.7.2005,

58



s.2). Vladislav Prouza v souvislosti se Zemanovou 
návštěvou na Paroubkově chalupě napsal, že někteří lidé v 
Horním Maxově, kde se setkání uskutečnilo, mají premiéra 
za buldozera, který silou vůle nakonec vždy dosáhne svého 
(Právo, Severní Čechy - Ústecký kraj, Liberecký kraj, 
Lučany setkání osobností moc neohromilo, 18.7.2005, 
s.14) .

Předseda Senátu, zástupce opoziční ODS Přemysl Sobotka 
v druhé polovině července v reakci na nárůst preferencí 
ČSSD řekl, že občané vnímají, že sociální demokraté mají 
v tuto chvíli silného lídra. "Je to zásluhou buldozeru, 
který každý den přijíždí až brutálně s novým a novým 
tématem a dokáže vyřešit každý problém, i když je to ve 
skutečnosti pouze deklarace a nemá to sílu," zaznamenala 
Sobotkova slova Jitka Gótzová (Právo, Soc. dem. snížila 
náskok ODS, 22.7.2005, s.l). Pavel Páral zase 
v souvislosti s postojem premiéra k důchodové reformě 
skepticky poznamenal, že Paroubek v tomto směru nebude 
žádný buldozer prohrnující cestu k řešení reformy, ale 
spíše „lehká plachetnička křižující proti větru" (LN, Ani 
pěšky, ani na voze, 26.7.2005, s. 8).

Komentátorka Patricie Polanská po stovce dní vládnutí 
Jiřího Paroubka shrnula, že lidé, kteří mají blízko k 
sociální demokracii, musejí být „v rauši". Ti ostatní 
jsou ale podle ní na tom podstatně hůře. „Ani první 
skupina by nicméně neměla přehlédnout, že zatímní kladná 
až oslavná hodnoceni premiéra jdou převážně na vrub jeho 
stylu. Tomu ostatně odpovídá i médii přemletá přezdívka 
buldozer," usoudila autorka (HN, Paroubek kontra jiní,
2.8.2005, s. 8). Miroslav Korecký připomněl, že Paroubek 
si za sto dní ve funkci vysloužil dokonce dvě přezdívky. 
"Buldozer za to, jak energicky řeší spory a jde za svým.
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Brouk Pytlík zase na základě toho, že všechno ví, hodně 
mluví, ale ve skutečnosti toho příliš neudělá. Až do 
CzechTeku přinášelo skloubeni taktiky buldozeru a brouka 
Pytlíka téměř zázračné výsledky," napsal publicista 
(Týden, Sto dní premiéra: Buldozer kontra techno,
8.8.2005, s. 20). Přezdívku buldozer nakonec znovu použil 
i její autor Valtr Komárek. V komentáři připomněl, že 
právě on Paroubka nazval buldozerem s elektronickým 
mozkem, a dodal, že po zkušenostech prvních sta dnů jeho 
premiérování by na tom trval (LN, Prezident a premiér by 
si měli podat ruce, 11.8.2005, s. 1).

Na to, co své přezdívce soudí, byl v rozhlasovém 
rozhovoru dotazován i sám její nositel:

Václav MORAVEC, moderátor

"Přišel jste si někdy v politice jako buldozer?" 

Jiří PAROUBEK, premiér, místopředseda ČSSD

"No, tak já myslím, že, že ne." 

Václav MORAVEC, moderátor

"Nezdá se vám, že některé věci ženete příliš před sebou, 
dokonce válcůjete některé politické soupeře?"

Jiří PAROUBEK, premiér, místopředseda ČSSD

"Ne, já bych neřekl, já si myslím, že se snažím o to 
dosáhnout výsledků."
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Václav MORAVEC, moderátor

"Za každou cenu, to buldozer může dělat." 

Jiří PAROUBEK, premiér, místopředseda ČSSD

"Za každou cenu, nevím, jestli je to za každou cenu, chci 
dosáhnout výsledků."

(BBC, Rozhovor s premiérem Paroubkem, 13.6.2005,
Interview BBC)

Uvedený přehled naznačuje, na jakém principu vznikají 
některá označení v médiích. Podobným vývojem jako 
mediální nálepka buldozer přitom prošla i Topolánkova 
přezdívka „chlap s gulama", popř. „kulama". Vůbec poprvé 
ji přitom použil sám Topolánek - označil tak ovšem 
nikoliv sám sebe, ale svého stranického kolegu Evžena 
Tošenovského. Obě přezdívky, Paroubkova i Topolánkova, 
mají svoji historii, která je vytvářena jednak četností 
opakování, jednak kontexty, v nichž byla daná označení 
použita. Význam obou přezdívek se průběžně modifikoval, 
zejména jako reakce na nové jednání jejich nositelů.

Obecně platí, že opakování ve sdělovacích 
prostředcích, hojně využívané zejména reklamou, má 
potvrzující funkci. Jak připomíná Jirák, bývá pravidlem, 
že když se něco dostatečně často opakuje, mají příjemci 
tendenci to akceptovat a uvěřit tomu. Samotné opakování 
ovšem nestačí - medializované sdělení musí být současně 
pro příjemce něčím zajímavé (Jirák 2003, 164-166). Právě 
použití přezdívek může publicistický projev zatraktivnit
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a zároveň poukázat na některé vlastnosti popisovaných 
protagonistů. Když například deník Právo koncem srpna 
informoval o televizním duelu Paroubka s Topolánkem, 
použil místo prostého oznámení „Hosty diskusního pořadu 
Sednička budou Paroubek a Topolánek" titulek „Nedělní 
hit: Buldozer proti chlapovi s gulama" (Právo, 26.8.2005, 
s. 3). Autor si byl beze sporu vědom starého pravidla, že 
titulek prodává zprávu a že teprve po jeho přečtení se 
čtenář rozhoduje, zda bude číst dále, či nikoliv.

