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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se věnuje tématu krizové komunikace z teoretické i 

praktické stránky. Cílem teoretické části práce je představit téma krizové komunikace. 

Přestoţe je krizová komunikace důleţitou sloţkou korporátních public relations, je 

v českém prostředí často zanedbávanou oblastí. Proto teoretická část představuje 

základní cíle krizové komunikace, její strategie, metody a nástroje a zevrubně 

vysvětluje základní pojmy. Nechybí ani obecné charakteristiky krizí a jejich typologie, 

bez nichţ by nebylo moţné tématu plně porozumět. Tato část práce by mohla být 

uţitečným příspěvkem na poli česky psané teoretické literatury týkající se tohoto 

tématu. 

Druhá část práce se věnuje konkrétní, reálné situaci, kde byla pouţita krizová 

komunikace. Cílem této části je uplatnit teoretické poznatky z první části práce a 

zhodnotit, nakolik Jiří Čunek, český politik, pouţil v období ledna 2007 aţ dubna 2008 

doporučené postupy a nástroje krizové komunikace, které byly představeny v teoretické 

části, jaké strategie vyuţil, jaká část jeho komunikace byla správně vedená a úspěšná a 

kde se dopustil chyb. V závěrečné kapitole práce pak bude zhodnoceno, zda lze 

u daného politika vysledovat posun ve zvládání krizové komunikace mezi dvěma 

sledovanými kauzami. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with subject of crisis communication from theoretical and 

from practical point of view. The aim of the theoretical part is to introduce the subject 

of crisis communication. Although crisis communication is an important part of 

corporate public relations, is often neglected in the Czech environment. That is why the 
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theoretical part of the thesis describes main aims of crisis communication, its strategies, 

methods and tools and explains its main terms in a rather complex way. The typology 

and main characteristics of crisis could not be left out for crisis communication to be 

fully understood. This part could be a useful contribution to Czech written theoretical 

works dealing with crisis communication.  

The second part deals with real situation, where crisis communication was used. The 

aim of this part was to apply theoretical findings and evaluate, how Jiří Čunek, Czech 

politician, used between January 2007 and April 2008 recommended processes and 

tools of crisis communication, as they were introduced in the theoretical part of the 

thesis, which strategies he followed, which part of communication was successful and 

where he made mistakes. In the final chapter of the thesis, I will evaluate, whether we 

can trace back development in handling crisis communication between the two observed 

affairs. 
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krizová komunikace, Jiří Čunek, vztahy s veřejností, krize, krizové řízení 
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Úvod 

 

Krizová komunikace je jednou z klíčových sloţek korporátní komunikace a také nutnou 

součástí public relations a krizového managementu. Především v posledních dvou 

dekádách se krizový management stal nezbytnou součástí strategií velkých a středních 

organizací v komerční i veřejné sféře v celém světě. Mnoho předchozích krizových 

situací ukázalo, ţe zvládání krize má zcela zásadní dopad na vnímání organizace 

širokou veřejností, a potaţmo i na její úspěšnost. Špatně zvládnutá krize můţe vést ke 

ztrátě důvěryhodnosti a následnému odlivu sympatizantů, klientů a výraznému 

ekonomickému i společenskému propadu organizace. Ukazuje se, ţe investice do 

krizových plánů a krizového managementu se vyplácí, neboť správně zvládnutá krize 

vrátí investice vloţené do protikrizových opatření. 

Problematika krizového managementu se v posledních letech stala cílem mnoha studií 

především amerických autorů. Obsahem této práce bude jeden ze segmentů krizového 

managementu a tím je krizová komunikace. Ta je povaţována za zcela klíčovou sloţkou 

krizového managementu a de facto rozhoduje o úspěchu celého krizového řízení. Na 

základě hlubší analýzy krizové komunikace a jejích metod se pokusím toto tvrzení 

obhájit a ukázat, jaký dopad můţe mít dobře či špatně vedená krizová komunikace na 

příkladu krizové komunikace českého politika Jiřího Čunka. 

Krizová komunikace je součástí korporárních public relations, součástí mechanismů, 

jakými si jedinec, skupina, organizace udrţují dobré vztahy se širokou veřejností i 

bezprostředním okolím. Jedním z úkolů této práce je ukázat, v čem se liší krizová 

komunikace od běţné kaţdodenní komunikace organizace, i kdyţ jejich cíle jsou velmi 

podobné – udrţet pozitivní pověst organizace. K tomu v naprosté většině vyuţívá 

takzvaných media relations – vztahů s médii. Media relations jsou důleţitou sloţkou 

public relations, protoţe skrze média organizace většinou komunikuje se 

zainteresovanými, snaţí se je ovlivňovat. Pozitivní vztah s médii je proto pro organizaci 

zcela klíčový. Media relations mají za úkol tento pozitivní vztah s médii budovat a poté 

nastavenými kanály efektivně informovat veřejnost. To, jak by se mělo jednat s médii a 

jak by měly media relations fungovat, je součástí kapitoly 3.5., která mluví o zásadách 

krizové komunikace.  
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Práce s médii a budování media relations bude součástí ideálního modelu krizové 

komunikace i proto, ţe v případě Jiřího Čunka byla média nejdůleţitějším 

komunikačním kanálem, a tedy klíčem k úspěšné krizové komunikaci.  

Praktická část práce si klade za cíl analyzovat na základě východisek z teoretické části, 

jak se politik Jiří Čunek komunikačně vyrovnával právě s kauzami, které se kolem jeho 

osoby objevily po jeho nástupu do funkce ministra, jak krizové situace zvládnul, 

popřípadě jaké chyby se v jeho krizové komunikaci dají vysledovat. 

 

Struktura práce 

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Cílem teoretické části 

je vysvětlení pojmů krize a krizová komunikace, představení základních přístupů ke 

krizové komunikaci, jejích metod a prostředků. Toto téma je v českém prostředí 

poměrně málo zpracovávané a známé, proto se teoretická část věnuje tématu relativně 

do hloubky a snaţí se přinést ucelený vhled do problematiky. Praktická část je pak 

analýzou konkrétní krizové komunikace, která je zpracovaná na základě východisek 

nastíněných v první části. Zde jsou pro úplnost představeny 4 základní modely strategie 

krizové komunikace a praktická část pak pracuje s těmi, které jsou vhodné právě pro 

komunikaci zkoumaného politika. Na základě porovnání optimální krizové komunikace, 

která je popsána v teoretické části, budou analyzovány chyby, ke kterým došlo 

v konkrétní krizové komunikaci. Pro tuto část práce byla zvolena mediálně velmi známá 

kauza (nebo přesněji série kauz) politika Jiřího Čunka. 

Jiří Čunek byl českým politikem, který poprvé vstoupil do povědomí široké veřejnosti 

jako starosta Vsetína, kdyţ kontroverzním způsobem vyřešil otázku skupiny 

vsetínských neplatičů převáţně romské národnosti. Především tato aktivita ho rychle 

dostala do čela jeho mateřské strany KDU-ČSL, která byla v dané době (druhá polovina 

roku 2007) v kritické situaci vzhledem ke klesajícím voličským preferencím, a 

veřejností oblíbený, ale vysokou politikou nedotknutý Jiří Čunek se zdál jako ideální 

řešení. Jakoţto předseda jedné z koaličních stran se záhy stal ministrem křehké koaliční 

vlády Mirka Topolánka. Od nástupu do funkce bylo jeho jméno spojováno s celou řadou 

kauz a nakonec byl pod tlakem okolností nucen rezignovat na funkci ministra. 

Čunek byl nejprve obviněn z přijetí úplatku a o několik měsíců později 

z neoprávněného pobírání sociálních dávek. Pokusím se analyzovat krizovou 

komunikaci v jednotlivých částech jeho kauzy a budu sledovat, zda došlo u tohoto 
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politika ke změně ve způsobu vedení krizové komunikace. Jednoduše řečeno, zda se 

poučil, nebo zda opakoval stejné chyby. 

Aféra Jiřího Čunka je velmi komplikovaná, jsou s ní spojovány mnohé další kauzy. Pro 

toto zkoumání se omezím pouze na dva krizové momenty, které se Jiřího Čunka týkají 

bezprostředně – obvinění z přijetí úplatku a obvinění z neoprávněného pobírání 

sociálních dávek.  

Jiří Čunek je kontroverzní politickou osobností a některé části jeho kauzy nejsou ani 

dnes, po takřka třech letech, uzavřeny. Cílem práce není hodnotit jeho politické 

působení, zabývat se otázkou viny či neviny nebo hledáním pravdy. Tento odborný text 

si nedává za cíl soudit, nýbrţ analyzovat jednání Jiřího Čunka, a musí tedy maximálně 

zachovávat hodnotovou neutralitu. Názor autorky je zde proto výrazně upozaděn a 

praktická část se orientuje především na aplikaci východisek z teoretické části na daný 

případ s vyuţitím analýzy denního tisku a televizního vysílání, nikoliv na hodnocení 

jeho osoby a činů obecně.   

 

Metoda zpracování 

 

První část práce je spíše deskriptivní povahy a jejím cílem je za pomoci odborné 

literatury popsat, co to je krizová komunikace a jak funguje. Věnuji se zde postupům 

krizové komunikace komplexně, nikoliv pouze těm částem, které jsou relevantní pro 

případ Jiřího Čunka. Krizová komunikace je téma v českém prostředí poměrně málo 

zpracovávané nejen prakticky, ale chybí zde i základní teoretické práce věnující se 

danému tématu, proto by práce mohla být přínosem pro české prostředí. Teoretické části 

proto bude věnován poměrně rozsáhlý prostor, na kterém budou přestaveny základní 

postupy a metody krizové komunikace v maximální moţné šíři, kterou bakalářská práce 

umoţňuje. Zvolený případ je sice krizí politickou, v níţ mohou být vyuţity pouze určité 

doporučené postupy, ty však nelze popsat izolovaně a bez vztahu k ostatním metodám 

zvládání krizí, coţ je dalším důvodem, proč je teoretické části věnována velká část 

práce. 

Druhá část práce je obsahovou analýzou, v níţ na základě mediálních výstupů Jiřího 

Čunka analyzuji jeho krizovou komunikaci. Pro tento účel jsem zvolila výstupy 

v denících Mladá fronta Dnes a Lidové noviny a televizních stanic ČT 1 a ČT 24. Tato 

média se kauzám Jiřího Čunka věnovala intenzivně a pravidelně, a z jejich sdělení tak 

budu moci co moţná nejpřesněji kauzu rekonstruovat. K práci s články vyuţívám 
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především databázi Newton Media Search a tedy je nepravděpodobné, ţe by mé 

pozornosti díky elektronickému vyhledávání unikly důleţité články o Jiřím Čunkovi. 

Práce je případovou studií, jejímţ cílem je analyzovat krizovou komunikaci daného 

politika z hlediska dodrţení pravidel krizové komunikace tak, jak byly nastíněny na 

jednotlivých modelech v teoretické části. 

Tím, ţe byla kauze Jiřího Čunka věnována velká pozornost ze strany médií, je moţno 

jednotlivá jeho vystoupení analyzovat pomocí různých zdrojů, a to jak tištěných, tak 

vysílaných. Pozornost bude věnována především těm výstupům, na nichţ se sám 

aktivně podílel (interview, chat, tisková prohlášení a vyjádření atd.). 

 

Literatura 

 

V českém prostředí je téma krizové komunikace v teoretické rovině zpracováváno 

zřídka, a to hlavně v rámci krizového managementu. Nacházíme zde práce zabývající se 

krizovým managementem z ekonomického hlediska a krizemi ve státní správě. Většinou 

zde nejsou detailně analyzovány postupy krizové komunikace a jde spíše o technický 

popis nutných opatření při ţivelných pohromách a útocích proti státu a publikace mají 

spíše charakter příruček a manuálů.  

Monografie týkající se krizové komunikace se v převáţné většině zabývají zvládáním 

krizových situací v komerční sféře a jsou plné praktických rad pro zvládání různých 

typů krizových situací. Zpravidla se ale nesnaţí o teoretické uchopení tématu a obecný 

pohled a zpracování tématu krize i mimo komerční sféru. Přitom ale přední odborníci na 

tuto oblast Frandsen a Johansen na výsledcích zkoumání významného teoretika krizové 

komunikace Williama L. Benoita dokládají, ţe krizová komunikace vyuţívá podobných 

postupů ve všech sférách veřejného ţivota: „Benoitovy studie prokázaly, ţe i přes 

rozdíly v tom, jak jsou strategie krizové komunikace vybírány a vyuţívány, základní 

moţnosti a strategie zůstávají stejné jak pro individuální, tak korporátní sféru. Kdyţ 

jednotlivci nebo společnosti hájí sami sebe, pouţívají stejný omezený repertoár 

postupů.“
1
 Nejen z toho tedy jasně vyplývá, ţe strategie a postupy si budou blízké a 

budou aplikovatelné v různých sférách, nikoliv pouze v komerční, jak je často mylně 

uvaţováno.  

                                                 
1
 FRANDSEN, Finn, JOHANSEN, Winni. Crisis Communication and the Rhetorical Arena : A 

Multivocal Approach. Příspěvek přednesen na kaţdoročním setkání International Communication 

Association, TBA, San Francisco, 2007, s. 4. 
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1. Krizová komunikace 

 

Podle Weinera, amerického odborníka na krizový management, je umění komunikovat 

rychle a efektivně jednou z klíčových součástí krizového managementu. Komunikace je 

důleţitou součástí public relations organizace i jednotlivce, účastní se na vytváření 

veřejného povědomí. Cílenou komunikací se vytvářejí kanály, které je moţné vyuţít i 

v době krize, a v neposlední řadě jsou jak organizace, tak jednotlivci povaţováni za 

důvěryhodnější, pokud v jejich komunikačním stylu převládá otevřenost.
2
 Jak uţ bylo 

řečeno, komunikace je tedy klíčová pro zvládání uţ existujících krizí. 

 

1.1. Definice krizové komunikace 

 

Krizová komunikace je jedním z nástrojů public relations – vztahů k veřejností, které 

mají své vlastní přístupy, strategie a metody. Jak bude vysvětleno později, krizová 

komunikace směřuje k veřejnosti a k takzvaným stakeholders (pojem bude vysvětlen 

v kapitole 3.2., do češtiny by se dal přeloţit nejlépe jako „zainteresovaní“), především 

ty se snaţí přesvědčit, získat na svou stranu. Krizová komunikace tedy stejně jako 

public relations, jak jsou obecně chápány, reguluje vztahy s veřejností a se 

zainteresovanými (stakeholders) a je jedním z nástrojů public relations, který reaguje na 

specifickou situaci se snahou ji komunikačně zvládnout s co nejmenšími škodami na 

reputaci. 

Důleţitou, ne-li nejpodstatnější sloţkou krizové komunikace jsou vztahy s médii, 

takzvané media relations. Skrze média totiţ organizace většinou komunikuje se 

zainteresovanými, a proto je pozitivní vztah s médii pro organizaci zcela klíčový. 

Detailněji se prací s médii budu zabývat v kapitole o ideálním modelu krizové 

komunikace. 

Jednoduše popsal krizovou komunikaci jeden z jejích hlavních současných teoretiků 

Timothy W. Coombs, který říká: „Krizová komunikace je to, co organizace říká a dělá 

během krize a po ní.“
3
 Avšak tato definice neříká nic o účelu a fungování krizové 

komunikace. Jinou definici nabízejí opět autoři Frandsen a Johansen. Ta se na krizovou 

komunikaci dívá jako na strukturu: „Krizová komunikace je komplexní a dynamické 

                                                 
2
 WEINER, David. Crisis Communications : Managing Corporate Reputation in the Court of Public 

Opinion. Ivey Business Journal. 2006, s. 4. 
3
 COOMBS, W. Timothy. On Going Crisis Communication : Planning, Managing and Responding. 

Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2007,  s. 4. 
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uspořádání komunikačních procesů – před, během a po krizi – kde různí aktéři, kontexty 

a diskursy jsou vzájemně propojeny (informovány, přizpůsobovány a přijímány).“
4
 

Tato definice zdůrazňuje důleţitý faktor krizové komunikace, a tím je vzájemné 

propojení aktérů. Mezi ně patří nejen krizí postiţený subjekt, ale i všichni, kdo se cítí 

nebo mohou cítit krizí zasaţeni. V angličtině se pouţívá termín stakeholders, který je 

moţno přeloţit jako „zainteresovaní“. 

V krizové komunikaci je nutné si uvědomit, ţe nejde o lineární proces, v němţ subjekt 

pouze vysílá informace a někdo další je přijímá. Ke komunikaci je v tomto procesu 

nutné zvolit konstitutivní přístup, kde kaţdé sdělení dostává svůj specifický význam 

podle toho, jak je přijato a interpretováno příjemci. Frandsen a Johansen také tvrdí, ţe 

sdělení se musí přizpůsobit tak, aby jej co nejvíce příjemců interpretovalo tak, jak 

zamýšlí jeho vysilatel.
5
 Jen holá fakta, i kdyţ pravdivá, nejsou to, co příjemci očekávají 

a vyţadují a co je přesvědčí o důvěryhodnosti. Této skutečnosti je třeba přizpůsobit 

všechna sdělení. 

