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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá komunikační kampaní vlády České republiky (ČR) v
souvislosti s možnou účastí České republiky v programu protiraketové obrany
Spojených států amerických (USA), která byla realizována vládou ČR v návaznosti na
oficiální žádost USA ze dne 19. ledna 2007, resp. odpověď ČR na tuto žádost ze dne 28.
března 2007. Tehdejší vládní informační kampaň byla od vzniku samostatné České
republiky v pořadí třetí kampaní, která se v nějaké míře dotýkala otázky suverenity ČR,
resp. postavením České republiky v mezinárodním systému; předchozí kampaně se
týkaly vstupu České republiky do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Cílem práce je vysledovat způsob, resp. specifika komunikace vlády ČR o této
problematice směrem k české veřejnosti. Pomocí metod kvantitativní a kvalitativní
obsahové analýzy práce zkoumá konkrétní komunikační materiály zejména z hlediska
jejich obsahu a doplňkově se věnuje i formálním znakům. Vládní informační kampaň o
radaru, resp. problematice protiraketové obrany lze časově vymezit 25. květnem 2007 a
31. březnem 2008, kdy ve funkci působil vládní zmocněnec, resp. vládní koordinátor
pro komunikaci programu protiraketové obrany Tomáš Klvaňa. Autor práce se soustředí
na tu část kampaně, která byla realizována ve spolupráci s agenturou AMI
Communications. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení vládní informační
kampaně na základě výsledků výzkumu.

Abstract
This thesis deals with the communication campaign of the government of the
Czech Republic with regard to the possible Czech participation at the project of the US
anti-missile defense system. The project was implemented by the Czech government
following the official request from the USA on January 19, 2007, consequently the
Czech answer to this request on March 28, 2007. From the foundation of the Czech
Republic it was the third communication campaign related to the question of the Czech
sovereignty and to the position of the Czech Republic within the international
community. The previous campaigns referred to the acceptance of the Czech Republic
to the EU and NATO.
The objective of the thesis is focused on tracing methods and specifics of the
Czech governmental communication of that issue towards the Czech public. Content
and formal features of the particular communication materials were analyzed by
quantitative and qualitative content methods. The governmental information campaign
on the radar device, respectively on the issue of the anti-missile defense system can be
framed in the time period of May 25, 2007 and March 31, 2008, when the governmental
commissioner for the communication of the project, Tomáš Klvaňa, was in charge. The
author of the thesis is concentrated particularly on the part of the campaign that was
implemented in cooperation with the agency AMI Communications. Finally, the last
part of the thesis is devoted to the overall evaluation of the governmental information
campaign based on the results of the research.
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ÚVOD
Ve své novodobé historii stála Česká republika (ČR) již třikrát před zásadní
volbou, rozhodnutím, které by ovlivnilo její zahraničněpolitické směřování, pozici
v mezinárodních vztazích a do značné míry i státní suverenitu. První dva historické
momenty – otázka vstupu ČR do NATO a přistoupení k Evropské unii – byly logickým
vyústěním vývoje po pádu železné opony, který měl své historické, geopolitické,
kulturní, ekonomické a bezpečnostní opodstatnění.
Přestože názory politických reprezentací nebyly vždy jednotné, resp. ve všech
ohledech shodné, jistý dlouhodobý konsensus o tom, kam by měla Česká republika
patřit, na české politické scéně existoval; s výjimkou politických stran stojících na kraji
názorového spektra.
Zásadní střet nejen mezi zástupci politické reprezentace, ale napříč celou
společností, nastal s tématem možné české účasti na projektu protiraketové obrany
Spojených států amerických, které získalo na své aktuálnosti v průběhu roku 2007, kdy
Spojené státy Českou republiku oficiálně oslovily diplomatickou cestou.
Téma zapojení České republiky do projektu se stalo zásadní otázkou, která
vzbudila aktivismus a názorovou diskusi v celé společnosti. Vláda ČR se ocitala pod
silným tlakem, že nedostatečně informuje; v polovině roku 2007 začala proto
připravovat profesionální informační, resp. komunikační kampaň.
Právě otázkou schopnosti vlády ČR vést dialog s veřejností a seriózně
informovat o protiraketové obraně se budu zabývat ve své diplomovou práci. Tu
zároveň vnímám jako svým způsobem pokračování mého dlouhodobého zájmu a
navázání na mou bakalářskou práci s názvem Komunikační strategie Bushovy
administrativy: irácká krize v letech 2002–2003, kterou jsem obhájil v roce 2007 na
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK.
Bezpečnostní problematiku sleduji dlouhodobě a v době, kdy byla otázka účasti
České republiky na americkém projektu nastolena, jsem sám zastával názorový postoj,
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který spíše hovořil ve prospěch českého angažmá. Již tehdy mě ale silně fascinovala
emoční vlna, jež diskusi o radaru provázela a stavěla ji do velmi obtížné pozice, kde
jakékoli argumenty – ať již pro či proti – ztrácely na významu, protože emoce
argumentační a věcnou rovinu vytlačovaly. O to více se mi zdálo zajímavé sledovat a
zkoumat, jak se v této situaci zorientovala vláda ČR a jaké prostředky a obsah dala své
informační kampani s názvem Proti raketám.
Cíle a struktura práce
Cílem práce je vysledovat způsob a prostředky, resp. specifika komunikace
vlády ČR o této otázce směrem k české veřejnosti.
V úvodu práce nastíním teoretická a metodologická východiska, následně se
ohlédnu za vývojem projektu protiraketové obrany Spojených států v čase a poté
přiblížím jeho český i americký kontext s důrazem na poslední vývoj.
Stěžejní část práce leží v deskripci a výzkumu informační kampaně vlády České
republiky Proti raketám, a to zejména té časti, na které se podílel externí spolurealizátor
– agentura AMI Communications, spol. s r.o. Z hlediska časového vymezení se tak
budu věnovat zejména období září až prosinec 2007, kdy společnost AMI
Communications realizovala hlavní část komunikačních aktivit, resp. kdy měla platnou
smlouvu s Úřadem vlády ČR. Nicméně s ohledem na případy, kdy byla konkrétní
komunikační aktivita či produkt připravována v období do konce roku 2007, ale
realizována byla de facto až na začátku následujícího roku, může být časové vymezení
rozšířeno.
Výzkumná část práce, ve které použiji kombinaci metod kvalitativní a
kvantitativní analýzy, bude zaměřena na konkrétní komunikační produkt v podobě
informačního DVD – to mělo být dle realizátorů uceleným informačním materiálem:
DVD mělo nabídnout zájemcům komplexní přehled o tématu.
Kromě DVD však neopomenu základním způsobem popsat všechny ostatní
komunikační aktivity, na kterých se podílela AMI Communications. Jedná se však spíše
o dokreslení celkového obrazu než o úplnou analýzu, která by vzhledem k
předpokládanému rozsahu byla již mimo rámec této diplomové práce.

5

Vedle informačního DVD jsem se výzkumu zaměřil i na osobu vládního
koordinátora informační kampaně, Tomáše Klvaňu, který byl jakýmsi „štítem vlády“ při
komunikaci o protiraketové obraně a byl také označován jako „pan Radar“. Z hlediska
komunikační kampaně jsem pokládal za zajímavou a důležitou otázku, do jaké míry
mohl mediální obraz a samotná osobnost Tomáše Klvani ovlivnit celkový rámec
diskuse o radaru.
V závěru práce se pokusím sledovanou problematiku shrnout, resp. vyvodit
závěry z provedených výzkumů.
Zdůvodnění odchýlení od tezí
Na tomto místě bych rád zdůvodnil odchylky, ke kterým v předkládané práci
došlo oproti schváleným tezím diplomové práce. Teze práce byly schváleny v polovině
roku 2009 a od té doby bylo na téma protiraketové obrany, resp. jejího obrazu
v médiích, napsáno poměrně velké množství závěrečných prací (zejména na
Masarykově univerzitě v Brně). Tento fakt byl jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl
podobu práce oproti tezím upravit, a to tak, aby byl přínos práce originální. Způsobů,
jak na problematiku informační kampaně Proti raketám nahlížet, je totiž celá řada;
podstata tezí ovšem přitom zůstává stejná.
Druhým důvodem, proč jsem ustoupil od některých aspektů schválené podoby
tezí, byl neadekvátně rozsáhlý vzorek materiálu, se kterým teze počítaly. Po pilotním
studiu materiálu se ukázalo, že hodnotit mediální obraz kampaně v pěti celostátních
denících v průběhu téměř jednoho roku, by bylo nad rámec rozsahu této diplomové
práce.
Zdroje
Vzhledem k tomu, že informační kampaň vlády ČR v otázce radaru nebyla
doposud komplexně analyticky zpracována, snažil jsem se shromáždit primární
prameny. S ohledem na časový odstup, který uplynul od konce kampaně a výjimečné
postavení úřadu vládního koordinátora Tomáše Klvani při Úřadu vlády ČR, jsem se
potýkal s tím, že řada materiálů, resp. jejich velká většina již nebyla na Úřadu vlády
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k dispozici a např. v Informačním centru vlády ČR i přes dvouměsíční snahu nebyli
schopni najít ke kampani jakékoliv materiály.
Snažil jsem se proto získat materiály přímo od agentury AMI Communications,
jejíž managing partner Milan Hejl mi řadu cenných zdrojů poskytl. Stejně tak jsem
sledoval autentické mediální obsahy z dané doby v podobě dvou tiskových konferencí
Tomáše Klvani, jejichž záznam mi poskytla po delším snažení Česká televize. Úřadu
vlády ČR vděčím za základní smluvní dokumenty, které byly uzavřeny mezi AMI
Communications a Úřadem vlády, resp. Českou republikou.
Některé komunikační aktivity již nebyly v době vzniku této práce funkční, a
proto bylo nutné hledat např. v internetových archivech, které uchovávají digitální
materiály. Považoval jsem také za nutné hovořit s přímými účastníky kampaně, a byl
jsem tak v kontaktu Milanem Hejlem a Tomášem Klvaňou a mohl si vyslechnout jejich
ohlédnutí za kampaní i jejich tehdejšími rolemi.
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1. Teoretické zakotvení zkoumané problematiky
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou informačních kampaní,
resp. její reflexí v médiích – v tomto případě ve dvou tištěných médiích. Pro zasazení
tohoto tématu do kontextu žurnalistiky a mediálních studií tedy v této kapitole nejprve
vymezím pojmy, které budu v práci používat, resp. pojmy, které rámují teoretické
souvislosti problému, a dále nastíním teoretické koncepty relevantní ve vztahu k tématu.

1.1.

Výklad základních pojmů

1.1.1. Politická komunikace
Nejobecnějším pojmem z těch, které zde zmíním, je termín politická
komunikace. Definic pojmu existuje řada, vzhledem k českému kontextu práce cituji
definici Jana Jiráka a Blanky Říchové: „Politická komunikace zahrnuje veškeré procesy
symbolické interakce odehrávající se ve společnosti na makropolitické úrovni (nebo
veškeré symbolické interakce), které tyto procesy ovlivňují a přispívají k rozhodování,
popřípadě výkonu či distribuci moci.“1
Protože se budu zaměřovat na komunikaci vlády, uvádím zde model politické
komunikace v pojetí Pippy Norris, který popisuje „přenos informací z vládních institucí
vertikálně směrem dolů k občanům, horizontálně pak dochází k obměně informací mezi
politickými aktéry“2.

1

JIRÁK, Jan, ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. 164 stran.
ISBN 80-246-0182-6, str. 13
2
BRADOVÁ, Eva: Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace
a volebních kampaní. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. 106 stran. ISBN 80-210-3800-4, str.
17
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Obrázek 1: Model politické komunikace podle Pippy Norris3
Vládní instituce

Političtí aktéři

Občané

Autority

Veřejné
mínění

1.1.2. Informační kampaň
Informační kampaň je specifickým případem (politické) komunikace, a to
zvláště v případě,

který zkoumáme, tedy kdy je zadavatelem kampaně vláda,

realizátorem PR agentura a předmětem kampaně je politická otázka.
Zde je třeba zmínit, že pojmosloví není v češtině zcela jednoznačné a vymezené.
Ostatně už ze sémantického hlediska se jedná v podstatě o neřešitelný úkol: každá
kampaň má obvykle nějaký cíl/záměr, kterému je podřízena její podoba. Čistě
informační kampaň tak v podstatě ani nemůže existovat: je to podobný mýtus jako
například představa objektivního zpravodajství. V každém způsobu komunikace se totiž
projevuje záměr podavatele a i v případě informační kampaně má zadavatel zájem na
jejím určitém vyznění.
S pojmem informační kampaň ale operuje například polský politolog Andrzej
Jablonski, autor knihy Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Autor připomíná
3

Zdroj: BRADOVÁ, Eva: Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické
komunikace a volebních kampaní. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. 106 stran. ISBN 80-2103800-4, str. 17
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klasifikaci profesora J. Gruniga, který v této souvislosti rozlišuje čtyři modely vztahu
organizace k okolnímu prostředí. Informační kampaně charakterizuje druhý z těchto
modelů, který je popisován pod názvem „veřejná informace“. Model představuje
následující schéma:

Obrázek 2: Model toku veřejných informací4

informace
organizace

okolní prostředí

Pro tento model je typické, že dochází k jednosměrné komunikaci. „Je to model,
který rutinně používají vládní agentury, aby společnosti sdělily nezbytné informace o
činnosti vlády, plánech a reformách. Informace mají pravdivý a úplný charakter, avšak
chybí zde zpětná komunikační vazba.“5
Pokud pojem informační kampaň označíme za problematický, nabízí se pojem
příbuzný, tj. politické kampaně. David Denver a Gordon Hands považují za politickou
kampaň „organizované komunikační úsilí, zahrnující funkci jedné nebo více agentur (ať
už jsou to politické strany, kandidáti, vládní instituce nebo specifické zájmové
organizace), které se snaží ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu působením na
veřejné mínění. Političtí aktéři vedou kampaně, protože věří, že podpora veřejnosti nebo
alespoň určitých skupin veřejnosti jim pomůže propagovat jejich věc, (…) obzvláště
v těch případech, kdy veřejnost sama rozhoduje – jako ve volbách a referendech.“6
Pojem politická kampaň tedy už nijak nezakrývá, že se jedná o komunikaci
s cílem přesvědčit její adresáty. Za tímto účelem tato komunikace využívá různé
persvazivní postupy. Typickým projevem politické kampaně je samozřejmě kampaň

4

JABŁOŃSKI, Andrzej (ed.). Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal,
2006. 203 stran. ISBN 80-7364-011-2, str. 107
5
JABŁOŃSKI, Andrzej (ed.). Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal,
2006. 203 stran. ISBN 80-7364-011-2, str. 107
6
BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace
a volebních kampaní. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. 106 stran. ISBN 80-210-3800-4, str.
18
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volební, případně kampaň před referendem. V České republice se doposud uskutečnilo
jediné referendum – o vstupu do Evropské unie – a tomu předcházela kampaň ze strany
vlády ČR, která se přikláněla na stranu vstupu do EU.

1.1.3. Mediální produkt
V diplomové práci se věnuji deskripci jednotlivých součástí informační
kampaně, z nichž některé, například bulletiny či DVD, lze označit za mediální produkt.
„Mediálním produktem rozumíme to, co je uživateli nabídnuto jako jednorázově
zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, popř. součásti tohoto celku, pokud jsou
identifikovatelné.“7 Jednotlivé prvky konkrétního mediální produktu tvoří jeho obsah,
který je „tedy popsatelný a smyslově dostupný“8. Zkoumání obsahu se soustřeďuje za
způsob výběru a uspořádání jednotlivých prvků, které pak tvoří celek, jenž je nabízen
publiku (adresátům). „Zkoumáním obsahu tedy můžeme odpovídat na otázky Co se
předvádí a Jak se to předvádí. [kurzíva originál] (…) Každý mediální produkt je
výsledkem nějakých vlivů, které se podepisují na jeho konečné podobě.“9

(Jirák,

Köpplová 2003: 120) Právě v tomto kontextu tak budu analyzovat vybraný mediální
produkt – informační DVD.

1.1.4. Personalizace
Zřetelným trendem v současné politické komunikaci je personalizace, tedy důraz
na jednotlivé aktéry spjaté s politickými procesy. Například před volbami se
personalizace projevuje důrazem na předsedy politických stran a hlavní kandidáty.
V případě zkoumané informační kampaně se její tváří stal vládní koordinátor (Tomáš
Klvaňa), což mimo jiné dokazuje i mediální označení „pan Radar“. Fenomén
personalizace, kdy do popředí vystupuje osobnost daného aktéra, leckdy na úkor
věcných argumentů, bývá někdy označován za jednu z příčin tzv. depolitizace politiky.

7

JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 207 stran. ISBN 80-7178697-7, str. 119
8
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 207 stran. ISBN 80-7178697-7, str. 119
9
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 207 stran. ISBN 80-7178697-7, str. 120
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V práci se tak budu zabývat také tím, na kolik vyznění kampaně ovlivnila právě postava
vládního koordinátora, resp. na kolik do kampaně zasahovali další aktéři.

1.2.

Relevantní teoretické koncepty

Podobu informační (příp. tedy politické) kampaně ovlivňuje celá řada faktorů a
k jejich vysvětlení můžeme užít hned několik teoretických konceptů mediálních studií.
Nelze přitom jednoznačně určit jediný koncept, který by zkoumané problematice
odpovídal, a proto zde uvádím tři teoretické koncepty, které v dané souvislosti považuji
za relevantní.

1.2.1. Hegemonie a ideologie
Hovoříme-li o informační kampani vedené vládou, je nepochybné, že tato
odpovídá soudobé společenské situaci a politickému uspořádání a vzniká tedy v určitém
společenském kontextu. V tomto smyslu musíme zmínit pojmy ideologie a hegemonie.
Ideologie je chápana jako „relativně soudržný soubor představ, hodnot, postojů a
názorů, které slouží k výkladu světa tak, aby se jevil jako bezrozporný“10. Informační
kampaň z tohoto souboru převažujících představ vychází a usiluje o jejich potvrzení.
Koncept ideologie, který je spojen se jménem francouzského filozofa Louise
Althussera, souvisí s termínem hegemonie. Tím chápeme „komplexní a otevřený proces
působení mocenských praktik, jimiž vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo
preventivním budováním souhlasu podřízených skupin se společenským řádem“11.
Koncept hegemonie rozpracovat italský filozof Antonio Gramsci a pojem našel
uplatnění v kulturálních studiích.
Oba tyto provázané termíny přitom ukazují, že informační kampaň je třeba
vnímat v daném společenském kontextu, který vychází jak ze sdílených hodnot
společnosti, tak hodnot soudobých mocenských elit.

10

REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 stran. ISBN 80-7178926-7, str. 82
11
REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 stran. ISBN 80-7178926-7, str. 73
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1.2.2. Sociální konstrukce reality
Sociální konstrukce reality je vlivným sociologickým konceptem, který je
založen na premisách, že společnost je lidským produktem; společnost je objektivní
realitou, resp. objektivizovanou realitou a že člověk je sociální produkt12. Lidé tedy
v pojetí hlavní autorů tohoto konceptu, Petera Bergera a Thomase Luckmanna,
„produkují svůj sociální svět a přitom okamžitě zapomínají, že se jedná o jejich vlastní
konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní realitě“13. Informační (politická)
kampaň vždy pracuje s nějakým výkladem reality. Z tohoto pohledu tak lze každou
informační (politickou) kampaň označit za sociální konstrukci reality svého druhu.

