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ÚVOD 

 

V poslední době se v České republice čím dám více dostávají do popředí témata 

jako je rostoucí vliv médií a proměna politiky v důsledku marketingových strategií 

politických stran. V anglosaském světě je tato debata živá už několik desítek let. 

V Evropě se tato problematika nejvíce projevila patrně na případu Itálie. Na počátku 

devadesátých let se na italské politické scéně objevil současný premiér (od r.2008) a 

tvůrce politické strany Forza Italia, Silvio Berlusconi. Velice rychle se dostal do 

nejvyšších pater politiky a úřadoval ve funkci předsedy vlády mezi lety 1994 a 1995 a 

2001 a 2006. Jedná se o muže, který je velice vlivným podnikatelem. Vlastní mimo jiné 

několik nakladatelství, fotbalový klub AC Milán, a stal se proto terčem kritiky kvůli 

sepětí s ekonomickým sektorem. Kromě toho se spekuluje i o napojení na zločinecké 

podsvětí. Nejvýznamnějším důvodem toho, že se celá Evropa zajímá o „fenomén 

Berlusconi“ je fakt, že předseda vlády je zároveň mediálním magnátem – vlastní kromě 

novin největší soukromou společnost Mediaset, která provozuje několik desítek 

televizních kanálů, a je též hlavním podílníkem ve veřejnoprávní televizi. Tento druhý 

nejbohatší muž Itálie byl mnohokrát žalován pro konflikt zájmů a pokusy o ovlivňování 

veřejného mínění.  

Silvia Berlusconiho lze považovat za jakýsi „symbol“ prorůstání ekonomického 

a politického života, za výchozí bod k diskusi o vlivu médií na politiku. 

 

Tato problematika mě přivedla k tématu politické komunikace. Za hlavní cíl 

jsem si dala zkoumat vztah obsahu a formy. Vzhledem k tomu, že dnes politické strany 

využívají čím dál více marketingových služeb, musí se zaměřovat na dojem, jaký strana 

a její představitelé vytvářejí, věnovat se tomu, jak něco sdělit, vyvstala otázka, co se 

děje s obsahem, zda se nevytrácí na úkor zevnějšku. 

Mým původním záměrem bylo analyzovat promluvy konkrétních politiků a 

používat k tomuto účelu metody diskurzivní analýzy. Ukázalo se ovšem, po poradě 
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s pedagogy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV, že se jedná o dost složitý 

a dlouhodobý úkol. 

Vzhledem k právě probíhající předvolební kampani do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR se ukázalo, že téma proměn politiky a politické komunikace bude 

vhodné analyzovat právě na chování politických stran v době kampaně.  

 

Téma vztahu politiky a médií a procesy transformace politiky v současné době 

se stávají čím dál častěji zdrojem zkoumání odborníků. Literatury vzniká v této oblasti 

nepřeberné množství. Názory a hodnocení těchto vztahů a proměn se liší, ale shoda 

víceméně panuje v pojmenování trendů vývoje.  

Politika v západním světě se proměňuje. V době všeobecného volebního práva a 

televize mají občané velký vliv na politiku. Novou výzvou dnes navíc je, že je mnohem 

těžší předpovědět preference voličů než tomu bylo před desítkami let. Společnost je čím 

dál víc atomizovaná a mezi stranami se stírají ideologické rozdíly. 

Západní společnost, včetně té české, je společností konzumní, společností 

nadbytku (výjimky potvrzují pravidlo). Stále důležitějším prvkem trávení času se stává 

zábava. Chceme se bavit a mít zážitky. Politické strany, které určují do velké míry 

politický život v zemi, musejí vyvíjet enormní úsilí, aby zaujali voliče. Musí se 

zviditelnit, musí umět přesvědčit. (McNair, van Zoonen) 

Neobejdou se bez médií a úzké spolupráce s nimi a neobejdou se bez poradců, 

kteří jim pomáhají mapovat trh, nabízet, přesvědčovat. Oblast public relations, 

marketingové strategie a průzkumy veřejného mínění jsou čím dál tím důležitější.  

Strany potřebují tvář – lídra, který se ale podle našich předpokladů liší od lídrů v 

minulosti. Roli hrají jiné přednosti a schopnosti – hlavně schopnost vytvářet vhodný 

dojem, image, obraz. Politik musí především dobře působit. 

 

Vztah médií a politiky lze nahlížet z mnoha stran. Bylo by možné se soustředit 

na analýzu mediálního obsahu (zkoumat například, do jaké míry se média věnují 

tématům, do jaké míry politikům; nakolik se zaměřují na politiky jako na nositele idejí a 

nakolik spíše na jejich osobnost; v TV by bylo možné zkoumat formát pořadů a míru 
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sbližování zábavních a politických programů). Na základě těchto zkoumání bychom se 

mohli pokusit posoudit vliv toho, co a jak sdělovací prostředky předkládají, na veřejné 

mínění a vnímání politiky vůbec. 

Tato práce je však pokusem zmapovat chování politických stran a jejich lídrů 

(které závisí na médiích). Cílem je zachytit trendy ve vývoji komunikace politických 

stran.  

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly po 

čtyřech letech, ve dnech 28. a 29.května 2010. Původně se mělo volit v předčasných 

volbách, které byly stanoveny na 9.a 10.října 2009. Byly však zrušeny a posunuty o 

téměř osm měsíců, což mělo za následek velice dlouhou předvolební kampaň. 

Situace před volbami naznačovala, že by se do dolní sněmovny mohlo dostat až 

osm politických stran. Objevilo se několik nových subjektů, u kterých se předpokládalo, 

že mají šanci na vstup do parlamentu. Jednalo se o strany TOP 09 s předsedou 

K.Schwarzenbergem a místopředsedou M.Kalouskem, dále o Věci Veřejné v čele 

s R.Johnem a o Stranu práv občanů Zemanovci (SPOZ) – se kterou se vrátil do politiky 

bývalý premiér ČSSD M.Zeman. 

Výsledky voleb byly velmi překvapivé. Dvě tradičně nejsilnější strany – 

Občanská demokratická strana a Česká strana sociálně demokratická, dostaly mnohem 

menší podporu voličů, a naopak se do parlamentu probojovaly dvě strany nové. 

Poslední stranou, která překročila pětiprocentní klauzuli, byla Komunistická strana 

Čech a Moravy (v čele s V.Filipem). 

Poprvé se do sněmovny – poměrně těsně – nedostala Křesťanská a demokratická 

unie-Československá strana lidová (v čele s Cyrilem Svobodou) a svůj úspěch před 

čtyřmi lety nezopakovala Strana zelených (Ondřej Liška), která skončila hluboko pod 

nutnou hranicí. Jistý úspěch zaznamenala Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana 

zdravého rozumu. 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 

ČSSD 22,09% – 56 mandátů 
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ODS 20,22% – 53 mandátů  

TOP 09 16,71% – 41 mandátů 

KSČM 11,27% – 26 mandátů 

VV 10,88% – 24 mandátů 

KDU-ČSL – 4,39% hlasů 

SPOZ – 4,33%  

Suverenita – blok Jany Bobošíkové – 3,67% 

SZ – 2,44% 

 

Práce je rozdělena na pět hlavních částí. Úvodní kapitola představuje teoretický 

rámec. Zabývá se proměnami politické komunikace v současnosti, dotýká se vztahu 

médií a politiky a vysvětluje fenomén permanentní kampaně. Pro účely následné 

analýzy je vyzdviženo téma personalizace politiky.  

Hlavní část práce pak zkoumá obraz volebních lídrů čtyř politických stran. Jedná 

se o Jiřího Paroubka (ČSSD), Petra Nečase (ODS), Karla Schwarzenberga (TOP 09) a 

Radka Johna (VV). Cílem je pokusit se charakterizovat obraz, jímž daný politik působil.   

Hlavní hypotézou je, že i v českém prostředí se politika personalizuje.  

Pokusím se potvrdit nebo vyvrátit, jestli v české politice platí tento předpoklad: 

Politické strany se snaží svého lídra „prodat“. Kvality politického lídra jsou určovány 

především tím, jak vypadá a zásadní je to, jestli působí důvěryhodně a přesvědčivě. 

Záleží na tom, jestli ovládá řeč těla, obratně se vyjadřuje (nejlépe v sound-bites) a 

pohotově reaguje. Důraz je kladen na politikovu osobnost. Politik se mění v celebritu. 

Zdůrazňuje, že je něčím zvláštní a výjimečný, a zároveň člověkem jako je každý z nás. 

Dokáže ovládat střední zónu, to znamená vystupovat ne úplně formálně ani zcela 

neformálně. Snaží se přiblížit lidem, odhalovat i svoje soukromí a své osobní vlastnosti. 

Strany chtějí, aby politik vypadal důvěryhodně a schopně. (A antikampaň má právě toto 

vyvrátit). 

V menší míře pak budu ověřovat, zda dochází v České republice k jevům, 

provázejícím permanentní kampaň. Jedná se zejména o to, zda se i u nás zvyšuje role 
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politických konzultantů a výzkumů veřejného mínění, zda roste vliv nových médií a zda 

je voličské chování proměnlivější. 

 

Kampaň jsem zkoumala od poloviny letošního března. Spíše výjimečně jsem 

využívala data starší. Omezila jsem se pouze na některé aspekty kampaně a vystupování 

lídrů. Zaměřila jsem se jednak na politickou reklamu, tzn.billboardy (zejména v Praze) a 

inzerci stran, dále na politické diskuse v televizi a rozhlase (ČT, Prima, Čro1) a 

zabývala jsem se obrazem politiků také v českých denících – Mladá fronta Dnes, Lidové 

noviny a Právo a týdenících – Respekt a Reflex.  

V teoretické kapitole jsem využívala nejvíce knihy a články E.Bradové a Slovník 

mediální komunikace a z anglickojazyčné literatury jsem stavěla na knihách – An 

Introduction to Political Communication autora B.Naira; Mass Media, Politics and 

Democracy J.Streeta; The Media and Political Process E.P.Louwa a Entertaining the 

Citizen. When Politics and Popular Culture Converge autorky L.van Zoonen. 
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1. Proměna politiky v západním světě 

 

Téma propojenosti a vzájemné závislosti společnosti (resp.politiky) a médií, 

politického a mediálního systému je tématem, které se čím dál tím více objevuje 

v současné odborné společenskovědní literatuře. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast 

interdisciplinární, je zkoumána odborníky z vícero oborů. Nejcharakterističtejším 

oborem jsou ale mediální studia a studia masové komunikace. 

Ačkoliv je zjevné, že je problematika médií významná při analýzách současné 

politiky a demokracie, v řadách politologů nacházíme jen málo publikací, zkoumající 

tento fenomén, a to zejména v České republice.  

Podle autorů knihy Masová média Jiráka a Köpplové mají hromadné sdělovací 

prostředky vliv na způsob jednání, který je praktikovaný a předávaný v dané kultuře. 

Mediální komunikace prostupuje celou společností (Jirák, Köpplová 2009: 346) 

 

 

1. 1  Reprezentace reality. Vztah médií a skutečnosti 

Na úvod je dobré zmínit se o vztahu médií a skutečnosti, tedy o teoriích 

reprezentace reality. 

Reprezentace reality je způsob uchopování skutečnosti. Nazýváme tak 

mechanismus vytváření významu. Tím, že se přenáší něco minulého nebo nepřítomného 

do přítomnosti (něco se pomocí znakového systému, často jazyka, re-prezentuje, 

znovuzpřítomňuje), je realitě dodáván význam. (Reifová 2004: 211) 

Podle epistemologické pozice (silná či slabá epistemologická funkce médií) se 

teorie reprezentace reality dělí na konstruktivistické a destruktivistické1. 

 

                                                 
1 Pojem epistemologie médií označuje názor, podle kterého je poznávání světa závislé na médiu 

nebo-li na formě, která je v dané době dominujícím prostředkem poznávání světa. Torontská škola (škola 
tzv.technologického determinismu) v čele s Marshallem McLuhanem je zastánkyní tohoto způsobu 
uvažování. Médium podle nich formuje myšlení lidí. Charakteristickým je známý McLuhanův výrok: 
Medium is the message. Neboli samo médium je sdělením. Obsah sdělení je závislý na použitém médiu. 
(Reifová 2004: 43-44, 51-52) 
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1.1.1  Reflexní teorie 

Existují tři základní teorie reprezentace reality (podle Stuarta Halla2). Nejstarší 

je reflexivní (mimetická) teorie. Podle ní se nachází význam ve věcích samých. 

Znakový systém význam nevytváří, ale jen ho odráží, reflektuje jako zrcadlo. 

Skutečnost lze zcela poznat – to je hlavní východisko této teorie. Jde jen o to zvolit 

správnou metodu. Na tomto základu stojí pozitivistický přístup ve vědě. Tyto teorie se 

také nazývají esencialistické (esence jakožto podstata), to znamená, že svět má neměnné 

podstaty. (Reifová 2004: 212; Hall 2003: 18) 

Co se týče účinků médií, reflexní teorie je základem pro destruktivistické pojetí 

účinku médií. Skutečnost existuje nezávisle na masové komunikaci, je předpokladem. 

Realitu lze uchopit, ale podle autorů tohoto směru ji média destruují. Mediálním 

záznamem dochází k odklonu od reality, přičemž to není nutnost, ale selhání médií. Ty 

buď nechtějí nebo neumějí realitu zaznamenat. Mezi autory destruktivistického pojetí 

patří například Daniel J. Boorstin a Neil Postman. Boorstin přichází v 60.letech 

s pojmem pseudoudálost (human pseudo-event), která je umělá, nevychází ze 

skutečnosti, je zinscenovaná pro média, a to z toho důvodu, že média potřebují z logiky 

svého fungování zprávy. Více než o událost samu jde o to, zda z ní lze vyrobit zprávu. 

Pseudoudálost se často proměňuje v sebenaplňující proroctví (self-fulfilling prophecy) – 

věštba se tedy naplní (to, o čem média mluví, se pak začne dít), ale ne díky souvislosti 

s poznatelnými fakty, ale protože interpretace fakt má zpětně vliv na samotné události. 

(Reifová 2004: 213; Jirák, Říchová 2000: 25-7) 

Americký autor Neil Postman ve své slavné práci z roku 1985 Ubavit se k smrti 

hovoří o epistemologii tisku a oproti tomu o epistemologii televize. Ani podle něho není 

technologie neutrální a televize přináší úplně nové chápání veřejné komunikace. 

Ideologií televize je zábava, zásadní roli má obrazovost, prostor je nutné zaplňovat 

jevištní kreací, nikoli myšlením. Mizí kontext a kontinuita, prim hraje dojem a iluze. 

Informace jsou útržkovité, povrchní. Podle Postmana televize přináší nový způsob 

                                                 
2 Stuart Hall je sociolog, jeden ze zakladatelů Birminghamské školy kulturálních studií ve Velké Británii. 
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organizace společnosti. Vytváří svébytnou definici situace – svět jakožto fragmenty.3 

Postman je známý pro své velice vyhraněné, kritické a pesimistické názory. Oponuje 

mu např.dílo Viléma Flussera, který novou roli televize nehodnotí a nevnímá primárně 

jako negativní. (Postman 1999: 91-115; Reifová 2004: 51, 53) 

Koncept definice situace užívá i Walter Lippman ve 20.letech 20.století. Ve své 

knize Public Opinion popisuje, že lidé nejednají podle reálné situace, ale podle situace, 

kterou jim jako reálnou prezentuje tisk, anebo spíš podle toho, jaké jim tisk vytváří tzv. 

obrazy v hlavách. (Reifová 2004: 263) 

 

1.1.2  Konstrukcionistická teorie 

Druhou teorií reprezentace reality je konstruktivistický přístup. Podle něho 

naopak nejsou významy ve věcech, nelze je najít ve světě kolem nás. Významy jsou 

součástí lidí, kteří je do věcí dočasně promítají pomocí znakových systémů. Zásadní je 

v této teorii to, že přístup je skutečnosti jako takové je nemožný, realita nám neustále 

uniká. Realita je výsledkem činnosti médií, je to výstup, nikoli předpoklad. Zatímco 

podle první teorie skutečnost formuje aktéra, působí na něho (okolí tvaruje člověka), 

podle konstruktivistů je to naopak aktér, který svým jednáním vytváří skutečnost podle 

významů, které jí připisuje (člověk tvaruje své okolí). (Reifová 2004: 212-3, 278) 

Kontruktivismus existuje jednak jako umírněný a jednak jako radikální směr. 

Umírněný konstruktivismus říká, že realitu média rekonstruují, tzn. že mimomediální 

skutečnost existuje a média ji přepracovávají, zpracovávají. Radikální naopak, že realita 

vzniká skutečně až aktem zaznamenání, jde o konstrukci reality. Odklon masových 

médií od skutečnosti pak není selháním médií, ale neodstranitelnou daností.  

Teorie sociální konstrukce reality se staví proti objektivistickým a 

univerzalistickým sociologickým teoriím a tvrdí, že jsou to pouze „diskurzivní 

konstrukce, které proměňují v esenci to, co je sociálně sdíleno a symbolicky 

konstruováno v konkrétních sociálních a kulturních kontextech“ (Reifová 2004: 278). 

                                                 
3 Pojem definice situace je součástí tzv.Thomasova teorému. Autorem je W.I.Thomas a ten jako jeden 
z prvních upozornil na to, že to, jak se situace definuje, je zásadní pro její následné vnímání. Lidé 
nereagují jen na objektivní rysy situace, ale hlavně na význam, jaký pro ně situace má. Pokud je tedy 
lidmi interpretována určitá situace jako reálná, je reálná i ve svých důsledcích. (Reifová 2004: 262) 
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Mezi její představitele je možné zařadit např. P.Bergera a T.Luckmanna (kniha Sociální 

konstrukce reality). Ti říkají, že lidé produkují svůj sociální svět, ale zapomínají, že je to 

konstrukt a chovají se k němu jako k objektivní realitě. (Reifová 2004: 278) 

Jean Baudrillard, francouzský kontroverzní filosof, tvrdí, že média přinášejí 

matoucí pohled na svět – vytvářejí hyperrealitu (svět hyperreálné reprezentace reálného 

světa). Používá termín simulakra, což je něco jako přelud. Je to obraz, který už 

neodkazuje k předloze; odlučuje se od předmětu. Simulakra je kopie kopií. Znaky 

nahradily realitu. Skutečnost neexistuje, je jen hyperrealita, což je dojem z reality, a 

není jasné, co je skutečné a co je vytvořené. (Reifová 2004: 279) 

 

1.1.3  Intencionální teorie 

Třetí, už ne tak významná teorie reprezentace reality, se nazývá intencionální. 

Podle ní závisí význam na záměru mluvčího (nikoli na sémiotických strukturách). Slova 

znamenají to, co si onen řečník přeje.  

 

1.1.4  Ptolemaiovská vs. koperníkovská logika 

Německý odborník na masovou komunikaci Winfried Schulz se také vyjadřuje 

k zásadní otázce oboru, totiž ke vztahu médií a reality. Tvrdí, že existují dvě logiky – tj. 

ptolemaiovská (odpovídá reflexivní teorii) a koperníkovská logika (viz 

konstruktivismus).  

V prvním pojetí mají být média zrcadlem skutečnosti. Ptolemaiovská logika 

říká, že masová média existují odděleně od společnosti, přičemž jsou rušivým 

elementem, který může společností manipulovat. Podle teorie sociálního učení dochází 

k tomu, že média vždy nezáměrně kognitivně působí. Přinášejí vzory k nápodobě a 

nebezpečí toho tkví v tom, že jde o učení neuvědomované a pasivní. Z pozice této 

logiky se dnes ozývá mnoho kritických hlasů vůči současným médiím, která se podle 

nich snadno dostávají do sféry zájmu určitých osob nebo skupin, které díky nim 

shromažďují moc ve svých rukou. (Schulz 2000: 29-31; Reifová 2004: 108; Jirák, 

Köpplová 2009: 325) 
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Koperníkovské pojetí podle Schulze chápe sdělovací prostředky jako integrální 

součást společnosti. Média nejsou pasivními zprostředkovateli skutečnosti, ale 

aktivními spolutvůrci sociální reality. Vybírají podněty z vnějšího světa, zpracovávají je 

a interpretují, a pomáhají tak zpřístupnit složitou skutečnost. Určitá hodnocení událostí, 

deformace a selektivita jsou z tohoto pohledu chápány jako žádoucí funkce komunikace. 

Realitu je třeba uchopovat, není možné ji neovlivnit subjektivně; obrazů světa existuje 

vedle sebe vícero. Koperníkovské pojetí je pojetí pragmatické. Ohledně konstruktů 

skutečnosti panuje ovšem vždy nejistota, proto je důležitá konvence a shoda. Je třeba, 

aby ony konstrukty byly uznány jako přesvědčivé a byly vhodné jakožto východiska 

k jednání. V tomto směru hrozí to, že budou akceptovány klamné představy a nevhodné 

politické soudy, ale tomu lze údajně předcházet podporou různorodosti a konkurence 

médií. Tím, že si budou oponovat a nacházet svá vlastní hlediska, a člověk může verze 

porovnávat, je možné dostávat se blíže k objektivní skutečnosti. (Schulz 2000: 33-6) 

 

1.1.5  Dominantní vs. alternativní paradigma 

K lepšímu rozlišování v rámci množství literatury dodám ještě jedno rozdělení, 

které se v mnohém překrývá s rozděleními předchozími. To se týká role masové 

komunikace ve společnosti. Je možné rozlišovat paradigma dominantní (konsensuální) a 

paradigma alternativní (konfliktualistické). Dominantní paradigma se zaštiťuje 

empirickým zkoumáním, statistikou apod. Média jsou podle tohoto přístupu potřebný 

sociální systém. Denis McQuail uvádí, že se o nich uvažuje normativně – tzn. že mají 

přispívat k udržování dobré společnosti (což je společnost liberální, demokratická, 

pluralistická a taková, které jde o udržení řádu). Významnými průkopníky, na které se 

dále navazuje, jsou T.Parsons a H.Lasswell. (Reifová 2004: 180-181) 

V současné literatuře je třeba ale počítat také s alternativním paradigmatem. Co 

se týče metodologie, využívá spíše kvalitativních postupů a sémiotiky. Ideologickým 

základem je frankfurtská škola a neomarxistická teorie médií, v dnešní době jsou to 

kulturální studia. T.Adorno přišel na konci 40.let s pojmem kulturní průmysl. Kultura se 

podle něho stává zbožím, přestává být kritická a zapojuje se do mechanismu 

kapitalistické společnosti. Kulturní průmysl má oporu v masových médiích, jež se 
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podílejí na výrobě souhlasu4 a šíří falešné vědomí. Kultura je masám vnucována, a lidé 

tak nevědomky přijímají stávající systém, který vyhovuje skupince mocných. 

Alternativní paradigma se zaměřuje hlavně na možnost zneužití médií elitami. Média 

jsou chápána jako nástroj útlaku. Kulturální studia v čele se S.Hallem se zajímají hlavně 

o nacházení skrytého zakódování hegemonie do textů (rozuměj do mediálních sdělení) a 

o to, jak je možné bránit se tomuto preferenčnímu (dominantnímu) čtení. (Reifová 2004: 

179; Strinati 2000: 56-60)  

 

 

1.2 Debata o současných proměnách politické komunikace 

1.2.1  Role médií v politické komunikaci 

1.2.1.1  Definice politické komunikace 

Jak už bylo zmíněno, je zjevné, že žijeme v době masové, resp.mediální (dnes se 

užívá spíše tento termín) komunikace. Znamená to, že všechny komunikační aktivity, 

tj.vznik a přenos veřejně dostupných sdělení, probíhají institucionalizovaně, v rámci 

masových médií. K veřejnému prostoru máme přístup prostřednictvím médií a jsou to 

ona, která mají zásadní význam pro formování veřejného mínění.  

Tento fakt se samozřejmě týká také politiky. Média jsou hlavním zdrojem 

poznatků o politice a politicích. Prezentují politické aktéry a události, a zasahují tím 

tedy do průběhu politického rozhodování. (Jirák, Köpplová 2009: 346) 

Komunikaci lze chápat jako základ existence jakékoli společnosti.5 

„Komunikace je pojímána jako svého druhu náhražka lidských biologických 

neschopností, která umožňuje spolupráci mezi lidmi“ (Říchová 2000: 83-84). Karl 

Deutsch vyjádřil názor, že politika není jen problém moci, politika je proces, který úzce 

                                                 
4 Výroba souhlasu nebo-li manufacture of consent je termín W.Lippmanna. Do povědomí se ale dostal 
v rámci díla Noama Chomského, stále žijícího kritika médií. Chomsky mimojiné tvrdí, že pro demokracii 
je typická manipulace nebo-li myšlenková kontrola ze strany elit, pro kterou je politika hra. Indoktrinace 
není typická podle jeho názoru jen pro totalitní a autoritářské režimy, ale také pro demokracie. (Hiles, D.: 
Theorizing our cultural environment: Narrative and ideology, in: Kvalitatívny výskum vo verejnom 
priestore. Human communication studies, vol.10, Bratislava 2008)  
5 Komunikaci lze definovat široce jakožto společné podílení se na nějaké činnosti. Není to jen proudění 
informace, ale také podílení se na komunikaci jako celku a na povaze a dopadu zprávy – třeba jen tím, že 
jsme přítomni hovoru dvou lidí. (Vybíral 2009: 25) 
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souvisí s komunikací. „Komunikační funkci je proto možné přirovnat k funkci, kterou 

plní v lidském těle krev; to, co komunikační toky přenášejí, vyživuje celý společenský 

systém. Bez ní koncept politického systému prakticky nemá smysl“ (Říchová 2000: 73). 

