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Úvod 

Důchodová reforma v ČR je uţ několik let intenzivně diskutovanou veřejně 

politickou agendou, které je věnováno mnoho pozornosti. Diskuze o ní probíhají 

v rámci různých diskurzů, na úrovni politické, odborné a také v médiích. Debatuje se  

o její nutnosti, důvodech a způsobu provedení, podnikají se reformní kroky, ty zásadní 

změny má ale český důchodový systém stále před sebou. Po provedení reformy volají 

různé skupiny, které mají různé cíle, pouţívají různé argumenty a způsoby prezentace. 

 

Diskurz důchodové reformy se začal vyvíjet uţ v 80. letech 20. století jako 

reakce na změny demografického vývoje (stárnutí společnosti). Na tento trend 

reagovaly Světová banka (WB) [1994], Organizace pro hospodářskou spolupráci 

(OECD) [1988], různá akademická pracoviště, ale také aktéři z oblasti finančních trhů. 

V průběhu 90. let se přidala i Evropská unie. Především Světová banka začala 

prosazovat povinný fondový pilíř, coţ se stalo dominantním názorem 90. let.  

Na přelomu tisíciletí Světová banka přehodnotila svůj kurs a začala diskutovat  

o moţnosti změn stávajících systémů. [Holzmann 2000 a 2009] Mezinárodní organizace 

se v současné době shodují na tom, ţe neexistuje jedna správná důchodová reforma a ţe 

v jednotlivých zemích musí být reformy penzí provedeny s ohledem na specifické 

podmínky kaţdé z nich. [např. EK 2010a] 

 

Na doporučení mezinárodních organizací více či méně řada zemí zareagovala  

a začala připravovat své reformy, včetně České republiky. Od roku 1989 v České 

republice proběhla jiţ řada reforem, v té důchodové bylo ale provedeno pouze několik 

dílčích kroků. [MPSV 2010] To svědčí o tom, ţe je provedení takové důchodové 

reformy, která by byla efektivní, spravedlivá, sociálně odpovědná a zároveň udrţitelná, 

problémem. Ten je ale nutné vyřešit co nejdříve, coţ potvrzují například i stanoviska 

Světové banky, která povaţuje penzijní systémy ve střední a východní Evropě  

za neudrţitelné a poukazuje zejména na jejich citlivost na krize, ekonomický růst nebo 

naopak recesi. [WB 2009] Celou situaci tedy výrazně ovlivňuje ekonomická 

globalizace, jejíţ důsledky se mohou projevovat náhle a bez varování, coţ pocítily 

ekonomiky všech zemí světa v nedávné době díky celosvětové hospodářské krizi  

a dosud se z toho dostávají. To, ţe byly v České republice provedeny zatím jen 

parametrické změny, ji však zjevně ušetřilo problémů, které si způsobily jiné země  
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a které jsou teď ze strany Světové banky předmětem určité kritické reflexe, např. 

Slovensko či Polsko. Provedení důchodové reformy tedy s sebou přináší řadu otazníků, 

rizik a neustále se měnících předpokladů, které je třeba brát v potaz. [Vostatek 10. 12. 

2010] 

 

 V českém politickém diskurzu se začalo debatovat o důchodové reformě 

 ve zvýšené míře aţ v posledních deseti letech. Jednotlivé politické strany představily 

své názory, argumenty a návrhy a reformu penzí rovněţ řešily specializované komise 

(Bezděkova a Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí 

(PES)). Ke shodě nad některým z dosud navrhovaných řešení ale nedošlo. A právě 

shoda napříč politickým spektrem je jedním z podstatných kritérií důchodové reformy 

kvůli  jejímu významu a moţným dopadům na českou společnost. V poslední době 

převládá názor, ţe bychom v České republice měli mít důchodový systém vícepilířový, 

coţ navrhuje vládnoucí koalice, která má potřebnou sílu na to, aby svůj návrh 

důchodové reformy prosadila. Na konkrétní podobě důchodové reformy se ale zatím 

nedomluvily ani koaliční strany.  

 

Politickou agendu důchodové reformy v České republice lze zkoumat z různých 

pohledů, z ekonomického, sociálního, právního, lze ji popisovat, srovnávat, hodnotit  

či prognózovat další vývoj a podobně [například Halíková 2006, Stěpánek 2006, 

Klvačová, Wawrosz 2002, Bezděk 2000 nebo Schneider 1997]. Při tvorbě kaţdé veřejné 

politiky hraje ale rovněţ důleţitou roli komunikace [Růţička 2010], konkrétně 

komunikace mediální [Jirák, Köpplová 2003], tzn. zprostředkovaná masovými médii 

(rozhlas, televize, tisk, internetová média) směrem k široké veřejnosti. Média jsou často 

označována jako „hlídací pes demokracie“ [např. Jirák, Köpplová 2003:59] nebo se  

o nich hovoří jako o „čtvrté moci“ [např. Osvaldová 1998] či „sedmé velmoci“ [např. 

Čajová (red.) 2001], coţ jejich postavení v demokratické společnosti vysvětluje. 

Pro veřejnou politiku je ale obzvlášť podstatné, ţe jsou s veřejně politickými procesy 

stále více média spojována a představují jednoho z jejich aktérů [např. Heywood 2004; 

Howlet, Pearl, Ramesh 2009]. Formálně je postavení médií ukotveno v Úmluvě  

o ochraně lidských práv a základních svobod [1950: čl.10]. Dle Rady Evropy [2008] 

jsou „svobodná, nezávislá a pluralitní média hlavním předpokladem fungování našich 

demokratických společností.“ Zvláštní postavení mají média veřejnoprávní, neboli 

média veřejné sluţby, v České republice to jsou Česká televize, Český rozhlas a Česká 
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tisková kancelář, jejichţ povinnosti určuje zákon [Zákon o provozování rozhlasového 

 a televizního vysílání 2001, Zákon o České televizi 1991, Zákon o Českém rozhlasu 

1991, Zákon o České tiskové kanceláři 1992]. Zákon o České televizi [1991] například 

říká, ţe „hlavními úkoly veřejné sluţby v oblasti televizního vysílání jsou zejména 

poskytování objektivních, otevřených, ve svém celku vyváţených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu povědomí obyvatel 

České republiky, …“. Tomu by měly odpovídat informace, které veřejnoprávní média 

vysílají směrem k veřejnosti, z jejíchţ poplatků je hrazen jejich provoz (kromě ČTK). 

 

Pro veřejnost média představují důleţitý zdroj informací, který ji umoţňuje 

vytvořit si názor na důchodovou reformu. Média navíc mají zřejmý vliv na jednání 

jednotlivce i společnosti a na jejich ţivotní styl. [Jirák, Köpplová 2003] Souvisí s tím 

samozřejmě i politické rozhodování veřejnosti, které do jisté míry podobu důchodové 

reformy rovněţ mění. 
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Výzkumným problémem diplomové práce je role českých veřejnoprávních 

médií v diskurzu důchodové reformy v kontextu demokratizace společnosti, ideálního 

modelu role médií v demokracii a očekávání občana. Hlavním aspektem zkoumání je 

pravdivost mediálního obrazu důchodové reformy v České republice. 

 

Obrázek č.1: Myšlenková mapa zkoumaného problému 

 

UPRAVENO dle  HÁVA, Petr. Diskurzivní analýza [ppt]. Slide 8. Praha 5, Jinonice,  

U kříţe 21. 11. 2008. DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 . (červeně vyznačená část 

zdůrazňuje oblast, kterou se budu v diplomové práci podrobněji věnovat)  

 

*Chybí zde ČTK, neboť je zdrojem informací pro ČT a ČRo a s veřejností se dostává 

   jako placená sluţba do styku méně a spíše zprostředkovaně. Kromě toho je i jinak 

   financována. 
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1 Cíle, výzkumné otázky, metody  

1.1 Cíle  

Hlavním cílem diplomové práce je kritická reflexe role českých 

veřejnoprávních médií v diskurzu důchodové reformy na základě zkoumání projevů 

vybraných aktérů, především pak mediálních výstupů České televize a Českého 

rozhlasu, přičemţ vycházím ze základní teze, ţe česká veřejnoprávní média  

v komunikaci důchodové reformy selhávají. 

 

Dílčími cíli zkoumání je potvrzení či vyvrácení tezí, ţe interpretace důchodové 

reformy se v odborném, politickém a mediálním diskurzu významně liší a dochází mezi 

nimi k rozporům, ţe to, jak je důchodová reforma interpretována (či jak je nastolena 

politická agenda, jak jsou formulovány cíle a důvody reforem) v daných diskurzech 

ovlivňují různé faktory, na jejichţ základě jejich představitelé jednají. Zároveň bych 

chtěla definovat tuto problematiku jako nový námět pro veřejnou debatu, jak z pohledu 

veřejné politiky, tak z pohledu veřejnoprávních médií. 

 

1.2 Výzkumné otázky 

Na základě výše uvedených cílů diplomové práce byly zformulovány výzkumné 

otázky, na které se v závěru práce snaţím co nejjednoznačněji odpovědět.  

 

1. Hlavní výzkumná otázka: Jakou roli mají aktuálně česká veřejnoprávní 

média v diskurzu důchodové reformy? 

 

2. Jak česká veřejnoprávní média interpretují důchodovou reformu? 

 

3. Plní česká veřejnoprávní média v souvislosti s interpretací důchodové reformy 

poslání médií veřejné sluţby? 

 

4. Je téma interpretace důchodové reformy (veřejné politiky) v českých 

veřejnoprávních médiích námětem pro veřejnou debatu? 
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Pracovní otázky: 

 

5. Jaký je kontext výskytu důchodové reformy v českých veřejnoprávních 

médiích?
1
 

 

6. Jak se prosazují vybrané diskurzy v českých veřejnoprávních médiích? Dostává 

se jim stejného prostoru? 

 

7. Kteří aktéři se v souvislosti s důchodovou reformou v českých veřejnoprávních 

médiích důrazně projevují? 

 

8. Odpovídají mediální výstupy o důchodové reformě kritériím veřejnoprávních 

médií v platné právní úpravě? 

 

9. Reflektují mediální výstupy vybraná kritéria hodnocení důchodové reformy?
2
 

 

1.3 Metody 

Hlavní výzkumnou metodou je diskurzivní analýza, při které vycházím 

 z přístupu Normana Fairclougha [např. in Wodak 2009], představitele kritické 

diskurzivní analýzy. Protoţe diskurzivní analýza obecně není povaţována  

za výzkumnou metodu, ale spíše za teorii, přístup či soubor technik, podrobnějšímu 

výkladu pojmů diskurz a diskurzivní analýza se věnuji v teoretické části diplomové 

práce. Autoři, kteří se diskurzivní analýzou zabývají, navrhují různé přístupy a metody, 

jak ji provést. Pro účely diplomové práce jsem po pečlivém zváţení vybrala pouze 

některé z nabízených metod, na jejichţ základě jsem se snaţila vytvořit ucelený obraz 

důchodové reformy v českých veřejnoprávních médiích tak, aby se dala vyhodnotit 

jejich role při tvorbě této veřejné politiky a aby se dalo odpovědět na výzkumné otázky. 

 

Diskurzivní analýza je sice metodou kvalitativní, kvantitativním metodám, jako 

je obsahová analýza textů, se nelze aţ tak úplně vyhnout, a to zejména z důvodu, ţe 

jejich výsledky v podobě čísel jsou mnohem objektivnější, neţ závěry vyplývající  

                                                 
1
  Při jaké příleţitosti se v českých veřejnoprávních médiích ve sledovaném období hovořilo. Důchodová 

reforma nemusí být vţdy hlavním tématem.  
2
 Kriterií jsou myšleny např.  kvalita ţivota, mezigenerační solidarita, sociální spravedlnost aj. 

 

 



 

8 

 

z kvalitativních metod. Oba přístupy ale mají svá omezení, se kterými se výzkumník 

musí vypořádat. 

 

Abych mohla odpovědět na výzkumné otázky, zabývala jsem se tím, jaké je 

hlavní téma (kontext) mediálního výstupu, kdo v něm dostává prostor v podobě přímé 

řeči, zdali někdo nedostává toho prostoru méně či naopak více, zdali text obsahuje 

nějakou přidanou hodnotu, další rozměr, o který by si jeho příjemce mohl rozšířit 

obzory, zdali jde o publicistický nebo zpravodajský ţánr a na co odkazuje. Tedy tím,  

co je v textu. K tomu jsem vyuţila obsahovou analýzu. Diskurzivní analýza se ale také 

zabývá i tím, co je za textem, tedy sociální praxí. K tomu jsem vyuţila studium 

oficiálních dokumentů a sekundárních zdrojů, polostrukturované rozhovory se zástupci 

České televize a Českého rozhlasu a veřejnosti a rovněţ poznatky ze zúčastněného 

pozorování v tiskovém oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

v období od 15. ledna 2010 do 30. listopadu 2010. 

 

V rámci diskurzivní analýzy, zaměřené především na diskurz mediální, bylo 

provedeno: 

 

• obsahová analýza mediálních sdělení, 

• studium oficiálních dokumentů a sekundárních zdrojů, 

• polostrukturované rozhovory se zástupci České televize a Českého rozhlasu 

a veřejnosti, 

• zúčastněné pozorování v tiskovém oddělení Ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky v období od 15. ledna 2010 do 30. listopadu 2010. 

 

Před vlastní diskurzivní analýzou byla provedena morfologická analýza [např. 

Ritchey 2002 - 2010]  zaměřená na výběr klíčových událostí z pohledu historického 

vývoje (viz tabulky č.1-4). V jejím rámci byla sestavena tabulka nejzásadnějších 

okamţiků důchodové reformy v ČR v období před sledovaným obdobím, tj. od počátku 

90. let do roku 2008, a ve sledovaném období (1. 1. 2008 – 13. 7. 2010). Morfologická 

analýza poskytla východisko pro provádění dalšího výzkumu. 

 

Pouţité zdroje jsou rozděleny na tištěné (publikace), on-line (on-line zdroje)  

a mediální zdroje (média). Odděleně jsou uvedeny rovněţ oficiální dokumenty. 
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 2 Teoretická část 

Jiţ z názvu diplomové práce je zřejmé, ţe se její obsah týká tří hlavních oblastí, 

veřejné politiky (důchodová reforma), komunikace (veřejnoprávní média)  

a diskurzu (role). Do těchto tří hlavních teoretických oblastí lze zařadit konkrétní teorie 

a koncepty, které jsou východisky pro empirickou část práce. 

 

Obrázek č.2: Konceptuální mapa 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Teoretická východiska diplomové práce jsou rozdělena do tří okruhů. Prvním 

z nich je veřejná a sociální politika, neboť důchodová reforma je v podstatě jedním 

z jejích předmětů
3
. Důchodová reforma stejně jako jiné politiky prochází procesem  

od identifikace problému (neudrţitelnosti současného důchodového systému)  

po implementaci nových opatření, a proto jsem zvolila koncept veřejné politiky jako 

procesu, do kterého v menší či větší míře média rovněţ vstupují. Jelikoţ důchodová 
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reforma spadá do politiky sociální, představuje tato oblast rovněţ významný 

poznatkový rámec, především pak koncepty welfare state a důchodového 

zabezpečení. Jak vyplývá z výše uvedeného, předmětem zkoumání je prezentace 

důchodové reformy především ve veřejnoprávních médiích, je proto třeba zmínit 

některé oblasti masové komunikace, které se zkoumanou problematikou souvisí. Jedná 

se především o proces zprostředkování informace směrem k publiku, tzv. mediaci,  

a rovněţ o účinky, které mediální sdělení můţe na příjemce mít. Především tyto účinky 

mohou souviset i s formováním dané veřejné politiky. Posledním okruhem je diskurz, 

resp. diskurzivní analýza. V současné době neexistuje převaţující názor, zdali je 

diskurzivní analýza metodou či teoretickým konceptem. Vzhledem k její obsáhlosti  

a propojení s dalšími teoretickými koncepty jsem ji zařadila mezi teorie. Zvlášť se 

věnuji kritické diskurzivní analýze, která svým zaměřením nejlépe odpovídá předmětu 

zkoumání, tedy mediálním sdělením. Zabývá se nejen obsahem textů (diskurzů), ale 

rovněţ tím, co je „za nimi“, kdo je vytvořil, co ovlivňuje jejich podobu aj.  

 

2.1 Veřejná politika jako proces  

 V úvodu povaţuji za nutné objasnit základní pojmy, které v souvislosti s veřejnou 

politikou v diplomové práci uţívám: 

 

• Veřejná politika je „souhrn činností vlády přímo nebo nepřímo působících  

na občany, operující na třech úrovních: politická rozhodnutí, produkty politiky  

a důsledky politiky“ [Peters in Veselý, Nekola 2007:20] 

 

• Pojem politika uţívám ve smyslu policy, tedy „nejen jako její obsah, ale i jako 

výsledek, materiál, cíl, konkrétní politiku atd.“ [Fiala, Schubert 2000:18–19]. 

 

• Veřejný zájem, který je úzce spjatý s veřejnou politikou a těţko definovatelný 

pouţívám v pojetí Jiřího Kováře [ in Tomíčková 2009:8], který podmínil veřejný 

zájem tím, ţe se „musí stát zájmem většiny nebo musí být akceptován touto 

většinou (tj. i s ostatními lidmi, stojícími mimo skupinu)“ (srovnej Potůček, 2005 

:12–13) 

                                                                                                                                               
3
 Z hlediska veřejné a sociální politiky jako sociální praxe se jedná o produkt. 
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Tvorbu veřejné politiky lze studovat pomocí tří přístupů. Jsou jimi veřejná 

politika jako politický cyklus [např. Howlet, Pearl, Ramesh 2009 či Dror 1968], veřejná 

politika jako interakce aktérů generujících agendy uvnitř i vně arén [např. Fiala, 

Schubert 2000] a veřejná politika utvářená polem institucionalizovaných sítí [např. 

Adam, Kriesi 2007]. Pro účely diplomové práce se věnuji především veřejné politice 

jako cyklu, ve kterém působí média jako aktéři veřejné politiky. Modely veřejné 

politiky jako cyklu vychází z modelů politických systémů [Easton 1965, Almond 1960]. 

Základem teorie veřejné politiky jako procesu je to, ţe „realizace konkrétní politiky je 

dynamický a mnohovrstevnatý proces, do něhoţ vstupuje mnoho aktérů a který je 

charakterizován nesčetnými interakcemi mezi nimi navzájem a jejich vnitřním 

prostředím“ [Potůček 2005:33]. Není tedy jednoduché zahrnout a popsat všechny jeho 

části, a proto vznikly zjednodušené modely. Většina analytiků podle Potůčka [2005:37] 

uţívá model čtyřfázový
4
  [např. Howlet, Pearl, Ramesh 2009

5
], kterého je uţito  

i v této diplomové práci. 

 

Obrázek č.3: Čtyřfázový model veřejně politického cyklu 

 

 

Zdroj: HOWLET, RAMESH in POTŮČEK, Martin, et al. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005. 

Str. 37. Upraveno. 

 

 

Působení médií v souvislosti s veřejnou politikou shrnul Robert Buček  

v diplomové práci  „Úloha médií v procesu tvorby veřejné politiky“, kterou vypracoval 

                                                 
4
 Srovnej: Hogwood a Gunn – devítifázový model, Jenkins – sedmifázový model  [in Potůček 2005:36] 

5
 Tito autoři identifikují ještě další fázi, a to návrh řešení (mezi identifikací problému a rozhodnutím ve 

veřejné politice). 

Identifikace a uznání 

sociálního problému 

Rozhodnutí ve veřejné 
politice 

 

Implementace veřejné 

politiky 

Hodnocení veřejné 

politiky 
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v letech 2007 - 2008 (srovnej Růţička 2010). V diplomové práci Buček identifikoval 

výraznější roli médii v několika oblastech veřejné politiky, a to: 

 

• v procesu tvorby veřejné politiky, 

• jako aktéra veřejné politiky, 

• jako prostředníka mezi politickými institucemi a občany. 

 

Tyto tři role ovšem nejde rozdělit, vzájemně se prolínají a média jsou tedy 

prostředníkem mezi institucemi a občany a zároveň aktérem veřejné politiky, který  

se určitým způsobem zapojuje do procesu její tvorby. Pokud chceme nějak vymezit roli 

českých veřejnoprávních médií v diskurzu důchodové reformy, je podstatné 

identifikovat místa, kde se zapojují do tvorby (cyklu) této veřejné politiky, respektive, 

kde pravděpodobně její podobu ovlivňují. Základním předpokladem je to, ţe média 

významným způsobem nepřímo ovlivňují proces tvorby veřejných politik. [Howlet, 

Pearl, Ramesh 2009:74-75] 

 

2.1.1 Fáze veřejně politického cyklu a zapojení médií 

Identifikace a uznání sociálního problému 

Sociální problémy vznikají tehdy, kdyţ dochází k nepoměru mezi potřebným 

(ţádoucím) a jsoucím a tento nepoměr překračuje přijatelnou hranici. K jeho uznání je 

dále třeba, aby situaci jako problém vnímala široká většina lidí, tzn., aby jeho řešení 

bylo ve veřejném zájmu. Pokud problém společnost uzná a jeho řešení je zájmem 

veřejným, začíná vznikat nová veřejná politika. [Potůček 2005:37–38] Petrusek  

[in Veselý, Nekola 2007:193] stanovuje tři odlišné přístupy k vymezení problému: 

objektivní (problém komplikuje dosaţení společenských cílů), subjektivní (problém je 

označen samotnými aktéry), kombinace obou přístupů. 

 

 Na identifikaci a uznání sociálního problému se podílí řada aktérů. Mohou to být 

skupiny i jednotlivci, politické strany, vládní představitelé, neziskové organizace, 

odborníci atd. a rovněţ média, která reflektují to, co je v dané době chápáno jako 

problém bez ohledu na jeho skutečnou závaţnost. [Veselý, Nekola 2007:1995] Média 

na problém buď upozorňují – nastolují politickou agendu (např. vysoká nezaměstnanost 

absolventů středních a vysokých škol) nebo jsou „vyuţívána“ k tomu, aby se jejich 
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prostřednictvím problém legitimizoval (např. neudrţitelnost současného systému 

důchodového zabezpečení). [zúčastněné pozorování, MPSV] 

 

Rozhodování ve veřejné politice 

Na rozhodování ve veřejné politice se podílí tři skupiny aktérů: občané 

(zastoupeni volenými zástupci), úředníci a odborníci. Občané rozhodují – volí své 

zástupce ve volbách, angaţují se v občanském sektoru, popřípadě zasahují  

do rozhodování přímo (např. v referendu). Úředníci v podstatě stojí v pozadí 

rozhodování. Odborníci by měli znát sociální problém do hloubky, jeho povahu  

i způsoby řešení. Na konečnou podobu veřejné politiky mají podle Potůčka [2005:39] 

vliv, často totiţ vystupují v rolích poradců a podobně. Tito aktéři se při rozhodování řídí 

nejen zájmem veřejným, ale i zájmy skupinovými a individuálními. [Potůček 2005:38–

41] 

 

 V této fázi média působí především na občany – voliče a jejich rozhodnutí  

při volbě svých zástupců. Dokazuje to i průzkum, kdy 48 % respondentů označilo faktor 

média na jejich volební rozhodování za rozhodně (14 %) a spíše důleţitý (34 %). 

[CVVM 2006]. Rovněţ fungují jako kontrola, zejména při rozhodování volených 

zástupců
6
.  

 

Implementace veřejné politiky 

Implementace představuje realizaci – zavádění dané veřejné politiky do praxe. 

Implementovaná veřejná politika můţe mít několik podob, můţe to být vize, strategie, 

koncepce, nařízení, zákon a podobně. [Potůček 2005:41–45] 

 

 V této fázi média působí především jako informační zdroj, který představuje 

novinky a změny, které jsou implementovány do praxe. Zároveň mohou upozorňovat  

na nedostatky implementované veřejné politiky, coţ uţ souvisí i s poslední fází celého 

cyklu. [zúčastněné pozorování, MPSV] 

 

                                                 
6
 V tomto pojetí jsou média povaţována za tzv. čtvrtou moc [např. Osvaldová 1998] 
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Hodnocení veřejné politiky 

Tato fáze odpovídá na otázku, jak se podařilo naplnit předpokládané cíle, zdali 

tomu odpovídají vynaloţené prostředky a zdali se prokázaly nějaké nedostatky 

zvoleného řešení problému. [Potůček 2005:45–47] Právě ve spojitosti s nedostatky lze 

spatřovat určitou roli médií, která se na ně soustředí a informují o nich. Nutno 

podotknout, ţe zmíněné nedostatky jsou pro média mnohem přitaţlivější neţ pozitiva, 

která implementovaná politika přinesla. [zúčastněné pozorování, MPSV] K hodnocení 

politiky dochází v rámci diskusních a jiných publicistických pořadů, částečně je lze 

spatřovat i ve zpravodajství (více v praktické části práci a závěrech). 

 

Fáze hodnocení veřejné politiky ovšem nemusí být tou poslední, pomyslný kruh 

se nemusí uzavřít. Fáze hodnocení můţe být impulsem k dalším změnám, například 

můţe vyvolat potřebu novelizace zákona a podobně. 

 

2.2 Sociální politika 

 Čabanová s Munkovou [in Potůček 2005:246] zjednodušeně definují sociální 

politiku jako „snahu o ovlivnění sociální reality“. (srovnej např. s Marshall 1975, 

Ţiţková 1995, Hartley 2005, Krebs 2005).  