1.2.3. Agenda-setting
Posledním teoretickým konceptem, který považuji v daném kontextu za důležitý
zmínit, je koncept nastolování agendy (agenda-setting). Informační (politická) kampaň
už sama svou existencí nastoluje určité téma, které vnáší do veřejného a mediální
prostoru a odráží se v agendě veřejné, politické i mediální. „Agenda-setting hledá
odpověď na otázku, proč se určité informace o některých tématech stanou součástí
veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou některá témata
vnímána veřejností jako závažnější než ostatní.“14
Vlivy všech tří zmíněných teoretických přístupů se při výkladu informačních
(politických) kampaní prolínají. Je však třeba dodat, že ucelená teorie informačních
(politických) kampaní – tedy těch, které se neváží na volby či referendum, neexistuje.
Jde o specifický případ, kterému se dosud v českém ani dostupném zahraničním
prostředí žádná publikace dostatečně teoreticky nevěnuje.

12

REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 stran. ISBN 80-7178926-7, str. 278
13
REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 stran. ISBN 80-7178926-7, str. 278
14
REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 stran. ISBN 80-7178926-7, str. 16
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2. Protiraketová obrana

2.1.

Mezinárodněpolitický kontext

Systém protiraketové obrany vyvíjejí Spojené státy americké (USA) s větší či
menší mírou intenzity již od konce 50. let 20. století, tehdy především v kontextu
probíhající studené války a zejména v návaznosti na „postupné opouštění strategie
vedení omezené jaderné války“15. Základním cílem systému bylo v průběhu studené
války ochránit území USA před sovětskými raketami. Systém samotný je pak možné
charakterizovat jako „komplikovaný konglomerát technických prostředků sloužících k
identifikaci, lokalizaci a zničení nepřátelských balistických raket v průběhu jejich
jednotlivých letových fází“.16
Do konce studené války probíhal vývoj protiraketového systému USA na pozadí
vnitropolitické situace v USA, mezinárodní konstelace a technologických a finančních
možností. V roce 1972 tak například došlo k podpisu Smlouvy o omezení
protiraketových systémů (ABM Treaty) mezi USA a Sovětských svazem, která na delší
dobu limitovala další rozvoj tohoto systému. Oživení projektu přišlo s prezidentem
Ronaldem Reaganem, který prosazoval vybudování rozsáhlé protiraketové obrany
území USA. Program Strategické obranné iniciativy (Strategic Defense Initiative, SDI),
někdy též populárně označován jako „hvězdné války“, měl být schopen ochránit celé
území Spojených států, resp. 3 500 cílů proti útoku sovětských raket s jadernou náloží.
Dodnes zůstává otázkou, do jaké míry byl systém SDI reálnou záležitostí a do jaké míry
politickou proklamací, „neboť ochránit celé území Spojených států před potenciálně
tisíci sovětskými raketami nebylo tehdy ani dnes technologicky možné“.17 Projekt
samotný však mohl posloužit (a pravděpodobně posloužil) jako prostředek pro jednání
se sovětskou stranou o redukci a omezení počtu strategických útočných zbraní. Stejně
tak mohl posloužit ve vnitropolitické debatě USA a stát se impulsem pro vypovězení

15 KHOL, Radek; ŠULC, František. Protiraketová obrana : americký projekt a jeho mezinárodní
souvislosti. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2004. s. 13.
16 PŘIKRYL, Pavel; PALATOVÁ, Eva. Americká protiraketová základna: příležitost pro ČR [online].
Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 12. září 2006. s. 4. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW:
<http://www.amo.cz/publikace/americka-protiraketova-zakladna-prilezitost-pro-cr.html>.
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smlouvy ABM, „smlouvy, která dlouho dráždila ty, co se domnívali, že Spojené státy
by neměly být nijak omezeny ve svých možnostech“.18
I po zásadní geopolitické změně, která přišla s koncem studené války, se projekt
protiraketové obrany dočkal svého pokračování. V reakci na první válku v Zálivu a
irácké útoky na americké jednotky se však končící administrativa George Bushe st. a
nastupující vláda Billa Clintona soustředily především na tzv. protiraketovou obranu
bojiště (Theatre Missile Defense, TMD). Ta měla do budoucna chránit americké a
spojenecké vojáky. V závěru Clintonova funkčního období schválil Kongres USA
zákon o Národní protiraketové obraně (National Missile Defence Act, NMD Act), který
obsahoval prohlášení, že „politikou USA je rozmístit, jakmile to bude technologicky
možné, efektivní systém NMD schopný ochrany území USA proti omezenému útoku
balistickými raketami“.19 Stalo se tak zejména na popud členů republikánské strany, ale
je potřeba zmínit i rostoucí počet zemí disponujících operačními balistickými raketami.
Clinton však zákon nikdy neuvedl do praxe: obával se technologických nedostatků,
možných důsledků pro smlouvu ABM a reakcí Ruska: „Jednoduše dnes nemohu na
základě aktuálních informací potvrdit, že dostatečně věříme v technologii a operační
účinnost celého systému NMD natolik, abychom přistoupili k jeho rozmístění.“20
Novodobou éru projektu protiraketové obrany nastartoval prezident George
Bush ml., který stanovil nový rámec americké zahraniční politiky a významně posílil
programy rozvoje „protiraketového deštníku“, aby ochránil území USA, americké
vojáky v zahraničí, spojence a přátele; poukazoval při tom na nové hrozby a proměnu
bezpečnostního prostředí od konce studené války. „Potřebujeme nový rámec, který by
nám umožnil vybudovat protiraketovou obranu, s níž bychom mohli čelit odlišným
hrozbám dnešního světa. Abychom tak mohli učinit, musíme se přenést přes omezení
spojená s 30 let starou smlouvou ABM. Tato smlouva neodpovídá současné realitě, ani
17 PŘIKRYL, Pavel; PALATOVÁ, Eva. Americká protiraketová základna: příležitost pro ČR [online].
Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 12. září 2006. s. 4. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW:
<http://www.amo.cz/publikace/americka-protiraketova-zakladna-prilezitost-pro-cr.html>.
18 SAMSON, Victoria. American missile defense : a guide to the issues / Victoria Samson. Santa
Barbara, Calif. : Praeger, 2010. 4 s.
19 KHOL, Radek Protiraketová obrana a Česká republika : argumenty namísto emocí. [online]. Praha,
říjen 2006 [cit. 2011-01-14]. 25 s. Dostupné z WWW: <http://www.isn.ethz.ch/isn/DigitalLibrary/Publications/Detail/?size578=10&ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d28023e646b22c&lng=en&id=29251>.
20 SAMSON, Victoria. American missile defense : a guide to the issues / Victoria Samson. Santa
Barbara, Calif. : Praeger, 2010. 5 s.
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není cestou do budoucnosti. Je odkazem minulosti.“21 Bush upustil od, resp. odmítl
koncept vzájemného zaručeného zničení (Mutual Assured Destruction, MAD), který byl
spojen s realitou studené války. Již v prvním roce potvrdila administrativa své vojenské
a zahraničně-politické priority návrhem rozpočtu, který počítal s 60% nárůstem
prostředků na protiraketovou obranu (8,3 miliard amerických dolarů /USD/ pro rok
2002). Po vypovězení americko-sovětské, resp. americko-ruské smlouvy z roku 1972,
které nabylo účinnosti v červnu 2002, se administrativě George Bushe otevřela možnost
vývoje a testování různých technologií, jež by v budoucnu vytvořily ucelený systém
protiraketové obrany s prvky na zemi, na moři a ve vzduchu (případně v kosmu)
schopný zasahovat útočné rakety ve všech fázích jejich letu.
Svou prioritu na poli protiraketových systémů potvrdil prezident Bush i
personálním obsazením ministerstva obrany, do jehož čela usedl Donald H. Rumsfeld,
dlouholetý stoupenec tohoto projektu. Projekt samotný dostal i institucionální zázemí v
podobě nového Úřadu pro protiraketovou obranu (Missile Defense Agency, MDA). I
přes masivní podporu narážel systém v dalších letech prezidentství Bushe na
technologické nedostatky a vysokou finanční náročnost, která se stala i silným
vnitropolitickým tématem. Podle odhadů překročily náklady na vývoj systému
protiraketové obrany výrazně částku 100 miliard USD. Úřad pro protiraketovou obranu
uvádí hodnotu 132,6 miliard USD v letech 1985–2010.22 I tento údaj je ale
zpochybňován a celková výše může podle některých zdrojů sahat ke 150 miliardám
USD. Kritici plánů administrativy George Bushe zpochybňovali účinnost systému z
hlediska aktuálních a předpokládaných hrozeb. V mezinárodních vztazích začali stále
častěji figurovat nestátní aktéři, kteří používají netradiční způsoby dosahování svých
cílů, což se ukázalo i v případě teroristických útoků z 11. září 2001.

21 W. BUSH, George. Federation of American Scientists [online]. [cit. 2011-01-14]. President Bush
Speech on Missile Defence, May 1, 2001 ( transcript). Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/nuke/control/abmt/news/010501bush.html>.
22 Missile Defense Agency [online]. [cit. 2011-01-14]. Historical Funding for MDA FY85-10*.
Dostupné z WWW: <http://www.mda.mil/global/documents/pdf/histfunds.pdf>.
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2.2.

Český kontext

Přestože se od počátku budování protiraketové obrany USA jednalo téměř
výhradně o projekt Spojených států amerických, v jeho novodobé historii se objevují
snahy o mezinárodní spolupráci. Děje se tak mimo jiné i z praktických důvodů, protože
k dosažení funkčnosti svého systému potřebují Spojené státy umístit radary včasného
varování a naváděcí stanice i mimo své území. „V této oblasti již byly podepsány
dohody s Velkou Británií a Dánskem o modernizaci radarových stanic ve Fylingdales
(Velká Británie) a v Thule (Grónsko). V rovině rozvoje konkrétních systémů
spolupracují USA velmi úzce s Izraelem (systém Arrow), Japonskem (námořní systém
Aegis) a Německem společně s Itálií (systém MEADS). Další evropští spojenci
nakoupili systém Patriot – Nizozemsko ve verzi PAC-3.“23
O protiraketových systémech se zmiňuje i poslední Bezpečnostní strategie České
republiky z roku 2003: „Vzhledem k pokračujícímu šíření ZHN spolu s raketovými
technologiemi a vzhledem k tomu, že některé země odmítají respektovat relevantní
mezinárodní závazky, bude vláda vytvářet podmínky pro připojení se k projektům či
systémům, které budou schopny zajistit ochranu území ČR.“24 V tomto kontextu je
důležitá i zmínka, že „ČR usiluje o upevňování transatlantické vazby a v této souvislosti
podporuje komplementární rozvoj schopností NATO a EU. Zároveň klade důraz na
posilování strategického partnerství NATO a EU.“25
Další potvrzení toho, že protiraketový deštník není jen výhradní americkou
záležitostí, přinesl pražský summit NATO v roce 2002 ve své závěrečné deklaraci.
Severoatlantická aliance se rozhodla „prozkoumat možnosti, jak čelit vzrůstající
raketové hrozbě proti aliančnímu teritoriu, silám a populačním centrům efektivním a
účelným způsobem skrze vhodnou kombinaci politických a obranných aktivit
doprovázených odstrašením“ a zároveň iniciovala „novou studii proveditelnosti
23 KHOL, Radek Protiraketová obrana a Česká republika : argumenty namísto emocí. In NIC [online].
Praha, říjen 2006 [cit. 2011-01-14]. 3 s. Dostupné z WWW: <http://www.isn.ethz.ch/isn/DigitalLibrary/Publications/Detail/?size578=10&ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d28023e646b22c&lng=en&id=29251>.
24 Bezpečnostní strategie České republiky [online]. 2003 [cit. 2011-01-14]. Ministerstvo obrany ČR.
Dostupné z WWW: <http://www.army.cz/assets/files/8492/Bezpe_nostn__strategie__R__prosinec_2003.pdf>.
25 Bezpečnostní strategie České republiky [online]. 2003 [cit. 2011-01-14]. Ministerstvo obrany ČR.
Dostupné z WWW: <http://www.army.cz/assets/files/8492/Bezpe_nostn__strategie__R__prosinec_2003.pdf>.
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protiraketové obrany NATO, která prozkoumá možnosti ochrany aliančního teritoria, sil
a populačních center proti plnému spektru raketových hrozeb, které budeme dále
vyhodnocovat. Naše aktivity v tomto bodě budou konzistentní s nedělitelností
bezpečnosti Aliance.“26

2.2.1. Od neformálních konzultací k vládní informační kampani
Vnitropolitická diskuse o možném zapojení ČR do amerického systému
protiraketové obrany se začala projevovat krátce před červnovými volbami do
Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006, první neformální česko-americká jednání však
započala již v roce 2002 při návštěvě tehdejšího ministra obrany Jaroslava Tvrdíka v
USA. Podle vyjádření bývalého předsedy vlády Stanislava Grosse probíhala vzájemná
komunikace dokonce již v letech 2000 až 2001 a měla se vést v expertní a úřednické
rovině.27
V průběhu léta 2006 se diskuse o potenciální české účasti začala dále
polarizovat, v červenci 2006 vzniklo patrně největší uskupení vystupující proti českému
zapojení – hnutí Ne základnám, které sdružovalo desítky organizací a jednotlivců.
Stejně jako docházelo k tříbení názorů uvnitř občanské společnosti i česká politická
scéna se začala postupně dělit na menší či větší zastánce nebo odpůrce projektu.
Doposud k tomu čeští politici neměli de facto příležitost, protože jednání probíhala na
úrovni dotyčných ministerstev, zcela mimo parlamentní půdu.
Oficiální žádost americké strany o zahájení formálního jednání přišla ve formě
diplomatické nóty v lednu 2007, tehdy již bylo zřejmé, o jaký konkrétní prvek systému
protiraketové obrany by se z hlediska českého zapojení jednalo a kde by měl být
umístěn. Na českém území mělo vzniknout protiraketové radarové zařízení ve
vojenském prostoru Brdy. Další účastnickou zemí se mělo stát Polsko, kde měly být
umístěny antirakety.

26 Ministerstvo obrany ČR [online]. NENIiii [cit. 2011-01-14]. Vývoj pozice NATO k protiraketové
obraně . Dostupné z WWW: <http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=10972>.
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Finální krystalizace české politické scény se dá zjednodušeně shrnout tak, že v
otázce českého zapojení do bilaterálního projektu mezi USA a ČR (případně
trilaterálního při účasti Polska) nepanovala shoda: ve prospěch radaru vystupovala tehdy
zejména Občanská demokratická strana (ODS) spolu s KDU-ČSL, které tvořily
vládnoucí koalici. Poslední z koaličních partnerů, Strana zelených, byla v názoru na
radar roztříštěna, resp. její vedení vystupovalo za určitých podmínek pro radar, zatímco
v širší členské základně hlasitě rezonoval hlas odpůrců. Hlavní politickou silou aktivně
vystupující proti radaru se stala Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která
sympatizovala i s formalizovanými uskupeními občanů a organizací a regionálními
samosprávami vystupujícími proti radaru. Proti zapojení do systému protiraketové
obrany vystupovala jednotně také KSČM.

2.3.

Americký kontext

Pro srovnání mezinárodního a českého kontextu problému umístění systému
protiraketové obrany zmíníme v této podkapitole také argumenty a rámce, které se
v této souvislosti objevovaly ve veřejné diskusi ve Spojených státech. Následně nám to
pak umožní porozumět odlišnosti argumentů v českém a americkém prostředí.
Debata ve Spojených státech amerických (USA) ohledně umístění části systému
protiraketové obrany na území Evropy byla sice obdobně polarizující jako na starém
kontinentě, vykazovala ale řadu odlišností v argumentační rovině. Z českého hlediska je
nutné podtrhnout, že se v prvé řadě nejednalo o debatu, zda vybudovat protirakety a
radar v České republice a Polsku, ale spíše zda takto vystavět protiraketovou obranu
v Evropě vůbec. Američtí politici, diplomaté i odborníci tak vůbec neřešili otázku, proč
situovat radar právě do Brd a nikoli do Tater či k Balatonu. Debata se ve Spojených
státech soustředila spíše na tyto otázky: Je hrozba, proti které je projekt namířen,
skutečně bezprostřední? Existují alternativní způsoby, jak jí čelit? Nebylo by
rozumnější investovat obrovské finanční prostředky na „spolehlivější“ obranné
systémy?

27 ČTK, Jc. Gross: Když ČSSD začala jednat o radaru, nevadil jí. iHNed [online]. 22. 8. 2008 19:52
(aktualizováno: 22. 8. 2008 23:25) [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://domaci.ihned.cz/c126636730-gross-kdyz-cssd-zacala-jednat-o-radaru-nevadil-ji>.
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Klíčový projev na téma protiraketové obrany přednesl americký prezident na
půdě Národní univerzity obrany v říjnu 2007. Z hlediska bezpečnostního diskursu je
zásadní, že již v samotném úvodu zasadil George W. Bush problematiku BMD do
rámce globální války proti teroru. Jeho argumentace vycházela z premisy, že „27 států
vlastní balistické střely – včetně nepřátelských režimů s vazbami na teroristy“.28
Vybudování evropského pilíře hájil potřebou chránit jak USA, tak spojence z NATO.
Konkrétně zmínil, že Irán by mohl vyvinout mezikontinentální balistickou raketu
schopnou zasáhnout Spojené státy či jakoukoli část Evropy do roku 2015. Dodatečně
pak měl tento systém sloužit i jako „deterent proti státům, které by Ameriku ohrožovaly
balistickým útokem“, přičemž prezident opakovaně zdůraznil, že projekt není namířen
proti Rusku. Třetí opodstatnění plánu představovala teze, že protiraketová obrana
podpoří úsilí proti proliferaci zbraní hromadného ničení tím, že „darebné režimy budou
méně ochotny investovat do zbraní, kterými nemohou ohrozit svobodné národy“29.
Obdobně, byť s lehce odlišnými akcenty, zdůvodňovali myšlenku umístění
prvků systému protiraketové obrany v Polsku a Česku američtí ministři zahraničních
věcí a obrany Condoleezza Riceová a Robert Gates. Přestože přiznávali, že obrana
Spojených států by i bez těchto elementů byla realizovatelná, poukazovali na řadu
výhod takovéhoto kroku: ochranu amerických jednotek v Evropě, spojenců (a tedy
transatlantického společenství) a odstrašovací a antiproliferační efekt, o kterém hovořil i
prezident Bush30.
Oficiální vyjádření generála Henryho Oberinga, ředitele Agentury pro
protiraketovou obranu, která projekt zaštiťovala, však naznačují další strategické
důvody v pozadí uvažování americké administrativy. Agentury pro protiraketovou
obranu v žádosti o navýšení rozpočtu pro rok 2008 uvádí, že bude nutné zmodernizovat
(tou dobou již funkční) radar Thule v Grónsku, který spolu s radarem ve Fylingdales ve
28 BUSH, George W. Council on Foreign Relations [online]. 2007 [cit. 2011-01-08]. President Bush's
Speech on Missile Defense at National Defense University. Dostupné z WWW:
<http://www.cfr.org/publication/14600/president_bushs_speech_on_missile_defense_at_national_defense
_university.html>.
29
BUSH, George W. Council on Foreign Relations [online]. 2007 [cit. 2011-01-08]. President Bush's
Speech on Missile Defense at National Defense University. Dostupné z WWW:
<http://www.cfr.org/publication/14600/president_bushs_speech_on_missile_defense_at_national_defense
_university.html>.
30
RICE, Condoleezza; GATES, Robert. The West Needs a Defense System That Works. Daily Telegraph
[online]. 27.4.2007, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW:
<http://merln.ndu.edu/archivepdf/russia/State/83862.pdf>.
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Spojeném království „zajišťuje schopnost sledovat hrozby Spojeným státům a Evropě
z Blízkého východu. Vzhledem k tomu, že musíme tyto radary chránit, nebo se
vystavíme nebezpečí ztráty ,očí‘ našeho systému, plánujeme umístění pozemních
interceptorů a souvisejícího radaru středního dosahu v Evropě. Tím dosáhneme čtyř
cílů: ochrany radarů situovaných v zahraničí, zlepšení ochrany Spojených států
poskytnuím dodatečných a včasnějších možností zachycení střel, rozšíření této ochrany
na naše přátele a spojence a demonstrování mezinárodní podpory protiraketové
obrany.“31
V každém případě americká odborná veřejnost nebyla v názoru na plány
americké administrativy jednotná, lépe řečeno se štěpila po linii demokraté-republikáni.
Argumentační rovinu zastánců projektu lze ilustrovat na příkladu vlivného think-tanku
The Heritage Foundation, který poukazoval především na oprávněnost obav stran
iránského jaderného a zbrojního programu, respektive reálnosti hrozby za situace, kdy
v čele země stojí prezident, který chce „smést Izrael z povrchu zemského“. Rovněž
připomínal závěry dubnového ministerského setkání NATO, kdy Aliance konstatovala,
že „existuje hrozba balistických střel“ a dodával, že efektivita testovaných systémů
americké protiraketové obrany dosahovala celkově 80 % (čili že systém funguje
spolehlivě). V závěru varoval, že v případě ustoupení od projektu by takový krok
Moskva vnímala jako své vítězství, což by mohlo destabilizovat (především východní)
Evropu.
Na druhé straně odpůrci myšlenky evropského pilíře protiraketové obrany
upozorňovali na nespolehlivost pozemních interceptorů (méně než 50 % testů skončilo
úspěšným sestřelením klamné rakety), na nevyzkoušenost systémů (např. rakety, které
měly být umístěny v Polsku, byly teprve ve velmi rané fázi vývoje), na fakt, že deštník
negarantoval ochranu celého evropského území NATO či na nezaručitelnost
financování projektu (např. Kongres vyčlenil na protiraketovou obranu v roce 2008 jen
polovinu požadované částky). Demokraty ovládaný Kongres zároveň představoval
hlavní politickou opozici projektu. Právě předsedkyně podvýboru pro strategické síly
Ellen Tauscherová stála v pozadí návrhu na omezení prostředků na protiraketovou