V komunikaci jde o to, že někdo má určitou představu a snaží se jí předat tak, 

aby si podobnou představu vytvořil příjemce. „V tomto smyslu je každá komunikace 

ovlivňováním toho, s kým komunikujeme, a zároveň jsme my v každé komunikaci 

ovlivňováni tím, kdo komunikuje s námi.“ (Vybíral 2009: 27) 

Současný teoretik médií J.Thompson podobně tvrdí, že formulovat sdělení 

znamená jednat. (Thompson 2004: 16) To znamená, že v podstatě komunikace jako 

takové je obsažen mocenský potenciál. Komunikuji, tedy jednám, tedy působím na jiné. 

I politika je závislá na komunikaci. Není snadné rozlišit komunikaci běžnou a 

komunikaci politickou.  

Brian McNair ve své knize An Introduction to Political Communication uvádí 

jako zásadní prvek to, že politická komunikace má vždy účel (intentionality of political 

communication). Do této definice spadá veškerá komunikace politiků a dalších 

politických hráčů za účelem dosažení konkrétních cílů; dále komunikace, která probíhá 

ve vztahu k politickým aktérům od nepolitických subjektů, např.od voličů nebo od 

sloupkaře v novinách. A za třetí patří do rámce politické komunikace všechna 

komunikace, která se politických aktérů týká – tzn.zpravodajství a různé formy mediální 

diskuse o politice. (McNair 2003: 4) 

Autor poznamenává, že nejde pouze o slovní a psaná vyjádření, ale že je třeba 

do politické komunikace počítat také visuální prvky, např. oděv, líčení a účes, které 

vytvářejí identitu nebo image. Velký význam mají v politické komunikaci také osobní 

vztahy mezi aktéry (na večeřích, v kuloárech, za zavřenými dveřmi), jedná se ovšem o 

skrytou oblast a je obtížné pro vědce ji jakkoli analyzovat. (McNair 2003: 4) 

Politická komunikace se dá zjednodušeně popsat jako „interaktivní, 

mnohovrstevnatý proces, v němž dochází k přenosu informací mezi politiky, 

zpravodajskými médii a veřejností.“ (P.Norris in Bradová 2005: 16) 

McNair vidí politickou komunikaci obdobně, tedy jako vztah mezi politickými 

organizacemi, médii a veřejností. V rámci politických organizací si představme všechny 
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politické aktéry. To znamená politické strany, státní organizace (odbory, sdružení 

spotřebitelů, profesní svazy), nátlakové skupiny, ale také teroristické organizace. 

Veškerý účel této komunikace je přesvědčit, a to veřejnost. (McNair 2003: 5-11) 

 

1.2.1.2  Fungování médií 

Většina teorií demokracie vidí média skrze normativní prizma, podle něhož mají 

zvláštní poslání být ku prospěchu společnosti. Mají být zdrojem informací, prostorem 

pro uskutečňování svobody projevu a je jim přisuzována kontrolní funkce – média 

jakožto hlídací pes. Takovéto chápání ale stojí v ostrém kontrastu s tím, jak mediální 

organizace skutečně fungují. Platí pro ně především imperativ ekonomického přežití. 

Média jsou závislá na počtu čtenářů či příjemců, na inzerentech a zákonodárcích, a 

kromě toho jsou pro ně typické určité ustálené výrobní postupy a specifická organizace 

práce. Obsah médií je de facto zbožím, a jako takový podléhá komercionalizaci a 

komodifikaci (Bacovský 2008: 73-75; Jirák, Köpplová 2009: 347) 

Média jsou tržní subjekty a ačkoliv nelze popírat, že mají veřejnoprávní poslání, 

fungují podle svých pravidel. Jde o to, že obsah sdělení je podmíněn faktem, že vzniká 

v prostředí mediální organizace, která je řízena jako technologický provoz a 

byrokratický aparát. Událost je přetvářena ve zprávu pod vlivem mnoha podmínek. 

Jedná se o vlivy na osobní rovině – vliv osobnosti novináře, jeho postavení, vzdělání, 

názory. Dále jsou tu vlivy mediálních rutin – jedná se o ustálené vzorce profesního 

jednání novinářů. Patří sem vztahy nadřízenosti a podřízenosti, dělba práce, pracovní 

doba, nutnost stálého přísunu informací. Za třetí existují vlivy organizační – tlaky ze 

strany vydavatele nebo vlastníka. Vliv na obsah má také rovina extramediální – tzn. 

působení na média zvnějšku. To znamená, že záleží na velikosti trhu a na úsilí, jenž 

organizace vynakládá na maximalizaci svého zisku v konkurenčním prostředí. (Reifová 

2004: 74-75) 

To, co se objeví na obrazovkách, v tisku apod., je vybíráno na základě 

specifických kategorií – tzv. zpravodajských hodnot, nikoli vždy na základě důležitosti 

událostí. 
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Shrnout bychom to mohli tak, že média mají svoje způsoby, jimiž prezentují a 

přenášejí informace. Tyto způsoby se nazývají mediální logika. (Reifová 2004: 75; 

Jirák, Köpplová 2009: 347) 

 

1.2.1.3  Vliv médií 

Cílem práce není zkoumat vliv sdělovacích prostředků na demokratický proces. 

To je téma příliš široké a zde je jen naznačeno, kudy se současná debata ubírá. 

Dnes snad nejsou autoři, kteří by vyvraceli fakt, že média a politika žijí ve 

vzájemném vztahu a ovlivňují se. Liší se jen tím, jestli tyto změny v současných 

demokraciích chápou pozitivně, jakožto vzájemné přizpůsobování politické a mediální 

komunikace, tedy jako intenzivní profesionální vztah, v němž se politika transformuje, 

ale neztrácí svou autonomii, nebo negativně jako krizi politiky a veřejné sféry, 

podmanění politiky. Spíše převažuje náhled negativní. (Jirák 2001) Literaturu je možné 

dělit v podstatě do dvou skupin, tak jak jsme si je definovali několika způsoby v první 

části kapitoly. 

Mnoho autorů se domnívá, že zvyšující se důležitost médií podkopává politický 

proces a snižuje demokracii na úroveň prázdného spektáklu, někteří z nich zároveň 

kritizují, že díky médiím mají větší moc nedemokratické, např. teroristické organizace. 

(McNair 2003: xiv) 

Operují s pojmy jako je video malaise (termín poprvé užívá politolog 

M.Robinson v roce 1975; znamená situaci, kdy se diváci, kteří se dívají na televizní 

zpravodajství a komentování politiky, stávají cynickými ve vztahu k politickým 

procesům a aktérům a cítí se zneklidněni – slovo malaise značí pocit neklidu, 

nevolnost); dále např. s hypotézou agenda-setting, nebo-li hypotézou o nastolování 

agendy, nastolování témat médii. Média mají podle tohoto názoru schopnost určovat, 

jaká témata jsou považována za zásadní. Definují témata, o kterých má publikum 

přemýšlet (média mají vliv na to, o čem lidé přemýšlejí). Framing znamená, že média 

mají vliv na to, jak o těch tématech přemýšlejí. Vytvářejí daný obsah tak, aby došlo 

k žádoucí interpretaci a publikum mělo co nejméně důvodů snažit se číst událost jinak – 
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témata jsou „rámcována“, tedy je nám dáván signál, jak je co důležité. (Revue pro 

média 2008; Jirák, Köpplová 2009: 352-3)  

Ozývají se ale i optimističtější hlasy, které považují politickou roli médií za 

ukazatel větší demokratické participace. (McNair 2003: xiv) 

Jirák s Köpplovou zobecňují to, jakým způsobem média ovlivňují společnost, do 

dvou rovin: hovoří za prvé o vlivu mediovaných obsahů – média teoreticky ovlivňují, o 

čem lidé přemýšlejí, a jak o tom přemýšlejí; a za druhé se jedná o vliv komunikačních 

technologií (ve smyslu, že není médium jako médium, že na způsobu mediace, 

zprostředkování záleží – což razí ve svém díle např. N.Postman6).  

Američané Blumler a Kavanagh rozlišují tři etapy politické komunikace po 

druhé světové válce v závislosti na dominantní technologii. (Jirák, Köpplová 2009: 352-

3) 

Nejprve byly primárním zdrojem diskuse politické strany, zhruba do roku 1960 

zažily svůj zlatý věk (1.etapa). Následně přichází věk televize, kdy se publikum 

rozšiřuje, elektorát je proměnlivější, a strany musejí změnit způsob vedení kampaní 

(2.etapa). V současné době se rozvíjí mnoho komunikačních prostředků a spolu s nimi 

se objevují úvahy o spáse internetem (technooptimismus) a teorie o elektronické 

demokracii (3.etapa). (Jirák, Köpplová 2009: 353) 

Stále častěji se v tomto kontextu píše o nových sociálních sítích, o novém 

uspořádání společnosti (společnost sítí = network society). Formální organizace, které 

s sebou nesou trvanlivější vztahy a zodpovědnost, ztrácejí na významu, v dnešním 

(podle těchto teorií postmoderním) světě není hierarchický model politického systému 

už tak dominantní, podle některých začíná nastupovat model síťový (Jirák, Köpplová 

2009: 354-5).  

Síť je jakási volná sestava uzlů, které jsou na sobě nezávislé a mohou se 

kdykoliv odpojit. Hierarchie a teritorium jsou nahrazovány mobilitou a propojeností 

informací. Typickou sociální sítí je např. Facebook. Facebook a podobné komunitní sítě 

začaly hrát roli při letošní kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

                                                 
6 Postman tvrdí, že nové médium není jen rozšířením či zesílením předchozího média. Není pravda, že 
„auto je vlastně jen rychlý kůň nebo že žárovka není nic jiného než velmi výkonná svíčka.“ (Postman 
1999: 92) 
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1.2.2  PR-izace politiky a éra permanentní kampaně 

Všichni autoři, zabývající se tímto tématem, se shodují na tom, že ke změně 

politiky dochází. Liší se názvy a termíny. Nizozemec Marc Elchardus používá pojem 

dramademocratie (2002). Vyjadřuje jím názor, že žurnalistika zobrazuje politický 

konflikt jako příběh jednotlivých viníků a obětí, jako boj padouchů a hrdinů. (Zoonen 

2009) 

Americký politolog G.Sartori, důvěrně známý v českém prostředí, přichází s 

termínem videopolitika. Hovoří o proměně člověka – z homo sapiens (člověka, který je 

schopen abstraktního myšlení) na homo videns (člověka, pro kterého je určující to, co 

vidí – stačí mu povrchnost a zdání). Je to podle něho výsledek mediální revoluce, která 

ohrozila také roli politických stran. „Dělat politiku“ je dnes podle autora velmi náročné, 

protože videopolitika mění celé společenské prostředí a „produkuje rostoucí 

emocionálně mobilizovanou participaci při klesající a ochuzené informovanosti“.  

(Sartori 2001: 154-6) 

V knize, která vyšla v roce 2002, představuje Thomas Meyer termín 

mediokracie. Tvrdí, že politici se přizpůsobují mediální logice a potřebě sdělovacích 

prostředků mít k dispozici vždy nejnovější zprávy. Média podle něho užívají prostředků 

divadla, a veřejnost pak reaguje na politiku jako na estetický fenomén. Média politiku 

kolonizují. Jsou hegemonem, který je spjatý s ekonomickými a politickými silami ve 

státě. (Street 2005: 27) 

 

1.2.2.1  PR: proměna komunikace politických stran 

Walter Lippmann napsal už v roce 1922, že se do demokratické procedury 

začlenily vědomé přesvědčovací strategie ze strany politických aktérů v míře, která 

nemá v lidské historii obdoby. Tuto proměnu politiky zapříčinily podle něho dva 

významné faktory – jednak politický a technologický pokrok, vedoucí k všeobecnému 

volebnímu právu a objevení se masových médií. Už to není jen určité procento populace 

– vzdělaní muži, ale jsou to masy, které se díky možnosti volit a celkovému vlivu 

veřejného mínění podílejí na politickém rozhodování. (McNair 2003: xiii, 222) 
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Veřejné mínění je podle Lippmanna možné tvarovat a lze jím manipulovat. 

K těmto účelům vzniká nová třída agentů a odborníků, jež se nacházejí na půl cesty 

mezi politickými organizacemi a médii, a jež se snaží ovlivňovat obsah médií (a tedy i 

veřejné mínění) ve prospěch svých klientů. Dnes toto platí podle McNaira ve zvýšené 

míře. Politika se odehrává před zraky mas prostřednictvím médií. Role sdělovacích 

prostředků narůstá, a s nimi i to, co lze nazvat průmyslem vztahů s veřejností (dnes je 

více užívaný pojem public relations – PR)7. Bez znalostí týkajících se fungování médií a 

PR není téměř možné jakékoli úspěšné zasahování do veřejné debaty a vládního 

rozhodování. McNair dokonce říká, že hlavním činitelem nejsou média, ale ti, kdo 

poskytují zdroje, tzn. nikoli nutně novináři, ale mediální manipulátoři, spin doktoři8 

apod. (McNair 2003: xv) 

Žijeme v době, která se neobejde bez zprostředkování (mediated age) a na celý 

politický proces sedí označení performativní politika nebo-li politika veřejného 

vystupování (performance politics). Lippmann tyto změny označil v první polovině 

20.století jako revoluci v umění vytvářet souhlas. „Politics has become not only a 

persuasive art but a performance art, in which considerations of style, presentation and 

marketing are of equal if not greater importance than content and substance.“9 (McNair 

2003: 221-2)  

Politika se samozřejmě proměňuje s celou společností. Vnímání politiky je 

ovlivňováno tržním hospodářstvím a spotřební společností. McNair píše, že 

„současní...politici jsou „prodáváni“ lidem velice podobným způsobem jako mýdlo 

nebo auta“ (McNair 2003: 42). Politika se stává prostředím, kde se prodávají myšlenky 

a záměry a demokracie nemá nic společného s racionalitou. Veřejný zájem je iluzí, 

jelikož si vybíráme politické názory na základě obdobných přesvědčovacích 

marketingových technik, jako postupujeme při výběru zubní pasty. (McNair 2003: 42-3) 

                                                 
7 Public relations je oblast zabývající se vztahem politické strany s veřejností. Vytváří taktiky, které mají 
za cíl vyvolat pozitivní dojem z aktivit konkrétního politika a popř. uškodit opozici. (Petrová 2006: 43) 
8 Spin doktoři jsou lidmi, kteří se snaží ovlivnit veřejné mínění svou verzí události. Jsou najímáni 
jednotlivci nebo skupinou či organizací. Spin doktoři jsou profesionální manažeři dojmu, jsou to experti 
na tvorbu publicity, vědí, jak použít média ve svůj prospěch a ovládají umění televizace politiky. (Petrová 
2006: 43-44; Louw 2005: 297-8) 
9 „Politika se stává nejen uměním přesvědčovat, ale také uměním vystupovat, performovat, hrát, pro něž 
jsou kritéria stylu, prezentace a marketingu stejně, ne-li více důležitá, než obsah a podstata.“ (překlad 
Pavlína Svobodová) 
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Politickým stranám ještě před několika desetiletími stačilo komunikovat se 

svými voliči na mítincích, prostřednictvím tisku a také v rámci mezilidského kontaktu. 

Dnes musejí nutně využívat masová média. Můžeme si uvést tři hlavní strategie a 

techniky politické komunikace, které stranám mají pomáhat k prosazení cílů. Je to za 

prvé politický marketing, dále politická reklama a následně oblast PR. Politický 

marketing se podobá klasickému obchodnímu marketingu. Snaží se zacílit na skupinu 

těch, od nichž chce získat volební podporu. Prostředí je konkurenční, tzn.že volič má na 

výběr další značky, stejně jako když si vybírá mezi výrobci jogurtů.  

Politická reklama využívá potenciálu médií přesvědčovat a strana se jejím 

prostřednictvím snaží odlišit od jiných politických „výrobků“ (strana a kandidátů).  

PR má za úkol zajistit, aby daná politická strana získávala co nejvíce pozitivní 

publicity a co nejméně negativní. PR sféra může zaujmout proaktivní přístup (sem patří 

aktivity typu pořádání stranických konferencí, tiskových konferencí a najímání image 

manažerů, kteří mají vypracovat žádoucí vzhled a styl strany) nebo přístup reagující (v 

tomto směru strany usilují o to, aby zabránili negativní publicitě – lobbují u novinářů, 

snaží se nabízet pozitivnější verze událostí, které by mohly být pro stranu nepříznivé, a 

také pravidelně nechávají „unikat“ utajené informace, aby zaujali novináře a odvedli 

pozornost od tíživějších problémů). (McNair 2003: 6-8; Bacovský 2008: 71) 

V rámci PR se snaží političtí aktéři řídit a pokud možno ovládat tři oblasti: jde o 

kontrolu médií (aktéři chtějí mít co největší přístup do médií a pořádají události, které 

pravděpodobně zaujmou média – a zajišťují si tak povědomí občanů o své straně); 

kontrolu obrazu/image (viz níže) a kontrolu informací (informace se může stát 

významnou politickou zbraní, podle toho, jak se s ní zachází – politici a vlády 

informace rozšiřují, zastavují, překrucují atd.) (McNair 2003: 134-5) 

E.Louw v knize The Media and Political Process popisuje proces tzv. PR-izace 

politiky, který přinesl podle něho sedm hlavních změn: 1) Dochází k přesunu moci 

uvnitř politických stran. Straničtí lídři už nemají moc, kterou by využívali ve snaze 

přilákat voliče a vyhrát volby. Moc mají političtí konzultanti, experti a zákulisní hráči, 

kteří nejsou členy strany a chtějí být placeni jako skuteční profesionálové. Tyto osoby 

se čím dál více podílejí na výběru stranického lídra, který musí v první řadě vyhovovat 
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parametrům televizního vystupování. 2) Jak už bylo řečeno, dnešní lídr musí mít jiné 

vlastnosti. Musí vypadat důvěryhodně a vystupovat přesvědčivě a zároveň musí být 

schopný sledovat instrukce svého spin doctora. 3) Z politiky se stala velice nákladná 

záležitost. Platí se konzultanti, průzkumy veřejného mínění a některé mediální výstupy, 

a strany nesou na svých bedrech velikou zátěž v tom, že musejí shánět významné 

množství peněz. Množí se i obavy, že politici musejí do jisté míry „prodávat“ sami sebe 

sponzorům kampaní. 4) PR specialisté běžně využívají pop kultury k tomu, aby získali 

voliče, což klade i na politiky nové nároky. Musejí se „líbit“, a tak musejí být schopni 

vystupovat v nových, často populistických rolích. 5) Televize dokáže rozdmychávat 

emoce publika, a tak je hojně využívána k tomu, aby odkláněla pozornost od skutečných 

politických problémů. Prostředky jsou například mobilizace podpory pro určitou osobu 

nebo názor, démonizace některých osob nebo vytváření pocitů rozhořčenosti a 

nepřátelství. 6) Lokální mítinky, kde se voliči a politici setkávali tváří v tvář, ztrácejí na 

významu. 7) Vliv tisku na politický proces výrazně zeslabuje. 8) PR-izace způsobuje to, 

že politika se stává arénou, kde je ve zvyku se vyhýbat důležitým problémům (politics 

of avoidance). Vládne se totiž pomocí neustálých průzkumů veřejného mínění a 

politická kampaň se stává nepřetržitou. Průmysl spinu se snaží vyhnout jakýmkoli 

tématům, jež by mohla destabilizovat souhlas (viz termín manufacture of consent, 

pozn.4).(Louw 2005: 150-2) 

 

1.2.2.2  Vládnutí jako nekončící volební kampaň? 

Tématem této práce je z velké části zkoumání předvolební kampaně do PSP ČR. 

Předvolební kampaně a kampaně vůbec jsou součástí politické komunikace a ukážeme 

si, že tato problematika je pro celý demokratický proces důležitější, než bychom mohli 

předpokládat. 

Kampaně obecně lze najít i v jiných oblastech společenského života, nejen 

v politice. Kampaň můžeme definovat jako „organizovanou snahu informovat, 

přesvědčovat a mobilizovat. Kampaně mohou být směřovány k rozmanitým cílům, jako 

je sledování volených úřadů nebo lobování u vlády, informování veřejnosti o 
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zdravotních rizicích kouření...nebo nátlaku na mezinárodní společnosti, co se týče ceny 

léčiv“ (Norris, P. in Bradová 2005: 17).  

Politické kampaně se dělí na volební kampaně, referenda, informační kampaně a 

image kampaně.10 

„Volební kampaň je mechanismus vytváření forem komunikace mezi subjekty 

volební soutěže. Formy komunikace musí být politicky efektivní a vyzdvižené na co 

nejširší masovou úroveň a jsou utvářeny na základě důkladných analýz volebního trhu a 

volebního chování…V poslední době se čím dál více prosazuje profesionalizace volební 

kampaně a jsou používány moderní prostředky volebního marketingu, jehož hlavní 

metodou je volební reklama.“ (Cabada, Kubát 2007, s.294) 

 

Podle P.Norris lze rozlišovat tři vývojové fáze volebních kampaní – kampaň 

premoderní, moderní a postmoderní. Někteří jiní autoři rozlišují jen dvě fáze – tedy jen 

premoderní a moderní. Vývoj kampaní a politické komunikace lze tedy označit slovem 

modernizace, ale objevuje se i pojem amerikanizace kampaní. Rozumí se tím nárůst 

využívání marketingových postupů v boji o hlasy. Kampaně se profesionalizují a 

politika se personalizuje (komunikační schopnosti kandidáta se stávají důležitějšími než 

polický program). (Bradová 2005: 49-50, 54) 

Premoderní kampaně jsou založeny na přímé komunikaci mezi voliči a politiky 

na místní úrovni. Voliči jsou stranicky ukotveni a velkou roli v přípravě kampaně hrají 

místní organizace politické strany.  

Moderní kampaně se vyznačují tím, že jsou centralizované, personalizované a 

profesionalizované. Kampaň řídí lídři stran a profesionální političtí konzultanti. 

Hlavním bojištěm se stává celostátní televize, tisk ale zůstává silným. Voliči jsou méně 

stranicky vázáni, kampani jsou vzdálenější, nepodílejí se na ní. Jsou pasivnější. 

Ideologická profilace ve společnosti se snižuje a strany se musejí více snažit, pokud 

chtějí zaujmout voliče. Dochází k výraznější personalizaci politiky, zájem je soustředěn 

na lídry stran. Zavádějí se pravidelné volební průzkumy. Toto období lze zhruba 

charakterizovat od začátku 50.let do konce 80.let. (Bradová 2005: 52-4) 

                                                 
10 Podrobněji viz Bradová 2005: 18-20 
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Pro postmoderní kampaně je typické fragmentované a nepřehledné mediální 

prostředí. Komercionalizace médií vede k jejich bulvarizaci. Televize už nemá 

monopol, vedle ní existují kabelové televize, internetové zpravodajství, webové stránky, 

diskusní fóra atd. – využívají se tedy tzv.nová média, a pro strany je velice obtížné 

kontrolovat své působení a přizpůsobovat se novým technologiím (viz např. používání 

facebooku v letošní kampani do Poslanecké sněmovny). Voliči jsou ještě méně spjati se 

vzorci skupinových a sociálních vazeb, jsou nestálejší a nezávislejší ve svém výběru a 

klesá celková politická angažovanost. Zvláštním prvkem je, že se část působení 

kampaně vrací na lokální úroveň (lokální koordinace kampaně ze strany politiků). 

(Bradová 2005: 54-6) 

 

V současnosti se hovoří o tom, že se volební kampaně přetvořily v kampaň 

permanentní. Její podstatou je to, že průzkumy veřejného mínění a činnosti zájmových 

skupin poskytují opakovaně zpětnou vazbu ze strany voličů, a politické strany se snaží o 

neustálé působení na voliče. Fenomén permanentní kampaně byl poprvé popsán v USA 

na konci 70.let (stejně tak politický marketing a public relations pocházejí 

z anglosaského světa). Právě z americké politiky pocházejí novodobé strategie 

oslovování voličů, které se začínají uplatňovat i v České republice. Strany potřebují 

komunikovat s občany celé volební období, nejen pár měsíců před volbami a lze říci, že 

„jednají obdobně strategicky jako obchodní organizace“ (Bradová, Šaradín 2007: 34-5). 