 

1.2. Funkce krizové komunikace 

 

Krizovou komunikací označujeme veškerou komunikaci subjektu, který se nachází 

v krizi, a jeho snahou je ji překonat. Za součást krizové komunikace není povaţována 

komunikace před vypuknutím samotné krize, tedy preventivní komunikace. Otevřenost 

a předchozí dobré vztahy s médii a zainteresovanými stranami jsou cestou ke zmírnění a 

klidnějšímu průběhu krize, nicméně ale tato komunikace není označována za krizovou a 

je brána jako součást běţných public relations subjektu. Plní totiţ odlišnou funkci neţ 

komunikace krizová, coţ vyplývá i z Coombsovy výše zmíněné definice. První 

charakteristikou krizové komunikace je tedy to, ţe vzniká aţ jako reakce na krizi. 

Hlavní funkcí krizového managementu, a tedy i krizové komunikace je podle Coombse 

udrţení image organizace – udrţení obrazu organizace navenek, před veřejností.
6
 Krize 

je v naprosté většině případů spojována s negativními událostmi a hledáním viníků. 

                                                 
4
 FRANDSEN, Finn, JOHANSEN, Winni. Crisis Communication and the Rhetorical Arena : A  

Multivocal Approach. Příspěvek přednesen na kaţdoročním setkání International Communication 

Association, TBA, San Francisco, 2007, s. 3. 
5
 FRANDSEN, Finn, JOHANSEN, Winni. Crisis Communication and the Rhetorical Arena : A  

Multivocal Approach. Příspěvek přednesen na kaţdoročním setkání International Communication 

Association, TBA, San Francisco, 2007, s. 14. 
6
 COOMBS, W. Timothy. Choosing the Right Words : The Development of Guidelines for the Selection 

of the "Appropriate" Crisis-Response Strategies . Management Communication Quarterly. 1995, vol. 8, 

no. 4, s.448. 
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Coombs tvrdí, ţe úkolem krizové komunikace je proto ochránit pozitivní obraz 

organizace v maximální moţné míře. Nejlepší moţností, jak toho docílit, je „úprava“ 

veřejného mínění, úprava percepce krize a odpovědnosti a obecně úprava dojmu o 

organizaci.
7
 Jsou to všechno nehmotné, neměřitelné cíle, které ale mají na postiţenou 

organizaci obrovský vliv a se zpoţděním se projeví i na měřitelných výsledcích 

společnosti nebo jednotlivce (např. ekonomických). Schopnost komunikovat rychle, 

správně a efektivně je důleţitou součástí úspěšného krizového managementu a tato 

schopnost můţe negativní důsledky krize výrazně sniţovat. Špatná komunikace, i kdyţ 

s dobrým úmyslem, můţe naopak způsobit velké škody.  

 

1.3. Ukotvení krizové komunikace v public relations 

 

Krizová komunikace není součástí běţných, kaţdodenních public relations subjektu, 

neboť se objevuje vţdy aţ jako reakce na krizi. Její správné zvládnutí má dopad na 

obraz organizace, a proto se výrazně podepisuje na vztazích společnosti, subjektu s 

veřejností. Rozdíl mezi běţnou komunikací a krizovou tkví mimo jiné i v „momentu 

překvapení“. Krize vyvolává neúměrný tlak na běţné komunikační struktury a ty se 

v reakci na tento tlak přizpůsobují novým podmínkám. Jsou to především interní 

komunikační struktury, které se musí vyrovnat s krizovou situací, a z tohoto hlediska je 

krizová komunikace jednou z oblastí, která spadá do sféry korporátní komunikace, a 

potaţmo do korporátních public relations. 

Kurt P. Stocker říká: „Pracovní náplň krizového managementu bývá nezasvěcenými 

jedinci pojímána omezeně, jen jako určité předběţné zajišťování nouzových 

organizačně technických opatření, která by dočasně vcházela v platnost, pokud by 

v organizaci došlo k provozním poruchám. (…) Zodpovědní zástupci krizového 

managementu schvalují veškerá důleţitá rozhodnutí a koordinují profesionální 

komunikaci i činnost personálu zaměřeného na předcházení nebo odvracení nebezpečí 

krize.“
8
 Z toho je patrné nejen to, ţe krizová komunikace je jednou z částí krizového 

managementu, ale i její význam a to, jak důleţitou roli v krizi přebírá. Zatímco 

kaţdodenní public relations jsou zjednodušeně mravenčí prací, ve které je vyţadována 

                                                 
7
 COOMBS, W. Timothy. Choosing the Right Words : The Development of Guidelines for the Selection 

of the "Appropriate" Crisis-Response Strategies . Management Communication Quarterly. 1995, vol. 8, 

no. 4, s.453. 
8
 STOCKER, Kurt P. in: CAYWOOD, Clark J. Public Relations : řízená komunikace podniku s 

veřejností. 1. vyd.: Computer Press, 2003,  s. 205. 



 

15 

 

především píle, trpělivost a spolehlivost, krizová komunikace vyuţívá kvality jako 

schopnost rychlé reakce a duchapřítomnost. Jejich cíle jsou ale shodné. 

 

1.4. Možnosti krizové komunikace 

 

Je třeba si uvědomit, ţe krizový management (a tudíţ ani krizová komunikace) 

nedokáţe krizi stoprocentně zvládnout a korigovat. Krizová situace v sobě skrývá tolik 

faktorů a okolností, ţe není prakticky moţné rozpoznat a kontrolovat všechny 

proměnné. Proto postupy krizového managementu a stejně tak krizové komunikace 

fungují pouze jako doporučení pro výběr vhodných reakcí a postupů. Nejsou lékem ani 

zaručeným receptem pro zvládnutí krize a mohou selhat i přesto, ţe se jimi bude 

organizace nebo jednotlivec striktně řídit. Jsou pomůckou pro zmírnění krizové situace, 

ale nelze na ně spoléhat ve všech případech.  

Timothy W. Coombs shrnuje důvody moţné neefektivity komunikace takto: „Důvodem 

selhání krizové komunikace mohou být například psychologické bariéry příjemců 

(selektivní příjem informací) nebo existence protichůdných informací vysílaných 

z jiného kanálu, který vzhledem ke svému vlivu a obrazu byl příjemci přijat jako 

důvěryhodnější. Pravidla pro komunikaci by měla slouţit pouze jako návod, který má 

zvýšit pravděpodobnost úspěchu, ale zaručit ho nemůţe.“
9
 

 

                                                 
9
 COOMBS, W. Timothy. Choosing the Right Words : The Development of Guidelines for the Selection 

of the "Appropriate" Crisis-Response Strategies . Management Communication Quarterly. 1995, vol. 8, 

no. 4, s. 471. 
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2. Krize 

 

Základním termínem, se kterým ve své práci pracuji a který dosud nebyl dostatečně 

vysvětlen, je pojem krize. Krize nemá jednu jasnou, jednoznačnou definici, která by 

pojem v úplnosti dokázala popsat. Protoţe je to ale pojem naprosto klíčový, povaţuji za 

nutné se mu na několika příštích stranách věnovat. Pokusím se nastínit, co to je krize, 

jaké jsou její charakteristiky, a podle čeho tedy lze určit, zda se jedná o krizi. Součástí 

této kapitoly bude i typologie krizí a její vývojová charakteristika, její vývojová stadia. 

 

Základním problémem při snahách o definování pojmu krize je to, ţe kaţdý obor ji 

chápe jinak, a rozdíly v definicích jsou výrazné podle toho, zda se jedná o krizi ve státní 

správě (především pak na úrovni ohroţení státu), v komerční nebo ve veřejné sféře. 

Definici krize poskytují dokonce české zákony. Zákon č. 240/2000 Sb. říká, ţe pro 

účely tohoto zákona je za krizovou situaci povaţována mimořádná událost, pří níţ je 

vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohroţení státu. Toto pojetí krize 

je pro účely sociálních věd nejen nedostatečné, ale i nefunkční. Pro rozpoznání krize 

podle něho existuje jediný faktor, a to ten, zda byl nebo nebyl vyhlášen nouzový stav, 

coţ je pro mé zkoumání naprosto irelevantní.  

Další, uţ obecnější definici krize nabízí čeští ekonomové Antušák a Kopecký: „Za 

krizovou situaci lze povaţovat nepředvídatelný nebo obtíţně předvídatelný průběh 

skutečností po narušení rovnováţných stavů přírodních, technických, technologických, 

ekologických, ekonomických, sociálních a společenských systémů, v důsledku kterého 

dochází k ohroţení ţivotů, zdraví nebo majetku občanů, ţivotního prostředí, veřejného 

pořádku, vnitřní nebo vnější bezpečnosti státu, a na řešení (zvládání) těchto problémů 

nestačí běţné kompetence a disponibilní zdroje. Je to takové narušení ţivota 

společnosti, kdy hrozí jeho výrazná degradace. Můţe být vyvolána ţivelní pohromou, 

antropogenní havárií nebo eskalací sociálních a společenských forem hrozeb a 

ohroţení.“
10

 Tato definice, ač obsáhlá v popisu vzniku a významu krize, ale neodpovídá 

široké definici krize tak, jak je chápána obecně. Definice Antušáka a Kopeckého pracuje 

s krizí jako s událostí, která negativně postihuje paušálně celou společnost nebo 

geografickou oblast a jejím důsledkem jsou materiální škody pro všechny zasaţené 

nebo škody na ţivotech. Takovéto ohroţení můţe být extrémním příkladem krize 

                                                 
10

 ANTUŠÁK, Emil, KOPECKÝ, Zdeněk. Úvod do teorie krizového managementu I.. 2. vyd. [s.l.] : 

Oeconomica, 2003, s.38. 
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v korporátní sféře, není to ale rozhodně její základní charakteristikou. Tato definice 

vůbec nepočítá s nehmotnými faktory, jako jsou například poškození reputace, skandál 

nebo únik tajných informací. Přitom nehmotné faktory jsou často ve vývoji krize těmi 

nejdůleţitějšími proměnnými.  Je evidentní, ţe tato definice patří pouze do státní sféry a 

konkrétně se týká pouze ohroţení státu. Má práce se ale věnuje krizím obecně, a proto 

je pro mé úvahy jen odrazovým můstkem. Práce chápe krizi jako událost těţko 

předvídatelnou, narušující rovnováhu a vyţadující více zdrojů neţ situace standardní, 

coţ jsou bezpochyby obecné znaky krize. 

Obecně se definice krizí liší podle toho, na co kladou největší důraz, zda na poškození 

subjektu samotného, jeho reputace nebo zainteresovaných, ať uţ jsou to přímo 

poškození nebo jen zainteresovaní. Mezi vědci ale panuje, ţe krize obsahuje nějaký 

druh neobvyklého rozrušení rutiny, které ohroţuje legitimitu organizace a narušuje její 

reputaci.
11

 Mohla bych na tomto místě vyjmenovat moţná i desítky různých definic, ale 

toto obecné naznačení toho, co to je krize, je dostatečné pro mé další zkoumání. 

Zahrnuje totiţ základní znaky krize tak, jak se jim budu věnovat v dalších částech této 

kapitoly, a také to, jaké důsledky krize má. Prostá definice nemůţe tak jako tak 

obsáhnout vše, co je pro pojem krize podstatné. 

 

2.1. Charakteristické znaky krize 

 

Je důleţité stanovit si, podle jakých kritérií lze určit, zda můţeme nastalou situaci 

povaţovat za krizovou. Není odůvodněné nasazovat opatření, která poskytují například 

krizové plány, kdyţ se jedná pouze o planý poplach nebo menší nedorozumění a 

nenastala skutečná krize. Tato přehnaná opatrnost a nadbytečná proaktivita by mohla 

vzbudit negativní ohlas, zbytečný zájem ze strany médií i veřejnosti a mohla by 

organizaci zbytečně poškodit. Je nutné zvolit strategii odpovídající rozsahu a závaţnosti 

krize. 

Jaké jsou tedy charakteristické znaky krize? Většina autorů se shoduje na třech hlavních 

symptomech a jednom důsledku, který krizi nevyhnutelně provází. Jsou to překvapení, 

                                                 
11

např.  MASSEY, Joseph Eric, LARSEN, John P. Crisis Management in Real Time: Plan for and Respon 

to a Crisis. Journal of Promotion Management. 2006, vol. 12, no. 3/4, s. 63-97. 
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krátká reakční doba a hrozba.
12

 Nejistota je pak důsledek, který je s krizí spjatý a dále ji 

prohlubuje. 

V oblasti krizového managementu jsou za krizi povaţovány pouze nečekané události a 

události, které svým rozměrem nebo dopadem předčily očekávání. Jde o situace, které 

nejsou řešitelné standardními postupy. 

Dalším znakem je krátký reakční čas. To znamená, ţe událost má takový ohroţující 

charakter, ţe musí být řešena přednostně a co moţná nejrychleji. Součástí řešení je i 

okamţité informování o události. Tím lze v mnoha případech předejít zhoršení situace.  

Hrozba je třetí výraznou charakteristikou krize. Američtí teoretici Ulmer a Sellnow 

vysvětlují, ţe krize vţdy vytváří ohroţující okolnosti, které sahají za hranice běţných 

organizačních problémů.
13

 Krize ohroţuje okamţitě, nepředvídaně a v mnoha směrech – 

zasahuje nejen organizaci samu, ale často i její sympatizanty a další zainteresované 

osoby. Hrozba jde ruku v ruce s potřebou rychlého informování o události a přijetí 

nutných opatření. 

Nejistota jakoţto důsledek je podle Ulmera a Sellnowa průvodním jevem kaţdé krize. 

Nejistota je podle nich nemoţnost určit přítomné a předvídat budoucí.
14

 Pro krizi je 

tento pojem důleţitý, protoţe de facto určuje její průběh i její řešení a zpětně je nejistota 

sniţována nebo zvyšována díky zvolené strategii řešení krize. Nejistota je to, co krizi 

ţiví. Nedostatek informací, jejich nesrozumitelnost, protichůdnost, neschopnost 

odpovědět na objevivší se otázky ţiví nejistotu a přispívá tak k prohlubování krize. 

Vyvolává nedůvěru, strach a v některých případech chaos, v němţ se nejlépe šíří 

poplašné a mylné informace. Proto je pro zvládání krize nutné nejistotu sniţovat na co 

nejmenší moţnou míru především včasným informováním všech zainteresovaných osob 

jak o průběhu krize, tak o případných rizicích. Krize je totiţ pro zainteresované šokem, 

ve kterém nevědí, jak se chovat, a proto jsou otevření radám a informacím.  

 

                                                 
12

 např. SELLNOW, Robert R., ULMER, Timothy L. Effective Crisis Communication : moving from 

crisis to opportunity. 1st edition. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2008, s. 6. 
13

 SELLNOW, Robert R., ULMER, Timothy L. Effective Crisis Communication : moving from crisis to 

opportunity. 1st edition. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2008, s .6. 
14

 SELLNOW, Robert R., ULMER, Timothy L. Effective Crisis Communication : moving from crisis to 

opportunity. 1st edition. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2008, s. 18. 
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2.2. Vývojová stadia krize 

 

V názorech na počet vývojových stadií neexistuje mezi teoretiky úplná shoda. 

V ekonomicky orientovaných studiích jsou zpravidla rozlišována čtyři stadia – stadium 

symptomů, akutní stadium, chronické stadium a stadium vyřešení.
15

 V marketingových 

teoriích se počet a vymezení stadií značně liší a často překrývá. Coombs je pro 

zjednodušení a zprůhlednění zařadil do tří kategorií: fáze předkrizová, krizová a 

pokrizová. Předkrizové stadium zahrnuje výskyt prvních signálů, prevenci a přípravu. 

Krizové stadium podle něj obsahuje zachycení spouštěcí události a reakce na ni. 

Pokrizové období pak zahrnuje veškeré akce, které jsou vykonány po skončení krize. 

Těmi můţe být pomoc při vyšetřování, další informování zainteresovaných a fáze 

poučení.
16

 

V prekrizové fázi se komunikace soustředí především na určení rizika a snahy o jeho 

minimalizaci. Krize je v dohledu, uţ je v zárodku a cílem v tomto stadiu je udrţet ji 

v hranicích, které lze zvládnout. Hlavní prioritou je příprava na vypuknutí krize. Tou 

můţe být například i opatrné informování o moţné krizi, tak aby se na ni mohly 

zainteresované osoby připravit, lépe ji pochopit a být tak odolnější vůči negativním 

zprávám. Pro krizové managery nastává poslední moţnost, kdy mohou ovlivnit vývoj 

celého problému, připravit konkrétní strategii, aktivizovat krizový team a nastavit 

komunikační kanály. Často se stává, ţe jsou signály o přicházející krizi ignorovány, a 

tak přípravy probíhají aţ po vypuknutí krize a berou organizaci šanci na přípravu. Do 

předkrizového období spadá i tvorba krizového plánu, který má napomoci zvládání 

krize.  