4.5. Zlom v průzkumech veřejného miněni

O tom, že občané začali vnímat Paroubka pozitivně, svědčí 
průzkumy veřejného mínění ze sledovaného období. Zvedla 
se podle nich důvěra ve vládu, vzrostly preference ČSSD a 
sám premiér Paroubek se zařadil mezi nejdůvěryhodnější 
politiky. Paroubek nedlouho poté, co se zvrátil dosavadní 
negativní trend, prohlásil, že věří, že ČSSD by mohla po 
volbách v roce 2006 sestavovat vládu.

4.5.1. Teoretický exkurz

Průzkumy veřejného mínění se v České republice zabývá 
několik společností, mezi velkými agenturami je jedinou 
státní Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), dříve 
Institut pro výzkum veřejného mínění (IVVM). IVVM byl 
zřízen s účinností od 1.1.1993 rozhodnutím předsedy 
Českého statistického úřadu a pracoval jako součást ČSÚ.
V lednu 2001 byl sloučen se Sociologickým ústavem 
Akademie věd a přejmenován na Centrum pro výzkum
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veřejného mínění. Dalšími velkými agenturami s rozsáhlou 
tazatelskou sítí jsou Středisko empirických výzkumů 
(STEM) a Factum Invenio (dříve Taylor Nelson Sofres 
Factum a předtím Sofres-Factum).

Všechny tři hlavní agentury pravidelně zjišťují 
stranické preference, Factum Invenio navíc zveřejňuje 
také volební prognózu. V únoru 2001 podepsaly dokument, v 
němž se sjednotily na následující terminologii:

Stranické preference

Tento typ preferencí představuje podíl osob, které 
preferují určitou politickou stranu, ze souboru všech 
oprávněných voličů. Součet 100 procent u tohoto údaje 
tvoří sympatizanti jednotlivých politických stran, lidé, 
kteří chtějí jít k volebním urnám, ale v době realizace 
výzkumu nevěděli, ke které straně se přiklonit, a lidé, 
kteří volit nechtějí. Tento údaj se všechny tři agentury 
zavázaly uvádět vždy, aby umožnily jednoznačnou 
srovnatelnost svých výsledků.

Voličské preference

Voličské preference tvoří podíl osob, které preferují 
určitou politickou stranu, ze souboru dotázaných, kteří 
svoji volební účast při výzkumu nevyloučili. Součet 100 
procent u tohoto údaje představují příznivci jednotlivých 
politických stran a lidé, kteří hodlají volit, ale v době 
realizace výzkumu nevěděli, ke které straně se přiklonit. 
Lidé, kteří svoji účast ve volbách vyloučili, jsou v 
tomto případě z výpočtu vyřazeni.
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Stranické sympatie

Stranické sympatie představuji podíl osob, které buď 
preferují určitou politickou stranu, nebo jí v případě 
pochybností vyjadřují alespoň sympatie. Součet 100 
procent u tohoto údaje tvoří sympatizanti jednotlivých 
politických stran, lidé, kteří se nedovedou rozhodnout, 
se kterou stranou sympatizují, a lidé, kteří žádnou 
stranou nepreferují.

Volební prognóza

Volební prognóza je odhadem skutečného výsledku voleb. 
Součet 100 procent tvoří předpokládaní skuteční voliči 
jednotlivých stran. Odhad je založen na matematickém 
modelu, způsob jeho konstrukce může být u různých agentur 
odlišný.

Metodika

Rozdíly mezi výsledky jednotlivých agentur vyplývají také 
z použití odlišné metodiky:

STEM zjišťuje preference prostřednictvím takzvané 
otevřené otázky, to znamená, že dotázaný sám jmenuje 
stranu, kterou by volil.

Factum respondentům předkládá karty s názvy všech stran 
v dolní komoře a dále těch, které získaly v posledních 
volbách do sněmovny alespoň jedno procento hlasů. Lze 
uvést i názvy dalších subjektů a tyto odpovědi jsou 
rovněž zaznamenány. Při podobném postupu se podstatně
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vyšší podíl lidí hlásí k menším, méně známým politickým 
stranám než v případě, kdy lidé spontánně jmenují 
preferované politické uskupení.

CVVM používá stejně jako STEM otevřenou otázku.

Vedle zmíněných agentur se v České republice věnují 
výzkumu veřejného mínění i další, méně významné 
společnosti. Průzkumy preferencí často provádí i SC&C, 
dalšími agenturami působícími v ČR jsou Medián, AISA, 
DEMA, GfK Praha či Gallupův ústav.

4 .5 .2 . Výsledky průzkumů

V době Paroubkova nástupu do čela vlády podporovalo ČSSD 
podle výsledků průzkumu agentury STEM (publikovaných 
18.4. 2005) zhruba 12 procent lidí. Ani opoziční strany 
však z tehdejší vládní krize netěžily a jejich preference 
tehdy rovněž klesaly. Nejvíce příznivců měla ODS, se 
kterou sympatizovalo 33,6 procenta oslovených.

Nepříznivé důsledky vleklé vládní krize pro ČSSD 
potvrdila i následující volební prognóza společnosti 
Factum Invenio (publikovaná 28.4. 2005), podle níž si 
sociální demokraté od února pohoršili o 4,3 procenta a ve 
volbách by získali 14,4 procenta hlasů. Vedoucí postavení 
mezi stranami patřilo ODS, kterou tehdy podporovalo přes 
35 procent lidí.

Podle šetření CVVM (jehož výsledky média přinesla 
4.5.2005) se preference sociální demokracie v dubnu 
propadly na 10,5 procenta. ČSSD tak zaznamenala vůbec
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nejnižší podporu voličů od července 1996. Největší 
podporu, 31 procent, měla ODS.

Následující průzkum, který provedla agentura STEM 
(publikovaný 17.5.2005), zjistil, že ČSSD měla podporu
11,4 procenta lidí. V čele žebříčku byla ODS s 29,4 
procenta.

Podle květnové prognózy Factum Invenio (výsledky 
publikovány 31.5. 2005) ČSSD zastavila dlouhodobý pokles
- od dubna si polepšila o 2,5 na 16,9 procenta. ODS 
naopak meziměsíčně ztratila téměř pět procent, volilo by 
ji 30,6 procenta lidí.