(Bradová, Šaradín 2007: 32-5) 

Za permanentní kampaň označujeme aktivity v období mezi volbami až od 

okamžiku, kdy se jedná o soustavnou činnost, která je detailně promýšlena a plánována. 

Jde v ní o kombinaci vytváření image a strategické kalkulace. „Vládnutí se přeměnilo 

v permanentní kampaň, což mění vládu v nástroj stvořený k tomu, aby zajišťoval 

veřejnou popularitu zvolených vládních reprezentantů“ (Blumenthal, S. in Bradová, 

Šaradín 2007: 36). Existují však i kritičtější definice, např. H.Helco říká, že „v 

permanentní kampani znamená každý nový den den volební. Tento způsob vedení 

kampaní usiluje o manipulaci zdrojů veřejného souhlasu k tomu, aby se mohlo 

vládnout“ (Bradová, Šaradín 2007: 37). 
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Typické pro svět politiky, ve kterém vládne permanentní kampaň, je posilování 

pozic politických poradců, konzultantů, stratégů a jejich i povolební spolupráce 

s politiky. Zásadní je fakt, že jejich vliv stále více sahá i do oblasti legislativy. Hlavní 

rolí těchto poradců je „nejen práce s veřejností, tedy hledání podpory pro nejrůznější 

návrhy a iniciativy, ale přímo v rozhodovacím legislativním procesu.“ (Bradová, 

Šaradín 2007: 37) 

Vzniká tak samostatné odvětví volebního průmyslu, kdy političtí poradci 

dokonce hrají významnou úlohu v legitimaci, ospravedlnění státu. Tuto dobu lze označit 

za epochu, ve které mizí rozdíl mezi vedením kampaní a vládnutím, tedy za éru 

totálního vedení kampaní. „Marketing kampaní je kontinuální, intenzivní, 

specializovaný, rafinovaný a mediálně všudypřítomný. Zabírá tak celé prostředí 

politiky“ (D.Nimmo in Bradová, Šaradín 2007: 40). Je stále těžší se zviditelnit, získat 

podporu, prosazovat politickou agendu, určitou vizi a zaujmout volebním produktem. 

Stranám nestačí politická reklama, musí se samy aktivně snažit naklánět si veřejné 

mínění, a to nejčastěji pomocí PR agentur. Základem jsou všudypřítomné průzkumy 

veřejného mínění. (Bradová, Šaradín 2007: 33, 41-2) 

 

1.2.3  Personalizace politiky 

Jirák a Köpplová shrnují proměnu politiky tak, že dochází zejména 

k personalizaci politiky a její dramatizaci. Pod prvním bodem se skrývá to, že je kladen 

důraz na osoby, a nikoliv témata. Pozornost se stáčí navíc na neoficiální stránku života 

politiků, zdůrazňují se určitá jeho gesta, grimasy, připomínají se jeho nevhodné výroky. 

Dramatizace nebo-li konfliktnost politiky spočívá v bojovném prezentování politiky 

jako série střetů, zvratů a nečekaných odhalení. Politika je zobrazována jako velmi 

emocionální prostředí – politiky vidíme v okamžicích radosti, zklamání, šoku, zlosti, 

důraz je kladen na jejich osobní konflikty, a navíc dochází k inscenování různých 

slovních soubojů. (Jirák, Köpplová 2009: 348) 

Důsledkem je pak depolitizace zobrazování politiky a možná depolitizace 

politiky jako takové. Politické diskuse jsou vytěsňovány a jsou nahrazovány politikou 

jako zábavou. (Jirák, Köpplová 2009: 348) 
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Zrodila se politika zaměřená na osobnost kandidáta. Podle Abrahamsona je to 

díky tomu, že televize neumí medializovat celou stranu a také díky podstatě televizního 

přenosu – TV proniká do domovů a vytváří zdánlivou intimní situaci mezi divákem a 

politikem. Divák si o to víc pak všímá osobních charakteristik politika. V tomto procesu 

personalizace politiky jsou političtí lídři vybíráni podle toho, jak jsou mediálně zdatní – 

podle toho, zda mohou na obrazovce dobře vypadat, zda jsou přesvědčiví, umějí vhodně 

užívat řeči těla a být pohotovými a stručnými řečníky (zda umí používat tzv. sound-

bites11). (Louw 2005: 128-9) 

„Z politiků se tak stávají herci a získávají postupně shodné charakteristiky jako 

celebrity – hranice mezi politiky, popovými a hereckými hvězdami, modelkami a 

oblíbenými sportovci je od chvíle, kdy používají totožné komunikační prostředky, téměř 

neznatelná.“12 (Petrová 2006: 44-45; Louw 2005: 129) 

 

1.2.3.1  Všichni hrajeme divadlo 

Jak už bylo řečeno, političtí aktéři se ve velké míře starají o svůj obraz. O image, 

o dojem. (McNair 2003: 147) 

Dá se sice tvrdit, že byl tento faktor vždy důležitý při snaze o politický úspěch, 

ale je to podle McBriana až druhá světová válka a nástup televize jako dominantního 

sdělovacího prostředku, jež zapříčinily to, že se otázky stylu dostaly do popředí. 

Současní politici tedy nejsou posuzováni jen podle toho, co říkají a co dělají, ale ve 

velké míře také podle toho, jak to říkají a jak to dělají. (McNair 2003: 147) 

Zde je možné udělat malou odbočku k zamyšlení nad tím, co od politiků 

očekáváme a jaké nároky máme na jejich pravdomluvnost. Často slýcháme, že politici 

ve svých projevech lžou, pečlivě vybírají slova, manipulují; že politika je jen divadlo a 

„nedá se na to koukat“. Je jasné, že pokud se jedná o vědomé lži a manipulaci veřejným 

                                                 
11 Sound bite jsou velice krátké a výstižné části promluvy, které účinně vyjádří hlavní obsah. Jde o to 
použít minimum slov, a zároveň maximalizovat význam. Důležité je, aby mělo takové sdělení dostatečný 
náboj na to, aby zaujalo diváka. 
12 K témuž závěru dochází ve své publikaci John Street, ale dodává, že není třeba tento fakt hodnotit 
automaticky tak, že dochází k poklesu úrovně politiky a kultury. Je třeba tyto proměny nejprve 
nahlédnout v celém kontextu. (Street 2001: 276) 
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míněním, je to odsouzeníhodné jednání. Ovšem, nemůžeme od politiků očekávat 

upřímné a vyjadřování, které bude zohledňovat všechny možné úhly pohledu, protože to 

je velice nesnadná záležitost, a odporuje to vůbec podstatě komunikace a poznatkům 

moderních společenskovědních oborů. Nemůžeme to očekávat od nikoho. 

Ve výše popsaných definicích komunikace jsme se dostali k tomu, že každá 

komunikace je vlastně ovlivňováním toho druhého, že je to vždy jednání a skrývá 

v sobě mocenský potenciál. 

Psycholog Vybíral v knize Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci 

přiznává, že pravda je problematický pojem, že pravdivý výklad skutečnosti je těžko 

dosažitelný, avšak dodává, že lhaní a klamání přesto existuje a dá se odlišit. V kapitole 

o politice tvrdí, že rétorika je už svou podstatou zvláštní, jiná komunikace, jejíž úspěch 

je zaručen právě komolením. Nejedná se o racionální argumentaci, ale význam má spíše 

výmluvnost, charisma a využívání vztahů závislosti mezi účastníky. Komolení rozlišuje 

záměrné a nezáměrné (např.vytržení z kontextu, zestručnění...), přičemž komolit 

výpověď může i příjemce. (Vybíral 2003: 105) 

Rozlišuje dále cenzuru jakožto vypuštění a zatajení informace (1), dále 

překroucení pravdivých informací (2) a lhaní (3). V druhém případě se informace 

rozsekají a sestaví nově. Jednotlivým významům pak sice můžeme rozumět, ale celek 

nám nedává smysl. Výpovědi jsou buď zakódované (nemůžeme řeč dešifrovat, např.je 

příliš obecná) anebo konspirované (jsou do nich vkládány zkreslující prvky, díky 

kterým pak mohou vznikat fámy.) (Vybíral 2003: 106) 

Významnou publikaci o tom, jak komunikujeme a vystupujeme, napsal v roce 

1959 kanadský sociolog E.Goffman – Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace 

v každodenním životě. V této knize podrobně popisuje, jak člověk prezentuje sebe a 

svou činnost a jak řídí a kontroluje dojem, který si o něm okolí utvoří. Takový člověk 

vytváří představení (akci k vytvoření dojmu). (Goffman 1999: 10-12) 

V zájmu jedince je přesvědčit ostatní, aby jednali v souladu s jeho cílem, 

většinou si však uvědomuje jen jeden proud komunikace (slovní), a obecenstvo i druhý 

proud (neverbální, divadelnější, nezáměrné symboly). Onen člověk se sice snaží 
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vyrovnat asymetrii v komunikaci, ale svědek má před hercem přesto výhodu. Na scéně 

probíhá informační hra. (Goffman 1999: 11, 16) 

Goffman zkoumá různá lidská organizovaná společenství a k popisu jejich 

komunikace používá divadelní jazyk (role, scéna, zákulisí, dramatizace, vystoupení 

z role, umění řídit dojmy atd.) 

Jeho pojmosloví využívá americký teoretik médií J.Meyrowitz v knize Všude a 

nikde (Vliv elektronických médií na sociální chování) – vyšla v USA v r.1985. Jeho 

prací se zase vracíme k vystupování politiků. Jako jeden z mála se nestaví k politikům a 

priori negativně jako k těm, kteří manipulují obecenstvo, případně jsou sami ještě 

manipulováni politickými konzultanty. V kapitole Jak snížit hrdinu na naši úroveň píše 

o proměnách autority a tvrdí, že všichni současní američtí prezidenti čelí problému 

důvěryhodnosti – obyvatelé jsou rozčarováni. Nejde však podle Meyrowitze o to, že by 

existoval nedostatek potenciálních vůdců, ale problémem je specifické komunikační 

prostředí, které jim brání, aby se jako vůdci chovali. (Meyrowitz 2006: 219) 

Politici vždy oslovovali různá publika při různých příležitostech a na různých 

místech. Mohli tak slibovat různé věci různým skupinkám lidí. Své projevy mohli 

používat vícekrát, mohli si je procvičovat a případně je upravovat. Dnes, převážně díky 

televizi, mají politici v podstatě jedno velké publikum a oslovují lidi najednou. Pro tak 

rozmanitou skupinu lidí je ale obtížné specifikovat představy. (Meyrowitz 2006: 220) 

Proto, aby z někoho mohl být veliký vůdce, musel být obestřen rouškou 

mystifikace. Dnes o politicích víme příliš mnoho, příliš se přibližují průměrnému 

člověku. (Meyrowitz 2006: 220) 

Autor zdůrazňuje fakt, že všichni máme sociální role a naše vystupování se 

rovná dramatu, kdy jeden člověk hraje více postav (což jsou různé aspekty osobnosti). 

V různých situacích máme zkrátka různé role. A pokud vystupujeme na jevišti, je třeba 

oddělit se od publika a skrýt před ním zákulisí, kde probíhají zkoušky a kde nabíráme 

sílu. Tuto hranici ale narušila televize. Vidíme i soukromí i scénu. Meyrowitz hovoří o 

tzv.střední zóně nebo-li pohledu z okraje jeviště. (Meyrowitz 2006: 221) 

Soukromí už není soukromím. Vystupování a zkoušky se slívají do jednoho, a 

politik se nemůže nadobro izolovat od veřejnosti. Veřejné a soukromé se prolíná. 
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Politici sami mají potíž rozlišit chování, které je skutečné a které je předváděno médiím. 

(Meyrowitz 2006: 222) 

Vystoupení politika se teď víceméně rovná improvizaci. Detailní příprava není 

možná, politik se musí mít neustále na pozoru. Přeřeky jsou zveličovány a normální 

změny chování v závislosti na situaci vypadají jako nekonzistentnost nebo nepoctivost. 

Politik má novou roli, a to ovládnout střední zónu. To znamená, že nesmí být ani moc 

formální, ale ani moc neformální. Ze svého zákulisí se snaží ukazovat vhodné aspekty. 

(Meyrowitz 2006: 222) 

Mění se celkový obraz politiků. Představení mají nový styl. Televize zmenšila 

vzdálenost publikum – účinkující na minimum. Zatímco velká část osobnosti politika 

byla dříve skrytá, a politik mohl určovat, co je a není ke zveřejnění, teď se stává 

obyčejným smrtelníkem. Tisk nabízí hlavně slova, rozhlas navíc i hlasový projev, a 

televize také gesta a výraz. K vytvoření dojmu na obrazovkách je pak třeba většího úsilí. 

Obraz je těsný, bezprostřední a opakovatelný.13 (Meyrowitz 2006: 223) 

Politici se snaží kontrolovat svůj obraz, ale není to snadné. V éře tisku svůj 

dojem mohli ovlivňovat lépe. Autor dochází k závěru, že forma toho, co média sdělují 

(o politicích) mění vnímání politiky jako takové. „…zatímco se politici ze všech sil 

snaží nějak uspořádat obsah toho, co o nich média sdělují, forma tohoto sdělování mění 

samu podstatu vnímání politiky. Odhalující povaze televizních expresivních informací 

nelze beze zbytku čelit manipulací, tréninkem a dobře placenými poradci.“ (Meyrowitz 

2006: 223) 

Vidíme tedy, že médium má velikou moc. Ačkoliv je pravdou, že mnoho 

výstupů politika je předpřipravováno profesionálními poradci, jejich kontrola není nikdy 

dokonalá.  

„Personal image matters“14, píše McNair. Protože pokud je obraz používán 

s umem, může politikovi připsat tak žádoucí atributy, jako je např. moc a síla. Jak jsme 

si ale ukázali, kontrolovat svůj obraz není tak snadné. Je navíc možné, že obraz, jakým 

se snaží političtí aktéři působit, může v dnešní době hrát ne až tak významnou roli také 

                                                 
13 Toto rozlišení dnes už tak docela neplatí. Díky internetu a sociálním sítím se rozdíly mezi jednotlivými 
médii stírají. Televize, noviny, rozhlas – všichni mají své stránky, kde je tisk, obrázky i videa. 
14 „Na dojmu záleží.“ 
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z toho důvodu, že se dá předpokládat, že se divák postupně učí rozpoznávat jednotlivé 

triky „image makerů“ a nebere tyto postupy v potaz. (McNair 2003: 148-9) 

 

1.2.3.2  Politika a zábava 

John Street začíná svoje pojednání o proměnách politiky a jejím vztahu s médii 

tím, že popisuje jisté rysy předvolebních kampaní v USA a Velké Británii.  

Deník Washington Post přinesl během prezidentské kampaně v roce 2000 údaje 

o tom, jaká je oblíbená skladba nebo píseň G.W.Bushe, J.McCaina a A.Gorea. Al Gore 

se na setkání Demokratické strany vášnivě políbil se svou ženou, zatímco Bill Clinton 

se v době, kdy se ucházel o úřad, rozhodl zahrát na saxofon v televizním pořadu 

Arsenio Hall Show. A Tony Blair pro změnu pozval člena populární skupiny Oasis a 

pár dalších hvězd show businessu na sklenku do Downing Street 10. (Street 2001: 1) 

To je podle autora podstata dnešních politických kampaní – vytvořit ten správný 

dojem. Výše popsané akty mají naznačovat, že politici jsou lidé jako jsme my, že jsou to 

lidé, kterým lze důvěřovat. Zaměření pozornosti na kandidáta, na jednotlivého politika 

stoupá. A nejde tak o osobu politika jako představitele strany nebo ideologie, jako spíše 

o jeho osobnost. (Street 2001: 2) 

Tento fakt vede mnoho autorů k tomu, že hovoří o pokleslosti politiky a o 

ohrožení demokracie. Důvod, proč k těmto proměnám dochází, není jen otázkou 

politiků, ale samozřejmě i médií. Politika a politici se přizpůsobují fungování médií. 

(Street 2001: 2) 

Dnes se stanou zprávami záležitosti, které mohou být velice vzdáleny tradičním 

politickým zprávám. Je to dílem zejména toho, že média fungují v prostředí, kde 

existuje silný boj o diváky a inzerenty. Hranice mezi politikou a zábavou už není 

zřejmá. Došlo k tomu jednak proto, že politici ke své komunikaci užívají prostředky pop 

kultury a zábavy (když nám vyprávějí o tom, jakou hudbu mají rádi) a jednak proto, že 

celou oblast politiky je třeba chápat částečně jako zábavu. (Street 2001: 3)  

 

Vztah mezi politikou a zábavou byl a je mnohými autory ostře kritizován. O 

Neilu Postmanovi již byla řeč, podobné názory má Pierre Bourdieu či Jürgen Habermas. 
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Knih, které vidí toto spojení pesimisticky, jako téměř katastrofu pro demokracii, 

přibývá. Podporují diskusi o video malaise, přáli by si svět bez televize a politický 

diskurz by měl podle nich být ryze informativní a racionální. Opačným hlas představuje 

právě holandská autorka Liesbet van Zoonen, která propojení politiky a zábavy chápe 

jako součást logického vývoje. Tvrdí, že většina lidí se politikou zabývá ve volném čase 

a volný čas je dnes velmi cenný. Je třeba zajistit, aby si lidé přečetli noviny a dali jim 

přednost před četbou románů, časopisů nebo komiksů, anebo aby prostě stránky o 

politice nepřeskočili. Pořady o politice musí obstát v konkurenci jiných televizních 

programů, například sportu, komedií, talk show. Aby člověk přišel na demonstraci a 

účastnil se politických schůzek, musí to být pro něho nebo pro ni přínosnější než jít na 

veletrh automobilů nebo než si vyrazit zacvičit nebo s kamarády na bowling. „Politics 

thus has to compete with a large offer of diversion – mediated and unmediated – to gain 

people’s attention, interest, and involvement. Even natural cultural allies of politics, 

such as literature and the arts, are increasingly molded in entertaining formats; they 

position their creators as celebrities and construct exhibitions as engaging experiences 

in which all senses are involved“ (Zoonen 2005: 2-3)15. (Zoonen 2005: 2-3) 

Narozdíl od Postmana a jiných van Zoonen tvrdí, že snaha udržet politiku čistou 

a stranou od zbytku kultury není žádoucím krokem, pokud je cílem zachovat občanskou 

angažovanost: politika jinak neobstojí v konkurenci jiných volnočasových aktivit a 

zejména se pak příliš vzdálí od každodenního života. Politika musí být spojena 

s životem občanů, ti ji jinak začnou považovat za oblast, které nerozumí a ve které není 

nikdo, kdo by je skutečně zastupoval, což může vést k politickému konfliktu. (Zoonen 

2005: 3) 

Van Zoonen je představitelkou kulturálního přístupu a ostře se vymezuje proti 

esencialismu autorů jako je Postman, Bourdieu a Meyer (koncept mediokracie), kteří 

podle ní jen nostalgicky básní o starých dobrých časech. Podle autorky nepředstavuje 

myšlenka, že by se politika více podobala pop kultuře, problém, protože taková politika 

                                                 
15 „Politika tedy musí, aby získala pozornost, zájem a zapojení veřejnosti, soutěžit se širokou nabídkou 
zábavy – mediované i nemediované. I přirození kulturní spojenci politiky – literatura a umění – jsou 
přetvářeni do zábavních forem; své tvůrce prezentují jako celebrity a výstavy organizují jakožto 
podmanivé zážitky, při nichž jsou zapojeny všechny lidské smysly.“ 
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bude přitahovat žádoucí aktivitu občanů/fanoušků. Pokud bude radost působit v politice, 

bude mnohem jednodušší udržet ideu, že politika je důležitá. (Zoonen 2005: 145) 

Zoonen se staví pozitivně k otázce personalizace politiky. Personalizace nemusí 

podle ní znamenat odklon od politiky. Lidé mohou naopak ocenit práci konkrétního 

politika, a jejich zájem o politiku tím může být vyšší než pokud by jim byla předkládána 

jen jako střet idejí. Politická osobnost (political persona), jak ji Zoonen nazývá, se musí 

pohybovat stejně obratně v oblasti politiky jako ve sférách pop kultury. Pokud chce 

dosáhnout úspěchu, musí jednat jako přesvědčivá politická celebrita. „This does not 

mean that celebrities per se make good politicians,..., but nor does it mean that 

politicians per se make better politicians“16 (Zoonen 2005: 146). (Zoonen 2005: 145-6) 

Hvězdami se tito politici stávají díky paradoxní kombinaci, kdy jsou na jednu 

stranu vnímáni jako obyčejní lidé a na stranu druhou jako lidé neobvyklí a výjimeční. 

Z tohoto důvodu byla tak milována princezna Diana. (Zoonen 2005: 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 „To neznamená, že celebrity se nutně stávají dobrými politiky,..., ale stejně tak nemusejí být dobří 
politici z politiků klasických.“ 
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2. Jiří Paroubek 

 

2.1 Základní údaje 

Volebním lídrem Československé strany socialistické (a zároveň lídrem 

kandidátky v Ústeckém kraji) se stal Jiří Paroubek. Členem strany byl od roku 1990. 

Mezi léty 1970 a 1986 byl členem Československé strany socialistické. 

Jiří Paroubek je vzděláním inženýr ekonomie. V letech 1976 až 1989 byl 

hlavním ekonomem Restaurací a jídelen na Praze 1.  

V roce 1994 prohrál v ČSSD boj s Milošem Zemanem o post předsedy strany.  

Jiří Paroubek má zkušenosti z komunální politiky, mezi léty 1998 a 2004 

zastával funkci náměstka pražského primátora. 

V roce 2004 si jej S.Gross pozval do vlády jako ministra pro místní rozvoj. Po 

pádu Grossovy vlády v dubnu 2005 se stal Paroubek na zhruba 16 měsíců premiérem 

ČR. 

Předsedou ČSSD byl zvolen v roce 2006. Je podruhé ženatý, s každou ženou má 

jedno dítě a je mu 57 let. Vyznáním je evangelík (církev husitská). 

 

Česká strana sociálně demokratická navazuje na mnohaletou tradici, její 

předchůdkyně vznikla v druhé polovině 19.století a byla spojena s počátky dělnického 

hnutí. V roce 1921 se od ní oddělila Komunistická strana Československa. Po převratu 

v roce 1948 až do roku 1989 strana působila v exilu a její činnost byla obnovena v Praze 

v roce 1990.  

V roce 1993 se dostal do jejího čela Miloš Zeman, který stranu pozvedl. O pět 

let později ČSSD vyhrála sněmovní volby. Vládní stranou byla mezi léty 1998 a 2006. 

Sociální demokracie je nejvýznamnější levicovou stranou v ČR. 
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2.2 Obraz Jiřího Paroubka 

2.2.1 Jiří Paroubek v tisku 

Jiří Paroubek byl do voleb jednou z nejvýraznějších postav současné české 

politiky. Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že tento politik vyvolával nejvíce 

emocí. Jeho projev je velmi charakteristický. Bývá popisován jako útočný, arogantní, 

chvástavý. 

Paroubek nikdy nebyl oblíbeným politikem. Dokonce do jisté míry odrazoval i 

potenciální voliče ČSSD. Vystupoval nekompromisně, útočně a také nabubřele. Jako by 

věřil ve svou neomylnost. 

Je až s podivem, jak negativně o Paroubkovi psaly české noviny. Ne že by snad 

jiné politiky a lídry šetřily nebo je dokonce protěžovaly, ale obraz Paroubka jako zla 

ohrožujícího demokracii mohl vést k tomu, že bychom uvěřili tvrzením šéfa ČSSD 

z počátku května, že „pravicová média“ proti němu vedou štvavou kampaň a píšou 

nenávistně o sociální demokracii. 

Paroubek nezůstal pouze u slov, ale proměnil je v činy. Vedení ČSSD rozhodlo, 

že bude „bojkotovat“ až do 29.května tzv. pravicová média, tedy MF Dnes, Lidové 

noviny, Hospodářské noviny a Respekt a Reflex (ačkoliv Paroubek slovo bojkot odmítá 

a v rozhovoru pro LN ze 17.5. říká, že strana pouze neodpovídala na dotazy třech 

deníků; s oběma týdeníky už nekomunikuje Jiří Paroubek delší dobu, jelikož zejména 

Reflex podle jeho slov svým neustálým negativismem vůči ČSSD přispívá k určité-

negativní atmosféře ve společnosti). Paroubek to vyhlásil den poté, co byl napaden na 

mítinku v Brně B.Sobotka, tedy ve čtvrtek 6.května. Odůvodňoval tento krok tak, že lze 

podle něho nalézt spojitosti mezi nenávistným psaním médií o ČSSD a reálnými útoky, 

jimž byla strana vystavena. Kromě napadení B.Sobotky byl také zapálen stánek sociální 

demokracie v Plzni a objevil se transparent, který hlásal, že J.P. bude prvním 

zavražděným prezidentem ČR.  