Následuje fáze zvládání krize, která bude předmětem příštích kapitol, proto zde není 

rozebrána.  

Poslední fází je pokrizová. I ta klade zvláštní nároky na komunikaci a její důleţitou 

součástí je poučení z krize. Téma je totiţ stále ţivé a nevymizelo z obecného povědomí, 

a proto je stále nutné komunikovat s veřejností, se všemi zainteresovanými a aktivně se 

angaţovat při likvidaci důsledků krize. 

 

                                                 
15

 Např. ANTUŠÁK, Emil, KOPECKÝ, Zdeněk. Úvod do teorie krizového managementu I.. 2. vyd.: 

Oeconomica, 2003, s. 42-44 nebo FINK (1986)  in: COOMBS W.T., HOLLADAY, S.J. The Handbook of 

Crisis Communication, 1.vyd., Blackwell Publishing, 2009, s .22. 
16

 COOMBS W.T., HOLLADAY, S.J. The Handbook of Crisis Communication, 1.vyd., Blackwell 

Publishing, 2009, s.24-25. 
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2.3. Typologie krizí 

 

Obecně uznávané dělení krizí se soustředí na způsob jejich vzniku – kdo je způsobil a 

jaká byla příčina. Na otázku, kdo je způsobil, odpovídá dělení interní / externí a 

z hlediska příčin se dělí na záměrné a nezáměrné. Toto dělení je přehledně uvedeno 

v níţe uvedené tabulce přejaté od Timothyho W. Coombse.
17

 Najdeme ji také u dalších 

autorů zabývajících se typologií krizí, neboť je povaţována za všeobecně platnou.
18

 

Interiorita / exteriorita odkazuje na to, kým byla krize způsobena – zda je viníkem sama 

organizace nebo její členové, či zda je na vině externí faktor, člověk, skupina mimo 

postiţenou organizaci. 

Záměrnost / nezáměrnost se vztahuje k příčině vzniku. Hodnotí, zda byla způsobena 

úmyslně a zda se jí tedy dalo předejít, nebo zda byla neúmyslná. 

 

 Záměrná Nezáměrná 

Externí Útok Faux-pas 

Interní Přestupek Nehoda 

 

Tab. 1 Typologie krizí podle Coombse
19

 

 

Faux-pas je nezáměrná akce, která byla způsobena vnějším činitelem a na jejímţ vzniku 

nenese organizace přímý podíl. Proto se musí rozhodnout, zda přijme zodpovědnost za 

její řešení a zda a jakým způsobem se jí bude zabývat. Faux-pas jako termín nesmíme 

brát doslovně, protoţe do této kategorie spadají i otázky společenské zodpovědnosti a 

typickými formami faux-pas jsou například protesty a bojkoty, kdy je organizace 

obviněna z toho, ţe je sociálně nezodpovědná a opomíjí např. lidské zdroje. Jsou vedeny 

lidmi mimo organizaci, a přitom mají na organizaci silný dopad. Často je v těchto 

případech těţké rychle určit odpovědnost a organizace se musí rozhodnout, jaký díl 

odpovědnosti přijme, a tím de facto přizná svou vinu, protoţe to je často jedinou cestou 

k uklidnění tohoto typu krize. 

                                                 
17

 COOMBS, W. Timothy. Choosing the Right Words : The Development of Guidelines for the Selection 

of the "Appropriate" Crisis-Response Strategies . Management Communication Quarterly. 1995, vol. 8, 

no. 4, s. 455. 
18

 např.: SELLNOW, Robert R., ULMER, Timothy L. Effective Crisis Communication : moving from 

crisis to opportunity. 1st edition. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2008, s. 9. 
19

 COOMBS, W. Timothy. Choosing the Right Words : The Development of Guidelines for the Selection 

of the "Appropriate" Crisis-Response Strategies . Management Communication Quarterly. 1995, vol. 8, 

no. 4, s. 455. 
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Nehoda je událost, která se odehraje nezáměrně během běţného chodu organizace. Patří 

sem například pracovní úrazy, ale i mimovolné úniky toxických látek a produktové 

vady. Jakkoliv jsou nehody nezaviněné a většinou se nedají předvídat, jejich zdrojem je 

sama organizace a ta by za ně měla přijmout odpovědnost a ošetřit je. 

Přestupek je úmyslně vyvolaná událost, kterou způsobila sama organizace nebo její část. 

Patří sem například úmyslné zatajování důleţitých informací, vědomý prodej závadných 

výrobků apod. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o událost vyvolanou záměrně, je zde 

důleţitý prvek kontrolovatelnosti. Tento typ krize bývá zpravidla lépe zvládnutelný a 

řiditelný. Nevýhodou je, ţe přiznání evidentní viny nezlepší obraz organizace, a taková 

situace je z hlediska krizové situace velmi náročná. 

Posledním typem krize podle Coombse je útok. Jedná se o událost vyvolanou záměrně 

vnějším činitelem a hlavním cílem je poškodit danou organizaci. Příkladem můţe být 

sabotáţ nebo i „jen“ pomluva. V takových případech je naprosto klíčová správná 

komunikace se zainteresovanými osobami, kterým je nutné vysvětlit, ţe je v situace 

organizace nevinnou obětí útoku. Především u pomluv je to obtíţně prokazatelné, a 

proto musí být krizová komunikace dokonale přesvědčivá. 

 

2.4. Specifika krize v politickém prostředí 

 

Jak bylo řečeno v úvodu práce, postupy pro zvládání krizí se podle studií příliš neliší, ať 

jde o krize jednotlivců nebo korporací. Na podporu této teze můţe slouţit empirická 

studie Yi-Hui Huanga z roku 2006, ve které zkoumáním několika typů politických krizí 

dokázal, ţe pro politickou sféru fungují stejná pravidla krizové komunikace jako pro 

sféru komerční, a strategie přinášejí srovnatelné výsledky.
20

  

Samotné krize však mají svá specifika podle oblasti, ve které se odehrávají. Zcela 

specifické jsou krize ve státní sféře, kde jejich řešení řídí stát, který disponuje 

zvláštními nástroji. Vzhledem k tomu, ţe se praktická část práce zabývá aplikací 

krizových postupů na krizi politickou, je nutné se podívat, jaká jsou specifika krize 

v politickém prostředí. 

Často se dnes politika srovnává s komerční sférou, pouţívají se pojmy jako budování 

značky, marketingová kampaň, reklama atd. Je tedy evidentní, ţe běţná politická 

                                                 
20

 HUANG, Yi-Hui. Crisis Situations, Communication Strategies and Media Coverage : A Multicase 
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komunikace nemá příliš daleko ke komerční sféře. Obecně se dá říci, ţe politická 

krizová komunikace čerpá postupy a strategie z komerční sféry a převádí je do 

politického prostředí. Za tím účelem si vybírá pouze části těchto teorií, ne všechny jsou 

totiţ pro tuto sféru pouţitelné. I zde je politik nebo strana „zboţím“, které se snaţí 

„prodat“ voličům. Na rozdíl od komerční sféry je ale politická sféra pod drobnohledem 

médií neustále, nejen v krizové situaci, a proto se dá říci, ţe politická komunikace je de 

facto permanentní krizovou komunikací. Významná americká profesorka fakulty 

komunikace na Washingtonské univerzitě Katleen Fearn-Banks doslova říká: „Kaţdý 

den je jedna velká krize.“
21

  

Jak se přesvědčíme v kauze Jiřího Čunka, je při kaţdém kontaktu s médii nutné 

dodrţovat pravidla krizové komunikace a je třeba s voliči neustále udrţovat vztah 

podáváním relevantních, pro ně podstatných a především nenapadnutelných informací.  

Jedním z úkolů médií veřejné sluţby je kontrola politické moci, a proto se politici musí 

neustále vyrovnávat s případnými obviněními, podezřeními a vysvětlovat své činy či 

výroky veřejnosti právě skrze média. Autoři Jirák a Říchová popisují propojenost 

masové a politické komunikace takto: „Ať uţ je vztah politické a masové komunikace 

(tedy politického rozhodování a masových médií) vnímán a řešen jakkoliv, je zřejmé, ţe 

provázanost mezi těmito dvěma fenomény je těsná, komplexní a vzájemná, a přitom 

nesamozřejmá, konfliktní – a hlavně nutná.“
22

 

Na rozdíl od komerční sféry, politická komunikace má výrazně početnější cílovou 

skupinu. Tvoří ji široká veřejnost, včetně mnoha zájmových organizací a organizací 

působících uvnitř společnosti. Při všech rozhodnutích je nutné počítat s tím, ţe se 

dotknou celé společnosti, a to klade na rozhodovací orgán obrovský tlak.  

Důleţitým specifikem politické krizové komunikace je ale především skutečnost, ţe 

občané mají ze zákona právo na informace, a politici, jakoţto jimi delegovaní zástupci, 

mají povinnost informace poskytnout a zodpovídat se jim ze své činnosti. To činí 

nejčastěji právě prostřednictvím médií. Ty totiţ, jak uţ bylo řečeno, politickou moc 

kontrolují a tvoří také zpětnou vazbu mezi občany a politickou sférou. Odtud také podle 

Bakera, jednoho z autorů knihy Public Relations, pramení negativní pohled novinářů na 

politiku a státní moc.
23

 Toto a priori negativní vnímání politické osobnosti nebo 
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organizace se zákonitě musí promítat i do způsobu vedení krizové komunikace, která je 

proto často jen sérií odpovědí na mediální útoky a tlak. Jak bude zmíněno později, tuto 

defenzivní taktiku je třeba zlomit proaktivitou. 

V politickém prostředí tak vznikají krizové situace nejčastěji dvěma způsoby. Prvním je 

selhání samotného politika nebo politického uskupení a druhým je vnější útok, jehoţ 

záměrem je politický subjekt cíleně poškodit. 

 

 



 

24 

 

 

3. Ideální model krizové komunikace 

 

V následující kapitole budou zpracovány základní metody krizové komunikace, její 

zásady a prostředky. Neexistuje jediný ideální model krizové komunikace pouţitelný na 

všechny krizové situace, ale je moţné najít čtyři základní modely, strategie, jejichţ 

výběr závisí na typu krize a dané situaci. Kapitola se tedy bude zabývat základními 

strategiemi vyuţitelnými v krizové komunikaci a bude popsáno, podle čeho tyto 

strategie volit. Jinak řečeno, bude zde popsán ideální model řešení různých krizových 

situací z komunikačního hlediska. 

 

3.1. Prevence krize komunikací 

 

O krizové komunikaci mluvíme aţ po vypuknutí krize, kdy si okolnosti ţádají 

nestandardní postupy a řešení, kdy byl narušen běţný chod organizace. Proto se nedá 

hovořit o preventivní krizové komunikaci, ale přesnější je spojení „prevence krize 

komunikací“. Nyní se nacházíme v předkrizové fázi, v níţ je ještě moţnost krizi utlumit 

a zmírnit, ale především se na ni připravit. Zní to jako klišé, ale štěstí opravdu přeje 

připraveným, a proto organizace investují nemalé částky do krizových plánů a opatření. 

Tyto investice totiţ v případě krize mohou rozhodovat o tom, zda organizace přeţije, 

nebo padne. 

Krizový plán slouţí totiţ nejen jako manuál toho, co dělat v krizi, ale jeho součástí by 

měl být i systém informování zaměstnanců, členů organizace pro případ krize. Nejenom 

krizový management musí vědět, co a jakým způsobem říkat. Ve chvíli vypuknutí krize 

je organizace zranitelná prostřednictvím i těch nejmenších nedostatků. Vrátný, který 

není informovaný o tom, co má a nemá říkat, můţe prohloubit krizi více, neţ by se 

vzhledem k jeho funkci mohlo zdát. Jedna nevhodná odpověď do médií v začátku krize 

můţe poznamenat vnímání organizace po celou dobu krize více neţ oficiální prohlášení 

generálního ředitele.  

Právě vrátní, uklízečky, údrţbáři, řadoví zaměstnanci musí v pravidelných intervalech 

procházet krizovým školením, které jim vysvětlí jejich roli a to, jak mají odpovídat na 

případné dotazy. Součástí krizového plánu musí z hlediska komunikace být i 

komunikační směrnice, která postihne všechny sloţky organizace. Ty o tom musí být 
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informovány například pravidelnými školeními, protoţe ve chvíli vypuknutí krize na to 

uţ nebude čas ani prostor.  

Jednou sloţkou přípravy na krizi komunikací je tedy komunikační směrnice a její 

rozšíření mezi všechny sloţky organizace a především zajištění jejího pochopení. 

Druhou sloţkou je pak vytváření dobré pověsti organizace. Tu si organizace tvoří 

dlouhodobou otevřenou komunikací s relevantními aktéry a zainteresovanými osobami. 

Pokud plní to, co slíbí, dodává například médiím slíbené materiály, průběţně a 

transparentně komunikuje s veřejností o svých aktivitách, pak jí toto vše pomáhá 

budovat pozitivní image. Pokud si organizace dokázala prostřednictvím aktivní 

komunikace utvořit u veřejnosti dobrou pověst, její šance na přestání krize bez větší 

ztráty důvěry jsou podstatně vyšší. 

Další výhodou pozitivní image organizace je podle teoretiků Kima a Leeho to, ţe 

v případě krize bude veřejnost ochotná vyslechnout a uvěřit jejímu výkladu krize.
24

 To 

je důleţité zvlášť tehdy, kdyţ se do médií dostávají informace z více stran a jsou často 

velmi odlišné aţ protichůdné. Předem nastavené komunikační kanály, přátelské vztahy a 

vzájemná důvěra pomáhají nejen ve vztahu s veřejností, ale i se samotnými novináři a 

jednotlivými médii. Tato sloţka komunikace nespadá do samotné krizové komunikace a 

měla by být součástí kaţdodenních, běţných public relations, která dbají na utváření 

dobrého mínění o organizaci. Má na krizovou komunikaci výrazný vliv, a proto jsem 

povaţovala za nutné ji zmínit. 

 

3.2. Postup krizové komunikace 

 

I přesto, ţe se krize diametrálně liší a ke kaţdé je nutné přistupovat jinak a vyuţívat 

jiných strategií, doporučený postup krizové komunikace zůstává stejný. Sestává se de 

facto z pěti kroků – určení cílů, definování zasaţených a zainteresovaných, naslouchání 

a reakce, podávání informací a evaluace. Kaţdá z těchto aktivit má svůj smysl a účel a 

ţádná z nich by neměla být zanedbána. 

Jedním z prvních kroků, který by organizace měla po vypuknutí krize učinit, je 

stanovení cíle. Podle něj se nejlépe určují strategie, které budou v krizové komunikaci 

vyuţity a pomohou tak v klíčových rozhodnutích. Cílem komunikace můţe být 
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například omezení dopadů krize na organizaci, zachování image nebo udrţení 

stávajících klientů. Ulmer a Sellnow doslova říkají, ţe aţ po uvědomění si a definování 

těchto obecných cílů můţe organizace plánovitě uvaţovat, jakou strategii zvolit pro 

dosaţení svých cílů.
25

  

Součástí tohoto kroku je i vymezení případných překáţek, hierarchie a důleţitosti cílů. 

Mnoho z těchto kroků by mělo být obsaţeno v krizovém plánu a organizace tak můţe 

mít v krizi „náskok“. Těmto cílům můţe také podřizovat své běţné komunikační 

aktivity. Pokud si například chce udrţet nepoškozenou image, pak je téměř nutné mít 

přátelské vztahy s médii i všemi cílovými skupinami, ať uţ primárními nebo 

sekundárními. To není otázkou krizové, nýbrţ běţné komunikace. 

Po stanovení základních cílů je nutné určit ty subjekty, se kterými chce organizace 

komunikovat. To jsou všichni, kteří jsou pro organizaci významní, mají k ní nějaký 

vztah, jsou organizací ovlivňováni nebo ji mohou sami ovlivnit. V anglické terminologii 

se těmto lidem, skupinám, sdruţením a podobným uskupením říká stakeholders. Pojem 

stakeholder vystihuje podstatu toho, jaké skupiny má komunikace zahrnout. 

Stakeholders jsou totiţ nejen ti, kteří jsou krizí přímo zasaţeni, ale všichni, které by 

mohla zajímat a kteří by mohli mít pocit, ţe se jich jakýmkoliv způsobem týká. V textu 

je dále pouţíván pojem „zainteresovaní“. 