Vzestup obliby ČSSD potvrdil i průzkum CVVM 
(publikovaný 8.6.2005), podle nějž by v květnu volilo 
sociální demokracii 16 procent voličů, tedy o šest 
procent více než v dubnu. Zároveň šlo o nejlepší výsledek 
ČSSD od října 2004, kdy sociální demokracii v průzkumu 
CVVM podpořilo 19 procent lidí. I v květnu zůstala podle 
analytiků CVVM nej silnější stranou ODS, kterou 
podporovalo 30 procent oslovených.

Podle následujícího šetření agentury STEM 
(publikovaného 15. 6. 2005) si ČSSD oproti květnu 
polepšila o 3,6 procenta, a získala tak podporu 15 
procent respondentů. Žebříček preferencí vede nadále ODS 
s 31,8 procenta sympatizantů.

Podle volební prognózy společnosti Factum Invenio 
(výsledky publikovány 30.6 2005) zažívala sociální 
demokracie v červnu renesanci voličské přízně a podíl 
jejích příznivců rostl zejména na úkor komunistů. 
Nejsilnější vládní strana si oproti květnu polepšila o 
5,7 procenta a získala by 22,6 procenta hlasů. Komunisté 
naopak o 6,7 procenta přišli, byli třetí se ziskem 19,3 
procenta. Nejsilnější stranou zůstávala ODS - od května
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posílila o tři procenta a před ČSSD měla náskok 11 
procent.

Následující průzkum STEM (výsledky 21. 7. 2005) 
zjistil, že ČSSD si proti červnu polepšila o bezmála šest 
procent na 21 procent příznivců. ODS v čele žebříčku 
stagnovala na 32 procentech.

Průzkum CVVM (výsledky 28. 7. 2005) potvrdil, že 
stranické preference vládní ČSSD trvale již několik 
měsíců rostly, naopak obliba jejího hlavního rivala, tedy 
pravicové ODS, stagnovala a mírně klesala. Podle CVVM by 
sociální demokracii na přelomu června a července volilo 
18 procent lidí, tedy o dvě procenta více než v červnu a 
o necelých osm procent více než v dubnu. Naopak 
preference ODS podle CVVM ve stejné době klesaly. Na 
přelomu června a července by občanské demokraty volilo
27,5 procenta lidí. ODS tak nadále zůstávala v čele 
žebříčku voličských preferencí, ale oproti květnu jí 
ubyla necelá tři a v porovnání s březnem a dubnem necelá 
čtyři procenta voličů.

O tom, že voliči výměnu ve vedení ČSSD přivítali, 
svědčí rovněž průzkumy popularity či důvěryhodnosti 
jednotlivých politiků.

V první polovině července byl podle agentury STEM 
(výsledky 28.7. 2005) nejoblíbenějším politikem zesnulý 
ministr kultury Pavel Dostál, který získal podporu 74 
procent občanů. Paroubka v březnu hodnotilo kladně dvacet 
procent, v květnu čtyřicet procent a v červenci již 63 
procent dotázaných. Popularita šéfa opozičních občanských 
demokratů Mirka Topolánka naopak od ledna mírně, ale 
setrvale klesala. Průzkum se týkal stranických 
představitelů, tedy nikoliv prezidenta Václava Klause, 
který bývá agenturou STEM hodnocen v rámci samostatných
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průzkumů důvěryhodnosti ústavnich činitelů. Podrobnější 
výsledky zachycuje následující tabulka:

Vývoj popularity vybraných politiků od ledna do července 
2005 (součet hodnocení "velmi příznivý" a "spíše 
příznivý"; v %):

osobnost leden březen květen červenec

Dostál 61 65 67 74
Paroubek 19 20 39 63
Sobotka 40 41 47 52
Bém 47 52 4 6 48
Buzková 52 38 37 45
Topolánek 48 47 42 41
Gross 47 18 16 25
Grebeníček 27 26 26 26
Kalousek 39 28 22 32

Ministr Dostál byl ve sledovaném období nejpopulárnější 
také podle CVVM, jež do průzkumu zahrnulo i prezidenta 
(výsledky publikovány 13.6.2005). Vývoj od počátku roku 
do květnového šetření viz. tabulka:

Důvěra k politikům od ledna do května 2005 (v %) 

osobnost leden březen květen

Dostál 60 - 64

Klaus 64 - 63

Paroubek 11 - 37
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Buzková 46 — 34

B .Sobotka 27 38 33

Topolánek 31 35 32

C .Svoboda 33 34 27

P.Sobotka 20 - 26

Špidla 21 - 26

Zaorálek 23 30 25

Škromach 22 24 24

Grebeníček 18 18 21

Kalousek 30 20 20

Jahn 17 - 20

Gross 38 19 16

P. Němec 21 20 15

Emmerová 15 _ 17

Podobně se ve sledovaném období vyvíjela i důvěra 
v Paroubkovu vládu. Kabinetu v červnu důvěřovalo 37 
procent občanů, což znamenalo meziměsíční nárůst o pět 
procent. Zatímco ještě v dubnu, kdy vrcholila krize vlády 
Stanislava Grosse, byl kabinet důvěryhodný jen pro 14 
procent lidí, o měsíc později už věřilo Paroubkovu týmu 
32 procent dotázaných. V červnu si znovu polepšil o pět 
procent a dosáhl nejlepšího výsledku od loňského října.

Komentátoři upozorňují na to, že vzestupu Paroubkovy 
popularity napomáhají i některé ne příliš šťastně 
formulované výroky předsedy ODS Mirka Topolánka,
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Paroubkova úhlavního politického soupeře. Miroslav 
Korecký v Týdnu například napsal, že "mezi občanskými 
demokraty vzbuzuje nemalou nervozitu skutečnost, že kromě 
fenoménu Paroubek musejí paradoxně počítat i s fenoménem 
Topolánek, tedy s nekonečnou sérií drobných nešikovností 
a úletů vlastního předsedy" (Týden, Jak utopit inženýra 
Paroubka, 18.7.2005, s. 24). Autor glosy měl na mysli 
mimo jiné Topolánkovy výroky, že nebude "dělat prasárny 
jako Paroubek", že "evropská ústava je shit" a po volbách 
přijde „noc dlouhých nožů". Komentátoři zároveň 
poukazovali na to, že voličská přižeň je vrtkavá. Karel 
Steigerwald například poznamenal, že voličům stačí, že 
nový premiér přišel. Paroubek by si ale měl dát podle 
Steigerwalda na voliče pozor. „Jak nyní bezdůvodně 
plesají, zítra do něj mohou ti sami bezdůvodně kopat," 
upozornil v poznámce (MfD, Dutý sud a přízeň lidu,
21.5.2005, s. 6).