Brzy se ale ukázalo, že tento protest většina členů strany není ochotná držet, a 

tak nekomunikoval pouze předseda a jeho poradci Tvrdík a Dimun (budou představeni 

níže), a to pouze něco málo přes týden. Politik ČSSD J.Foldyna mimo jiné prohlásil, že 
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„politika je o komunikaci. Bez médií jako bychom zavřeli krám.“ Jeden nejmenovaný 

člen strany řekl novinám, že podle něho může Paroubkův nepřátelský postoj 

k novinářům prohrát ČSSD volby. A dodal, že kromě pevného jádra musí strana získat 

k tomu, aby zvítězila, také nerozhodnuté voliče, kteří, jak známo, nemají rádi radikální 

kroky jako je tento. (L.Vadlejchová, Mlčení nám ublíží, zní z ČSSD, LN 10.5.) 

 

Pokud jde o novináře, někdy se zdá být jejich komentování jednostranné. 

Některé články líčí lídra v černých barvách. Od historika Placáka si např. 

vysloužil nálepku „psychopatické osobnosti“, která má „diktátorské sklony“ a 

„vyhlášeným bojkotem médií jen demonstruje, jak se zachová, až bude u moci: deníky 

budou muset psát, jak se to Paroubkovi líbí...“ Autor ve svém textu dále Paroubka, ale i 

Ratha, někdy více, někdy méně, přirovnává ke komunistům a jejich myšlení pak 

k myšlení veksláků a příslušníků organizovaného zločinu. Problém této strany je podle 

něho „v hlubokém demokratickém deficitu. V jejím čele stanuli šíbři, jejichž hodnotové 

zázemí je založeno v době normalizace, kdy mravní úpadek společnosti a rozvrat 

společenských hodnot dosáhl samého dna.“ A dodává: „Stratégové volební kampaně 

věděli, proč Jiřího Paroubka stáhli z volebních mítinků“. (Paroubkův demokratický 

deficit, Petr Placák, LN 21.5.) 

Karel Steigerwald kritizoval Paroubkovu snahu uzavřít dohodu o slušném vedení 

kampaně. Říká, že „nejvíc by...prospělo, kdyby se jí Paroubek a jeho strana 

nezúčastnili. Nejde o to, že je hromburácký, že má energii pohromy, že o protivnících 

mluví drsně. Jde o to, že prachobyčejně lže a že té lži nedává žádné meze.“ Dále píše: 

„Paroubek vypadá, jako by byl reportér nějakého špinavého bulváru“; „Paroubek věří, 

že Nečase přeřve, ukřičí, umlátí absurdními výkřiky...“; „...vyrazil na Nečase 

s bezelstným hulvátstvím a lhaním...v tomto oboru je premiantem.“ (K.Steigerwald Lži 

nosí užitek MfD 1.4.) 

Také P.Holec z Reflexu se vyjadřuje k lídrovi strany velice vyhraněně. 

„Paroubek, jejž ČSSD vytáhla ze sklepa v záchvatu pogrossovského zoufalství, působil 

jako zlé zjevení: nedlouho po Listopadu se ve vrcholné politice znovu objevil někdo, 

kdo ztělesňoval předlistopadovou éru; esteticky, politicky, verbálně, mentálně i 
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instinktivně.“ „Už do svých prvních sněmovních voleb Paroubek vnesl nebývalou 

negaci a agresi.“ Při popisu Paroubkova vystupování na mítincích tvrdí, že používá 

„nezastřenou rétoriku třídního boje“. Paroubek je podle něho obklopen bojůvkami a 

grázly, kteří jsou naverbováni buď vekslákem P.Bendou, který mu čistí volební terén, 

nebo „místopředsedou ústecké ČSSD Karlem Vrbou, za loupež a násilí několikrát 

odsouzeným mužem, jenž se mezi mítinky prohání ve sportovním BMW a sem tam 

vyloupí noční klub.“ (Svět, který nevidíte, P.Holec, Reflex 21-10)  

Popisuje Paroubkovo prostředí a říká: „Vezměme symbolicky růžové véčko a 

růžové kalhoty: zatímco většina z nás by si je odvážila obléct jen ve specializovaném 

nočním klubu, předseda se v nich klidně uchází o váš hlas. Svým vnitřním i vnějším 

ustrojením pochází z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, zlaté éry kolotočů, 

veksláků a barů v centru Prahy, kde náměstkoval.“ Paroubek podle něho potřebuje 

zoufale média k tomu, aby vylepšoval svůj obraz, proto také brzy blokádu zrušil. Je to 

ale marné, protože jeho pravou tvář znají i v ČSSD. (Svět, který nevidíte, P.Holec, 

Reflex 21-10)  

Je zajímavé, že podobnou narážku činí MfD i v případě, kdy představuje 

všechny volební lídry. Ačkoli u Petra Nečase najdeme pouze informace a nikoli 

komentáře, u J.Paroubka se píše: „Více než dekádu tedy strávil v podniku, který 

společně s taxislužbou fungoval i za minulého režimu na principech divokého 

kapitalismu. V práci se projevoval autoritářsky, rád dlouze řečnil a nerad naslouchal.“ 

Odkud to novinář ví, je záhadou. (Lídři osmi stran aneb Víte, koho volíte?, MfD 18.5.) 

Zdá se, že Paroubek se stal snadným objektem démonizace. To, že se do něho 

opíraly konkureční politické strany, se dá pochopit, koneckonců dnes je negativní 

kampaň čím dál rozšířenějším jevem i u nás. Je ale otázka, nakolik jsou největší české 

deníky ve své práci objektivní. 

Na to poukázali někteří komentátoři (možná příznačně) v deníku Právo, ale také 

např.v časopise Týden. Právo otisklo článek politologa J.Pehe – Licoměrná štvanice na 

Paroubka. Autor používá taktéž termín pravicová média a tvrdí, že se pohybují nad 

rámec demokratického diskurzu. Parafrázuje také politologa Z.Zbořila, který se 
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domnívá, že z ČSSD se stal fackovací panák pro všechny noviny. (Licoměrná štvanice 

na Paroubka, J.Pehe, Právo, 10.5.) 

 

Pokud hovoříme o obrazu Jiřího Paroubka a kampani, kterou se prezentoval, 

není možné se nezastavit u Jaroslava Tvrdíka jakožto volebního manažera ČSSD, 

bývalého ředitele ČSA, který přivedl podnik na pokraj krachu a zároveň exministra 

obrany, který prosadil mnohé netransparentní zakázky a Petra Dimuna, šéfa PR 

Lidového domu, nebo-li, jinými slovy, Paroubkova spin doktora.  

Tvrdík byl volebním manažerem strany od r.2006, a právě on zavedl vytváření 

negativních kampaní a zejména zadávání neustálých průzkumů veřejného mínění. Na 

starosti měl také veřejnoprávní média a spekuluje se o tom, že vytvářel tlak např. na 

Českou televizi. Například si prý prosadil, že ČT bude kromě průzkumů agentury 

SC&C zveřejňovat paralelně také průzkumy STEMU, agentury, která již delší dobu 

pracuje právě pro sociální demokracii. STEM se stal tedy během kampaně objektem 

kritiky některých novinářů, ale kritizoval ho také např. I.Langer jakožto volební 

manažer ODS. (J.Klímová, Kampaň jako Tvrdík, MfD 16.4.) 

Lidové noviny dokonce v komentáři D.Kaisera v prvním dnu voleb varovaly 

před tím, že pokud zvítězí Paroubek a bude vládnout, „stojíme na prahu mimořádné 

koncentrace mediální moci.“ Vedle Tvrdíka je významnou osobou pro vztah ČSSD 

s médii také Jaromír Soukup, který ovládá polovinu trhu s reklamou v tištěných 

periodicích. Soukup je mimo jiné také mediálním poradcem manželky šéfa strany Petry 

Paroubkové a celkově pracuje pro ČSSD už léta. Novinář se domnívá, že je tak možné, 

aby ČSSD skrze Soukupa vyhrožovala tuzemským deníkům, že státní firmy jako je 

ČEZ, Lesy ČR nebo České dráhy u nich přestanou inzerovat. Novinář uzavírá slovy, že 

„už jsme možná nepozorovaně ušli kus cesty k berlusconizaci republiky, o to záludnější, 

oč je nepřehlednější. (Jede kombi Soukup/Tvrdík, D.Kaiser, 28.5. LN) 

Petr Dimun pracoval pro ČSSD jako mediální expert. Jeho prací bylo udržovat 

čilý vztah s novináři. Jak napsal pro LN specialista na marketing Jakub Horák, experti 

jednotlivých stran se utkávají v neviditelném boji. „Jejich figurkami jsou novináři. Ti se 

však jako figurky vůbec necítí...Cílem novináře je mít exkluzivní informace a nebýt 



 40 

ovlivněn. Cílem PR experta je novináře ovlivnit. Je to tvrdý psychologický boj.“ Jde o 

to vzbudit emoce voličů – vyvolávat mediální kauzy. Lidé vnímají zpravodajství často 

jako objektivní zdroj informací; k přiznané reklamě jsou mnohem rezervovanější. 

Mediální poradce strany se tedy neřídí etikou – „jeho cílem je povzbuzovat oblibu 

vlastních politiků a vyvolávat nenávist k soupeřům.“ (Experti, jejichž figurkami jsou 

novináři,  J.Horák, 20.5. LN) 

 

Strana se rozhodla, údajně kvůli agresi, která ohrožovala její politiky, změnit 

průběh celé kampaně. Zrušila své hlavní předvolební mítinky, a tedy i Paroubkovu účast 

na nich. Pokračovalo se s kontaktní kampaní, Paroubek navštěvoval dále továrny, 

pracoviště, školy. Hovořilo se ale spíše o tom, že takzvaně stáhli Paroubka z kampaně. 

Výzkumy totiž naznačovaly, že právě předseda Paroubek by mohl být příčinou 

neúspěchu sociální demokracie ve volbách.  

Výzkumů se v médiích objevovala celá řada. 

Na konci března si nechala Mladá Fronta Dnes udělat průzkum, koho by si lidé 

přáli za premiéra – raději Nečase chtělo 53,5% dotázaných, raději Paroubka pouhých 

35%. 

Agentura Median dělala během druhého dubnového víkendu průzkum také pro 

Lidové noviny, zjišťující, jaký premiér by byl pro občany ideální. Těsně zvítězil 

K.Schwarzenberg s 30,8% z počtu pěti set respondentů. Hned za ním se umístil P.Nečas 

s 30,6 % hlasů a na třetím místě J.Paroubek – jako ideálního premiéra by ho vidělo 20% 

dotázaných. 

Podle průzkumu pro MfD z poloviny května bylo 40% dotázaných pro okamžitý 

odchod Paroubka z politiky (pro odchod V.Filipa jako lídra KSČM 45%, pro odchod 

P.Nečase 29% a 29% i pro odchod K.Schwarzenbergera). Tyto údaje se dostaly na 

titulní stránku s nadpisem – Problém ČSSD: Paroubek, který budí odpor. Podle listu 

„velká Paroubkova nepopularita u nevoličů ČSSD komplikuje jeho straně situaci pro 

očekávaná povolební jednání o nové vládě.“ (Paroubek, který budí odpor, MfD 20.5.) 

Podle dubnového šetření agentury STEM se stal nejpopulárnějším politikem 

Radek John za VV, následoval B.Sobotka z ČSSD, třetí skončil K.Schwarzenberg za 
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TOP 09. Na 4.místě se umístil Petr Nečas, následoval L.Zaorálek za ČSSD. Jiří 

Paroubek se umístil na 6.místě. 

V předvolební debatě lídrů dvou hlavních stran 26.května na Českém rozhlase 1 

Radiožurnálu zmiňoval moderátor M.Veselovský údaje z průzkumu SC&C a STEM, 

který se týkal toho, do jaké míry ovlivňuje osoba předsedy stran ČSSD a ODS postoj 

voličů k straně jako takové. U Jiřího Paroubka se ukázalo, že 15% lidí se přiklání 

k ČSSD právě díky Paroubkově vedení, naopak 53% voličů uvedlo, že osoba předsedy 

jejich vztah ke straně zhoršuje. A neutrální postoj k J.P.vyjádřilo 32% dotázaných. 

Petr Nečas přitahuje ke své straně 19% voličů, odrazuje 32% a neutrální vztah 

k němu uvedlo 49% dotázaných. 

Je ovšem otázka, nakolik jsou takovéto průzkumy vypovídající. 

Například průzkum stranických preferencí agentury STEM, který byl zveřejněn 

na začátku května, tedy tři týdny před volbami, předpovídal, že by levice získala 

dohromady 103 mandátů, z nichž 75 by připadlo ČSSD. ODS by získala 55 křesel. 

V dubnu by sociální demokracie získala dokonce 78 křesel. Těmito a podobnými 

výsledky také argumentoval J.Paroubek, když byl vyzýván k přehodnocení svého 

působení v čele sociální demokracie. 

 

Rétorika J.Paroubka byla během kampaně tradičně značně konfrontační. Volební 

lídr neopominul při každé vhodné příležitosti nějakým způsobem pohanit své soupeře, a 

to zejména ODS a TOP 09. Ale zdaleka nejen ty. 

Například poté, co předseda sněmovny a poslanec za ČSSD Miloslav Vlček 

rezignoval 22.dubna na své funkce kvůli odůvodněnému podezření pro praní špinavých 

peněz, vyzval J.Paroubek k odchodu mnohé politiky konkurenčních stran. Jednalo se o 

P.Nečase, I.Langra, M.Kalouska, P.Bendla, P.Gandaloviče, R.Johna a některé pražské 

zastupitele. Všechny z nich obvinil ze zneužívání svých pravomocí nebo napojení na 

podsvětí. (Nečas: Paroubek jen odvádí pozornost, Právo 23.4.) 

Lidové noviny otiskly nedlouho poté článek P.Nečase s názvem Je čas skončit, 

Jiří Paroubku!, v němž otevřeně kritizuje svého protivníka. Líčí ho jako politika, který 

útočí proti všem, napadá, koho může a stupňuje svůj agresivní politický styl. „Střet 
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programových idejí nahradil konfrontací, osobními útoky, vyvoláváním třídní nenávisti 

vůči ,zlým boháčům‘ a negativní lživou kampaní...Je to Jiří Paroubek, kdo svými 

reálnými činy sráží českou realitu  do suterénu politické kultury.“ Nečas hrozil tím, že 

pokud by Paroubek vládl, odešly by firmy a tisíce kvalifikovaných lidí do zahraničí, 

zhoršila by se zdravotní péče a v zahraniční politice bychom se opět přiblížili ruské 

sféře vlivu. I on vyzval Paroubka k odchodu a dodal: „Potom by heslo ,změna a naděje‘ 

na Vašich billboardech opravdu platilo...“ (30.4. LN) 

 

Kampaň sociální demokracie se byla záměrně postavena na tom, že se upozadí 

J.Paroubek. Vsadilo se jednak na témata a jednak i na další politiky ČSSD. Jeden 

billboard dokonce představoval fotku všech vrcholných činitelů strany – tedy trochu 

sugeroval, že ČSSD není stranou jednoho muže.   

Zároveň se ale dále pracovalo na vylepšení obrazu lídra. V roce 2007 byla 

vydána kniha Minuty s Jiřím Paroubkem, která má 872 stran, 4 kg a 2600 snímků 

předsedy Paroubka, a kromě toho těsně před volbami inzeroval Lidový dům knihu 150 

otázek pro Jiřího Paroubka a zval na autogramiádu 21.května v Lidovém domě. Na 

titulku knihy byl zobrazen usmívající se manželský pár Paroubkových. 

Poměrně málo známých osobností a umělců veřejně podporovalo J.Paroubka. 

Nicméně jedním z nich byl herec J.Krampol, který se Paroubka zastával a tvrdil, že 

volební lídr není tak vážný a odtažitý, jak se může zdát. Má smůlu podle něho v tom, že 

se často tváří jako „kakabus“, ale smysl pro humor prý rozhodně má. Právě proto spolu 

pořádali vystoupení po městech republiky, která měla tuto Paroubkovu stránku odhalit. 

Velice důležitou osobou v boji za lepší Paroubkův image se stala Paroubkova 

druhá manželka Petra. Mladá pohledná šestatřicetiletá žena. Ta svého muže 

doprovázela, pokud možno také s jejich miminkem v náručí nebo kočárku, na všechny 

významné mítinky, ale také do televizních debat. Noviny psaly o tom, že na mítinku 

v Teplicích dokonce bránila svým tělem (a kočárkem) cestu ke svému manželovi. V 

posledních týdnech kampaně nahradila podle komentátorů právě ona tvář J.Paroubka. 

Ačkoliv ona sama tvrdila, že se jedná pouze o novinářský výmysl, pravda je taková, že 

v médiích byla před volbami k vidění zejména ona.  
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V polovině května měla Česká televize odvysílat Otázky Václava Moravce 

s manželkami volebních lídrů (což je krok, který může potvrzovat tendenci politiku 

popularizovat). Debata byla zrušena, jelikož žádná ze žen neměla čas nebo se účastnit 

nechtěla. Kromě Petry Paroubkové. ČSSD prohlásila, že se jedná o sabotáž a obvinila 

ODS z tlaků na ČT. 

MfD otiskla 19.května na titulní straně, že jako ODS, tak ČSSD usilují o přízeň 

Věcí veřejných a jejich lídři se tajně scházejí s R.Johnem a volebním manažerem VV 

Vítem Bártou. 18.května se setkala s V.Bártou Petra Paroubková, doprovázená již 

zmíněným poradcem J.Soukupem. (Obr.1 v příloze) 

Paní Petra také zapózovala s dcerkou Margaritou na titulní stránku knihy o 

mateřství, která má třista stránek a ČSSD ji rozdávala na mítincích. Náklady zaplatila 

strana. (Obr.2) 

Aktivní účast Petry Paroubkové je nutno chápat jako marketingový tah. „Žena 

polidšťuje, šťastná rodina vyvolává asociaci jistoty, stability, řádu. Rodina je pro nás 

ceněnou institucí, vážíme si tradičních hodnot. Asi právě proto, že se nám hříšníkům 

ideál nedaří naplňovat, chceme to od politiků. Politik v kampani vyhoví, volte mě, mám 

hodnou ženu po boku, kupu dítek, jsem skrz naskrz rozený vůdce i rodinný typ 

v jednom balení. No nekupte to, dámy a pánové!“ (Manželky dinosaurů květinou 

neuhodíš, Jana Bendová, MfD, 19.5.) 

V.Dolejší to pro stejný list komentuje obdobně: „Podprahové sdělení obrázků 

politika s rodinou je jasné: ten člověk není žádný sobec, dokáže se postarat o svou 

rodinu. Postará se i o stát. Ambiciózní Petra Paroubková si to...užívá, politický 

marketing ji baví.“ A popisuje, jak to vypadá v praxi. „Na Kavčích horách zastaví 

limuzína dvě stě metrů před budovou a zbytek jdou společně s dcerkou v náruči pěšky. 

Tím dají možnost fotografům pořídit snímky ,šťastné rodinky‘. Dojem je vytvořen, pár 

minut po zahájení diskuse Paroubková s dcerkou zase odjíždějí. Takhle to dělají ve 

světě, hlavně v Americe, kam se autoři kampaně ČSSD jezdí učit.“ (Jedna na mítinku, 

druhá v kuchyni, MfD, 21.5.) 

27.května měla vyjít poslední předvolební „přesilovka“ Lidových novin s Jiřím 

Paroubkem, ve které pravidelně po dlouhém rozhovoru s daným lídrem strany vyšla 
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celá dvojstránka, kde onoho lídra a jeho názory komentovalo několik novinářů. 

K setkání nedošlo, protože Lidový dům jako jediný požadoval redakční kontrolu textu, 

což list nechtěl připustit. Přesto noviny o Paroubkovi zprávu podaly, aby měl čtenář 

kompletní přehled. 

D.Kaiser komentuje přítomnost manželky v kampani takto: „Psát v této volební 

kampani o uměleckém dojmu z Jiřího Paroubka rovná se psát o jeho nové manželce, 

která patrně dostala za úkol dodat robotickému předsedovi určitý lidský rozměr.“ (Podíl 

ženy na polidštění předsedy, 27.5. LN) 

 

Jiří Paroubek je dlouhodobě velmi nepopulární mezi mladými lidmi pro svou 

nabubřelost a „papalášství“. Nejvíce se to projevilo loni v květnu, před volbami do 

Evropského parlamentu. Paroubek a spolu s ním vedení sociální demokracie se stali 

terčem útoků vajíčky. Na mítincích po celé zemi na ně házeli mladí lidé stovky vajec. 

Organizovali se pomocí Facebooku, přičemž počet členů skupiny čítal desítky tisíc. 

ČSSD musela několik mítinků zrušit. Odpor vůči Paroubkovi dosáhl masivního 

charakteru, docházelo ke střetům mezi sympatizanty a odpůrci a mnoho politiků a 

odborníků diskutovalo o tom, zda je tato forma protestu ještě „v pořádku“ nebo jedná-li 

se o narušení volební soutěže a zastrašování politického odpůrce. Prezident V.Klaus 

varoval před pouličními válkami. O útocích informovala také mnohá zahraniční média. 

Ukázalo se, že i v letošní kampani hrály významnou roli sociální sítě. Na 

Facebooku vzniklo téměř bezpočet skupin, seskupujících zejména mladé lidi. ČSSD se 

obávala, aby se letos vajíčkové demonstrace neopakovaly. Na mítincích se ale scházeli 

mladí tentokrát pokojně, s transparenty a jen občas s píšťalkami, které měly symbolicky 

navazovat na „vajíčkiádu“.  

Také tzv.volby nanečisto, které probíhaly na školách po celé zemi, ukazovaly, že 

sociální demokracie má mezi mladými lidmi velice nízkou podporu. Jiří Paroubek je 

mezi těmito lidmi dlouhodobě velice nepopulární. Někteří novináři se domnívají, že je 

to tím, že se lídr nedokáže v diskusi se studenty uvolnit a působit přirozeně. Možná je to 

i důsledek toho, že v roce 2005 nechal rozehnat technoparty CzechTek, a stal se jakousi 
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ikonou represe. Loni byl J.P.zvolen Papalášem roku. (Předseda mluví, mladí 

nerozumějí, MfD 19.4.) 

Petra Paroubková se svého manžela zastávala. V rozhovoru pro MfD vysvětlila, 

že nechápe odpor mladé generace ke svému manželovi a vyjádřila se, že on žádný 

normalizační slovník, jak je mu vytýkáno, nemá. „Přála bych si, aby většina lidí, kteří 

píší a vystupují veřejně, měla tak bohatou slovní zásobu jako Jiří. Jiřího mediální obraz 

je vzdálený realitě.“ („Kdyby každý mluvil jako Jiří“ MfD 24.5.) 

 

2.2.2 Jiří Paroubek v TV debatách 

Celkem se uskutečnily čtyři významné debaty lídrů svou nejsilnějších stran – 

dvě na České televizi (neděle 11.4., čtvrtek 27.5.), jedna na TV Prima (neděle 23.5.) a 

jedna na Českém rozhlase 1 Radiožurnálu (středa 26.5.) – tu bylo možné sledovat také 

online na webových stránkách rozhlasu. Kromě toho jsme mohli sledovat každou středu 

Předvolební Otázky Václava Moravce z jednotlivých krajů (Jiří Paroubek bojoval 

v rámci Ústeckého kraje 21.4.) 

My se zaměříme na vystupování J.Paroubka v rámci oněch čtyřech duelů. Je 

třeba podotknout, že vliv předvolebních debat není pouze v tom, jak proběhnou, ale také 

v tom, jak se o nich následně hovoří a píše. 

Běžně denní tisk popisoval, jakým způsobem se oba lídři připravují, kdo jim 

pomáhá a v čem. Deník Právo před prvním soubojem psal o tom, že se nebude jednat 

pouze o duel lídrů stran, ale také o pomyslnou bitvu amerických konzultantů. Pro ODS 

pracuje poradce A.Finkelstein, pro ČSSD S.Greenberg. Působení Greenberga a jeho 

agentury GCS pojmenoval J.Tvrdík takto: „Zaměřují se na rozebírání kampaně 

občanských demokratů a strategii toho, jak bude postupovat ODS. Poskytují nám 

například doporučení, co může čekat Jiří Paroubek od Petra Nečase při nedělní televizní 

debatě.“ (Právo 10.-11.4, Nečas-Paroubek: i souboj poradců z USA) 

Tato spolupráce je ale pro ČSSD poměrně nová, trvá zhruba rok. Dlouhodobější 

pomoc (od roku 2005) poskytuje straně konzultantská firma PSB. Každá z těchto dvou 

firem se podle Tvrdíka orientuje na jinou část kampaně. (tamtéž) 
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Noviny otiskovaly pocity, názory obou politiků na konkrétní debatu, jak před 

konáním duelu, tak po něm. Jiří Paroubek například na začátku dubna v rozhovoru pro 

Právo poznamenal: „Pokud jde o debaty, tak v této zemi není nikdo, kdo se mně 

vyrovná. A to říkám bez nějaké zbytečné neskromnosti.“ (tamtéž) 

Významný prostor byl také pravidelně věnován tomu, jak vidí výkon toho 

kterého lídra komentátoři, politologové, experti a v nepodlední řadě si zadávaly strany 

nebo jednotlivá média průzkumy veřejného mínění, týkající se názoru voličů na výkon 

politika.  