31

COYLE, Philip; SAMSON, Victoria. Missile Defense Malfunction: Why the Proposed U.S. Missile
Defenses in Europe Will Not Work. Ethics & International Affairs [online]. 2008, vol. 22.1, [cit. 2011-
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obranu, čímž chtěla docílit zpomalení celého procesu výstavby evropského pilíře. Jejími
hlavními výhradami byla bilaterální, nikoli alianční, povaha jednaní s Evropany a
neprobádanost alternativních přístupů, jak čelit iránské hrozbě.
Proto nelze považovat za překvapivé rozhodnutí nově zvoleného prezidenta
Baracka Obamy upustit od projektu jeho předchůdce, respektive jej (z českého pohledu
zásadně) pozměnit. Změna amerického přístupu ohlášená v září 2009 vycházela podle
prezidenta Obamy z komplexní analýzy, která odhalila dva podstatné momenty. Za prvé
údajně nové zpravodajské informace naznačovaly, že iránská hrozba spočívá především
ve střelách krátkého a středního doletu spíše než v mezikontinentálních raketách. Za
druhé Spojené státy měly výrazně pokročit ve vývoji alternativních adaptivních a
mobilních zbrojních systémů, které byly navíc oproti původnímu stacionárnímu řešení
levnější, spolehlivější a dříve nasaditelnější. Tento krok byl tedy prezentován nikoli
jako rezignace na Bushův záměr, nýbrž naopak jako posílení a zefektivnění celého
projektu.
Demokratická část spektra nový vývoj přivítala s nadšením, neboť skýtalo naději
na „udobření si“ spojenců v NATO a Ruska za cenu podstatně nižších nákladů. Naopak
republikáni se k němu stavěli mimořádně kriticky s poukazem na to, že pouze „nahrává
do karet“ Rusku a Iránu, zatímco oslabuje Polsko a Českou republiku, které do projektu
vložili určitý politický kapitál. Je třeba ještě dodat, že na rozdíl od Evropy nešlo v USA
v souvislosti s plánem na vybudování třetího pilíře protiraketové obrany o
vnitropoliticky klíčové téma, neboť veřejná podpora projektu (ať už v Bushově či
Obamově pojetí) se držela stabilně nad 70 %, přičemž názorové rozdíly mezi
demokratickými a republikánskými voliči nebyly zásadnějšího charakteru.

01-08]. Dostupný z WWW:
<http://www.carnegiecouncil.org/resources/journal/22_1/special_report/001.html#_ftnref2>.
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3. Informační kampaň vlády ČR „Proti raketám“
Vzniku informační kampaně vlády ČR o systému protiraketové obrany
Spojených států amerických a případné české účasti v tomto projektu předcházela
bezprostředně diplomatická nóta USA ze dne 19. ledna 2007, resp. celá série
předběžných jednání oficiální či neoficiální povahy mezi českou a americkou stranou,
které se datují již od roku 2002. V nótě z ledna 2007 Spojené státy požádaly ČR o
zapojení do amerického systému protiraketové obrany, resp. o zahájení oficiálních
jednání na toto téma.32 Česká republika na žádost USA odpověděla kladně, 28. března
2007 přijala vláda ČR usnesení č. 332, jež kladně reagovalo na americkou nótu, na
jejímž základě začala oficiální bilaterální jednání mezi USA a ČR o případném umístění
radarové základny USA v ČR.33
Počátek zintenzivnění vzájemných jednání, která se v době před oficiální
americkou nótou týkala zejména technických otázek (např. infrastruktura, geologickohydrologických podmínek), je možné časově zařadit do poloviny roku 2006, tzn. v době
po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. června a 3.
června 2006.
V té době však byla domácí politická scéna velmi vyhrocená, a to nejen na
základě voleb do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledek (resp. postoj politických
aktérů) několik měsíců neumožňoval sestavení nové vlády disponující důvěrou
Poslanecké sněmovny PČR. Na podzim stejného roku totiž probíhaly další volby,
tentokrát do jedné třetiny Senátu, v nichž bylo téma americké protiraketové obrany již
naplno akcentováno a do značné míry i polarizováno. Otázka protiraketové obrany a
případné české účasti v tomto projektu nabývala na konfliktnosti a mezi politiky
docházelo k vzájemnému obviňování, osočování či snahám o usvědčení ze lži. Některé
otázky zůstávají nevyjasněné dosud (resp. každá ze stran trvala na své interpretaci) –
například kdo a kdy začal s Američany vyjednávat. „Problém radaru“ se odrážel i ve
vzniku jakéhosi „radarového slovníku“, který přikládal relativně synonymickým
32 Protiraketová obrana.cz : missile defence [online]. [cit. 2011-01-14]. PRŮBĚH JEDNÁNÍ MEZI ČR
A USA. Dostupné z WWW:
<http://www.protiraketovaobrana.cz/obrana.asp?y=obrana/zapojeni_chronologie.htm&param=2>.
33 Dopis od Mgr. Jitky Vodrážkové (odpověď na dopis autora této práce ze dne 24. listopadu 2010),
vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády ČR ze dne 14. prosince 2010, č. j. 20594/10-OSV.

23
spojením poměrně odlišné významy (např. rozdíl mezi významy „radarová stanice“ a
„radarová základna“).
Politicky vypjatá atmosféra a větší akcentace tématu protiraketové obrany v
médiích přispěla k tomu, že posilovaly dříve vytvořené nevládní iniciativy nebo naopak
vznikaly nové, které se stavěly na stranu pro nebo proti radaru, případně jakékoli účasti
České republiky na projektu protiraketové obrany USA. Ve stejném čase probíhala
expertní a politická jednání vyjednavačů české a americké strany a případné umístění
radaru na českém území začalo mít konkrétnější obrysy; výběr vytipované lokality pro
případné umístění radaru se na základě geologicko-hydrologických podmínek, hustoty
osídlení, stavu dopravní a energetické infrastruktury zúžil na oblast Vojenského újezdu
Brdy. Brdský vojenský prostor se nachází na území Středočeského kraje a zároveň v
blízkém sousedství Plzeňského kraje, a to na rozloze 26 034 ha.34 Právě konkrétní
lokalizace přinesla mezi aktivní účastníky veřejné diskuse o radaru další skupinu, a to
starosty obcí, kterých by se umístění radaru přímo dotýkalo. V této souvislosti je
potřeba zmínit, že v obcích, které se nacházejí uvnitř českých vojenských prostorů či v
jejich blízkosti, panuje dlouhodobá nedůvěra ze strany místních občanů a jejich
politických zástupců vůči představitelům Armády ČR, Ministerstva obrany ČR a dalších
složek státní správy. Tato jistá míra nespokojenosti či ostražitosti trvá již několik
desítek let a jedním z důvodů je pocit místních občanů a představitelů samosprávy, že
jsou vládou opomíjeni z hlediska rozvoje dané oblasti a přísunu finančních prostředků
(patrně i z těchto důvodů vláda ČR připravovala rozsáhlý dotovaný program rozvoje pro
brdské obce v řádech několika set miliónů korun).
Nespokojenost starostů brdského regionu vyústila v založení „Ligy starostů proti
radaru“, která sdružovala volené představitele obcí nesouhlasících s umístěním radaru.
Jejím předsedou se stal tehdejší starosta obce Trokavec Jan Neoral, který patřil k
hlasitým kritikům případného rozhodnutí vlády, resp. Parlamentu ČR ve prospěch
radarové základny. Liga starostů měla svého zástupce i v Parlamentu ČR – tehdejšího
starostu Příbrami a zároveň poslance Parlamentu ČR za ČSSD Josefa Řiháka.

34 Ministerstvo obrany ČR [online]. [cit. 2011-01-14]. Vojenský výcvikový prostor Brdy. Dostupné z
WWW: <http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6696>.
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Všechny výše zmíněné okolnosti přispěly ke značné vyhrocenosti veřejné
diskuse, která měla místy i velmi emocionální náboj. V rámci této radarové „atmosféry“
jmenovala vláda ČR s účinností ode dne 25. května 2007 do funkce vládního
zmocněnce Tomáše Klvaňu, který zastával pozici vládního koordinátora pro
komunikaci programu protiraketové obrany, a to do 31. března 2008.

3.1.

Vznik kampaně

Funkce vládního koordinátora vznikla až pět měsíců poté, co Česká republika
obdržela nótu ze strany Spojených států. Tým vládního mluvčího tak nastupoval se
značným zpožděním a musel se vyrovnávat s náladami ve společnosti, které se v
mezičase utvořily. V době, po kterou chyběl „komunikátor“, který by trpělivě
vysvětloval vládní pozici, resp. přinášel informace, se utvořily podmínky pro jakési
komunikační momentum z hlediska poptávky po informacích – tzn. ve chvíli, kdy
Tomáš Klvaňa a jeho tým teprve začínal s přípravami ucelené informační kampaně, byl
již konfrontován s faktem, že se od něj očekávaly informace od první chvíle jeho
nástupu.
V případě plánových kampaní takového rozsahu a významu je obvyklé, že
příprava trvá několik měsíců a teprve poté se spustí „naostro“, resp. komunikuje se od
chvíle, kdy se „problém“ vyskytne a ne až v situaci, kdy je v „pokročilém stádiu“.
Tomáš Klvaňa musel komunikovat od okamžiku svého nástupu a musel vysvětlovat
nejen problematiku radaru, ale i to, proč rozsáhlejší informační kampaň bude teprve
spuštěna.
Pokud bychom použili terminologii PR agentur, Tomáš Klvaňa a jeho tým
museli vykonávat tzv. krizovou komunikaci. Navíc dlouhodobá absence komunikátora,
jehož role se plnohodnotně neujal žádný z členů vlády, mohla vytvářet dojem, že vláda
ČR něco tají, resp. nechce sdělovat informace. Takže místo důvěry (či neutrálního
postoje) směrem k vládě a jejím případným záměrům se společnost přikláněla a priori
směrem k nedůvěře.
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3.2.

Časové a obsahové vymezení kampaně

V rámci této práce je informační kampaň vlády ČR nesoucí název Proti raketám
chápána zejména jako ta část kampaně, která probíhala nebo byla připravována v
období od září 2007 do prosince 2007 a z hlediska jejího záběru se jednalo primárně o
tu část kampaně, na které se podílela agentura AMI Communications, spol. s r.o.

3.3.

Realizátor

Za průběh a výsledky kampaně zodpovídal vládní zmocněnec Tomáš Klvaňa,
který v rámci hierarchie státní správy patřil pod Odbor tiskový Úřadu vlády ČR, kde za
jeho činnost odpovídala tehdejší ředitelka odboru Jana Bartošová.35
V rámci Úřadu vlády spolupracovalo na problematice protiraketové obrany
dalších osm zaměstnanců (z hlediska pracovního poměru se ve všech případech jednalo
o dohodu o pracovní činnosti).
Mimo interní zaměstnance hledala vláda ČR, resp. Úřad vlády ČR zastoupený
koordinátorem pro komunikaci programu protiraketové obrany, Tomášem Klvaňou,
externího partnera – profesionální PR agenturu, která by vládě pomohla komunikovat
téma protiraketové obrany. Vypsala proto výběrové na „výběr agentury pro zajištění
Public Relations a mediálních aktivit, v jehož rámci byla podána jediná nabídka,
konkrétně uchazeče AMI Communications, spol. s r.o. Hodnotícími kritérii byly:
a) celková nabídková cena bez DPH s váhou 35 %;
b) kvalita návrhu strategie komunikace s váhou 65 %.

3.4.

Finanční náklady

„Finanční náklady na přípravu a provedení mediální kampaně byly vynaloženy
za roky 2007 až 2009 celkem ve výši 29 949 685,53 Kč.“36 Specifikace jednotlivých
položek přiřazených k jednotlivým rokům je přiložena k této práci v části Přílohy.

35

Dopis od Mgr. Jitky Vodrážkové (odpověď na dopis autora této práce ze dne 24. listopadu 2010),
vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády ČR ze dne 14. prosince 2010, č. j. 20594/10-OSV.
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AMI Communications byly v jednotlivých letech poskytnuty prostředky v
celkové výši 4 501 465 Kč:37

Výše poskytnutých finančních
prostředků AMI Communications
2007

4 204 797,75 Kč

2008

243 118,08 Kč

2009

53 550 Kč

3.5.

Aktéři kampaně a model spolupráce

Kromě Tomáše Klvani, osmi členů jeho skupiny a týmu společnosti AMI
Communications čítajícího 4 lidi (včetně managing partnera společnosti Milana Hejla)
se na sledované informační kampani podíleli zástupci Ministerstva obrany (z hlediska
technických parametrů radaru) a Ministerstva zahraničních věcí (z hlediska
zahraničněpolitických souvislostí). Ti sloužili jako odborní konzultanti, resp.
kontrolovali materiály, jež vytvořila agentura AMI Communications.3839

3.6.

Cíle kampaně40

Cíle kampaně realizátoři definovali takto:
• zajistit, aby každý občan ČR (každý občan, který se o problematiku
zajímá) měl na konci procesu dostatek informací o všech souvislostech;
• shromáždit a prezentovat dostupná fakta;
• prezentovat srozumitelným způsobem postoj vlády ČR k tomu, proč
jedná s americkou stranou;
• vytvořit fórum názorů, kde by mohli občané klást otázky (a dostávat
odpovědi) a vyjadřovat své názory;

36

Dopis od Mgr. Jitky Vodrážkové (odpověď na dopis autora této práce ze dne 24. listopadu 2010),
vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády ČR ze dne 14. prosince 2010, č. j. 20594/10-OSV.
37
Dopis od Mgr. Jitky Vodrážkové (odpověď na dopis autora této práce ze dne 24. listopadu 2010),
vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády ČR ze dne 14. prosince 2010, č. j. 20594/10-OSV.
38
Rozhovor s Milanem Hejlem, managing partner AMI Communications, formou osobního setkání dne
15. 12. 2010, v kanceláři AMI Communications, Týn 4/641, Praha 1.
39
Rozhovor s obeznámeným zaměstnancem Úřadu vlády, který si nepřál zveřejnit své jméno.
40
Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
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• poskytovat médiím informace.

3.7.

Principy kampaně41

Realizátoři si stanovili následující principy, na kterých kampaň postavili:
• Mělo se jednat o širokou viditelnou kampaň, aby si jí všimli i lidé, kteří
se příliš nezajímají o politiku, nečtou noviny. V tomto hrálo svou roli i
vizuální sjednocení kampaně.
• Kampaň se měla přizpůsobit tomu, v jaké formě občané preferují
informace (internet, tištěný materiál, elektronický materiál, osobní
setkání).
• Realizátoři chtěli informovat „pravdivě a otevřeně“ (tzn. pravdivě
informovat o všech faktech pro a proti, argumentech pro a proti,
zveřejňovat názory).
Jako do značné míry vynucený princip kampaně vnímali realizátoři úspornost –
„Nemáme čas ani peníze na dokonalou formu.“42

3.8.

Argumentační linie43

Realizátoři chtěli v kampani sdělovat, proč vláda jedná o podílu ČR na
protiraketové obraně, a to prostřednictvím těchto argumentů:
• spoluzodpovědnost za budoucí bezpečí naší civilizace a kultury;
• potvrzení našich spojeneckých svazku a závazků;
• žijeme v nebezpečném světě („Je vždy lepší mít něco připraveného, i
když se to nakonec nepoužije.“).

41

Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
42
Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v sídle
Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi této
práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
43
Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v sídle
Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi této
práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
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3.9.

Vyváženost názorů44

Podle výzkumu, který si nechala zpracovat agentura AMI Communications, byly
v době, kdy kampaň Proti raketám začínala, více zastoupeny názory odpůrců radaru,
kampaň proto měla celospolečenskou diskusi „vyvažovat“ tím, že by více zohledňovala
názory ve prospěch české účasti v projektu protiraketové obrany.

3.10.

Název kampaně45

V užším výběru názvů vládní informační kampaně figurovaly dva návrhy:46
• Proti raketám;
• Ne raketám.
Realizátoři kampaně nakonec zvolili název Proti raketám. Dle jejich názoru
zvolený název symbolizuje podstatu protiraketové obrany, která má být výslovně
obrannou technologií namířenou proti případných nepřátelským raketám vypáleným na
cíl.47
Podtitul kampaně měly tvořit následující výrazy:48
• informace;
• argumenty;
• odpovědi;
• diskuse o české účasti v systému protiraketové obrany.