 

Sociální politika zahrnuje různé problémy, východiska a nástroje. Lze s ní tedy 

pracovat dvěma způsoby, jako s teoretickou disciplínou (širší pojetí) a jako se sociální 

praxí (uţší pojetí). Hlavním tématem zkoumání sociální politiky jako teoretické 

disciplíny jsou nerovnosti a jejich rozdělení ve společnosti. Jedná se především o vize či 

doktríny. Sociální politika v tomto pojetí představuje určitý systém s vnitřními vazbami 

a vazbami na společenské okolí. Sociální politika jako sociální praxe se zabývá 

konkrétními sociálními problémy a jejich řešením. Toto pojetí představuje systém 

opatření, která se týkají především oblastí zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. 

[Krebs 2005:25] Mezi tato opatření spadá i důchodová reforma, v diplomové práci tedy 

pracuji se sociální politikou v uţším slova smyslu, přičemţ se jedná o sociální politiku 

aktivní, která předchází vzniku sociálních problémů přijímáním určitých sociálních 

opatření. [Krebs 2005:26] 
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Autoři většinou do sociální politiky zahrnují politiku sociálního zabezpečení 

(včetně sociálních sluţeb), rodinnou politiku, bytovou politiku, zdravotní politiku, 

politiku zaměstnanosti a vzdělávací politiku. [Krebs 2005:25] Sociální politika je tedy 

výrazně orientována na člověka a je součástí ţivota společnosti. Hlavními nástroji 

sociální politiky jsou právo, instituce a finanční prostředky. [Tomeš 2001:176] 

   

Charakter sociální politiky ovlivňují filozofická myšlení a tzv. sociálně politické 

doktríny. V Evropě ovlivňují sociální politiku liberalismus, křesťanské sociální učení  

a demokratický socialismus. Liší se zejména v míře osobní odpovědnosti jedince. 

Liberalismus se přiklání k tomu, ţe „sociální prospěch a blahobyt kaţdého je závislý 

především na něm samém, jeho výkonu, osobním nasazení a ochotě nést rizika“ [Krebs 

2005:27], křesťanské sociální učení přisuzuje určitou míru odpovědnosti společenskému 

systému, který předurčuje postavení jedince. Demokratický socialismus zajišťuje 

důstojné ţivotní podmínky všem na základě přijatých pravidel. Stát je v tomto případě 

značně zodpovědný za jedince. [Krebs 2005:27-28]   

 

Z výše uvedených přístupů k sociální politice lze definovat čtyři základní 

principy sociální politiky: princip sociální spravedlnosti, princip sociální solidarity, 

princip subsidiarity, princip participace. Podle Krebse [2005:28-32] sociální 

spravedlnost představují pravidla, dle kterých jsou ve společnosti rozdělovány příjmy, 

bohatství, ţivotní příleţitosti, a předpoklady mezi občany, případně sociální skupiny. 

(srovnej Čabanová, Munková in Potůček 2005:249) Princip sociální solidarity Krebs 

[2005:32-34] spojuje zejména s utvářením a rozdělováním prostředků a ţivotních 

podmínek jedinců a sociálních skupin v zájmu naplňování sociální spravedlnosti. 

(srovnej Čabanová, Munková in Potůček 2005:249) Princip subsidiarity spojuje osobní 

odpovědnost se solidaritou. Čabanová s Munkovou [in Potůček 2005:250] subsidiaritou 

rozumí „odpovědnost a spoluodpovědnost odpovídající moţnostem daného subjektu“. 

Tento princip předpokládá aktivitu jedinců, rodin a dalších aktérů, přičemţ stát by jim 

pro tuto aktivitu měl vytvářet podmínky. Tohoto principu uţívá Evropská unie. (srovnej 

Krebs 2005:34-35) Princip participace Čabanová a Munková [in Potůček 2005:250] 

shrnují jako moţnost podílet se na společenském ţivotě a na řešení společenských 

problémů. Občan se stává tvůrcem sociální politiky. (srovnej Krebs 2005:35-36) 
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Sociální politika pro obyvatelstvo představuje nejen podporu, kterou poţadují 

v největší moţné míře, ale také výdaje, kterým se snaţí vyhnout. Sociální politika můţe 

být přijímána nebo odmítána.  Je tedy důleţité, aby byla sociální politika kontrolována 

státem, nevládními organizacemi i veřejností, aby nebyla ţádná skupina obyvatel 

znevýhodňována. Sociální politika úzce souvisí s hospodářskou politikou. Problémy 

v hospodářské politice se projevují v sociální oblasti a naopak. O to je význam sociální 

politiky v ţivotě společnosti významnější. [Krebs 2005:40-41] 

 

2.2.1 Sociální stát (welfare state) 

 Welfare state představuje typ sociálního státu, který je zaloţen na myšlence, ţe 

„sociální podmínky jednotlivce nejsou jen záleţitostí jeho rodiny, ale také záleţitostí 

společnosti“ [Čabanová, Munková in Potůček 2005:252, srovnej Picker 2000, Keller 

2009]. Tento princip se projevuje v myšlení a jednání obyvatel, v oblasti práva, 

institucích i sociální politice. Zakladatelem konceptu je lord W. H. Beveridge, který 

sestavil systém opatření, která měla ochránit obyvatele Velké Británie před chudobou, 

nemocí, nezaměstnaností, nevzdělaností a nedostatečným bydlením. 

 

 Základní myšlenkou tohoto konceptu, který se uplatňuje v demokratických 

zemích s vyspělou trţní ekonomikou, je přerozdělování. Welfare state bývá podle 

Krebse [2005:75] nejčastěji charakterizován jako stát, který: 

 

 se výrazně angaţuje v řešení sociálních problémů občanů a má v sociální oblasti 

významné aţ monopolní postavení, 

 přebírá na sebe ve značné míře sociální jištění obyvatel a kontroluje tak značnou 

část prostoru pro sociální jednání lidí, 

 lze charakterizovat rozsáhlým a jednotným systémem sociálního zabezpečení  

a značným rozsahem sluţeb poskytovaných zdarma nebo za ceny neodpovídající 

hodnotě, 

 se vyznačuje vysokou mírou redistribuce, 

 je neobyčejně náročný na ekonomické zdroje, 

 vede k centralizaci, byrokracii a anonymitě. 
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Na jedné straně ţádoucí efekty sociálního zajištění obyvatel má i své negativní 

dopady. Především se jedná o vysoké daňové zatíţení obyvatel, které ovlivňuje výši 

příjmů, míru nerovností ve společnosti a ekonomickou iniciativu lidí. Výrazným 

negativem je rovněţ posilování závislosti občanů na státu. Míra zapojení státu  

do sociální politiky se v jednotlivých zemích liší (typologie sociálních států viz 

Čabanová, Munková in Potůček 2005: 253-255). Tradičně velkou roli mají 

skandinávské země, malou pak země ve střední a jiţní Evropě, nejniţší  např. v USA či 

Japonsku. Optimální míra zapojení však dosud stanovena nebyla. [Krebs 2005:79-80] 

V současné době se stále hovoří o tzv. krizi sociálního státu (začala v 70. letech  

20. století), která souvisí s fenoménem globalizace, stárnutím populace, změnami  

na úrovni rodiny a změnami na trhu práce. [Keller 2009] Současný welfare state  

se v některých zemích, včetně České republiky, potýká se značnou kritikou zejména 

kvůli rostoucím nákladům. Finanční prostředky jsou rozdělovány neefektivně, chod 

státní správy je příliš nákladný a přerozdělovací mechanismy jsou netransparentní. 

Především kvůli demografickým změnám jsou jednotlivé země nuceny provádět 

reformy. [Čabanová, Munková in Potůček 2005:255] To je i případ České republiky, 

která musí reformovat především systém důchodového pojištění. 

 

2.2.2 Důchodové pojištění 

 Zjednodušeně základní systém sociálního pojištění představuje výběr 

příspěvků (pojistného) do určitého fondu, ze kterého je celý systém financován. Toto 

financování probíhá buď fondově, nebo průběţně. [Čabanová, Munková in Potůček 

2005:261] 

 

Základem fondového financování je zodpovědnost jednotlivce, umoţňuje 

dosaţení vyšších výnosů, nezatěţuje další generace, postupně sniţuje zátěţ veřejných 

financí a pozitivně ovlivňuje objem mandatorních výdajů. V rámci fondového 

financování dochází k vyššímu zhodnocení a zvyšování důchodů především u lidí 

s vyššími příjmy. [Dobešová 2006:27] Pro průběţné financování je charakteristické,  

ţe ekonomicky činné obyvatelstvo financuje ty, co jsou v důchodu. Role státu je 

v tomto případě silná a základem systému je solidarita, ochrana a jistota pro všechny 

obyvatele. Sniţuje rizika spojená se ztrátou zdroje obţivy. Současně můţe  

ale na jednotlivce působit velmi demotivačně. [tamtéţ] Zejména kvůli demografickým 
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změnám však země, které pouţívají tento systém, musí řešit problém nedostatku peněz 

na financování tohoto systému, a proto přistupují k různým reformám. 

  

V 60. a 70. letech 20. století začaly vyvíjet doplňkové systémy, tzv. penzijního 

připojištění, které je dobrovolné a zčásti podporované státem. V kaţdé zemi můţe mít 

ale jinou formu. [Čabanová, Munková in Potůček 2005:262] 

 

V současné době rozlišujeme tři pilíře důchodového pojištění, některé země 

vyuţívají pouze některé z nich (ČR první a třetí). Součástí reforem řady států  

(např. Slovensko) se stalo zavedení druhého pilíře. 

 

Pilíře dle EU: 

 první pilíř = veřejnoprávní, státní systém důchodového pojištění s průběţným 

financováním 

 druhý pilíř = fondový systém, zaloţený na povinnosti účastníků důchodového 

pojištění přispívat do vybraných fondů; vyţaduje komerční síť soukromé správy 

finančních prostředků 

 třetí pilíř = individuální aktivita a iniciativa občanů ve formě komerčního pojištění, 

investičního nebo kapitálového ţivotního pojištění, různých forem spoření atd. 

                                                                                                       [Dobešová 2006:28]   

Důchodové pojištění v České republice 

 Základním smyslem důchodového pojištění je zabezpečit obyvatele v případě,  

ţe nemohou nebo přestávají být ekonomicky aktivní a nemohou si zajistit zdroj obţivy. 

Dávky důchodového pojištění dostávají lidé, kteří se dostanou do sociálních událostí 

spojených se stářím, zdravotním postiţením, ovdověním či osiřením.  

 

Pro český důchodový systém je charakteristické: 

 sociální solidarita, 

 průběţné financování, 

 systém je povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby, 

 systém je dávkově definovaný, 

 systém je jednotný, 

 systém je dynamický dle aktuálního ekonomického vývoje.               [MPSV]   
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 Český důchodový systém, upravený Zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se skládá ze dvou částí. Prvním z nich je 

povinné základní pojištění, které je dávkově definované a financované průběţně. Týká 

se všech ekonomicky aktivních osob na území České republiky a je univerzální, tj.  

pro všechny platí stejná pravidla
7
. Druhým (dle EU třetím) pilířem je dobrovolné 

doplňkové pojištění, tzv. penzijní (důchodové) připojištění, které je definováno 

příspěvkově. Jedná se tedy o kapitálově financované penzijní připojištění, na které stát 

poskytuje příspěvek. Tento pilíř zahrnuje produkty soukromého sektoru – soukromých 

pojišťoven. V České republice financování důchodů z tohoto pilíře je oproti prvnímu 

pilíři nevýrazné. [MPSV]   

   

Dávky důchodového pojištění jsou odvozeny od příjmů a jejich výši mohou 

příjemci ovlivnit vlastní aktivitou. V České republice existují 4 druhy dávek: starobní 

(včetně tzv. předčasného starobního důchodu), invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí. 

[MPSV]. Dávka se skládá ze dvou sloţek, a to: 

 ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy 

důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a 

 z procentní výměry                                             

Blíţe na webu MPSV a v příslušných zákonech. 

 

2.2.3 Důchodové reformy 

Potřebu reformovat stávající penzijní systém pocítily všechny postkomunistické 

země. [Arza, Kohli 2007] Hlavními příčinami jsou demografické změny, ekonomické 

trendy a další aspekty specifické pro daný stát, včetně zákonů, tradic a zvyků.  

Čabanová s Munkovou [in Potůček 2005:271] za cíle těchto reforem označují 

prodluţování věku odchodu do důchodu a diverzifikaci zdrojů povinných důchodových 

systémů. Společné pro všechny státy je to, ţe se snaţí sníţit význam prvního pilíře 

důchodového systému. Světová banka se snaţila ovlivnit probíhající reformy 

prosazováním třípilířového systému [Holzmann 1994], v posledních deseti letech však 

                                                 
7
 Určité odchylky platí pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči) [MPSV] 
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změnila kurz a druhý pilíř
8
 (tj. povinné pojištění odváděné do soukromých  

či veřejnoprávních fondů) jiţ tolik neprosazuje [např. Holzmann 2000].  

 

Tak jako většina postkomunistických zemí i důchodový systém v České 

republice dospěl do stádia, kdy je potřeba provést takové reformy, aby celý systém 

nezkolaboval. Některá opatření uţ byla uvedena do praxe (například zvýšení věkové 

hranice pro odchod do důchodu), na ta zásadní však ještě nedošlo. Průkopníkem 

důchodových reforem bylo v 80. letech 20. století Chile [OECD 1998], tamní reforma je 

pokládána na svoji dobu za poměrně úspěšnou – průběţné financování bylo převedeno 

na kapitálové povinné spoření. Reforma jiţ například proběhla v Polsku. [Rocha, Heinz 

2007] Polská reforma spočívá v základním průběţně financovaném pilíři a povinném 

spoření na individuální účty. Tyto dva pilíře jsou doplněny dobrovolným připojištěním. 

Reforma jiţ proběhla také na Slovensku [Mikuš 2006], které zavedlo třípilířový systém. 

V Polsku i na Slovensku byl efekt důchodové reformy poměrně rozpačitý.  

 

 Proč je třeba reformovat český důchodový systém, shrnul PES ve své Závěrečné 

zprávě: „V současné době připadá na jednoho důchodce 1,8 plátců pojistného  

na sociální pojištění a tento poměr se nadále zhoršuje – v roce 2050 bude tento ukazatel 

cca 1,2, nedojde‐li ke změnám parametrů systému. Při zachování úrovně náhradového 

poměru vytváří tato skutečnost tlak na dlouhodobou finanční udrţitelnost základního 

důchodového pojištění.“ [PES 2010] 

 

2.3 Teorie diskurzu – diskurzivní analýza 

Pojem diskurz (discourse, discours) vykládají slovníky cizích slov
9
 jako 

rozmluvu, rozpravu, rozhovor, přednášku, ústní i písemný jazykový projev. 

 V současném smyslu se tento pojem začal pouţívat v 19. století ve spojení 

s lingvistikou, která se ale zabývala pouze významy slov. Diskurz ve smyslu věty  

či celého textu se začal uţívat aţ ve 20. století, kdy se výzkumníci začali zabývat  

i kontextem jednotlivých významů. Kromě lingvistiky dnešní pojetí diskurzu vychází 

                                                 
8
 Tento pilíř byl jiţ zaveden například na Slovensku a v Polsku. 

9
 Např. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/diskurz-diskurz-diskurz [cit. 2010-11-1] 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/diskurz-diskurs-diskurs
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z filozofických přístupů (Foucalt), jazykového strukturalismu (Saussure, Austin)  

a sociálních teorií (Giddens, Habermas). [Vávra 2008:204-206] 

 

 Diskurzivní analýza v obecném slova smyslu se zabývá vztahem jazyka a světa, 

identifikuje činitele stojící za texty, rozhovory, promluvami atd. a interpretuje tyto 

výpovědi na celospolečenské úrovni. [Atanaki in Vašát 2009:2] 

 

2.3.1 Přístupy 

Diskurzivní analýza je dle řady autorů souborem více přístupů a metod  

(např. Wodak či Fairclough). Martin Vávra [2008:207] ovšem poukazuje na to, ţe 

takový postup můţe vést k výsledkům, které nebudou validní a spolehlivé. Je tedy nutné 

pouţité přístupy a metody jednoznačně vymezit. Nejčastěji se v souvislosti s diskurzivní 

analýzou hovoří o třech přístupech: 

 

• Diskurzivní analýze dle Foucoulta 

• Kritické diskurzivní analýze (KDA) 

• Diskurzivní psychologii 

 

Není vţdy nutné pouţívat pouze jeden postup, autoři se shodují, ţe nejsou 

neslučitelné [např. Vávra 2008:219]. Vávra v této souvislosti hovoří o „ukázněném 

eklekticismu“, který by měl být zdůvodněný a promyšlený. 

 

Diskurzivní analýza dle Foucaulta 

Přístup Michela Foucaulta [1994 a 2002] je inspirován strukturalismem 

(Althusser) a francouzskou filosofií vědy (Canguilhe, Bachelard). Diskurz má v tomto 

pojetí abstraktní podobu, Foucault [Vávra 2008:208] ho definuje jako „systém pravidel, 

který dovnitř i vně vymezuje prostor pro tvorbu aktuálních výpovědí“, uvnitř je diskurz 

určen pravidly strukturace výpovědí a vně je vymezen vztahy k jiným diskurzům. 

Zaměřuje se tedy na prostor, kde výpovědi vznikají, nikoli na jejich tvorbu. Dle Vávry 

[in Šubrt 2008:209] je ve Foucaultově přístupu důleţité především to, ţe klade důraz  

na „omezení při vytváření výpovědí daná podobou samotného diskurzivního přístupu“. 
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Kritická diskurzivní analýza (KDA) 

Nejvýznamnějšími představiteli tohoto přístupu jsou Norman Fairclough [1992], 

Teun Van Dijk [1993] či Ruth Wodak [2009]. KDA rozlišuje dva významy pojmu 

diskurz, a to diskurz jako praxi a proces a diskurz jako systém pravidel (jako Foucault). 

Na rozdíl od Foucaoultovy diskurzivní analýzy vychází z konkrétních textů a reflektuje 

proces tvorby výpovědí. Kořeny KDA jsou rovněţ v lingvistice, a proto se zaměřuje  

na zkoumání ţánrů, jazyka, gramatických tvarů, metafor a podobně. Diskurz v pojetí 

CDA je součástí sociální reality a sahá i mimo daný diskurz (na rozdíl od Foucaulta). 

[Vávra 2008:209-213] 

KDA je jednou z teorií a zároveň hlavní metodou, kterou pouţívám v diplomové 

práci.  

 

Diskurzivní psychologie 

Posledním z hlavních směrů v diskurzivní analýze je diskurzivní psychologie. 

Hlavními představiteli tohoto směru jsou Rom Harré a Grant Gillett [1994]. Tento 

široce rozvětvený přístup vychází z představy, ţe primárním předmětem zkoumání je 

subjekt, tedy člověk, který pouţívá jazyk pro konstruování významů sociálního světa. 

[Vávra 2008:213-214] 

 

2.3.2 Diskurz a média 

 Diskurzivní analýzou se ve spojení s médii zabývala Colleen Cotter [2003]. 

 Za cíl diskurzivní analýzy mediálních textů povaţuje zaznamenání přítomnosti 

negativního vlivu uţitého jazyka mediálních sdělení ve formě ideologií nebo 

mocenských vztahů, přičemţ výzkumníci vycházejí více ze sociálních teorií neţ 

z lingvistiky. Mediální diskurz má dvě sloţky, zprávu a proces. Ve zprávě (textu) se dají 

odhalit zašifrované hodnoty a ideologie. Při zkoumání procesu produkce mediálních 

obsahů se výzkumníci zaměřují na výzkum rutin členů mediální komunity, která 

produkuje texty a mluvené projevy. Právě zkoumání procesu začalo v posledních letech 

ve výzkumných pracích převaţovat. Kromě lingvistické stránky textu diskurzivní 

analýza médií v posledních letech zahrnuje i zkoumání struktury diskurzu, ideologií 

v diskurzu a rolí, které média hrají ve formování diskurzu veřejného. Konkrétně tyto 

oblasti podle Cotter představují:  
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• výběr slov, tvoření vět a souvětí, 

• hlavní téma projevu (psaného/mluveného) 

• další témata, která se v projevu objevují 

• citace, uţití přímé řeči 

• ţánr projevu 

• počet vydání 

• „umístění“ projevu 

• účastníky diskurzu  

• strukturu diskurzu
10

             [Cotter 2003:419].   

  

Diskurzivní analýza obecně nabízí řadu přístupů (metod) ke zkoumání 

mediálních textů. Jedním z nich je kritická diskurzivní analýza (Fowler 1979, 

Fairclough 1989, Scollon 1988, van Dijk 1993), která je rozebrána níţe a ze které 

v analytické části diplomové práce vycházím. Další směry výzkumu představují 

pragmatické metody (Bell 1990, Lakoff 1991, Meinhof 1994, atd.), srovnávací metody 

(Leitner 1998, Waugh 1995, atd.), mediální studia (Hall 1994, Schudson 1981, atd.), 

prakticky zaměřená metody (Bell 1991, Cotter 1993, atd.) a kognitivní metody (Lakoff 

1996, van Dijk 1988, atd.). [Cotter 2003:418 – 419] 

 

2.3.3 Kritická Diskurzivní analýza (KDA) 

Jak jiţ bylo uvedeno KDA je jednou z hlavních proudů diskurzivní analýzy, 

představuje specifickou teorii a metodu analýzy zároveň
11

. Za hlavního představitele 

KDA je povaţován Norman Fairclough
12

, jehoţ hlavním přínosem je rozpracování 

KDA na úrovni metody.  

 

 Fairclough pojímá diskurz trojdimenzionálně, jako text, diskurzivní praxi  

a sociální (později změnil na socio-kulturní) praxi. Vašát [2009:4] vysvětluje toto 

pojetí tak, ţe „texty, tj. promluva, psaný text vizuální obraz nebo jejich vzájemné 

                                                 
10

 Např. i zkoumání dodrţovaní zpravodajských hodnot (objektivita, 5 W+H, aktuálnost, výstiţnost, 

úplnost, ověřeno ze 2 zdrojů atd.) a sledování novinářských 5 W + How = „správný“ postup pro 

organizaci zprávy (Who, What, When, Where, Why + How) 
11

 Phillips a Jørgensen hovoří rovněţ  o KDA jako o filosofických předpokladech a technikách  [2002:4] 
12

 Profil N. Fairclougha, včetně výčtu hlavních publikací je dostupný zde: Linguistics and English 

Language [online]. 2010 [cit. 2010-11-14]. Emeritus Professor Norman Fairclough.  

Dostupné z WWW: http://www.ling.lancs.ac.uk/profiles/263. 

http://www.ling.lancs.ac.uk/profiles/263
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kombinace jsou produkovány v rámci specifické diskurzivní praxe“. To znamená, ţe je 

diskurz řízen pravidly diskurzu, která jsou ovlivňována pravidly sociálními. 

 

Směry KDA 

Fairclough rozlišuje dvoje pojetí KDA jako metody, a to ve spojení 

s komunikativní událostí nebo s pravidly diskurzu. Analýza komunikativní události 

se soustředí na proces produkce a interpretace textu v rámci určitých sociálních 

podmínek (viz trojdimenzionální pojetí). Druhý způsob, zaměřený na pravidla 

diskurzu, se orientuje na vztah pravidel diskurzu k jiným pravidlům a jejich vztah 

ke společnosti. [Vašát 2009:5] 

 

Funkce diskurzu 

Diskurz dle Fairclougha vytváří určitou reprezentaci světa a zároveň je sám tímto 

světem předurčen. Význam diskurzu tedy tkví v jeho třech základních funkcích [Vašát 

2009:5] : 

 

• identitní (utváří subjekty a jejich identity) 

• relační (utváří vztahy mezi subjekty) 

• ideační (utváří vědění a názory) 

 

Moc 

Fairclough přičítá podstatnou roli v diskurzu moci a sociálním bojům. Díky nim 

má diskurz schopnost ovlivňovat obsah (vědění, názory), vztahy (mezi subjekty) i další 

subjekty, a to především ty, které přístup k moci nemají. Fairclough rozlišuje dva typy 

moci, a to moc v rámci diskurzu a moc za diskurzem. První z nich se projevuje při 

setkání více aktérů v rámci určitého diskurzu. Moc za diskurzem je v podstatě skrytá, 

neviditelná, ale projevuje se skrze diskurzivní pravidla, a tak ovlivňuje diskurzy, 

diskurzivní typy i jednotlivé subjekty. [Vašát 2009:6] 

 

 Jak jiţ bylo výše naznačeno Fairclough si v souvislosti s mocí všímá i přístupu 

k diskurzu, který je dán společenskou strukturou. Skupiny či jednotlivci, kteří přístup 

nemají, o něj intenzivně usilují. Fairclough právě toto usilování nazývá sociálním 

bojem. „Protoţe jsou diskurz a struktury v dialektickém vztahu, je moţné tyto boje 
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spatřovat i v rámci diskurzu, přičemţ sám diskurz přispívá k jeho reprodukci“ [Vašát 

2009:6]. 