4.6. Výkyvy v náladách voličů

Výkyvy v náladách voličů a vliv, který mají na jejich 
rozhodování média, lze názorně doložit na událostech 
kolem již zmíněné technoparty CzechTek. Následující 
chronologický přehled poukazuje na souvislost mezi děním 
na Czechteku, jeho obrazem zachyceným médii a změnami 
v politických preferencích občanů, jak je zaznamenali 
sociologové. Nesouhlas s policejním zákrokem ubral 
s určitým zakolísáním dočasně politické body vládní ČSSD 
a naopak zvýšil podíl sympatizantů opozice.
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29. července:

Průběh události

- Hodinu po půlnoci se začali sjíždět účastníci 
technoparty do okolí Mlýnce na Tachovsku, kde si 
organizátoři pronajali pozemek.
- Policie odmítla příznivce techna do lokality vpustit a 
zablokovala sjezd z dálnice D5, kterou účastníci svými 
vozy ucpali.
- Po 14:00 policisté vyklidili dálniční sjezd na Mlýnec.
- Premiér Jiří Paroubek vyzval ministra vnitra Františka 
Bublana, aby postupoval proti účastníkům co nejrázněji.
- Po 17:00 zůstaly na louce, kde se měla party konat, 
pouze desítky lidí, kterým dali policisté čas na odvoz 
aparatur.
- Kolem 22:00 na louce hrály zvukové aparatury a tančilo 
několik desítek lidí. Policisté na místo nevpouštěli 
auta.

Komentáře médii

Tisk, jenž referuje o událostech s jednodenním zpožděním, 
si většinou všímal desítek vyznavačů techna, kteří mířili 
přes hranice do České republiky, a informoval o místě 
konání akce. Komentátory zatím událost příliš nezaujala, 
nad příjezdem technařů se zamýšlel například Tomáš Blažek 
v regionální příloze Mladé fronty Dnes. „Pokud bych si 
mohl vybrat mezi terorismem bombovým a hudebním, volil 
bych smrt zvukem. Pokud je ilegální techno terorem, je ve 
srovnáni s ním hudební nabídka tuzemských rádií útokem
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nemyslících bakterií dýmějového moru," napsal (MfD, Kraj 
Plzeňský, Volím si techno, 29.7.2005, s.l). V rozhlase a 
televizi vyslovili hodnotících sdělení mimo jiné autoři 
živých vstupů do vysílání, kteří o událostech informovali 
přímo z místa:

Zdeněk SOUKUP, redaktor

"i\Zo, tak tady byl doposud klid, ale teď se začíná 
situace, řekl bych, poměrně dost vyhrocovat. Já mám 
takové trošku obavy, abychom vůbec tenhle živý vstup 
dokončili, protože na jedné straně stojí policejní 
těžkooděnci připraveni a na druhé straně účastníci 
technoparty. A musím říci, že se obě strany tváří dost 
odhodlaně. 0 co jde? Asi tak před hodinou oznámila 
policie, že technoparty je nepovolená. My jsme se 
obrátili na hlavního organizátora technoparty a ten nám 
řekl, že mu policisté řekli, že vlastně majitel pozemku 
vzal ten svůj slib, že tam mohou technoparty uspořádat, 
zpátky. On se s ním kontaktoval telefonicky a ten to 
popřel. Já bych řekl, že tak nějak adrenalin roste nebo 
narůstá i na dálnici. Tam si musime uvědomit, že je celá 
řada řidičů, kteří pospíchají za prvé na dovolenou, jsou 
tam řidiči kamionů, kteří pospíchaj i domů, někteří mají 
naložený náklad, který podléhá zkáze a podobně. Máte 
nějaké otázky ještě?"

(ČT 1, CzechTek míří k Tachovu, 12:00 Zprávy, 29.7.2005)
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Nálady voličů

Respondenti oslovení tohoto dne agenturou Factum Invenio
nejčastěji sympatizovali s ČSSD. Nejsilnější vládní
straně vyjádřilo podporu dokonce 36,9 procenta, zatímco
ODS získala 26,7 procenta. Ke komunistům se na počátku 
CzechTeku přiklánělo 20,3 procenta oslovených.

30. července:

Průběh událostí

- Do rána se počet účastníků CzechTeku zvýšil na stovky 
až tisíce.
- Po poledni začaly přijíždět policejní posily. Majitelé 
pozemků kolem louky podali trestní oznámení na účastníky 
srazu.
- Krátce po 15:00 policie oznámila, že se rozhodla 
technoparty ukončit. Účastníci, kterých bylo asi 5000, 
údajně spáchali trestný čin poškozování cizí věci.
- Zhruba v 16:30 více než tisícovka policistů (převážně 
tzv. těžkooděnců) začala postupovat proti účastníkům 
akce.
- Před 18:00 se policistům podařilo proniknout až 
k hudebním aparaturám. Zhruba třetina účastníků se 
dostala zpátky za policejní kordony. Zásah provázelo 
množství potyček, na obou stranách byly desítky 
zraněných, policie několik osob zatkla. Policisté použili 
vodní děla a slzný plyn, technaři házeli lahve.
- Ministr vnitra Bublán zásah policie podpořil, naopak 
ostře jej kritizoval stínový ministr vnitra Ivan Langer
(ODS) .
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- Po 19:00 se před sídlem ministerstva vnitra v Praze na 
Letné začali scházet mladí lidé, kteří protestovali proti 
zásahu.
- Situace u Mlýnce se večer uklidnila, zásah skončil v 
23:30.
- Během CzechTeku zemřel při dopravní nehodě jeden z 
účastníků party; zřejmě jej srazil kamion, který z místa 
u j el.