44 Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
45 Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
46 Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
47 Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
48 Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 21. 9. 2007, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
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4. Přehled jednotlivých aktivit v rámci informační
kampaně
Agentura AMI Communications se podílela na širokém spektru aktivit v rámci
informační kampaně Proti raketám. Následující materiál (viz dvě následující tabulky),
pocházející z AMI Communications, je ponechán v původním znění a poskytuje přehled
základních parametrů informační kampaně tak, jak je vnímala sama agentura (i z
hlediska jejich smyslu/přínosu) nebo jak jí bylo sděleno v zadání.49
Informační kampaň o faktech a souvislostech možného
umístění radaru protiraketové obrany v ČR
Září–prosinec 2007
Zadání:
Zajistit, aby každý občan ČR měl možnost získat dostatek informací o radaru.
Součástí zadání nebylo dosáhnout zvýšení podpory umístění radarové stanice v ČR (to
by ostatně vzhledem k rozpočtu, nedostatku informací od americké strany a stále
probíhajícím jednáním ani nebylo proveditelné).
Základní strategie informační kampaně:
Nabídka informací několika způsoby, vyhovujícími všem občanů (přílohy v novinách,
internet, brožury, DVD, besedy).
Nabídka informací předložená formou reklamní kampaně v denících, na internetu a v
outdooru.
Úsporný rozpočet informační kampaně.

Oblast

Aktivity

Setkání s občany

Celkem proběhlo 11 setkání ve všech krajských
městech.
www.protiraketam.cz

Informační centrum na
internetu

Obsáhlé informační centrum s fakty a argumenty.

E-mailový bulletin

Zpracování a vydávání bulletinu pro novináře a
registrované zájemce.

Informační DVD

DVD obsahuje věcné výklady odborníků o radarové
stanici, sdělení představitelů ČR a USA, původní
obrazovou dokumentaci fungování protiraketové
obrany a názory významných osobností o radaru.

49 Dokument v rozsahu A4 s názvem „Informační kampaň o faktech a souvislostech možného umístění
radaru protiraketové obrany“ (předáno autorovi této práce Milanem Hejlem z AMI Communications 15.
12. 2010).
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Oblast

Aktivity

Přílohy v Deníku

Publikovány tři informační přílohy v regionálních
denících VLP.

Brožura

Vydána kvalitní brožura informující o všech aspektech
umístění radarové stanice.
Distribuována zájemcům, novinářům a městům a
pověřeným obcím v celé ČR.

Kanály pro vyžádání
informací

Zelená linka.
Linky pro příjem SMS.
Poštovní adresa na vládu.

Inzertní kampaň

Inzertní kampaň rozdělená mezi tisk, on-line a outdoor
(telefonní budky a lavičky). Cílem bylo zasáhnout
skupiny, které se spontánně nezajímají o politiku.

Komunikace s médii

Pořádání tiskových konferencí a setkání s novináři,
příprava podkladů pro média, psaní článků a
poskytování rozhovorů.

4.1.

Základní deskripce jednotlivých aktivit

4.1.1. Setkání s občany
AMI Communications se podílela na organizaci celkem 11 diskusních setkání s
občany v regionech.

Akce probíhaly jak ve městech, kterých se téma radaru

bezprostředně týkalo vzhledem k jejich lokaci v blízkosti Vojenského újezdu Brdy
(např. Beroun), tak i v menších městech mimo bezprostřední oblast zájmu (např.
Písek).

Spektrum osobností, které předkládaly své argumenty a diskutovaly s občany, je
možné ilustrovat na konkrétním složení řečníků besedy v Berouně ze dne 24. 9. 2007:
• Tomáš

Klvaňa,

Ph.D.,

vládní

koordinátor

pro

komunikaci

protiraketové obrany;
• gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR;

programu
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• MUDr. Peter Bednarčík, CSc., Univerzita obrany, Fakulta vojenského
zdravotnictví, Hradec Králové;
• Jiří Oberfalzer, senátor za okres Beroun a Praha-západ (ODS);
• Ing. Tomáš Dub (ODS).
Ze skladby řečníků a dostupné powerpointové prezentace50, která provázela
diskusní setkání v Berouně a sloužila jako obsahový podklad pro vystoupení výše
uvedených řečníků, je možné odvodit tematickou skladbu jednotlivých vystoupení:
• Proč vláda jedná o našem podílu na protiraketové obraně (Tomáš
Klvaňa);
• Za jakých podmínek je vláda ochotna navrhnout Parlamentu naši účast v
systému protiraketové obrany (Tomáš Klvaňa);
• Vojenské aspekty radarové základny (Jiří Šedivý);
• Zdravotní aspekty radarové základny (Peter Bednarčík).
U zbývajících dvou řečníků, kterými byli Jiří Oberfalzer a Tomáš Dub, není
známo téma jejich vystoupení.
Tematickou skladbu vystoupení je tak možné rozdělit na dvě základní části –
politickou diskusi vysvětlující záměry vlády ČR, jejímž představitelem byl zejména
Tomáš Klvaňa, a odbornou diskusi zabývající se vojenskými aspekty (hrozby v podobě
balistických střel, jejich šíření v čase a možnosti, jak se těmto hrozbám bránit;
představení systému protiraketové obrany a jeho funkcí) a zdravotními dopady (aktivní
paprsky radaru, elektromagnetické pole, hygienické normy, dopady mikrovlnného
záření na lidský organismus, dosavadní zkušenosti s radarem typu X-Band).
Z pohledu vysvětlování postoje vlády ČR veřejnosti je důležité zmínit
argumenty, které jsou v prezentaci uvedeny u otázky „Proč vláda jedná o našem podílu
na protiraketové obraně?“:
• Měli bychom přijmou spoluzodpovědnost za budoucí bezpečí naší
civilizace a kultury;
50 Dokument (powerpointová prezentace ve verzi pro tisk) v rozsahu 16 stran A4 (32 snímků) s názvem
„Veřejná diskuse k protiraketové obraně, Beroun, 24. 9. 2007“; jako vydavatel je uveden Úřad vlády ČR
(předáno autorovi této práce Milanem Hejlem z AMI Communications 15. 12. 2010).
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• Naše účast je potvrzením našich spojeneckých svazků;
• Žijeme v nebezpečném světě, připravme se raději včas.
Použitá prezentace, kterou však není možné považovat za úplný obraz
diskusního setkání kvůli chybějícímu autentickému audiovizuálnímu záznamu,
neobsahuje jediný argument či informaci, která by systém protiraketové obrany USA a
potenciální české zapojení stavěla do negativní roviny či ji jakkoliv zpochybňovala,
resp. prezentovala argumenty a informace ve prospěch celého projektu.

4.1.2. Informační centrum na internetu
Informační portál www.protiraketam.cz byl spuštěn 22. října 2007, jeho
provozovatelem byla společnost MAFRA, a.s., Úřadu vlády ČR patřila jen doména.5152
Aktuálně již portál není funkční, resp. doménu vlastní a provozuje jiný subjekt a
zobrazovaný obsah nesouvisí přímo s vládní informační kampaní.53
Webové stránky je možné nalézt v internetovém archivu s názvem WebArchiv54
na

adrese

http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20081128041921/http://www.protiraketam.cz/,
rovněž také na stránkách dalšího internetového archivu s názvem The Wayback
Machine55 na adrese http://web.archive.org/*/http://www.protiraketam.cz.

51 Rozhovor s Milanem Hejlem, managing partner AMI Communications, formou osobního setkání dne
15. 12. 2010, v kanceláři AMI Communications, Týn 4/641, Praha 1.
52 Dopis od Mgr. Jitky Vodrážkové (odpověď na dopis autora této práce ze dne 24. listopadu 2010),
vedoucí oddělení styku s veřejností Úřadu vlády ČR ze dne 14. prosince 2010, č.j. 20594/10-OSV.
53 CZ.NIC : správce domény CZ [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Hledat v registru. Dostupné z WWW:
<http://www.nic.cz/whois/?d=protiraketam.cz>.
54 WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem
jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní
knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy
univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp.
konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i
WebArchiv.
Zdroj: WebArchiv : archiv českého webu [online]. 2011, 16.5.2011 [cit. 2011-05-16]. Co je WebArchiv?.
Dostupné z WWW: <http://www.webarchiv.cz/>.
55 Portál The Wayback Machine provozuje nezisková organizace s názvem The Internet Archive, která
byla založena s cílem vytvořit internetovou knihovnu, která by shromažďovala prameny v digitálním
formátu. Organizace The Internet Archive byla založena v roce 1996 a sídlí v San Francisku.
Zdroj: Internet Archive [online]. [cit. 2011-05-16]. About IA. Dostupné z WWW:
<http://www.archive.org/about/about.php>.
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Pro základní popis informačního portálu www.protiraketam.cz autor využil
archivní verzi stránek, kterou zaznamenal internetový archiv The Wayback Machine
k datu 24. 10. 2007 a která vizuálně odpovídá náhledu níže:

Portál se vyznačuje přehledností zobrazovaných informací; je tematicky členěn
do několika sekcí, z nichž každá zaujímá na stránce svůj vyhrazený graficky oddělený
prostor:
• Základní informace o protiraketové obraně
• Co si myslí o radaru
• Zpravodajství/Multimédia
• Fakta, odpovědi, argumenty, diskuze
• Novinky a kalendář akcí
• Top argumenty
• Otázky a odpovědi
• Chci vědět více
• Diskuse
Vláda ČR se prostřednictvím internetového portálu snažila zprostředkovat co
nejširší spektrum informací a množství materiálů k danému tématu. Kromě původních
zpráv, které připravoval tým informační kampaně, uveřejňoval portál i obsah převzatý
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z jiných zdrojů, zejména českých elektronických médií. V kontextu ostatních materiálů,
jež připravil vládní tým, portál obsahuje menšinově i názory nesouhlasící s umístěním
radaru na českém území. Povaha samotného média umožňovala interaktivní prvky, resp.
zapojení čtenářů; na webu tak měli možnost čtenáři vyjádřit svůj názor v jednom
z tematických diskusních fór (např. Dopad na sousedy radaru a region Brd; Jak se
budeme

rozhodovat;

Suverenita

České

republiky;

Vojenské

aspekty;

Zahraničněpolitické aspekty; Zdravotní a ekologické aspekty).
Jak bylo řečeno výše, portál dával prostor i argumentům proti umístění radaru, ty
však dále rozporoval, resp. uváděl na pravou míru s cílem vyvrátit jejich pravdivost.
Obsah portálu byl průběžně aktualizován, doplňován o nový obsah a jeho
uživatelé byli informování o dalších aktivitách vládní informační kampaně (zejména
ohledně pořádání veřejných diskusích v regionech) a dalších zdrojích o protiraketové
obraně.

4.1.3. E-mailový bulletin
E-mailový bulletin sloužil aktivním zájemcům z řad veřejnosti jako zdroj
aktuálních informací týkající se případného umístění radaru v České republice a
protiraketové obrany USA obecně. Pro jeho odebírání se musel zájemce zaregistrovat,
resp. přihlásit se k odběru prostřednictvím zadání své e-mailové adresy na stránkách
www.protiraketam.cz.
Bulletin vycházel nepravidelně s ohledem na aktuální dění. Celkem vyšel
bulletin sedmkrát:
• Číslo 1 – 26. 10. 2007
• Číslo 2 – 18. 12. 2007
• Číslo 3 – 6. 2. 2008
• Číslo 4 – 27. 2. 2008
• Číslo 5 – 12. 3. 2008
• Číslo 6 – 24. 4. 2008
• Číslo 7 – 2. 6. 2008
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Bulletin měl textovou podobu a byl rozesílán ve formátu .doc a z hlediska
rozměrů stran se jednalo o formát A4. Rozsah vydání se pohyboval v rozmezí od 2 do 4
stran. Kromě grafického záhlaví a nadpisů jednotlivých článků neobsahoval žádný
obrazový materiál, soustředil se čistě na textový obsah. Jeho grafická podoba a
barevnost vycházela z loga kampaně Proti raketám, v grafických prvcích tudíž
dominovala modrá barva.
Textový obsah byl zaměřen na aktuální dění okolo protiraketové obrany,
pokračujících

vyjednávání

mezi

Českou

republikou

a

Spojenými

státy

a

zahraničněpolitickém dění, které mělo souvislost s bezpečností ČR a projektem
protiraketové obrany. Bulletin zároveň informoval o ostatních komunikačních aktivitách
v rámci informační kampaně Proti raketám jako např. inzertní kampaň, pořádání
veřejných diskusí, vydání informačního DVD atd. Bulletin také čtenářům poskytoval
odkazy na další zdroje ohledně systému protiraketové obrany.
Pro ilustraci obsahu uvádím tematickou strukturu (dle titulků uvozujících
články) prvního vydání bulletinu ze dne 26. 10. 2007:
• Jednání expertních týmů ČR a USA o smlouvách
• Diskuse o rozpočtu protiraketové obrany v Kongresu USA
• Americký ministr obrany Robert Gates na návštěvě v Praze
• Představeno logo Informační kampaně
• Spuštění informačního centra www.protiraketam.cz
• Informační kampaň
• Inzertní kampaň nabízející informace začne v listopadu
• Další setkání s občany proběhla v Karlových Varech a Olomouci
• Další informační zdroje
Níže je zobrazena ukázka titulní strany grafického zpracování prvního vydání
bulletinu ze dne 26. 10. 2007, všechna vydání jsou umístěna v kapitole Přílohy.
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Z hlediska způsobu komunikace mezi realizátory kampaně a příjemci bulletinu
je nutné poznamenat, že komunikace prostřednictvím e-mailu probíhala vydání od
vydání jiným způsobem. Ve čtyřech případech neobsahoval e-mail od realizátorů
kampaně vůbec žádný doprovodný text; někdy byl pod e-mailem podepsán
„www.protiraketam.cz“, jindy byl jeho odesílatel personalizován, viz níže ukázka:
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V bulletinu č. 2 z 18. 12. 2007 autoři ponechali v dokumentu zapnutou funkci
sledování změn, kde tak čtenáři mohli spatřit gramatickou úpravu Davida Pilaře, který
pracoval v AMI Communications na pozici „account manager“.

4.1.4. Informační DVD
Informační DVD je detailně popsáno v samostatné kapitole Případová studie:
informační DVD v další části této práce.

4.1.5. Přílohy v Deníku
Jednalo se o tři přílohy v regionálních vydáních titulu Deník z vydavatelství
Vltava-Labe-Press, na kterých spolupracovala AMI Communications. V samostatné
příloze o radaru, která vyšla v Deníku dne 23. října 2007 na straně 33 s označením
„RADAR SPECIÁL“ a kterou autorovi této práce poskytl Milan Hejl z agentury AMI
Communications jako přílohu, na jejíž tvorbě se agentura podílela, však není taková
spolupráce jakkoli zmíněna. To znamená, že čtenář přílohy Deníku nebyl o této
spolupráci informován a nemohl tak vědět, že přílohu je nutné považovat spíše za
součást vládní informační kampaně než za autentické zpravodajství redakce Deníku.
Příloha o radaru ze dne 23. října 2007 zahrnovala celkem 4 strany se 6 články a
13 obrazovými materiály. Obsahovou skladbu je možné ilustrovat na titulcích uvozující
jednotlivé články:
• USA nechtějí opakovat chybu z Pearl Harboru (strana 33)
• Radar na atolu Kwajalein (strana 34)
• Radar v Brdech (strana 34)
• Radary se neničí „atomovkou“ (strana 35)
• Ohrozí sestřelená mezikontinentální střela území ČR? (strana 35)
• Írán, brdský radar a zájmy Ruska (strana 36)
Článek „USA nechtějí opakovat chybu z Pearl Harboru“ otevírá na titulní straně
celou přílohu a jeho autorem byl historik Jaroslav Hrbek. Článek je exkurzem do
amerických, resp. světových dějin, konkrétně se věnuje japonskému útoku na americkou
základnu Pearl Harbor, který Hrbek staví do souvislosti s neočekávatelnými hrozbami,
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které by mohly ohrozit naši bezpečnost. Text vyzývá k ponaučení z historie, do jehož
rámce řadí i vybudování radarové stanice v Brdech. Článek je doplněn fotografií
amerického radaru na základně Kwajalein a filmovým pásem historických fotografií, na
nichž je zobrazena zkáza útoků na Pearl Harbor.
Druhá strana obsahuje dva články s názvy „Radar na atolu Kwajalein“ a „Radar
v Brdech“, které se zaměřují na dopady fungování radaru na své okolí, zejména pak
zdraví obyvatel. Oba články, pod nimiž je autorská zkratka „prs“ (Přemysl Souček),
shrnují, že zdravotní rizika u radaru nehrozí.
Třetí strana přílohy obsahuje rovněž dva články. První, s názvem „Radary se
neničí ,atomovkou‘“ od autora Přemysla Součka, se zabývá potenciálním radarem na
českém území jakožto možným cílem pro nepřátelský útok. Souček rozebírá několik
více či méně reálných variant ohrožení; u některých z nich zdůrazňuje přesvědčení, že
Spojené státy se o bezpečnost radaru postarají a neváhají přitom případně ani porušit
předpokládané dohody s Českou republikou. Pod článkem je uvedeno, že byl zpracován
s použitím otevřených vládních a zpravodajských zdrojů. „Ohrozí sestřelená
mezikontinentální střela území ČR?“ je název dalšího článku na téže straně; věnuje se
střetu nepřátelské rakety (s různými typy hlavic – konvenční, chemická, jaderná) s
antiraketou, dopadem trosek a možného ohrožení. Obsahuje celou řadu technických dat.
Strany 34 a 35, které tvoří dvoustranu, obsahují také osm fotografií ilustrujících
jednotlivé fáze protiraketového systému a celkově graficky znázorňují jeho funkčnost a
přínosy.
Závěrečná strana přílohy obsahuje analytický článek Jiřího Šedivého, bývalého
náčelníka generálního štábu Armády ČR. Šedivý v něm zasazuje problematiku radaru
do národního a širšího zahraničněpolitického kontextu. Radar vnímá jako reálný
bezpečnostní zájem ČR, který je v souladu i s platnou Bezpečnostní strategií ČR z roku
2003. Ve svém článku zmiňuje íránskou hrozbu, kterou podle něj vnímá i mezinárodní
společenství. Šedivý odmítá a vyvrací ruské argumenty proti radaru a celému
protiraketovému systému.
Speciální příloha Deníku z 23. října 2007 pokrývá nejrůznější aspekty
protiraketového systému USA a případného umístění radaru v ČR. Pokud bychom
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hodnotili přílohu jako celek z pohledu laického čtenáře, je možné jednoznačně usoudit,
že radar má své historické i bezpečnostní opodstatnění. Radar je navíc jednoznačně
zasazen do kontextu možného ohrožení ze strany Íránu, což naznačuje již úvodní
odstavec na titulní straně: „Je nepochybné, že USA mají velký zájem na vybudování
radarové základny v Brdech jako součásti protiraketové obrany před možných útokem
Íránu, jehož představitelé se v poslední době ani netají touhou vlastnit mezikontinentální
rakety vybavené případě i nukleárními hlavicemi.“56

4.1.6. Brožura
Brožura je z hlediska obsahu a jeho ucelenosti ve vztahu k různým aspektům
sledovaného

tématu

blízká

informačnímu

centru

www.protiraketam.cz

a

audiovizuálnímu DVD; tyto materiály pokrývají široké spektrum informací v souvislosti
s radarem a protiraketovou obranou jako takovou a jsou jakýmsi sumářem. Ukázka
vizuálního zpracování:57