 

Ideologie,  „common sense“, „member resources“ 

Fairclough vysvětluje ideologie jako „konstrukce praxí, které vyrovnávají různé 

její antagonismy, kontradikce a dilemata za účelem zachování dominance v rámci 

sociálního boje“ [Fairclough in Vašát 2009:6]. „Common sense“ (sdílené významy) 

jsou vštípené a naturalizované významy, díky kterým dochází k interpretaci diskurzů 

určitým způsobem. Těmto sdíleným významům Fairclough přičítá schopnost skrývat 

ideologické působení diskurzu. Funkcí „common sense“ je vzbudit stejná očekávání  

a předpoklady u producenta i konzumenta textu. Tato očekávání a předpoklady podle 

Fairclougha vytváří tzv. „member resources“ producenta/interpreta textu, které jsou 

ideologicky předurčené. „Member resources“ jsou utvářeny skrze sociální struktury  

a na základě toho formují diskurz. Vašát přirovnává „member resources“ k filtru 

dialektického vztahu mezi diskurzem a sociálními strukturami. [Vašát 2009:6–7] 

  

Techniky a postupy 

Fairclough dělí KDA jako metodu do tří vzájemně propojených částí/oddílů, 

které se opět odvíjí od jeho trojdimenzionálního pojetí diskurzu. Jsou to: 

 

• deskripce 

• interpretace 

• explanace      

     

Deskripce představuje formální stránku textu, Jde o lingvistickou analýzu, 

zkoumá se například slovní zásoba, gramatika, struktura textu atd. Vašát [2009:8] zde 

upozorňuje na to, ţe se analytik nemusí zabývat všemi částmi deskripce najednou,  

a ţe se o tomto postupu nedá hovořit jako o diskurzivním. Interpretace dle Fairclougha 

představuje produkci a interpretaci samotného textu, „tzn. to, co a jak je skrze texty 

produkováno a co a jak je (toto) v textech nacházeno“ [Vašát 2009:10]. To znamená,  

ţe se výzkumník snaţí „identifikovat a interpretovat různé diskurzivní typy (diskurzy  

a ţánry), spojené s určitými typy situací, a způsob, jakým ovlivňují ideje (reprezentace), 

subjekty a vzájemné vztahy“ [Fairclough in Vašát 2009:10]. Základními otázkami, které 

interpretace řeší, jsou: O co jde? O koho jde? Jaké jsou vztahy mezi subjekty? Třetí 
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část analýzy, explanace, se soustřeďuje na sociální determinaci procesu produkce  

a interpretace a jeho sociální efekty. Analytik se tedy zaměřuje na: sociální 

determinanty tvarující diskurz, ideologie, efekty spojené s mocenskými vztahy [Vašát 

2009:10–13]. 

 

KDA a masmediální texty 

Vzhledem k tomu, ţe předmětem zkoumání je diskurz českých veřejnoprávních 

médií, respektive mediální výstupy veřejnoprávních médií, je třeba ještě KDA 

„přizpůsobit“ k pouţití pro velké mnoţství textů, které nebývá v rámci diskurzivní 

analýzy příliš časté. Touto otázkou se zabýval Jan Meissler v textu „Kritická diskurzivní 

analýza (CDA) a velké mnoţství masmediálních textů“ [2008], z kterého vycházím.  

Na úvod je nutné zmínit, ţe se v současné době pouţívají dvě hlavní metody při analýze 

mediálních textů, a to obsahová analýza, která je kritizována pro svoji povrchnost  

a diskurzivní analýza, která má ve spojení s mediálními texty také určitá omezení. 

Miessler se snaţí vytvořit přístup, kde spojuje přednosti těchto dvou metod. Základem 

Miesslerova přístupu spočívá v autonomii výzkumníka. Výhodu spatřuje především 

v tom, ţe výzkumník můţe přizpůsobit postup konkrétnímu cíli analýzy, aniţ by přišel  

o pro něj nejvýznamnější části významu. [Miessler 2008:116] 

 

 Obsahová analýza mediálních textů je metodou kvantitativní, pouţívá předem 

dané kategorie, tj. postupuje od „shora dolů“ a zaměřuje se na objektivní části textu 

(např. výskyt určitých slov). Za nevýhody této metody povaţuje Miessler ztrátu 

významů v textu, předem vybrané kategorie a celkovou povrchnost. [Miessler 

2008:117] Diskurzivní analýza je naopak metodou kvalitativní. V pojetí KDA dle 

Fairclougha zkoumá jazyk jako formu společenské praxe a vliv vztahu mezi mocí  

a ideologií. Tento přístup nevychází z předem daných kategorií, ale „přímo z textu,  

ve kterém tyto kategorie teprve objevuje“ [Miessler 2008:117], výzkumník tak 

postupuje „zdola nahoru“ a zaměřuje se na významy v textu v různých sociálních 

kontextech. Hlavní nevýhodou tohoto postupu je pracnost, a proto se pouţívá většinou 

pouze v souvislosti s jednotlivými texty. 

 

 Pro diskurzivní analýzu velkého mnoţství mediálních textů nabízí Miessler dva 

moţné postupy. Prvním z nich je analýza 50–100 stran textů za 1–3 měsíce,  

bez zestručňování a shrnutí poznatků, aby nedošlo ke ztrátě významů a informací. 
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Druhou moţností, kterou jsem se také inspirovala v praktické části diplomové práce, je 

připuštění určité ztráty významů a informací a ponechání těch informací, které jsou 

zásadní pro zodpovězení klíčových výzkumných otázek. Miessler [2008:120] navrhuje 

zkoumat to, co mají texty společné, v čem se liší, vývoj diskurzu v čase, podobu  

a vztah k ideologiím.  

2.3.4 Shrnutí 

 V analytické části práce vycházím z kombinace přístupů Fairclougha, Cotter  

a Miesslera. Nezkoumám mediální diskurz komplexně, ale zaměřuji se pouze na ty 

aspekty, které souvisí s vytyčenými výzkumnými otázkami, definuji kategorie 

v průběhu analýzy textu a zabývám se vztahem významových jednotek k sociálním 

institucím a situačnímu kontextu. Zároveň se snaţím v textech odhalit moc, respektive 

aktéry, kteří mají do diskurzu přístup, to znamená prvky, které patří do diskurzivní 

analýzy médii podle Cotter. 

 

2.4  Média 

Představiteli mediálního diskurzu jsou logicky média, která lze pojmout dvojím 

způsobem, buď jako společenské instituce nebo jako organizace. Oba přístupy  

se určitým způsobem projevují v mediálních sděleních. Mediální sdělení týkající  

se důchodové reformy v České republice neboli mediální produkty [Jirák, Köpplová 

2003] jsou hlavním předmětem výzkumu. Na jejich konečnou podobu má vliv řada 

faktorů, o kterých běţný čtenář, divák či posluchač většinou nemá potuchy. Na jednu 

stranu je asi nemoţné, aby u kaţdého mediálního sdělení jeho příjemce zkoumal 

všechny fáze jeho vzniku, všechny aktéry, kteří v něm vystupují, zdali to,  

co představuje, odpovídá realitě. V některých momentech, obzvlášť důleţitých  

pro budoucnost společnosti, je však velmi důleţité vnímat alespoň základní teorie  

a koncepty, které s mediální produkcí souvisí. Za tento moment povaţuji právě 

důchodovou reformu, jejíţ realizace i nerealizace s sebou můţe nést značné ekonomické 

a sociální důsledky.  

 

Média jsou povaţována za důleţité instituce a ekonomické subjekty, a protoţe  

se dostávají do „vzájemné interakce s dalšími společenskými institucemi, především  

s politickou mocí, mohou se jednotlivci neznalí mechanismů mediální komunikace 
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dostat do nerovného, neřku-li vazalského postavení vůči politické moci“ [Jirák, 

Köpplová  2003:12]. Tato nerovnost se můţe projevovat různými způsoby  

a pro veřejnou politiku mohou mít zcela zásadní důsledky.  

 

Na následujících stránkách se nesnaţím podrobně vysvětlit problematiku médií, 

ale mým záměrem je především nastínit souvislosti, které mohou média a veřejná 

politika mít. To, ţe je role médií ve veřejné politice hodna zkoumání vysvětluji 

shrnutím konceptů spadajících do teorie masové komunikace. 

2.4.1 Teorie masové komunikace 

Na média lze pohlíţet ze dvou různých pohledů – teorií, jedním z nich je teorie 

masové komunikace [např. Ballová-Rokeachová, DeFleur 1996, McQuail 1999]  

a teorie mediálních studií [např. Fiske 2002]. Oba přístupy nabízejí vysvětlení 

důleţitých jevů mediálního světa, v diplomové práci však vycházím především z teorie 

masové komunikace, na kterou mediální studia navázala.  

 

Médium je to, „co zprostředkovává někomu nějaké sdělení“ [Jirák, Köpplová  

2003:16]. Předmětem zkoumání jsou média masová, tedy komunikační prostředky, 

které zprostředkovávají nějaké sdělení velkému mnoţství lidí, kteří tvoří masu [Jirák, 

Köpplová  2003:21]. Komunikace zprostředkovaná medii je proces, který podrobněji 

popsal pomocí devíti kritérií Kunczik [1995:17]. Základem je zpráva, kterou 

vyprodukovala formální organizace pomocí různých dostupných mediačních technik, 

veřejně určená velkému počtu anonymních příjemců. Taková komunikace je 

jednosměrná a bez zpětné vazby, zároveň je tato produkce periodická a nabízena 

průběţně.   

Koncept zprostředkování – mediace 

Zprostředkování informace je základní schopností médií, která v podstatě stojí 

mezi zdrojem a příjemcem sdělení. Proces nebo spíše procesy zprostředkování jsou 

označovány pojmem mediace [např. McQuail 1999:88]. Mediací se rozumí 

zprostředkování událostí, u kterých příjemce nebyl přítomen, a upozorňování  

na existenci různých aktérů pro jejich prospěch či „veřejné blaho“. Díky mediaci 

dochází ke  komunikaci mezi jednotlivými skupinami, vrstvami či třídami  

ve společnosti a média jako prostředníci nabízí příjemcům sdělení představu o tom, jaké 
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je uspořádání společnosti, rozloţení sil, moci a odpovědnosti. Louis Althusser [in Jirák, 

Köpplová  2003:42] tento proces vykládá tak, ţe média poskytují představu o správném 

rozloţení moci a tím napomáhají vládnoucí skupině – u příjemců tak budí dojem, ţe je 

tento stav přirozený.  

 

Na kaţdé zprostředkování je nutno nahlíţet jako na aktivní interpretativní 

činnost. [Jirák, Köpplová 2003:43] To znamená, ţe zprostředkovatel ovlivňuje charakter 

mediace. Masová média podávají informace podle určitých pravidel, mají schopnost 

přesvědčovat příjemce o tom, co je špatné a co je dobré a o tom, co je a není 

„normální“, a rovněţ pomáhají utvářet a formovat názory příjemců sdělení. To jsou tři 

základní funkce médií, které jsou pro zkoumanou problematiku podstatné. Média tak 

mají moc „podílet se na podobě kulturního prostředí, v němţ se pohybujeme, a současně 

těm, kdo se do médií potřebují dostat (např. politikům), poskytují nástroj, jak svého cíle 

dosáhnout – proces mediace je moţné ovlivňovat přizpůsobením se jeho logice“ [Jirák, 

Köpplová  2003:46]. Tato teze je podstatná pro zkoumání médií v souvislosti s veřejnou 

politikou, zejména pro to, ţe její představitelé, tedy ti, co veřejnou politiku utváří, 

mohou skrze média a logiku mediace, ovlivňovat mínění a chování veřejnosti. 

 

Média v souvislosti s prezentováním skutečnosti fungují nejen jako „okno, 

zrcadlo, filtr, ukazatel, průvodce, vykladač, fórum či platforma“, ale také jako „plátno  

a bariéra“. [McQuail 1999:89] To, jak mediace probíhá lze pochopit na základě dvou 

hlavních modelů, které se vzájemně nevylučují. Oba se snaţí nějakým způsobem 

popsat, jak zprostředkování mediálního sdělení probíhá. 

 

Přenosový model je základním modelem, který vystihuje proces komunikace. 

Jde sice o model výrazně zjednodušující, vychází z něj ale řada dalších, pro pochopení 

světa médií, důleţitých teorií. Přenosový model vychází z teze Harolda Lasswella,  

ţe se studium masové komunikace snaţí odpovědět na otázku „Kdo říká co komu jakým 

kanále a s jakým účinkem“ [in McQuail 1999:72].  
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Obrázek č.4: Schéma přenosového modelu 

 

 

Zdroj: JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií  

a mediální komunikace. Praha: Portál, 2003. Str. 47 

 

Jedná se o lineární model, kdy aktivitu vyvíjí zdroj a příjemce na sdělení 

reaguje. Tento model dokazuje, ţe hlavní funkcí komunikace jako takové je přenos 

sdělení. V ideálním případě by měl příjemce chápat sdělení stejně jako zdroj.  

Ve skutečnosti ovšem do tohoto procesu zasahují další faktory (např. šumy různého 

původu), kterými se zabývali ve 40. letech 20. století Shannon a Weaver [1998].  

 

Druhým modelem je model kulturální, který představuje komunikaci jako 

„konstruování sdíleného prostoru významů, v němţ se příslušníci dané kultury 

pohybují“ [Jirák, Köpplová  2003:50]. Na rozdíl od přenosového modelu tento model 

klade důraz na to, ţe příjemce ţije ve světě, kde jsou významy sdělení jiţ předem dány. 

Příjemci tedy sdělení přiřazují určitý kontext. Tento koncept je součástí teorie sociální 

konstrukce reality [Berger, Luckmann 1999]. V tomto kontextu se často hovoří o vztahu 

masových médií a ideologie, čímţ se zabýval například Thompson [1991]. Jirák 

s Köpplovou [2003:51] na základě přístupů k tomuto vztahu konstatují, ţe „média 

v průmyslově rozvinutých kapitalistických společnostech zřetelně preferují některé 

hodnoty, postoje a představy“.  

 

V kontextu mediace se často hovoří a vztahu médií a společnosti. Tento vztah 

výstiţně popsal McQuail pomocí referenčního rámce (viz obrázek č.5). Dokládá tak, ţe 

je nutné na příjemce sdělení nahlíţet tak, ţe nepřijímá informace pouze z médií, ale má 

nějaké vlastní zkušenosti a společenské instituce ho mohou ovlivňovat přímo, coţ třeba 

při výzkumu reflektovat, především pak při interpretaci závěrů. 

 

 

zdroj sdělení příjemce 
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Obrázek č.5: Referenční rámec pro utváření teoretického náhledu na média  

                        a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. Str. 91 

 

Zdroje 

Vlivem zdrojů a jejich činnosti na mediální výstupy se zabývá sociologie zdrojů 

[McNair 2004].  McNair [2004:144–161]  vychází z předpokladu, ţe témata i obsah 

mediálních sdělení jsou produktem komunikativní činnosti nemediálních společenských 

subjektů. V případě diplomové práce jsou za tyto subjekty povaţovány především 

zástupci politického a odborného diskurzu. Nutno doplnit, ţe tyto diskurzy mohou 

představovat i profesionálové v oblasti cílené komunikace (tiskoví mluvčí, pracovníci 

pro styk s veřejností, parlamentní lobbisté, političtí konzultanti, komunikační poradci  

a další), kteří zastupují své klienty a mají vliv na formování mediálních sdělení.  

 

Faktory ovlivňující proces mediace a výsledný obsah mediálního sdělení 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe mediální sdělení nějak vzniká, je zprostředkováno 

příjemci, který s ním dále nějakým způsobem nakládá. Pro výzkum je podstatné 

Vzdálené události a společenské síly 

Společenské instituce a jejich zastánci 
(politické, ekonomické, právní, vzdělávací, rodinné, kulturní, atd.) 

 

 

 

Mediální 

instituce 

Osobní zkušenost 
s reálným světem 

Publikum médií Osobní zkušenost 
s reálným světem 

 

Komunikační kanály Formální a neformální 
prostředky řízení a 

interakce 

Komunikační kanály (různé 
formy zprostředkování) 

Publikum a jeho vjemy, 
požadavky a reakce 
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zkoumat všechny fáze, zejména kvůli tomu, ţe některé momenty mohou mít výraznější 

vliv v kontextu vytváření veřejné politiky.  Základním faktorem je kultura a společnost, 

ve které se dané médium vyskytuje [např. Schirato, Yell 2000]. Důleţitým faktorem je 

vlastník média, zdali se jedná o médium veřejné sluţby (podrobněji níţe) či soukromé 

médium. Média jako společenské instituce přichází do styku s politikou a ekonomií, coţ 

je více či méně rovněţ ovlivňuje [např. Šmíd 2004]. Brian McNair [2004:22] dokonce 

hovoří o tom, ţe mediální diskurz je utvářen společenskými subjekty stojícími mimo 

média. Mezi tyto subjekty mimo jiné patří politici, aktivistické skupiny, veřejné 

organizace a další organizace, které „usilují o to, aby jejich názory byly prezentovány 

tím nejpříznivějším moţným způsobem“ [tamtéţ]. Vazbami médií na politický systém se 

zabývá politická ekonomie, která zkoumá vlastnickou strukturu, kontrolu a řízení médií 

a vlastním působením politických a ekonomických faktorů na mediální sdělení [Jirák, 

Köpplová  2003:73]. Důleţitou roli rovněţ hrají technologické moţnosti. To znamená, 

ţe na média zároveň působí tři „tlaky“: ekonomika, politika a technologie (viz obrázek 

č.6). 

 

Obrázek č.6: Tlaky působící na média: média jsou uprostřed tří překrývajících  

  se oblastí vlivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. Str. 183 

+ doplněno o MCNAIR, Brian. Sociologie ţurnalistiky. Praha: Portál, 2004. Str. 21 
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Z hlediska média jako organizace je podstatné, jakým způsobem je financována 

(inzerce x koncesionářské poplatky) a jaká v ní fungují pravidla (pracovní rutiny)  

a regulační opatření (mediální legislativa a další opatření), coţ výrazně zasahuje  

do podoby mediálního sdělení. Samostatnou kapitolou je pak sám ţurnalista. Köpplová   

s Jirákem [2003:33] definují ţurnalistu neboli novináře jako jedince, který disponuje 

určitými profesionálními vlastnostmi. Měl by umět vybírat zprávy z velkého mnoţství 

informací, rozeznat důleţitost jednotlivých informací, zasazovat vybrané informace  

do kontextu tak, aby byl zřejmý jejich dosah a důsledky pro fungování společnosti. 

Informaci by měl zprostředkovat tak, aby byla pro příjemce jasná a srozumitelná  

a přitom by se příjemce neměl nechat ovlivňovat okolím. Řada autorů však připouští,  

ţe výše zmíněné normy jsou velice volně nastavené a hlavně nezávazné. Novinářem  

se můţe stát kaţdý a „v řadě redakcí začali v uplynulých letech preferovat model 

univerzálních novinářů. Tedy ţurnalistů, kteří jsou natolik profesionály, ţe jim nečiní 

problém informovat jeden den o soudním procesu s pedofilem a další o tiskové 

konferenci politické strany“ [Kruml 2007]. Podle Krumla tkví problém nedostatku 

odborníků mezi novináři i ve vzdělávání a vidí ho ve všech oblastech, včetně politiky, 

„coţ vede k tomu, ţe s nimi političtí činitelé vědomi si jejich neznalosti o to lépe 

manipulují“ [tamtéţ].  

 

Kaţdý, kdo se podílí na vzniku mediálního sdělení, ho záměrně či nezáměrně 

ovlivňuje, roli zde hraje podle Jiráka a Köpplové [2003:80] například talent, 

temperament, vzdělání, přístup a celá řada „individuálních proměnných“, jako jsou 

hodnoty, zájmy, pohlaví, etnické zázemí. Výrazným „individuálním“ vlivem je také 

slovní zásoba ţurnalisty, resp. to, jak ovládá „hru se slovy“ a například vyuţívá 

synonyma. V těchto momentech totiţ velice často dochází ke zkreslování významů 

[vlastní pozorování]. Názory na vliv samotného tvůrce na konečný mediální produkt se 

liší, shodují se ovšem na tom, ţe není zanedbatelný. [Jirák, Köpplová  2003:81] 

 

Poţadavky na mediální sdělení 

Neutralita, objektivita, vyváţenost, nepředpojatost a rozmanitost představují 

základní poţadavky (mnohdy i normy či součásti různých etických kodexů mediálních 

organizací) na mediální sdělení. Obzvlášť velký důraz se dle Jiráka a Köpplové 

[2003:125] při zkoumání mediálních sdělní v souvislosti s politikou klade  

na objektivitu, vyváţenost a nepředpojatost, čehoţ se drţí i tato diplomová práce.  
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 Objektivita představuje co nejpřesnější a nejúplnější informace o dané události, 

které se dají ověřit. 

 Vyváţenosti je uţíváno ve smyslu reprezentace události z pohledu více 

účastníků. 

 Nepředpojatost
13

 spočívá v tom, ţe médium neinklinuje k ţádné ideologii, 

respektive, ţe nepreferuje určitý výklad událostí a skutečností. 

 

Důleţitá je také věrohodnost médií, resp. realističnost mediálních sdělení.  

Za nejrealističtější média jsou povaţovány televize a fotografie [Jirák, Köpplová 

2003:142].  

 

Role a působení médií v demokratické společnosti 

Média jsou všeobecně vnímána jako společenské instituce, jejichţ role  

ve společnosti je sociálně integrující. Autoři tuto roli pojímají různě, vzájemně ale  

na sebe navazují [srovnání in Jirák, Köpplová  2003:58–59]: 

 

• Zprostředkované poznatky médii slouţí k orientaci voličů. 

• Média naznačují výběrem informací význam událostí (agenda setting)
14

,  

• Média reprezentují zájmy elitní menšiny, reprodukují mocenské poměry. 

• Média podporují stávající rozloţení sil. 

• Média naznačují, co je „normální“. 

 

Tyto pohledy na roli médií ve společnosti jsou pro zkoumání mediálních výstupů 

v kontextu veřejné politiky zcela zásadní, protoţe naznačují oblasti, ve kterých mohou 

                                                 
13

 Předpojatost je často  výsledkem souvislosti politického postoje novináře a výběrem zpráv a jejich 

zpracováním. Odborníci se shodují, „ţe ve zpravodajství média nadměrně inklinují k prezentaci 

společenských špiček a oficiálních prohlášení jako svých zdrojů, ţe dále nerovnoměrně rozkládají 

pozornost mezi příslušníky elit, podporují ustavené rozloţení moci, tíhnou k etnocentrickému obrazu světa 

a odráţejí maskulinní vidění světa“ [Jirák, Köpplová  2003:131]. 
 
14

 Dle slovníku Revue pro média „tato teorie říká, ţe média nemají na publikum vliv pouze ve smyslu 

snahy měnit jejich postoje a názory, ale rovněţ ve smyslu definice témat, o kterých má publikum 

přemýšlet. Zjednodušeně řečeno masová média předem určují, které otázky budou v dané době pokládány 

za obzvláště důleţité.“ Teorií agenda setting se zabýval například  McCombs  [2009]. 
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mít na příjemce sdělení vliv. Tyto přístupy sice nelze zevšeobecňovat, upozorňují však 

na to, jaké účinky médií lze u jednotlivých příjemců sledovat. 

 

Odborníci se shodují v tom, ţe média působí nejen na jednotlivce, ale na celou 

společnost. Mají nějaký dopad na „chování, postoje či názory jedinců, mohou rozšiřovat 

obzory poznání, vzdělávat, pomáhat v politickém i spotřebitelském rozhodování, 

ovlivňovat ţivotní styl, ale také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke společensky 

neţádoucímu jednání či v omyl“ [Jirák, Köpplová  2003:151] a mohou ovlivnit stabilitu 

společnosti v negativním i pozitivním smyslu. Nepanuje ovšem uţ taková shoda v tom, 

jakým způsobem a do jaké míry jsou média schopna jednotlivce a společnost 

ovlivňovat.  

 

Trvalé působení médií je v literatuře označováno jako účinek [např. Ballová-

Rokeachová, DeFleur 1996, McQuail 1999], který je spojován se skutečnou reakcí 

příjemce na mediální sdělení.  Teorie o účinku médií vychází z přenosového modelu, 

kdy zdroj komunikuje nějaké sdělení s nějakým cílem. Tak se chovají například 

mediální agentury, politické subjekty i masová média jako taková. Nelze však 

jednoznačně prokázat, ţe mediální sdělení skutečně napomohlo dosaţení avizovaného 

cíle. Do procesu totiţ vstupuje řada dalších faktorů spojených především s prostředím, 

zkušenostmi, vlastnostmi a interpretačními schopnostmi příjemce sdělení [Jirák, 

Köpplová 2003:153]. Přestoţe nelze zcela prokázat působení médií například na veřejné 

mínění či volební chování jednotlivce, je důleţité, ţe alespoň snaha ovlivnit příjemce 

sdělení skrze média jednoznačně prokázat lze, jinak by neexistovaly různé PR agentury, 

tisková oddělení a podobně. Existenci účinků médií vysvětlují Jirák s Köpplovou 

[2003:154] i tím, ţe „snaţí-li se někdo institucionálně omezovat fungování médií  

ve společnosti, dává tím zřetelně najevo, ţe povaţuje média za mocná a schopná šířit 

mezi uţivatele představy a myšlenky, jeţ mu budou nebezpečné“. O tom, ţe je moc 

médií všeobecně uznávaná svědčí i propaganda, reklama, útoky na ţurnalisty, perzekuce 

novinářů či zřizování tiskových oddělení [tamtéţ], která v současné době mají nejen 

veřejné instituce, ale skoro kaţdý větší podnik. Důkazem toho, ţe působení médií 

předpokládá nějaký účinek, jsou i regulační opatření, která „chrání“ příjemce  

před negativním působením médií. Výše uvedené trochu oslabuje význam médií při 

utváření veřejných politik, avšak v literatuře se objevují i konkrétní případy toho, kdy 

média zapříčinila nějakou politickou změnu, např. média ve Velké Británii dlouhodobě 
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informovala veřejnost o poklescích britských konzervativců, coţ se projevilo ve volbách 

v roce 1997 [McNair 2004:49].  