 Nabízí se tu rozlišení primární a sekundární cílová skupina, výstiţnější se však jeví 

termíny „zasaţení“ a „zainteresovaní“. Zasaţení jsou ti, kterých se krize dotkla jakkoliv 

přímo (povodeň jim vyplavila dům, zakoupili si vadný výrobek...), a zainteresovaní jsou 

všichni ti, kteří mají k organizaci nebo ke krizi jakýkoliv vztah (znají ty, kterým byl 

vyplavený dům, často kupují výrobky dané firmy…). Krizová komunikace se totiţ musí 

alespoň pokusit oslovit všechny, kterých se krize třeba i jen nepřímo týká. I oni jsou 

důleţití a mohou ovlivnit to, zda se organizaci povede krizi ustát. 

Autoři Jin, Pang a Cameron definují čtyři jasně vymezené skupiny těch, kteří jsou 

v krizi zainteresovaní a na koho je nutné brát zřetel při plánování komunikace.  

1. Ti, kdo jsou nejvíce zasaţeni, oběti 

2. Zaměstnanci, kteří mohou nést tíhu zlosti ze strany veřejnosti 

3. Ti, kteří jsou zasaţeni nepřímo, např. rodiny nebo známí 
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4. Zpravodajská média a další kanály externí komunikace
26

 

 

Dalším krokem, který by měl nastat bezprostředně po definování cílů a cílových skupin, 

by mělo být zhodnocení a monitoring situace. Tím ale není myšleno jen objektivní 

zhodnocení toho, co se stalo, ale i to, jak je situace vnímána, jak se k ní staví 

zainteresovaní a jak ji pojímají média. Správná percepce situace zainteresovanými je 

totiţ klíčem ke zvládání krize. Efektivní komunikace není jednostranný proces, je nutné 

vnímat potřeby zainteresovaných a snaţit se jim vycházet vstříc. V této fázi jsou těmito 

potřebami především odpovědi na otázky. Nestačí pouze informovat o situaci, podávat 

svou stranu příběhu, ale především reagovat. V této fázi organizace většinou dosud 

nemá dostatek informací o krizi, a tudíţ ani nemůţe poskytnout kompletní „příběh“. Má 

ale příleţitost naklonit si zainteresované na svou stranu tím, ţe se jim bude věnovat, 

odpovídat na jejich dotazy. V počátečních fázích zajímá všechny zainteresované 

především to, jak se jich krize bezprostředně dotkne a jak si mají počínat. To by mělo 

být i hlavním mediálním sdělením ve chvíli, kdy ještě není o původu a okolnostech 

krize dostatek informací.  

Poslední fáze zahrnuje informování. Základní pravidla pro komunikaci jsou: 

komunikovat včas, se všemi zainteresovanými, identifikovat příčiny krize, kontaktovat 

všechny přímo zasaţené a určit moţné hrozby, které z krize přímo vyplývají. 

 

3.3. Strategie zvládání krizí 

 

Existuje několik základních strategií krizové komunikace, které se liší podle okolností 

krize. Strategie krizové komunikace musí odpovídat způsobené škodě. Krize by se 

neměla zveličovat, ale ani by se neměla přijímat příliš defenzivní stanoviska, protoţe 

obojí má na percepci organizace negativní dopad. Tady přichází samotná „alchymie“ 

krizové komunikace – správně vyváţit pouţité prostředky tak, aby organizace krizí 

utrpěla co nejméně škod. 

Benoit vytvořil systém takzvaných „impression management strategies“ a o několik let 

později ho převzal a modifikoval Coombs. Tento systém se sestává ze čtyř základních 

skupin komunikačních strategií – popření, výmluva, ospravedlnění a přiznání viny.
27
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Strategie popírání má za úkol tvrdit, ţe krize buď neexistuje, nebo za ni organizace 

nenese ţádnou odpovědnost. Tato strategie je vyuţívána především tehdy, kdyţ jsou 

proti organizaci vznesena falešná obvinění, důkazy nebo nepodloţené dohady. Její 

účinnost je tím vyšší, čím je reputace organizace lepší. Pak je veřejnost spíše nakloněna 

důvěřovat tvrzením samotné organizace. Pokud je její pověst negativní nebo minimální, 

pak je nutné mnohem důkladněji vysvětlovat, neboť zde chybí výhoda apriorní důvěry. 

Tato strategie se pouţívá nejčastěji, kdyţ přijde krize typu faux-pas, nezáměrná a 

externě způsobená. Coombs se domnívá, ţe pokud zainteresovaní, včetně médií, 

přistoupí na to, ţe ţádná krize neexistuje nebo nemá s organizací spojitost, pak 

organizace neztratí nic ze své pověsti.
28

 

Další strategií je strategie výmluvy. Ta je doporučována v případě, ţe obviněný můţe 

dokázat, ţe příčinou krize nebyl on sám, ţe nemohl nijak předejít jejímu vzniku, a tedy 

na ni nenese vinu. Oběti ale negativně vnímají, kdyţ kdokoliv sniţuje jejich poškození 

nebo se od nich distancuje. Podle Coombse je v těchto případech doporučovaná 

takzvaná omezená omluva – vyjádření lítosti, omezená pomoc, nikoliv však přijetí 

zodpovědnosti a hledání viníků. Tato strategie se pouţívá nejvíce u krizí zaviněných 

externím činitelem, ať uţ úmyslně nebo neúmyslně. V omezené míře ji lze pouţít i pro 

krizi-nehodu, pokud nezpůsobila ţádné váţné škody a není pravděpodobné její 

opakování.
29

 

Ospravedlnění je další krizovou strategií, která má za úkol minimalizovat škody. Další 

z teoretiků Huang říká, ţe by měla být vyuţita tehdy, kdy organizace, aktér můţe 

poskytnout důkazy o tom, ţe existující krize je sice způsobena jí samotnou, ale důsledky 

a škody, které jsou jí přičítány, jsou přeceňované a sporné.
30

 Součástí této strategie bývá 

často i připomínání dosavadních dobrých výsledků a apel na bezúhonnost organizace ve 

snaze udrţet její reputaci. Organizace vţdy musí přijmout zodpovědnost, podat důkazy 

a poté teprve upozorňovat na své přednosti. Základní chybou je vyuţívat místo omluvy 
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svou dobrou pověst. Zainteresované na začátku krize zajímají její okolnosti a důsledky. 

Pokud jim je organizace nepodá a zahlcuje je nepodstatnými informacemi, hrozí jí 

výrazné poškození image. 

Poslední strategií je přiznání viny. Krizová komunikace pouţívající tuto strategii je 

největší výzvou. Je aplikována tehdy, kdyţ je zcela evidentní, ţe krize nastala přímou 

chybou samotné organizace a způsobila výrazné škody. V tom případě se doporučuje 

úplné přiznání odpovědnosti, vyjádření lítosti obětem. Pokud to okolnosti zároveň 

dovolují, tak pro podtrţení omluvného gesta je vhodné nabídnout pomoc nebo 

kompenzaci a celkově nabídnout řešení. Řešení nebývá často tím organizačně nejlepším 

(například odstoupení managementu z funkce, zastavení činnosti...), ale veřejnost a 

především oběti ho berou většinou jako kompenzaci za způsobenou krizi, a mohou tak 

„odpustit“. Pokud je komunikace nastavena dobře, mohou dokonce zainteresovaní 

nakonec rozhodnout, ţe si organizace zasluhuje jejich sympatie za to, jak se vypořádala 

se situací, a neztrácí tak příliš ze své reputace. Tato strategie vyţaduje (spíše neţ 

racionální jednání) vyjádření emocí, soucitu a pochopení. To jsou kroky, kterými lze 

veřejnost dostat na správnou stranu.  

 

3.4. Faktory ovlivňující efektivitu krizové komunikace  

 

Na úspěšnosti krizové komunikace se kromě správné strategie podílí řada dalších 

faktorů. 

Průzkumy Kima a Leea prokázaly, ţe čím je krize váţnější a čím větší je zodpovědnost 

organizace za vzniklou situaci, tím hůře veřejnost akceptuje její krizovou komunikaci. 

Zpravidla je méně ochotná přijímat strategii odmítnutí, omluvy nebo vysvětlení.
31

 

Vliv image organizace je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují vnímání 

krize. Veřejnost má tendence hodnotit stejnou situaci rozdílně v závislosti na tom, jaký 

má s organizací vybudovaný vztah. Obecně je lépe přijímána komunikace té organizace, 

s níţ mají zainteresovaní vybudovaný pozitivní vztah. K příznivé image patří historie 

organizace a její chování během předchozích krizí. Veřejnost je zpravidla více 

nakloněna odpustit organizaci bez „škraloupů“ v historii neţ té, která je dlouhodobě 

problémová. Pozitivní historie zvyšuje důvěryhodnost společnosti a její komunikace. 
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Můţe se stát, ţe do vypuknutí krize nebyla organizace veřejně známá, a proto je její 

historie zcela neutrální, a to je výhoda. Krizová komunikace můţe vytvořit uměle 

pozitivní historii organizace poukazováním na dosavadní dobrou práci, přestoţe není 

obecně známa. To je hodnoceno jako mnohem důvěryhodnější, neţ kdyţ se na své 

úspěchy odvolává společnost, která je obecně vnímána negativně. 

Na efektivitu krizové komunikace má samozřejmě přímý vliv závaţnost krize samotné. 

Způsobené škody, počet zasaţených, to vše jsou faktory, které ovlivňují, jak bude 

krizová komunikace přijata. Je důleţité, jak krizi porozumí a jak ji budou interpretovat 

média. Tak ji totiţ zpravidla přijme i široká veřejnost. Podle Coombsových výzkumů 

čím váţnější krize je, čím je způsobena větší škoda, tím spíše má veřejnost tendenci 

připisovat zodpovědnost za krizi organizaci. Lidé podle atribuční teorie mají totiţ 

obecně potřebu hledat viníky spíše negativních neţ pozitivních akcí.
32

 (Atribuční teorie 

tvrdí, ţe lidé mají tendenci připisovat všemu dění a chování příčiny a důvody, a zabývá 

se jejich hledáním.) 

 

3.5. Zásady krizové komunikace 

 

Zásady krizové komunikace vyplývají jednak z potřeby informovat efektivně a 

přesvědčivě a také z nepsaných etických pravidel krizové komunikace. I zde totiţ 

existují jistá nepsaná pravidla, která by měla být dodrţována za všech okolností. 

Základní zásadou je upřímnost a otevřenost. To je hlavní nástroj, který umoţňuje 

organizaci vytvořit si se zainteresovanými vztah zaloţený na důvěře. Díky takovému 

vztahu bude veřejnost ochotna přijímat informace od dané organizace. Pokud veřejnost 

vytuší v jakékoliv odpovědi neupřímnost, bude náchylná k tomu vytvářet si různé 

negativní scénáře a uvěřit jim. Základní radou krizové komunikace je nikdy nelhat, a to 

ani kdyţ to znamená, ţe pravda můţe poškodit image organizace. Pro její obraz je podle 

Seegera, autora knihy o praktickém vyuţití krizové komunikace, mnohem horší, kdyţ se 

pravdu, často ještě přibarvenou, veřejnost dozví z jiného zdroje.
33

 Zásadou je 

komunikovat, neboť to je v nejranějších fázích krize klíčové. Právě tehdy se vytváří 

obraz o vině či nevině organizace a ten se pak jen těţko mění nebo vyvrací.  
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Krize jsou často spojeny s nejistotou. Na jejich začátku, kdy je největší hlad po 

informacích, často sama organizace ještě přesně neví, co a jak se událo a komu 

přisuzovat odpovědnost. I tehdy platí pravidlo upřímnosti, a pokud nejsou právě 

dostupné informace, spíše neţ fabulovat je lepší strategií přiznat nedostatek informací a 

pracovat pouze s těmi ověřenými. Tato strategie by ale nikdy neměla slouţit 

k zatajování nepříjemných skutečností. Seeger tvrdí, ţe základní zásadou v tomto 

případě je nikdy nezatajovat fakta, která jsou potenciálně nebezpečná. Je nutné 

informovat o moţných rizicích a nutných opatřeních tak, aby se zamezilo vzniku dalších 

moţných škod a obětí.
34

 

Důvěryhodnost sdělení v očích veřejnosti podle Seegerea stoupá, pokud organizace 

komunikuje nejen čestně a otevřeně, ale zároveň vyjadřuje soucit, zájem a pochopení. 

Veřejnost obecně mnohem lépe reaguje na emočně zabarvená sdělení a má tendenci jim 

důvěřovat. Suchá, profesionální sdělení naopak vyvolávají dojem chladu a nezájmu a to 

podrývá jejich obsah.
35

 

Další důleţitou zásadou je respekt k médiím. Nesmí být pojímána jako nepřátelská, 

nýbrţ jako velmi efektivní komunikační kanál, a proto je vhodné vybudovat si s nimi 

partnerský vztah. Pokud novináři vědí, ţe se mohou na informace od dané organizace 

spolehnout a ţe je dostanou včas a podle dohody, pak budou nejlepším pomocníkem. 

Spolupráce s důvěryhodnými zdroji je další způsob, jak podpořit důvěryhodnost 

organizace. Pokud existují třetí osoby, svědci, experti, kteří mohou stát na straně 

organizace, je ideální je v komunikaci vyuţít. Třetí osoby stojící mimo samotnou 

organizaci se totiţ často těší větší důvěře veřejnosti, a na jejich informace a 

přesvědčování proto reaguje lépe. 
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4. Krizová komunikace Jiřího Čunka 

 

Obsahem praktické části je analýza krizové komunikace politika Jiřího Čunka. Bude se 

zabývat tím, jak byly vyuţity metody, strategie a nástroje daných modelů krizové 

komunikace, které byly představeny v teoretické části práce. Tato část je rozdělena na 

poloviny, kaţdá se zabývá jedním ze zkoumaných krizových momentů a analyzuje je 

kaţdý zvlášť a na závěr srovnává, zda nastal vývoj ve zvládání krizové komunikace, 

nebo zda politik opakoval téţe chyby.  

Po shrnutí průběhu kauz se v kaţdé části nejprve zaměřím na základní otázku, a to zda 

se opravdu jednalo o krizi a zda byla krizová komunikace na místě, popřípadě o jaký typ 

krize se jednalo (interní / externí, zaviněná / nezaviněná) a zda byla správně 

identifikována. Poté bude následovat část zabývající se prekrizovou – preventivní fází, 

která se ptá, zda bylo moţné krizi předejít, kde udělal Jiří Čunek v tomto ohledu chyby 

a co bylo moţné udělat lépe. Model říká, ţe v samém začátku si má kaţdý stanovit cíle 

komunikace, cílovou skupinu a analyzovat situaci. Proto se tato část práce pokusí 

vysledovat, zda a jak si tyto kategorie vymezil zkoumaný politik. Následuje analýza 

toho, jakou z komunikačních strategií Čunek zvolil a popřípadě zda byla jeho volba 

správná. Poslední část kaţdé z podkapitol se věnuje dalším důleţitým faktorům, které 

ovlivnily jeho krizovou komunikaci a celkovému zhodnocení komunikace ze všech 

zmíněných hledisek. 

Série kauz Jiřího Čunka byla v letech 2007 a 2008 mediálně velmi proteţovaným 

tématem a jeho jméno se objevovalo v médiích takřka denně. Proto je mediálních 

výstupů spojených se jménem Jiřího Čunka obrovské mnoţství. Pro analýzu jeho 

krizové komunikace jsou vybrány pouze ty výstupy, kterých se Jiří Čunek zúčastnil. Jde 

především o rozhovory, reportáţe, tiskové konference, tiskové prohlášení a chat. 

Výjimečně jsou pouţity výstupy, především novinové články, v nichţ se popisuje 

Čunkovo vystupování. Z přepisů rozhovorů tyto okolnosti nemusí být zřejmé, proto 

jsem se rozhodla pracovat v omezené míře i s těmito materiály. 

Analýza se soustředí na dva hlavní momenty – na obvinění z přijetí úplatku a na 

obvinění z neoprávněného pobírání sociálních dávek. Na analýze obou kauz se pokusím 

ukázat rozdíly v krizové komunikaci Jiřího Čunka vůči ideálnímu modelu a zjistit, zda 

zde došlo k posunu, k vývoji ve zvládání krizových situací u tohoto politika. 
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4.1. Shrnutí průběhu kauz 

 

Krize Jiřího Čunka v letech 2007 a 2008 byly nejen silně medializované, ale kromě toho 

se na ně navázalo velké mnoţství dalších kauz, které se odvíjely na jejich pozadí. Případ 

takzvané „justiční mafie“
36

 se objevil v souvislosti s Čunkovou kauzou, ale vzhledem ke 

své závaţnosti se na jistou dobu stal důleţitějším neţ původní kauza. Předmětem 

zkoumání je politikova komunikace, a proto další okolnosti, které na ni neměly přímý 

vliv, budou zmíněny jen okrajově.  