56

Téma radar. Deník. úterý 23. října 2007, s. 33.
Bude radar z Kwajaleinu stát v Brdech? : má se Česká republika zapojit do systému protiraketové
obrany? : udělejte si, prosím, názor až na základě faktů a racionálních argumentů. Praha : Ministerstvo
obrany ČR - AVIS : Úřad vlády ČR : AMI Communications, 2007. 16 s.
57
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Na šestnácti stranách přináší brožura s názvem „Bude rada z Kwajaleinu stát
v Brdech?“ a podtitulem „Má se Česká republika zapojit do systému protiraketové
obrany?“ základní vysvětlení celého protiraketového systému s důrazem na jednu jeho
část – radar, který by mohl stát v České republice.
Obsahové uspořádání brožury je řazeno v určité logice s cílem získat čtenáře,
který projde dokumentem od začátku do konce. Na první straně se objevuje úvodní
slovo tehdejšího premiéra Mirka Topolánka, ve kterém vysvětluje důvody, proč vláda
jedná se Spojenými státy a proč projekt protiraketové obrany má silné bezpečnostní
opodstatnění.
V další části se brožura věnuje analýze bezpečnostního prostředí ve světě, které
se podle autorů neustále proměňuje a má tendenci se zhoršovat, resp. jeho
předvídatelnost je omezená; je tak zřejmé i z nadpisu „Čelíme fanatismu, čelíme nové
hrozbě“.
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Následuje exkurz do historie protiraketového systému USA, jeho fungování a
spolehlivosti, resp. úspěšnosti, která je průběžně testována.
Poté je celé téma zasazeno do bezpečnostního rámce celého evropského
kontinentu; potenciální radar v České republice se v tomto kontextu jeví jako příspěvek
bezpečnosti nejen USA a ČR, ale i jejich spojencům; tzn. mělo by se jednat o kolektivní
záruku bezpečnosti významné části Evropy, celé Severní Ameriky a části Afriky. Radar
podle brožury není v žádném případě namířen proti Rusku; snahu o dialog symbolicky
naznačuje fotografie ze setkání prezidentů Putina a Bushe.
Další dvoustrana je jakýmsi „řezem radaru“, kdy jsou popsány jednotlivé části a
jejich funkce.
Následuje exkurz na vybrané místo v Brdech, kde by radar mohl být umístěn, a
také na ostrov Kwajalein, kde se nachází radar, který by byl případně přemístěn do Brd
a který místní obyvatelé vnímají jako přirozenou součást jejich života a okolí, resp.
nevěnují mu pozornost.
Závěr brožury informuje o zdravotní rizicích, resp. vlivu radaru na lidské zdraví
a argumentech pro a proti (argumenty proti jsou dále vysvětlovány a vyvraceny).
Poslední strana reaguje na nejčastější obavy a formou otázek (např.: „Je možné, že se
vybudováním radaru protiraketové obrany na českém území zvýší riziko teroristického
útoku vůči ČR?“) a odpovědí (příklad – odpověď na předchozí otázku: „Radary a další,
daleko větší vojenská zařízení USA, jsou na teritoriu mnoha států Evropy... Žádný
přímý vztah mezi přítomností amerického vojenského zařízení a rizikem teroristického
útoku se dosud neprokázal.“)
Vnitřní strany obálky pokrývají fotografie osobností z kultury, sportu a politiky
s citacemi na téma radar či bezpečnost; jejich celkové vyznění jednoznačně mluví ve
prospěch umístění radaru v ČR.
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4.1.7. Kanály pro vyžádání informací
Prostřednictvím níže uvedených kanálů mohli zájemci o informace žádat
doručení konkrétních materiálů, vydaných v rámci informační kampaně:
• Zelená linka;
• Linky pro příjem SMS;
• Poštovní adresa na vládu.
Telefonická zelená linka s číslem 800 44 22 44, kam se mohli obracet zájemci o
informace, byla po několika měsících fungování zrušena, protože docházelo k její
blokaci, dle realizátorů kampaně se jednalo o akce odpůrců radaru.58 Ke zrušení služby
došlo k 23. 1. 2008.
Prostřednictvím linky pro příjem SMS bylo možné objednat informační DVD či
brožuru, a to posláním SMS ve tvaru: jméno, ulice, PSČ, město, DVD (nebo Brožura)
na číslo 720 00 23 45.
Pokud zájemci upřednostňovali tištěnou komunikaci, mohli požádat o informace
na adrese Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo
prostřednictvím e-mailu adresovaném protiraketam@vlada.cz.

4.1.8. Inzertní kampaň
Inzertní kampaň, která probíhala od listopadu 2007, měla oslovit občany
pohybující se na různých místech (jedním z nosičů byl městský mobiliář – lavičky) a
využívající různých informačních kanálů. Kampaň fungovala za prvé v obecné rovině,
kdy vzbuzovala v lidech zájem o informace, resp. nabízela možnosti jejich získání, a za
druhé jako inzerát ve formě plakátu na konkrétní akci – veřejnou diskusi.
Konkrétní grafická ukázka59:

58

Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 23. 1. 2008, která proběhla v sídle
Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi této
práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011)
59
Vizuální podobu inzertní kampaně poskytl autorovi této práce Milan Hejl z AMI Communications dne
15. 12. 2010.
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4.1.9. Komunikace s médii
O podrobnostech „media relations“ se autorovi této práce nepodařilo získat
relevantní informace ani od Milana Hejla ani Tomáše Klvani. Jak však vyplývá
z předchozího zkoumání jednotlivých komunikačních aktivit, aktivní spolupráce
probíhala s Deníkem z vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., ať již při vydání
zvláštních příloh Deníku o radaru nebo při organizaci veřejných diskusí.
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Starší verze webových stránek AMI Communications, konkrétně adresa
http://press.amic.cz/cs/radar/dokumenty-a-prezentace/, která již není funkční, také
ukazuje přehled materiálů (tiskové zprávy, fotografie atd.), jež připravoval agenturní
tým pro média:60
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AMI Communications [online]. 2008 [cit. 2010-10-17]. Radar: dokumenty a prezentace. Dostupné z
WWW: <http://press.amic.cz/cs/radar/dokumenty-a-prezentace/>.
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5. Metodologie výzkumu
Stěžejním předmětem mého výzkumu je informační DVD, které bylo součástí
kampaně Proti raketám. Dále jsem se zaměřil na zobrazení jednoho z klíčových aktérů
kampaně, vládního koordinátora Tomáše Klvani, ve vybraných denících –
v Hospodářských novinách a Právu. Při zkoumání těchto mediálních obsahů jsem
aplikoval metodu obsahové analýzy, resp. kombinace dvou jejích typů – kvantitativní a
kvalitativní obsahové analýzy. Z dílčích kvalitativních metod jsem navíc využil metodu
rámcování (v českém překladu se užívá někdy také pojem rámcování, orig. framing),
která podle mého názoru nejlépe odpovídá zvolenému cíli práce, a v případě DVD jsem
rovněž částečně uplatnil metodu obrazové analýzy.
V této kapitole se pokusím vybrané metody stručně představit v obecné
perspektivě, včetně jejich slabých stránek. Konkrétní pojetí dané metody, tedy v případě
analýzy DVD a analýzy zmínek v tištěných médiích, detailněji představuji v příslušných
kapitolách, aby si čtenář mohl udělat konkrétní představu.
Obsahová analýza, resp. její základní princip, „spočívá v tom, že si výzkumník
vymezí reprezentativní vzorek nějakého typu mediovaných sdělení (…), pojmenuje jeho
jednotlivé části či prvky a pak spočítá, kolik se mu ocitlo položek pod jednotlivými
pojmenováními“61,. Obsahovou analýzu lze provádět metodou kvantitativní i
kvalitativní.
Kvantitativní metoda je založena na systematickém a intersubjektivně
ověřitelném popisu komunikačních obsahů62. Výhodou kvantitativní metody je právě
její ověřitelnost; teoreticky by měl každý výzkumník vždy dojít ke stejným výsledkům,
dodrží-li základní parametry metody na daném vzorku.
Přesné vymezení kvalitativní obsahové analýzy je poměrně obtížné, protože sám
charakter kvalitativní obsahové analýzy umožňuje subjektivní přístup výzkumníka.
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BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 stran.
ISBN 80-85947-67-6, str. 33
62
SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: REIFOVÁ, Irena, KONČELÍK, Jakub,
SCHULZ, Winfried, HAGEN, Louis, SCHERER, Helmut. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha:
Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0827-8, str. 30
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Pojetí analýzy se tak liší. Jak dodává přední odborník na teorii výzkumu v sociálních
vědách, Jan Hendl, tak „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo
dělat kvalitativní výzkum“63.
Kvalitativní analýza má své klady i zápory. Mezi pozitiva patří skutečnost, že
umožňuje analyzovat zkoumaný materiál skutečně do hloubky – proto jsem věnoval
pozornost také obrazovému zpracování materiálu (viz dále). Předmětem kritiky tohoto
pojetí je naopak velká míra subjektivity, obtížnost testování konkrétních hypotéz a teorií
a tedy i následného zobecnění výsledků analýzy. Z tohoto důvodu většina výzkumníků
formuluje vlastní přístup ke zkoumanému materiálu.
Tímto způsobem jsem přistoupil také k analýze jednoho z hlavních prvků
komunikační kampaně, a sice informačního DVD. Vzhledem k povaze materiálu jsem
kvalitativní výklad doplnil o kvantitativní popis (zejména v oblasti četnosti témat a
aktérů).
Zmíněná obrazová analýza je založena „na rozboru jednotlivých prvků
zkoumaného obrazu“64. Výzkumník by si tak měl všímat:
• Do jaké perspektivy je situován příjemce sdělení;
• Jaké prostředky jsou užity ke konečné podobě obrazu;
• Jaký je obsah obrazu.
Jinými slovy, „obrazová analýza zjišťuje, jaké informace jsou prostřednictvím
obrazů příjemcům předávány, jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich
vyobrazeny a jakým způsobem“65.
V analýze jsem využil také metodu framingu, tzv. rámcování (rámování)66.
Tento přístup je založen na kategorizaci událostí/procesů a zdůrazňování vybraných
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HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 407 stran.
ISBN 978-80-7367-485-4, str. 47
64
BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 stran.
ISBN 80-85947-67-6, str. 36
65
TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 293
stran. ISBN 978-80-7367-683-4, str. 156–157
66
Historie framingu je přiblížena např. zde: https://sites.google.com/site/salzburg2010framing/socialmap/history.
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aspektů, které v daném kontextu považuje výzkumník za důležité. Pomocí framingu se
lze pokusit o interpretaci toho, co daná zkušenost nebo událost znamená a jak k ní
došlo. K framingu uvádí Jenny Kitzingerová: „Termín se používá ve vztahu k tomu, jak
interpretujeme naše každodenní setkávání (střetávání) se světem kolem nás. Rovněž se
používá ve vztahu, jak snímek ‚rámcuje‘ určitou situaci a jak noviny ‚rámcují‘ nějaký
příběh.“67
Podle Kitzingerové se termín „analýza framingu“ používá v oboru mediálních a
komunikačních studií v případech, kdy se výzkumníci snaží odkrýt/zjistit procesy,
jejichž prostřednictvím je rámec vytvářen a následně prezentován. Kitzingerová uvádí
příklady konkrétních otázek, které (si) analytici mohou klást:
• Jak mohl být problém a jeho hlavní hráči jinak prezentován?
• Jaké jiné rámce mohly být případně použity?
• Jaké jsou důsledky toho, že byly události prezentovány tak a ne jinak?
• Jaký má dopad převažující rámec daného problému na veřejné mínění?

67

KITZINGER, Jenny. Media studies: key issues & debates. Los Angeles : Sage Publications Ltd., 2007.
Framing and Frame Analysis, s. 134
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6. Případová studie: informační DVD
Informační DVD o radarové stanici, která měla být případně umístěna na území
České republiky, konkrétně v oblasti Vojenského újezdu Brdy, bylo jedním z hlavních
komunikačních materiálů, jež v rámci informační kampaně realizované společností AMI
Communications vzniklo. „DVD obsahuje věcné výklady odborníků o radarové stanici,
sdělení představitelů ČR a USA, původní obrazovou dokumentaci fungování
protiraketové obrany a názory významných českých osobností o radaru,“ píše se v
materiálu AMI Communications.68 Význam DVD v celé informační kampani zdůraznil
i vládní koordinátor Tomáš Klvaňa během tiskové konference dne 23. 1. 2008 slovy, že
se jedná o „vyvrcholení ediční práce“ týmu, který se na informační kampani podílel.
Obsahová část DVD se skládá z „kapitol“ a „bonusů“. V práci budu popisovat a
zkoumat jen tu část, která se uživateli přehraje kliknutím na funkci „Přehrát vše“ v
menu DVD.
Zkoumaný obsah DVD je koncipován jako ucelený pořad, má svou úvodní
upoutávku a svého moderátora, který provází celým pořadem, resp. tematikou radarové
základny nebo protiraketové obrany jako celku či jejích aspektech. Pořad se skládá
výhradně z vystoupení osobností69, jež jsou místy doplněny obrazovými, případně
audiovizuálními záběry s tematikou protiraketové obrany. Záběry slouží jako
(audio)vizuální doprovod k mluvenému slovu ze strany vystupujících osobností nebo
oddělují jednotlivé příspěvky.
V práci nebude popisována a zkoumána samostatně ta část DVD, která je v
menu DVD označena jako „bonusy“. Záměrně je sledována jen ta část, u níž je možné s
vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že si ji uživatel přehraje jako první. Na
druhé straně je potřeba říci, že zkoumaný materiál (tzn. ucelený pořad) v sobě obsahuje
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Dokument v rozsahu A4 s názvem „Informační kampaň o faktech a souvislostech možného umístění
radaru protiraketové obrany“ (předáno autorovi této práce Milanem Hejlem z AMI Communications 15.
12. 2010.
69
Označení „osobnosti“ je myšleno v obecném smyslu bez jakéhokoli hodnocení významnosti člověka či
jeho příslušnosti k nějaké názorové či profesní skupině.
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100 % částí označených jako „kapitoly“ (viz dále) a překrývá se i s některými částmi v
sekci „bonusy“70.
V následující části práce se pokusím nejdříve objektivně popsat formální znaky a
obsahovou stránku DVD. V další části se pak zaměřím na kritickou analýzu
informačního DVD a to zejména z hlediska jeho obsahu a toho, kdo je jeho nositelem.
V základní míře se budu věnovat i kritice formálního zpracování DVD, nikoliv však
prioritně, ale spíše doplňkově.
Deskripce DVD z hlediska formálního zahrnuje viditelné formální znaky jako
např. obal DVD, potisk či způsob uspořádání DVD v podobě menu. Vzhledem k tomu,
že zkoumané DVD je ze své povahy audiovizuální materiál, přistoupil jsem v tomto
případě k vytvoření psané deskripce výše zmíněného uceleného pořadu, v níž si všímám
zejména otázek „kdo“ a „co“ říká. Takto postavená deskripce slouží jako podklad pro
následnou kritickou analýzu.
V kritické analýze se pokusím vysledovat konkrétní specifika komunikace o
tématu případné účasti České republiky na projektu protiraketové obrany USA na
informačním DVD, které zpracovala agentura AMI Communications a vydal Úřad
vlády ČR v roce 2007. Způsob, jakým danou komunikaci zkoumám, popisuji v
samostatné kapitole v další části práce před prezentací výsledků výzkumu.

6.1.

Základní deskripce DVD

Základní údaje
Název: Má se Česká republika zapojit do systému Protiraketové obrany?
Vydavatel: Úřad vlády ČR
Zpracovatel: AMI Communications, spol. s r. o.
Rok vydání: 2007
Náklad (počet distribuovaných DVD): 2 50071, resp. 3 00072
70

Bonusy DVD v sobě zahrnují vystoupení osobností vyjadřující se k problematice radaru, resp.
protiraketové obraně či jejím aspektům, dále pak film o celém systému protiraketové obrany, který
vytvořila americká Agentura pro protiraketovou obranu – MDA).
71
Jedná se o přibližný počet DVD, které si objednali občané; informaci uvedl Tomáš Klvani na tiskové
konferenci o protiraketovém systému ze dne 23. 1. 2008, která proběhla v sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj:
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Formát: Ucelený pořad (krátký film)73, který je možné přehrát vcelku74 nebo jen
jeho vybrané části
Délka: 22 minut 12 sekund 75
Moderátor: Ondřej Vetchý

6.1.1. Obal DVD
Kapsa

je

pravděpodobně

tvořena

ze

slabšího

kartonu

potaženého

polaminovaným papírem (může se jednat rovněž o papír vyšší gramáže přibližně okolo
150–200 g/m2); jediným grafickým a zároveň textovým prvkem je adresa Úřadu vlády
ČR; před prvním otevřením je kapsa chráněna transparentní samolepkou se zeleným
potiskem textu „Eco Disc: DVD Video“.

6.1.2. Potisk DVD
Celá plocha potisku DVD je ve svém základu tvořena fotografií, na které je
dominantním objektem radar, resp. jeho kopule (jedná se o radarovou základnu USA na
Marshallových ostrovech), který je obklopen travnatou plochou s výraznou palmou (v
popředí) a nízkými budovami (v dálce). Fotografie je pravděpodobně pořízena ze země
– simuluje pohled člověka vzhlížejícího k vyšším objektům (palma, radar), je tedy
zachyceno i nebe, které zabírá cca 35 % plochy fotografie.
Na fotografii jsou „posazeny“ texty a další grafické prvky (vše zarovnáno na
střed):
• Má se Česká republika zapojit do systému protiraketové obrany?
(typografie: bílé bezpatkové písmo, verzálky)
• www.protiraketam.cz (typografie: bílé bezpatkové písmo, verzálky)
• Proti raketám (logo informační kampaně v bílém provedení)

72

Jedná se o přibližný počet distribuovaných DVD; informaci uvedl Milan Hejl při osobním rozhovoru s
autorem této práce (Zdroj: Rozhovor s Milanem Hejlem, managing partner AMI Communications,
formou osobního setkání dne 15. 12. 2010, v kanceláři AMI Communications, Týn 4/641, Praha 1).
73
Jedná se o část, kterou uživatel DVD spustí funkcí „Přehrát vše“ v menu DVD.
74
Funkce „Přehrát vše“, která je umístěna v interaktivním menu DVD, nepřehraje uživateli veškerý obsah
DVD – některé části spadající pod označení „Bonusy“ je možné spustit jen pomocí funkcí „Osobnosti o
radaru“, „Osobnosti o referendu“, „Protiraketová obrana USA“.
75
Jedná se o část, kterou uživatel DVD spustí funkcí „Přehrát vše“ v menu DVD.
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• © Pro Úřad vlády ČR zpracovala AMI Communications, spol. s r.o. 2007
(typografie: bílé bezpatkové písmo, verzálky)
Na DVD jsou dále tři grafické symboly techničtějšího rázu, které informují o
tom, jaký druh mechaniky je vhodný či nevhodný pro přehrání DVD, dále také
informace o tom, že DVD nese označení Eco Disc.

6.1.3. Menu DVD
Přehrát vše (funkce, pomocí které se uživateli přehraje obsah DVD bez částí
označených jako „bonusy“)
Kapitoly:
• Hrozí nám rakety? Lze se proti nim bránit?
• Proč jednáme o radaru?
• Vliv radaru na zdraví a životní prostředí?
Následující kapitoly jsou uvedeny nadpisem „Bonusy“:
• Osobnosti o radaru
• Osobnosti o referendu
• Protiraketová obrana USA

6.2.

Deskripce audiovizuálního pořadu o protiraketové

obraně a jejích aspektech76
6.2.1. Úvodní upoutávka
Úvodní upoutávka znázorňuje funkčnost systému protiraketové obrany od vypálení
„nepřátelské“ rakety na cíl, jejího detekování pomocí systému protiraketové obrany
(radaru) až po zneškodnění nepřátelské rakety pomocí antirakety vypálené tímto
systémem.

76

Jedná se o část, kterou uživatel DVD spustí funkcí „Přehrát vše“ v menu DVD.