Komentáře médii

Ivo Slavík napsal, že „policie názorně předvádí, jak se 
vyrábí nepřítel, a jako zkušený spin doctor startuje 
hysterizující mediální kampaň". Komentátor míní, že 
zájemcům by měla být pro realizaci alternativní zábavy 
ponechána volná ruka. „Při dobré vůli veřejného sektoru 
by nemuselo být problémem nalezení vhodných prostor, kde 
by se technoparty mohly konat, aniž by podstatně rušily," 
dodal autor (MfD, Prostor pro alternativní zábavu,
30.7.2005, s.6) . Pavel Verner se pozastavil nad tím, že 
Paroubek nařídil ministru Bublanovi, aby policejní složky 
postupovaly proti účastníkům technoparty co nejrázněji. 
„Stoupá-li Paroubkova obliba u veřejnosti, pak i v 
jednoznačnosti toho příkazu hledejme odpověď," podotkl. 
Premiér si podle Vernera byl zřejmě vědom toho, jakou 
odezvu bude mít jeho razantní přístup k akci - byl si 
jist, že najde podporu veřejnosti. „Kdyby nebyl, popřel 
by zásadu, jaké se musí držet každý, kdo chce mít v 
politice úspěch: nedělat nikdy to, co se většině lidí 
nelibí," konstatoval autor poznámky. Paroubek podle něj 
na rozdíl od svých předchůdců dává najevo, že ví, v jaké 
roli chtějí voliči svého premiéra vidět - „určitě ne
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váhavého střelce či nesrozumitelného uhejbáka" (Právo, 
Bez chyby, 30.7.2005, s.8). „Bylo správné, že policisté 
rozehnali mladé lidi, kteři přijeli na Tachovsko tančit, 
ještě před zahájením jejich slavnosti? Odpověď zní ano, 
ALE... To ale je schválně napsáno velkými písmeny," 
glosoval policejní zásah Martin Komárek. Poznamenal, že 
omezení bavícího se dospělého člověka je jediné - nesmí 
uškodit jiným, přičemž je třeba poznamenat, že nepsaná 
společenská smlouva je k bavícím se tolerantní. „Něco 
jiného však je, když milovníci techna jako minulý rok 
vpadli na soukromý pozemek. Policejní zásah tehdy přišel 
pozdě, ale byl oprávněný," napsal Komárek, podle nějž je 
letos situace mnohem spornější. Policisté podle 
komentátora nezvážili náklady a výdaje své akce, 
výsledkem byla ucpaná dálnice do Německa v nesnesitelném 
vedru. „Nechránili totiž město před terorem, nýbrž jen 
vlastnická práva majitelů cest, která možná měla být 
porušena! A to rozhodně nestojí za to, aby zničila den 
stovkám normálních lidí," uzavřel Komárek (MfD, Policejní 
czechtechnika, 30.7.2005, s.6).

Reportér televize Prima v příspěvku naznačil, že zásah 
v Mlýnci bude mít v dalších dnech dozvuky na politické 
scéně:

David FRANK, redaktor

"Aktuální informace hovoří o tom, že bitva mezi policisty 
a tanečníky pokračuje. Mnozí místní se teď ptají, byl 
zásah opravdu potřeba? Technoparty může skončit v 
nejbližších hodinách, nebo také až za několik dní. Jasné
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je ale to, že na další týdny zaměstná politiky, úředníky, 
policejní špičky a především právníky."

(Prima TV, Druhý den technoparty CzechTek, Zpravodajský 
deník 30.7.2005)

Nálady voličů

Podíl příznivců ČSSD klesl oproti předchozímu dni o 13,5 
procenta na 23,4, zatímco ODS posílila na 40,6 procenta. 
Podpora KSČM stagnovala, v průzkumu jí vyjádřila sympatie 
rovná pětina oslovených.

31. července

Průběh událostí

- Stovky až tisíce převážně mladých lidí protestovaly 
proti zásahu v Praze před ministerstvem vnitra a u úřadu 
vlády. Protest se konal i v Brně.
- Premiér Paroubek označil policejní zásah za adekvátní.
- Prezident Václav Klaus označil zásah za sporný a těžko 
obhajitelný. Ke kritikům zásahu se vedle opozice přidali
i někteří vládní politici - ministr spravedlnosti Pavel 
Němec (US-DEU) a ministryně školství Petra Buzková 
(ČSSD).

Komentáře médií

Velmi emotivně popsala událost opět Prima:

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
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"Technoparty CzechTek na Tachovsku skončila krveprolitím. 
Policie akci v noci s použitím slzného plynu rozehnala. 
Výsledek bitvy mezi policisty a příznivci elektronické 
hudby je více než sto zraněných a bohužel i jeden mrtvý. 
Jednoho z účastníků technoparty zřejmě přejel kamion v 
nedalekém Janově. Zákrok policie vyvolal vlnu 
demonstrací."

David FRANK, redaktor

"Obušky, slzný plyn, bití, krev, mohutná bitva a následné 
potyčky trvaly hodiny. Bojovalo se ještě po půlnoci. 
Útoku se nevyhnul ani náš štáb. Je tři čtvrtě na deset, 
policisté zahájili útok slzným plynem. Je ráno, louka 
připomíná prázdné bitevní pole, všude jsou haldy odpadků 
a zbytky výbušnin. Desítky lidi ať už na straně 
tanečníků, nebo policistů jsou po ošetření s řeznými a 
tržnými ranami, dvacet jich je v nemocnici se 
zlomeninami. Technoparty má bohužel i oběť na životu." 
(Prima TV, Zákrok policie na technoparty CzechTek, 
Zpravodajský deník 31.7.2005)

Nálady voličů

Podpora občanským demokratům klesla na 25,5 procenta, 
ČSSD se vrátila na úroveň pátku, sympatizovalo s ní 38,2 
procenta respondentů. KSČM podporuje stejně jako v 
předchozím dnu pětina oslovených.
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1. srpna:

- Před sídlem ministerstva vnitra se odpoledne znovu 
sešli odpůrci zásahu; demonstrace, na kterou přišel i 
bývalý prezident Václav Havel, se změnila ve spontánní 
technoparty.
- Prezident Klaus uvedl, že zásah byl hrubou chybou.
- Řada převážně zahraničních technařů se usadila na 
prostranství před vysokoškolskými kolejemi na pražském 
Strahově.