Na začátku ledna 2007 se Jiří Čunek jakoţto předseda KDU-ČSL a senátor za volební 

obvod Vsetín stal ministrem křehké koaliční vlády Mirka Topolánka. V polovině ledna 

2007 se v médiích objevilo tvrzení, ţe na něj bylo v říjnu 2006 podáno anonymně trestní 

oznámení za přijetí půlmilionového úplatku v roce 2002, kdy byl starostou města 

Vsetína. Údajně na něj bylo podle deníku Lidové noviny podáno aţ šestnáct trestních 

oznámení především ze strany vsetínských Romů, také za zneuţití kreditní karty patřící 

radnici pro čerpání pohonných hmot pro soukromé účely a za podvod s dary na 

charitativní účely.
37

 V lednu 2007 poţádala policie Senát o vydání Jiřího Čunka 

k trestnímu stíhání pro podezření z přijetí úplatku. Senát ho na začátku února 2007 bez 

jeho výslovného souhlasu těsnou většinou vydal. Krátce poté byl policií obviněn z braní 

úplatků. V polovině února se objevuje další nařčení z podezřelé koupě rekreační chaty 

v Jeseníkách, to ale po několika týdnech utichá. Na začátku března 2007 se objevují 

nepotvrzené informace o tom, ţe se snaţil uplatit svou bývalou sekretářku Marcelu 

Urbanovou, která na něj údajně podala trestní oznámení pro přijetí úplatku. V polovině 

března se Jiří Čunek nedostavuje k výslechu. V květnu 2007 jsou z křivé výpovědi 

obviněni svědci, kteří svědčili v Čunkův prospěch. V červnu 2007 odebírá nejvyšší 

státní zástupkyně případ státnímu zástupci Radimu Obstovi a předává ho Arifu 

Salichovi. Ten v srpnu 2007 trestní stíhání zastavil s odůvodněním, ţe trestný čin nelze 

prokázat, a zpochybnil také svědectví korunní svědkyně Marcely Urbanové. Na konci 

října 2007 nejvyšší státní zástupkyně znovu otevírá trestní stíhání a objevuje se zároveň 

nařčení z neoprávněného pobírání sociálních dávek. Jeho podstatou je tvrzení, ţe 

Čunek pobíral sociální dávky, zatímco si na účet uloţil ve stejné době postupně 3,5 

milionu korun. Na začátku listopadu 2007 pak odstupuje Čunek z postu ministra, 
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zůstává předsedou KDU-ČSL a senátorem. Na konci ledna státní zastupitelství kauzu 

pobírání sociálních dávek odloţilo s tím, ţe se nejedná o trestný čin. 2. dubna 2008 se 

pak Jiří Čunek vrací na post ministra pro místní rozvoj. Zde končí období, kterým se 

z hlediska krizové komunikace budu zabývat. Podstatné informace týkající se případu se 

objevovaly de facto aţ do konce roku 2009. Pro tuto analýzu je však zásadní období od 

ledna 2007 (obvinění z přijetí úplatku) do dubna 2008 (návrat Jiřího Čunka do vlády). 

 

4.2. Obvinění z přijetí úplatku – analýza komunikace 

 

V polovině ledna 2007 se v médiích objevila zpráva, ţe byl Jiří Čunek obviněn z přijetí 

úplatku od stavební firmy HB Real v době, kdy byl starostou Vsetína. Firma HB Real 

dlouhodobě spolupracovala s městem Vsetín a měla podle obvinění uplatit Jiřího Čunka, 

aby jí byla přidělena zakázka na prodej bytů po zkrachovalé vsetínské zbrojovce. 

Obvinění z přijetí úplatku je bezesporu jedním z nejváţnějších nařčení, kterému můţe 

politik čelit, a pokud je dokázáno, ţe opravdu uplácel nebo byl uplácen, měl by to být 

konec jeho politické kariéry. Korupce je totiţ vnímána jako největší problém politiky. Je 

také nutné podotknout, ţe politik je veřejná osoba placená z daní veřejnosti, a má tedy 

povinnost se jí zpovídat ze svých aktivit, především pak v případech, kdy existuje 

moţnost, ţe je nevhodně nakládáno s penězi daňových poplatníků, tedy i pokud politik 

svou funkci zneuţívá. 

 

4.2.1. Znaky krize 

 

Závaţnost obvinění jasně signalizuje, ţe jde o váţnou situaci a ţe je nutné se s ní 

vyrovnat. Obvinění z korupce mělo i další důleţité znaky krize, a nebylo tedy pochyb, 

ţe se s nastalou situací musí nakládat jako s krizí. 

Obvinění Jiřího Čunka zaskočilo a zastihlo ho jednoznačně nepřipraveného. Moment 

překvapení sehrál důleţitou roli a to je důleţitým znakem krize. 

Dalším znakem je krátký reakční čas. Jiří Čunek byl médii atakován téměř okamţitě 

poté, co se k nim informace o obvinění dostala. Média vyţadovala jeho vyjádření a 

názor na obvinění hned v prvních hodinách po vypuknutí krize. V tu dobu měla média 

neúplné informace o kauze a ţádala jejich doplnění po Jiřím Čunkovi. Jeho reakcí bylo 

kategorické odmítnutí obvinění a pro Českou televizi se vyjádřil, ţe firma HB Real 
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neměla důvod ho uplácet, protoţe prodej bytů pro ni nebyl nijak výhodný. V zápětí ale 

dodal, ţe tuší, odkud obvinění pochází.
38

 Proto se jeho vyjádření mohla objevit hned 

v prvních článcích a reportáţích zabývajících se touto kauzou. 

Třetí charakteristikou krize, která byla dozajista naplněna, je hrozba. Jiří Čunek byl 

obviněním postaven do situace, v níţ byla ohroţena jeho politická pověst a čest a ty jsou 

pro politika klíčovým nástrojem k prosazování sebe a svého programu. Obvinění 

z korupce zároveň ohroţovalo jeho setrvání ve funkci. Navíc přímou hrozbou byla i 

moţnost případného budoucího zatčení. Sekundárně pak jeho obvinění ohroţovalo 

pověst vlády a KDU-ČSL, a tedy i její preference.  

Posledním znakem krize je nejistota jakoţto důsledek krize. I ta provázela situaci Jiřího 

Čunka. Podporoval ji především nedostatek důkazů, jejich zatajování a nejednoznačnost 

Čunkových výpovědí. Ten několikrát změnil vysvětlení toho, jak získal onoho půl 

milionu korun, který měl být úplatkem od firmy HB Real. Tato nekonzistentnost jeho 

výpovědí mu ubírala na důvěryhodnosti a také ţivila onu nejistotu. Veřejnost dostávala 

rozporné informace a společně s tím, ţe Jiří Čunek více neţ týden nebyl schopen 

předloţit jakýkoliv důkaz o své nevině, klíčil ve veřejnosti pocit nedůvěry, který krizi 

dále prohluboval. Nejistotu také posilovaly Čunkovy často nejednoznačné odpovědi a 

neschopnost zodpovědět otázky novinářů. Příkladem můţe být rozhovor pro Mladou 

frontu Dnes a Českou televizi: 

 

MFD: Můžete nějak doložit, kde jste půl milionu získal? 

JČ (Jiří Čunek): Určitě. Já si myslím, že ten původ půjde určitě doložit. 

MFD: Podle toho, co je napsáno v dopise, jste se s lidmi z firmy sešel. 

JČ: Vy si vzpomenete, s kým jste se sešla 11. února 2002. Já to skutečně nevím.
39

 

 

ČT: Dobře, pane vicepremiére, ještě se zeptám na jednu věc. Zkuste teď veřejnosti, 

prosím, vysvětlit, proč jste měl půl milionu doma v hotovosti a náhle jste se rozhodl 

uložit je do banky? 

JČ: Já jsem celých těch dvacet čtyři let měl vždycky peníze a je to mé rozhodnutí, jestli 

peníze mám doma nebo v nějakém bankovním ústavu. 

ČT: A proč jste se potom rozhodl dát je naráz do banky? 

                                                 
38

 Policie chce vydání Čunka k trestnímu stíhání. Události, 19.00, ČT 24, 16.1.2007.             
39

 JANEČKOVÁ, Zuzana. Peníze jsem měl doma. Mladá fronta Dnes, 23.1.2007, s.2. 



 

36 

 

JČ:Já jsem v té době stavěl dům a některé věci jsem potřeboval proúčtovávat normálně 

přes finanční ústav s tím ale, že já jsem samozřejmě už v té době věděl, že je potřeba mít 

peníze, které jsou čisté, naprosto věrohodné, a proto jsem se vůbec nebál to do 

bankovního ústavu dát.
40

 

 

4.2.2. Typ krize 

 

Jiří Čunek vnímal nastalou situaci za útok na svou osobu. Popisuje ji jako externě 

zaviněnou (podezírá z podání trestního oznámení svou bývalou sekretářku Marcelu 

Urbanovou) a úmyslně vyvolanou za účelem zdiskreditování své osoby. To je evidentní 

především z článku Lidových novin ze 17. ledna 2007. Svá podezření ale Čunek zmiňuje 

i při dalších mediálních vystoupeních: 

 

Čunek má za to, že jde o pokračování kauz, které se vyrojily těsně před senátními 

volbami. Obvinění označil za nesmyslná.( ...). Za udavače nepřímo označil právě 

bývalou sekretářku. „Ten původce asi ví, s kým jsem byl v kontaktu, a na všechny tyto 

věci podal anonymně trestní oznámení. Jsem pevně přesvědčen, že vím, kdo to je. Je to 

stále stejný zdroj. Jmenovat ho nebudu,“ řekl pouze.
41

 

 

To, ţe se podle Čunka jednalo o záměrný útok na jeho osobu, povaţuje za 

nezpochybnitelné a při mnoha příleţitostech to opakuje. Typ krize – útok – nepřipouští 

přiznání jakéhokoliv pochybení nebo přijetí zodpovědnosti. Čunek se prezentuje jako 

nevinná oběť komplotu a celou aféru povaţuje za pomluvu s účelem poškodit jeho a 

tím potaţmo i nově vzniklou vládu: 

 

Je to úplný nesmysl. Jsem přesvědčen, že snad velmi jednoduše prokážeme mou 

nevinu,“ zareagoval Čunek. Sám prý požádá Senát, aby jej imunity zbavil.(...) 

 „Jindy se tyto věci vlečou roky a teď je to tady. Je to kauza z roku 2002, všichni 

považují to načasování za naprosto jasné,“ prohlásil.
42
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Chce veřejnost přesvědčit o tom, ţe krizi opravdu nezpůsobil a ţe za ni nenese ţádnou 

odpovědnost. K tomu je nezbytná velká dávka přesvědčivosti. Pokud chce krizi 

prezentovat jako útok, musí přesvědčit veřejnost o tom, ţe je v této kauze obětí, a to je 

pro dosud málo známého politika velice náročný úkol. Překáţkou jsou tu především dvě 

skutečnosti – obtíţná prokazatelnost toho, na čí straně je pravda, a image dosud 

neznámého politika. Neexistují jednoznačné důkazy o tom, zda Jiří Čunek přijal 

úplatek, nebo zda se jedná o pomluvu. Je tedy především na jeho komunikačních 

schopnostech, zda dokáţe přesvědčit veřejnost o tom, ţe je nevinný. Dozajista by mu 

pomohly hmotné důkazy o tom, kde vzal oněch sporných pět set tisíc korun. Pokud je 

ale nemá nebo nemůţe poskytnout, pak se dostává do obtíţné situace, v níţ musí 

prokazovat svou nevinu. 

Druhým faktorem, který hraje v jeho neprospěch, je jeho relativní neznámost. „Značka 

Čunek“ je v celostátní politice nová. Jiří Čunek vstoupil do nejvyšších pater politiky na 

podzim roku 2006 po vyhraných senátních volbách. Předsedou KDU-ČSL se stal 

v prosinci 2006 a ministrem a místopředsedou vlády v lednu 2007. Do povědomí 

veřejnosti vstoupil sice uţ jako starosta Vsetína nestandardním řešením situace 

vsetínských nepřizpůsobivých občanů. Nic bliţšího o něm veřejnost nevěděla. 

Vystěhování vsetínských nepřizpůsobivých občanů a následné drtivé vítězství 

v senátních volbách ho katapultovalo do čela KDU-ČSL. Vzápětí se stal 

místopředsedou a ministrem Topolánkovy koaliční vlády, ve které byla KDU-ČSL 

nezbytnou sloţkou, a z toho pramenila i Čunkova jistota, co se týče jeho vládního postu. 

Jeho odvoláním by totiţ vláda riskovala odchod KDU-ČSL z koalice, a tím své 

zhroucení. 

Před vypuknutím krizí byl mediální styl tohoto politika hodnocen novináři vesměs 

pozitivně. Bylo ale poukazováno na velkou změnu ve způsobu komunikace poté, co 

vstoupil do vysoké politiky. V diskuzi na ČT 24 ještě před vypuknutím kauzy byly jeho 

komunikační schopnosti popsány takto: 

 

(...) 

Petr SKOČDOPOLE, moderátor: 

„Tak vidíte, to jsme se dostali ke konkrétním jménům, o to mi jde, třeba v případě pana 

Čunka, tam jsme svědky toho, že je ze všech stran chválen pro svou otevřenost, ať už od 

novinářů, nebo, jak vidíme, i od politických konkurentů, že mluví dobře. Ale on není 

zvyklý na tu top politiku a na komunikaci s novináři.“ 
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Michaela JÍLKOVÁ, novinářka, specialistka na politická interview, Mladá fronta 

DNES: 

„No, já bych právě si dovolila, já jsem dělala s panem předsedou Čunkem, ještě než byl 

předsedou, a pak čerstvě, co byl předsedou, a musím říct, že i u nás v redakci v Mladé 

frontě jsme byli velmi překvapeni tím velkým rozdílem, protože předtím on mluvil velmi 

konkrétně, říkal, že bude tvrdý, že bude takový, o romské problematice mluvil jasně, a 

najednou, když byl tím předsedou, tak už mu došlo zcela jasně a logicky, že ta jeho slova 

mají větší váhu, že najednou má zodpovědnost, že najednou, když něco řekne, já nevím, 

o panu Kalouskovi, o támhle tom, tak už to neuměl tak jasně vysvětlit, a ten jasný, 

svérázný, radikální, bych řekla, pan Čunek už není teď, co je předsedou...“
43

 

 

Pokud se Jiří Čunek vyjadřoval k politickým tématům týkajícím se jeho práce, jeho 

resortu nebo jeho působení na vsetínské radnici, pak se dala jeho komunikace dle mého 

názoru charakterizovat jako velmi přímá, často byl aţ radikální v prezentaci svých 

názorů. Své názory a postupy vysvětloval zpravidla velmi jasně, nekomplikovaně a 

srozumitelně pro širokou veřejnost a dalo by se tedy říci, ţe byl povaţovaný za 

zdatného komunikátora.  

 

4.2.3. Prevence 

 

Existovala moţnost, jak mohl Jiří Čunek odvrátit krizi ještě před jejím vypuknutím nebo 

minimalizovat její následky? Bylo moţné krizi předvídat a připravit se na ni? A 

připravil se na ni Jiří Čunek? Na tyto otázky se pokusí odpovědět analýza jeho 

komunikace v prekrizové fázi. 

Trestní oznámení na Jiřího Čunka bylo podáno anonymně jiţ v říjnu 2006 a zdá se tedy, 

ţe Jiří Čunek měl dostatek času se na svou veřejnou obhajobu připravit. Podle jeho 

prvních reakcí na nastalou krizi se zdá, ţe o trestním oznámení informován nebyl, coţ je 

podle zákona moţné i pravděpodobné. O obvinění se dozvěděl aţ v lednu 2007, kdy 

mělo být zahájeno trestní stíhání, coţ je podle práva nutné. Podle ČTK Čunek na 

začátku ani nevěděl, čeho se trestní stíhání týká: 
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Policisté požádali Senát o vydání předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka k trestnímu stíhání. 

Je podezřelý, že v roce 2002 převzal od jedné vsetínské firmy půlmilionový úplatek.(...) 

Jeho reakci se nám nepodařilo získat. Podle ČTK neví, čeho se celá věc týká.
44

 

 

Jiří Čunek neměl dostatek času na to, aby se na krizovou komunikaci připravil a třeba i 

přišel jako první s vlastní verzí příběhu. 

 S odstupem času je moţné tvrdit, ţe nebylo taktické ignorovat špatné vztahy 

s bývalou sekretářkou Marcelou Urbanovou. Ta na něj v roce 2006 podala trestní 

oznámení pro sexuální obtěţování, on na ni reagoval podáním trestního oznámení pro 

pomluvu a vydírání. Tato výměna obvinění je konkrétním důkazem špatných vztahů 

Čunka a Urbanové, které později kauzu silně ovlivnily. Urbanová v několika 

rozhovorech pro média opakovaně uvedla, ţe ji Jiří Čunek nejen obtěţoval, ale dokonce 

ji poniţoval a vyhroţoval jí. Situaci nepomohlo ani to, ţe ji Čunek přímo označil za 

pravděpodobného šiřitele pomluv o jeho osobě. Takto se vyjádřil mimo jiné i pro 

Mladou frontu Dnes: 

 

„Je to další z jejích špinavostí,“ komentoval věc Čunek. Urbanová musela před lety 

nedobrovolně úřad opustit, vloni obvinila Jiřího Čunka ze sexuálního obtěžování.
45

 

 

S odstupem času se tedy dá říci, ţe ignoroval nebo spíše podcenil signály přicházející 

krize. Pokud úplatek opravdu přijal před očima Urbanové, jak ona tvrdila, pak dozajista 

podcenil její moţnosti a moţné dopady jejího jednání. Pokud jej nepřijal, bylo značně 

netaktické s ní udrţovat tak napjaté vztahy.  