 

Autoři rozlišují účinky médií například podle povahy reakce příjemců  

na mediální sdělení. [Potter in Jirák, Köpplová  2003:177–178] Potter je dělí do šesti 

skupin, z nichţ zásadní pro účely diplomové práce, jsou účinky spojené se změnou 

postojů a hodnot příjemce sdělení. V prvním případě se jedná o schopnost mediálních 

sdělení „vytvářet a formovat názory a přesvědčení svých uţivatelů“. [tamtéţ] 

V souvislosti s hodnotami mediální sdělení ovlivňují příjemce ve smyslu 

„konstruktivním“ či „destruktivním“, coţ znamená, ţe buď podporují hodnoty, které 

společnost vnímá pozitivně, nebo hodnoty společnosti znevaţují [tamtéţ]. Dále lze 

účinky dělit podle toho, zda působí na jednotlivce či celou společnost. Pro individuální 

rovinu je podstatné, ţe se účinky médií projevují v chování jednotlivce,  

a pro společenskou rovinu je podstatné, ţe se účinky médií projevují ve stabilitě 

společnosti a v oblastech ekonomického, politického a kulturních ţivota společnosti. 

[Jirák, Köpplová  2003:180] 

 

Typologií účinků se zabýval i McQuail [1999:368–383], základní rozdělení 

provedl podle „záměrnosti“ a „času“ (viz obrázek č.7). 
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Obrázek č.7: Záměrnost mediálních účinků 

 

 

Zdroj: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. Str. 368 

(upraveno) 

 

2.4.2 Politika a média  

Spojení politiky a médií je velice úzké, protoţe „vstup do médií je klíčovým 

prvkem při úspěšném prosazování politické agendy“. [McNair 2004:60] Média skrze 

veřejnost (volební rozhodování, veřejné mínění) mohou nepřímo ovlivňovat politické 

rozhodování, coţ souvisí i s tím, jakou podobu bude mít veřejná politika, v našem 

případě důchodová reforma. Z toho vyplývá, ţe média mají na politiku skrze veřejné 

mínění a volební rozhodování veřejnosti určitý vliv. [McNair 2004:130] 

 

Teorie politické komunikace 

Poltickou komunikaci lze pro účely diplomové práce zjednodušeně chápat jako 

„účelovou komunikaci o politice“, která zahrnuje „všechny formy komunikace, kterou 

pouţívají politici a političtí aktéři za účelem dosaţení specifických cílů a komunikaci  
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o těchto aktérech a jejich aktivitách, obsaţenou v reportáţích, úvodnících a ostatních 

formách mediálních diskusí o politice“. [McNair in Nečas 2009] Rovněţ v diplomové 

práci vycházím z pojetí komunikace, tak jak ji vymezili Jirák a Říchová [2000], kteří se 

zaměřují především na vztah politické komunikace a médií. Politickou a mediální 

komunikaci zastřešují společným pojmem veřejná komunikace a upozorňují na jejich 

vzájemnou provázanost. Politická komunikace, tak jako ostatní druhy komunikace, 

představuje proces, který je postaven na přijímání, zpracování a vysílání sdělení. Autoři 

se vznikem komunikace mezi lidmi obecně spojují vznik a fungování společnosti 

 – sociálního systému, který má svoji politickou sféru (systém). Politický systém 

[Easton 1965, Almond 1960] je pro fungování společnosti nezbytný. Stejně tak 

podstatná ale je vzájemná komunikace mezi politickým systémem a společností, proto 

aby mohla fungovat. Dle Jiráka a Říchové [2000:7] je „politická komunikace 

přednostně spojena s mezilidskou, verbální a masovou komunikací. Podstatné rovněţ 

je, ţe výměna zpráv musí mít vliv na vztah k politickému systému“. Upozorňují však,  

ţe určení toho, co je či není politickou komunikací, je záleţitostí intuice. Je tedy 

důleţitý kontext dané komunikace a to, kdo ho hodnotí. Pro diplomovou práci je tedy 

podstatné, ţe politická komunikace se děje mimo jiné skrze masová média. 

 

Koncept politické komunikace je vyuţíván při zkoumání voleb, studie  

se například zabývají tématy, kterým se politická elita v předvolebním období věnuje  

ve zvýšené míře [například McCombs, Shaw 1972].  Konceptu politické komunikace 

v souvislosti s výzkumem vlivu, které má prostředí na změny v chování jednotlivce,  

se zabýval například Paul Lazarsfeld
15

. V souvislosti s teorií politické komunikace  

ve spojení s médii je nutné rovněţ zmínit koncept medializace [Mazzoleni a Schultz in 

Jirák, Říchová 2000:17], který spočívá v tom, ţe „politika ztrácí svou autonomii  

a ve svých hlavních funkcích se stává na médiích vskutku závislou. Není však určována 

médii, nýbrţ se formuje v interakci s médii“ [tamtéţ]. Medializace v tomto pojetí ovšem 

nezahrnuje pouze média a politické aktéry, ale také příjemce sdělení. Vstup publika  

do procesu medializace je z hlediska výzkumu zásadní, neboť tak jako média má 

na formování politiky vliv. 

 

 

 

                                                 
15

 Více in Jeřábek 2000 
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3 Empirická část - Analýza mediálního diskurzu 
důchodové reformy v České republice 
  

 O důchodové reformě se v českém kontextu začalo hovořit jiţ na počátku 90. let. 

Diskurz důchodové reformy v dnešní podobě má tedy za sebou téměř dvacet let vývoje, 

vznikal a měnil se v závislosti na různých faktorech aţ do dnešní podoby. To, jak tuto 

podobu zachycují média dnes, respektive ve sledovaném období od 1. ledna 2008 do 13. 

června 2010 tedy nevzniklo nahodile,  i média a mediální agenda mají za sebou určitý 

vývoj v různých kontextech a podléhají určitým vlivům.  

 

Obrázek č.8: Analytický rámec zkoumaného problému 
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V analytickém rámci na obrázku č.8 jsou naznačeny komunikační vazby mezi 

jednotlivými diskurzy, které s důchodovou reformou souvisí. Tloušťka modrých šipek 

naznačuje intenzitu komunikace. Červené šipky pak míru vlivu na podobu důchodové 

reformy ČR. Zvláštní postavení měly Bezděkova komise a Poradní expertní sbor 

ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (PES), které svým sloţením působí  

na pomezí odborného, soukromého a politického diskurzu. Analytický rámec naznačuje 

předpoklad, ţe zástupci politického diskurzu v ČR mají k médiím a tedy i k veřejnosti 

blíţe neţ diskurz odborný, nehledě na to, jestli se jedná o český či zahraniční. Vzájemně 

spolu kooperují rovněţ spíše sporadicky, odborníci se sice dostávají do rolí politických 

poradců a podobně, avšak konečné rozhodnutí je vţdy na představitelích politického 

diskurzu. Politický diskurz je navíc značně ovlivněn dalšími aktéry, jako jsou odbory  

a soukromé společnosti. Ty navíc získávají značný prostor v médiích, a to nejen skrze 

komerční sdělení, ale přímo či zprostředkovaně i ve zpravodajských či publicistických 

sděleních. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, média jsou pro většinu občanů hlavním 

zdrojem informací. Média ovšem musí také od někoho informace čerpat. Potvrzuje se 

zde tedy role prostředníka, kterého vyuţívají (a dostávají v nich prostor) zástupci 

různých diskurzů v různé míře. 

 

 Níţe se budu zabývat především analýzou mediálních výstupů českých 

veřejnoprávních médií o důchodové reformě v České republice, ale rovněţ se okrajově 

budu věnovat institucionálnímu, odbornému, politickému a veřejnému diskurzu, jejichţ 

charakteristické znaky jsou pro další analýzu nezbytné. 

 

3.1 Institucionální vývoj důchodového pojištění v ČR 1990-2010 

                                      (vybrané události) 

 Rok 1989 znamenal pro tehdy ještě Československou republiku 

celospolečenskou transformaci. Pozitivní změny, přechod k demokracii, trţnímu 

hospodářství a zavedení nových zákonů však doprovázely i nové výzvy a problémy, 

včetně potřeby reformy neefektivního důchodového systému. Důchodová reforma v ČR 

probíhá jako dlouhodobý proces jiţ od roku 1990 v podobě jednotlivých legislativních 

kroků. Nejdůleţitější zákony a s nimi související změny v důchodovém systému ČR viz 

přehled v tabulce č.1. 

.
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Tabulka č.1: Institucionální vývoj důchodového pojištění v ČR 1990-2010 

 

 Počátek 90. let 1995 - 1999 2000 – 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 2009 2010 
Právní rámec 

sociálního 

zabezpečení, 

penzijního 

pojištění 

v ČR 

Zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a 

provádění sociálního 

zabezpečení … 

 

Zákon č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku 

zaměstnanosti … 

 

Zákon č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění 

se státním příspěvkem 

… 

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění  

 

 

Novela zákona 

č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém 

pojištění … 

 

Zákon č. 

188/2001 Sb. … 

 

Zákon č. 

263/2002 Sb. … 

 

Zákon č. 

425/2003 Sb. … 

Zákon č. 36/2004 

Sb. … 

 

Zákon č. 24/2006 Sb. 

… 

 

Zákon č. 152/2007 

Sb. 

 … 

Zákon č. 

306/2008 Sb. … 

 

Zákon č. 

26/2008 Sb. … 

  

Realizované 

reformní 

kroky 

Zavedení dobrovolného 

doplňkového 

důchodového pilíře. 

(1994) 

 

 

Flexibilita základního 

důchodového pojištění, 

prodluţování věkové 

hranice pro nárok na 

starobní důchod, 

přizpůsobení základního 

důch. pojištění mezinár. 

pravidlům, zakotvení 

pravidelné valorizace. 

(1995) 

 

Do doby pojištění pro 

stanovení procentní 

výměry důchodů se 

započítává většina 

náhradních dob pojištění 

pouze v rozsahu 80 

%.(1998) 

Nová pravidla 

valorizace 

důchodů. (2002) 

 

Pro muţe a 

bezdětné ţeny byl 

důchodový věk 

stanoven na 63 let 

a pro ostatní ţeny 

podle počtu 

vychovaných dětí 

důchodový věk 59 

aţ 62 let. (2003) 

Parametrické 

úpravy - zvyšování 

důchodového věku, 

omezení moţnosti 

odchodu do 

předčasného 

starobního důchodu, 

redukce hodnocení 

doby studia pro 

účely důchodového 

pojištění, zvýšení 

sazby pojistného na 

důchodové 

pojištění. (2004) 

Zrušení omezení 

souběhu částečného 

invalidního důchodu 

s výdělkem. (2006) 

Zřízen zvláštní 

účet rezervy pro 

důchodovou 

reformu. (2008) 

 PRVNÍ 

ETAPA DR: 

Parametrické 

změny – 

prodlouţení 

důchodového 

věku na 65 let 

u muţů a 62-64 

let u ţen, nové 

vymezení 

invalidity, 

omezení 

zápočtu 

náhradních 

dob pojištění 

aj. (2010) 
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3.2  Důchodová reforma v odborném diskurzu 1990 – 2010 

                                       (zahraničním + českém) 
 

Jiţ v 80. letech se diskurz problematiky důchodového pojištění začal odvíjet  

od dominujícího problému změn demografického vývoje (stárnutí společnosti).   

Na tento trend reagovaly Světová banka (WB),  Organizace pro hospodářskou 

spolupráci (OECD), různá akademická pracoviště, ale také aktéři z oblasti finančních 

trhů. V 90. letech se přidala i Evropská unie.  

 

 Světová banka se začala o problematiku důchodových reforem zabývat jiţ v 80. 

letech 20. století s cílem sniţování chudoby ve světě. Později se zaměřila na reformy 

v jednotlivých státech, pracovníci WB se osobně účastnili důchodových reforem ve 30 

státech, od zemí Latinské Ameriky po postkomunistické země. [blíţe VÚPSV 2001] 

V 90. letech WB prosazovala tři hlavní cíle důchodové politiky: úspory, redistribuci 

příjmů, pojištění, tedy vícepilířový důchodový systém financovaný z různých zdrojů, 

které budou spravovány různými způsoby. Zavedení tohoto systému zahrnuje povinný 

fondový pilíř, se kterým přišla WB jako první, a v podstatě nepřipouští alternativu pouhé změny 

stávajících systémů. [blíţe WB 1994] Tento směr diskuse byl nepochybně silně 

podporován aktéry finančního trhu, pro něhoţ se tato alternativa ukázala jako 

příleţitost, jak získat kontrolu nad poměrně objemným kapitálem. WB byla kvůli 

tomuto přístupu kritizována. Na přelomu století svůj přístup přehodnotila a začala 

navrhovat reformy, které ze stávajících systémů vycházejí. Navrhuje tedy tři moţné 

alternativy vycházející ze specifických podmínek kaţdé země. [blíţe Holzmann 2000  

a 2009]  

 

 OECD se začala reformami důchodových systémů zabývat na konci 80. let 20. 

století. Na rozdíl od WB doporučovala razantnější reformy v méně rozvinutých zemích 

a postupné přetváření původních systémů v rozvinutých zemích. [OECD 1988] Taková 

doporučení prosazovala OECD i v průběhu 90. let a preferovala tři řešení: pozdější 

odchod do důchodu, sníţení celkových nákladů na důchody a větší adresnost  

v důchodových systémech.  [OECD 1996] Na konci 90. let OECD začala propagovat 

vícepilířový systém zaloţený na kombinaci veřejných a soukromých prvků. [OECD 

1998 a 2000] V roce 2009 vydala OECD publikaci „Pensions at  Glance 2009: 

Retirement-Income Systems in OECD Countries“, ve které reflektuje zásah celosvětové 
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hospodářské krize do důchodových systémů, zejména z toho důvodu, ţe vyvolává 

nedůvěru lidí v soukromé důchodové systémy. OECD však zdůrazňuje význam toho, 

aby si lidé na stáří sami spořili. 

 

Sociální politika, včetně důchodových systémů, patří v rámci Evropské unie 

(EU) mezi tzv. komunitární politiky, tedy politiky, o kterých si rozhodují členské země 

samostatně. Dokumenty EU, respektive Evropské komise (EK) mají tedy pouze 

doporučující charakter. Diskuze o důchodových reformách na půdě EU zintenzívněly 

v rámci zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Stěţejním momentem bylo 

zavedení tzv. Otevřené metody koordinace (OMC) v oblasti důchodů. V roce 2001 bylo 

přijato jedenáct cílů v oblastech přiměřenosti důchodů, finanční udrţitelnosti 

důchodových systémů a naplňování měnících se potřeb společnosti. V roce 2002 

členské státy EU předloţily národní strategie důchodů, tj. způsoby, jak naplňují 

vytyčené cíle. Tyto zprávy analyzovala EK a v roce 2003 Evropská rada vydala 

společnou zprávu o důchodech. [Stěpánek 2006] Na tuto zprávu navázala další v roce 

2006. V roce 2009 vydala EK stěţejní publikaci „The 2009 Ageing Report: Economic 

and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)“, ve které shrnuje 

dopady stárnutí obyvatel na členské země EU, včetně jejich důchodových systémů. 

V červnu 2010 vyšla „Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udrţitelným a spolehlivým 

důchodovým systémům v Evropě“, kde EK deklaruje, ţe „přiměřený a udrţitelný 

důchodový příjem pro občany EU dnes i v budoucnu patří mezi priority Evropské unie.“ 

[EK 2010:81] Zároveň EK stanovuje v dokumentu základní priority  

pro modernizaci důchodových systémů v EU v kontextu demografických změn, 

doznívající hospodářské krize a dalších faktorů. Těmito prioritami jsou: přiměřenost  

a udrţitelnost důchodů, udrţitelná rovnováha mezi odpracovanými roky a roky 

v důchodu, odstranění překáţek mobility v EU, spolehlivější a transparentnější důchody 

doprovázené lepším povědomím a informacemi. [blíţe EK 2010:9-16] V listopadu 2010 

vyšla další společná zpráva o důchodech reflektující dopady krize na penzijní systémy 

členských zemí. EK ve zprávě připouští, ţe neexistuje jeden nejlepší důchodový systém. 

Podle EK by členské země měly dbát na to, aby jejich systémy byly rozpočtově 

udrţitelné a především by měly být nastaveny tak, aby předcházely vzniku chudoby. 

[EK 2010a:81] Přestoţe EU nemůţe zasahovat do rozhodování v oblasti důchodů 

v jednotlivých členských zemích, je zjevné, ţe potřebu reforem důchodových systémů 

reflektuje a snaţí se do diskuze zapojit. Svoji iniciativu deklarovala rovněţ v souvislosti 
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se strategií Evropa 2020. Zde EK navrhuje 5 cílů, jejichţ dosaţením se EU chce 

vypořádat s důsledky světové hospodářské krize. Mimo jiné podle EK „fiskální 

konsolidaci a dlouhodobou finanční stabilitu budou muset doprovázet zásadní 

strukturální reformy, především systémů důchodové a zdravotní péče, systému 

sociálního zabezpečení a vzdělávacího systému.“ [blíţe EK 2010b] 

 

 Dalším významným představitelem zahraničního odborného diskurzu je kromě 

Roberta Holzmanna, jehoţ jméno je spojováno především s publikacemi Světové banky, 

rovněţ Nicholas Barr [2009 a, 2009].  

Přehled nejdůleţitějších momentů a publikací zahraničního odborného diskurzu 

viz přehled v tabulce č.2.  

 

V českém odborném diskurzu se diskutuje o důchodové reformě především 

v akademickém prostředí (např. CESES, řada diplomových prací různých vysokých 

škol). Důleţitou institucí je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV), jehoţ 

zřizovatelem je ale Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, není tedy zcela nezávislý. 

Ţádný z přístupů k penzijní reformě v českém odborném diksurzu, který je oproti 

mezinárodnímu nevýrazný, nepřevládá. Oproti mezinárodnímu diskurzu v ČR nevyšla 

téměř ţádná odborná publikace, která by se zabývala výhradně důchodovou reformou. 

Odborníci dostávají prostor v médiích a zúčastňují se různých konferencí na téma 

důchodová reforma (např. VIII. Mezinárodní fórum Zlaté koruny - Penzijní reforma: 

Budem chudí důchodci? (říjen 2010)
16

, Důchodová reforma – Jak dál? (červen 2010)
17

). 

Nejfrekventovanějšími jmény v ČR jsou profesoři Martin Potůček
18

 [2010a] a Jaroslav 

Vostatek [1999, 2010]. Vzhledem k absenci vícero odborných časopisů, think tanků  

a výzkumných organizací na české půdě, je rozvoj českého odborného diskurzu oproti 

zahraničímu jakoby na začátku. Nutno však podotknout, ţe český odborný diskurz měl 

pro svůj vznik odlišné podmínky a před rokem 1989 měl spíše neformální charakter. 

                                                 
16

 Prezentace a další materiály z konference lze stáhnout zde:  

    http://www.zlatakoruna.info/forum-8- program  
17

 Prezentace a další materiály z konference lze stáhnout zde: 

    http://www.vsfs.cz/index.php?id=1013&z=126&rok=2010&page=3 
18

 Profesor Martin Potůček sice nenapsal ţádnou publikaci na téma důchodová reforma, vystupuje však na 

toto téma v médiích a na různých konferencích. Sám publikuje články na toto téma na svém blogu. 
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Tabulka č.2: Důchodová reforma v odborném diskurzu 1990 – 2010 

 

 Počátek 90. let 1995 - 1999 2000 – 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 2009 2010 
Mezinárodní 

kontext, EU 

SB (1994) OECD (1996) 

OECD (1998) 

EK (1999) 

EU: Lisabonská 

strategie (2000) 

EK (2000) 

OECD (2000) 

 

Vstup do EU 

(2004) 

 

EK (2005) 

  OECD (2009) 

EK (2009) 

SB (2009) 

EK (2010) 

EK (2010a) 

Odborný 

mezinárodní 

diskurz 

 Orsag, Stiglitz 

(1999) 

Holzmann 

(2000) 

 

Holzmann, 

Orenstein, 

Rutkowski 

(2003) 

 

Clark, 

Whiteside 

(2003) 

Holzmann, Hinz 

(2005) 

Holzmann, Palmer 

(2006) 

 Barr, Diamond 

(2009, 2009a) 

 

Holzmann (2009) 

 

Odborný 

český diskurz 

Kreidl (1997) Vostatek (1999) VÚPSV (2001)  Dušek, Skořepa (2007) Dušek, 

Kopecsni 

(2008) 

 VÚPSV (2010) 

Vostatek (2010) 
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 Odborníkem neboli expertem můţe být v podstatě kaţdý, kdo má v daném 

oboru velké znalosti i praktické zkušenosti a v obojím se neustále vzdělává a rozvíjí. 

[Wikipedie 2010]. V širokém slova smyslu tedy tento pojem zahrnuje vědce, 

akademiky, úředníky i zástupce soukromého sektoru, dokonce i lidi bez příslušného 

vzdělání. Protoţe v rámci diplomové práci sleduji zvlášť diskurz politický a odborný, 

povaţuji za zástupce odborného diskurzu vědce, respektive zástupce akademické sféry. 

Jelikoţ jsou ale v médiích označováni pojmem „odborník“, tak zůstávám u označení 

odborný diskurz. Univerzitní odborníci do problematiky vnáší teoretický a filozofický 

kontext, jejich výzkum obvykle kopíruje veřejný zájem či jejich vlastní zájem o danou 

politiku. Přínos těchto odborníků tkví v tom, ţe objasňují některé problémy a vnáší  

do politických témat nové a hlubší poznatky. [Howlet, Pearl, Ramesh 2009:75] 

 

Synonymem k odbornému diskurzu je diskurz vědecký. Vědci se stejně jako 

média snaţí zachytit pravdu o skutečném světě a snaţí se ji rovněţ pojmenovat. Brian 

McNair [2004] rozlišuje vědecký diskurz na přírodní vědecký diskurz a společenský 

vědecký diskurz. Pod druhý jmenovaný spadá historie, ekonomie a sociologie, které se 

mimo jiné zabývají i sociální politikou – důchodovými systémy. Podle McNaira [2004] 

má tento druh diskurzu s ţurnalistikou mnoho společného s ţurnalistikou. Obzvlášť 

sociologické studie přináší nové poznatky o ţivotě společnosti a jsou v nich pouţívány 

podobné metody jako v ţurnalistice (např. rozhovory, dotazování). Společenské vědy, 

stejně tak jako média, reagují na aktuální společenský vývoj. Dají se ale najít 

 i odlišnosti. Vědečtí pracovníci se především jinak vyjadřují, jejich texty jsou dlouhé, 

obsáhlé, jdou do hloubky věci a splňují daná kritéria odborného textu [např. Šanderová 

2005]. U odborných kniţních i časopiseckých prací navíc dochází k recenznímu řízení  

a nezávislému hodnocení, která zaručují odbornost textů. 

 

Podstatné ale je, ţe vědecké poznatky média prezentují a zástupci tohoto 

diskurzu se v médiích projevují jako kontrast k diskurzu politickému. Fungují tedy jako 

zdroj při vytváření zpráv a jiných ţurnalistických ţánrů. Na otázku, do jaké míry se 

odborný diskurz projevuje ve veřejnoprávních médiích v ČR, se budu snaţit odpovědět 

níţe. 

 

 Pro charakterizaci odborného diskurzu důchodové reformy jsem zvolila dva 

příklady. Prvním z nich je text celosvětově uznávaného profesora ekonomie Nicholase 
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Barra s názvem „Reforming Pensions: Principles and Policy Choices“ [2010]
19

. Druhým 

je text Jiřího Duška a Ladislava Skořepy „Reforma důchodového zabezpečení v České 

republice“ [2007]. Autoři obou textů jsou představitelé akademické sféry, jejich výzkum 

by tedy měl být nezávislý. Výše uvedené texty, jsou sice kvalitativně rozdílné, oba dva 

ovšem pochází z recenzovaných odborných časopisů, coţ by mělo být zárukou 

odbornosti a kvality obsaţených příspěvků. Na jejich základě jsem vyvodila několik 

závěrů.  

 

Odborníci (se):  

 snaţí jít do hloubky věci, jejich argumenty nejsou povrchní. Pokud vyřknou 

nějakou tezi, následně ji legitimizují pomocí příkladů, teorií, souvislostí. 

Kromě toho na počátku stanovují teoretická východiska,  

na která následně navazují a aplikují praktické příklady. [Barr 2010, Dušek, 

Skořepa 2007] 

 

 zabývají důchodovou reformu z více pohledů - kontextů najednou, 

politického, ekonomického, sociálního, demografického, historického, 

mezinárodního atd. [Barr 2010, Dušek, Skořepa 2007] 

 

 odkazují na mezinárodní instituce, závěry komisí a jiných organizací, 

nepouţívají je pouze jako argumenty, ale rovněţ je podrobují kritice. Např. 

„The World Bank has advocated funded private pensions, arguing that they 

promote economic growth, incerease coverage, and improve old age security. 