55
V 21 sekund dlouhé znělce je možné spatřit celkem 16 scén, které jsou doprovázeny
zvukem, resp. zvukovými efekty. Ty jsou navázány na aktuálně zobrazovanou scénu a
v souladu s příběhovou linií dochází k jejich zesilování/stupňování až do samotného
závěru znělky.
Scény
•

vypálení nepřátelské rakety,

•

družicový systém včasné výstrahy na oběžné dráze Zemi,

•

radar na Zemi,

•

detekce nepřátelské rakety radarem (detail na textovou informaci „SCUD
LAUNCH DETECTED“),

•

nepřátelská raketa za letu,

•

obsluha řídícího centra protiraketového systému (zamířeno na detail hovořícího
vojáka),

•

radar bez kopule (tzn. je vidět anténní soustava),

•

radar s kopulí (tzv. radom),

•

pohled na anténní systém a kopuli z vnitřku radaru,

•

radarová základna u břehu moře,

•

obsluhující personál v akci (žena v uniformě telefonuje),

•

vstup do vojenského komplexu v horách,

•

obsluhující personál (vojáci v polním stejnokroji s americkou vlajkou) se sluchátky
a mikrofony ve velitelském štábu v akci (vydán pravděpodobně rozkaz k vypuštění
antirakety),

•

vypuštění rakety a průběh jejího letu,

•

letící nepřátelská raketa a její následné zneškodnění antiraketou,

•

ze srážky dvou raket, resp. z jejich výbuchu začne pomalu vystupovat logo vládní
informační kampaně Proti raketám, které se pomocí digitálních efektů vykreslí z
grafického znázornění prostoru okolo kopule radaru (kruh, který pulzuje) do
úplného loga, jež zabírá 2/3 prostoru na výšku.
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6.2.2. Znělka
Znělka slouží v některých případech k oddělení různých obsahů. Je tvořena logem
vládní informační kampaně ve tvaru kopule radaru a typografickým nápisem Proti
raketám. Vizuální zpracování je dynamické – logo se utváří postupně a je po celou dobu
jakoby v pohybu (kolem radaru pulzuje kruh a linky, tvořící plášť radaru, se proměňují).

6.2.3. Hlavní obsahová část
Úvodní slovo moderátora
Účinkující: Ondřej Vetchý, herec
Místo: Střelecký ostrov, Praha (v záběru je vidět Kampa, kopule kostela sv. Mikuláše
na Malé Straně a areál Pražského hradu s dominantou chrámu sv. Víta)
Stopáž: 0:25–0:52 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Po úvodní znělce následuje samotný obsah DVD – pořad, kterým provází jako
moderátor Ondřej Vetchý.
Ve svých úvodních slovech moderátor informuje o smyslu a cílech zkoumaného
DVD: „DVD vám má přinést více informací o radarové základně, která možná bude
umístěna na území České republiky.“ Z hlediska konkrétních témat Vetchý
vyjmenovává následující, a to v tomto pořadí:
• životní prostředí,
• zdraví obyvatel,
• postavení ČR v rámci mezinárodní protiraketové obrany,
• názory osobností českého kulturního a společenského života vztahující se
k této tematice.
Vystoupení osobnosti77
Účinkující: Zdeněk Svěrák, scenárista a herec

77

Označení „osobnosti“ v tomto konkrétním případě (a všech následujících stejného charakteru) nikterak
nesouvisí s pojmenováním ve smyslu, v jakém jej užívá DVD, resp. jeho moderátor („osobnosti českého
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Místo: Café Louvre (část, kterou Café Louvre označuje jako „restaurace“), Národní,
Praha
Stopáž: 0:57–2:43 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Zdeněk Svěrák hovoří o současném bezpečnostním prostředí a vysvětluje, proč
je pro umístění radaru v České republice.
Podle něj „jsme“ (západní, resp. křesťanská civilizace) od 11. září 2001 ve
válečném stavu, naším nepřítelem je terorismus, který vyznává jiné hodnoty a není
možné se s ním shodnout ani v „základní otázce“, co je „dobro“ a „zlo“.
Terorismus útočí podle Svěráka zatím výběrově (pomocí „našich“ letadel naráží
do mrakodrapů nebo vyhazuje vagony metra, ve kterých jsou „lidi, co jedou do práce“),
ale „až bude mít jadernou zbraň, bude to ohrožení absolutní“. Zastává postoj, že tyto
bezpečnostní hrozby se týkají i České republiky a že i Česká republika by proto měla
přijmout svou odpovědnost (v opačném případě by „spojence oslabila“ a „za odměnu by
byla sežrána jako poslední“).
Své vystoupení Svěrák uzavírá: „Já bych chtěl, abychom měli pověst
spolehlivých spojenců, a proto jsem pro radar.“
znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Ladislav Špaček, mediální konzultant
Místo: Café Louvre (část, kterou Café Louvre označuje jako „restaurace“; jedná se ale o
jinou část restaurace než v případě Zdeňka Svěráka), Národní, Praha
Stopáž: 2:48–3:10 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
kulturního a společenského života“). Slovo je proto použito bez jakéhokoli zabarvení či hodnocení ve
významu „člověk“.
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Ladislav Špaček nechce opakovat „stejnou chybu jako předchozí generace, když
nezajistily naši planetu jakýmsi systémem kolektivní bezpečnosti před agresorem“.
Odkazuje přitom do historie, kdy jakýsi agresor (není řečeno jaký) „tehdy udělal z
našeho světa peklo“. Podle Špačka by navíc „to příští peklo bylo mnohem horší než to
předchozí“.
znělka
Vstup moderátora
Účinkující: Ondřej Vetchý
Místo: moderátor stojí před několika jehličnatými stromy, resp. jejich kmeny, v okolí je
zeleň (konkrétní místo neznámé)
Stopáž: 3:16–3:28 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Vetchý sděluje informaci o proměně bezpečnostního prostředí: „Počet zemí,
které vlastní balistické střely, se za posledních 30 let zvýšil z 9 na 25.“ Zdůrazňuje
přitom fakt, že některé z těchto zemí se střelami obchodují.
Vystoupení osobnosti78
Účinkující: arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR
Místo: kancelář (konkrétní místo neznámé)
Stopáž: 3:32–6:48 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: odpálení (anti)raket, íránští vojáci se
samopaly, záběr z přehlídky severokorejské armády, mapa zobrazující oblast
Vojenského prostoru Brdy a jeho okolí, přelet nad brdským prostorem
V úvodu sděluje Jiří Šedivý, že „protiraketová obrana ve střední Evropě má svůj
význam“. Odkazuje přitom na proměnu bezpečnostního prostředí od roku 1972 do roku
78

Vystoupení Jiřího Šedivého předchází několik obrazových záběrů/scén, na kterých se vyskytuje radar,
pohled do řídícího střediska či odpálení rakety.
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2004, kdy se počet zemí vlastnících raketové technologie zvýšil z asi 8 na 22 států.
Zároveň se podle něj zvyšuje nebezpečí zneužití a nebo náhodného selhání raketové
technologie, které „mohou ohrozit střední Evropu nebo Spojené státy americké“.
Šedivý zmiňuje Írán jako zemi, která „nás“ ohrožuje, a Severní Koreu, která
vlastní raketové technologie. „Existují i další státy, které vlastní raketové technologie s
dokonce větším dosahem, než 3 500 nebo 5 000 km, tyto státy ovšem mají
demokratické režimy“ a mají kontrolu nad těmito technologiemi.
Šedivý vyjmenovává země, které vlastní protiraketové technologie už z dob
studené války (USA, Rusko, resp. Sovětský svaz) a které je vyvíjely v 90. letech 20.
století a v novém tisíciletí (Německo, Velká Británie, USA, Itálie, Francie, Indie).
Nejpokročilejší protiraketovou technologii mají podle Šedivého pravděpodobně
USA. Ta ale chrání jen území USA, nikoliv Evropu, tedy ani Českou republiku.
Pomocí ilustračních schémat a ukazovátka popisuje názorně celý systém
protiraketové obrany včetně rozmístění jednotlivých komponent na souši a v kosmu.
znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Petr Nárožný, herec
Místo: divadelní šatna (domněnka autora)
Stopáž: 7:05–7:54 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
„Pokud by radar prospěl bezpečnosti a akceschopnosti a síle Ameriky, takže by
tu radar být měl,“ říká v první větě Petr Nárožný.
Nárožný uvádí sílu a akceschopnost Ameriky jako předpoklad pro to, aby
Evropa vůbec mohla existovat. Podle něj se to v historii a nedávné historii třikrát
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potvrdilo. „Když bude Amerika slabá, tak Amerika sice bude, ale bojím se, že Evropa
nebude, a nebo to bude Evropa jiná, ve které by se mi asi nechtělo žít.“
znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR
Místo: kancelář (konkrétní místo neznámé)
Stopáž: 8:00–9:43 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: viz pozn.79
Pomocí ilustračního schématu a ukazovátka popisuje Šedivý proces zneškodnění
nepřátelské rakety protiraketovým systémem. Takto koncipovaný systém podle něj
zabezpečí ochranu USA a spojenců v NATO i v Evropě. „Radar případně umístěný v
České republice nemá jiný účel než provedení přesné lokalizace útočící rakety a
provedení přesného měření balistické křivky této rakety, předání těchto údajů do centra,
pravděpodobně ve Spojených státech, a k naváděné antiraketě.“80
znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Tomáš Sedláček, válečný veterán
Místo: v pozadí vlajky zemí NATO (konkrétní místo neznámé)
Stopáž: 10:03–10:22 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Česká armáda se podle Tomáše Sedláčka musí podílet na boji proti terorismu,
protože není zaručeno, že se terorismus nedostane k nám. Je podle něj potřeba bojovat
tam, kde terorismus dosud bují.
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Po vystoupení Jiřího Šedivého následuje několik obrazových záběrů/scén, na kterých se vyskytuje radar
a pohled do řídícího střediska.
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znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Libor Pešek, dirigent
Místo: domov Libora Peška (domněnka), v pozadí hořící krb
Stopáž: 10:27–10:57 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Libor Pešek vzpomíná na své dětství a své členství ve skautech, kde bylo heslo
„buď připraven“. Podle Peška „jsme ve své historii mnohokrát připraveni nebyli“.
znělka
Vstup moderátora81
Účinkující: Ondřej Vetchý
Místo: moderátor stojí před budovou Úřadu vlády ČR
Stopáž: 11:03–11:21 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
„Současná česká vláda má zdá se v problematice radaru jasno, podle ní ho
potřebujeme a jeho výstavba je žádoucí,“ s těmito slovy vstupuje Vetchý do budovy
Úřadu vlády, kde se dotazuje premiéra ČR.
Rozhovor moderátora s premiérem ČR Mirkem Topolánkem
Účinkující: Ondřej Vetchý (tázající se); Mirek Topolánek, premiér ČR (odpovídající)
Místo: Úřad vlády ČR (zasedací místnost)
Stopáž: 11:22–12:15 (minuta:sekunda)
Forma: rozhovor
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Po vystoupení Jiřího Šedivého následuje několik obrazových záběrů/scén, na kterých se vyskytuje radar
a pohled do řídícího střediska.
81
Vstup moderátora uvozuje následný rozhovor s premiérem ČR.
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Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Ondřej Vetchý pokládá premiérovi říká: „Pane premiére, vysvětlete občanům,
proč je umístění radaru v České republice tak strašně důležité.“
Mirek Topolánek odkazuje do české historie, kdy jsme byli postaveni před
otázku bránit se, nebo nebránit a „většinou jsme se rozhodli špatně“. Situace se podle
něj změnila, hrozby také, a nemůžeme se proto nebránit (alespoň ne beztrestně). I proto
je podle něj potřeba mít na území ČR radar.
Topolánek dále uvádí širší souvislosti radaru v ČR, resp. k otázce, proč by měl
radar být na českém území:
• „chceme projevit vůli k obraně“,
• „chceme plnit spojenecké závazky“,
• „chránit bezpečí občanů“.
Podle něj je „to“82 jediná možná cesta.
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Vlasta Parkanová, ministryně obrany ČR
Místo: Ministerstvo obrany ČR, kancelář ministryně (v pozadí vlajka NATO a dvě
zástavy, jejichž příslušnost nelze ze záběru dovodit)
Stopáž: 12:15–12:42 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: raketa v letu, obsluha základny,
vypuštění antirakety
„Nejen Spojené státy, ale celá Severoatlantická aliance je přesvědčena o potřebě
protiraketové obrany,“ zní úvodní věta Vlasty Parkanové.
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Autor na základě kontextu předpokládá, že pod „to“ se skrývá radar v ČR, resp. jeho role v zajištění
bezpečnosti ČR a jejích občanů, a nutnost, aby i občané ČR projevili vůli k této obraně.
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Parkanová vnímá protiraketovou obranu jako společný zájem členů NATO –
„naše společná obrana“, „náš společný zájem“, „bráníme jednu společnou
euroatlantickou civilizaci“.
Svůj postoj doplňuje tím, že evropské státy jsou „technicky i finančně mnohem
méně vybaveni“ než Spojené státy.
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Tomáš Klvaňa, vládní koordinátor
Místo: Úřad vlády ČR (foyer).
Stopáž: 12:42–13:17 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: český voják s českou vlajkou, čeští
vojáci v akci, vrtulník české armády za letu, radarová základna na moři, armádní
plavidla na moři, řídící centrum s vojáky USA, radar, počítačová grafika
(pravděpodobně jaderné hlavice), budova Kongresu USA, chodci na ulici, počítačová
mapa (globus znázorňující zejména východní polokouli se zaměřením na Evropu)
Podle Tomáše Klvani by radar v ČR „mohl být a měl by tu být“. „Vláda si
myslí, že by tu měl být proto, abychom se začali podílet na své vlastní obraně“ i obraně
celého evropského kontinentu, vysvětluje postoj vlády ČR Klvaňa.
Smyslem projektu protiraketového systému, jehož součástí má být i radar, je
podle Klvani rozšíření ochrany USA i na evropský kontinent.
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Richard Graber, velvyslanec Spojených států v ČR
Místo: Velvyslanectví USA v Praze, pracovna velvyslance
Stopáž: 13:18–13:41 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Jazyk: angličtina, české titulky
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: odpálení rakety, detekce rakety
pomocí radaru, bojová akce, počítačová mapa (globus znázorňující zejména východní
polokouli se zaměřením na Evropu), mapa, v jejímž středu je Vojenský újezd Brdy
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Podle Richarda Grabera Spojené státy doufají, že vybudují systém v ČR a v
Polsku, „aby zabránily raketovým útokům ze středního východu, především z Íránu“.
Velvyslanec Graber odpovídá i na otázku (nevyřčenou), proč právě Česká republika a
Polsko mají na svém území hostit vybrané komponenty protiraketového systému.
Důvodem je geografická poloha, která má zajistit maximální pokrytí nejen pro USA, ale
i pro velkou část Evropy.
znělka
Vystoupení osobnosti
Účinkující: Jiří Menzel, režisér
Místo: domácí prostředí (svíčka, lampa)
Stopáž: 13:45–14:15 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Jiří Menzel zmiňuje geografická specifika a historickou zkušenost: „My jsme
malej stát a máme tu zkušenost v historii, že jsme se vždycky špatně bránili, protože
jsme si neuměli najít toho správnýho spojence, a nebo jsme se obětovali silnějšímu
sousedovi.“
Podle něj má ČR nyní možnost zařadit se do „spolku zemí“, kde se nám zvýší
bezpečnost.
znělka
Vstup moderátora83
Účinkující: Ondřej Vetchý
Místo: za chůze v lese
Stopáž: 14:20–14:34 (minuta:sekunda)
Forma: monolog

83

Vstup moderátora uvozuje následné vystoupení Petera Bednarčíka.
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Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Vetchý uvozuje následující vystoupení konstatováním, že kolem radaru se
objevilo „množství nepřesných informací, fám či polopravd“. Z tohoto důvodu údajně
Česká republika vyslala na Marshallovy ostrovy (vojenská základna USA) nezávislé i
vojenské odborníky.
Vystoupení osobnosti
Účinkující: MUDr. Peter Bednarčík, CSc., Fakulta voj. zdravotnictví, Univerzita
obrany, Hradec Králové
Místo: laboratoř
Stopáž: 14:35–21:43 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: radarová základna USA na
Marshallových ostrovech, fotografie, mapa Vojenského újezdu Brdy a jeho okolí,
krajina (pravděpodobně v Brdech), přelet nad Brdy
Peter Bednarčík ve svém vystoupení popisuje způsob a výsledky reálného
měření vyzařování radaru USA na atolu Kwajalein (atol je součástí Marshallových
ostrovů), které s kolegy prováděl na žádost Ministerstva obrany ČR. Před cestou počítal
s kolegy vyzařování i „papírově“ (tzn. jen na základě dodaných technických parametrů
pomocí výpočtů), k tomuto dále poznamenal: „...když člověk má se pod něco podepsat a
mít klidné svědomí, tak samozřejmě jsme chtěli mít jistotu, že to, co jsme vypočetli,
sedí v reálném životě.“
Podle jeho vyjádření byly všechny naměřené hodnoty nižší, než jsou české
hygienické normy. Bednarčík studii označoval přívlastkem „předběžná“. Předběžná
studie hodnotila i obce v plánované oblasti umístění radaru v ČR – Brdech; pro každou
obec byl dle Bednarčíka zpracován diagram. Bednarčík prezentuje jeden z diagramů,
konkrétně obce Buková (tato obec je ve skrytu vzhledem k radaru díky přírodním
podmínkám). Bednarčík se vyjadřuje i k rizikům při odrazu paprsků/vln od letadla; ta
jsou podle něj minimální.
znělka
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Vstup moderátora
Účinkující: Ondřej Vetchý
Místo: Střelecký ostrov (v záběru je vidět Novotného lávka)
Stopáž: 21:45–22:06 (minuta:sekunda)
Forma: monolog
Doplňkové záběry audiovizuálního charakteru: ne
Vetchý uzavírá DVD s vírou, že divák získal alespoň základní informace o této
složité problematice. Ohledně dalších informací se mohou zájemci obracet na
Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí nebo na webové stránky.
znělka
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6.3.

Metodologie výzkumu

Vzhledem k deklarovaným cílům práce budu analyzovat obsahovou stránku
sledovaného materiálu v podobě DVD, v základní míře se však dotknu i formálních
znaků, a to zejména pro dokreslení celkového obrazu komunikace. Při zkoumání obsahu
budu využívat jak metody kvantitativní, tak i kvalitativní obsahové analýzy.
Výzkum bude rozdělen do čtyř samostatných kapitol, z nichž se každá bude
zabývat dílčí částí DVD a každá oblast bude zkoumána specifickou metodou (z hlediska
rozsahu a obsahu zkoumaného materiálu je metodologický přístup obzvláště důležitý v
kapitole Obsahová analýza – příspěvky osobností, kde je použita kombinace
kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy):
Obsahová analýza – příspěvky osobností: v této kapitole se budu věnovat
zkoumání jednotlivých příspěvků sledovaného pořadu DVD, které byly popsány v
předchozích částech této práce; v rámci této kapitoly nebude zkoumána role moderátora
ani úvodní znělka. (metoda kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy)
Obsahová analýza – role moderátora: v této kapitole zhodnotím roli
moderátora DVD. (metoda kvalitativní obsahové analýzy)
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Obsahová analýza – úvodní upoutávka: v této kapitole budu analyzovat
úvodní upoutávku pořadu. (metoda kvalitativní obsahové analýzy)
Obsahová analýza – znělka: v této kapitole budu analyzovat znělku pořadu.
(metoda kvalitativní obsahové analýzy)
Obrazová analýza: v obrazové analýze se zaměřím na formální stránku DVD z
hlediska jeho vizuální podoby či zpracování. (obrazová analýza)

6.4.