Z jeho prvních reakcí je evidentní, ţe nebyl na krizi připraven. Několikrát během 

prvního týdne změnil verzi příběhu o původu půl milionu korun na svém účtu, nebyl 

připravený na otázky novinářů a nebyl prvním, kdo o trestním stíhání informoval. Ztratil 

tedy zásadní výhodu první verze.  

Celkově se od začátku kauzy neobjevily ve sledovaných zdrojích pozitivní články o 

jeho osobě nebo hypotézy podporující jeho nevinu. Vzhledem k tomu, ţe ve vysoké 

politice se pohyboval teprve několik měsíců, neměl ještě precizně nastaveny 

komunikační kanály s jednotlivými médii a jeho komunikace před krizí byla spíše 

nahodilá, to se projevilo v následné krizové komunikaci. Média mu nebyla pozitivně 
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nakloněna a o jeho kauze informovala často poměrně skandálním způsobem. Dokladem 

jsou následující téměř bulvárně laděné titulky: 

 

Jiřího Čunka čeká nepříjemné vysvětlování
46

 

Čunek: Co o mně ještě nevíte
47

 

Čunek má problém, půl milionu na účtu
48

 

 

Ze svého krátkého pobytu ve vrcholné politice měl jednu výhodu – nebyl zatím 

poznamenaný ţádnou významnou politickou kauzou a jeho image byla takřka čistá. 

Jako sporný krok Jiřího Čunka bylo vnímáno pouze vystěhování nepřizpůsobivých 

občanů ve Vsetíně, celostátní kauzy se ho zatím nedotkly. Na druhou stranu ho ale 

veřejnost prakticky neznala a dosud si o něm nevytvořila mínění. Nebylo proto pro jeho 

image ideální, ţe svou kariéru ministra začínal obviněním z korupce. První dojem je 

totiţ velmi silný a je těţké ho změnit. Nová politická osobnost je pro veřejnost zpravidla 

nepředvídatelná, a navíc má veřejnost tendence více důvěřovat negativním zprávám, coţ 

Čunkově image velmi ublíţilo. Neměl dosud dostatečně dlouhou zkušenost s jednáním 

s médii, a to jeho mediální komunikaci rozhodně neprospělo.  

 

4.2.4. Postup krizové komunikace 

 

Prvním krokem, který je nutný učinit po vypuknutí krize, je stanovení cílů. 

V politickém prostředí jsou klíčem k úspěchu politické preference a udrţení voličů. 

Tomu by měla být celá krizová komunikace podřízena. Voliči jsou pro stranu i politika 

cestou k sebeprosazení, a proto by se měl snaţit vycházet jim maximálně vstříc. Pro 

voliče je důvěryhodnost jedním z nejdůleţitějších faktorů, podle kterých přidělují 

preference, a právě důvěryhodnost v tomto typu kauzy (obvinění z korupce) trpí nejvíce. 

Jiří Čunek pro udrţení důvěryhodnosti zvolil cestu úplného očištění a pokouší se 

všechna obvinění proti své osobě odrazit a tak si důvěryhodnost u svých voličů udrţet. 
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Překáţkami v naplnění tohoto cíle je mu uţ zmíněná neznámost „značky Čunek“, silný 

mediální tlak, nedostatečně rozvinuté vztahy s médii a nedostatek důkazů v jeho 

prospěch. 

Dalším krokem je stanovení cílové skupiny. V kapitole pojednávající o specifikách 

krize v politickém prostředí bylo zmíněno, ţe politická krizová komunikace má 

specifickou cílovou skupinu, a tou je celá veřejnost. Problém v politickém prostředí 

totiţ neohroţuje přímo de facto nikoho, ale zainteresovaní jsou v něm všichni občané. 

Jiří Čunek podcenil roli veřejnosti. Často argumentoval tím, ţe informace podá svým 

kolegům, straně, vládě, a vlastně tak naznačoval, ţe jsou pro něj důleţitějšími partnery 

neţ veřejnost. Z jeho vyjádření je patrné, ţe jeho primární a hlavní cílovou skupinou 

byl Senát, KDU-ČSL a vládní partneři. Zapomněl ale na to, ţe politika je především 

sluţbou veřejnosti a jí se také musí zodpovídat. Velmi často opakuje, ţe vše dělá pro 

senátory, policii, své kolegy, ale takřka nikdy se nezmiňuje o veřejnosti. Příkladem 

mohou být vyjádření pro Českou televizi nebo Lidové noviny: 

 

„No, ne, pozor. To je to, že vy říkáte: "Jste ochoten doložit všechno o svém domu?" 

Ano, o svém domu ano, protože to není tak dávno mnoho, jenomže já jsem si na ten 

dům, a to jsem také uvedl a ty doklady jsem dal, byť jsem je nemusel dávat, jsou úplně 

irelevantní pro toto vyšetřování, já jsem je dal kvůli senátorům ne kvůli policii, tak jsem 

si našetřil před tím. Ale vy byste, a vy jste se na to nepřímo zeptal v té otázce před tím 

jaksi, že bych doložil i tyto věci. A pro mě je naprosto nepochopitelné, že se šetří, kolik 

jsem kdy vydělával, až já nevím do jakého roku“.
49

 

 

„Dnes už se musím řídit radami svého advokáta,“ řekl Čunek. Dodal, že to, co dělal 

před vstupem do politiky, je pouze jeho soukromá záležitost. Věc už nehodlá 

„rozpitvávat“.
50

 

 

„My jsme především avizovali, že ta schůzka bude neveřejná, tedy nebude ani pro 

sdělovací prostředky. A já to slovo dodržím, takže nebudu nic potvrzovat ani vyvracet, 

zkrátka my o té schůzce informovat novináře v tom aktuálním čase nebudeme.“
51
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LN: „Dokážete vysvětlit, kde jste vzal půl milionu korun, které jste pak odnesl do 

banky?“ 

JČ: „Vysvětlím to těm, kterým to vysvětlit mám.“ 

LN: „Takže to veřejnosti nevysvětlíte?“ 

JČ: „To nemusím vysvětlovat a nebudu se do toho pouštět.“
52

 

 

Zdá se, jako by si neuvědomoval důleţitost veřejnosti pro politika a to, jak důleţitý je 

způsob podání informace. Svou rétorikou si tak naprosto zbytečně veřejnost obrací proti 

sobě tím, ţe k ní nemluví, neposkytuje jí informace, které ji zajímají (například 

výsledky politických jednání a vyjednávání), nepřizpůsobuje své jednání poţadavkům 

a zájmům veřejnosti. 

Dalším krokem pro úspěšné zvládnutí krize by měla být analýza situace, tedy rozbor 

toho, jak je krize vnímána, co je povaţováno za hlavní problém, a jak ji veřejnost a 

média chápou, a případně hledat cesty, jak tuto percepci změnit. Jiří Čunek byl obviněn 

z přijetí úplatku a slovo korupce se objevovalo v médiích velmi často. Obvinění 

z korupce je přitom u politiků bráno jako jedno z nejváţnějších pochybení. Veřejnost je 

velmi citlivá na kaţdé obvinění z korupce a existuje u ní něco jako presumpce viny. 

Pro kaţdého obviněného je nutné, aby se očistil a dokázal, ţe úplatek nepřijal. Jiří 

Čunek podcenil to, jaký význam veřejnost přikládá jeho obvinění. Některé argumenty, 

které uváděl, určitě nepomohly. Příkladem je jeho vyjádření pro Českou televizi: 

 

„Já jsem si totiž uvědomil, že jestli vy a někteří lidé v tomto státě chtějí věřit tomu, že 

bych já byl schopen, a vůbec možná mnozí politici, které znáte, přebírat vůbec úplatky, 

a to ještě takovým způsobem, kdy trhám obálky, všem, kteří jsou přítomni, to ukazuju, já 

si myslím, že to skoro je legrace. To, že to šetří policie, ta to dělá proto, že musí, ale já 

jsem si uvědomil, že o tom vlastně už vůbec nechci hovořit, protože mně samotnému už 

samotný fakt, jak se to mělo stát, připadá tak hloupý, až tedy idiotský, že se k tomu už 

nechci vyjadřovat pro novináře ani pro, pro veřejnost.“
53

 

 

Součástí první fáze jsou i odpovědi na zásadní otázky, které krize vyvolala. Novináře i 

veřejnost nejvíce zajímaly následující otázky: Co je to za peníze, které se vám objevily 

na účtu?, Jak se v kauze chystáte postupovat a jak ji budete řešit?, Víte, kdo stojí za 
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trestním oznámením?, Jak vaše situace ovlivní vládu a vaše setrvání v ní?, Jak to ovlivní 

KDU-ČSL?, Chystáte se pod tíhou obvinění odstoupit? 

Jiří Čunek je zodpověděl nedostatečně a nepřesvědčivě. Původ peněz na svém účtu 

vysvětlil několikrát, ale jednotlivé verze se velmi lišily. Na otázku, jak bude postupovat, 

odpovídal, ţe přednese důkazy o své nevině. Ty předloţil opoţděně, aţ deset dnů po 

zveřejnění obvinění, a navíc byly značně neprůkazné. Naopak velmi jistě odpovídal na 

otázku, zda ví, kdo stojí za jeho obviněním, a od počátku jmenoval svou bývalou 

sekretářku a popisoval poměrně zevrubně jejich špatné vztahy. V krizové komunikaci se 

nedoporučuje spekulovat. Čunek se dopustil chyby tím, ţe od začátku osočoval svou 

bývalou sekretářku a snaţil se na ni shodit vinu. Toto jednání rozhodně neposílilo jeho 

důvěryhodnost v očích veřejnosti. 

 

4.2.5. Strategie 

 

Další bodem analýzy je zjištění, jakou zvolil Čunek komunikační strategii. Uţ bylo 

řečeno, ţe krizi pojal jako útok na svou osobu, tedy ji nezavinil a nenese za ni 

odpovědnost. Tomu podřídil i komunikační strategii a zvolil taktiku popírání. Zcela se 

distancoval od odpovědnosti a svaloval vinu na jiné osoby. Tato obvinění vznáší bez 

hmatatelných důkazů. Argumentuje pouze tím, ţe je obvinění falešné a důkazy proti 

němu jsou smyšlené. 

Jak bylo řečeno v teoretické části, strategie popírání je efektivní především tehdy, pokud 

má subjekt vybudovanou pozitivní image. Jiří Čunek byl ale postavou poměrně 

neznámou a takové veřejnost důvěřuje méně a má sklony uvěřit spíše negativním 

informacím. Pro Čunka tak bylo mnohem obtíţnější přesvědčit veřejnost o své nevině, 

objasnit okolnosti kauzy. 

Strategie popírání doporučuje neomlouvat se a nepřijímat ţádný díl odpovědnosti. 

V komunikaci Jiřího Čunka ale chybí vyjádření emocí. Působí chladně a odtaţitě a 

veřejnost si tento postoj můţe vyloţit jako výraz nezájmu a nadřazenosti. Nic z toho mu 

nepomohlo v tom, aby si získal sympatie veřejnosti a ta uvěřila jeho „popírací“ verzi 

příběhu. 
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4.2.6. Další faktory ovlivňující krizovou komunikaci Jiřího Čunka 

 

Způsob vedení krizové komunikace ovlivňuje vţdy mnoho dalších faktorů. Kromě výše 

zmíněných (typ krize a výběr strategie) jsou jimi i stupeň reálné odpovědnosti, image 

organizace (v tomto případě Jiřího Čunka) a způsobené škody. 

Všechny tyto faktory byly jiţ zmíněny v předchozích bodech, proto je na tomto místě 

pouze shrnu a zhodnotím. 

Prvním je stupeň odpovědnosti. V kauze existovaly dva protichůdné názory na to, kdo 

nese odpovědnost. První názor obviňoval Jiřího Čunka z přijetí úplatku, a přisuzoval mu 

tedy plnou odpovědnost. Druhým pak byl Čunkův postoj, kdy tvrdil, ţe úplatek nikdy 

nepřijal a ţe smyslem kauzy je pouze jeho diskreditace. Nenese tedy ţádnou 

odpovědnost. Tomu odpovídal i způsob jeho komunikace – naprosté odmítnutí všech 

nařčení a strategie popírání. Součástí této strategie byly i pokusy svalit vinu na jiné. 

Závaţnost kauzy byla bezesporu obrovská a Čunek se od ní snaţil distancovat 

odmítnutím obvinění. Alespoň navenek to nevypadalo, ţe se snaţí hledat řešení, coţ od 

něj veřejnost očekávala. 

Jeho image v době kauzy také nebyla pozitivním faktorem, který by mu krizovou 

komunikaci ulehčil. Jednak byl Čunek v celostátní politice aktivní teprve dva měsíce a 

„proslavil se“ pouze kontroverzním řešením otázky vsetínských nepřizpůsobivých 

občanů. Kauza ho zastihla krátce po nastoupení do vysoké funkce, coţ mu 

zkomplikovalo budování vlastní image, protoţe se musel hned od začátku soustředit na 

odvracení krize. Pokud bylo jeho jméno uvedeno v médiích, bylo téměř vţdy spojováno 

s probíhající kauzou, a ne s jeho politickými názory a prací. Počet článků zabývajících 

se jeho působením na ministerstvu pro místní rozvoj se se dá spočítat na prstech jedné 

ruky.  

Výše škod ovlivňuje vnímání krize veřejností. V tomto případě neexistují fyzické 

škody, nicméně korupce je de facto útokem na právní stát. Týká se celé veřejnosti, 

všichni mají právo na informace, zvláště kdyţ je do kauzy zapleten člověk, který je 

delegován do vedení státu. Ohroţena se můţe cítit i sama KDU-ČSL, neboť kauza 

Jiřího Čunka ji mohla připravit o klíčové preference. Ohroţena byla také vládní koalice, 

která v té době plně závisela na KDU-ČSL a potaţmo na jejím leaderovi. Politická 

kariéra Jiřího Čunka byla ohroţena podezřením z korupce, coţ je obvinění takřka 

neslučitelné s dalším setrváním v politických funkcích. 
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4.2.7. Zhodnocení krizové komunikace během první krize 

 

Závěrečná kapitola této části zhodnotí Čunkovu krizovou komunikaci z hlediska 

dodrţení či nedodrţení zásad krizové komunikace a poukáţe na základní chyby, kterých 

se dopustil.  

Základní zásadou krizové komunikace je otevřenost a upřímnost. Je nutné brát 

v úvahu, ţe alespoň v začátku kauzy nemohl mít Jiří Čunek dostatek informací ani 

důkazů svědčících v jeho prospěch. Měl tedy jistě nárok přiznat nedostatek informací, 

ačkoliv byl médii tlačen ke spekulacím. On přesto na začátku nepřiznal nedostatek 

informací, naopak začal nejen spekulovat o příčinách a vinících kauzy, ale především 

velmi rychle přišel se svou verzí příběhu. To by nebyla chyba, pokud by několikrát 

nezměnil vysvětlení toho, jak k inkriminovanému půl milionu na účtu přišel. Tím 

rapidně poklesla jeho důvěryhodnost a veřejnost dostala první důvod k pochybám o jeho 

pravdomluvnosti. Jednotlivé verze Čunkova příběhu o původu peněz shrnula Česká 

televize: 

 

ČT: Lidoveckému předákovi přitěžují mnohdy protichůdná vyjádření. 

Výpověď na policii, 8. leden: 

JČ: „Na vklad pět set tisíc si nevzpomínám." 

 

Rozhovor pro Mladou frontu, 23. leden: 

JČ: „Jsou to mé peníze, které jsem si našetřil, všechny peníze, které jsme měli s 

manželkou." 

 

Následné vyjádření v České televizi/Události, komentáře - 23. 1. 2007: 

JČ: „Já jsem ale neřekl ve smyslu, že jsou to celoživotní úspory, protože úspory jsem 

měl větší.“ 

 

A nakonec vyjádření v Senátu. 

Josef NOVOTNÝ, senátor, člen mandátového a imunitního výboru /SNK-ED/: 

„Pan Čunek odpověděl, že si nevzpomíná, že jsou to nějaké rodinné peníze.“ 

JČ: „Věřím, že nikdo už dál nebude posuzovat ty odpovědi, jako že jsou jiné.“
54
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Častá odmítnutí odpovědět na otázky týkající se jeho kauzy a nechuť podávat 

informace vyvolávaly dojem „vykrucování se“ a tajení důleţitých faktů. To také 

přispělo k vyvolání dojmu neupřímnosti.  