Průběh diskusí byl dán často dramaturgií České televize, resp.Českého rozhlasu 

a TV Prima. Oba lídři měli limity na odpovědi a poměrně přísná pravidla souboje. 

Oponenti se snažili ovládat se, mít své vystupování pod kontrolou. K osobním útokům 

docházelo spíše zřídka. Nejživější debatou se stala patrně diskuse na Radiožurnálu, kdy 

se Jiří Paroubek mnohdy neudržel, používal ostřejší jazyk a vystupoval urputněji. Jistou 

urputnost a zarputilost můžeme považovat za patrně jeden z nejtypičtějších rysů 

paroubkovského projevu.  

Ironie a vzájemné napadání se vyskytlo v onu debatní středu u obou kandidátů 

na post premiéra. Paroubek však postrádal jakousi lehkost a nadhled. Zdál se být příliš 

ponořený do svého vidění světa, do svých cílů a pravd. Zatímco Petr Nečas na 

redaktorovu otázku, zda není na čase zamyslet se nad tím, že 32% voličů má díky jeho 

osobě zhoršený vztah k ODS, odpověděl, že tato čísla bere s velkou pokorou a udělá 

vše, co bude v jeho silách, aby tyto lidi přesvědčil, že se v něm mýlili, Jiří Paroubek 

dotaz, zda není 53% voličů, kteří se k němu staví negativně, důvodem k zamyšlení, 

kontroval. Vyjádřil se až příliš sebevědomě, že jeho strana vede dva a půl roku ve 

volebních preferencích a že tyto volby vyhraje.  

Během debaty v átriu českého rozhlasu, kde pravidelně hučelo nebo tleskalo 

„oranžové publikum“, tedy najatí podporovatelé ČSSD, několikrát Paroubek ztratil 

nervy a choval se arogantně i vůči lidem z publika, kteří k němu vznášeli své dotazy.  

V televizních debatách se Paroubek snažil usmívat se a vystupovat přívětivě – 

byl si vědom, že jeho pověst nabubřelého, přespříliš sebevědomého politika a muže 

konfrontace mu v této fázi předvolební kampaně nemusí prospět. Přesto ne vždy se mu 
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to dařilo. Zejména v posledním duelu na ČT večer před vypuknutím voleb, se zdál být 

nervózním, ačkoliv sebevědomých argumentů neubylo. 

Dá se říci, že Paroubkovi nenahrává ani jeho vzhled (ačkoliv je pravda, že na 

billboardech vypadl lépe a mladší). Jeho kulatý obličej s výraznou bradavicí je 

pravidelně námětem pro karikaturisty. Zřejmě i díky nadváze se významně potí, což na 

obrazovkách nevypadá dobře. Ačkoliv mohou být některá srovnávání předsedy sociální 

demokracie s politikem doby normalizace vůči Paroubkovi nespravedlivá, je pravda, že 

on tak opravdu při troše fantazie vypadá – ani s desítkami poradců z něj nebude 

pohledný, uvolněný a svěží muž.  

 

2.2.3 Jiří Paroubek na reklamních materiálech 

Sociální demokracie začala svou billboardovou kampaň tematicky, a nikoli se 

zaměřením na politiky, resp.lídra strany. Objevovaly se oranžové plakáty se 

spokojenými seniory, mladým párem čekající na miminko apod. Postupně přibyly 

billboardy personální – J.Paroubek a jiní s rázným heslem – např. Martin Pecina pro 

13.důchod ze zisku ČEZ. V příloze najdeme dva příklady toho, jak jsme mohli vidět 

Jiřího Paroubka. (Obr.3 a 4) 

Billboardem z výrobny ČSSD, který nejvíce vyčníval, byl patrně předseda se 

svou mladou ženou a jejich dítětem a nápisem Naplňme sny svých dětí. Jiří a Petra 

Paroubkovi. (Obr.5) 

Placená reklama v novinách se vyskytovala v případě ČSSD hojně a lze ji 

označit za poměrně personalizovanou. Ne že by strana v inzerátech nepředkládala své 

konkrétní programové plány, ale téměř vždy byl takový článek pak doprovázen fotkou 

J.Paroubka či jiného čelního představitele nebo bylo jméno lídra obsaženo v názvu 

článku. 

Vidět jsme tak mohli typický oranžový nadpis Změna a naděje. Lepší 

budoucnost pro obyčejné lidi a pod ním fotku J.Paroubka při návštěvě továrny a titulek 

– Jiří Paroubek: Snížíme nezaměstnanost. (Obr.6). Jindy byl vidět Paroubek pod 

titulkem ČSSD nepřipustí placení u lékaře a další zvyšování spoluúčasti pacienta, jak 

tráví čas v obyčejném tričku s dětmi na hřišti. Jiří Paroubek: Zameteme s korupcí; 
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Jedině ČSSD prosadí bezplatné zdravotnictví a dole opět lídr, tentokráte v lékařském 

prostředí. 

V rámci placené inzerce se vyskytly také Paroubkovy dopisy občanům, 

rozhovory s volebním lídrem i jeho komentáře celé současné politické scény. Paroubek 

v nich kritizuje konkurenty, vyzdvihuje to, jak mu jde o dobro všech lidí („Pohrdání 

obyčejnými lidmi musí skončit.“) a snaží se vylepšit svůj dojem. Píše: „Jak říkala 

babička Boženy Němcové: ,Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem‘, a ani 

já nemusím být sympatický každému.“ A následuje výčet toho, za co Jiří Paroubek 

v uplynulých letech bojoval ve jménu obyčejných lidí. Svoje prohlášení ukončil slovy: 

„Vím, že následující týdny nebudou příjemné a stanu se terčem dalších tvrdých a 

podpásových útoků. Jsem připraven tomu čelit, protože tento boj a tyto volby nejsou o 

Jiřím Paroubkovi, ale o Vás a o budoucnosti naší země.“ (7.5. MfD) 

 

 

2.3 Antikampaň. Jiří Paroubek z pohledu konkurence 

Jiří Paroubek se stal předmětem masivní antikampaně ze strany mnoha 

konkurenčních politických uskupení, a to nejen pravicových. 

Pro Občanskou demokratickou stranu a TOP 09 bylo vymezení se vůči 

J.Paroubkovi sice nikoli oficiálním, ale přesto významným bodem programu.  

Strana TOP 09 po celou dobu trvání kampaně prohlašovala, že sociální 

demokracii respektuje, ale určitě by se s ní nechtěla podílet na případné vládě, pokud by 

zůstal v jejím čele J.Paroubek.  

Věci veřejné se vyjádřily obdobně – shodly se na tom, že je třeba žádat odchod 

J.Paroubka jakožto „politického dinosaura“ z politiky. Ovšem za politické dinosaury 

neoznačila strana pouze Paroubka, ale také např. M.Kalouska z TOP 09 a I.Langra z 

ODS. 

Občanští demokraté rozjeli svou kampaň později, až v polovině dubna. Hned na 

prvním velkém mítinku na Straměstském náměstí ukázali, že strašení Paroubkem 

(případné jeho vlády s komunisty a zadlužení země, které by vedlo ke státnímu bankrotu 
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podobně jako v Řecku) bude jedním z principů jejich kampaně. Vedle svých modrých 

stanů umístili také oranžové, s Paroubkovou fotkou a nápisem Prezident 

Československé socialistické republiky. Na monitorech mezitím neustále naskakovala 

částka zvyšujícího se státního dluhu. (ODS: Proti dluhům a Paroubkovi, 16.4. MfD) 

Občanská demokratická strana přišla, co se týče billboardů, s poměrně vtipnými 

kolážemi Jiřího Paroubka, které měly parodovat populistické sliby, kterými se snaží 

předseda strany oslovit voliče. Mohli jsme tak vidět plakáty, na kterých J.Paroubek proti 

něčemu bojuje (Bojuji proti mlžům, plžům, hlavonožcům – JP je na plakátu spolu 

s množstvím hlemýžďů a slimáků, z nichž jeden mu leze po uchu; Bojuji proti 

poplatkům u veterináře) nebo něco slibuje (Slibuji vám do tří let pivo za 2 Kč – pozadí 

za JP je plné natočených půllitrů); Slibuji vám o pět dní delší víkend – v pozadí s českou 

krajinou). Dále na plakátech tvrdil například, že prosadí 60letou mateřskou dovolenou, 

zruší ranní kocovinu, zruší ranní vstávání (rozesmátý JP je obklopen hromadou budíků) 

a že nám vrátí Elvise (tentokrát je plakát plný zelených mimozemšťanů s černýma 

očima). (Obr.7-9) 

Objevily se ale také billboardy, k jejichž vzniku se ODS nepřiznala. Na jednom 

takovém se kreslený Paroubek naklání nad kočárek s dítětem a jeho mamince říká: 

„Maminko, vy máte ale krásně zadluženou holčičku!!!“ Dole stál nápis ČSSD = 100% 

jistota dluhů a znak lebky. (Obr.10) Ten se vyskytl i u dalších plakátů, zaměřených proti 

J.Paroubkovi. Například jsme viděli zkroušené postavy J.Paroubka a B.Sobotky, u 

kterých se psalo: My umíme rozdávat. Vy to zaplatíte! (Obr.11) Z této série je podle 

mého názoru z etického hlediska nejkontroverznější plakát, kde Jiří Paroubek 

prohlašuje, že poplatky za zdravotnictví se musí zrušit, kdy je zároveň podána 

informace, že díky nim přežilo rakovinu více než 2400 lidí za rok. Dole opět lebka a 

nápis – ČSSD kašle na těžce nemocné. (Obr.12) 

Podobný nádech měly i jiné plakáty, tentokrát jednoznačně z dílen ODS. Ty se 

již nevyskytovaly v billboardové velikosti, ale jednalo se o plakáty střední velikosti, 

vylepované na telefoních budkách, zastávkách městské hromadné dopravy, a také jako 

inzerce v novinách. Na nich byl zobrazen většinou důchodce (fotka konkrétního člověka 

s jeho jménem a bydlištěm), který odmítal sliby ČSSD. Tak starý pán na fotce říká: 
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ČSSD slibuje vyšší platy. Ale pomalu nebude ani na ty současné. V dolní části vidíme 

Paroubka a titulek Sliby chyby, spolu s webovou adresou www.cssdprotivam.cz, 

přičemž místo háčku nad C sedí rudá hvězda. (Obr.13) 

Objevily se také jednoduché billboardy a inzeráty s nápisem Je čas skončit pane 

Paroubku! (občas s dodatkem, že podle průzkumů si žádá jeho odchod 70% všech 

voličů a 33% voličů ČSSD) (obr.14) a zvláště ke konci kampaně se ukázaly jako 

poměrně efektivní billboardy s usměvavým Nečasem na jedné (modré) polovině a 

šklebícím se Paroubkem na druhé, oranžové straně. Váš hlas rozhodne!, hlásal nápis 

pod koláží. (Obr.15) 

Opomenout nelze ani odstrašující billboardy, kde nám J.P. oznamoval: Jmenuji 

se Jiří Paroubek a brzy budu váš prezident. Dole opět odkaz na internetové stránky, 

tentokrát www.nechcemeparoubkaprezidentem.cz. Podle některých komentátorů byl 

tento nápad velmi zdařilý, ale ODS ho vnesla do kampaně příliš brzy a nevyužila jeho 

potenciál; mohl fungovat na nerozhodnuté voliče v posledních dnech kampaně. (Petros 

Michopulos. ČSSD: Pětkrát více peněz, Reflex 17-10) (Obr.16) 

Proti Paroubkovi se vymezila i Strana práv občanů Zemanovci. Také ona 

z poměrně velké části určovala svoji kampaň strašením Paroubkem. Na billboardech 

hlásali její představitelé, že už nikdo z nás nechce další CzechTek, a s ním policejní stát. 

Nechceme Paroubka! Volte Zemana!, stálo kromě jiného na plakátech. (Obr.17) 

Velmi četná se ukázala negativní inzerce ze strany ODS vůči ČSSD, téměř vždy 

personifikovaná do osoby Paroubka. V novinách na celé jedné stránce, ale také na 

plakátech po městě, bylo možné vidět potetované muže v černém, kteří sedí v baru, pijí 

pivo a kouří, a nápis pod obrázkem hlásal: ČSSD = podpora povalečů. Jiřímu 

Paroubkovi je jedno, že na povaleče budete vydělávat vy. ČSSD slibuje velkorysé 

sociální dávky, protože si potřebuje koupit hlasy voličů. (Obr.18) 

Často pak ODS vedle navrhovala svá řešení. Tak pod jedním obrázkem, kde 

seděl skloněný muž – dělník na židli a držel se za hlavu s pozadím továrny, stálo na 

oranžovém: Jiřímu Paroubkovi je jedno, že kvůli zvýšení daní budou firmy propouštět a 

vedle se skvělo modré nebe ODS, kde se psalo, že strana vytvoří nová pracovní místa a 

zachová ona stávající.  
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V podobném duchu se nesly plakáty se smutnou zadluženou rodinou.  

Poslání znělo jasně: Tohle všechno vám způsobí Paroubek, pokud nedáte hlas 

nám. 

Snad nejstrašidelnější novinovou inzercí byla patrně hrozba státním bankrotem. 

Ve střední části strany byla umístěna fotka z řecké ulice v době protestů – viděli jsme 

oheň a mladé lidi v černých bundách a plynovými masky na obličejích, držící řeckou 

vlajku. Nad tím stálo velkým písmem: Socialisti v Řecku – stejní jako v Česku. Dole se 

popisovalo, co konkrétně krach znamená pro „obyčejné“ Řeky a co by to přineslo 

Čechům. Nechyběla Paroubkova fotka a slova: ČSSD = státní bankrot. Jiřímu 

Paroubkovi je jedno, že dluhy budete muset splácet vy. ČSSD rozhazuje a slibuje věci, 

na které se musí půjčit u vás a vašich dětí. (Obr.19) 

Obdobných menších oranžových antiparoubkovských inzerátů na spodní čtvrtině 

strany se denní tisk jen hemžil.  

Poměrně vtipné se ukázaly inzeráty proti Paroubkovi, které si objednala strana 

TOP 09 a objevily se převážně v týdeníku Respekt. Na jednom z nich stály dvě kovové 

busty – jedna busta K.Gottwalda a druhá J.Paroubka, přes které jsme četli – Pošlete je 

do šrotu. Na druhém podobném obrázku se k sobě tlačily busty Gottwalda, Paroubka a 

Stalina – bílé a namrzlé. Paroubek narozdíl od svých kolegů hledí zpříma a tvrdě 

světlým zítřkům. Nápis Pošlete je k ledu mluví za mnohé. (Obr.20) 

 

 

2.4 Shrnutí 

Jiří Paroubek a sociální demokracie prohráli volby. Sice skončili jako první, 

dostali nejvíce hlasů a mandátů, nebylo to ale zdaleko ono vítězství, které Paroubek 

měsíce proklamoval. Sestavením vlády byl pověřen Petr Nečas.  

Jiří Paroubek byl evidentně zdrcený a odstoupil z čela sociální demokracie. 

S komentáři ohledně toho, proč se to stalo a co udělal Paroubek špatně, se „roztrhl 

pytel“. 
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Na jeho případě se zjevně ukazuje, že i české politické strany dnes začínají 

mohutně využívat marketingových strategií ve snaze přilákat voliče a že onen volební 

průmysl, zaměřený na budování správného image kandidáta a očerňování konkurence, 

nabývá na intenzitě. Sociální demokracii lze v tomto ohledu považovat za průkopníka 

v ČR. V jejím případě se ovšem zdá, že narozdíl od sněmovních voleb 2006 a krajských 

voleb 2008, strana letos marketing přecenila. Za kampaň vydala rekordní množství 

peněz, ale očekávaný účinek se nedostavil, v kampani se objevily chyby. 

Jiří Paroubek se snažil vytvořit žádoucí obraz sama sebe, jenž by mu pomohl ke 

zvolení. Chtěl působit jako sebevědomý a rozhodný vůdce, který rozumí problémům 

země a je připraven je řešit, a na druhé straně se snažil působit také neformálně, jako ne-

politik – ukázat se a mluvit jako „obyčejný člověk“, který má také smysl pro humor a 

kromě toho fungující milou rodinu. Dá se říci, že snažil ovládnout střední zónu podle 

J.Meyrowitze a měl ambice stát se politickou celebritou v pojetí van Zoonen. V 

prezentaci sama sebe se prolínalo veřejné a soukromé. 

U Jiřího Paroubka můžeme potvrdit že to, jak politik vypadá, jak se vyjadřuje, 

jak je obratný a věrohodný, je důležitou součástí předvolební kampaně – na tyto aspekty 

je kladen nemalý důraz. Ukázalo se, že Paroubka lze těžko „prodat“. Politolog L.Mrklas 

k tomu řekl: „Je prostě typem politického lídra, na kterého jsou mladí a vzdělaní lidé 

alergičtí. Tedy lídra, který se v mnoha bodech (fyziognomie, veřejné vystupování, míra 

arogance) blíží pohlavárům režimu z před roku 1989.“ (M.Komárek, Svět bez Paroubka, 

MfD 31.5.) 

Neúspěch strany je nicméně třeba přičítat více faktorům, například odlivem 

hlasů ke stranám SPO Zemanovci a Suverenita-Blok Jany Bobošíkové.  
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3. Petr Nečas 

 

3.1  Základní údaje 

Petr Nečas se stal celostátním lídrem Občanské demokratické strany v podstatě 

až v průběhu předvolební kampaně, kdy vnitrostranické tlaky odstranily z čela strany 

jejího dlouholetého vůdce Mirka Topolánka (předsedou strany byl od roku 2002). 

Volebním manažerem strany se stal její známý člen Ivan Langer. 

Důvodem, resp.záminkou odchodu Topolánka se staly výroky, které prohlásil na 

konto homosexuálů, Židů a církve během neformálního rozhovoru pro gay magazín Lui. 

Hovor byl natáčen, ale předseda dostal slíbeno, že zvuk nebude použit. Není jasné, kdo 

následně materiál vynesl na světlo. Ačkoliv, pokud se někdo podíval na celý rozhovor, 

se Topolánkova slova nezdála být tak kontroverzní, jako když byla médii vytržena 

z kontextu, mnohé významné politické i nepolitické osobnosti tyto výroky odsoudily. 

Hovořilo se o tom, že se v rámci strany bojuje o pozici a kdosi mohl mít na zveřejnění 

Topolánkových slov značný zájem. Topolánek o svou pozici ve straně tvrdě bojoval, ale 

nakonec 1.dubna rezignoval na post předsedy strany. Již 25.března odstoupil z čela 

jihomoravské kandidátky a pověřil Petra Nečase novým volebním lídrem (zároveň byl 

Nečas lídrem ve Zlínském kraji). 12.dubna pak výkonná rada přijala oficiálně jeho 

rezignaci a pověřila Nečase, aby dočasně vedl stranu.   

Ten byl oficiálně zvolen předsedou ODS 20.června letošního roku. 

 

Členem ODS se stal Nečas v roce 1991 a o rok později byl zvolen poslancem.  

Nečas je vzděláním fyzik, studia ukončil titulem RNDr. 

V roce 1997 odmítl křeslo ministra vnitra, což mu jako politikovi na nějakou 

dobu uškodilo. Od roku 1999 byl místopředsedou strany. V roce 2002 se ucházel o post 

předsedy, prohrál ale s M.Topolánkem. V roce 2006 se stal vícepremiérem a ministrem 

práce a sociálních věcí.  

Petru Nečasovi je 45 let. Je ženatý a má čtyři děti. Vyznáním je katolík.  
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Občanská demokratická strana vznikla v roce 1991 jako hlavní 

proud Občanského fóra, jenž sdružovalo protikomunistické síly v době převratu v 1989 

a po něm. V jejím čele stál Václav Klaus, a to až do roku 2002. V roce 1997 došlo 

k rozštěpení strany, kdy z ODS mnoho politiků odešlo, většinou do nové Unie svobody. 

ODS je považována za nejsilnější pravicovou stranu a ideologicky je vymezena jako 

liberálně konzervativní seskupení. Jde jí o individuální svobody a podporu 

podnikavosti. Tzv. čtyři poděbradké artikuly z roku 1998 vyjadřují, o co se opírá 

politika strany – soukromé vlastnictví je nedotknutelné, levný stát, nezadlužená 

budoucnost a solidarita zodpovědných. (Cabada, Vodička 2003: 220-1) 

Strana se podílela na vládnutí mezi lety 1992 a 1997 a posléze od roku 2006 do 

roku 2009, kdy byla druhé vládě Mirka Topolánka vyslovena nedůvěra. 

 

 

3.2  Obraz Petra Nečase 

3.2.1  Petr Nečas v tisku 

Náhlý a nečekaný příchod nového volebního lídra rozčeřil stránky českého tisku.  

Noviny se pokoušely sestavit jeho profil. Většina komentářů mu přisoudila 

podobný obraz – klidného muže bez skandálů a podezření z korupce, který ovšem nemá 

charisma.  

V MfD vyšel článek Pan Čistý vrací ODS do hry o vítězství. Výhodu nového 

lídra viděl komentátor „hlavně v tom, že působí věrohodně. Stranu může částečně 

očistit. Co říká a chce po ostatních, to sám žije. Původní profesí fyzik a otec čtyř dětí 

nikoho nemusí přesvědčovat, že je konzervativec. Nejezdí s lobbisty na jachty a luxusní 

dovolené, čili zní od něj věrohodně, když kritizuje lobbování a žádá úspory.“ (Pan Čistý 

vrací ODS do hry o vítězství, V. Dolejší, MfD 26.3.) 

Novináři z počátku srovnávali Topolánka a Nečase. Topolánek vystupoval podle 

V.Dolejšího jako přirozený lídr, byl bezprostřední a uměl lidi bavit. Nečase 

charakterizuje narozdíl od bohéma Topolánka jako pracovitého muže a perfekcionistu. 
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Také o něm píše, že je to taktik, jenž vyčkává. Je klidný, uvážlivý a skromný. (Pan 

Čistý vrací ODS do hry o vítězství, V. Dolejší, MfD 26.3.) 

O.Štindl z Lidových novin okomentoval obraz, který Nečas vytváří, takto: 

„Volební lídr má pověst suchara a asi by pro něj bylo výhodné, kdyby si ji 

udržel...Předvídatelnost nebo alespoň dojem předvídatelnosti mohou lidé v těch 

blížících se těžších časech ocenit (nemluvě o tom, že voličky jistě zaregistrovaly fakt, že 

na rozdíl od jiných velikánů zdejší politiky zůstal Petr Nečas své manželce věrný).“ 

(Muž, který se kontroluje, O.Štindl, LN 20.5.) 

Neznamená to ovšem, že by byl Nečas nemluvný, naopak hovoří asertivně a umí 

vyjádřit, co potřebuje. Stejně tak není pravda, že by Nečas v hovoru neprojevoval žádné 

emoce a zaujetí. Nicméně podle novináře působil jako člověk, který se snaží vystupovat 

přiměřeně a mít nad sebou kontrolu. (Muž, který se kontroluje, O.Štindl, LN 20.5.)  

Mnohokrát se v tisku objevilo, že Nečas není tak „okoukaný“ jako Topolánek a 

Paroubek, což mu přináší jistou komparativní výhodu. Obraz, jaký politik (strana) 

vytváří, prostě je důležitý. Petr Nečas se k tomu několikrát v rozhovorech vyjádřil. Na 

otázku, proč podle něho straně utíkají voliči k TOP 09, odpověděl: „Určitě to bylo 

jakési naše vyznění, ten umělecký dojem. Možná i nespolehlivost. Pravicový volič 

vyžaduje serióznost a my jsme ji nevyzařovali. Zrovna tak solidnost. Možná to byla i 

programová nečitelnost. Pokud se objevují mediální kauzy,...přehluší to i představení 

našeho volebního programu.“ (Nečas: Nejsem Pan Čistý. Jsem cholerik., J.Kubík, MfD, 

27.3.) 

Co si myslí o roli politika (image vs.obsah), naznačil, když mu novinář navrhl, 

aby se vžil do situace Mirka Topolánka, který byl pozván homosexuálním časopisem na 

rozhovor a focení v přiléhavém oblečení. Redaktor se Nečase zeptal, zda by takovou 

nabídku přijal, a ten odpověděl: „Byl-li bych požádán o rozhovor, tak bych neodmítl, 

stejně jako neodmítnu vás nebo časopis pro seniory. Ale určitě bych se tam nešel 

převlékat a fotit. Nejsem společenská celebrita, jsem politik.“ (Nečas: Nejsem Pan 

Čistý. Jsem cholerik., J.Kubík, MfD, 27.3.) 

Nečas byl léta loajální k předsedovi Topolánkovi, ale začal ho postupně 

kritizovat právě v souvislosti s kontroverzními kauzami a také kvůli jeho vystupování. 
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Lídr ODS tedy naznačil, že nepotřebuje být celebritou. Můžeme se ptát, co se 

může obecně stát zdroji popularity. Čím se politik stává oblíbeným? 