Komentáře médií

Marek Švehla napsal, že jsme se stali svědky „nesmyslné 
demonstrace moci, která oživila všechny staré a skoro 
zapomenuté démony minulosti: strach ze svévole policie, 
která si vyrábi nepřátele a jejímž motivům není rozumět" 
(Respekt, Rozehnat CzechTek a zemřít, 1.8.2005, s. 3). 
Petr Kolář se v Lidových novinách zamýšlel nad tím, zda 
k zásahu došlo na politickou objednávku, aby si premiér 
Paroubek mohl připsat další vyřešený problém. „Byť to on, 
ministr vnitra František Bublán i vedení policie 
kategoricky odmítájí, je zřejmé, že Paroubek sehrál 
podstatnou roli," je přesvědčen autor sloupku (LN, 
Paroubkova objednávka?, 1.8.2005, s. 2).

Nálady voličů

Zatímco podpora ODS vzrostla na 31,8 procenta, podíl 
stoupenců sociální demokracie se snížil na 21,4 procenta. 
Vedle ODS si polepšili i komunisté, které podporovalo
25,6 procenta lidí.
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2. srpna:

Průběh události

- Policie zatim obvinila osm účastniků technoparty, 
většinou kvůli útoku na veřejného činitele.
- Premiér Paroubek a ministr Bublán nabidli 
prostřednictvím exprezidenta Václava Havla jednáni 
účastníkům technoparty.
- Protestní akce se konaly v Praze, v Brně, Ostravě či 
Plzni.
- Policie oznámila, že při zásahu bylo zraněno 89 
policistů.
- Akce na pražském Strahově přerostla v menši 
technoparty; obyvatelé si stěžovali na hudbu a nepořádek, 
policie nezasáhla.

Komentáře médii

Podle rozhlasového redaktora Martina Schulze si Paroubek 
nadělil k výroči sta dnů v čele české vlády „pěknou 
šlamastyku". „Až do minulého víkendu jeho obliba, jakož i 
preference sociálních demokratů, pěkně stoupaly. Po 
zásahu policejnich mlátiček proti účastníkům CzechTeku to 
s tím nekonečným růstem obliby nemá nikdo z výkonné moci 
vůbec jisté a co je nejlepší obranou v případě, že se 
někdo cítí ohrožen? Ano, je to útok," uvedl Schulz. Mini, 
že politická zodpovědnost za chováni policie leži na 
politických představitelích. „Mám za to, že to premiér 
Paroubek přinejmenším tuší. Soudím tak podle toho, že 
vytáhl nyní na svou obhajobu takový slovní arsenál, až se



dech tají a z jeho výplodu se člověku chce naráz plakat i 
svíjet se smíchy, neboť věřte nebo ne, premiér to má 
papírově skvěle zanalyzované," dodal autor příspěvku (ČRo 
6, Názory a argumenty 18:10, 2. srpna).

Česká televize k výročí Paroubkova působení ve funkci 
připomněla růst jeho popularity:

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

"Premiér Jiří Paroubek a jeho koaliční vláda už jsou v 
úřadu sto dnů. Popularita kabinetu trvale roste. V dubnu, 
kdy prezident vládu jmenoval, ji podle agentury STEM 
důvěřovalo osmnáct procent respondentů, teď už jich je 
třicet osm procent. Koaliční tým je na tom nejlíp od roku 
2003. Sám Jiří Paroubek se v červencovém žebříčku 
popularity politiků umístil jako druhý za Pavlem 
Dostálem, který nedávno zemřel."

(ČT 1, Paroubek premiérem 100 dní 22:30 Události, 
komentáře, 2.8.2005)

Nálady voličů

Podpora ODS a KSČM stagnovala, v průzkumu se pro ně 
vyslovilo 31,5, respektive 25,9 procenta. Se sociálními 
demokraty sympatizovalo 23 procent lidí.
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4.7. Shrnuti základnich zjištěni

Údaje shromážděné od 29. července do 2. srpna 2005 
naznačovaly podprůměrnou volební účast - k volebním urnám 
by podle sociologů přišlo 52,8 procenta lidí. Nej větší 
volební zisk by vytěžila ODS s 31,1 procenta hlasů, 
většinu by však získala levice, a to celkem 50,6 
procenta. Zatímco ČSSD by mohla spoléhat na zisk 27,6 
procenta hlasů, KSČM by získala 23 procenta. Tato hodnota 
podle autorů šetření významně vybočuje z dlouhodobých 
trendů.

Pá 2 9.7. So 30.7. Ne 31.7 . Po 1.8. Út 2.8.
ODS 26,7 40,6 25,5 31, 8 31, 5

ČSSD 36, 9 23, 4 38,2 21,4 23,0
KSČM 20, 3 20, 0 20, 0 25, 6 25,9

CzechTek a události, které jej provázely, vyvolaly podle 
sociologů ve společnosti velmi nestandardní situaci, 
která nebyla vhodná pro kvalifikovanou analýzu 
stranických preferencí a hlavně pro stanovení volební 
prognózy.

Agentura se proto rozhodla výsledky šetření 
nezveřejnit. Prezentovala je až spolu s výsledky dalšího 
průzkumu, v němž se potvrdily trendy z předchozích 
šetření.

Analytici poukázali na to, že pozice ODS, ČSSD i KSČM se 
v době dotazování měnily den po dni. Unikátní názorová
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situace podle nich zavládla v sobotu 30. července, kdy 
hodnota vypočtená pro ODS zcela vybočovala z dlouhodobých 
trendů. S postupným rozšiřování informací o událostech na 
Tachovsku poté přízeň voličů směřovala opět k ČSSD - o 
den později se podíl sympatizantů této strany vrátil na 
páteční úroveň. V následujících dnech se vytvořil trend, 
který lze podle Factum Invenio „interpretovat v 
souvislosti s analytičtějším přístupem médií k celé 
kauze. V jeho důsledku hodnoty zjištěné pro ODS opět 
vzrostly, ČSSD oslabovala a naopak KSČM posilovala. 
Zejména v případě ČSSD ukazovala tato podrobná analýza, 
že souhrnné údaje za celé období, které se běžně 
používáji pro sestavení volební prognózy, naznačuj i ve 
srovnání s minulými výzkumy jiný trend než odpovídá 
situaci po CzechTeku" (Factum Invenio 2005:2).