Bar rand Diamond (2008) explain that there are signifiant errors in the World 

Bank’s analysis …“[Barr 2010:49]  

 

„Z důvodu jednostrannosti modelu pouţitého Bezděkovou komisí, ţádná  

z předkládaných variant nezohledňuje první ze dvou nejdůleţitějších parametrů, 

kterým je dostatek budoucích plátců do systému.“ [Dušek, Skořepa 2007:87] 

 

                                                 
19

 Přestoţe se jedná o zahraničního autora, text se vztahuje k České republice, neboť se jedná o přepis 

přednášky na Vysoké škole finanční a správní v Praze. 
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 připouští, ţe se jedná o problém nejen České republiky, argumentují 

příklady ze zahraničí. Např. „… but the good news for the Finance Minister is 

that the situation in other countries is even in worse, Greece being a particular  

case in point. So paying for pensions is not just a Czech problem but a problem 

almost across Europe. One of the few countries that do not have this problem is 

the United Kingdom, and our solution is a shameful one, we have solved our 

pension problems by reducing pensions so that they no longer adequately fulfil 

their poverty relief function.“ [Barr 2010:50] 

 

 stanovují faktory, jaká by důchodová reforma (nejen) v ČR měla být, 

respektive, co by měla zohledňovat.  

„Faktorů, které je potřeba brát v úvahu při penzijní reformě, je velmi mnoho: 

1. demografické: pokles plodnosti, prodluţování ţivota, migrace 

2. sociální: příjmová solidarita, generační solidarita, kvalita zajištěného stáří 

3. ekonomické: výkonnost ekonomiky, nezaměstnanost, stabilita systému 

4. politické: protichůdné zájmy, důvěra v důchodový systém, legislativa“ 

     [Dušek, Skořepa 2007:84] 

 

Faktory vyplývající z textu Nicholase Barra shrnul Martin Potůček ve svém 

příspěvku „Místo důchodové reformy v sociálním, ekonomickém a politickém kontextu 

země“ na konferenci „Důchodová reforma – jak dál?“ VŠFS a CESES UK 15. června 

2010 v Praze.   

 

Kritéria hodnocení důchodové reformy a jejích důsledků: 

• Rozpočtová odpovědnost
20

  

• Kvalita života důchodců
21

 

• Solidarita (mezigenerační, příjmová)
22

  

• Sociální spravedlnost
23

  

• Ekvivalence (zásluhovost)
24

 

                                                 
20

 Smysl tohoto pojmu je uţíván různě, například současná vláda se označuje za „vládu rozpočtové 

odpovědnosti“.  Opatření, které zavádí sice mají pozitivní dopad na státní rozpočet, slovo odpovědnost uţ 

podle mého názoru není úplně na místě. Některé kroky by se vůči některým skupinám obyvatel (např. 

rodinám  s dětmi) daly označit spíše za neodpovědné.  Blíţe např. Potůček (2010) (příspěvek z blogu) 
21

 Blíţe např. Mašková 2005 
22

 Blíţe např. Krebs 2005:32 
23

 Blíţe např. Krebs 2005:28 
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• Odolnost zvoleného řešení v čase 
25

 

         [Potůček 2010:sl. 3, upraveno] 

 

Znaky odborného diskurzu, které jsem shrnula do pěti výše uvedených bodů, 

jsem hledala i v mediálních sděleních o důchodové reformě, které se ve sledovaném 

období vyskytly v českých veřejnoprávních médiích. Pokud mají veřejnoprávní média 

poskytovat objektivní, ověřené, vyváţené a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů [Zákon o ČT, Zákon o ČRo], neměla by o důchodové reformě 

informovat pouze z jednoho úhlu pohledu. Zohledněny by měly být i další kontexty. 

 

3.3 Důchodová reforma v českém politickém diskurzu  

1990 – 2010 

 Podle Van Dijka [2002:203] „political discourse is theoretically and empirically 

relevant only when discourse structures can be related to properties of political 

structures and processes“. Howlet, Pearl a Ramesh [2009:61] do politického diskurzu 

řadí představitele moci výkonné a zákonodárné. Proto do politického diskurzu 

v diplomové práci zahrnuji politické strany, jejichţ zástupci mimo jiné rozhodují  

o zákonech (politikách) v Poslanecké sněmovně ČR a v Senátu ČR. Představují tedy 

moc zákonodárnou. V rámci moci výkonné za představitele politického diskurzu 

povaţuji Vládu ČR a všechna ministerstva, tzn. i jejich zaměstnance (úředníky), neboť 

v jejich čele stojí představitelé politických stran. Do této kategorie spadá i Prezident 

ČR, představitelé místních samospráv a institucí, jako jsou například Nejvyšší kontrolní 

úřad, Česká národní banka, Český statistický úřad atd.  

 

Představitelé moci výkonné, zejména vlády, mají kontrolu nad informacemi  

a rozpočtem a přístup do médií, coţ jejich postavení významně upevňuje. Navíc  

za vládou stojí velké mnoţství vládních úředníků, coţ vládu činí schopnou navrhovat  

a implementovat nová opatření [Howlet, Pearl a Ramesh 2009:61-62] Zákonodárci 

podle Howleta, Pearla a Rameshe [tamtéţ] hrají odlišnou roli, parlament slouţí spíše 

jako fórum, kde je upozorňováno na sociální problémy a jsou zde vznášeny poţadavky 

na jejich řešení. Představitelé politického diskurzu prezentují své záměry skrze vládní 

                                                                                                                                               
24

 Blíţe např. WB 1994 
25

 Blíţe např. Rusnok, Dlhopolček 2010:65 
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prohlášení a volební programy obsahující hlavní kritéria důchodové reformy, která pak 

přenáší i do mediálních sdělení. 

 

 Do politického diskurzu rovněţ řadím sociální partnery (Českomoravská 

konfederace odborových svazů (ČMKOS), Asociace samostatných odborů, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR (SPČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR), avšak jejich zařazení není uţ tak jednoznačné, protoţe sdruţují představitele 

veřejného i soukromého sektoru. Členy ovšem jsou i zástupci politických stran. Jejich 

role v souvislosti s důchodovou reformou je především v tom, ţe se snaţí ovlivnit 

rozhodování zejména na vládní úrovni. „Diskuse o důchodové reformě a podobě českého 

důchodového systému za účasti ČMKOS a dalších sociálních partnerů je determinována  

do značné míry aktuální politickou vůlí momentálně vládnoucí garnitury, jejíţ někteří 

představitelé a zástupci neprojevují v mnoha případech dostatek zájmu  

o nalezení shody se sociálními partnery na budoucí podobě důchodové reformy.“ [Hájek 

2010:9]. Odbory tradičně mají blíţe k levé straně politického spektra a naopak 

zaměstnavatelé, podnikatelé a soukromé společnosti mají blíţe k pravé straně 

politického spektra. 

 

 ČMKOS je jedním z připomínkových míst a její experti jsou členy různých rad  

a komisí. Nejvýznamnější je členství v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 

(tripartita). Pracovnicí ČMKOS působí v odborných týmech tripartity, včetně toho, kde 

se diskutuje důchodová reforma. [Hájek 2010:9].  

ČMKOS prosazuje [tamtéţ]: 

 zachování průběţně financovaného základního systému a zapojení dalších zdrojů do jeho 

financování,  

 zajištění mezinárodně uznávaného standardu důchodové úrovně,  

 zachování odpovídající míry mezigenerační solidarity při posilovaní vazby mezi zaplaceným 

pojistným a výší dávek,  

 posílení rozvoje doplňkového systému penzijního připojištění se státním příspěvkem a umoţnění 

fungování zaměstnaneckého penzijního připojištění v České republice. 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských  

a podnikatelských svazů ČR představují zájmy finančních trhů, respektive soukromého 
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sektoru. Jejich cílem je, aby důchodová reforma neznamenala pro soukromý sektor 

(podnikatele, zaměstnavatele) vysokou finanční zátěţ. Svaz poţaduje „přizpůsobení 

změn v sociálních systémech, zejména v oblasti důchodového a nemocenského pojištění 

tak, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů zaměstnavatelů, ať uţ přímých nebo 

nepřímých.“ [SPČR 2010:12]. Zájmem společností zabývajících se finančním 

poradenstvím, penzijním připojištěním, penzijními fondy, ţivotním pojištěním atd. je 

z jejich podstaty samozřejmě maximalizace zisku. To znamená, ţe podporují zavedení 

druhého fondového pilíře, na kterém by mohly vydělat. [např. Matoušková, nedatováno] 

 

Klíčové momenty, události a dokumenty viz přehled v tabulce č.3. 

 U odborů a finančních trhů je graficky naznačeno, ke komu se v daném období více 

přikláněla Vláda ČR. 
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Tabulka č.3: Důchodová reforma v českém  politickém diskurzu 1990 – 2010 

 Počátek 90. let 1995 - 1999 2000 – 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 2009 2010 
Politická 

komunikace, 

agenda cíle, 

koncepce 

Hlavní argumenty: 

doporučení 

mezinárodních 

organizací, 

demografické změny 

 

 

Hlavní argumenty: 

doporučení 

mezinárodních 

organizací, 

demografické změny 

 

Koncepce dalšího 

pokračování 

důchodové 

reformy (2001) 

 

Hlavní teze 

dalšího 

pokračování 

důchodové 

reformy (2001) 

 

Návrh hlavních 

principů 

pokračování 

reformy 

důchodového 

systému (2003) 

ODS: Páralová 

(2004) 

 

Národní 

strategická zpráva 

o přiměřených a 

udrţitelných 

důchodech (2005) 

 

Závěrečná zpráva 

Bezděkovy 

komise (2005) 

 

Politická 

komise pro 

důchodovou 

reformu (2007) 

Národní zpráva 

o strategiích 

sociální ochrany a 

sociálního 

začleňování 

(2008) 

 Podkladový materiál 

pro rozhodnutí o 

zavedení moţnosti 

opt out ze základního 

důchodového 

pojištění (2009) 

Závěrečná zpráva 

PES (2010) 

 

Návrhy důchodové 

reformy MPSV (TOP 

09), ODS …  

 

Doporučení NERV  

k důchodové reformě 

(2010) 

 

 

Volby, vlády Vláda Mariána Čalfy 

(10.12.1989-

27.06.1990) 

 

Vláda Mariána Čalfy 

(27.6.1990-

02.07.1992) 

 

Vláda Jana Stráského 

(2.7.1992-31.12.1992) 

 

Vláda Václava Klause 

I. (02.07.1992 - 

04.07.1996) 

Vláda Václava Klause 

II. (04.07.1996 - 

02.01.1998) 

 

Vláda Josefa 

Tošovského 

(02.01.1998 - 

17.07.1998) 

 

Vláda Miloše Zemana 

(22.07.1998 - 

12.07.2002) 

 

Volby do PS PČR 

1996 a 1998 

 

Volby do Senátu PČR 

1996, 1998 a 1999 

 

Vláda Vladimíra 

Špidly 

(15.07.2002 - 

04.08.2004) 

 

Volby do PS PČR 

2002 

 

Volby do Senátu 

PČR 2000, 2002  

a 2003 

 

 

 

Vláda Stanislava 

Grosse 

(04.08.2004 - 

25.04.2005) 

 

Volby do Senátu 

PČR 2004 

 

Vláda Jiřího 

Paroubka 

(25.04.2005 - 

04.09.2006) 

Vláda Mirka 

Topolánka I. 

(04.09.2006 - 

09.01.2007) 

 

Volby do PS 

PČR 

2006 

 

Vláda Mirka 

Topolánka II. 

(09.01.2007 - 

08.05.2009) 

 

Volby do 

Senátu PČR 

2007 

 

Volby do Senátu 

PČR 2008 

 

Vláda Jana Fischera 

(08.05.2009-

13.07.2010) 

Vláda Petra Nečase 

(13.07.2010 -) 

 

Volby do PS PČR 

2010 

 

Volby do Senátu PČR 

2010 
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Programová 

prohlášení  

jednotlivých 

vlád ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňkové 

pojišťovací systémy. 

(červen 1990) 

 

Nová zákonná úprava 

všeobecného 

důchodového 

pojištění, doplnění 

systémem 

připojištění. 

(červen 1992) 

 

Oddělení systému 

důchodového 

pojištění od státního 

rozpočtu. (1996) 

 

Rozbor 

systému důchodového 

pojištění a zpracování 

variantní koncepce 

reformy. (leden 1998) 

 

Oddělení financování 

a organizace 

důchodového 

pojištění od státního 

rozpočtu. Vznik 

zaměstnavatelských 

penzijních fondů 

zaloţených na 

neziskovém principu. 

(srpen 1998)  

Zákonná úprava 

další etapy 

reformy 

důchodového 

pojištění, oddělení 

prostředků 

důchodového  

pojištění od 

státního rozpočtu 

a jejich svěření do 

správy 

veřejnoprávní 

sociální 

pojišťovny, 

která bude 

vytvořena 

transformací 

ČSSZ. (srpen 

2002) 

Reforma 

důchodového 

systému, jehoţ 

základem bude i 

nadále všeobecné, 

jednotné, 

průběţně 

financované 

důchodové 

pojištění 

garantované 

státem. (srpen 

2004) 

 

Vytvoření co 

nejširší politické 

shody ohledně 

přijetí nejlepší 

varianty 

důchodové 

reformy. (duben 

2005) 

Navázání na 

dosavadní 

dohody 

politických 

stran o nutné 

reformě 

důchodového 

systému, 

rozpracování 

hlavních 

parametrů 

do legislativní 

podoby. (září 

2006) 

 

Programové 

prohlášení 

koaliční vlády 

ODS, KDU-

ČSL a Strany 

zelených, které 

obsahovalo 

záměr provést 

důchodovou 

reformu ve třech 

etapách. (2007) 

 Pokračování prací na 

expertní a analytické 

úrovni, 

aby nová vláda mohla 

pracovat s různými 

variantami řešení. 

(duben 2009) 

Důchodová reforma je 

pro vládu prioritou. 

Cílem je dlouhodobě 

finančně udrţitelný 

systém zaloţený na 

diversifikaci příjmů  

a  rozvinutém 

průběţně 

financovaném 

základním systému 

doplněném o 

moţnosti 

soukromých úspor.  

 

Zájmy 

finančního 

trhu v ČR 
+  + (1996 -1998)   + + + 

SPDČR (2010) 

+ 

Odbory 

 + (1998 -2002) +  +   + 

Hájek (2010) 
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Vzhledem k tomu, ţe nejvýznamnější roli v politickém diskurzu hrají politické 

strany a jejich členové, základními texty (kriterii) pro jejich analýzu se staly jejich 

volební programy z roku 2010, které jsem níţe shrnula. Představují totiţ návrhy obsahu 

politiky – důchodové reformy, které naplňují i obsahy mediální. 

 

ČSSD 

 Volební program ČSSD reflektuje nutnost změn důchodového systému v ČR. 

Důchodovou reformu podmiňuje politickou shodou parlamentních stran, která vznikne 

na základě projednání hlavních principů se zástupci sociálních partnerů. ČSSD se 

v programu zavázala k tomu, ţe bude usilovat o zachování a další rozvoj stávajícího 

průběţného financování penzí. Navrhovaný systém by měl zajišťovat dostatečnou 

náhradu mzdy u všech kategorií důchodců a omezovat nárůst chudoby ve společnosti.  

U rizikových povolání ČSSD v programu navrhuje dřívější odchod do důchodu s tím,  

ţe budou tito pracovníci dodatečně povinně pojištěni zaměstnavatelem s podporou státu. 

Sociální demokraté zároveň podporují změny v oblasti dobrovolného důchodového 

připojištění, ve kterém spatřují další zdroj zabezpečení stáří. [ČSSD, 2010] 

Část volebního programu ČSSD, která se týká důchodové reformy, v sobě nese 

několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat i v mediálních 

sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Důchodová reforma je nezbytná. 

 K provedení důchodové reformy je potřeba politická shoda. 

 Při tvorbě důchodové reformy by měly být reflektovány moţné sociální 

důsledky. 

 ČSSD nemá zcela jasnou představu, jak by měla důchodová reforma 

vypadat. 

 

ODS  

 Občanští demokraté ve svém volebním programu pokládají důchodovou reformu 

za reakci na demografický vývoj, která je nejdůleţitější výzvou pro budoucnost 

společnosti. Upozorňují na extrémní závislost českých penzistů na státním průběţném 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/ods/
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penzijním systému, jejíţ míra je oproti ostatním vyspělým státům vysoká, a přirovnávají 

stávající důchodový systém k pyramidě a hazardní hře letadlo
26

. ODS v programu 

vyjadřuje nesouhlas s „populismem ČSSD, ţe ţádná důchodová reforma není 

zapotřebí“ a nepřímo představitele ČSSD označuje za lháře: „… nemůţeme si nalhávat, 

ţe vystačíme pouze s průběţným systémem“. Zároveň ODS zdůrazňuje, ţe bude třeba 

vkládat do systému více soukromých prostředků na individuální a dobrovolné bázi. 

V programu jsou dnešní čtyřicátníci „varováni“ před ţivotem v chudobě, pokud se 

budou spoléhat na průběţný systém. ODS v programu několikrát zdůrazňuje, ţe nikoho 

neobelhává a ţe je odpovědná, protoţe nelţe. Ve zvyšování daní pro zmírnění deficitu 

státního rozpočtu spatřuje „zbídačení budoucích penzistů“. ODS deklaruje, ţe chce 

provést dlouhodobé změny, které by neměly podléhat změnám v politice, a proto bude 

usilovat o co nejširší politickou shodu. [ODS, 2010] 

 ODS chce penzijní reformu provést pomocí podpory připojištění a spoření na 

důchod, včetně většího zapojení zaměstnavatelů. Navrhuje dobrovolný převod části 

důchodového pojištění (4 % + 2 %) do důchodových fondů.  Fondové spoření by podle 

ODS neznamenalo privatizaci důchodového systému, ale bylo by zaloţeno  

na „partnerství veřejného a soukromého sektoru“ pod dozorem státu. Jeden z fondů by 

byl státní a státem garantovaný. Důchodová reforma by měla být dle programu ODS 

financována z privatizačních příjmů. Mezigenerační solidaritu chce ODS zajistit pomocí 

dobrovolného převodu 1 % z pojištění na zvýšení důchodu rodičům. [ODS, 2010] 

Část volebního programu ODS, která se týká důchodové reformy, v sobě nese 

několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat i v mediálních 

sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Důchodová reforma je zásadním společenským problémem. 

                                                 
26

 Pyramidové schéma (označované také jako pyramidová hra nebo letadlo) je dlouhodobě 

neudrţitelný a podvodný model, který slibuje výdělek především za získávání dalších účastníků takového 

schématu. Kaţdý nový účastník musí za vstup do schématu zaplatit poplatek a za to dostává právo vybírat 

tento poplatek od dalších účastníků, které sám získá. Část vybraného poplatku si nechává pro sebe a část 

odevzdává tomu, kdo jej získal. Pyramidové schéma nenabízí ţádný dodatečný kvalitní produkt ani 

sluţbu. V praxi takový model ale nefunguje, neboť počet účastníků velmi rychle narůstá. Tento obchodní 

model je nelegální. 

Zdroj:. WIKIPEDIA (3) : the free encyclopedia [online]. Pyramidové schéma .St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, , last modified on 15. 9. 2010 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramidov%C3%A9_sch%C3%A9ma>. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Model
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 Řešení penzijního systému navrhované levicovými stranami je špatné (ODS 

ve volebním programu vyuţívá konfrontačního stylu a vyzdvihuje své 

kladné vlastnosti). 

 Neřešení a případně špatné řešení neudrţitelnosti stávajícího penzijního 

systému by mohlo mít v budoucnu značné negativní dopady pro dnes 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo (vyuţívá k tomu i silně expresivních 

výrazových prostředků jako „zbídačení“ a podobně). 

 ODS nemá zcela jasnou představu, jak by měla důchodová reforma 

vypadat, vyhraňuje se spíše kritikou levicových politických stran. 

 

KSČM  

   Volební program KSČM avizuje snahu této strany sníţit věkovou hranici 

odchodu do důchodu na 63 let a zachovat průběţný, státem garantovaný penzijní 

systém. KSČM ve své programu odmítá „pokusy o privatizaci důchodového pojištění“  

a chce zachovat moţnost dobrovolného připojištění s moţností příspěvku  

od zaměstnavatele. [KSČM, 2010] 

Část volebního programu KSČM, která se týká důchodové reformy, v sobě nese 

několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat i v mediálních 

sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Správné je zachování současného systému. 

 ČR hrozí privatizace penzijního systému, coţ by mohlo vést ke zneuţití 

systému a značným negativním důsledkům. 

 Vzhledem ke stručnosti a rozsahu pasáţe, která se týká důchodové reformy, 

se lze domnívat, ţe řešení penzijního systému v ČR není pro KSČM jednou 

z priorit. 

 KSČM nesouhlasí s provedením důchodové reformy. 

 

 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kscm/
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TOP 09 

 TOP 09 ve svém volebním programu zdůrazňuje, ţe je současný penzijní systém 

v ČR do budoucna neudrţitelný, negativně působí na ekonomický rozvoj a ohroţuje 

kvalitu ţivota budoucích důchodců. TOP 09 se v programu hlásí k vícesloţkovému 

systému důchodů, který zajistí důstojné příjmy pro budoucí penzisty. Zároveň 

zdůrazňuje, ţe se změny netýkají současných důchodců a těch, co jsou těsně před 

důchodem. První fázi reformy spatřuje v zajištění plné informovanosti veřejnosti. 

V druhé fázi by chtěla provést změnu na tzv. vícesloţkový systém, průběţný 

(financovaný z povinného důchodového pojištění 28 %) a kapitalizační (občan se bude 

moct rozhodnout dobrovolně
27

 o svém vstupu; v případě vstupu se mu sníţí odvod  

do povinné sloţky na 24 %, přičemţ bude muset platit na svůj kapitalizační účet 

nejméně 6 %; pokud  by měl rodiče pobírající důchod, tak by šla 2 % z jeho účtu 

rodičům). TOP 09 ve svém programu počítá i s výpadkem příjmů stávajícího 

průběţného systému, ten by měl být uhrazen z aktiv společnosti ČEZ. Kapitalizační 

účty by zřizoval stát. Stejně jako ODS TOP 09 zdůrazňuje, ţe by se nejednalo  

o privatizaci důchodového systému, ale o „spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru“. Do budoucna bude TOP 09 usilovat o to, aby „penze byla v průměru sloţena 

z poloviny z penze kapitalizačního systému a bonusu od dětí“. Cílem TOP 09 je,  

aby penze odráţely společenský přínos jedince pro rozvoj společnosti. Reforma 

důchodové reformy podle TOP 09 by měla předejít státnímu bankrotu. [TOP 09, 2010] 

Část volebního programu TOP 09, která se týká důchodové reformy, v sobě nese 

několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat i v mediálních 

sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Současný penzijní systém má negativní dopady na ekonomický vývoj 

ČR. 

 Česká veřejnost není o problematice důchodové reformy dostatečně 

informována. 

 Důchodová reforma bude mít dopad na státní rozpočet, vzniklý deficit 

se bude muset uhradit z jiných zdrojů. 

 TOP 09 má jasnou představu, jak by měla důchodová reforma vypadat. 

                                                 
27

 Ministr práce a sociálních věcí ČR v prosinci 2010 ovšem představil návrh reformy, která počítá 

s povinným odvodem části příjmů do fondového pilíře. 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/top09/


 

58 

 

Věci veřejné 

 Věci veřejné definují základní problémy současného důchodového systému: 

stárnutí populace, rozpuštění přebytků důchodového systému ve státním rozpočtu, 

hospodářská krize, nezaměstnanost, zvyšování počtu předčasných odchodů do důchodu. 

Řešením je podle představitelů Věcí veřejných třísloţkový důchodový systém, který by 

zahrnoval „stávající průběţný systém financování z odvodů na sociální pojištění, 

moţnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v jediném státním penzijním fondu  

a soukromé komerční penzijní připojištění“. Převedení 4 % z pojistného na soukromý 

účet by bylo dobrovolné s tím, ţe Věci veřejné navrhují zvýšení státní motivační 

podpory na dvojnásobek po dobu 3 let. Výpadek v příjmové oblasti důchodového 

systému by se dle Věcí veřejných kompenzoval díky postupnému zavedení systému. 

Dalšími kroky by podle Věcí veřejných měly být: oddělení důchodového 

rozpočtu od státního rozpočtu a uchování současné hranice pro odchod do důchodu – 65 

let. Cílem návrhu je „minimální jednotná starobní dávka a vyšší podíl individuálního 

spoření“. Tyto cíle by měla podpořit další opatření, která Věci veřejné prosazují, a to 

omezení odchodů do předčasného důchodu, podpora zaměstnávání důchodců  

a zastavení vyplácení penzí těm, kteří zároveň pracují a jejich mzda je vyšší  

neţ dvojnásobek průměrné mzdy. Náklady na reformu by měla pokrýt různá 

ekonomická opatření, např. zdanění hazardu, daňová amnestie, centrální nákupy atd. 

[VV, 2010] 

Část volebního programu Věcí veřejných, která se týká důchodové reformy, 

v sobě nese několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat 

 i v mediálních sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Neudrţitelnost současného důchodového systému má několik příčin. 

 Důchodová reforma bude mít dopad na státní rozpočet, vzniklý deficit 

se bude muset uhradit z jiných zdrojů. 

 Vstup lidí do kapitálového pilíře bude muset být podpořen dalšími 

opatřeními. 