Komentátoři MfD, LN aRespektu se často shodli v tom, že popularita politika 

nemusí vycházet z toho, že je přirozeně vůdčí, sympatický, vtipný apod., ale že k jeho 

oblíbenosti může stačit to, že vystupuje vyrovnaně, klidně a že nehledá konfrontaci. 

Přiznali tím konceptu popularity význam – politik v demokracii musí být politikem 

aspoň do jisté míry oblíbeným, nemůže nedbat na kontakt s občany, nemůže nedbat na 

obraz, který vytváří, nebo který mu podsouvá okolí, zároveň ale to, co tuto popularitu 

způsobuje, je předem neurčitelné. Podle jistých teoretiků, jak jsme je uvedli v první 

kapitole, by se měl Nečas účastnit různých mainstreamových zábavních pořadů 

v televizi, měl by se nechat účelově fotit se svou rodinou, se zvířaty, s populárními 

umělci. Bylo by dobré, kdyby o sobě prozradil něco osobního.  Neměl by dlouze 

vysvětlovat své politické postoje, naopak by měl co nejvíce zjednodušovat obsah určité 

problematiky. Měl by být výrazná osobnost, která vyzařuje energii na pohled.  

Petr Nečas takto během kampaně ale nevystupoval. Někteří tvrdí, že se může 

jednat o dočasný stav, protože ačkoliv působí Nečas v politice už dlouhou dobu, na 

mocenský vrcholek se dostává poprvé a není jasné, co to s ním udělá. (Muž, který se 

kontroluje, O.Štindl, LN 20.5.)  

Podobným příkladem by mohl být premiér Fischer. „Když se tento ,suchar‘ a 

statistik stal předsedou vlády, mnozí mu nedostatek charismatu vyčítali. Jenže 

v rozhádané české politice se ukázalo, že klid a věcnost jsou přesně to, co veřejnosti 

chybělo a dokázala to ocenit ohromnou popularitou.“ (Pan Čistý vrací ODS do hry o 

vítězství, V. Dolejší, MfD 26.3.) 

M.Komárek to shrnul tak, že politici Fischer, Schwarzenberg, John a Sobotka 

jsou mezi lidmi populární, protože se chovají jako normální lidé. „Je vlastně jednoduché 

být populární, když jste politikem. Stačí se chovat normálně.“ (Stačí být celkem 

normální, MfD 16.4.) 

 

Změna lídra značně zasáhla do předvolebních strategií konkurenčních stran. 

Topolánka bylo snadné kritizovat, měl kolem sebe dost podezřelých kauz a pro drsné 



 57 

slovo nešel, stejně jako Paroubek, daleko. Na nespokojenosti voličů s vývojem v ODS 

postavila svůj image do jisté míry také TOP 09. Jistěže nespokojenost nepramenila 

pouze z osoby M.Topolánka, nicméně příchod P.Nečase mohl pro TOP 09 znamenat 

jisté ohrožení, protože K.Schwarzenberg najednou nebyl jediným lídrem, který je 

solidní a chová se slušně. A Paroubek tím získal silného soupeře a se svou hřmotností a 

jistou vulgaritou zůstal sám. (Špatná volební zpráva pro ČSSD a TOP 09, MfD, 26.3.) 

Ani jedna ze stran nedala najevo obavu, že jí výměna lídra ODS sníží počet 

voličů, ale bylo jasné, že jisté riziko tu pro obě je. Zvláště když noviny začaly 

zveřejňovat různé průzkumy veřejného mínění, které říkaly, že pro mnoho Čechů je 

výměna lídra občanských demokratů podstatná.  

MfD otiskla na konci března výsledky průzkumu agentury Median, podle nichž 

by si více než polovina dotázaných (53,5%) přála za premiéra raději Nečase než 

Paroubka (jeho by preferovalo 35% občanů). Nevýhodou se naopak ukázalo, že je více 

než polovině voličů Nečas lhostejný nebo ho ani neznají. Více než dvě třetiny voličů si 

asi i proto nemyslely, že by se tímto zvýšila šance ODS vyhrát volby. 53% procent 

voličů uvedllo, že podle nich se ODS nestává pro ČSSD větší konkurencí. Celkově ale 

vyšel průzkum pro Nečase nadějně – přes 50% dotázaných uvedlo, že je nový lídr pro 

ODS lepší tváří než Topolánek. 

Další „bleskový“ průzkum agentury Median, tentokrát zveřejněný Lidovými 

novinami 14.dubna, už nevyzníval pro nového lídra tak nadějně. Ukázal, že si více než 

polovina lidí nemyslí, že by ODS výměna lídra v předvolebním boji pomohla.   

V tomto směru se M.Komárek ve svém komentáři zamýšlel nad tím, jakou šanci 

má Nečas přesvědčit voliče, aby jeho straně ještě dali šanci. Sice je podle komentátora o 

něm známo, že nekrade, ale nelze předpokládat, že o nekalých praktikách kolem sebe 

neví. Navíc se mezi představiteli strany nenajde mnoho dalších důvěryhodných osob. 

Pro Nečase mluví to, že je nový, slibuje vyčistit stranu a navíc mu nahrává to, že je 

těžké z něj udělat ďábla. Z Paroubka se dělá ďábel velice snadno, a ODS má tak kým 

strašit. Důležité je ale i to, co strana nabízí, a jak moc důvěryhodně. Novinář se ptá: 

„...bude stačit jedna vlídná tvář, aby vyvážila dárečky, které rozhazuje Paroubek? ODS 

slibuje ne sice krev a slzy, ale hlavně pot. Na první pohled nemožné. Jenže jsme 
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v Česku. Tady stačí přemalovat štít a voliči vám uvěří, že jste někdo jiný. Kníže i 

Zeman o tom mohou vyprávět. A proti nim Nečas opravdu změnu přináší. Aby dostal 

šanci ji udělat, musí nejprve přesvědčit voliče, že ,ti druzí jsou horší‘. Má na to šest 

neděl.“ (Může muž vlídné tváře porazit Paroubkovy dárečky?, M.Komárek, MfD, 9.4.) 

 

Nečas, a v tom se zcela rozešel se strategií Jiřího Paroubka, trval i po změně své 

role ve straně na ochraně svého soukromí, ačkoli ho konzultanti strany přemlouvali 

k opaku – rodina o šesti členech by skvěle zapadla do kampaně. „Politik jsem já, ptejte 

se mě. Ty dva světy chci striktně oddělovat“, uvedl Nečas. (Vzestup lídra, Respekt 

14/2010) 

Manželce lídra Radce Nečasové je 44 let a dlouho se o ní vědělo jen to, že se 

doma stará o čtyři děti. V roce 1997 Nečas vzal zpět rozhodnutí stát se ministrem právě 

po poradě s manželkou – narodila se jim totiž poslední dcera. (Jedna na mítinku, druhá 

v kuchyni, MfD, 21.5.) 

S novináři se sejít nechtěla ani v nové situaci. Mladé Frontě Dnes nakonec 

odpověděla před volbami po emailu na několik otázek, ale fotit se nechtěla, tak vybrala 

svou fotku a poslala ji. Radka Nečasová potvrdila, že jejich rodina chce žít normální 

život, a proto by se na billboard nenechala vyfotit – argumentovala tím, že není přece 

veřejný činitel. Uvedla, že to, že se manželky politiků ukazují často po boku svých 

mužů, nepovažuje za automatické pravidlo. („Neskrývám se, chráním naše děti“, MfD, 

21.5.) 

O Nečasovi se psalo, že si nepotrpí na luxus. S rodinou se nedávno přestěhoval 

z Rožnova pod Radhoštěm do nájemního bytu v Praze. „Nakupuje v příměstském 

supermarketu a už roky vlastní stejnou fabii, kterou jezdí na dovolenou, většinou do 

Itálie.“ (Zrod lídra, Respekt 14/2010)  

Nečas uvedl, že rodina pro něj představuje velikou hodnotu. Od začátku svého 

politického působení údajně vždy vyžadoval volné víkendy, aby je mohl trávit 

v rodinném kruhu. Tento postoj mu u voličů možná paradoxně přinesl více bodů, než 

kdyby se snažil své blízké okázale „prodat“.  
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Lídr byl také představen jako věřící člověk. Vedle rodiny uvedl jakožto 

hodnotové zázemí víru. Je možné ho považovat za jednoho z mála politiků, kteří jsou 

praktikujícími katolíky. Nečas vysvětlil: „Vycházím z toho, že Bůh do mě vidí, že ho 

neoblafnu...To je pro mě velice silný korektiv, abych nedělal nic špatného. Vím, že před 

ním bych to neskryl a neobhájil.“ (Zrod lídra, Respekt 14/2010) 

 

3.2.2 Petr Nečas v TV debatách 

Petr Nečas se v duelech ukázal být poměrně silným soupeřem. Minimálně 

lepším než Mirek Topolánek, jenž „zpravidla nejvíc bojoval s vlastním temperamentem 

a nedisciplinovaností; přicházel sice uvolněný, ve studiu ale dostával infarkt, sotva 

Paroubek vytáhl první falešný graf, takže často odcházel ve vegetativním stylu. Nečas 

na rozdíl od něj nevyhrožoval odchodem ze studia a celý čas zůstal disciplinovaný; 

s grafy poslal Paroubka do Večerníčku.“ (Zastavený buldozer, P.Holec, Reflex 15) 

V první společné debatě, 11.4., na ČT, se chovali oba politici ukázněně, také 

proto, že formát pořadu jim umožnil skutečně diskutovat až na konci duelu. To pak 

došlo na slovní rozepře a skákání si do řeči. I Nečas překřikoval Paroubka. Neměl na 

vybranou, pokud chtěl něco říct, ale neztrácel svůj klid. 

Nečas byl dobře připravený, a nenechal se vyprovokovat k emocionálním 

výlevům. To ale neznamená, že neuměl být důrazný. V jednu chvíli Paroubkovi 

oznámil, že se nebude účastnit jeho hrátek, skákání do řeči a hašteření. „Vaše 

kolotočářské pojetí politiky...[plné] cinkrlátek a rozhazovaných cukrovinek, není můj 

politický styl.“ Jindy zase svému soupeři s klidem navrh, aby své tabulky a grafy nabídl 

České televizi namísto Večerníčku. 

Osobní útoky se vyskytly víceméně pouze během duelu na Radiožurnálu. Jiří 

Paroubek Nečase nazval lovcem sekretářek, čemuž se Nečas bránil slovy: „Nechci tady 

rozebírat, kdo lovil sekretářky a kdo tlumočnice.“ Paroubek tak činil narážku na kauzu, 

podle které měl Nečas poměr se svou sekretářkou (ten se sice nepotvrdil, ale ČSSD pak 

v rámci antikampaně v inzerci udávala výši odměny, kterou ji Nečas vyplatil – 577 tisíc 

Kč). Nečas mu na oplátku připomněl, že jeho současná manželka Petra pracovala pro 

Paroubka nejprve jako tlumočnice. 
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Nečas byl následně po debatách popisován jako kompetentní politik, který 

tématům rozumí, je věcný a drží se faktů. A narozdíl od J.Paroubka působil proto i 

důvěryhodněji. (Duel lídrů v televizi: jako dva studenti na potítku, M.Komárek, MfD, 

24.5.) 

 

3.2.3 Petr Nečas na reklamních materiálech 

Billboardy s Petrem Nečasem byly vytvořeny v poměrně jednoduchém stylu. 

Nečas se na nich zeširoka usmíval na modrém pozadí a vedle něho byl zvolen veliký 

bílý nápis Naděje pro odpovědnou politiku, heslo, které je i titulem knihy rozhovorů, 

kterou strana před volbami vydala. Politik v ní odpovídal na otázky osobností veřejného 

života, například psychiatra C.Höschla či herce M.Štěpánka. (Obr.21) 

Další billboardy s Nečasem, které strana připravila, se vyznačovaly kombinací 

pronečasovské a protiparoubkovské kampaně. Již jsme zmínili plakát rozdělený napůl, 

na jehož větší, modré části se usmívá Petr Nečas a na druhé, oranžové straně se mračí 

Jiří Paroubek. V dolní části je poselství Váš hlas rozhodne! (Obr.15) 

Podobného rázu nabyla i inzerce občanských demokratů v českých denících. 

Petr Nečas byl zobrazován zejména jako protiklad k Jiřímu Paroubkovi. Celý plakát byl 

rozdělen na modrou a oranžovou část. V horní části nechyběla ona fotografie smějícího 

se Nečase a šklebícího se Paroubka, tentokrát s titulkem Váš hlas rozhodne! kdo bude 

premiér. Větší část pak zabíral výčet pozitivních kroků, které předkládala ODS, 

s nadpisem Zvolme si odpovědná řešení, a naopak seznam rizik případné vlády ČSSD 

s titulkem Ne Lži a dluhy. (obr.22) 

Petr Nečas se v inzerci také zaštiťoval známými osobnostmi. Pod heslo My 

volíme Petra Nečase dali svou fotku a napsali pár podpůrných řádků lidé jako jsou 

houslisté P.Šporcl a V.Hudeček, herci M.Dejdar, V.Vydra, zpěvačka E.Pilarová, 

dirigent L.Pešek a další. (Obr.23) 

Nečas za ODS byl propagován také v opozici vůči TOP 09, ale to až ke konci 

kampaně. V inzerátu se objevil obrázek M.Kalouska, jenž si podává ruku s J.Paroubkem 

a nápis, který připomínal dohodu z roku 2006 a měl strašit případnou spoluprací TOP 
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09 s ČSSD a KSČM. Pod tím bylo vysázeno několik fotek voličů, kteří shodně 

deklarovali: Chtěli jsme volit TOP 09. Budeme volit Petra Nečase. (obr.32) 

 

 

3.3 Antikampaň. Petr Nečas z pohledu konkurence 

ČSSD si byla od počátku vědoma, že se dostala příchodem Nečase do těžší 

situace, protože Topolánek byl mnohem lepším terčem kritiky. Bylo jasné, že 

v debatách bude Nečas jakožto politik, který umí být klidný a věcný, představovat 

silnějšího soupeře vůči okoukanému Paroubkovi. (Pan Čistý vrací ODS do hry o 

vítězství, V. Dolejší, MfD 26.3.) 

ČSSD proti Nečasovi připravila kampaň už druhý den poté, co se stal volebním 

lídrem. Dostala strach, že by Nečas mohl přilákat více voličů k ODS, a díky svému 

sociálnímu cítění by mohl dokonce přetáhnout některé středové voliče na svou stranu. 

J.Tvrdík uvedl, že se sociální demokracie v případě Nečase zaměří na dvě témata – 

platby u lékaře a výpověď bez udání důvodu. Hlavním mottem se pak podle něho 

stanou Sliby chyby! (ČSSD už si připravila munici na frontální útok proti Nečasovi 

27.3.MfD) 

Tvrdík zveřejnil, že kampaň proti ODS bude mít dvě roviny – emotivní, 

zaměřenou na zkompromitované tváře politiků Langra a Béma, a argumentační proti 

Nečasovi. Uvedl, že ona druhá bude mnohem mohutnější. Článek MfD tuto část 

charakterizoval tak, že „cílem bude mobilizovat voliče strašením, co na ně Nečas ještě 

jako ministr práce připravoval. ,Nečasovi půjdeme po krku striktně programově‘, 

prozrazuje Tvrdík.“ (ČSSD si už chystá novou munici, jde to ztuha, 29.3. MfD) 

ČSSD se snažila Nečase očernit, což ovšem nebylo snadné. Tvrdila alespoň, že 

jeho spolupracovnice je jeho milenkou. Na toto obvinění Nečas reagoval v rozhovoru 

pro týdeník Respekt tak, že když přijímal funkci celostátního lídra, bylo mu jasné, že 

bude vystaven podobným atakům a že s „hnojometnou propagandou pánů Tvrdíka a 

Dimuna“ počítal. (Prohnilí v ohrožení?, Respekt 16/2010)  
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Články ČSSD v rámci placené inzerce se kromě prezentace své strany také 

vymezovaly kriticky vůči soupeři, a to zejména ODS a TOP 09, v menší míře i proti 

Věcem veřejným. Jejich součástí byly například články B.Sobotky, které se opíraly do 

P.Nečase za to, že pomlouvá Českou republiku (hrozí státním bankrotem a odrazuje 

investory) a za další kroky vlády, na jejímž programu měl Nečas hlavní podíl. 

Základem negativní kampaně proti ODS se staly billboardy s Petrem Nečasem, 

na nichž měl lídr vyzařovat poselství ODS, a to takové, že strana kašle na obyčejné lidi. 

Pod tímto hlavním heslem stálo buď: Výpovědi z práce bez udání důvodu prostě budou! 

nebo Platby u lékaře prostě budou!. Sociální demokraté volili vždy stejnou barevnou 

kombinaci u billboardů, plakátů a inzerátů – tmavě modrou a červenou s bílými 

písmeny. (Obr.24) 

I oni zavedli internetové stránky zaměřené proti ODS, s poměrně vtipným 

názvem – www.modranemoc.cz. 

Protinečasovské plakáty nebo inzerce se vyznačovaly stejnou rétorikou jako 

celoplošné billboardy. ČSSD se nejprve pokoušela ukázat voličům, že Nečas lže. 

Vytrhla z kontextu Nečasovy výroky z pořadu Otázky Václava Moravce, který se konal 

v roce 2006 těsně před sněmovními volbami. Socialisté dokazovali, že Nečas slíbil, že 

poplatky se nezavedou, a pak stál u jejich prosazení. (Obr.25) 

V jiných inzerátech poukazovali na kroky, které slíbila ODS ve „smlouvě 

s občany“ v roce 2006 a snažili se upozornit na rozpor mezi Nečasovými slovy a 

následnými skutky. Další inzerát obviňoval Nečase a spolu s ním i Kalouska za to, že 

způsobili největší schodek v historii ČR, a to 224 miliard, čímž každého z nás zatížili 21 

tisíci korunami navíc. Čísla dominovala i na dalších obdobných plakátech. 

Cílem těchto reklam byla samozřejmě snaha dokázat, že Nečas není onen 

důvěryhodný a „čistý“ člověk, ale oportunista a lhář, kterému jsou starosti lidí lhostejné. 

Viděli jsme to i na další sérii inzerátů, které se tuto nálepku Nečasovi pokoušely přišít. 

Za vše mluví spojení Káže vodu, pije víno! nebo přezdívka Petr „Svatoušek“ Nečas. 

(Obr.26) 
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Patrně nejagresivnějším se stal plakát Proti řezníkům českého zdravotnictví, 

který byl směřován proti ODS, TOP 09 a VV. Nečas, Kalousek a John na něm byly 

vyobrazeni v bílých pláštích a s nožem v ruce. (Obr.27) 

 

 

3.4 Shrnutí 

Petr Nečas s ODS sice volby nevyhrál, ale vzhledem k rozložení sil 

v parlamentu získal pověření sestavit vládu. 28.června se stal premiérem ČR. Koalice 

byla utvořena z ODS jako nejsilnější strany, TOP 09 a Věcí veřejných. 

Petr Nečas se ukázal být poměrně dobrým řečníkem, který v diskusi umí 

pohotově reagovat. Kromě toho vystupoval klidně, nenechal se od soupeře „vykolejit“. 

Jeho výhodou se také ukázalo, že není arogantní, hrubý, ale naopak se dokáže chovat 

pokorně. 

To, že Nečas není opředen skandály a ví se o něm, že žije se svou šestičlennou 

rodinou poměrně skromně, mu pomáhalo vytvořit obraz důvěryhodného muže. 
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4. Karel Schwarzenberg 

 

4.1 Základní údaje 

Karel Swarzenberg byl v listopadu 2009 zvolen předsedou nové politické strany 

TOP 09. Stal se také jejím předvolebním celostátním lídrem. Jedničkou na kandidátce 

byl v Praze. 

Schwarzenberg pochází ze šlechtické rodiny, jež v roce 1948 musela opustit 

zemi. Nedostudoval práva a lesnickou školu, protože musel převzít majetky. Po roce 

1968 pomáhal disentu v ČSSR. Do vlasti se vrátil v roce 1989 a na začátku 

devadesátých let působil jako vedoucí kanceláře prezidenta V.Havla.  

Byl členem Občanské demokratické aliance, a to až do jejího zániku v roce 

2007. Za US-DEU na Praze 6 byl zvolen v r.2004 do Senátu a o tři roky později získal 

post ministra zahraničních věcí ve druhé vládě Mirka Topolánka, který vykonával do 

května 2009. Nominován byl za Zelené.  

Vlastní rozsáhlý nemovitý majetek v České republice, Německu a Rakousku. 

 

Karel Schwarzenberg se rozvedl v roce 1988 se svou ženou, aby si ji o dvacet let 

později znovu vzal. Mají tři děti. Schwarzenberg je katolík, je mu 72 let a kromě 

českého občanství vlastní i švýcarské.  

 

Ze stran, které se dostaly do parlamentu, je TOP 09 nejmladší. Zkratka TOP 09 

se skládá z prvních písmen hesel tradice, odpovědnost a prosperita a zároveň naznačuje 

rok vzniku.  

Jejím zakladatelem je Miroslav Kalousek. Ten se stal v osmdesátých letech 

členem Československé strany lidové, tedy strany, která měla dlouhou tradici sahající 

do První republiky. Po převratu léta působil v rámci nástupnické KDU-ČSL, za níž byl 

zvolen poslancem v roce 1998 a mezi léty 2007-2009 se stal jejím ministrem financí. 

V letech 2003-2006 úřadoval jako předseda strany.  
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Na počátku devadesátých let pracoval jako náměstek na ministerstvu obrany, 

podobně jako lídr ODS Petr Nečas. Ten ale obranu po deseti měsících opustil s tím, že 

není v jeho silách změnit situaci, která na ministerstvu panuje. Nečas byl „kritikem 

naprosto zmateného vývoje rezortu a podivných korupčních projektů, které prosazovala 

armáda spolu s vedením ministerstva, ovládaným lidovci. Například modernizaci 

ruských stíhaček MiG-21, nezdůvodněnou strategickými zájmy. Média tehdy 

spekulovala, že hlavním důvodem modernizace je finanční zájem zbrojaře Richarda 

Hávy, blízkého přítele dalšího náměstka na obraně Miroslava Kalouska.“ (Zrod lídra, 

Respekt 14/2010) 

V roce 2005 přinesla média zprávu o tom, že Kalousek údajně přišel podivným 

způsobem k nemovitému majetku a kritiku si vysloužil také pro nehospodárné 

rozdávání veřejných zakázek během svého ministerského působení. 

Po sněmovních volbách v roce 2006, poté co vznikla patová situace ohledně 

vzniku vlády, přijal Kalousek nabídku J.Paroubka vstoupit do koalice s ČSSD, za 

podpory komunistů, ačkoliv slíbil svým voličům, že se s ČSSD nespojí. Byl nucen 

opustit vedení strany. Postupně měl stále větší spory s novým šéfem J.Čunkem, které 

vyvrcholily tím, že Kalousek a s ním mnoho dalších členů KDU-ČSL na jaře 2009 ze 

strany vystoupili a založili stranu novou. 

„Kalousek podle svých slov začal spřádat plány na vytvoření nové politické 

strany v roce 2008. Od počátku vyjednával se senátorem Schwarzenbergrem, který tou 

dobou podporoval Stranu zelených, a s hnutím Starostové a Nezávislí.“ (Jiří Mach 

http://tema.novinky.cz/top-09) 

Je jasné, že se ve vedení strany uplatňuje jakási dvoukolejnost, to znamená, že 

předseda je sice Karel Schwarzenberg, nicméně to neznamená, že by hrál Miroslav 

Kalousek menší roli. Projevilo se to do značné míry pak v antikampani ze strany 

konkurentů. Také mnozí novináři popichovali lídra „Topky“ dotazy, zda není jen 

nastrčenou tváří, kterou řídí Kalousek. 

TOP 09 zveřejnila jména svých sponzorů, ale přesto existují dohady, že může 

být strana financována některými lobbisty. 
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Strana se, co se týče ideologie, označuje jako čistě konzervativní, s důrazem na 

budování právního státu a ekonomické reformy. Vůči ostatním stranám se také vymezila 

jako ryze ne-populistická. Vzhledem k tomu, jak krátce strana funguje, není snadné ji 

začlenit. Zatím se profiluje jako velmi pravicová strana, umístit bychom ji mohli 

napravo od ODS. 

Když si prezident republiky V.Klaus stěžoval, že se mu nelíbí vznik nových 

nijakých stran, které nemají hlubší ideologické zázemí, o čemž svědčí také jejich název 

– hovořil právě o TOP 09 a Věcích veřejných, předseda Schwarzenberg reagoval 

v Otázkách Václava Moravce 5.května takto: jasná levicová a pravicová politická strana 

v ČR neexistuje, nedá se tak zařadit ani ODS ani ČSSD; politické strany jsou podle jeho 

slov „účelové spolky“, které vznikají a zanikají, jakási společenství lidí k dosažení cílů. 