Je sice pochopitelné, ţe neměl hmatatelné důkazy o své nevině, ale v rámci pravidel 

krizové komunikace nebylo vhodné slibovat jejich předloţení a nechat veřejnost téměř 

dva týdny čekat a poté předloţit naprosto neprůkazné dokumenty. Toto jednání dává 

prostor pro negativní hodnocení a nařčení ze lţi, coţ jednoznačně Čunkovu image 

poškozuje i přesto, ţe vina nebyla fakticky prokázána. Média s oblibou hledají 

skandální odhalení a spekulují, jak se mohly události stát. Jiří Čunek jim svým 

neupřímným jednáním a neochotou poskytovat informace poskytl široké pole 

působnosti. 

Další zásadou krizové komunikace je komunikovat. Jiří Čunek podal médiím velké 

mnoţství vyjádření, prohlášení nebo rozhovorů. Kvantitativně tuto zásadu naplnil. 

Problémem jeho komunikace bylo, ţe často měnil svá tvrzení, zřídka podával nové 

informace, a tak pouze zavdával příleţitost k napadání svých protichůdných tvrzení, 

která někdy vznikla pouze nevhodnou volbou slov. Pouţíval i v krizové komunikaci 

tabuizované „no comment“, a to především v pozdějších fázích krize, kdy uţ byl pod 

tlakem médií unavený a netrpělivý. 

Naplnění zásady, nebo spíše doporučení, vyuţít emoce, vyjádřit lítost a empatii nelze 

v komunikaci Jiřího Čunka téměř vysledovat. Analýza se opírá především o novinové 

články a přepisy televizních pořadů, ty nám nezprostředkují například citové zabarvení 

hlasu nebo mimiku, ale jeho vyjádření jsou evidentně často úsečná a netrpělivá. 

Příkladem můţe být vyjádření pro Lidové noviny: 

 

Jenže Čunek to tají. Stejně jako výši svých celkových úspor. „Na to odpovím pouze 

příslušným orgánům. Dneska má půl milionu kdekdo.“
55

 

 

Posledním doporučením zmíněným v teoretické části je zapojení třetí strany, 

nezávislých osob, které by mohly vylíčit Jiřího Čunka v dobrém světle a přinést nové 

informace o jeho osobě nebo případu. Ačkoliv zde bylo přímo zainteresováno několik 

osob (např. majitel realitní firmy, od které měl Čunek přijmou úplatek, rodinní 
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příslušníci...), tak jediný, kdo se pro média vyjadřoval, byla Marcela Urbanová, bývalá 

Čunkova sekretářka, která jeho obraz pouze poškozovala. Tuto moţnost zapojení jiných 

osob, třetí strany, která by mluvila v jeho prospěch, nevyuţil, a nikdo takový se 

neobjevil. Moţnost vylepšit si image touto cestou Čunek promarnil. 

Další chybou v jeho krizové komunikaci je odvolávání se na vlastní pověst. 

Opakování bezpředmětného argumentu, ţe je bojovníkem proti korupci a ţe mu jeho 

strana věří, působilo pyšně a spíše jeho image poškodilo. 

Jiţ několikrát zmiňovanou chybou byla skutečnost, ţe se k médiím choval jako 

k nepřátelům a jejich práci často veřejně kritizoval. Tím si samozřejmě nezískal média 

na svou stranu a nevybudoval si s nimi dobrý vztah.  

Často se také otázkami nechal zahnat do defenzivy. Nezkusil být proaktivní, iniciativní 

a být tím, kdo první přinese ţádané informace a přiměje ostatní reagovat na svá tvrzení. 

To by mu jistě v jeho náročné situaci nejen odlehčilo, ale také by tím získal moţnost 

komunikaci řídit a jeho projev by nebyl tak defenzivní.   

Problematické bylo i jeho „tipování“ viníků, svalování viny na jiné bez přítomnosti 

důkazů. Zbavování se odpovědnosti tímto způsobem vyvolává silný dojem 

nedůvěryhodnosti, snahy o zametení problému pod koberec. Komunikačně efektivnější 

cestou v tomto případě je aktivní pomoc při vyšetřování, zapojení se do řešení případu. 

Takové jednání veřejnost vnímá obecně pozitivně.  

Skutečnost, ţe se vzdal poslanecké imunity, aby mohl být vyšetřován v trestních 

věcech, mohla jeho image zlepšit. Tento krok mohl být interpretován jako pomoc při 

šetření kauzy. Jenomţe Jiří Čunek po několikerém ujištění, ţe se imunity vzdá 

dobrovolně, nakonec pro své vydání nehlasoval, a tím popřel svá předchozí prohlášení. 

K trestnímu stíhání tak byl Senátem sice vydán, ale nelze říci, ţe zcela dobrovolně. 

Stejně jako vzdání se imunity, tak i odstoupení z politických postů bere jako ústupek 

těm, kdo na něj kauzu nastraţili a jako přiznání viny, coţ je podle něj naprosto 

nepřijatelné řešení. 

 

4.3. Obvinění z neoprávněného pobírání sociálních dávek – analýza 

komunikace  

 

Druhá Čunkova kauza se v médiích poprvé objevila na konci října 2007. Jiří Čunek měl 

pobírat neoprávněně sociální dávky i přesto, ţe na svém účtu měl 3,5 milionu korun. 
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Tedy i zde, stejně jako u minulé kauzy, hrály roli finance nejasného původu. Podle výše 

příjmů nemohl Čunek ušetřit 3,5 milionu korun. Kromě otázky zákonnosti se nabízí i 

otázka etického jednání. Je správné pobírat státní příspěvky i přesto, ţe disponoval 

nemalou finanční částkou? 

Současně na konci října 2007 dala nejvyšší státní zástupkyně pokyn ke znovuotevření 

kauzy přijetí úplatku a Čunek s argumentem zajištění nezaujatého vyšetřování odstoupil 

z funkce ministra, dokud nebude jeho jméno očištěno. 

Z hlediska počtu a frekvence výstupů ve sledovaných médiích je tato kauza menších 

rozměrů. Časově se dá omezit na období od konce října 2007 do začátku dubna 2008, 

kdy byl Jiří Čunek jmenován zpět do funkce ministra. Krizová komunikace týkající se 

objasnění této situace byla mnohem kratší. Téma sociálních dávek utichlo jiţ v prosinci 

2007 a následovala vyjednávání o návratu Jiřího Čunka do vlády. Úkolem příštích 

kapitol je analýza krizové komunikace během této druhé kauzy. Zdůrazněny budou ty 

komunikační postupy, které nebyly v první kauze pouţity a jsou specifické pro druhou 

krizi.  

 

4.3.1. Znaky krize 

 

Také druhá kauza splňuje základní charakteristiky krize. Pro Jiřího Čunka i všechny 

další zúčastněné byla překvapivá jak z hlediska obsahu, tak načasování. Po hlavním 

aktérovi vyţadovala okamţitou reakci a obsahovala hrozbu. Pověst daného politika byla 

opět ohroţena podezřením z přestoupení zákona, k němuţ se přidruţil etický problém. 

Byl Jiří Čunek opravdu sociálním případem závislým na pobírání dávek? Nebo jen 

vyuţil mezery v zákoně a pobíral je neoprávněně? Obzvlášť silně tato kauza rezonovala 

po známém Čunkově projevu během chatu na Blesk.cz, ve kterém se postavil proti 

sociálním příspěvkům pro Romy. Tento výrok přetiskla i sledovaná média, a proto je 

zde pro ilustraci uveden v přepisu České televize: 

 

ČT: Jiří Čunek, v poslední době jeden z nejčastěji zmiňovaných politiků. Čunek na dotaz 

čtenáře, jestli bude stát dotovat ostatní lidi, stejně jako Romy, odpověděl: 

"To se budete muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně 

a potom se vás teprve někteří politici zastanou."
56
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 Průzkum STEM: Výroky Jiřího Čunka, Události, komentáře, 21.00,  ČT 24, 4.4.2007.  
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Nechyběl tu ani další znak krize – nejistota, která se opět projevila v Čunkových 

vysvětleních. Opět měnil své výpovědi, zda dávky pobíral (nejdříve tvrdil, ţe ne, poté 

ţe moţná ano, ale byly oprávněné), mlţil i kolem původu peněz a trvalo několik týdnů, 

neţ informoval veřejnost o jejich původu.  

 

4.3.2. Typ krize 

 

Čunek i tuto krizi povaţoval za cílený útok na svou osobu a pokus o jeho očernění. 

Stejně jako v minulé kauze trvá na své úplně nevině a vše povaţuje za komplot, jehoţ 

účelem je ho zdiskreditovat. V této kauze však existují reálné důkazy, ţe sociální dávky 

opravdu pobíral a na svém účtu měl velký obnos, jehoţ původ neprokázal. Není známo, 

zda to bylo legální, a v tom případě by se jednalo o krizi – přestupek.  

Druhá krize se odehrála více neţ devět měsíců po vypuknutí první a veřejnost měla čas 

a prostor změnit své vnímání „značky Čunek“. Byl to uţ druhý skandál v jeho poměrně 

krátké kariéře ve vysoké politice a dalo by se proto říci, ţe veřejnost uţ byla jeho 

neustálými, vleklými problémy unavená a vůči politikovi značně nedůvěřivá. Na jeho 

image se podepsala nejen historie krizí, ale také skutečnost, ţe takřka celé své 

ministerské období řešil obvinění z úplatku a další menší kauzy a nevěnoval se plně 

řízení Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejnost ho vnímala jako problémovou osobnost, 

dalo by se říci, ţe se u ní netěšil příliš velké důvěře. Jeho preference v průběhu roku 

klesaly, a to i kvůli jeho neochotě poskytovat veřejností informace a vyjadřovat se pro 

média.  

4.3.3. Prevence 

 

Podezření z neoprávněného pobírání sociálních dávek vyšlo najevo v souvislosti se 

zkoumáním jeho účetnictví v první kauze. Bylo pravděpodobné, ţe jakoţto veřejná 

osoba bude dotazován médii nebo policií na původ značné finanční částky, kterou měl 

uloţenou na svém účtu. Jednoduchou kalkulací lze dojít k závěru, ţe tak vysokou částku 

nemohli spolu s manţelkou naspořit pouze ze svých platů. Otázka původu peněz byla 

proto zcela oprávněná. Z vysvětlení Jiřího Čunka je patrné, ţe na podobné otázky nebyl 

připraven, a tudíţ ani schopen původ peněz vysvětlit. I tentokrát několikrát měnil verzi 

toho, jak je získal. 
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Místo podání vysvětlení začal obviňovat policii z neoprávněných postupů a neúměrného 

zasahování do jeho soukromí, coţ v očích veřejnosti jen podporovalo nedůvěryhodnost 

jeho výpovědí. 

Součástí prevence je i budování dobrých vztahů se všemi zainteresovanými, v případě 

politika s celou veřejností. Téměř veškerá Čunkova komunikace ve vysoké politice 

byla krizová a obranná. Neměl příleţitost vybudovat si s médii a veřejností pozitivní 

vztah. Ani ve druhé kauze se tedy fáze prevence nejeví jako úspěšná. 

 

4.3.4. Postup krizové komunikace 

 

V postupech krizové komunikace během první a druhé krize nenajdeme příliš mnoho 

rozdílů. V obou případech se snaţil především o své úplné očištění a přesvědčení všech 

o své nevině. Cílová skupina zůstala také stejná a jsou jí především strana, vládní 

koalice a senátoři. Veřejnost opět opomíjí. Mínění jeho kolegů bylo pro něj důleţitější 

neţ mínění veřejnosti. 

Situace druhé krize je od první odlišná v tom, ţe se uţ nejedná o obvinění z korupce a 

není stíhán policií. Všechna obvinění týkající se pobírání sociálních dávek jsou 

neoficiální a Čunkovi (alespoň prozatím) nehrozí trestní stíhání. Vyţaduje se po něm 

vysvětlení situace veřejnosti a kolegům, nikoliv však uţ orgánům činným v trestním 

řízení. Obvinění je tedy z jeho hlediska méně váţné, veřejnost uţ unavená jeho kauzami 

se zdá být laxnější v reakcích na další Čunkovy prohřešky. Uţ existuje tolik 

pochybných okolností ve spojitosti s jeho osobou, ţe veřejnost je přesvědčena o tom, ţe 

alespoň některé mají pravdivý základ. Přestoţe v této kauze neriskuje svou svobodu, 

potřeba přesvědčit veřejnost zůstává stejně naléhavá.  

  

4.3.5. Strategie 

 

Jiří Čunek kauzu prezentoval jako útok na svou osobu, a tomu podřídil i komunikační 

strategii. V kapitole 4.3.2. bylo řečeno, ţe krize mohla být kvalifikována jako přestupek, 

ale to, ţe ji Čunek prezentoval jako útok, není komunikační chybou. Pokračoval tím 

v argumentaci, ţe jeho pobírání sociálních dávek bylo zcela legální a ţe se vlastně 

ţádného přestupku nedopustil. Tímto argumentem posiloval svoji verzi krize (útok) a 

tomu podřídil i strategii komunikace (popírání). Nepřipouštěl existenci krize a svoji 
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odpovědnost a opomíjel i etickou stránku pobírání sociálních dávek. Tedy strategie 

komunikace byla zvolena správně vzhledem k tomu, ţe Jiří Čunek krizi bral jako útok, 

nikoliv jako přestupek. 

 

4.3.6. Další faktory ovlivňující krizovou komunikaci Jiřího Čunka 

 

Důleţitým faktorem ovlivňujícím krizovou komunikaci obecně je odpovědnost. 

V případě druhé krize Jiří Čunek přiznal, ţe nese jistou odpovědnost, protoţe sociální 

dávky opravdu pobíral. Dodával však, ţe pobíral jen ty, na které měl ze zákona nárok, a 

tedy ţádný zákon nepřekročil. I tomuto přiznání odpovědnosti přecházelo několik 

protichůdných tvrzení, ze kterých mohla mít veřejnost pocit, ţe si není jist, zda má 

pravdu přiznat a zda opravdu bylo vše v souladu se zákonem. Příkladem mohou být 

následující vyjádření: 

 

MFD: Opravdu nevíte, zda jste pobíral ty sociální dávky? 

JČ: „Nevím, vím ale jistě, že když jsem byl starostou Vsetína, měl jsem na nějaké dávky 

nárok, ale neuplatnil jsem je. Šlo tehdy myslím o rodičovské příspěvky. Mohl jsem je 

nárokovat, ale neudělal jsem to.“
57

 

   

JČ: „Co se týká zneužívání sociálních dávek, tuto tezi zásadně a kategoricky odmítám. 

Sociální dávky jsem pobíral na základě příjmů ze závislé činnosti. Podle tehdy platného 

zákona dávky vyměřovala a vyplácela správa sociálního zabezpečení z příjmů, a nikoli z 

majetku. Je pravda, že v té době jsem měl dlouhodobé úspory. Tyto úspory pocházejí ze 

zdaněných příjmů v předchozích letech. Proto nárok na sociální dávku nijak 

neovlivňovaly. Choval jsem se podle zákonů této země.“
58

 

 

Není přesvědčen, ţe jeho povinností je zodpovídat se veřejnosti z toho, ţe nevhodně 

zacházel s veřejnými penězi. Nadále trvá na tom, ţe vše je cílený útok na jeho osobu, a 

proto není jeho povinností informovat veřejnost. 

                                                 
57

 KMENTA, Jaroslav. V bance boháč, na úřadě chudák, Mladá fronta DNES, 31.10.2007, s.3. 
58

 Ţe jsem měl miliony a bral dávky? No a co? Mladá fronta DNES, 1.11.2007, s. 2. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím efektivitu krizové komunikace je image. Tento faktor 

nemohl Jiří Čunek ve své komunikaci účinně vyuţít, neboť jeho image byla poškozena 

jiţ dřívějšími kauzami a neposílily ji ani jeho časté změny výpovědí.  

V očích veřejnosti si ublíţil i tím, ţe nebyl ochoten sdělit, jak vysoké sociální dávky 

pobíral. Tím dával prostor ke spekulacím a pochybnostem. Nelze opomenout etickou 

stránku jeho jednání. Měl morální nárok čerpat od státu sociální dávky, kdyţ měl tak 

vysoké úspory? Etický rozměr této kauzy byl veřejností povaţován za závaţnější neţ 

faktické zneuţití veřejných financí.  

 

4.3.7. Zhodnocení krizové komunikace během druhé krize 

 

Co se týče otevřenosti, upřímnosti a ochoty komunikovat, pak se druhá krize od 

první příliš nelišila, spíše se Čunkova ochota informovat veřejnost a jednat s médii ještě 

zmenšila. Nejenom ţe nepředával dobrovolně informace veřejnosti, navíc ale média 

uráţel častými negativními výroky a odvolával se na negativní zkušenosti s jejich prací: 

 

ČT: „Pane předsedo, co podle vás jako politika, poškozuje politiky v očích veřejnosti“? 