 Věci veřejné mají jasnou představu, jak by měla důchodová reforma 

vypadat. 
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KDU-ČSL 

 Křesťanští demokraté spojují problematiku důchodového systému se sociálně 

spravedlivou a vyváţenou rodinnou politikou a deklarují snahu o zrovnoprávnění 

postavení rodin s dětmi v důchodovém systému. Povinné důchodové spoření podle 

KDU-ČSL nepředstavuje spravedlivé řešení pro všechny, ti co přispěli do systému 

dostatečně (dobře vychovali odpovídající počet dětí), by neměli být nuceni k penzijnímu 

spoření. Povinné kapitálové spoření by mělo být řešením především pro ty, co nepřispěli 

do průběţného důchodového systému dostatečně. Představitelé KDU-ČSL v programu 

slibují navrţení spravedlivé důchodové reformy, která bude reflektovat investované 

prostředky rodiny do dětí, tzn. budoucích plátců. Reforma by měla směřovat k zavedení 

dvou povinných pilířů, průběţného a kapitálového, přičemţ by výše důchodů 

odpovídala počtu vychovaných dětí. Výše povinného příspěvku do povinného pilíře by 

se sniţovala o 3 % z pojistného za kaţdé dítě po dobu, kdy je finančně závislé  

na rodičích. Celková sleva by mohla dosáhnout max. 12 % z pojistného. Rodiče  

„s menším počtem dětí si budou na část svých důchodových příjmů (bezdětní na celý 

důchod) šetřit v kapitálovém pilíři důchodového systému“. Rovněţ KDU-ČSL zmiňuje 

moţnost převodu cca 2 % hrubé mzdy vlastním rodičům jako podporu odpovědnosti 

rodičů za výchovu dětí. Křesťanští demokraté chtějí rovněţ posílit motivaci a zlepšit 

podmínky pro důchodové připojištění. [KDU-ČSL, 2010] 

Část volebního programu KDU-ČSL, která se týká důchodové reformy, v sobě 

nese několik hlavních významů, které by se více či méně měly opakovat i v mediálních 

sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Důchodová reforma je úzce spjatá s rodinnou politikou. 

 Důchodová reforma musí být spravedlivá. 

 Na současných problémech důchodového systému mají podíl bezdětní 

lidé a rodiny s malým počtem dětí. 

 KDU-ČSL má jasnou představu, jak by měla důchodová reforma 

vypadat. 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kdu-csl/
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Strana zelených 

 Strana zelených upozorňuje ve svém volebním programu na stárnutí obyvatel 

ČR a s tím spojený deficit důchodového systému, a proto by chtěla umoţnit „dnešním 

mladým lidem zajistit si prostředky na spokojené stáří z více zdrojů“. Strana zelených 

řešení situace vidí v úsilí státu posilovat mezigenerační solidaritu a zvyšovat osobní 

účast v systému. Nástroji řešení by měly být úspory, výnosy z investic a jiných příjmů. 

Zelení podporují spravedlivý systém, mezigenerační a příjmovou solidaritu  

a individuální odpovědnost občana při zajišťování finančních prostředků na stáří. 

Základem by měl být podle Strany zelených povinný veřejný pilíř zaloţený  

na průběţném financování. Další sloţkou by měl být soukromý, dobrovolný pilíř 

zaloţený na fondovém principu, přičemţ by si občan mohl menší část z veřejného pilíře 

přesunout do fondového s tím, ţe stejný díl zaplatí ze svého. Vše by kontroloval stát 

 a rovněţ by motivoval občany ke zvyšování spoření na důchod. První pilíř by tedy 

v podání Strany zelených představoval rovný důchod, a druhý pilíř by byl zásluhový. 

Strana zelených v programu také deklaruje podporu souběhu práce a důchodu.  

[SZ, 2010] 

 Část volebního programu Strany zelených, která se týká důchodové 

reformy, v sobě nese několik hlavních významů, které by se více či méně měly 

opakovat i v mediálních sděleních, kde vystupují představitelé této strany: 

 Důchodová reforma by se měla provést kvůli mladým lidem. 

 Základními znaky reformovaného penzijního systému by měly být: 

spravedlnost, solidarita a individuální odpovědnost. 

 Strana zelených má jasnou představu, jak by měla důchodová reforma 

vypadat. 

 

Mým cílem nebylo hodnotit volební programy hlavních politických stran, nýbrţ 

zjistit jejich specifika, co se vyjadřování a významů týče. Zaměřila jsem se  

na nejzajímavější z nich, abych následně mohla hledat obsah volebních programů 

v mediálních sděleních veřejnoprávních médií. To znamená, zdali to, co představitelé 

politických strach deklarují v programech, také prezentují v médiích. 
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 3.4 Důchodová reforma v českém veřejném diskurzu  

1990 – 2010 

Veřejnost hraje v politickém procesu méně zásadní roli co se přímého vlivu týče. 

Nejde však o roli bezvýznamnou. Tvoří totiţ „pozadí“ procesu tvorby norem, přístupů  

a hodnot. Své názory vyjadřuje prostřednictvím voleb. Důleţitou roli při formování 

dané politiky hraje i veřejné mínění, přestoţe je méně přímé neţ volby. [Howlet, Pearl, 

Ramesh 2009:63-64]  „The simplest model of the relationship between public opinion 

and public policy-making views government as a policy-making machine – directly 

processing popular sentiments into public policy decision and implementation 

strategies“. [Howlet, Pearl, Ramesh 2009:64-65]   

 

 Postoje veřejnosti k důchodové reformě ve sledovaném období zachytilo několik 

průzkumů veřejného mínění (viz přehled v tabulce č.4). Asi nejpodstatnějším 

průzkumem z oblasti důchodové reformy byla „Analýza názorů občanů na pokračování 

důchodové reformy“, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2006 

vypracovala společnost Factum Invenio. Průzkumu se zúčastnilo 993 respondentů 

starších 15 let. Přes 47 % respondentů označilo důchodovou reformu za zásadní úkol 

tehdejší vlády v oblasti reformy veřejných financí, a tak v pomyslném ţebříčku opatření 

obsadila první místo. „Důchodová reforma byla také nejčastěji zmiňovanou  

1. spontánní odpovědí. Její popularita souvisí jednak s přístupem médií, která informují 

v souvislosti s povolebním vyjednáváním o důchodové reformě jako o klíčovém úkolu 

budoucí vlády, jednak s obavami veřejnosti o své zajištění na stáří.“ [Factum Invenio 

2006:9]  Důchodová reforma tedy měla v období, kdy byl průzkum uskutečněn, 

poměrně velkou podporu veřejnosti. Výrazně menší uţ však bylo povědomí občanů  

o návrzích politických stran na uskutečnění důchodové reformy, určitou představu měla 

pouze čtvrtina dotázaných. [Factum Invenio 2006:10] V listopadu 2010 provedlo 

průzkum veřejného mínění CVVM. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, ţe se „o své 

finanční zajištění ve stáří obávají přibliţně dvě třetiny z určené skupiny občanů“  

a „k rozdělení důchodu na dvě části, základní a spořící, tedy k opatření, které má 

představovat „opt-out“, projevují vůli zhruba tři pětiny obyvatel“. [CVVM 2010] 

 



 

62 

 

 Pro dokreslení názorů veřejnosti jsem provedla rozhovor se zástupcem veřejnosti 

Ing. Lubošem Tomíčkem. Základní poznatky o tom, jak vnímal vývoj důchodové 

reformy a jak na něj v průběhu 20 let reagoval, jsou zaznamenány v tabulce č.4. 

Zdrojem informací pro něho byla vţdy média, díky kterým si utvářel  

na důchodovou reformu názor. Na přelomu století se začal zabývat zajištěním na stáří 

intenzivněji. Jak sám přiznal, částečně i pod mediálním tlakem, si pořídil penzijní 

připojištění, neboť přestal věřit tomu, ţe mu penze vyplácená státem bude ve starobním 

důchodu stačit. Od roku 2000 začal rovněţ důchodovou problematiku více sledovat, 

opět prostřednictvím médií. Připouští, ţe ho ovlivnila i komerční sdělení finančních 

společností v televizi, tedy reklama na různé produkty, včetně ţivotního pojištění  

a penzijního připojištění. Osobně se přiklání k povinnému odvodu části příjmů  

do penzijních fondů kontrolovaných státem, tedy k vícepilířovému systému. To 

koresponduje i s jeho politickou orientací. 
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Tabulka č. 4: Důchodová reforma v českém veřejném diskurzu  

 

 Počátek 90. let 1995 - 1999 2000 – 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 2009 2010 
 

Veřejnost v 

ČR 

   Většina obyvatel 

nepodporovala 

prodluţování věku 

odchodu do 

důchodu (CVVM 

2004(a)) 

 

Důchodová reforma 

jedním z méně 

váţných problémů 

(CVVM 2004(b)) 

 

Většina označila 

řešení důchodové 

reformy za velmi či 

docela naléhavé. 

(CVVM 2005) 

Důchodová 

reforma 

nejpoţadovanější 

reformou 

(FACTUM 

INVENIO 2006) 

 

Většina souhlasí 

s provedením 

důchodové reformy. 

(CVVM 2006) 

 

  Televize zdrojem 

informací o 

důchodovém 

systému pro 70 % 

respondentů, 

rozhlas pro 44 %. 

(VUPSV 2010) 

 

O finanční 

zajištění ve 

stáří se obávají 

přibliţně dvě 

třetiny lidí, k 

zavedení opt-

outu projevily  

vůli zhruba tři 

pětiny 

obyvatel. 
(CVVM 2010) 

 

 

 

 

Luboš  

Tomíček 

Nevnímal potřebu 

důchodové reformy. 

 

Zaloţil si ţivotní 

pojištění z důvodu 

zajištění blízkých 

v případě úmrtí a 

jiných neočekávaných 

událostí. 

Nevnímal potřebu 

důchodové 

reformy. 

 

 

 

 

 

 

Začal vnímat 

potřebu 

reformovat 

důchodový 

systém ČR 

(média, reklama) 

 

Zaloţil si 

důchodové 

připojištění ve 

věku 40 let (rok 

2001)  

Začal povaţovat 

důchodovou 

reformu za zásadní 

problém, který bude 

muset ČR co 

nejrychleji vyřešit. 

Souhlasí se závěry 

Bezděkovy komise 

a zavedením 

druhého pilíře. 

 

Ukončil staré a 

zaloţil si nové 

ţivotní pojištění 

z důvodu zajištění 

na stáří. 

Souhlasí 

s prodluţováním 

věku odchodu do 

důchodu. 

 Souhlasí 

s posledním 

návrhem 

důchodové 

reformy MPSV. 
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3.5  Důchodová reforma v českých veřejnoprávních médiích 

2008 -2010 

 V rámci praktické části diplomové práce byla provedena, jak jiţ bylo výše 

uvedeno, diskurzivní analýza. Rozdělila jsem ji do dvou částí, výzkumu toho, „co je  

za textem“, a toho, „co je v textu“. První část je zaloţena na zkoumání dokumentů  

a veřejných zdrojů o českých veřejnoprávních médiích, rozhovorech a zúčastněném 

pozorování. Druhá část je kombinací principů diskurzivní analýzy a kvantitativní 

analýzy mediálních sdělení.  

 

3.5.1 Veřejnoprávní média (to, co je za textem) 

 V praktické části diplomové práce jsem analyzovala mediální výstupy České 

televize a Českého rozhlasu. Abych mohla odpovědět na výzkumné otázky je potřeba, 

kromě analýzy mediálních výstupů, podrobněji analyzovat i tyto mediální instituce.  

 

V České republice funguje tzv. duální systém rozhlasového a televizního 

vysílání. To znamená, ţe se zde rozlišují média na soukromá (TV Nova, TV Prima, Z1, 

TV Óčko atd.) a veřejnoprávní neboli média veřejné sluţby (Česká televize, Český 

rozhlas, Česká tisková kancelář). Kaţdá z těchto skupin má svá specifika, která 

odpovídají poznatkům uvedeným v teoretické části diplomové práce. Označení 

veřejnoprávní médium se uţívá u sdělovacích prostředků, jejichţ příjmy tvoří veřejné 

peníze a jejich obsah je právně definovaný. [Wikipedie, 2010 (2)] 

 

 Činnost všech médií, veřejnoprávních i soukromých, upravuje Zákon 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Obsah programů 

vymezuje § 31. Pro účely diplomové práce jsou zásadní především tři níţe uvedené 

části, z nichţ je patrný vliv zákona na obsah zpravodajských i publicistických 

mediálních sdělení: 

 

 (1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat 

programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě 

zákona a v jeho mezích. 
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 (2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyváţené informace nezbytné  

pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být 

odděleny od informací zpravodajského charakteru.  

 

 (3)  Provozovatel  vysílání  je   povinen  zajistit,  aby  ve zpravodajských   

a  politicko-publicistických  pořadech  bylo dbáno  zásad  objektivity   a  vyváţenosti  

a  zejména   nebyla  v  celku  vysílaného  programu  jednostranně  zvýhodňována  

ţádná  politická strana   nebo   hnutí,   popřípadě   jejich   názory  nebo  názory 

jednotlivých  skupin  veřejnosti,  a  to  s  přihlédnutím k jejich reálnému postavení  

v politickém a společenském ţivotě.  

 

Česká televize (ČT) 

Byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako televize veřejné 

sluţby. V jejím čele je generální ředitel, kterého jmenuje Rada České televize. Ta je 

zároveň hlavním veřejným kontrolním orgánem, coţ je stanoveno v zákoně o České 

televizi. ČT zahrnuje dva celoplošné programy ČT1 a ČT2 a dva digitální programy 

ČT4 (sport) a ČT24 (zpravodajství). [ČT, 2010]   

 

Kontrola 

Rada ČT má patnáct členů, které volí (od roku 2001 na návrh subjektů, 

reprezentujících občanskou společnost) a odvolává Poslanecká sněmovna ČR. Měli by  

v ní být zastoupeni členové významných regionálních, politických, sociálních  

a kulturních uskupení. [ČT, 2010 (2)] 

 

Financování České televize 

Hlavní příjmy ČT plynou z televizních poplatků, jejichţ výběr byl uzákoněn 

v roce 2005. Další příjmy (menšinu) tvoří podnikatelská činnost ČT, tedy reklama, 

sponzoring aj. [ČT, 2010] Z toho vyplývá, ţe je Česká televize nezávislá na státním 

rozpočtu, coţ ji dává určitou volnost a neměla by tak podléhat politickým vlivům, 

přesto se tak bohuţel děje.  Jedním z příkladů můţe být kauza z roku 2007, kdy  

se někteří reportéři ČT ozvali kvůli sílícím politickým tlakům na jejich práci. Konkrétně 

se jednalo o pracovníky publicistického pořadu Reportéři ČT:  „Někteří reportéři ČT 

upozorňují, ţe je ohroţena nezávislost veřejnoprávní televize. Dokládají to na příkladu 
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reportáţí, které se týkaly lidí kolem Mirka Topolánka. Reportéři tvrdí, ţe nezávislost 

ohroţuje samotný generální ředitel Janeček a také členové Rady ČT Baumruk  

a Fibingerová.“ [iDNES, 29. října 2007]  

 

Externí a interní regulace činnosti České televize 

Činnost České televize upravují tři hlavní zákony, které definují její postavení, 

obsah i poslání, včetně ekonomických záleţitostí: 

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi  

 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
28

 

   

Interní regulace je realizována prostřednictvím Kodexu České televize, který 

schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a Statutu České televize, 

který schvaluje Rada České televize. Oba dva dokumenty se podrobněji zabývají 

posláním a činností ČT jako média veřejné sluţby a vycházejí ze zákona o České 

televizi. Kodex je přitom závazným dokumentem pro všechny její zaměstnance. Zdá se 

tedy, ţe je činnost ČT dostatečně regulována jak z venku, tak uvnitř.  

 

Posláním ČT je tedy obecně „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 

vyváţených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání  

k právnímu vědomí obyvatel ČR, rozvíjení kulturní identity obyvatel ČR a poskytování 

vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel.“  [Zákon o ČT] 

 

Co se týče zpravodajských a publicistických pořadů, tak je jejich obsah blíţe 

vymezen v Kodexu ČT. Případné nesrovnalosti a nedodrţení zásad Kodexu ČT 

posuzuje Etický panel. Pro účely diskurzivní analýzy jsou nejpodstatnější následující 

pasáţe:  

 

 Bod 1.2: „Programy České televize umoţňují svobodné šíření, výměnu, případně 

konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jejího působení spočívá 

ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného 

                                                 
28

 Nesouvisí přímo s obsahovou  náplní mediálních výstupů ČT,  a proto je pouze zmíněn. 
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zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či proţitků vnímání světa, který 

diváky obklopuje.“ 

 

 Bod 5.1: „Prvořadým úkolem České televize je zprostředkovávat informace  

ve zpravodajských a aktuálních publicistických pořadech. Divákům poskytuje 

informace důleţité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů. 

Pevné místo v programu zaujímá regionální zpravodajství.“ 

 

 Bod 5.6: „Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá  

na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování 

skutečnosti.“ 

 

 Bod 6.1: „Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní 

konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důleţitým otázkám 

veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, 

ţe téměř na kaţdý problém mohou lidé nahlíţet z různých úhlů a ţe vývoji 

společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize dbá, aby hlavní názorové 

proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není moţné 

zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný 

host, především uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů.“ 

 

Lidé v ČT 

Na kaţdém mediálním sdělení se podílí určitý počet lidí, kteří mají přesně 

vymezené funkce. V případě zprávy ve zpravodajských relacích to jsou
29

: 

 

 vedoucí domácí redakce – vybírá a přiděluje témata zpravidla den předem 

 reportér – zpracovává zadané téma, vystupuje ve zprávě, pracuje v terénu, 

vybírá hosty (konzultuje s editorem) 

 zpravodajská směna – pomáhá reportérovi při zpracování tématu, provádí 

rešerše, zajišťuje lidi, kteří budou ve zprávě vystupovat atd. 

 technická podpora – kameramani, zvukaři, střihači, atd. 

 editor – provádí kontrolu před tím, neţ se zpráva dostane do vysílání 
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 moderátor – uvádí jednotlivé zprávy, podílí se na jejich výběru, komunikuje 

s reportéry 

 

V případě publicistických pořadů se na výrobě mediálního sdělení podílí rovněţ 

tým pracovníků, záleţí vţdy na typu pořadu. Kaţdý z těchto lidí můţe ovlivnit celkové 

vyznění rozhovoru, reportáţe aj., a to záměrně i nezáměrně. Podílí se tak na utváření 

obrazu důchodové reformy Českou televizí. Jejich moţné úloze při vytváření 

mediálního sdělení se budu věnovat i níţe.  

 

Český rozhlas (ČRo) 

Byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase ke dni 1. ledna 1992.  

V čele Českého rozhlasu stojí generální ředitel, volený Radou Českého rozhlasu, která 

je zároveň hlavním veřejným kontrolním orgánem, coţ je stanoveno v zákoně o Českém 

rozhlase. ČRo zahrnuje čtyři celoplošné stanice Český rozhlas 1 – Radioţurnál, Český 

rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas 3 – Vltava a Český rozhlas 6. Dále čtyři speciální 

stanice Český rozhlas D-dur, Český rozhlas Rádio Česko, Český rozhlas Leonardo, 

Český rozhlas Radio Wave a jedenáct regionálních stanic. Český rozhlas 7 – Radio 

Praha vysílá do zahraničí. [ČRo, 2010 (1)] 

 

Kontrola 

Rada ČRo má devět členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna ČR. 

Jejím posláním je zajistit veřejnou kontrolu. Měli být v ní být zastoupeni členové 

významných regionálních, politických, sociálních a kulturních uskupení. [ČRo, 2010 

(2)] 

 

Financování Českého rozhlasu 

Hlavními příjmy ČRo jsou rozhlasové poplatky, jejichţ výběr byl uzákoněn 

v roce 2005. Další příjmy (menšinu) tvoří stejně jako u ČT podnikatelská činnost, tedy 

reklama, sponzoring aj. Z toho vyplývá, ţe je ČRo nezávislý na státním rozpočtu, coţ 

mu dává určitou volnost a neměl by tak podléhat politickým vlivům. [ČRo, 2010 (1)] 

                                                                                                                                               
29

 Identifikace jednotlivých pracovníků proběhla na základě rozhovoru s Danem Košťálem a Barborou 

Peterovou, pracovníky ČT. 



 

69 

 

V případě ČRo jsem nenašla nějaký výrazný případ, kdy by se politici snaţili ovlivnit 

obsah vysílání. 

 

Externí a interní regulace činnosti Českého rozhlasu 

Činnost ČRo upravují tři hlavní zákony, které definují její postavení, obsah  

i poslání, včetně ekonomických záleţitostí: 

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu  

 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
30

 

   

Interní regulace je realizována prostřednictvím Kodexu Českého rozhlasu, který 

schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a Statutu Českého 

rozhlasu, který schvaluje Rada Českého rozhlasu. Oba dva dokumenty se podrobněji 

zabývají posláním a činností ČRo jako média veřejné sluţby a přitom vycházejí  

ze zákona o Českém rozhlasu. Kodex je závazným dokumentem pro všechny její 

zaměstnance. Činnost ČRo je tedy stejně jako činnost ČT dostatečně formálně 

regulována jak z venku, tak uvnitř.  

 

Posláním ČRo je tedy obecně „poskytování objektivních, ověřených, ve svém 

celku vyváţených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání  

k právnímu vědomí obyvatel ČR, rozvíjení kulturní identity obyvatel ČR a poskytování 

vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel.“  [Zákon o ČRo]  

 

Co se týče zpravodajských a publicistických pořadů, jejich je obsah blíţe 

vymezen v Kodexu ČRo. Případné nesrovnalosti a nedodrţení zásad Kodexu posuzuje 

Rada České rozhlasu. Pro účely diskurzivní analýzy jsou nejpodstatnější následující 

pasáţe:  

 

 Bod 1.2: „Český rozhlas neumoţní nikomu mimo jeho platnou organizační 

strukturu rozhodovat o zařazení nebo nezařazení určité informace nebo 

materiálu do programu. Pravomoc soudů nebo správních úřadů, případně 

jiných subjektů, zaloţená zákonem zůstává nedotčena. Pracovnici Českého 

                                                 
30

 Nesouvisí přímo s obsahovou  náplní mediálních výstupů ČT,  a proto je pouze zmíněn. 
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rozhlasu nepodlehnou případnému nátlaku na zařazení nebo nezařazení určité 

informace nebo materiálu do programu, pokud by zařazení bylo v rozporu  

s tímto ustanovením, jakoţ i ostatními ustanoveními Kodexu.“ 

 

 Bod 1.3: „Český rozhlas je povinen pečlivě posuzovat, zda pořady či jejich části 

nesměřují, ať jiţ otevřeně nebo skrytě, k prosazování určitých obchodních nebo 

politických zájmů.“ 

 

 Bod 2.2: „Programy Českého rozhlasu umoţňují svobodné šíření, výměnu, 

případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jeho působení 

spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách 

veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či proţitků vnímání 

světa.“ 

 

 Bod 6.1: „Jedním z prvořadých úkolů Českého rozhlasu je zprostředkovávat 

informace ve zpravodajských a publicistických pořadech. Český rozhlas 

poskytuje posluchačům informace důleţité pro jejich všestrannou orientaci  

a svobodné utváření názorů. Pevné místo v programu zaujímá regionální 

zpravodajství.“ 

 

 Bod 6.3: „Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou 

reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. 

Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příleţitost vyjádřit argumenty, 

jimiţ zdůvodňují své postoje. 

 

Lidé v ČRo 

Stejně jako u ČT se na kaţdém mediálním sdělení podílí určitý počet lidí, kteří 

mají přesně vymezené funkce, přičemţ v rozhlase díky menší technické náročnosti mají 

reportéři větší volnost, respektive jejich skutečný podíl např. na zprávě je vyšší. 

Moderátoři ve studiu se ve větší míře osobně podílejí na přípravě pořadu. Obdobné to je 

u publicistických pořadů. 
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Největší vliv na celkové vyznění zprávy nebo reportáţe má sám redaktor, 

zasáhnout můţe editor či vedoucí příslušné redakce. Vše je zaloţeno na principu 

dialogu, nikoliv na příkazech nadřízených. Určitou volnost má redaktor i ve výběru lidí, 

které v reportáţi dostávají prostor. U politických zpráv je zvlášť kladen důraz  

na vyváţenost, mělo by se jednat tedy o průřez názorů různých politických stran. 

Rozdílná situace nastává v případě, kdy se zpráva týká jedné politické strany. Podle 

obsahu zprávy jsou oslovováni zástupci z jiných oblastí. „V případě, ţe je poptávka  

po čistě politickém příspěvku, vystupují v reportáţi jen politici, pokud jde o pohled  

do praxe, potom v ní vystupují ti, na které má například rozhodnutí poslanců dopad,“ 

vysvětlila v rámci rozhovoru Veronika Malá, redaktorka domácí redakce Českého 

rozhlasu 1 – Radioţurnál.  Podle Malé se v ČRo snaţí dodrţet to, aby se hosté střídali, 

aby se střídali politici s experty, lidmi z praxe atd. 

 

3.5.2  Sledované kategorie (to, co je v textu) 

Aby bylo moţné odpovědět na otázku, jak veřejnoprávní média prezentují 

důchodovou reformu („to, co je v textu“), bylo nutné zanalyzovat velké mnoţství textů. 