Nejedná se o nic svatého, daného. Kníže prohlásil, že jeho strana je konzervativní 

strana, vycházející z „tradičních, to jest judaisticko-křesťanských hodnot“. 

Přesto TOP 09 a VV získaly nálepku marketingových stran, a to nejen ze strany 

politických konkurentů, ale tento názor také vyjádřili političtí odborníci a komentátoři. 

M.Komárek tvrdí (a zdaleka v tom není jediný), že jak strana TOP 09, tak Věci 

veřejné jsou pouze marketingovými strategiemi, které se snaží prodat to, co je omšelé. 

Jde o to dát produktu nový obal – v jednom případě knížete Schwarzenberga, v druhém 

Radka Johna. Voliči se nechali údajně novými obaly napálit. Je to podle něho stejná 

situace, jako když se na stejném jogurtu objeví nápis – nová receptura či nové složení. 

(Nezměna. Véčka a kníže. Pouhé značky obchodnílů s nadějí. MfD 6.5.) 

I politolog J.Mlejnek psal o TOP 09 jako o „nové vlně se starým obsahem“. 

Společně s VV jsou „typickými představiteli bídy české politiky: jedná se o 

marketingové produkty, které někdo v pozadí platí, aby si pak, po jejich vstupu do 

vlády, vybral ,vývar‘. Jde o subjekty na jedno použití, žádné ideje za jejich vznikem 

nestojí. Proto do vlády vstoupí takřka s kýmkoliv.“ (Nové vlnky se starým obsahem, 

J.Mlejnek jr., 19.4. Revue politika 4/2010) 
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4.2 Obraz Karla Schwarzenberga 

4.2.1 Karl Schwarzenberg v tisku  

Karel Schwarzenberg se ukázal být velmi oblíbeným politikem. Ve velké míře 

také mezi mladými lidmi. TOP 09 se na mladé také do velké míry zaměřila a pustila se 

do internetové a facebookové kampaně více než jiné strany. Založila také komunitní 

Portál podporovatelů my.top09.cz, který nadále funguje a sdružuje fanoušky „Topky“, 

kteří tak mají přísun k mnoha informacím ohledně strany a mohou zároveň 

komunikovat mezi sebou. „Nejdál je...TOP 09, která po sociální sítě nesází pouze pro 

účely předvolební kampaně, ale po vzoru Baracka Obamy nebo Angely Merkelové 

buduje paralelní síť určenou speciálně pro udržování permanentního kontaktu se členy a 

příznivci.“ Jeden ze zakladatelů Facebooku a šéf internetové kampaně B.Obamy 

C.Hughes říká, že příznivce je třeba „nepřetržitě tvarovat, nabízet jim návody, jak se 

nejlépe zorganizovat, a udržovat mezi nimi dobrou náladu...Cílem vlastně je, aby spolu 

komunikovali i v reálném světě.“ (Můj přítel volič, Respekt 20/2010) 

Popularita předsedy se ukázala opravdu výrazná. Vznikla například kuriózní 

iniciativa Karel je sexy, na jejíchž webových stránkách bylo možné najít téměř nahé 

ženy polepené známkami s knížetem. 

Známý výtvarník David Černý vytvořil zase potisk na polštáře zvané Spíme 

s Karlem, které bylo možné koupit a dokonce byly inzerovány na billboardech po Praze. 

Tento nápad byl knížeti sympatický a ocenil ho. (Obr.28) 

Manažer ODS I.Langer to vyjádřil slovy: „U lidí, kteří volí TOP 09, platí totální 

zbožštění Karla.“ („Paroubek? Ten se znemožní sám.“ ,O.Šťastný, 17.3. MfD) 

Podle průzkumů byl Schwarzenberg před volbami dlouho na pomyslném 

vrcholu oblíbenosti (ač ho v dubnu předstihl R.John). M.Komárek to komentuje slovy: 

„Tradičně si solidní body udržuje kníže Schwarzenberg, přestože šlechta byla zrušena. 

Navíc vztah plebejského Čecha k boháčům, zvláště těm restitučním, je velice 

rezervovaný. Nemluvě o tom, že Schwarzenberg je vlastně Rakušák a mluví jako 

Němec. Občas nosí klobouk se štětkou jako Trautenberg. Na první pohled vražedný 
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koktejl pro popularitu. Přesto kníže spolehlivě válcuje takového vzorňáka Nečase.“ 

(Stačí být celkem normální,16.4. MfD) 

M.Zvěřina v článku Dědeček z jiného světa píše o tom, že tomuto volebnímu 

lídrovi prochází mnohem víc než jeho konkurentům. On si může dovolit poznamenat, že 

Miloš Zeman je velmi inteligentní člověk, jen bohužel moc „chlastal“. „Ale myslím, že 

se v tom omezil, už nemá tak oteklej obličej jako tehdá, když byl premiérem.“ Novinář 

také poznamenává, že je pochopitelné, že ho mají rády mladé dívky. „Je totiž 

kouzelným a okouzlujícím dědečkem z jiného světa. Jeho minulost bojovníka 

s komunismem, příslušnost k panskému stavu i diplomatický takt mu poskytují převahu 

i nad nejagresivnějšími diskutéry.“ (MfD 31.5.) 

O dívkách se zmiňuje Schwarzenberg, když odpovídá na otázku B.Tachecí 

v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, v čem o sobě nejvíc pochybuje. „Třeba už 

nevěřím na svůj úspěch u holek. Bohužel, už si v tom nevěřím.“ (Dokonce říkám 

pravdu, B.Tachecí, MfD 24.5.)  

Politik je u lidí oblíbený třeba proto, že si nepotřebuje nakrást. Svůj majetek, 

který čítá mimo jiné několik zámků a tisíce hektarů pozemků, neskrývá a mluví o něm 

otevřeně. Má ale také další silné stránky. MfD popsala jeho přednosti takto: „je pro lidi 

důvěryhodný, má jiné priority než ostatní polici, jinak vypadá a nelibuje si v nic 

neříkajících slibech. Dokáže věci říct pěkně od podlahy a nezní to od něj vulgárně.“ (Jan 

Gazdík, Králem voleb je kníže Schwarzenberg, MfD 31.května) 

Na popularitě knížeti neubral evidentně ani fakt, že mluví dost nesrozumitelně. 

Také jeho jazyk není zcela standardní; kombinuje nespisovné koncovky obecné češtiny 

a infinitivy s –ti („taková prohlášení musí člověk bráti s rezervou“), spojky typu 

„poněvadž“ a oslovení „pane“, když mluví třeba s novinářem. 

 

Je zřejmé, že má předseda strany znalosti a přehled o dění. Ví, na obecné rovině, 

co je pro zemi dobré. Často zdůrazňuje důležitost budování právního státu a zajištění 

transparentnosti a nekorupčního prostředí. Trochu rozpačitě však může naopak působit, 

když příliš neví, co jeho strana nabízí. 



 69 

„Po celé dvě hodiny, kdy Karel Schwarzenberg sedí u stolu a odpovídá na 

otázky, se toho pocitu nelze zbavit. Populární kníže je předsedou, maskotem a ikonou 

TOP 09, ve skutečnosti by měl ale stranu prezentovat někdo úplně jiný...Předseda TOP 

09 má některé své zásady, vyřkne nějaký směr či postoj a zbytek za sebe zřejmě nechá 

,dořešit‘ někoho jiného.“ (P.Kolář, V opozici? Klidně, je mi ale 72 let, LN 22.4.) 

K tomu se přidává Petr Kamberský (Na ekonomiku má pan kníže služebnictvo). 

Také on tvrdí, že je zbytečné ptát se lídra Top 09 na ekonomický a sociální program. 

„Nezná ho, neví, co v něm slibuje, nerozumí detailům...Když Zbyněk Petráček stáčí řeč 

na Gruzii a vágní formulaci článku 5 Severoatlantické smlouvy, Schwarzenberg 

ožije...Oči se rozsvítí, záda narovnají, i ta dýmka jaksi ztuhne. Za to ty proklaté daně, 

dávky, bonusy a pojištění?“ (LN 31.5.) 

Charisma se lídrovi TOP 09 odepřít nedá, ovšem k názoru na jeho stranu to 

nestačí. „Jako by při setkání s tímhle zosobněním ,starých dobrých časů‘ nikomu 

nevadilo, že ve stínu jeho postavy se skrývá smečka pragmatiků, o jejichž mravní 

integritě i skrupulích můžeme vážně pochybovat.“ (M.Zvěřina, Dědeček z jiného světa, 

31.5. LN) 

Schwarzenberg na to odvětil: „...prozatím se málo lidem dařilo mě ovlivnit. Ale 

nevylučuji, že se to může stát. Samozřejmě, každej je blb, ano.“ (M.Zvěřina, Dědeček 

z jiného světa, 31.5. LN)  

Na dotazy – které mu byly pokládány poměrně často, jak ze strany novinářů, tak 

ze strany voličů – jak takový člověk jako on může spolupracovat s Kalouskem, 

odpovídal vždy tak, že má s Kalouskem dobré zkušenosti z doby, kdy spolu seděli ve 

vládě. Opakoval, že žádná podezření z korupce a podobně se nepotvrdila, že se jednalo 

pouze u řeči a dodával, že každý se věnuje svému – Kalousek financím, on spíše 

zahraniční politice. Na veřejnosti zkrátka často kníže Kalouska hájil, jelikož bylo jasné, 

že právě místopředseda je slabinou strany. 

 

Občas čelil Schwarzenberg kritice, že mu jde jen o post ve vládě. Hájil se, že 

nikoli,  v opozici klidně sedět bude. V rozhovoru pro LN však vysvětlil, že vzhledem 

k jeho věku to s ním může jít postupně z kopce. Podle novináře bylo jasné, a 
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pochopitelné, že by stranu rád dovedl do vlády a získal post ministra zahraničí. „Ostatně 

se mezi zelenými traduje, že Martinu Bursíkovi mezi čtyřma očima vysvětloval, že už 

nemá čas čekat čtyři roky, než se Strana zelených zvedne, a proto se přidal ke 

Kalouskovi, kde tu šanci vidí spíš.“ Na tuto poznámku údajně lídr Top 09 nijak 

nezareagoval.  (P.Kolář, V opozici? Klidně, je mi ale 72 let, LN 22.4.) 

V rozhovoru pro MfD uvedl, že ministerská práce ho baví, avšak dodal, že ho to 

nežene. Pokud jde člověk do politiky, s tímhle rizikem musí počítat. „Nakonec být 

opoziční poslanec by mě asi taky bavilo, poněvadž bych mohl spoustu lidí zlobit, a to 

mi dělá velikou radost.“ (Na mysli měl české politiky). (Dokonce říkám pravdu, 

B.Tachecí, MfD 24.5.) 

 

4.2.2 Karel Schwarzenberg v TV debatách 

Nejdůležitější předvolební debata, které se lídr zúčastnil, proběhla 5.května. 

Jednalo se o Předvolební Otázky Václava Moravce Speciál, tentokrát z Prahy. Ve studiu 

s ním seděl mimojiné i lídr VV Radek John.  

Význam mohla mít i diskuse Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu z úterý 

25.května, tedy těsně před volbami, kde se setkali celostátní lídři šesti politických stran 

(kromě TOP 09 a VV šlo o KSČM, KDU-ČSL, Stranu zelených a SPO Zemanovce).  

„Praha byla výjimečná i účastí dvou titánů popularity – předsedů a volebních 

lídrů Top 09 a VV. Kníže začal debatu knížecky: téměř nestihl zkoušku, prý pil na 

vernisáží kávu...Za co jiné politiky nenávidíme, za to knížete zbožňujeme. Možná i 

proto, že mu většinu času v TV buď nerozumíme, nebo spí. V Praze poprvé usnul ve 

21.23.“ (P.Holec, Neseď jako bafuňář, vole!, Reflex 19-10) 

 

4.2.3 Karel Schwarzenberg na reklamních materiálech 

V kampani vsadila strana na pověstnou solidnost a transparentnost jejího 

předsedy. Navrhla vtipné billboardy, na nichž byl zobrazen kníže se svou dýmkou, a to 

hned dvakrát – jednou vyfotografovaný a podruhé prosvětlený rentgenem. Nápis 
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Předseda musí být transparentní mluvil za všechno – poselství bylo takové, že 

Schwarzenberg nemusí nic skrývat a nepotřebuje si nakrást. (Obr.29) 

Následovala série s hesly Víc, než si myslíte. Billboardy byly bílé barvy, se 

znakem TOP 09 v horní části. Na nich byl vyobrazen buď předseda Schwarzenberg 

nebo místopředseda Kalousek a černým písmem hesla: Odpovědní chtějí žít bez dluhů. 

Víc, než si myslíte; Poctiví chtějí vládu práva, ne protekci. Víc, než si myslíte; 

Odpovědní chtějí práci, ne dávky; Nemocní chtějí uzdravit, ne ušetřit; Mladí chtějí 

vzdělání, ne laciné tituly. Vždy se závěrem Víc, než si myslíte. (Obr.30) 

Kníže se dokonce objevil na plakátu v pražském metru, z něhož nás 

upozorňoval, že Na černé pasažéry doplatíme všichni. Víc, než si myslíte.  

S blížícími volbami byl pak vidět K.Schwarzenberg pouze s nápisy Tradice 

Odpovědnost Prosperita.  

TOP 09 také jako jediná strana přišla se zajímavým předvolebním spotem. Klib 

je částečně animovaný, částečně hraný. Kníže Schwarzenberg v něm má roli 

kormidelníka, který zachraňuje topícího se člověka v moři plném oranžových žraloků, 

nad kterým létají modří ptáci a zasahuje proti nepřátelům. Představuje „správňáka“, 

který potrestá „zločince“. Členové strany zametají rudé krysy z paluby a vidíme, jak 

táhnou za jeden provaz. Tento klip velice dobře ilustruje image, který si strana v 

kampani budovala.  

 

 

4.3 Antikampaň. Karel Schwarzenberg z pohledu konkurence 

Na kampani proti TOP 09 je zajímavé, že se zaměřila nikoli na 

K.Schwarzenberga, ale pouze na M.Kalouska. Lídr strany byl zmíněn pouze na 

billboardu, u něhož nebylo jasné, kdo ho platil. Vyfocen na něm byl zamračený 

místopředseda Kalousek a za ním v černé košili a tmavých brýlích na čele Radek John, 

lídr VV. Popisek zněl: Schwarzenberga se zbavíme. Rychleji než tušíte...Názvy stran 

Věci veřejné a TOP 09 byly na plakátě přeškrtnuté a červený nápis hlásal – Nevolte 

lháře a podvodníky!! (Obr.31) 
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Jak už bylo řečeno v kapitole o P.Nečasovi, ČSSD v inzerci běžně strašila nejen 

občanskými demokraty, ale i TOP 09.  

S blížícími se volbami zaútočila i ODS. Nikoli na Schwarzenbergra, ale jednalo 

se o připomenutí Kalouskovy dohody s Paroubkem v roce 2006. Snahou bylo ukázat 

stranu jako velmi nedůvěryhodnou. Inzerát dole pokračoval opět fotkami lidí, kteří 

společně říkají, že sice chtěli volit TOP 09, ale rozhodli se pro Petra Nečase. (Obr.32) 

Lídr strany Schwarzenberg poté prohlásil, že ODS zpanikařila. Strana to 

občanským demokratům vrátila. Na plakátech kníže upozornil, že ODS a ČSSD se 

dohodnou kdykoli. Menším písmem pak bylo možné číst, že ODS podpořila Paroubkův 

rozpočet na rok 2010, když měla předsedu na návštěvě v USA. Tím spíše ODS podpoří 

cokoliv, když teď předsedu nemá. Jako předseda TOP 09 vím, že naše strana se nikdy na 

žádném Paroubkově rozpočtu podílet nebude.  

Objevily se však i jiné inzeráty, u nichž nebylo jasné, kdo si je objednal. 

V.Parkanová, K.Schwarzenberg a M.Kalousek byli zobrazeni pouze jako masky, za 

nimiž ve skutečnosti stojí dva sociální demokraté D.Rath, J.Paroubek a komunista 

V.Filip. A i zde byla připomínána dohoda s Paroubkem a komunisty. (Obr.33) 

V Praze se také objevily na malých plochách, třeba na lavičkách anebo jako 

inzerce ve vagónech metra, plakátky, které hlásaly, že největší úspěch Miroslava 

Kalouska je 99 nových kasin a 5270 hracích automatů po Praze. Nápis Řekněte ve 

volbách stop hazardu ukazuje, že stopy patrně vedly ke KDU-ČSL, pro níž byl boj proti 

hazardu součástí volebního programu.  

 

4.4 Shrnutí 

Strana K.Schwarzenberga dosáhla ve volbách velikého úspěchu. Skončila třetí a 

stala se součástí vládní koalice. Její předseda se stal ministrem zahraničí a mimoto 

dostal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Přesně 46 087 zakroužkovalo 

lídra TOP 09.  
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„Charisma nonšalantního šlechtice přineslo nové straně faktické vítězství. 

Schwarzenberg si však uvědomuje, že to je i jeho slabina. TOP 09 potřebuje další 

tváře.“ (Jan Gazdík, Králem voleb je kníže Schwarzenberg, MfD 31.5.) 

V Praze, tradiční baště ODS, TOP 09 dokonce vyhrála. Získala 27% hlasů. 

Strana TOP 09 vsadila právě na obraz Karla Schwarzenberga. Lídr se svým 

charismatem dokázal zapůsobit na velké množství voličů. Ví se o něm, že nekrade, 

chová se přirozeně, „po svém“ a má způsoby šlechtice, což vystihuje podstatu politické 

osobnosti podle van Zoonen. Schwarzenberg je na jednu stranu kníže, je tedy někým 

zvláštním a výjimečným, a zároveň působí jako každý z nás a posedí s voliči v hospodě 

u piva. 
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5. Radek John 

 

5.1 Základní údaje 

Radek John se stal volebním lídrem strany Věci veřejné. Do strany vstoupil 

v roce 2009, a vzápětí, v červnu téhož roku, se stal jejím předsedou. 

John vystudoval scénáristiku a dramaturgii hraných filmů na FAMU. 

Profesí je novinář, a kromě toho napsal několik knih a filmových scénářů.  

Je po rozvodu s herečkou Zlatou Adamovskou, se kterou má dvě děti. Třetí dítě 

je nemanželské. Je mu 55 let. 

 

Strana Věci veřejné vznikla v roce 2001 v Praze. V roce 2002 získala jeden 

mandát v zastupitelstvu Prahy 1, o čtyři roky později se tam stala druhou nejsilnější 

stranou. V roce 2009 strana kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu – 

získala 2,4% hlasů.  

Strana považuje za svůj základ prosazování přímé demokracie, zasazuje se o 

zavádění referend a přímé volby starosty, hejtmana a prezidenta.  

Její náhlý vzestup je někdy chápán jako marketingový úspěch skupiny 

podnikatelů, kteří mohou mít zájem dostat se do politiky. Programové a ideové 

zakotvení není zcela zřejmé, stranu je možné označit za stranu středu. John to často 

komentoval slovy: „Nechceme doleva ani doprava, chceme dopředu.“  

Volebním manažerem strany se stal Vít Bárta, největší sponzor strany. 

 

 

5.2 Obraz Radka Johna 

5.2.1 Radek John v tisku 

Známý novinář v politice? Své důvody ke vstupu do politického života vysvětlil 

R.John velice prostě – nelíbilo se mu, kam spěje český stát. Před volbami do 

Evropského parlamentu v r.2009 prý objevil Věci veřejné, a napsal o nich článek 
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s pozitivním vyzněním. Strana ho následně oslovila, ať vstoupí do strany, a on nejprve 

nechtěl. „Netoužil jsem dělat kariéru, toužil jsem ale, aby se tady něco změnilo. Chtěl 

jsem, aby se lidé přes moji popularitu dozvěděli, že je tady nějaká strana změny.“ (John: 

Že jsem pracoval pro Janouška? To byl jen kluk s tenisovou raketou, HN, 19.5.) 

Už z názvů článků v novinách a časopisech si lze představit, jak se John během 

kampaně prezentoval. Objevily se titulky jako – Sebevědomý „machr“, který budí 

nadšení; Já su z Mikulova, lísal se k Moravanům Pražák John; John: Protest, to jsem 

já; Čekání na spasitele; Profesionál povrchní komunikace; Supernova John. 

Noviny se ve svých názorech na vystupování předsedy Věcí veřejných příliš 

nelišily. John byl popisován jako populista, jako sebevědomý a sebestředný muž, 

kterému dělá pozornost okolí velice dobře. Jako muž, který má na všechno recept. 

Rozumí každému člověku, který se na něho obrátí se svým problémem, na všechno má 

názor. Chová se téměř jako lidový vůdce – jako jediný politik, který uvažuje „zdravým 

selským rozumem“. 

Na předvolebních setkáních, které strana pořádala po celé republice, si podle 

komentátorů uměl velice rychle naklonit publikum. 

„,Podívejte, já jezdím na besedy už od roku 1983, kdy vyšlo v Mladém světě mé 

Memento. Tehdy to byl poprask, protože o drogách se příliš nepsalo. A pak mě chtěli 

vidět lidé z celé země. Tak jsem jezdil na besedy do měst a vesniček. Za totality se na 

mě čekalo dva roky. Teď je to lepší. Už se na mě čeká jen půl roku,‘ pochlubil se a hned 

vypustil do obecenstva další doušek svého ega: ,Normálně jezdím na placené besedy, 

ale tohle dělám zadarmo.‘“ (Politik Radek John. Sebevědomý „machr“, který budí 

nadšení, J.Kmenta, MfD 8.2.) 

Novinář Kmenta o něm dokonce napsal, že se patrně cítí jako jakýsi spasitel. 

„,Byl jsem na Britských Panenských ostrovech, kde bylo krásně. A lidi se mě ptali, proč 

jsem se odtamtud vracel. A já jim říkal, že jsem se vrátil, protože je tu nepořádek a 

země se řítí k bankrotu. S tím se musí něco udělat,‘ vyprávěl. Ještě neuplynulo ani pět 

minut a lidé mu viseli na rtech.“ (MfD 8.2.) 

„Předseda toho využil a pokračoval ve spanilé jízdě. Tentokrát na téma 

investigativní novinařina. John připravoval na Nově několik let pořad Na vlastní oči. 
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,Novinařina byla v pohodě. Jen vám musím říct, že investigativní novinařina už 

nebude. Zločinci se propojili s vysokou politikou a ti jsou teď schopni zarazit reportáže. 

Svobodné psaní je vlastně pryč,‘ oznámil John suše, jako kdyby po jeho odchodu z 

Novy už novináři v Česku nepátrali po zločinech a bezpráví.“ (MfD 8.2.) 

„A tak trochu (možná nevědomky) zavzpomínal na zlaté dobré časy v 

komunismu. To, když přiblížil lidem svou další někdejší profesi: scenáristu. John napsal 

scénáře k několika úspěšným a kultovním filmům. Třeba Bony a klid či Sněženky a 

machři (a Sněženky a machři po 25 letech). První dva vznikly už za totality. 

,Jestli to tak půjde dál, tak scenáristé vymřou, protože polovině z nich se tu 

neplatí honoráře. Je to děsný. Prostě peníze někdo ukradne a je to. Já jsem vlastně rád, 

že jsem natočil své filmy v době, kdy se tu ještě tak nekradlo,‘ řekl. 

John ví, jak si získat sympatie. Na notičku zkorumpovaných politiků zahraje 

ještě několikrát. ,Zloději (politici) potřebují tmu, aby se na jejich podvody nevidělo,‘ 

říká a za chvíli dodává: ,Jsou to jenom hajzlové (politici), kteří potřebují šachovat s 

veřejnými penězi.‘ 

A dává najevo, že on politiku kvůli penězům dělat nebude. ,Já jsem předsedou 

strany zadarmo,‘ říká. 

Nakonec si lidem postěžuje, že on i jeho strana jsou v ohrožení. ,Velké strany 

proti nám chystají kampaň. Vím, že třeba na Praze 5, kde kandiduji, podplácejí nějaké 

cikánky, aby do novin tvrdily, že jsou moje milenky. Taková je politika,‘ svěřuje se. A 

lidé ho milují. Nadšeně mu tleskají a prosí o podpis.“ (MfD 8.2.) 

Novinářka S.Lauder z Respektu také mluvila o tom, že role jakéhosi guru 

Johnovi sedí. Při společném setkání prý John neustále zvedal telefony, odpovídal na sms 

(stovky lidí podle jeho slov denně volaly nebo psaly do VV, aby se svěřily se svými 

problémy) a usmíval se: „Všichni chtějí Johna, celá republika chce mluvit s panem 

Johnem“. Novinářka uvedla, že sám sebe prezentuje jako novou krev. (Supernova John, 

Respekt 8/2010) 

Komentátor O.Štindl v rámci předvolební diskuse Lidových novin s lídry 

politických stran popsal dojem, který z Johna má, tak, že se jednalo v podstatě o 

profesionální výkon. „Nevystupoval agresivně a nepřeháněl to ani s bodrostí nebo 
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okázalou vstřícností...Hned několikrát a v různých kontextech konstatoval, že s ,tím‘ 

(zdravotnictvím, korupcí apod.) budeme něco dělat, nebo se můžeme oběsit či vyskočit 

z okna. Věci veřejné, nebo sebevražda – to vypadá jako docela jasná volba...“ 

(Profesionál povrchní komunikace, LN 15.4.) 