Podíváme-li se na vývoj preferencí ČSSD, zdá se, že na 
začátku CzechTeku mohla napomoci jejich vzestupu 
Paroubkova výzva, aby ministr vnitra Bublán zasáhl proti 
technařům co nejrázněji. Následující den, kdy vyšly 
najevo některé negativní důsledky takového rozhodnutí, 
podpora ČSSD prudce oslabila. Další vzestup nastal o den 
později, kdy už se na ČSSD snášela vlna kritiky. Poté již 
ovšem preference nejsilnější vládní strany klesaly.

Situace na CzechTeku nabídla mimořádně nestandardní 
situaci a vytvořila fórum pro prezentaci protichůdných 
názorů. V komentářové části se postavili spíše na stranu 
premiéra Paroubka hlavně přispěvovatelé deníku Právo, 
zatímco například Mladá fronta Dnes zveřejňovala mnohem 
častěji příspěvky kritizující razanci zásahu i jeho možné 
politické pozadí.
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Řada médií se snažila dát relevantní prostor oběma 
pohledům, byť se zpočátku zdálo, že neutrální pozici 
těžko hledají. Postoj nezaujatého pozorovatele se snažila 
vytvořit Česká televize už během technoparty, ovšem 
s rozporuplným výsledkem. V podvečer několikrát divákům 
nabídla přímý přenos z policejního zásahu, ovšem snímaný 
ze značné vzdálenosti a navíc v okamžiku, kdy se řada 
příznivců techna z louky kvůli dešti stáhla. Tento obraz 
tak příliš nekorespondoval s tím, o čem televize 
informovala v ostatních příspěvcích.

Názor na zásah na CzechTeku rozdělil veřejnost podobně 
jako autory mediálních příspěvků. Svědčí o tom mimo jiné 
průzkum STEM publikovaný 10. srpna, tedy krátce po 
rozehnání technoparty. Policejní zákrok proti účastníkům 
CzechTeku 2005 tehdy podle analytiků pokládalo za 
neodůvodněný 50,3 procenta Čechů, zbylých 49,7 procenta 
oslovených mělo názor opačný. Větší část veřejnosti, 
zhruba 56 procent, neschvalovala jednání Paroubka 
s Bublaném.

Agentura SC&C zveřejnila o den později šetření, které 
odhalilo, že kritických názorů poukazujících na tvrdost 
policejního zákroku na CzechTeku postupně přibývá. Na 
základě detailnějších informací, jež lidé získali 
(televizní záběry, analýzy v tisku), došlo k posunu 
názorů. Podíl respondentů, kteří považovali zákrok 
policie za příliš tvrdý, vzrostl podle SC&C od 1. do 11. 
srpna ze 48 na 58 procent.

Jak již bylo výše naznačeno, výběr konkrétního tématu, 
v tomto případě CzechTeku, upozadil ostatní témata, která 
by za jiných okolností měla rovněž šanci na publicitu. 
Buď jim nebyla vůbec věnována pozornost, nebo se jim
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dostalo jen omezeného prostoru. Kdyby se technoparty 
nekonala, zřejmě by měl větší šanci na publicitu 
galavečer k 87. narozeninám houslisty Ruggiera Ricciho, 
který se konal 29. července v plzeňské Měšťanské besedě. 
Větší prostor v médiích by zřejmě dostalo i slavnostní 
zahájení 49. běhu Letní školy slovanských studií, jež se 
konalo následující den v Zrcadlové kapli Klementina. 
Zároveň je však třeba podotknout, že přelom července a 
srpna bývá v novinářské hantýrce nazýván „okurkovou 
sezonou", tedy obdobím, kdy se příliš důležitých událostí 
neděje. CzechTek by nepochybně mnohem výraznější zasáhl 
do výběru témat a zamíchal pořadím jednotlivých 
příspěvků, pokud by se konal například souběžně 
s projednáváním návrhu státního rozpočtu, návštěvou 
významného zahraničního státníka, živelní pohromou 
značného rozsahu či krizí koaličního kabinetu.

Spor o CzechTek se záhy zpolitizoval, přestal být sporem 
o oprávněnost zásahu, ale stal se spíše příležitostí k 
demonstraci názorových pozic účastníků konfliktu. Vztah 
dvou největších stran na české politické scéně, ČSSD a 
ODS, se výrazně zpolarizoval. Opoziční roli sehrál vedle 
občanských demokratů i jejich čestný předseda, prezident 
Václav Klaus, jenž zásah označil za hrubou chybu. Kvůli 
kritickému naladění lidovců, unionistů i některých 
sociálnědemokratických ministrů vzniklo napětí také 
uvnitř koalice.

Vztah odpůrců a zastánců zákroku se ostře vyhrotil a 
každý, kdo se do konfliktu zapojil, měl na výběr mezi 
dvěma protichůdnými stanovisky. Podpora jednoho názoru 
přitom automaticky znamenala odmítnutí druhého. Souhlas 
se zásahem byl vykládán jako vyjádření podpory vládnutí
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premiéra Paroubka a jeho strany a vysilal jasný signál o 
politických preferencích dotyčného. Kritika zásahu mohla 
být díky mediální zkratce považována za vyjádření 
sympatií opozičnímu táboru i například jako volání po 
odvolání Paroubkova kabinetu a výběru nových nejvyšších 
představitelů země.