Obsahová analýza – příspěvky osobností

Obsahová analýza se skládá ze dvou částí, první fázi je možné označit jako sběr
dat (již v první fázi však dochází v některých případech zároveň k analýze), druhá fáze
pak dává autorovi větší prostor pro vyvozování obecnějších závěrů a jejich interpretaci.
K níže popsané metodice výzkumu dospěl autor této práce na základě
dlouhodobého sledování tématu protiraketové obrany USA včetně případné české účasti
v projektu a jeho širších aspektů, a to nejen zprostředkovaně (média, odborné texty), ale
i přímo prostřednictvím soukromých rozhovorů s lidmi, kteří působili či stále ještě
působí ve státní správě či neziskovém sektoru, a měli k dané problematice velmi blízko
či se na jejím utváření přímo podíleli. Vzhledem k metodě, která ve výzkumu převažuje
(kvalitativní obsahová analýza) je nutné upozornit, že se do výzkumu logicky promítá
vnímání autora této práce, resp. to jak na něj daná informace či soubor informací působí
a jak je autor následně interpretuje.
Zkoumaným materiálem je tedy dříve představené DVD, konkrétně ta část, která
se spustí funkcí „Přehrát vše“ v menu DVD. Zkoumanou jednotkou jsou pak jednotlivé
příspěvky popsané v kapitole „Deskripce audiovizuálního pořadu o protiraketové
obraně a jejích aspektech“, které jsou reprezentovány konkrétními osobnostmi vyjma
moderátora, který bude analyzován samostatně.
Při sběru dat využívám několik kategorií obsahu, ke kterým přiřazuji konkrétní
informaci či soubor informací vyskytující se v daných příspěvcích, resp. vystoupeních
konkrétních osobností. Výběru konkrétních kategorií, v jejichž rámci výzkum probíhá,
předcházelo dlouhodobé sledování problematiky protiraketové obrany či bezpečnosti
obecně, stejně tak komunikace o radaru (vláda ČR, média) včetně zkoumaného DVD.
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S ohledem na tuto osobní „zkušenost“ s tématem i jeho komunikací a s ohledem
na konkrétní posuzovaný materiál jsem definoval soubor těchto kategorií:
• Jméno osobnosti
• Profese osobnosti
• Typ vyjádření
• Názor na možné umístění radaru v ČR, resp. účast ČR v systému
protiraketové obrany USA
• Argument 1
• Argument 2
• Argument 3
• Odkaz do historie
• Historická událost 1
• Historická událost 2
• Historická událost 3
• Celkový rámec příspěvku
• Mezinárodní aktér 1
• Mezinárodní aktér 2
• Mezinárodní aktér 3
Výše zmíněné kategorie již dopředu naznačují specifika, kterými se, z pohledu
autora této práce, informační kampaň vlády ČR (konkrétně ta část kampaně, na které se
podílela agentura AMI Communications) na příkladu DVD vyznačovala. Konkrétní
metody výzkumu jsou pro dané kategorie specifické, a jsou proto popsány u příslušných
fázích výzkumu.

6.4.1. První fáze výzkumu (sběr dat)
6.4.1.1. Kategorie
a. Jméno osobnosti
Kategorie „jméno osobnosti“ obsahuje jméno osobnosti – člověka, který
reprezentuje určitou informaci či soubor informací vztahující se nějakým způsobem k
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problematice potenciálního umístění radaru v České republice či protiraketové obraně
jako takové. Z povahy DVD se tedy jedná o všechny osobnosti vystupující ve
sledovaném pořadu, protože každá osobnost v DVD zastoupená se alespoň v nějaké
míře či konkrétním aspektu dotýkala ve svém vystoupení tématu radaru či protiraketové
obrany.
Z hlediska výzkumu je kategorie „jméno osobnosti“ důležitá pro evidenci všech
zkoumaných dat, resp. pro jejich přiřazení ke konkrétnímu nositeli.
b. Profese osobnosti
Kategorie „profese osobnosti“ obsahuje označení profese vystupujících
osobností, a to ve stejném znění, jak je uvedeno v pořadu. Označení „profese“ nemusí
vždy vyjadřovat jen aktuální pracovní činnost (např. herec), které se daná osobnost
věnuje, ale také například konkrétní funkci, jíž zastává (např. premiér ČR) nebo
zastávala (např. bývalý náčelník Gen. štábu AČR) či jiné označení, které danou
osobnost nějak charakterizuje, např. z hlediska jeho role v určité době (např. válečný
veterán) nebo místa jeho působiště (např. Fakulta voj. zdravotnictví, UO HK).
Z hlediska výzkumu je kategorie „profese osobnosti“ důležitá pro posouzení,
kdo předkládá informace, resp. jaké typy osobností (bude specifikováno v popisu 2. fáze
výzkumu) se podílely na informační kampani vlády ČR jako nositel konkrétní
informace či souboru informací.

c. Typ vyjádření
Kategorie „typ vyjádření“ nese informaci o charakteru vyjádření, jehož
nositelem je konkrétní osobnost. Do hodnocení typu vyjádření se promítá vnímání
autora této práce, tzn. to, jak na něj dané vyjádření působí (jakožto příjemce) z hlediska
toho, kdo jej říká (např. člen vlády ČR), koho zastupuje, resp. za koho nebo co mluví
nebo ve jménu koho jedná (např. vlády ČR), jaký typ informací ve svém vyjádření
využívá (např. využívá fakta v případě expertního názoru) nebo zdali se jedná o jeho
osobní vyjádření (osobní názor), které reprezentuje určitý soukromý postoj daného
člověka.
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Z hlediska výzkumu je kategorie „typ vyjádření“ důležitá pro posouzení, jakého
charakteru jsou jednotlivé příspěvky, a v konečném důsledku pro vysledování
obecnějších závěrů, jaké názory, resp. druhy sdělení v informační kampani převažují.
d. Názor na možné umístění radaru v ČR, resp. účast ČR v systému
protiraketové obrany USA
Kategorie „názor na možné umístění radaru v ČR, resp. účast ČR v systému
protiraketové obrany USA“ se snaží vysledovat postoj osobností ke zkoumanému
tématu na základě jejich vyjádření.
Autor této práce se k této kategorii snaží přistupovat maximálně odpovědně, a
všímá si proto, zdali je názor řečen explicitně (např. „jsem pro radar“) nebo implicitně
(např. „nechci opakovat stejnou chybu jako předchozí generace, když nám nezajistily
bezpečnost“); v tom případě je vyjádření hodnoceno jako „pro radar“. V případě, že je
názor podmíněn (např. „pokud nám zajistí bezpečnost“) je vztah k radaru označen jako
„pro radar (podmíněně)“. Pokud se vyskytuje vyjádření, které se dotýká jen určitého
aspektu tématu, např. terorismu (např. „musíme bojovat proti terorismu“), posuzuje
autor celkový kontext, tedy i to, jak na něj dané vyjádření působí po zhlédnutí
předchozích příspěvků – pokud je například téma „terorismu“ dáváno v předchozích
příspěvcích do souvislosti s radarem, resp. jeho rolí při zajišťování bezpečnosti,
označuje autor vyjádření např. „musíme bojovat proti terorismu“ jako „pro radar“.
Z hlediska výzkumu je kategorie „názor na možné umístění radaru v ČR, resp.
účast ČR v systému protiraketové obrany USA“ důležitá pro posouzení toho, jaký mají
jednotlivé příspěvky vztah k otázce, zda by se měla Česká republika měla zapojit do
systému protiraketové obrany, resp. umístit na svém území radar. Na základě tohoto
výzkumu je poté možné vyvozovat závěry, jaký názor DVD většinově představuje a
předkládá uživatelům.
e. Argument 1–3
Kategorie „argument 1, argument 2, argument 3“ zaznamenávají u každé
osobnosti maximálně tři „nejvýznamnější“ argumenty, kterými dané osobnosti
podporují / o které opírají své stanovisko k otázce umístění radaru, resp. systému
protiraketové obrany USA. „Významnost“ posuzuje autor na základě vyjádření

71
osobností, tzn. snaží se vysledovat, které argumenty jsou pro danou osobnost
nejdůležitější. V této souvislosti je potřeba zmínit, že ani v jednom případě se, dle
mínění autora, nestalo, že by se vyskytly více jak tři argumenty u jednoho příspěvku.
Argumenty mají nejrůznější podobu – konkrétnější (např. „zásadní proměna /negativní/
bezpečnostního prostředí od roku 1972“), obecnější (např. změna bezpečnostního
prostředí) či symbolizující určitý postoj, např. na základě zkušenosti (např. „bezpečnost
nelze předvídat“). Konkrétní podobu argumentu však autor v první fázi výzkumu
nehodnotí a zaznamenává argument z hlediska jeho konkrétního obsahu.
Z hlediska výzkumu jsou kategorie „argument 1–3“ důležité pro vysledování
obecnější argumentační linie, která se v souvislosti s radarem či protiraketovou obranu
objevuje.
f. Odkaz do historie
Kategorie „odkaz do historie“ značí, zda se v konkrétním vystoupení osobnosti
objevuje zmínka o historii nehledě na souvislost či vazbu na konkrétní událost (ta bude
zkoumána až v rámci následující kategorie „historická událost“). Tato kategorie dotváří
určitý kontext komunikace o radaru (např. souvislost problematiky radaru s českou či
československou historií) a byla zvolena jako součást analýzy na základě dlouhodobého
pozorování autora, že odkazy na historické události či paralely se objevovaly v
souvislosti s radarem velmi často. Odkazy směrem do minulosti se objevovaly nejen v
komunikačních materiálech vlády ČR, ale obecně v celospolečenské diskusi o radaru.
g. Historická událost 1–3
V případě, že je zastoupena výše zmíněná kategorie „odkaz do historie“
hodnotou „ano“, tzn., že se v daném příspěvku vyskytuje odkaz na historii, jsou
analyzovány také kategorie „historická událost 1–3“. V jejich rámci jsou
zaznamenávány u každého příspěvku maximálně tři „nejvýznamnější“ události, které
dané osobnosti zmiňují. „Významnost“ posuzuje autor na základě vyjádření osobností,
tzn. snaží se vysledovat, které historické události jsou pro danou osobnost nejdůležitější.
V této souvislosti je potřeba zmínit, že ani v jednom případě se nestalo, že by se
vyskytly více jak tři historické události u jednoho příspěvku. Historická událost může
být zmíněna explicitně (např. vstup USA do 1. světové války) nebo implicitně (např.
opakované historické selhání ČR, resp. ČSR při své obraně).
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h. Celkový rámec příspěvku
Do kategorie „celkový rámec příspěvku“ se nejvíce promítá subjektivita autora
této práce, který aplikuje metodu tzv. rámcování (používá se též označení framing či
rámování). Pomocí této metody autor definuje celkový rámec pro každý zkoumaný
příspěvek, tzn., že se aktivně ujímá role příjemce celého souboru informací a snaží se
zprostředkovat, jak na něj daný příspěvek celkově působí, resp. jaké sdělení si z něj
odnáší (např. „Bez Spojených států Evropa nepřežije“).
ch. Mezinárodní aktér 1–3
V celospolečenské diskusi či obecněji řečeno v komunikaci o radaru se často
zmiňují nejrůznější aktéři, zejména státy či mezinárodní organizace. Je to logické
vzhledem k národním a mezinárodním aspektům zkoumaného tématu. Kategorie
„Mezinárodní aktér 1–3“ proto zaznamenává maximálně tři „nejvýznamnější“ aktéry,
které se v daném příspěvku vyskytují. „Významnost“ posuzuje autor na základě
vyjádření osobností, tzn. snaží se vysledovat, kteří aktéři jsou pro danou osobnost
vzhledem k jejímu příspěvku nejdůležitější. U vyskytujících se aktérů je uváděna i
souvislost, v jaké se o daném aktérovi mluví (např. Írán – zdroj ohrožení). Autor sleduje
v této kategorii výhradně státy, kontinenty, mezinárodní organizace či geografické
oblasti (jako např. Střední východ). V případě, že je v souvislosti s nějakou
geografickou oblastí zmíněn konkrétní stát, má před danou oblastí přednost z hlediska
posuzované „významnosti“.

6.4.1.2. Data
Na základě výše popsaného modelu výzkumu jsem nashromáždil následující
soubor dat:

Jméno osobnosti

Zdeněk Svěrák

Ladislav Špaček

arm. gen. Ing. Jiří
Šedivý

Profese osobnosti

scenarista a herec

mediální konzultant

bývalý náčelník Gen.
štábu AČR

Typ vyjádření

osobní názor

osobní názor

expertní názor
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Názor na možné
pro radar
umístění radaru v
ČR, resp. účast ČR v
systému
protiraketové obrany
USA

pro radar

pro radar

Argument 1

terorismus

negativní historická zkušenost zásadní proměna
(neexistující systém kolektivní (negativní)
bezpečnosti)
bezpečnostního
prostředí od roku
1972

Argument 2

odpovědnost ČR za
bezpečnost sebe i ostatních

obrana před opakováním
historie v budoucnu

nebezpečí zneužití
raketových technologií

Argument 3

spojenecké závazky ČR

Odkaz do historie

ano

ano

ano

Historická událost 1

11. 9. 2001

německá agrese na konci 30.
a v první polovině 40. let 20.
stol. (není výslovně řečeno,
autor tak usuzuje na základě
kontextu)

proměna
bezpečnostního
prostředí ve světě od
roku 1972 do roku
2004 (počet zemí
vlastnících raketové
technologie se zvýšil z
asi 8 na 22 států)

Historická událost 2
Historická událost 3
Celkový rámec
příspěvku

Radar je potřeba, abychom v Poučme se z historie a
budoucnu přežily (myšleno ČR umístěme radar v ČR.
a západní civilizace).

Protiraketový systém
má reálné
opodstatnění při
zajištění bezpečnosti.

Mezinárodní aktér 1

Írán (zdroj ohrožení)

Mezinárodní aktér 2

Severní Korea (zdroj
ohrožení)

Mezinárodní aktér 3

USA (vlastník
nejpokročilejší
protiraketová
technologie)

Jméno osobnosti

Petr Nárožný

arm. gen. Ing. Jiří
Šedivý

Tomáš Sedláček

Profese osobnosti

herec

bývalý náčelník Gen. štábu
AČR

válečný veterán

Typ vyjádření

osobní názor

expertní názor

osobní názor

Názor na možné
pro radar (podmíněně)
umístění radaru v
ČR, resp. účast ČR v
systému
protiraketové obrany
USA

pro radar

pro radar (není řečeno
přímo, autor tak
předpokládá na
základě kontextu)

Argument 1

bezpečné, akceschopné a
silné Spojené státy zaručí
Evropě budoucnost

funkční ochrana USA a
spojenců v NATO a Evropě

terorismus

Argument 2

USA jsou spojencem Evropy

obranná technologie

Odkaz do historie

ano

ne

Historická událost 1

role USA v 1. a 2. světové
válce a ve studené válce

Argument 3

Historická událost 2

ne
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Historická událost 3
Celkový rámec
příspěvku

Bez Spojených států Evropa
nepřežije.

Radar je účinná obraná
technologie.

Mezinárodní aktér 1

USA (garant bezpečnosti,
resp. budoucnosti v Evropě)

USA (území chráněné
radarem; pravděpodobné sídlo
řídící centrály protiraketového
systému)

Mezinárodní aktér 2

NATO (území chráněné
radarem)

Mezinárodní aktér 3

Evropa (území chráněné
radarem)

Armáda ČR musí
bojovat proti
terorismu.

Jméno osobnosti

Libor Pešek

Mirek Topolánek

Vlasta Parkanová

Profese osobnosti

dirigent

premiér ČR

ministryně obrany ČR

Typ vyjádření

osobní názor

názor člena vlády ČR

názor člena vlády ČR

Názor na možné
pro radar
umístění radaru v
ČR, resp. účast ČR v
systému
protiraketové obrany
USA

pro radar

pro radar

Argument 1

změna bezpečnostního
prostředí

obrana euroatlantické
civilizace

Argument 2

spojenecké závazky

Spojené státy jsou
technicky i finančně
více vybaveny

Argument 3

bezpečnost občanů

bezpečnost nelze předvídat

Odkaz do historie

ano

Historická událost 1

osobní vzpomínka na členství postoj (většinou špatný) ČR,
ve skautském oddílu v pol. 40. resp. Československa v
let 20. století
klíčových momentech své
historie, kdy se rozhodovalo o
(ne)obraně vlasti

ano

Historická událost 2

opakované historické selhání
ČR, resp. ČSR při své obraně

ne

Historická událost 3
Celkový rámec
příspěvku

ČR musí být připravena na
potenciální ohrožení (byť není
známo, od koho a kdy má
přijít).

Radar je ojedinělou možností,
jak zajistit bezpečnost ČR a
jejich občanů.

radar podporují
všechny členské státy
NATO

Mezinárodní aktér 1

USA (silnější
technicky i finančně
než Evropa)

Mezinárodní aktér 2

NATO (podporovatel
protiraketové obrany)

Mezinárodní aktér 3

Evropa (slabší
technicky i finančně
než USA)

Jméno osobnosti

Tomáš Klvaňa

Richard Graber

Jiří Menzel

Profese osobnosti

vládní koordinátor

velvyslanec Spojených států v režisér
ČR

Typ vyjádření

názor vlády ČR

názor vlády USA

osobní názor
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Názor na možné
pro radar
umístění radaru v
ČR, resp. účast ČR v
systému
protiraketové obrany
USA

pro radar

pro radar

Argument 1

obrana ČR a Evropy

ochrana před raketovými útoky geografická specifika
ze Středního východu
ČR
(zejména Íránu)

Argument 2

rozšíření ochrany USA i na
Evropu

dobrá geografická poloha
poloha ČR a Polska

historická zkušenost
ČR, resp.
Československa

ne

ne

ano

Argument 3
Odkaz do historie
Historická událost 1

ČR, resp.
Československo se
neumělo dobře bránit

Historická událost 2
Historická událost 3
Celkový rámec
příspěvku

Vláda ČR podporuje umístění
radaru v ČR.

Spojené státy chtějí chránit
sebe i velkou část Evropy.

Mezinárodní aktér 1

USA (ochránce)

USA (stát, který Graber
zastupuje a za nějž mluví)

Mezinárodní aktér 2

Evropa (příjemce ochrany)

ČR (jako případná hostitelská
země komponentu
protiraketového systému)

Mezinárodní aktér 3

Írán (zdroj ohrožení)

Jméno osobnosti

MUDr. Peter Bednarčík,
CSc.

Profese osobnosti

Fakulta voj. zdravotnictví, UO
HK

Typ vyjádření

expertní názor

Názor na možné
neutrální
umístění radaru v
ČR, resp. účast ČR v
systému
protiraketové obrany
USA
Argument 1

radar je zdraví neškodný

Argument 2
Argument 3
Odkaz do historie

ne

Historická událost 1
Historická událost 2
Historická událost 3
Celkový rámec
příspěvku

Radar nemá vliv na zdraví
obyvatel v jeho okolí.