Novinář popsal rozhovor s Johnem takto: Pokud mu nějaká témata nebyla 

příjemná, trochu zrychloval, a co se týče jeho aktivit, o kterých se psalo, že jsou sporné, 

nejenže tvrdil, že to tak není, ale jde prý o nepochopenou dobročinnost. Základní 

prioritou v hovoru pro něho bylo udržet debatu na povrchu, tak aby nepřesáhla 

powerpointovou prezentaci. Johnovo vystupování shrnul: „Schopný komunikátor, který 

zná svoje Pappenheimské a ví, co lidé chtějí. Artikuluje, co už řekli sami, a spoléhá na 

to, že víc slyšet nechtějí.“ (Profesionál povrchní komunikace, LN 15.4.) 

P.Kolář ze stejného hovoru vyvodil ještě silnější slova: John se cítí být 

„celebritou“ a o VV mluví jako o skupině svatých správňáků. Vysvětluje, že je vlastně 

chudák, kterého do něčeho navezli, aniž by věděl do čeho a ani z toho nic neměl. Je jako 

jediný spravedlivý, který pomohl zlu jen pro blaho občanů a kvůli tomu, aby ho mohl 

zničit. (My a podfuk? To jsou pomluvy, LN 15.4.) 

V Respektu z konce března se v článku Malí rozhodnou psalo, že Johnův projev 

má spád. „Žádné dlouhé řeči o programu nebo vizi, jak administrovat Česko, se 

nevedou. Předseda se snaží o jediné – poslat voličům dobře zapamatovatelný vzkaz, že 

on a jeho lidé nemají nic společného se současnými stranami.“ (Respekt 13/2010) 

Na jednom z předvolebních mítinků (tentokrát v Brně) sledoval Johna taky 

P.Holec z Reflexu. V celém článku je přítomna otázka – má lídr opravdu nadpozemské 

schopnosti (je nejpopulárnějším politikem ještě předtím než doopravdy politikem je a 

slibuje pomoc téměř od všech problémů) nebo je to jen další prodavač iluzí? Novinář je 

překvapen atmosférou setkání. Lidé vážně diskutují, zdají se být upřímně zaujati. 

(Čekání na spasitele, Reflex 18-10) 

Na otázku „Co nabízíte lidem, kteří se hlásí k moravanství?“ odpověděl: „Jít 

zpátky ke kořenům je skvělý...Proč tady nemáte na budově soudu moravskou orlici? 

Když přijede do Pavlovic Francouz, tak zírá. Naše kultura vinných sklepů je unikátní. 

Jižní Morava může být nejslavnějším regionem zážitkové gastronomie.“ 
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Když se ozval veterán z Afghánistánu se slovy: „Byl jsem tam dva roky, a teď 

mám jedenáct tisíc měsíčně...A to mám manželku a dítě“, John si posteskl a zareagoval: 

„To je to, co umějí Američané, postarat se o své veterány...Já si pak na vás vezmu 

kontakt.“ 

Podobně to vypadalo i s jinými otázkami. „Poslouchat šéfa VV, jenž mimo TV 

nemluví vysmívavou iritující dikcí...je jako pozorovat chameleona, jak mění barvy. Umí 

lidem říkat i nepříjemné věci, umí ale taky být ještě horší populista než Jiří Paroubek, 

byť méně nebezpečný a zábavný.“  

Novinář to celé nazývá „krásná interaktivní naivita“. Kritiku si předseda strany 

k srdci nepřibírá, spíše jí využívá k tomu, aby posílil spasitelsko-mučednický mýtus své 

osoby. I na tomto mítinku strašil tím, že na něho byla vypsána prémie, a tak se možná 

občané dozví, že žere děti. Ač autor v článku Johna nešetřil, na závěr píše: „...je jiný. 

Nevypadá jako politik ani nemluví jako politik...S lidmi mluví zcela bezprostředně, jako 

jeden z nich“. Lidem se zkrátka líbil. (P.Holec, Čekání na spasitele, Reflex 18-10) 

John se zkrátka dal dobře „prodat“. „Nemá sice neodolatelný šerm knížete pána, 

ale provází ho pověst tepatele zlořádů. Je lidštější, méně kožená figura než většina 

politických vůdců. Navíc se dokáže pěkně rozparádit a spílat politickým dinosaurům. 

Agresivní pouliční prodej prostřednictvím populistických hlídek má podtrhnout: Jsme 

změna rozhodná.“ (Nezměna. Véčka a kníže. Pouhé značky obchodnílů s nadějí, 

M.Komárek, MfD 6.5.) 

 

I v rámci mediálních prohlášení bylo vidět, že si lídr Věcí veřejných věří. „Jsme 

teď supernova těchto voleb, jsme ti, kterým stouply preference o více než 100 procent 

od odložených voleb, já říkám ještě jednou odložit volby a máme většinu 

v Parlamentu,“ uvedl John ve svém projevu v reakci na zvyšující se volební preference 

jeho strany. (Při představení programu VV John kousl do kyselého jablka, www.ct24.cz, 

11.4.) 

Pravidelný výzkum agentury STEM ohledně popularity politiků, zveřejněný 

v dubnu tohoto roku, přinesl zajímavé výsledky. Jako vítěz popularity se ukázal právě 
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předseda VV. Předčil dokonce oblíbené politiky B.Sobotku a K.Schwarzenberga. 

P.Nečas skončil čtvrtý a Jiří Paroubek pátý. (http://www.stem.cz/clanek/1939) 

John na to konto prohlásil: „Pro mne to není překvapení, ale konzistentní linie.“ 

(Podle STEM kraluje popularitě politiků Radek John, www.ct24.cz, 19.4.) 

M.Komárek se ve svém komentáři zamýšlel nad tím, proč jsou oblíbení zrovna 

politikové John, Fischer, Sobotka a Schwarzenberg a zformuloval názor, že společného 

mají to, že se chovají jako normální lidé a netváří se zle a útočně. „Dělají si legraci, 

každý po svém, nedělají ze sebe mistry světa, dokážou se smát i nad sebou samotnými. 

Proti zarputilým tvářím, ječivému hlasu a obrazu smrtelné, ba posmrtné vážnosti, které 

doprovázejí většinu ostatních politiků, přinášejí odlehčení.“ (Stačí být celkem normální, 

MfD 20.4.) 

Strana byla označována mnohými za populistickou a její sliby za nesplnitelné. 

Brzy si její členové začali určovat, s kým budou a nebudou případně jednat o vládě. 

Přišli s termínem „politický dinosaurus“, což je podle nich politik, který by už z politiky 

měl odejít. V první řadě takto označovali J.Paroubka, ale také I.Langra a M.Kalouska. 

Vyjadřovali se, že u těchto lidí budou, pokud na to budou mít vliv, požadovat jejich 

odchod. 

 

5.2.2 Radek John v TV debatách 

V předvolebních debatách České televize a TV Prima se John projevoval 

podobně jako v průběhu celé kampaně. Jako ten, který vidí věci jasně. Nechce problémy 

„okecávat“ a říkat, proč něco nejde a v čem je problém.  

V pořadu Otázky Václava Moravce z 5.5. ocitoval moderátor slova prezidenta 

Klause, který byl údajně znepokojen tím, že nové strany nejsou nijak ideologicky 

zakotvené, o čemž svědčí už jejich názvy (TOP 09 a Věci veřejné) a požádal Johna o 

reakci. Lídr se nezdráhal uvést řízné tvrzení, že politický názor jejich strany je zastavit 

rozkrádání a korupci. Řekl, že ideologicky stranu definovat nehodlá, jelikož je tento 

termín podle jeho slov vyprázdněný a pravolevé vnímání je záležitostí minulého století. 

Dodal: „Jsme středová strana chytrých řešení.“  
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5.2.3 Radek John na reklamních materiálech 

Na billboardech ani v inzerci českých deníků a týdeníků nebyla osoba R.Johna 

nijak vyzdvihována. John byl na plakátech zobrazován spolu s lídry jednotlivých krajů, 

na modrém pozadí s jednoduchými hesly typu Sociální solidarita ano! Korupce a 

zadlužování ne! (obr.34) 

Strana zaujala spíše pozornost velikým billboardem, který umístila na dům těsně 

vedle budovy Úřadu vlády na Malé straně. Stálo na něm: Konec politických dinosaurů. 

Volte VV!, přičemž dole byla vyobrazena šipka s nápisem Už jen pár kroků k Úřadu 

vlády. 

V novinové inzerci se strana zpočátku nesnažila nějak výrazně prosadit svého 

lídra. Pravidelně se v denících objevoval obdélník v rohu strany, který byl zejména plný 

textu a představoval konkrétní body programu strany. John a někdy ještě jeden politik 

nebo politička tam měli každý jednu malou fotku. (Obr.35) V květnu se grafika 

pozměnila – v novinách byl vyfocen John (ale i např.místopředsedkyně strany), 

obklopeni fotkami známých lidí, kteří VV dají údajně svůj hlas. (Obr.36) Také se 

objevil John na modrém pozadí spolu s heslem strany – Vyžeňte politické dinosaury a 

slovy, že VV jsou jedinou skutečnou volební alternativou. (Obr.37) 

 

 

5.3 Antikampaň. Radek John z pohledu konkurence 

ČSSD se během kampaně vyjadřovala, že Věci veřejné jsou jen marketingovým 

projektem podnikatelů. Na mysli měli zejména Víta Bártu, movitého podnikatele a 

majitele bezpečnostní firmy ABL (a kromě toho partnera místopředsedkyně strany 

K.Klasnové). Usuzovali tak i z toho, že faktickou odpovědnost za stranu neměl Radek 

John (do doby, kdy se o tom začalo hovořit v médiích; ostatní předsedové významných 

stran ji celkem logicky měli), ale veškerou dokumentaci podepisoval místopředseda 

J.Škára. Podle socialistů je John jen tváří, která má přivábit voliče. (Předseda, který se 

nepodepisuje za svou stranu, MfD 5.5.) 
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Šéf marketingu ČSSD Petr Dimun dokonce Johnovi vzkázal, že je lepší být 

politickým dinosaurem, jehož názory jsou známé, než loutkou lobbistů. (Předseda, který 

se nepodepisuje za svou stranu, MfD 5.5.) 

Na to konto se nechal John slyšet, že je lepší jednat s šéfem bezpečnostní 

agentury než s podsvětím. (Raději jednat s šéfem bezpečnostní agentury než 

s podsvětím www.videoihned.cz, 18.5.) 

Kolem strany se rozpoutalo hned několik mediálních kauz. Jednak z nich se 

týkala nejasností ohledně financování strany (hovořilo se zejména o sepětí s agenturou 

ABL). Dále se mluvilo o napojení VV na pražskou ODS, zejména na zákulisního hráče 

Tomáše Hrdličku. Asi nejvýznamnější kauzou se ale stalo působení Johna ve 

společnosti Ora Print, kterou založil lobbista R.Janoušek. Tato firma vydávala časopis 

pro VZP, což stálo ročně kolem sto miliónů korun. John seděl v představenstvu Ora 

Print v době, kdy pracoval jako investigativní novinář na TV Nova. Médii byl 

kritizován za střet zájmů – ten tkvěl v tom, že jako novinář zároveň zastával pozici 

manažera firmy, která získává zakázky od veřejnoprávních společností nebo státního 

podniku (např.Lesů ČR).  

 

Antikampaň proti Johnovi a VV v inzerci novin nebyla příliš častá. Už jsme 

zmínili billboard, kde je společně s M.Kalouskem. (obr.31) 

V deníku Právo se pak objevila inzerce, kterou si pořídila ČSSD – John je na ní 

zobrazen spolu s Bémem a kauzou opencard a s nápisem – Nevolte korupci a 

klientelismus! (Obr.38) 

 

5.4 Shrnutí 

Věci veřejné stejně jako TOP 09 lze nazvat vítězi voleb. Strana získala téměř 

11% hlasů. Radek John se stal ministrem vnitra. 

John je typickým produktem personalizované politiky – člověk, který má pověst 

téměř hrdiny (investigativní novinář, který bojoval za pravdu) a zároveň toho, který se 

dokáže bavit s každým, na nikoho „si nehraje“. 
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ZÁVĚR 

 

Všichni čtyři volební lídři se snažili kontrolovat svůj dojem a vytvářet žádoucí 

obraz. Ukázalo se, že v prostředí české politiky se projevuje tendence k personalizaci. 

Zkoumání toho, jaký obraz lídři vytvářejí, potvrdilo hypotézu. Dojem, image politika 

má zásadní význam. 

Je také zřejmé, že fenomén permanentní kampaně se začíná objevovat i u nás. 

V letošní kampani se jednoznačně projevil vliv průzkumů veřejného mínění. 

Česká televize si nechala dělat průzkumy a zvala do předvolebních debat v jednotlivých 

krajích vždy ty strany, jež překročily pět procent. Politolog O.Krejčí se domnívá, že ČT 

tím spoluurčovala volební výsledky. Dokazuje to na tom, že před čtyřmi lety se televize 

v debatách soustředila na dvě hlavní strany, které pak obdržely velké procento hlasů; 

letos ČT podporovala pluralitu, což podle něj rozhodně přidalo na váze menším stranám 

a upozadilo dva hlavní soupeře. (O.Krejčí, Jak prohrát vyhrané volby, Reflex 24-10) 

Sociolog I.Gabal zkritizoval obě agentury, které v regionech pro ČT 

zpracovávaly data, tedy STEM a SC&C. Nejenže počítali pětiprocentní hranici na 

regionální a nikoli celostátní úrovni, ale také používali méně kvalitní kvótní metodu a 

pracovali s poměrně malým vzorkem dotazovaných. Největším problémem však podle 

něj je, že počítali s osmdesátiprocentní nebo i vyšší volební účastí, která byla zcela 

nerealistická. ČT ale deformované výsledky výzkumu přebrala jako dané, a předkládala 

je v oné podobě veřejnosti.  

Podle jeho názoru došlo k omezení svobodné politické soutěže, a dokonce se 

domnívá, že není možné, aby o tom televize nevěděla. Nutno ovšem podotknout, že je 

Gabal manželem J.Hybáškové, lídryně KDU-ČSL v Praze. (LN 26.5. Machinace 

s volebními výzkumy) 

O nevhodných praktikách výzkumných agentur, zejména STEMU, jenž pracuje 

dlouhodobě také pro sociální demokracii, se zmínil také politolog T.Lebeda. (Zkreslené 

průzkumy, Jan Jandourek, Reflex 22-10) 
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Důsledek je zřejmý. Televize si pozvala jen ty hosty, které jim určil průzkum, a 

stranám, které tímto sítem neprošly, se pravděpodobně ještě snížily preference a ztratily 

voliče. 

V týdeníku Respekt již na začátku března (S.Lauder, 9/2010) vyšel článek Řeknu 

ti, co chceš slyšet. Autorka v něm rozebírá rizika předvolebních manipulací. Jde o to, že 

„byznys s preferencemi“ se stává čím dál lákavějším. Objevuje se tak před volbami 

mnoho neznámých a komerčních agentur. Jako příklad je možné uvést SANEP, jenž 

existuje rok a půl. Ten pomohl dostat do povědomí Věci veřejné, problém je však, že 

používal jen názory uživatelů internetu. Kromě toho se stále zvyšuje poptávka po 

průzkumech na zakázku – ze strany politických stran. Agentury sice těžko mohou data 

zcela falšovat, ale k jemným manipulacím (pořadí otázek, jejich sugestivní znění, 

otázky kontextu atd.) docházet může.  

Týden po volbách provedla agentura Factum Inventio (dle Gabala vedle 

Medianu jedna ze dvou solidních agentur), který ukázal, že právě televizní diskuse 

ovlivnily nejvíce voličů. Určitý nebo zásadní vliv měly na 57% voličů. Reklama stran 

v médiích a na plakátech ovlivnila 37% dotázaných. Pro 33% lidí byly v rozhodování 

důležité výzkumy preferencí. (Jiří Mach, Voliči dali nejvíce na diskusní pořady, velká 

část se rozhodla během měsíce, 25.6., www.novinky.cz) 

Ukázali jsme si také, že role politických konzultantů vzrůstá. Politické strany 

hojně využívají jejich služeb hlavně pro styk s médii. 

Exit poll agentury SC&C přinesl poznatek, že 19% voličů se rozhodovalo během 

posledních čtrnácti dnů a 14,5% lidí dokonce až v den voleb. Výše zmiňovaný průzkum 

Factum Inventio přinesl odlišné údaje, a totiž že 13% lidí se rozhodlo během posledního 

týdne a 7% až ve volební den. Trend k proměnlivosti voličského chování se potvrdil. 

Fragmentované mediální prostředí, charakteristické pro permanentní kampaň, se 

začalo projevovat také u nás. Pro politické strany je těžší se v novém prostředí 

zorientovat a reagovat na nová média, např.Facebook. 

 

To, že se politik snaží nějak vystupovat, prezentovat se, přesvědčovat nás, není 

novinka této doby.  
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Využívá rétoriku a stojí přitom na jevišti. Když to nebude dělat, nemá šanci nás 

zaujmout. Stejně jako učitel, který má co říct, ale nemá jak to říct, si  patrně nezíská 

příliš pozornosti. To, že politikovi v jeho vystupování a prezentaci někdo pomáhá, 

nemusí být na škodu, nemusí v tom být skrytá žádná magie.  

Styl a vzhled jsou čím dál tím důležitější, týká se to ale všech oblastí 

společnosti, a těžko najít jednoho viníka – např. média nebo nadnárodní korporace. 

Otázka je, proč by fakt, že je stále důležitější forma, mělo mít nutně za následek 

to, že mizí obsah. Politici dnes nemají jinou šanci, pokud se chtějí podílet na změnách a 

vládnutí, než si najímat PR agentury.  

Nebezpečné může být, pokud, jak někteří autoři tvrdí, se různí zákulisní poradci 

začnou podílet na legislativním procese, nebo pokud od nich budou novináři nekriticky 

přijímat informace. To je ale věc etiky, ve všech profesích se dá podvádět. Zatím se 

nezdá, že by se nenašli novináři, kteří chtějí upozorňovat na prorůstání politiky a 

ekonomického světa, na prorůstání veřejného a partikulárního zájmu.  

Reklama má vliv. Ovšem nikoli všemocný a neplatí na všechny. Nikdo zatím 

jednoznačně nezodpověděl, jestli se lidé chovají jako „tupé ovce“ nebo jsou to uvažující 

občané. Každopádně to, že se v kampaních používají marketingové strategie a může 

docházet ke zkreslením událostí, témat a k manipulaci veřejným míněním, neznamená, 

že my tomu uvěříme. Goffmann (pravda, nepočítá s vyspělými komunikačními 

technologiemi) tvrdí, že divák má vždy jistou výhodu nad hercem.  

PR poradcům politické strany se může například podařit ovlivnit obsah 

televizního zpravodajství a novin. Zajistí billboardy kolem silnic. Může to vypadat, že 

mají všechno pod kontrolou. Pak se ale třeba objeví nové internetové servery, komunitní 

sítě typu Facebook, a hra kdo s koho začíná nanovo. 
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SUMMARY 

 

This thesis deals with the topic of political communication. Its objective is to 

describe the transformation of communication of political parties and politicians in 

today’s western world. Society has changed and voters are less involved in traditional 

social relations and their behaviour is very difficult to predict. Moreover, differences in 

ideological background between parties has become less evident. 

Political parties thus have to invent new strategies to attract voters. The most 

important feature of political parties‘ communication is that it is indirect, mediated. 

Parties have to build very good relationships with journalists. It is of high importance to 

collaborate enough with the media. 

For this reason, other characteristics of political leardes are required than 

formerly. The today’s politician has to evoke good image and appeal to citizens. To 

reach this goal, political and media consultans are paid and the use of opinion polls has 

become fundamental. These trends indicate that politics and governance has 

transformed into the so called permanent campaigning. 

We can see this tendency in the US and in the countries of western Europe. 

This thesis has tried to describe the situation in Czech Republic. It has focused 

on four leaders of political parties during the election campaign to the Chamber of 

Deputies of Parliament of Czech republic in May 2010. 

The hypothesis of personalization of politics and the one of permanent campaign 

could be verified.  
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TÉMA: 
 
Téma, kterým se chci zabývat, je téma politické komunikace.  
Komunikace mě zajímá už z toho důvodu, že studuji zároveň druhý obor – herectví se 
zaměřením na autorskou tvorbu, kde je studium tvořivé komunikace hlavním zájmem. 
Politická proto, že studuji politologii. 
Diplomová práce bude interdisciplinárního rázu. Vycházet budu z oboru politologie, ale 
čerpat budu také z oblasti mediálních studií a mohou se objevit odkazy na kognitivní 
lingvistiku, performance studies, politickou antropologii, sociální psychologii apod. 
 
Teoretik médií Neil Postman ve svém díle rozebírá, jak forma ovlivňuje obsah, tzn. jak 
sdělovací prostředky, konkrétně televize, mění veřejnou komunikaci, fragmentuje ji a 
zbavuje kontextu a obsahu. 
Jiný autor, John.B.Thompson, mluví o tom, že formulovat sdělení neznamená jen něco 
říct nebo popsat, znamená to jednat. Komunikace tedy znamená jednání a možnost 
působit na druhé, měnit, ovlivňovat. Tzn. že v sobě nese mocenský potenciál. 
Teoretiků médií, kteří se tímto zabývají, je celá řada.  
Politická komunikace ale byla a je tématem také mnohých politologů (D.Easton, 
K.Deutsch apod.). G.Almond psal, že politická komunikace je charakteristickou funkcí 
celého politického systému.  
 
V (nejen) české společnosti dneška si všímáme toho, jak je část veřejnosti znechucená, 
nebo alespoň nejistá, pokud jde o slova a celkově projev českých politiků. Politici mluví 
o událostech, které se týkají celé země, společnosti jako celku, mluví o věcech 
veřejných. Někteří z nich jsou voleni občany, jsou jimi pověřeni a mají se jim 
zodpovídat. Spravují věci, které jakožto občané, milióny lidí, nejsme s to spravovat 
sami. 
Řídí a vládnou, protože je to třeba, ale zároveň k tomu nejsou povoláni z „vyšších míst“, 
vykonávají svůj úřad omezenou dobu a jsou nahraditelní.  
Proč využívají politické strany tolik marketingových služeb? Proč se tolik zaměřují na 
dojem, kterým chtějí působit, na formu, na obraz, který chtějí vyvolat místo na 
záležitost samu? Odpověď by mohla znít – proto, aby se jakožto skupina, která si myslí, 
že je ta pravá k tomu, aby vládla prospěšně a dobře, odlišila od jiné takové skupiny, 
tj.aby mohla obstát v konkurenci.  
Pokud se ale tato soutěž o prestiž stále stupňuje, výsledkem je, že se strany a politici 
snaží víc a víc zalíbit, přesvědčují a…manipulují. Divákem, občanem, veřejným 
míněním. 
Najednou jde v politice o to, jak něco sdělit, abych si získal podporu, a nikoli o to, že 
chci něco sdělit. Vytrácí se obsah, vytrácí se věcnost a racionální debata.  
„O čem ta politika pak je?“, může se ptát každý z nás. O tom, aby pomáhala řešit 
konflikty? O rozdělování hodnot, zajišťování praktického žití? Zachovává společenský 
řád?  
Pokud převažuje forma, na vlastní témata, vlastní agendu nezbývá prostor.  
Vědomě se zachází s naším vnímáním; údajná fakta a deskripce událostí a problémů 
jsou konstruovaná sdělení, které s vlastním problémem nemusí věcně nijak souviset. 
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CÍL PRÁCE: 
 
Ráda bych se ve své práci zabývala procesem komunikace, resp.jak se vytváří sdělení, 
co ovlivňuje jeho předávání, co ovlivňuje jeho následné přijímání. Chtěla bych 
analyzovat, kdy ještě sděluji nějaký obsah a kdy vědomě kamufluji. Je ovlivňování mas 
v demokratické společnosti chiméra nebo ne? Má pravdu Noam Chomsky, když tvrdí, 
že politika je hrou elit a používá termíny jako manufacture of consent a necessary 
illusions? 
 
Práce bude mít dvě hlavní části, první teoretickou a druhou, která bude analyzovat 
konkrétní promluvy českých politiků, včetně zobecnění. 
 
Co se týče metodiky, budu využívat poznatků zejména diskurzivní analýzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA PRÁCE: 
 

I. Co je sdělení a jak se vytváří 
II. Vítězí forma nad obsahem? 

 
III. Analýzy politických diskurzů (čeští politici) 
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