JČ: „Tak určitě je to i již zmíněné neplnění slibů, ale také obraz, který o něm udělají 

média“.
59

 

 

Posun nemůţeme pozorovat ani v práci s emocemi. Z jeho vyjádření bylo patrné 

znechucení, vztek a únava jiţ od samého začátku této kauzy. Neomlouvá se, protoţe dle 

jeho mínění není za co, neprojevuje lítost nebo empatii. Z jeho komunikace je zjevné, ţe 

názor veřejnosti pro něj není podstatný. 

 

ČT: „Ale ty pochybnosti právě by mohlo, pane předsedo, ty pochybnosti by mohlo 

rozptýlit ono zveřejnění. Proto se na to ptám a proto tomu věnuji tolik času.“ 

JČ: „Ale jaké rozptýlení a jaké pochybnosti? Cožpak média, i když bych to já rád 

udělal, protože mě by to pomohlo, jak říkám, ale cožpak je tady ještě nějaký orgán, 

který tam má o čem pochybovat? Tam je popsáno to, že jsem nic neudělal.“
 60
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 Nekonečná aféra, Otázky Václava Moravce, 12.00, ČT  24, 9.12.2007.  
60

 Nekonečná aféra, Otázky Václava Moravce, 12.00, ČT  24, 9.12.2007.  
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Novým nástrojem, který ve své komunikaci pouţíval během druhé krize, je práce se 

třetí stranou. V první krizi se tento nástroj neobjevoval vůbec, přestoţe příleţitost 

k jeho vyuţití dozajista měl. Nyní na jeho obranu vystupuje bratranec, který je údajně 

majitelem peněz na Čunkově účtu a potvrzuje tak jeho verzi o jejich původu. 

Dalším, kdo vystoupil v médiích, byl Čunkův bratr, který je farářem ve Vsetíně. Ten 

nevystupuje s ţádnými důkazy v Čunkův prospěch ani s tvrzením dokazujícím Čunkovu 

nevinu. Jiřího Čunka ale vykresluje jako poctivého a přímého člověka, kterému lze 

důvěřovat. Uţ tato tvrzení mohou mírně zlepšit Čunkovu image. V článku je navíc 

podtrţeno, ţe jeho bratr je farářem. Toto povolání je vnímáno jako úctyhodné, čestné a 

faráři jsou vnímáni veřejností pozitivně. To dalo jeho tvrzením a popisu Jiřího Čunka 

větší váhu a moţná pomohlo ke zlepšení jeho image. 

Posledním bodem je vliv jeho odstoupení na důvěryhodnost komunikace. V předchozí 

krizi Čunek ze svých funkcí neodstoupil s odůvodněním, ţe by to mohlo vypadat jako 

přiznání viny. V tomto případě ze své funkce dočasně odstoupil. Důvodem však nebylo 

nařčení z pobírání sociálních dávek a podezřelých bankovních účtů, ale znovuotevření 

kauzy úplatku. Nyní uţ nepovaţuje odstoupení za přiznání viny, ale chce tím podle 

svých slov napomoci vyšetřování. Tvrdí, ţe si přeje nezávislé a nezaujaté vyšetřování, a 

zde poprvé říká, ţe to dělá v zájmu veřejnosti: 

 

JČ: „Jsem se rozhodl, aby toto vyšetřování bylo opravdu pro veřejnost, pro vás, pro 

všechny nezávislé, tak na středeční vládě odstoupím z funkce vicepremiéra a ministra 

pro místní rozvoj.“
61

 

 

Bylo ale evidentní, ţe jeho odstoupení z funkcí je zcela účelové a ţe počítá s tím, ţe se 

do vlády vrátí, jakmile bude zproštěn obvinění z korupce. Navíc se objevily informace, 

ţe stále nepřímo ministerstvo řídí a ani neopustil ministerský byt, coţ jeho gestu ubralo 

výrazně na váze. 
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 Čunek končí, jeho vyšetřování pokračuje, Jihomoravský večerník, 18.00, ČT 1, 1.11.2007.              
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4.4. Srovnání komunikace během obou krizí 

 

Obě kauzy Jiřího Čunka měly z komunikačního hlediska řadu shodných nebo 

podobných rysů. Cíl obou krizí byl shodný, a to udrţení voličských preferencí, coţ ale 

není překvapivé vzhledem k tomu, ţe se jednalo o politické krize. Přestoţe byla role 

Jiřího Čunka v první kauze veřejností vnímána jinak neţ v druhé, zvolil pro obě téměř 

stejnou komunikační strategii – popírání. Slovo téměř je na místě, protoţe v druhé 

kauze přiznal část své odpovědnosti (sociální dávky pobíral) a pouze popíral, ţe by se 

dopustil nějaké chyby. V první kauze byla strategie popírání pouţita zcela podle 

teoretických pravidel: ţádná vina, ţádná odpovědnost, ţádná omluva, ţádné 

odškodnění. V druhé krizi by se více hodilo vyuţít strategii výmluvy, neboť zde 

nevznikly ţádné větší materiální škody a Jiří Čunek přiznal svůj podíl odpovědnosti na 

krizi. Sporné bylo to, zda měl opravdu na přídavky zákonný nárok. Vhodnější by bylo 

přímo nejen přiznat podíl viny, ale také se omluvit za vzniklé „nedorozumění“, 

vyjádřit lítost, přestoţe vzniklou situaci nezpůsobil. Takto vedená strategie více 

odpovídá okolnostem druhé krize a díky ní by tak mohla být komunikace efektivnější. 

Při volbě strategie je nutné brát v úvahu aktuální image. To bylo v tomto případě 

dalším důvodem, proč měl zvolit strategii výmluvy. Strategie popírání je efektivní 

pouze tehdy, pokud se organizace můţe opřít o své dosavadní dobré výsledky a 

pozitivní image. Jiří Čunek měl ale během druhé krize v očích veřejnosti image horší 

neţ během první. Jeho image byla poškozena nejen dlouhou a komplikovanou krizí 

spojenou s váţným obviněním, ale také jeho nevhodnými výroky o Romech, které byly 

označovány za rasistické. Tyto zkušenosti přispěly k tomu, ţe byl Jiří Čunek veřejností 

vnímán jako osobnost nevěrohodná. V médiích se dokonce objevovala i označení 

směšný, trapný aj. Z Čunkovy komunikace není zřejmé, ţe by si svou ztíţenou situaci 

uvědomoval a v komunikaci ji zohlednil. Tón jeho vyjádření zůstával tak jako v době 

první krize nesnášenlivý a podráţděný. 

Ani v jedné z krizí nepovaţoval veřejnost za svého partnera, kterého musí o své 

nevině přesvědčit především. V obou případech se odvolával na mínění a názory 

kolegů, které pro něj byly důleţitější neţ názor veřejnosti, a to bylo jeho zásadní chyba. 

Nesnaţil se aktivně získat veřejnost na svoji stranu, neboť se domníval, ţe prokázání 

jeho neviny to udělá za něj. Tím se dopustil zásadního omylu ve své komunikaci, 

neuvědomil si, ţe fakta nejsou vše, ţe důleţitá je percepce faktů a krize samotné. 
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Během obou krizí se Čunek ocitl v defenzivní pozici, v níţ byl nucen odráţet obvinění. 

Nikdy svou počáteční nevýhodu nezvrátil. Nevyuţil příleţitost krizi usměrnit tím, ţe by 

přinášel informace jako první a ţe by aktivně spolupracoval s médii. V obou kauzách 

pouze odpovídal na jejich otázky, někdy je dokonce ani nezodpověděl. 

Na začátku první krize byl poměrně aktivní, o čemţ svědčí i velký počet jeho 

mediálních vystoupení. V naprosté většině to byly rozhovory, ve kterých byl ţádán 

o vysvětlení okolností kauzy. Měl dost příleţitostí k tomu, aby sám přinesl nové 

informace, ale většinou to byla právě média, která je vyhledávala a uváděla jako první. 

Pak uţ pouze ţádala o jejich veřejné potvrzení. Tímto způsobem byl Čunek tlačen do 

silně defenzivní pozice. Pod tímto mediálním tlakem se začal ještě více uzavírat, 

napadal média a přisuzoval jim vinu za průběh kauzy. Proto se v druhé kauze ve 

sledovaných médiích objevilo mnohem méně jeho vystoupení a většinou šlo o krátká 

vyjádření k průběhu bez ambice podávat nové informace. Toto své chování 

odůvodňoval tím, ţe v minulé kauze byl ve vztahu k médiím příliš otevřený, coţ mu 

ublíţilo. V práci s médii se nejen nepoučil, ale dalo by se říci, ţe jeho krizová 

komunikace byla během druhé kauzy ještě méně zdařilá a úspěšná. 

V průběhu první krize byl kritizován za to, ţe několikrát změnil vysvětlení původu 

peněz na účtu, a tím se on sám i jeho verze příběhu staly značně nevěrohodnými. Ani 

během druhé krize se nepoučil a opět raději, neţ by si informace ověřil, spekuloval a 

nabízel vysvětlení sice poměrně rychle, ale bez důkazů a několikrát je změnil. Navíc 

v obou případech neváhal říci, kdo jsou podle něj viníci kauzy, kdo ji vyprovokoval, a 

to vše bez hmatatelných důkazů. Takové jednání působilo dojmem, ţe chce odvést 

pozornost od své osoby tím, ţe shodí vinu na jiné místo toho, aby se snaţil své jméno 

očistit. Lze konstatovat, ţe ani v tomto bodě tedy nedošlo ke komunikačnímu posunu. 

Také je nutné podívat se, jak ovlivnilo Čunkovu krizovou komunikaci to, ţe se vzdal 

určitého mnoţství pravomocí nebo privilegií. V prvním případě byl zbaven senátorské 

imunity, v druhé kauze sloţil funkci ministra a místopředsedy vlády. Na začátku první 

krize tvrdil, ţe naprosto souhlasí se svým vydáním pro trestní stíhání. Kdyţ se ale o něm 

hlasovalo, tak se zdrţel, a byl tak vydán jen těsnou většinou senátorů. V druhé kauze 

odstoupil z funkce ministra a toto rozhodnutí zdůvodnil znovuotevřením úplatkářské 

kauzy. Velmi rychle se však začaly šířit informace, ţe ministerstvo řídí nepřímo dál a ţe 

jeho odstoupení je pouze dočasné a „na oko“. Jak dobrovolné vydání k trestnímu 

stíhání, tak vzdání se funkce ministra mohlo být komunikováno jako jednoznačná 

ochota pomoci s řešením kauz a touto cestou si mohl získat sympatie veřejnosti. 
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Nestalo se tak, neboť Čunkova polovičatá řešení tuto komunikaci spíše znemoţňovala a 

sympatie veřejnosti mu nepřinesla. Jako by se nemohl rozhodnout, co vlastně chce – 

funkci, nebo očištění. Zkoušel, zda by nemohl mít obojí, coţ se ukázalo jako krajně 

nevhodná strategie. 

Jak je patrné z předchozích poznatků, analýza neprokázala téměř ţádný kvalitativní 

posun v krizové komunikaci daného politika. Během obou krizí učinil velmi podobné 

komunikační chyby a opakovaně volil nevhodné nástroje. Ačkoliv je moţné vysledovat 

mírně odlišné uchopení komunikace u první a druhé krize, nelze je v druhém případě 

klasifikovat jako lepší, a nelze tedy přímo soudit, ţe se Jiří Čunek poučil natolik, aby 

byl kvalitativní rozdíl v jeho krizové komunikaci opravdu markantní. Existovaly sice 

faktory, které během druhé krize podpořily jeho image (např. vyuţití třetích stran), 

nelze konstatovat, ţe tyto aktivity byly jakkoliv plánované nebo cílené pro zlepšení jeho 

image. Vznikly pravděpodobně náhodně bez přímé účasti Jiřího Čunka, a proto ani ty 

nelze hodnotit jako zlepšení jeho komunikace. 
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Závěr 

 

Předloţená práce si v úvodu vytkla dva cíle. Prvním bylo představit problematiku 

krizové komunikace, která není v českém prostředí v teoretické rovině dostatečně 

zpracovaná. Cílem první, teoretické části práce bylo deskriptivní metodou popsat její 

základní cíle, strategie, metody a nástroje. Krizová komunikace je důleţitou, i kdyţ u 

nás velmi často opomíjenou částí public relations a v praxi by měla být nezbytnou 

součástí podnikové strategie a komunikačních procesů. Pokusila jsem se proto toto téma 

zpracovat natolik detailně, aby mohlo být přínosem na poli české teoretické, 

akademické literatury týkající se krizové komunikace jako takové. Nejen proto 

v teoretické části nechybí definice základních pojmů z této oblasti, typologie krizí a 

krizových strategií, teoretické ukotvení krizové komunikace a stanovení jejích 

základních cílů a funkcí. Další kapitola teoretické části se pak věnuje základním 

postupům krizové komunikace, strategiím zvládání krizí a faktorům, které je nutné brát 

v potaz a které mohou mít na krizovou komunikaci zásadní vliv. Tyto byly představeny 

s ohledem na praktickou část práce a tou byla analýza konkrétní krizové komunikace 

politika Jiřího Čunka.  

Druhým cílem bylo v praktické části práce aplikovat teoretické poznatky z předchozí 

části na konkrétní případ krizové komunikace a zjistit tak, nakolik se daný politik řídil 

doporučenými postupy krizové komunikace, zda volil vhodné nástroje a zda došlo 

v jeho krizové komunikaci k chybám. Krizová komunikace Jiřího Čunka byla sledována 

během dvou kauz (obvinění z přijetí úplatku a obvinění z neoprávněného pobírání 

sociálních dávek) proto, aby mohl být analyzován i případný vývoj v jeho krizové 

komunikaci, aby mohlo být posouzeno, zda se z první krize poučil, nebo zda opakoval 

stejné chyby.  

Na základě analýzy mediálních vystoupení Jiřího Čunka jsem zjistila, ţe jeho krizová 

komunikace byla během obou kauz velmi defenzivní a nekoncepční a politik díky své 

nekonzistentní komunikaci působil nedůvěryhodně. Během obou krizí zvolil stejnou 

strategii popírání i přesto, ţe se od sebe kauzy co do svého obsahu a podílu politikovy 

viny lišily. Jeho komunikace tak nedosáhla kýţeného cíle udrţení důvěryhodnosti a 

voličské přízně. Komunikace vykazovala zcela zásadní chyby – odmítl uznat nárok 

veřejnosti na informace, nenapomáhal k objasnění svých kauz, bral média jako své 

nepřátele, spekuloval, měnil svá vysvětlení a odmítal příleţitosti ke komunikaci 
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s veřejností skrze média. Celkově tedy výrazně podcenil krizovou komunikaci a jeho 

příklad je ukázkou toho, kam aţ můţe její podcenění vést – Jiří Čunek byl nucen opustit 

vysokou politiku a „značka Čunek“ z veřejného ţivota zmizela.  

Jiří Čunek je podle mne důkazem toho, ţe má krizová komunikace velký vliv na co?, a 

má tedy význam se jí věnovat jak v teoretické, tak v praktické rovině. V tomto srovnání 

ideálního modelu toho, jak by měla krizová komunikace fungovat, a toho, jak 

v konkrétním případě fungovala, vyšlo najevo, ţe její zbytečné podcenění můţe mít 

zásadní důsledky, kterým se dalo při aplikování základních pravidel krizové 

komunikace poměrně snadno předejít. 
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Summary 
 

The thesis had two main aims. The first one was to introduce the subject of crisis 

communication, its main purpose, principles, strategies, methods and tools. This 

theoretical part introduced this theme in a complex way, so that these findings could be 

used not only in theory of communication, but also in the main research part of the 

thesis. 

The research part of the thesis used the theoretical assumptions to evaluate crisis 

communication of Jiří Čunek. By analyzing the media appearances of this politician, I 

found out that his crisis communication was not systematic and was defensive. 

Furthermore, Jiří Čunek made impression of unfaithful politician due to his inconsistent 

communication. In both crises, he chose the same „denial“ strategy to clear himself of 

suspicion, even if the two causes were different and therefore required different 

strategies. His crisis communication was not successful in reaching its goals – he lost 

his credibility and his voters. He made a lot of serious mistakes during the 

communication, due to which he probably lost his position. He repeatedly refused to 

take media and public for a partner, refused to provide information, public had legal 

entitlement to. He did not help to clarify the situation, speculated, took media for 

enemies and continually refused to talk to public via media. Overall, he underestimated 

the level of the crisis, the power of media and the importance of the public, which 

turned against him and he was forced to leave political scene. No visible development 

between the two affairs was found, Jiří Čunek did not learn from his mistakes and 

maybe it was the biggest mistake of his crisis communication. 
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