K výběru textů byl vyuţit vyhledávač Anopress od společnosti Anopress IT a.s.  

a k dalšímu zpracování byla pouţita aplikace ISA 2008. Nejprve bylo nutné stanovit 

rozsah sledovaného období. Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu mediálních 

sdělení bylo toto období stanoveno od 1. ledna 2008, kdy tzv. první fáze důchodové 

reformy byla těsně před vstupem do legislativního procesu, do 13. července 2010, kdy 

nastoupila vláda Petra Nečase a do čela Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které je 

za reformu odpovědné, usedl Jaromír Drábek. Výběr médií byl omezen  

na veřejnoprávní (Česká televize, Český rozhlas
31

) s tím, ţe do výběru byly zahrnuty 

všechny jejich kanály a stanice. Jako klíčová slova jsem zvolila sousloví „důchodová 

reforma“ a „penzijní reforma“. Po zadání klíčových slov vyhledávač našel 883 výstupů, 

přičemţ bylo třeba provést dvě kola třídění. V prvním kole byly vyřazeny texty  

o důchodové reformě, které nesouvisely s Českou republikou a ani v nich tento kontext 

nebyl zmíněn. Nejčastěji se týkaly důchodové reformy v Itálii, Francii či Řecku. 

V druhém kole byly vyřazeny články, ve kterých byla zmíněna důchodová reforma 

                                                 
31

 Mezi veřejnoprávní média patří i Česká tisková kancelář, která však do analýzy nebyla záměrně 

zahrnuta. Slouţí totiţ především jako zdroj informací pro média a veřejnost se s jejími výstupu nedostává 

moc často do přímého styku. Je rovněţ odlišně financována. 
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náhodně, nebylo to v politickém či sociálním kontextu nebo vyhledavač špatně 

vyhodnotil výskyt klíčových slov v textu. Celkem tedy bylo analyzováno 481 výstupů 

(jejich přepisů) z níţe uvedených médií: 

 

Česká televize: ČT1, ČT2, ČT24 

Český rozhlas: ČRo 6, ČRo Brno, ČRo České Budějovice, ČRo Hradec Králové, ČRo 

Olomouc, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Regina, ČRo Sever, ČRo Středočeský kraj, 

ČRo Vysočina, ČRo Rádio Česko, ČRo 1 – Radioţurnál 

 

Největší počet výskytů klíčových slov byl zaznamenán u ČT24 (celkem 96)  

a ČRo 1 – Radioţurnálu (celkem 133), coţ svědčí o tom, ţe se jedná o především 

zpravodajské stanice, které poskytují informace takřka nepřetrţitě. Přehled výskytů  

u ostatních stanic a kanálů viz Příloha č.1. 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, diskurzivní analýza textů umoţňuje vytvářet 

sledované kategorie aţ v průběhu analýzy, čehoţ jsem se snaţila drţet. Nešlo  

ale opomenout kvantitativní stránku věci, a to především v souvislosti s interpretací 

závěrů. Závěry jsou doplňovány o poznatky z rozhovorů se zástupci České televize  

a Českého rozhlasu a ze zúčastněného pozorování, které proběhlo v rámci mého 

působení v tiskovém oddělení MPSV, které trvalo od ledna 2010 do listopadu 2010. 

 

Žánr 
 

 Před analýzou kaţdého textu bylo nutné určit jeho ţánr. To znamená, jestli jde  

o zpravodajský či publicistický útvar, coţ bylo podstatné pro další zkoumání kvůli 

základním rozdílům, které mezi nimi jsou: 

 

Zpravodajství 

→ zaloţeno na informacích a faktech 

→ nemá obsahovat novinářův názor a má tlumočit pouze fakta 

→ hlavním výstupem je zpráva  

X 

Publicistika 

→ novinářská činnost spojená se stanoviskem, objasňující události 

→ kromě informací obsahuje i názor, hodnocení, subjektivní přístup, postoje, soudy 

→ hlavním výstupem je reportáţ, interview aj.             [Osvaldová, 2002:146 a 216] 
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Publicistických mediálních sdělení bylo zaznamenáno 255 a zpravodajských 

226. V souvislosti s tímto rozlišením bylo nahlíţeno na to, zdali veřejnoprávní média 

plní poslání médií veřejné sluţby. 

 

Kontext výskytu důchodové reformy 

 Druhou ze sledovaných kategorií byl kontext výskytu klíčových slov. Celkem 

jsem v průběhu analýzy určila 41 kategorií. Dle těchto kategorií lze zpětně identifikovat 

klíčové události, které se ve sledovaném období v souvislosti s důchodovou reformou 

uskutečnily. Níţe se podrobněji věnuji pěti nejčastějším výskytům, na jejichţ základě 

lze určit několik znaků, které důchodová reforma v českých veřejnoprávních médiích 

má. 

 

Největší počet výskytů důchodové reformy byl zaznamenán v kontextu 

pokračování důchodové reformy (celkem 90 x), tzn. toho, co bude následovat po tzv. 

první etapě. Po celé sledované období se toto téma objevovalo poměrně pravidelně 

zejména v rámci debat a různých rozhovorů s představiteli politických stran. 

V mediálních sděleních je často odkazováno na výsledky činnosti Bezděkovy komise, 

doporučení OECD či Evropské unie a na důchodovou reformu na Slovensku. Výrazně 

upřednostňovány jsou ekonomické dopady reformy před těmi sociálními.  

Ze sledovaných mediálních výstupů vyplývá, ţe: 

 

 neexistuje širší politická shoda o tom, jak by měla důchodová reforma 

vypadat (nástroje, financování, dokončení), 

 dokončení důchodové reformy si vyţádá vysoké finanční náklady, 

 provedení/neprovedení reformy bude mít především ekonomické důsledky. 

 

Druhý nejčastější výskyt klíčových slov byl zaznamenán v kontextu tzv. první 

etapy důchodové reformy (celkem 63 x), a to v období, kdy procházela legislativním 

procesem (první polovina roku 2008), a pak v období, kdy opatření s ní související 

vstoupila v účinnost (leden 2010). Stala se velice frekventovaným tématem, a to jak 

v rámci zpravodajství, které bylo spíše popisné, tak v rámci publicistických pořadů, 

různých debat a diskuzí. Kromě několika zmínek o nesouhlasu odborů, kterým se budu 
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věnovat níţe, média nereflektovala sociální dopady
32

, které s sebou kaţdá taková 

zásadní reforma přináší. Ze sledovaných mediálních výstupů vyplývá, ţe: 

 

 je důchodová reforma nezbytná, 

 neexistuje širší politická shoda o tom, jak by měla důchodová reforma 

vypadat (nástroje, financování, dokončení), 

 budou následovat další fáze. 

 

Třetí nejfrekventovanější výskyt důchodové reformy byl sledován v kontextu 

voleb (celkem 39 x). Ve sledované období proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR 

(17.10. - 18.10.2008), zastupitelstev krajů (17. - 18. 10. 2008), Evropského parlamentu 

(05.06. - 06. 06. 2009) a do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (28. 05. 

– 29. 05. 2010). Důchodová reforma se stala tématem předvolebních debat, zejména 

v rámci sněmovních voleb v červnu 2010. Ze sledovaných mediálních výstupů vyplývá, 

ţe: 

 

 neexistuje širší politická shoda o tom, jak by měla důchodová reforma 

vypadat (nástroje, financování, dokončení), 

 po volbách do poslanecké sněmovny (červen 2010) bude důchodová reforma 

prioritou nové vlády, 

 je nejvyšší čas s důchodovou reformou pokračovat, neboť další otálení by 

mohlo mít negativní důsledky pro celou společnost. 

 

Čtvrtým nejčastějším sledovaným kontextem, kdy se v médiích objevila 

důchodová reforma, byla činnost Poradního expertního sboru ministra financí a ministra 

práce a sociálních věcí (PES) (celkem 36 x), tzv. druhé Bezděkovy komise, jejímţ cílem 

bylo doporučit změny v důchodovém systému. Tento výskyt byl zaznamenán zejména 

v období zahájení její činnosti v lednu 2010 a v době, kdy tato skupina prezentovala své 

výsledky, tj. v červnu 2010. Ze sledovaných mediálních výstupů vyplývá, ţe: 
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 Například došlo k poměrně váţným komplikacím spojeným s novým vymezením  invalidity (zavedení 

třístupňové invalidity) a nahrazením dosavadního plného invalidního nebo částečného invalidního 

důchodu jednou dávkou – invalidním důchodem. 
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  závěry činnosti tohoto sboru budou slouţit jako podklad po novou vládu 

(byla jmenována v červenci 2010) 

 důchodová reforma je nezbytná, 

 na důchodové reformě pracoval tým skutečných odborníků
33

. 

 

Pátým nejčastějším kontextem výskytu důchodové reformy byla činnost 

ČMKOS (celkem 33 x), a to zejména v důsledku jejich nesouhlasu s opatřeními, které 

zahrnuje první fáze důchodové reformy. Tento nesouhlas se projevil zejména v květnu 

2008, kdy odbory demonstrovaly před Strakovou akademií. V souvislosti s odbory se 

dostal do médií ve zvýšené míře i sociální rozměr důchodové reformy a její negativní 

sociální dopady na určité skupiny obyvatel, především pak na pracovníky v těţkém 

průmyslu. Ze sledovaných mediálních výstupů vyplývá, ţe: 

 

 důchodová reforma můţe mít negativní dopad na určité skupiny 

zaměstnanců, 

 komunikace Vlády ČR s odbory není dobře nastavená, 

 je nutná celospolečenská shoda pro přijetí reformy. 

 

Další kategorie výskytu důchodové reformy by se daly shrnout do několika 

skupin, z nichţ výrazně převládala témata z ekonomické oblasti (daně, ekonomická 

krize, financování důchodové reformy, hospodářská politika ČR, činnost Národní 

ekonomické rady, penzijní fondy, státní rozpočet, přijmutí Eura, valorizace důchodů 

atd.). Sociální rozměr důchodové reformy byl v mediálních výstupech méně výrazný, 

několik kategorií by se ale dalo do sociální oblasti zařadit (diskriminace seniorů, 

budoucnost seniorů, stárnutí populace, sociální pojištění). Další oblast by se dala nazvat 

oblastí zahraniční (doporučení OECD, doporučení Evropské unie, důchodový systém 

na Slovensku). Více výskytů bylo rovněţ zaznamenáno v souvislosti s jednáním 

politických stran (sjezdy), vlády, poslanecké sněmovny či jednáním o trojkoalici  

po květnových volbách do poslanecké sněmovny. Mimo výše uvedené kategorie je 

rozhodnutí Ústavního soudu k výpočtu penzí (únor 2010) a reforma zdravotnictví. 
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 Toto nesouhlasí s realitou, neboť většina členů sboru byla v té době napojena na soukromé společnosti, 

které by mohly mít na provedení důchodové reformy svůj zájem. 
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Analyzované mediální výstupy obecně svědčí především o nutnosti důchodovou 

reformu provést, zdůrazňují její důleţitost a nezbytnost pro další fungování společnosti. 

Mnohdy ale pouze v obecné neurčité rovině, coţ dosvědčuje i ředitel STEM Jan Hartl: 

„Kdyţ si řekneme reforma penzijního systému, tak bychom řekli, ţe průměrně vzdělaný 

člověk, člověk průměrně se zajímající o společenské dění, by měl vědět, ţe penzijní 

reforma to představuje za prvé, za druhé, za třetí. Máme tam dva rozcestníky, nevíme 

ještě tohle a tohle, ale na tom se pracuje. Tak tohleto dneska u nás nikdo neřekne. A je 

to smutný výsledek prostě dlouholetého snaţení politiků, ţe vlastně nikdo se nesnaţí nic 

sdělovat, prosazovat.“ [ČRo 6, 2008] 

 

Kdo má přístup do diskurzu  

Nezbytnou součástí mediálních sdělení v televizi a v rozhlase (zpravodajského 

 i publicistického ţánru) je přítomnost dalších osob. Kromě moderátorů a reportérů  

ve zprávách vystupují lidé, kterých se dané téma týká, čímţ legitimizují pravdivost 

informací, dokládají další fakta, popřípadě komentují danou událost. V publicistických 

pořadech zastávají roli hostů, kteří jsou zpovídáni na dané téma, popřípadě vystupují 

v rámci debaty a podobně, čímţ dostávají prostor k vyjádření vlastních názorů, postojů, 

prezentují své zaměstnavatele, politické strany atd. Rovněţ slouţí jako zdroj informací, 

a proto můţe být jejich role v konečném vyznění mediálního sdělení velmi důleţitá.  

 O tom, kdo vystoupí v reportáţi, kdo bude pozván do studia či bude po telefonu 

komentovat danou událost, rozhodují pracovníci médií. Dle zástupců České televize  

a Českého rozhlasu mnohdy o tomto výběru rozhoduje pouze „náhoda“, neboli to, kdo 

první zvedne telefon. Dají se ale identifikovat další faktory, a to: 

 

 čas, ochota a flexibilita oslovených hostů  

 předchozí zkušenosti (s kým byla dobrá spolupráce uţ dříve, je opakovaně 

oslovován) 

 kontakty (na tiskové odbory, PR oddělení atd.) 

 

V rámci zkoumání vybraných mediálních sdělení České televize a Českého 

rozhlasu jsem stanovila celkem 18 kategorií zapojení diskurzů, přičemţ jsem se 

zaměřila na „ţivé“ promluvy, a to ze záznamu či v přímém přenosu. V souvislosti 

s důchodovou reformou v médiích nejčastěji vystupovali zástupci politického diskurzu 

(celkem 201 x). Z toho v 107 případech v mediálních sděleních dostali prostor zástupci 
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dvou a více politických stran. U těchto mediálních výstupů můţeme mluvit o jisté 

vyváţenosti. U ostatních dostala prostor vţdy pouze jedna politická strana, coţ se dá 

akceptovat u publicistických pořadů typu Otázky Václava Moravce, avšak jiţ méně 

v případě zpravodajských relací. Nejvíce příleţitostí samostatně vystoupit dostali 

zástupci ODS (celkem 45 x), coţ zřejmě souvisí s tím, ţe po většinu sledovaného 

období byla tato politická strana stranou vládní.  ČSSD, tehdy hlavní opoziční strana, se 

samostatně k důchodové reformě vyjádřila ve 29 případech. Ostatní politické strany se 

vyjadřovaly k tématu bez „protiřečníků“ pouze výjimečně (1–5 x). Prostor pro vyjádření  

bez „protiargumentů“ někoho jiného neţ moderátora či reportéra dostali  

i zástupci soukromého sektoru (celkem 54 x), odborného diskurzu (celkem 14 x), 

odborů (celkem 10 x), přičemţ diskurz soukromý se ukázal jako velice vlivný zdroj 

informací, který veřejnoprávní média často vyuţívají na rozdíl od zástupců diskurzu 

odborného. 

 

Dále byly sledovány výskyty kombinací zastoupených diskurzů v mediálních 

sděleních. Nejčastěji se „střetávali“ představitelé politického a soukromého diskurzu 

(celkem 67 x), dále politického a odborného diskurzu (celkem 14 x) a pouze zřídka 

zástupci odborného a soukromého diskurzu (celkem 6 x). Ve 4 případech byla 

zaznamenána přítomnost všech diskurzů (politického, soukromého i odborného),  

zastoupení v nich měli i zástupci veřejnosti (formou ankety). Tato sdělení se jeví  

pro tvorbu vlastního obrazu důchodové reformy na základě plurality informací a názorů 

ideální (příklad viz Příloha č.3). Nutno však zohlednit, ţe kaţdý ţurnalistický ţánr  

a forma sdělení se liší, a to i rozsahem. Do 30 minutového publicistického pořadu typu 

Studia STOP se vejde mnohem více informací neţ do 2 minutové televizní zprávy. 

 

Ve zbytku mediálních výstupů (celkem 114) kromě zástupců mediálního 

diskurzu nikdo další nevystupoval. Jednalo se především o televizní či rozhlasové 

zprávy na ČT24 či ČRo 1 – Radioţurnálu, tedy v médiích, které poskytují informace 

v různých formách nepřetrţitě po celý den. Zástupci jiných diskurzů v těchto výstupech 

byli pouze zmiňováni a nevystupovali přímo. 

 

V souvislosti s určováním toho, do kterého diskurzu lidé hovořící v mediálních 

výstupech patří, jsem narazila na několik problémů. Ty se týkaly především toho,  

ţe vybraní jedinci spadali zároveň do více kategorií. Některé z nich jsem po zváţení 
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jejich působení v různých organizacích, společnostech, ve veřejné správě atd. nakonec 

do příslušných kategorií zařadila, narazila jsem ale i na takové případy, které zařadit 

nešly. Níţe uvádím některé příklady s tím, ţe se snaţím doloţit to, jak jsem 

postupovala. Přestoţe tato problematika je spíše okrajovou záleţitostí diplomové práce, 

názorně ukazuje, jak je důleţité znát některé souvislosti, aby si příjemce daného sdělení 

mohl vytvořit vlastní názor na základě přesných a pravdivých informací. 

 

Vladimír Bezděk
34

 

→ v médiích prezentován jako odborník na penzijní systémy (odborný diskurz) 

→ generální ředitel a předseda představenstva Aegon Pojišťovna a Aegon Penzijní 

fond (do května 2010) (soukromý diskurz) 

→ v  letech 2004 a 2005 vedl Bezděkovu komisi a od ledna do června 2010 vedl 

expertní skupinu vlády (PES) zaměřenou na přípravu důchodové reformy 

(politický diskurz) 

 představitel soukromého diskurzu, neboť v převáţné části sledovaného období 

pracoval pro společnost Aegon 

 

Na tento střet zájmů se aţ na několik málo výjimek v českých veřejnoprávních 

médiích nepoukazovalo. Petr Holub v rámci kritiky činnosti PES (viz Příloha č. 2) 

uvedl, ţe „je tu však další pochybnost. Na přípravě reformy se podíleli ředitelé velkých 

penzijních společností. Jde o střet zájmů, jak nakonec připustil i předseda komise 

Vladimír Bezděk. Mezi dokončením a zveřejněním návrhu rezignoval z ředitelského 

místa pojišťovací společnosti Aegon. Jednou větou: bude třeba prozkoumat, jestli 

reforma příliš nesleduje zájmy těchto firem.“ Toto se týká i níţe uvedeného Jiřího 

Rusnoka a dalších členů poradního sboru. Pokud se o nich mluví v médiích pouze jako 

o expertech a odbornících a jejich hlavní činnost je „zatajována“, příjemce sdělení tak 

nedostává úplné informace k vytvoření vlastního názoru. 

                                                 
34

 iDNES.cz. Expert na důchody Vladimír Bezděk nastupuje do Generali PPF. IDnes.cz [online]. 2010-8-

30, 2, [cit. 2010-12-04]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/expert-na-duchody-vladimir-

bezdek-nastupuje-do-generali-ppf-pqz-/ekoakcie.aspx?c=A100830_134447_ekoakcie_spi>. 
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Jiří Rusnok
35

 

→ v médiích prezentován jako odborník na penzijní systémy (odborný diskurz) 

→ bývalý náměstek ministra práce a sociálních věcí a ministr financí (politický 

diskurz) 

→ od ledna do června 2010 členem expertní skupiny vlády ČR zaměřené na 

přípravu důchodové reformy (politický diskurz) 

→ předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. (soukromý diskurz) 

→ prezident Asociace penzijních fondů (soukromý diskurz) 

→ do ledna 2010 člen ČSSD (politický diskurz) 

 představitel soukromého diskurzu, vzhledem k funkcím, které zastával 

v období činnosti PES (v tomto období se v médiích objevoval ve zvýšené míře)  

 

Pavel Mertlík
36

 

→ bývalý ministr financí (politický diskurz) 

→ hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s. (soukromý diskurz) 

→ interní pedagog na Katedře evropské ekonomické integrace a hospodářské 

politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (odborný diskurz) 

→ člen ČSSD (politický diskurz) 

 představitel soukromého diskurzu, neboť ve sledovaném období byla jeho 

hlavním zaměstnavatelem soukromá společnost Raiffeisenbank 

 

Petr Šimerka
37

 

→ bývalý člen předsednictva ČMKOS (politický diskurz)
38

 

→ do července 2010 ministr práce a sociálních věcí navrţený za ČSSD (politický 

diskurz) 

→ státním tajemníkem-náměstkem ministra práce a sociálních věcí do května 2009 

(politický diskurz) 

                                                 
35

 Vláda České republiky: Členové Národní ekonomické rady [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. Ing. Jiří 

Rusnok.  

Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/ing--jiri-rusnok-

51449/>. 
36

 IES [online]. 2004-2009 [cit. 2010-12-04]. Doc. Ing. Pavel Mertlík CSc. Dostupné z WWW: 

<http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/mertlik>. 
37

 MPSV 
38

 Odbory jsou ve své podstatě zájmovou skupinou. „V procesu tvorby politiky se prosazují nejrůznější 

zájmové skupiny, přičemţ se ukazuje,…, ţe hranice mezi zájmovými skupinami a politickými stranami 

není ostrá ani nepropustná.“ [Potůček 2005:52].  
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→ externí pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (odborný diskurz) 

 představitel politického diskurzu vzhledem k aktivitám, které ve sledovaném 

období převaţovaly 

 

Jan Švejnar
39

  

→ profesor ekonomie na University of Michigan (odborný diskurz) 

→ konzultant Světové banky (odborný diskurz) 

→ ekonomický poradce české vlády – prezidenta Václava Havla, premiéra 

Vladimíra Špidly, vicepremiéra Martina Jahna, ministrů Karla Dyby  

a Bohuslava Sobotky (politický diskurz) 

→ předseda Řídící a dozorčí rady CERGE (později CERGE-EI) na Univerzitě 

Karlově (odborný diskurz) 

→ bývalý předseda dozorčí rady ČSOB (soukromý diskurz) 

→ kandidát na prezidenta ve volbách v únoru 2008 s podporou ČSSD a Strany 

zelených (politický diskurz) 

 představitel odborného diskurzu, neboť u něj ve sledovaném období 

převaţovaly odborné aktivity 

 

Petr Zámečník
40

 

→ v českých veřejnoprávních médiích je nazýván expertem (odborný diskurz) 

→ novinář, publicista, šéfredaktor odborných serverů Investujeme.cz  

a Hypoindex.cz (mediální diskurz), jejichţ provozovatelem je soukromá 

společnost Fincentrum, která mimo jiné poskytuje finanční poradenství
41

 

(soukromý diskurz) 

 představitel soukromého diskurzu, neboť ve sledovaném období byl především 

zaměstnancem soukromé společnosti 

 

                                                                                                                                               
V odborech je rovněţ  řada politických příslušníků. 
39

 Zdroj: Jan Švejnar [online]. 2007–2010 [cit. 2010-12-04]. Ţivotopis v datech. Dostupné z WWW: 

<http://www.jansvejnar.cz/?page=zivotopis-v-datech>. 
40

 Zdroj: Investujeme.cz [online]. 2006–2010 [cit. 2010-12-04]. Petr Zámečník. Dostupné z WWW: 

<http://www.investujeme.cz/autor/petr-zamecnik/>. 
41

 To znamená, ţe by na důchodové reformě mohla mí rovněţ vlastní zájem. 

 Zdroj: Fincentrum [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. Dostupné z WWW: <http://www.fincentrum.com/>. 
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Josef Šíma
42

 

→ vyučující a rektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut (odborný diskurz), 

kterou zaloţilo občanské sdruţení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, 

která je úzce spojená s ODS (politický diskurz) 

 nelze jednoznačně zařadit 

 

Výše uvedenými příklady jsem se snaţila dokázat, jak podstatná můţe být 

znalost, respektive neznalost souvislostí, ţe není odborník jako odborník, a kaţdý 

člověk, který se v médiích projevuje, můţe být ovlivněn členstvím v politické straně 

nebo svým zaměstnavatelem. Jak se tyto skutečnosti projevují či neprojevují 

v mediálních sděleních, by zajisté bylo zajímavým námětem pro další diplomovou 

práci. Nutno ale připustit, ţe není v silách většiny příjemců sdělení, kteří se v dané 

problematice příliš neorientují, zkoumat minulost a současnost lidí, kteří v médiích 

dostávají prostor. Navíc, kaţdý, kdo v médiích vystupuje, má vlastní svědomí,  

do kterého nikdo jiný nevidí. 

 

Narazila jsem ale i na další problematické jevy. Bez ohledu na to, zdali je člověk 

povaţovaný za odborníka skutečně odborníkem, byl výběr těchto odborníků  

v českých veřejnoprávních médiích ve sledovaném období značně omezený. Kromě 

Vladimíra Bezděka (Aegon, předseda PES), Jiřího Rusnoka (ING, Asociace penzijních 

fondů), Tomáše Sedláčka (ČSOB), Davida Marka (Patria Finance) či Aleše Michla 

(Raiffeisenbank) zřejmě v České republice nejsou aţ na výjimky dle analýzy ţádní jiní 

odborníci (experti), kteří by se mohli k danému tématu vyjádřit. 

 

Z politiků měli téměř monopol na téma důchodová reforma Petr Nečas (ODS), 

Zdeněk Škromach (ČSSD), Jan Mládek (ČSSD), Miroslav Opálka (KSČM), Miroslav 

Kalousek (KDU-ČSL/TOP 09) a Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), tzn., ţe frekvence jejich 

vystupování v médiích byla výrazně vyšší neţ u ostatních politiků. V případě 

odborníků, tak jak jsem je definovala výše, tzn. nikoli zaměstnanců soukromých 

společností, výrazně vyšší frekvence u ţádného z nich zaznamenána nebyla. Zajisté 

velice zajímavým poznatkem je i to, ţe prostor k vyjádření dostalo ve sledovaném 

období minimum ţen. 