Na jedné straně stanuli premiér Jiří Paroubek s 
ministrem vnitra Františkem Bublaném, kteří zásah 
obhajovali a současně byli obviňováni z toho, že nesou 
odpovědnost za desítky zraněných. Proti nim se postavila 
anonymní masa kritiků zákroku, většinou z řad samotných 
technařů, z nichž ale záhy vystoupilo několik 
výraznějších individuí, na něž se média zaměřila. 
Nejčastěji se ve sdělovacích prostředcích objevovala 
jména Václava Šrouba, který si pozemek pro technoparty 
pronajal, organizátora následných protestních demonstrací 
Davida Marka či aktivisty a někdejšího disidenta 
Stanislava Pence. Vývoj kolem CzechTeku potvrzuje 
domněnku, že média mají sklony k personalizaci problému - 
hledají reprezentanty, typy a vzory. Od konkrétní tváře 
vyvozují pravidla pro širší skupinu.
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5. Závěr

V teoretické části a do značné miry i v navazujícim 
oddílu analyzujícím empirický materiál se potvrdila naše 
výchozí hypotéza, podle níž vliv médií na myšlení 
příjemců sice nelze spolehlivě prokázat, zároveň je ale 
zřejmé, že účinky sdělovacích prostředků není možné 
podceňovat ani přehlížet. Uvědomili jsme si, že příjemce 
komunikačního toku získává kvantum informací a stimulů, 
které může následně konfrontovat s vlastními zkušenostmi 
nebo konzultovat s jedinci či institucemi ve svém okolí. 
Jeho názory a postoje ke skutečnosti, k níž je médii 
odkazováno, se tak mohou potenciálně proměňovat.

Je nezpochybnitelné, že masmédia vytvářejí zvláštní 
druh reality. Jsou veřejným prostorem, v němž se 
střetávají osobnosti s různým vlivem na chod společnosti, 
v řadě případů i politici představující často protichůdné 
názory a cíle, pro něž hledají veřejnou podporu.

Zmínili jsme se o tom, že se mnozí političtí 
představitelé přizpůsobují charakteru mediálních sdělení 
a pečlivě si hlídají vlastní obraz podávaný sdělovacími 
prostředky. Sledují rovněž aktuální průzkumy veřejného 
mínění zaměřené na zjišťování preferencí politických 
stran či důvěryhodnosti politické reprezentace, případně 
si vypracování takových šetření sami objednávají. 
Přestávají pozvolna uvažovat o tom, co je dobré prosadit
- místo toho zjišťují, jak to prosadit v médiích.

Sdělovací prostředky se tak stávají institucemi, o 
jejichž přízeň se vede neustálý boj. Nátlak, jemuž jsou 
média nucena čelit, přitom nabývá nejrůznějších forem - 
od podbízení přes obviňování až po vyhrožování, například
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změnou legislativy upravující činnost a působení 
masmédií. Odpovědnost leži nicméně i na straně novinářů, 
kteří z různých důvodů prezentují informace vyhovující 
intencím politiků, místo aby více zapojili objektivní 
náhled. Vynechat ale v této souvislosti nelze ani 
publikum, jeho mediální gramotnost, způsob, jakým 
přistupuje k mediálně prezentovaným informacím, a 
schopnost odolávat případným skrytým manipulacím.

Politika prezentovaná v médiích se výrazně personalizuje, 
z prezentace myšlenek se předchází k prezentaci tváří. V 
této souvislosti slýcháme stále častěji výrazy jako 
marketing, komunikační strategie, mediální politika, 
kampaň, politická reklama. Málokterý volič se zabývá 
podrobným studiem volebních programů a sami politici 
dobře vědí, že stranu lépe prodává tvář jejího lídra 
v televizi či na billboardech. Přesnou analýzu problémů a 
návrhů na jejich řešení tak často nahrazuje pouhý výčet 
těchto problémů doplněný obecným příslibem, že se 
příslušná strana nebo politik zasadí o nápravu. Nakonec i 
časová omezení v mediálně prezentovaných politických 
diskusích takové praxi vycházejí vstříc - vede to k tomu, 
že se účastníci debat jen dotknou jednotlivých problémů, 
aniž jakkoli doberou k jejich podstatě. Často ani není 
jejich cílem představit, jak by přispěli k řešení 
problémů, jako spíše znemožnit politického soupeře a 
poukázat na vlastní kvality.

Odpoutává se tak pozornost příjemce od významu sdělení 
ke způsobu jeho prezentace, od obsahu k vnější formě, což 
může mít dalekosáhlé důsledky. Otupuje se pozornost 
voličů, ochabuje jejich kritický pohled na skutečnost. 
Dochází k posunu od vážně míněného, konstruktivního
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dialogu o veřejných otázkách k jednosměrné prezentaci bez 
zásadních závěrů, k pouhé hře na efekt. To je jeden z 
podstatných rysů současné mediální produkce, který může 
leckoho zneklidňovat.

Moc médií a roli, kterou sehrávají při rozhodování 
občanů, vystihl Jirák; jeho pohled prezentovaný v článku 
Pro pár hlasů navíc však vůbec není optimistický. „Média 
zkoumají charakter i kompetenci mocných, média si 
vybírájí, koho oslovi, koho pozvou, koho učiní 
neviditelným, koho znemožní. Média nechávaji zaznít hlasy 
z ulice a jsou schopna dovézt do diskusního kotle i 
obyvatele velmi malých vísek. Taková je role médií, 
taková je i jejich potenciální moc. Volič se nerozhoduje 
na základě vlastního podílu na veřejné diskusi, nýbrž na 
základě mediální inscenované politické diskuse, v níž 
podstatnou roli hraje předvýběr kandidátů prováděný 
samotnými médii. Předvolební kampaň i samotné volby jsou 
pak vinou médií prezentovány jako fotbalová liga či 
koňské dostihy, v nichž společensky závažná témata jsou 
jen prostředky k sázení na vítěze a kritická oponentura 
jim téměř chybí." (Jirák 2002:8).

Co říci na samotný závěr? Nezbývá než věřit v nápravu a 
důvěřovat v pozvolný očistný proces, vyvolaný 
například možným zlepšením politické kultury v příštích 
letech, nástupem nové generace politiků či dalšími 
faktory. Pokud jde o samotná média, jistou naději možná 
skýtají jejich interaktivní verze. Média, která příjemci 
umožní větší svobodu při výběru informací a zapojí ho 
více do vlastní komunikace, by mohli napomoci i 
svobodnějšímu rozhodování občanů, zbaveného nejrůznějších 
tlaků a manipulací.
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