                                                 
42

 CEVRO Institut [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. Dostupné z WWW: 

<http://www.cevroinstitut.cz/cz/teacher/josef_sima>. 
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Požadavky na mediální sdělení u veřejnoprávních médií 

 Pro účely diplomové práce byly zkoumány tři hlavní poţadavky na mediální 

sdělení, které jsou uvedeny uţ v teoretické části diplomové práce: objektivita, 

vyváţenost, nepředpojatost. Tyto poţadavky jsou rovněţ zakotveny v základních 

dokumentech upravujících činnost medií. Základním nástrojem vnější regulace nejen 

veřejnoprávních médií je Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání. Z hlediska diplomové práce jsou podstatné především Zákon  

č. 483/1991 Sb., o České televizi a Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Kromě 

zákonů mediální sdělení ovlivňují vnitřní regulační opatření, v případě zkoumaných 

médií to jsou Kodex České televize a Kodex Českého rozhlasu.  

 

 Jak zákon o ČT, tak zákon o ČRo v § 2 definují hlavní úkoly daného média. 

„Hlavními úkoly veřejné sluţby v oblasti televizního/rozhlasového vysílání jsou zejména 

poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyváţených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu povědomí obyvatel 

České republiky, …“ 

 

 Kodexy veřejnoprávních médií v podstatě obsahují to samé, ovšem zacházejí  

do podrobností. Kaţdý nový zaměstnanec se musí s kodexem seznámit, působí tedy 

preventivně. V případě porušení kodexu následují sankce. Rozsah diplomové práce 

neumoţňuje oba kodexy rozebírat do detailů, k základnímu vhledu postačí jejich 

preambule, které obsahují téměř shodné body. Budu se tedy věnovat pouze Kodexu 

ČRo, který má o dva body více neţ  Kodex ČT. Dle kodexu Český rozhlas především 

(body související se zkoumanou problematikou): 

 

d) představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níţ je moţno vyjadřovat široké  

    spektrum názorů a hledisek, 

e) poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, komentáře a analýzy,  

f) vytváří pluralitní, nápaditou a rozmanitou nabídku, která splňuje vysoká etická  

    a kvalitativní měřítka, a nepodřizuje snahu o kvalitní výstup tlakům trhu. 

 

 V preambulích je mimo jiné zakotveno postavení pracovníků obou médií: 

„Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání veřejné sluţby, musejí splňovat vedle 

odborných poţadavků také poţadavky mravní. Odpovědnost jedinců, kteří oslovují 
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statisíce lidí, je mimořádná i tím, ţe je stvrzována v nepřetrţitém procesu a za všech 

objektivních i subjektivních okolností“. V dalších částech jsou poţadavky na mediální 

sdělení i pracovníky médií definovány podrobněji. 

 

 Co se týče objektivity, nebyl nalezen ve zkoumaných mediálních sděleních 

případ, který by svědčil o neobjektivitě. Televizní a rozhlasové zprávy jsou díky svým 

vlastnostem (obraz, zvuk) velice přesvědčivé, mohou zachytit událost v přímém 

přenosu, vystupují v nich lidé přímo, coţ informace v nich obsaţené legitimizuje 

mnohem více neţ informace zachycené na papíře (v novinách) či na webových 

stránkách on-line médií. 

 

Problematicky by se mohl jevit poţadavek na vyváţenost, neboť ve velkém 

mnoţství sdělení dostal prostor pouze jeden řečník, a to zejména v případě politických 

stran, kdy mohli samostatně vystupovat především zástupci ODS (viz výše).  

 

U nepředpojatosti (nestrannosti), respektive předpojatosti, by se dalo popsat 

několik sporných momentů. Média přijala za vlastní několik základních tezí, které  

do mediálních sdělení vnesli především zástupci politického diskurzu, kteří neustále 

opakují dokola ty samé informace, v hodnoticích soudech, komentářích i rozhovorech. 

Asi nejviditelnějším projevem politického (pravicového) diskurzu je preference 

fondového pilíře důchodového systému. 

 

 Dokázat nedodrţování těchto tří základních poţadavků je velice obtíţné,  

a záměrnost takové činnosti nelze dokázat téměř vůbec. Pracovníci veřejnoprávních 

médií tak mohou činit z pouhé neznalosti nebo mohou svoji práci jednoduše zanedbat. 

A protoţe mají nárok na vlastní názor stejně jako ostatní lidé, nelze jim případnou 

minimální předpojatost vyčítat. Na rozdíl od vědců nemají v mediálních sděleních 

prostor na přiznání svého politického smýšlení, postojů, hodnotových rámců a podobně. 

Navíc jsou pod neustálým tlakem, na zpracování příspěvku mají omezený čas, omezují 

je technické moţnosti a řídí se uzávěrkami. Podle Dana Košťála, který donedávna 

pracoval ve zpravodajské směně České televize, ke zvýhodňování konkrétních osob či 

skupin dochází nezáměrně. Upozornil však na fakt, ţe vazby pracovníků v médiích 

 a politiků jsou velice úzké, coţ dokazují například jejich „přátelství“ v sociálních sítích, 

jako je například Facebook. Kromě toho sociální sítě vyuţívají pracovníci PR jako 
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způsob navázaní a udrţování kontaktu s redaktory. „Přátelství“ pak zuţitkovávají  

ve prospěch instituce, kterou zastupují. Manipulovat s některými zástupci médií obecně 

je poměrně snadné. Rozhodujícím vlivem na celkové vyznění zprávy, například  

o veřejné instituci, můţe být dokonce i kvalita a kvantita podávaného občerstvení  

na tiskové konferenci. Toto tvrzení samozřejmě nelze přímo dokázat a zobecnit  

na všechny pracovníky veřejnoprávních médií, někteří ţurnalisté ale výše uvedeným 

charakteristikám bohuţel odpovídají. [zúčastněné pozorování MPSV] 

 

Hodnotící kritéria důchodové reformy a jejích důsledků  

 Jak jiţ bylo výše avizováno, v rámci analýzy jsem se zaměřila i na tzv. odborný 

rozměr mediálních sdělení ve formě kritérií „správné“ důchodové reformy. Vycházela 

jsem přitom z hodnotících kritérií Nicholase Barra tak, jak je prezentoval Martin 

Potůček [2010]. Hledala jsem proto níţe uvedené kontexty, které zohledňují 

ekonomické, sociální a politické aspekty důchodové reformy. Téma podoby důchodové 

reformy bylo totiţ velice frekventované, a proto bylo zajímavé sledovat, jak mediální 

výstupy vyznívaly. Nutno podotknout, ţe se kritéria neobjevovala pouze v promluvách 

zástupců odborného diskurzu, jak dokazují i uvedené příklady. 

 

Kritérium (počet výskytů) 

 Rozpočtová odpovědnost (celkem 15 x) 

 např.: „… Já si myslím, ţe Česká republika by se měla zaměřit na to, aby zvládla 

nějakou penzijní reformu, reformu zdravotnictví, to by strašně moc prospělo. 

Jsme malá otevřená ekonomika, vyrovnaný rozpočet by byl pro investory určitě 

lákavou věcí, takţe to je takový velký úkol a na to bysme se měli zaměřit. To, 

jaký bude růst, to nemáme tak úplně, úplně v rukách.“ [Jan Šimek in ČT24, 19. 

11. 2009] 

 

 Kvalita ţivota důchodců (celkem 14 x) 

 např.: „Tato situace se dá za 20 let změnit a já jsem přesvědčen, ţe ten 

minimální důchod, na který ten stát bude mít, nebude bohuţel plně pokrývat ani 

ty základní ţivotní potřeby důchodců, ošacení, jídlo, nájemné, energie a tak 

dále.“ [Pavel Jirák in ČT24, 7. 1. 2010] 
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 Solidarita (celkem 15 x) 

 např.: „… Bezděkova komise říká, ţe bez dalších finančních prostředků  

do systému to bude dost problém a nabízí tam určité varianty, o kterých si 

myslím, ţe je moţné jednat. Na druhé straně ty konkrétní návrhy, které tam jsou, 

tak výrazným způsobem posouvají míru solidarity v neprospěch lidí s niţšími 

příjmy a to si myslíme, ţe jsou věci, o kterých je třeba jednat.“ [Zdeněk 

Škromach in ČRo – Radioţurnál 11. 6. 2010 ] 

 

 Sociální spravedlnost (celkem 16 x) 

 např.: „Čili jde o to, aby i tato mladá generace dostala určitou šanci se na tuto 

změnu připravit a aby se jí trochu vykompenzovala ta jistá nespravedlnost, ţe 

oni vlastně za svých 28 procent dostanou podstatně méně, neţ dostali jejich 

rodiče za stejných 28 procent. Protoţe prostě bude jiná demografická situace.  

A tomu by mělo napomoct nějaké řešení, které by té, podle mého názoru, 

specificky pro ty mladší lidi, a já bych to situoval někam od těch 30 dolů, moţná 

35 dolů, prostě bude stát, najde nějakým způsobem prostor pro to, aby si mohli 

oni skutečně seriózně dlouhodobě začít spořit na doplnění toho svého bývalého, 

toho svého budoucího důchodu.“ [Jiří Rusnok in ČRo 6, 27. 4. 2010 ] 

 

 Ekvivalence
43

  (celkem 8 x) 

 např.: „… Vedle musí být doplněn druhým pilířem, a tady nesouhlasím s panem 

Špidlou, jsem přesvědčený, ţe to má být opt-outový systém, který bude 

organizovat a moţná také administrovat stát, aby nebyly obavy z privatizace 

těchto fondů. Třetí pilíř pak je ryze soukromý. V těchto dvou druhých pilířích  

se odehrává čistě jen zásluhovost, tam se neodehrává solidarita, a zásluhovost  

i k tomu, o čem mluvil pan Horák, zásluhovost za děti, ovšem my zdůrazňujeme, 

ţe nejenom za kvantitu, ale i za kvalitu.“ [Miroslav Kalousek in ČT1 25. 4. 

2010] 

 

 Odolnost zvoleného řešení v čase (celkem 15 x) 

 např.: „… Pokud se podaří prosadit jakousi důchodovou reformu a budou volby, 

přijde nová vláda a ta bude dělat zase reformu podle svého prostě, tak jenom 

                                                 
43

 = zásluhovost 
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náklady na tuto reformu budou obrovské a tak je potřeba, aby byla větší tedy 

politická shoda. A tam to vidím jako problém, ţe u takovýchto klíčových věcí, 

které by měly mít dlouhodobou perspektivu, jsou dělány s dlouhodobou 

perspektivou, není to otázka momentální vlády, momentálního vládnutí, ale 

otázka desetiletí, dvacetiletí, takţe by prostě měl být tlak na větší shodu 

politiků.“ [Vladimíra Dvořáková in ČRo 6, 6. 1. 2008] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se odborný rozměr do veřejnoprávních 

mediálních sdělení mnohokrát nedostal (kritéria se neobjevila v 398 případech ze 481 

textů), přestoţe nedodrţení výše uvedených kritérií při realizaci důchodové reformy 

v kterékoli zemi by mohlo mít rozsáhlé negativní důsledky. Malý výskyt zajisté souvisí  

i s tím, ţe odborníci nedostávali ve sledovaném období příliš prostoru se k problematice 

důchodové reformy vyjádřit. Opět se potvrdilo, ţe v českých veřejnoprávních médiích 

převyšuje nad všemi kritérii, které by měla důchodová reforma splňovat, kritérium 

ekonomické. Na druhou stranu zmínění těchto faktorů se netýkalo pouze odborníků, coţ 

svědčí o tom, ţe zařazovat promlouvající osoby v mediálních sděleních do určitých 

„škatulek“ je problematické.  

  

Argumentace 

 Dále jsem si všímala dalších významů v textu, argumentů, které mohly mít 

 na příjemcovo vnímání důchodové reformy vliv, neboť se opakovaly či byly 

zdůrazňovány více, neţ všechny ostatní součástí promluvy – textu. Níţe se podrobněji 

věnuji pěti nejčastějším výskytům: 

 

 Poţadavek shody (celkem 66 x) 

 politické; politické včetně sociálních partnerů; celospolečenské 

 např.: „To jsou věci fakticky, na kterých jakoby uţ se můţou dohodnout strany  

na základě svých konkrétních, řekněme, politických priorit. Těch moţností je tam 

celá řada. Ale s tím problémem důchodů by měla rozhodně jít velká široká 

politická shoda napříč všemi demokratickými stranami. A měla by s tím jít  

i shoda, jak vyuţít při této reformě veřejný majetek, který v současný době 

máme. Protoţe ta reforma nebude zadarmo.“ [Jan Bureš in ČRo 6, 6. 4. 2010] 
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 Nutnost důchodové reformy (celkem 56 x) 

 např.: „Můj názor je, ţe penzijní reforma je natolik nutný krok, ţe prostě má být 

udělán, je nezbytný a správný a má ho udělat kaţdá zodpovědná vláda, tvrdím, 

ţe by se úplně stejně chovala i sociální demokracie, kdyby v tuto chvíli byla  

ve vládě. [Petr Nečas in ČRo – Radioţurnál, 8. 1. 2008] 

 

 Příklady ze zahraničí (celkem 43 x) 

 Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Švédsko, 

Německo, Norsko atd. 

 např.: „Tak například v Norsku jiţ teď je věk odchodu do důchodu 67 let, a to je 

ta oficiální hranice. V Německu dokonce uvaţují od roku 2029 zavést také 67 let. 

Nutí je k tomu úplně ty samé důvody, jako v České republice, stárnutí populace, 

ale to, co je zajímavé, ten reálný věk odchodu do důchodu, kdy ti lidé skutečně 

odcházejí, tak ten je někdy rozdílný oproti této oficiální hranici, protoţe existují 

moţnosti předčasných důchodů a kdyţ si porovnáme ty reálné odchody  

do důchodu s vyuţitím předčasných důchodů, tak u nás spíše odchází lidé o něco 

dříve neţ v okolních státech, ale zase na druhou stranu si déle spoří na ten 

důchod, takţe vţdycky to je něco za něco.“ [Aleš Michl in ČRo 6, 26. 2. 2008] 

 

 Reflexe demografického vývoje (celkem 34 x) 

 např.: „Stárnutí populace, to je jedna z největších změn, se kterou se bude muset 

naše společnost poprat. Moţná nás ale nečekají jen debaty o důchodové 

reformě, ale také změna pohledu na stáří jako takové. Zkušenosti ze světa 

ukazují, ţe zralí lidé stále aktivněji usilují o své místo na slunci.“ [Daniela 

Drtinová in ČT2, 11. 2. 2008] 

 

 Nutnost dalších opatření (celkem 22 x) 

 např. „… Tyto návrhy by ale vedly k výpadku v rozpočtu v řádu desítek miliard 

korun, říká šéf komise Vladimír Bezděk.“ [Jiří Pokorný in ČRo – České 

Budějovice, 9. 6. 2010] 

„Proto, má-li být návrh kredibilní a věrohodný, tak také musíme říct B. A to B 

říká, ţe chybějící sumu výpadku navrhujeme vybrat z jiných daní, zejména 

nepřímého charakteru. A zatímco návrh na sníţení pojistné sazby z osmadvaceti 



 

88 

 

na dvacet tři je jednomyslný návrh celé poradní expertní skupiny, tak šest lidí  

z devíti doporučuje, aby tyto prostředky byly vybrány prostřednictvím sjednocení 

sazeb daně z přidané hodnoty na úrovni devatenácti procent.“ [Vladimír Bezděk 

in ČRo-České Budějovice, 9. 6. 2010] 

 

Dále byl zaznamenán výskyt odkazování na mezinárodní organizace (celkem  

11 x), kontext nezaměstnanosti (celkem 2 x), neudrţitelnost současného systému 

(celkem 19 x), sociální dopady (celkem 1 x) a špatnou politickou komunikaci (celkem  

1 x). U 222 textů jsem další výraznější argument neidentifikovala. Chtěla bych se pouze 

pozastavit nad dvěma momenty, které povaţuji za velice zajímavé. Prvním z nich je 

zmínění aspektu role médií v kontextu důchodové reformy, které jsem zaznamenala  

ve dvou případech. Jednou z nich byla reflexe médií v diskurzu důchodové reformy 

v podání Zdeňka Kalvacha místopředsedy České geriatrické a gerontologické 

společnosti, který naznačuje moţné dopady mediálních sdělení na vnímání důchodové 

problematiky obecně veřejností: „… A ti mladí lidé, nereagují na svoje rodiče, 

prarodiče. Oni reagují na to, jak je u nás politiky a médii po řadu let prezentováno stáří 

a ţe je z něho dělaný sociální problém. A to není pravda… Ale pokud média neustále 

píšou o tom, důchodci a důchodová reforma a výprodeje pro důchodce a důchodci si 

přišli na něco a důchodci si nepřišli na něco, tak potom je tato reakce, zvlášť kdyţ  

se řekne důchodci vyhráli krajské volby kvůli 30 korunám.“ [ČRo 6, 12. 5. 2010] 

 

 Druhým případem bylo zvýraznění významu provedení důchodové reformy, a to 

pomocí hrozby odchodu tehdejšího ministra práce a sociálních věci Petr Nečase z vlády, 

rozpadu koalice či dokonce moţností odstoupení celé vlády, pokud nebude přijata. Tyto 

hrozby se objevily v kontextu schvalování tzv. první fáze důchodové reformy a mohly 

působit dvěma způsoby, jako plané vyhrůţky nebo cílené „vydírání“ koaličních 

partnerů, neboť tehdejší vláda měla v poslanecké sněmovně velice křehkou většinu. 

Důchodová reforma tedy byla úzce spojována se stabilitou vlády. Většinou tyto hrozby 

zazněly přímo z úst tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, např.: „Já 

povaţuji a stejně tak i vláda důchodovou reformu za jeden ze základních důvodů 

existence této reformní koalice a samozřejmě, pokud by vinou koaličních hlasů nebyla 

tato první etapa důchodové reformy schválena, tak by tady vznikly velmi váţné otazníky 

nad samotnými důvody existence této koalice.“ [ČRo 1 - Radioţurnál, 23. 6. 2008] 
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3.5.3 Mediální výstup v českých veřejnoprávních médiích 

 Na základě výše uvedené analýzy lze definovat tři hlavní skupiny faktorů, které 

ovlivňují výsledný obsah a podobu mediální sdělení o důchodové reformě. Na jedné 

straně to je subjektivní přístup pracovníků veřejnoprávních médií, významnou roli hrají 

lidé (diskurzy), kteří dostávají v médiích prostor. Rovněţ hraje podstatnou roli hlavní 

téma (kontext) výskytu důchodové reformy. Rámcem pro tyto faktory jsou formální 

pravidla (zákony, kodexy) či neformální pravidla jednotlivých redakcí. Zjednodušený 

model (obrázek č.9) naznačuje jednotlivé „sloţky“ mediálního výstupu. 

 

Obrázek č.9: Důchodová reforma v českých veřejnoprávních médiích 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

MEDIÁLNÍ VÝSTUP  
 

Redaktor / 

reportér / editor 

Přístup ostatních 

diskurzů 
(politický, odborný, 

soukromý) 

Téma (v jaké 

souvislosti-

kontextu se 

důchodová reforma 

v mediálním 

sdělení objevila) 

ČT, ČRO 
(normy, pravidla, rutiny) 



 

90 

 

Závěr 
 

 Česká veřejnoprávní média mají v diskurzu důchodové reformy především roli 

zprostředkovatele informací. Plní tedy svoji hlavní funkci, která je popsána 

v teoretické části práce. Jejich význam se projevil i v jednotlivých fázích veřejně 

politického cyklu. Měla podíl při nastolování politické agendy, tedy při identifikaci 

problému neudrţitelnosti současného důchodového systému, a informovala veřejnost  

o rozhodování v této oblasti. Rovněţ se zabývala implementací změn souvisejících 

s tzv. první etapou důchodové reformy a podílela se v jisté míře i na jejich hodnocení. 

Nedá se ovšem hovořit o konstruktivní kritice či prezentaci různorodých názorů. 

Intenzivněji se důchodové reformě česká veřejnoprávní média věnovala především  

ku příleţitosti významnějších událostí (hlasování, volby, komise) v podobě zpráv či 

debat ve studiu, kde docházelo ke konfrontacím různých názorů, především politických 

stran. 

 

Z analyzovaných výstupů se dá vyvodit, ţe ve sledovaném období veřejnoprávní 

média politický diskurz kopírovala. To se projevovalo ve zpravodajství i výběrů hostů 

v reportáţích i debatách. Vzhledem k tomu, ţe nejčastějším kontextem výskytu 

důchodové reformy v mediálních sděleních bylo pokračování důchodové reformy, měly 

nejvíce prostoru k vyjádření politické strany. V podstatě dostaly moţnost skrze Českou 

televizi a Český rozhlas prezentovat své programy. Argumenty politických stran značně 

převyšovaly svým počtem argumenty jiných diskurzů a představitelé médií je v podstatě 

přijali za své. Nad všemi stranami vyčnívala ODS, která dostala v mediálních výstupech 

nejvíce prostoru. Důchodová reforma je nutná, zavedení druhého pilíře důchodového 

systému je tím nejlepším řešením a ekonomické důsledky důchodové reformy jsou 

podstatnější neţ ty sociální, tak by se dala důchodová reforma v českých 

veřejnoprávních médiích shrnout. Lze se domnívat, ţe to souvisí právě s tím, kdo dostal 

ve sledovaném období nejvíce prostoru se k problematice vyjádřit.  

 

Potvrdila se tedy teze, ţe veřejnoprávní média v prezentování důchodové 

reformy selhávají. Balancují na hraně objektivity a příliš se jim nedaří dodrţovat 

principy nepředpojatosti a vyváţenosti, pokud se budu striktně drţet definic těchto 

pojmů. Přestoţe má mezinárodní odborný diskurz za sebou dlouhý vývoj a v České 
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republice se zabývají problematikou důchodové reformy experti z různých 

nepolitických institucí, odborníci dostávají minimální prostor k vyjádření. Na druhou 

stranu se ukázalo, ţe soukromý sektor, který z počátku ani nebyl předmětem zkoumání, 

má příleţitostí k vyjádření mnohem více. Většinou se jedná o zástupce finančních 

institucí, které tak dostávají jedinečnou moţnost dostat se k veřejnosti skrze televizní 

obrazovky a radiopřijímače. Vzhledem k tomu, ţe tyto společnosti mají určité zájmy 

především na zavedení druhého pilíře důchodového systému, povaţuji vysokou 

frekvenci výskytu jejich představitelů v souvislosti s důchodovou reformou  

v českých veřejnoprávních médiích za negativní jev. Hlavní příčiny tohoto selhání ale 

nespatřuji pouze na straně České televize a Českého rozhlasu jako institucí, svůj podíl 

má i určitá nepřístupnost českého odborného diskurzu, subjektivita pracovníků 

v médiích, ekonomická a technologická omezení i tlaky ze strany politického diskurzu  

a soukromého sektoru.  

 

 Argumenty, které zaznívají v českých veřejnoprávních médiích v rámci 

komunikování důchodové reformy, bezprostředně souvisí s poměrem zastoupení 

jednotlivých diskurzů. Převaţují argumenty politických stran, z jejich programů, 

prohlášení a jiných projevů. Kromě toho se návrhy pravicového politického spektra 

s názory představitelů soukromého sektoru příliš neliší. Diváci a posluchači tedy ve 

sledovaném období poslouchali stále to samé, coţ je mohlo ovlivnit. Argumenty byly ve 

zvýšené míře ekonomického rázu a bez výraznější reflexe moţných sociálních dopadů. 

Absence zastoupení odborného diskurzu se podle mého názoru projevuje právě v tom, 

ţe je debata o důchodové reformě v českých veřejnoprávních mediích velice úzce 

zaměřená. Neumoţňuje tedy příjemci mediálních sdělení, aby si vytvořil na základě 

zváţení různých argumentů na důchodovou reformu vlastní názor. 

 

 Role českých veřejnoprávních médií v kontextu jakékoliv veřejné politiky, nejen 

důchodové reformy, je zajisté námětem pro veřejnou debatu. V dnešní uspěchané době 

běţný občan České republiky nemá čas se politice podrobněji věnovat. Jeho hlavním 

zdrojem informací se tak stávají média. Veřejnoprávní média by pro něj měla být 

určitou zárukou kvality zpravodajství i publicistických pořadů. Pokud ale selhávají, 

přinášejí mu jednostranné či neúplné informace a tím popírají své poslání, vzniká 

problém, který můţe mít závaţné důsledky. Svým rozhodnutím můţe například 
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podpořit vznik vlády, které se podaří prosadit takovou důchodovou reformu, která bude 

finančně náročná, neefektivní a sociálně neodpovědná. 
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Summary 
 

The thesis demonstrates that the Czech public media have principally 

informative role in the pension reform discourse. In this way they play their key role 

that is discussed in the theoretical part in  detail. The significance of the media could be 

observed in particular stages of the policy cycle. 

 

The analysed outputs show that the Czech public media followed the political 

discourse during the chosen period. That can be traced in the news and the choice of the 

guests in debates and reports. The representatives of the political parties were given  far 

more opportunities to express their opinion than the representatives of other discourse. 

Therefore the belief that public media fail in the  presentation of the pension reform is 

confirmed. They balance on the edge of objectivity and they are not very successful in 

being impartial and well-balanced. It seems that private sector, which was not initially 

an object of the investigation, has more opportunities to express itself than scholarly 

discourse. One of the negative phenomenon of this fact is that financial institutions 

present their interests in the Czech public media. Arguments that can be heard in the 

public media concerning the pension reform are connected with the proportion of 

particular discourse involved. To a large extent they are of economic nature and without 

any significant reflection on social consequences. The research project suggests that the 

absence of  scholarly discourse results in the fact that the debate on the pension reform 

is not as varied as it should be.  Consequently, the audience are not able to form their 

own opinion based upon consideration of various arguments concerning the pension 

reform. The role of the Czech public media in the context of any public policy, not only 

the pension reform, is surely a subject for public discussion. 
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