Mezinárodní aktér 1

USA (resp. sídlo radarové
základny na Marshallových
ostrovech)

Mezinárodní aktér 2
Mezinárodní aktér 3

Spojené státy jsou tím
správným spojencem
ČR.
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6.4.2. Druhá fáze výzkumu (vyvozování závěrů)

6.4.2.1. Profese osobností
V první fázi jsem shromáždil konkrétní „profese“ osobností, a to v původním
znění, jak je prezentoval autor DVD, tzn. vláda ČR z pozice vydavatele a AMI
Communications jakožto zpracovatel. V návaznosti na shromážděná data jsem se
pokusil vytvořit zobecňující skupiny „profesí“, v případě, že se takováto skupina
nabízela, v opačném případě byla ponechána původní profese (např. Tomáš Sedláček).
Skupiny profesí
Osobnosti kulturního a společenského života (ČR) – skupina zahrnuje profese
z oblasti kultury (např. herec, režisér) či osobnosti účastnící se společenského života v
celorepublikovém měřítku, tzn. jsou např. často vidět/slyšet v médiích (např. Ladislav
Špaček).
Experti (ČR) – experti (re)prezentují odborné názory, ke kterým je předurčuje
jejich vzdělání či profesní dráha. Do této kategorie je tak např. zařazen i bývalý náčelník
Generálního štábu Armády ČR, který se po odchodu z Armády ČR v roce 2002
profiloval zejména jako odborník na bezpečnostní problematiku a jako takový vystupuje
v médiích.
Politici (ČR) – lidé působící na české politické scéně, zpravidla jsou členy
politických stran či hnutí nebo zastávají ústavní funkce.
Státní úředníci (ČR) – lidé, kteří jsou interní součástí státního aparátu ČR
(pracují pro/zastupují stát).
Státní úředníci (USA) – lidé, kteří jsou interní součástí státního aparátu USA
(pracují pro/zastupují stát).
Váleční veteráni (ČR) – jedná se o lidi, na které se vztahuje tzv. statut
válečného veterána 2. světové války („Statut válečného veterána 2. světové války může
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dle § 3 odst. 4 zákona č. 170/2002 Sb. získat pouze účastník národního boje za
osvobození v letech 1939 až 1945, který je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm.
a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o
některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších
předpisů.“ 84)

Osobnosti kulturního a
společenského života (ČR)

Experti (ČR)

Politici (ČR)

Zdeněk Svěrák, scenárista a
herec

arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý
náčelník Gen. štábu AČR

Mirek Topolánek, premiér
ČR

Ladislav Špaček, mediální
konzultant

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.,
Vlasta Parkanová,
Fakulta voj. zdravotnictví, UO HK ministryně obrany ČR

Petr Nárožný, herec
Libor Pešek, dirigent
Jiří Menzel, režisér
Počet
příspěvků

Počet
příspěvků

5

2

2

Státní úředníci (ČR)

Státní úředníci (USA)

Váleční veteráni (ČR)

Tomáš Klvaňa, vládní koordinátor Richard Graber, velvyslanec
Spojených států v ČR

Tomáš Sedláček, válečný
veterán

1

1

1

Pokud přiřadíme osobnosti do uvedených skupin (viz výše), získáme následující
obraz o jejich zastoupení reprezentovaný koláčovým grafem:

84

MECA, Viktor. Ministerstvo obrany ČR : Péče o válečné veterány [online]. 2009 [cit. 2011-01-12]. Jak
se stát držitelem osvědčení válečného veterána. Dostupné z WWW:
<http://www.veterani.army.cz/htm/1_1.html>.
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Z grafu vyplývá, že jsou v pořadu nejvíce zastoupeny osobnosti spadající do
skupiny „Osobnosti kulturního a společenského života (ČR)“; tvoří 42 %. Rovnocenně
jsou zastoupeny skupiny „Experti (ČR)“ a „Politici (ČR)“, každý po 17 %. Zbývající tři
skupiny „Státní úředníci (ČR)“, „Státní úředníci (ČR)“ a „Váleční veteráni (ČR)“ jsou
zastoupeny shodně, každá 8 %, resp. každá prostřednictvím jedné osobnosti.

Interpretace analýzy
Z hlediska smyslu a cílů vládní informační kampaně, které lze mj.
charakterizovat jako „chceme informovat, ne přesvědčovat, a to vyváženým způsobem“
je možné hodnotit podíl skupiny „Osobnosti kulturního a společenského života (ČR)“,
jež má zdaleka největší zastoupení, jako nepřiměřeně vysoký.
Z hlediska zastoupení českých politiků chybí názor ministra zahraničních věci
Karla Schwarzenberga, který tehdy za českou stranu zodpovídal za jednání se
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Spojenými státy o smluvních podmínkách případného umístění radaru na českém
území.
Stejně tak chybí vystoupení zástupce obce či regionu, jichž by se případná
stavba radaru týkala bezprostředně.
Zastoupení válečného veterána je možné vnímat jako snahu zprostředkovat
historický a vlastenecký kontext od „hrdiny“ bojů 2. světové války.
Ve skupině „Experti (ČR)“ není zastoupen odborník na mezinárodní vztahy.
Jistým překvapením je pro autora absence zástupce mezinárodního organizace –
Severoatlantické aliance, o které se mluvilo v souvislosti s kompatibilitou systémů
protiraketové obrany NATO a USA a jejich případným provázáním.
Mezi osobnostmi chybí jakýkoli zástupce tehdejší aktivní opozice vůči případné
české účasti na protiraketové obraně v podobě radaru na českém území.

6.4.2.2. Typ vyjádření
V první fázi autor shromáždil různé „typy vyjádření“ na základě dříve popsané
metodiky; tzn. každý příspěvek byl přiřazen k jednomu z těchto typů:
• Osobní názor
• Expertní názor
• Názor člena vlády ČR
• Názor vlády ČR
• Názor vlády USA
Tabulka níže zobrazuje početní zastoupení různých typů vyjádření ve
zkoumaném pořadu.

Počet

Osobní názor

Expertní názor Názor člena
vlády ČR

Názor vlády ČR

Názor
vlády USA

6

3

1

1

2
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Na základě těchto dat dostaneme následující graf:

Z grafu vyplývá, že největší zastoupení mají „osobní názory“, které tvoří 46 %.
Následují je „expertní názory“ zastoupené 23 %, resp. třemi vystoupeními v rámci
pořadu. „Názory členů vlády ČR“ tvoří 15 %, zbývající, tzn. „názor vlády ČR“ a
„názor vlády USA“ mají shodně po 8 %, resp. po jednom příspěvku.
Interpretace analýzy
Z hlediska smyslu a cílů vládní informační kampaně, které lze mj.
charakterizovat jako „chceme přinášet fakta a argumenty, na základě kterých by si
mohli občané ČR udělat vlastní názor na případné umístění radaru v ČR, resp. zapojení
ČR do protiraketového systému USA“, je možné hodnotit poměr zastoupení „osobních
názorů“ a „expertních názorů“, které činí 2:1, jako neodpovídající proklamovaným
záměrům vlády ČR a tvůrců informační kampaně. Tento závěr do jistý míry podtrhuje i
komentář jedné z osobností, konkrétně dirigenta Libora Peška, který pronesl na tiskové
konferenci u příležitosti představení DVD médiím následující dne 23. ledna 2008: „Já
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jsem hrozně rád, že na tom DVD – jak se teď dovídám – budou ty odborný názory,
protože názory nás, kteří pracujeme v kultuře, jsou spíše emotivního charakteru a naše
informace pocházejí víceméně z médií na toto téma. Samozřejmě je tady určitá osobní
zkušenost, protože lidé mé generace dvakrát zažili situaci, že naše republika byla
nepřipravena a to je – řekl bych – ten citovaný důvod, proč my všichni chceme být
tentokrát připraveni.“85

6.4.2.3. Názor na možné umístění radaru v ČR, resp. účast
ČR v systému protiraketové obrany USA
V první fázi jsem shromáždil „Názory na možné umístění radaru v ČR, resp.
účast ČR v systému protiraketové obrany USA“ na základě dříve popsané metodiky; ve
výsledku došlo k přiřazení názorů (stanovisek) do následujících typů:
• Pro radar
• Pro radar (podmíněně)
• Neutrální
Tabulka níže zobrazuje početní zastoupení různých typů názorů, resp. stanovisek
na možné umístění radaru v ČR:

Počet

Pro radar

Pro radar
Neutrální
(podmíněně)

11

1

1

13

Na základě těchto dat dostaneme následující graf:
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Tisková konference Tomáše Klvani o protiraketovém systému ze dne 23. 1. 2008, která proběhla v
sídle Úřadu vlády ČR (Zdroj: Archivní obrazově-zvukový záznam České televize, poskytnutý autorovi
této práce na základě smlouvy mezi autorem a Českou televizí ze dne 7. 1. 2011).
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Z grafu vyplývá, že absolutní většinu tvoří názory ve prospěch radaru, ať již
vyjádřené explicitně či implicitně anebo podmíněně; dohromady tvoří 93 %, 8 % je
zastoupen neutrální názor, konkrétně vystoupením Petera Bednarčíka.
Interpretace analýzy
Z výše zobrazených dat je možné konstatovat, že zkoumaný materiál se takřka
jednoznačně stavěl ve prospěch radaru v ČR. Chybí naopak jakékoliv zastoupení
názoru, který by zastával opačné stanovisko. Jen jeden z příspěvků byl ve vztahu k
umístění či neumístění radaru na českém území neutrální. Tento názor, zastoupený
Peterem Bednarčíkem, informoval o technických parametrech radarového zařízení ve
vztahu k možnému vlivu na zdraví obyvatel. Některý z diváků by si však i z tohoto
názoru (a jeho umístění na samém konci pořadu) mohl vzít závěr, že by radar na českém
území měl být, protože de facto nikomu „neškodí“.
Zjištění zpochybňují deklarovaný záměr kampaně informovat „vyváženě“.

6.4.2.4. Argument 1–3
V první fázi jsem shromáždil „argumenty 1–3“ konkrétní/konkrétnější či
obecné/obecnější povahy na základě dříve popsané metodiky. Na základě těchto dat
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jsem se pokusil vysledovat určité specifické rysy předkládaných argumentů; v
návaznosti na toto pozorování jsem vytvořil několik skupin, které odrážejí podstatu
předkládaných argumentů, tzn. kdo nebo co je podstatou argumentu či jinak řečeno kdo
nebo co je oním argumentem pro případnou přímou účast České republiky v systému
protiraketové obrany USA:
• Bezpečnostní hrozby
• Povaha světa
• Historie
• Radar (z hlediska jeho přínosů)
• Radar (z hlediska jeho povahy)
• Radar (z hlediska jeho přímých dopadů na zdraví obyvatel)
• Česká republika (z hlediska jejích závazků)
• Česká republika (z hlediska její odpovědnosti za sebe a svět)
• Česká republika (z hlediska jejího geopolitického umístění)
• Česká republika (z hlediska jejích geografických podmínek)
• USA (z hlediska jejich tradičních partnerských vazeb na jiné země)
• USA (z hlediska jejich postavení v mezinárodních vztazích)
Po stanovení základní podstaty argumentu (tzn. kdo nebo co) bylo nutné přiřadit
příslušný kontext, který by blíže vysvětloval obsah argumentu a jeho celkové vyznění:
Bezpečnostní hrozby > Existují reálné bezpečnostní hrozby (terorismus, Střední
východ, Írán), proti kterým je potřeba bojovat/bránit se.
Povaha světa > Svět byl, je a bude nebezpečný.
Historie > Poučme se (obyv. ČR, případně svět) konečně ze svých dějin.
Radar (z hlediska jeho přínosů) > Radar, resp. protiraketový systém
zajistí/zvýší bezpečnost ČR, příp. celé euroatlantické (příp. tzv. západní) civilizace
Radar (z hlediska jeho povahy) > Radar je čistě obrannou technologií, jeho
smyslem je obrana, ne útok.
Radar (z hlediska jeho přímých dopadů na zdraví obyvatel) > Radar je zdravotně
nezávadný.
Česká republika (z hlediska jejích závazků) > ČR by měla být vstřícná vůči
svým spojencům, když to potřebují.
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Česká republika (z hlediska její odpovědnosti za sebe a svět) > ČR by měla
převzít svůj díl odpovědnosti za bezpečnost v Evropě.
Česká republika (z hlediska jejího geopolitického umístění) > Střední Evropa
je nestabilním, a potenciálně ohroženým regionem.
Česká republika (z hlediska jejích geografických podmínek) > ČR je
ideálním místem pro radar a Polsko pro antirakety.
USA (z hlediska jejich tradičních partnerských vazeb na jiné země) >
Spojené státy jsou přítelem, kterému můžeme (ČR, Evropa) věřit.
USA (z hlediska jejich postavení v mezinárodních vztazích) > Spojené státy
jsou supervelmocí – garantem stability ve světě (a v důsledku garantem „přežití“
Evropy i v budoucnu)Na základě této metody došlo k přiřazení „argumentů 1–3“ z první fáze
výzkumu k nově vysledovaným argumentačním okruhům:

Argument 1

terorismus

negativní
historická
zkušenost
(neexistující
systém
kolektivní
bezpečnosti)

Argument 2

odpovědnost ČR za obrana před
bezpečnost sebe i
opakováním
ostatních
historie v
budoucnu

Argument 3

spojenecké závazky
ČR

zásadní
proměna
(negativní)
bezpečnostníh
o prostředí od
roku 1972

bezpečné,
akceschopné
a silné
Spojené státy
zaručí Evropě
budoucnost

funkční
ochrana
USA a
spojenců v
NATO a
Evropě

nebezpečí
zneužití
raketových
technologií

USA jsou
spojencem
Evropy

obranná
technologie

Bezpečnostní hrozby > Existují 1
reálné bezpečnostní hrozby
(terorismus, Střední východ,
Írán), proti kterým je potřeba
bojovat/bránit se.

1

Povaha světa > Svět byl, je a
bude nebezpečný.

1

Historie > Poučme se (obyv.
ČR, případně svět) konečně ze
svých dějin.

1

Radar (z hlediska jeho
přínosů) > Radar, resp.
protiraketový systém zajistí/zvýší
bezpečnost ČR, příp. celé
euroatlantické (příp. tzv.
západní) civilizace.

1

Radar (z hlediska jeho
povahy) > Radar je čistě
obrannou technologií, jeho
smyslem je obrana, ne útok.

terorismus

bezpečnost
nelze
předvídat

1

1

1

1
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Radar (z hlediska jeho
přímých dopadů na zdraví
obyvatel) > Radar je zdravotně
nezávadný.
Česká republika (z hlediska
jejích závazků) > ČR by měla
být vstřícná vůči svým
spojencům, když to potřebují.

1

Česká republika (z hlediska
její odpovědnosti za sebe a
svět) > ČR by měla převzít svůj
díl odpovědnosti za bezpečnost
v Evropě.

1

Česká republika (z hlediska
jejího geopolitického
umístění) > Střední Evropa je
nestabilním, a potenciálně
ohroženým regionem.
Česká republika (z hlediska
jejích geografických
podmínek) > ČR je ideálním
místem pro radar a Polsko pro
antirakety.
USA (z hlediska jejich
tradičních partnerských vazeb
na jiné země) > Spojené státy
jsou přítelem, kterému můžeme
(ČR, Evropa) věřit.

1

USA (z hlediska jejich
postavení v mezinárodních
vztazích) > Spojené státy jsou
supervelmocí – garantem
stability ve světě (a v důsledku
garantem „přežití“ Evropy i v
budoucnu).

1

Argument 1

změna
bezpečnostního
prostředí

obrana
euroatlantické
civilizace

obrana ČR a
Evropy

Argument 2

spojenecké závazky Spojené státy rozšíření
jsou technicky ochrany USA i
i finančně více na Evropu
vybaveni

Argument 3

bezpečnost občanů

geografická radar je
specifika
zdraví
ČR
neškodný

dobrá
geografická
poloha poloha
ČR a Polska

historická
zkušenost
ČR, resp.
Českoslove
nska

1

Bezpečnostní hrozby > Existují
reálné bezpečnostní hrozby
(terorismus, Střední východ,
Írán), proti kterým je potřeba
bojovat/bránit se.
Povaha světa > Svět byl, je a
bude nebezpečný.

ochrana před
raketovými
útoky ze
Středního
východu
(zejména
Íránu)

1
1

Historie > Poučme se (obyv.
ČR, případně svět) konečně ze
svých dějin.
1
Radar (z hlediska jeho
přínosů) > Radar, resp.
protiraketový systém zajistí/zvýší
bezpečnost ČR, příp. celé
euroatlantické (příp. tzv.
západní) civilizace.

1

2
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Radar (z hlediska jeho
povahy) > Radar je čistě
obrannou technologií, jeho
smyslem je obrana, ne útok.
1

Radar (z hlediska jeho
přímých dopadů na zdraví
obyvatel) > Radar je zdravotně
nezávadný.
Česká republika (z hlediska
jejích závazků) > ČR by měla
být vstřícná vůči svým
spojencům, když to potřebují.

1

Česká republika (z hlediska
její odpovědnosti za sebe a
svět) > ČR by měla převzít svůj
díl odpovědnosti za bezpečnost
v Evropě.
1

Česká republika (z hlediska
jejího geopolitického
umístění) > Střední Evropa je
nestabilním, a potenciálně
ohroženým regionem.
1

Česká republika (z hlediska
jejích geografických
podmínek) > ČR je ideálním
místem pro radar a Polsko pro
antirakety.
USA (z hlediska jejich
tradičních partnerských vazeb
na jiné země) > Spojené státy
jsou přítelem, kterému můžeme
(ČR, Evropa) věřit.
USA (z hlediska jejich
postavení v mezinárodních
vztazích) > Spojené státy jsou
supervelmocí – garantem
stability ve světě (a v důsledku
garantem „přežití“ Evropy i v
budoucnu).

1

Pokud získaná data kvantifikujeme, dostaneme následující graf, který graficky
porovnává četnost výskytu daného typu argumentu v celém sledovaném pořadu:
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V případě, že bychom přistoupili k zobecnění předchozích argumentačních
skupiny, a to tak, že bychom ponechali argumenty jen ve stavu „kdo nebo co“ bez
uvedení jakéhokoliv dalšího kontextu, dostali bychom následující obraz (viz následující
tabulka, sloupcový a koláčový graf):

Počet
výskytů
Bezpečnostní hrozby

4

Povaha světa

3

Historie

2

Radar

8

Česká republika

5

USA

3
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Výstupy ukazují, že nejvíce se vyskytují takové „argumenty“, jejichž podstatou
je samotný radar, ať již z hlediska jeho přínosů, povahy či přímých dopadů na zdraví
obyvatel. Skupinou argumentů, která se vyskytuje nejčetněji, je „Radar (z hlediska jeho
přínosů) > Radar, resp. protiraketový systém zajistí/zvýší bezpečnost ČR, příp. celé
euroatlantické (příp. tzv. západní) civilizace“; tvoří 24 %. Výrazné zastoupení mají
argumenty, které se vztahují ke konkrétním bezpečnostním hrozbách, jakými jsou např.
terorismus či Írán. Následuje skupina „Povaha světa > Svět byl, je a bude nebezpečný“,
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která je zastoupena 12 %, resp. třemi konkrétními argumenty, jež jsou do dané skupiny
zařazeny. Ostatní skupiny argumentů jsou zastoupeny v zásadě rovnoměrně.
Interpretace analýzy
Výsledky výzkumu ukazují, že argumentační základna je poměrně široká a lze si
ji vykládat například tak, že pro každou osobnost zastoupenou na DVD existují
specifické důvody. Lze rovněž usuzovat, že důvody, proč podporovat radar, se mohou u
jeho podporovatelů výrazně lišit. Podíl argumentů dotýkajících se nějakým způsobem
vnějšího prostředí, ve kterém žijeme, se dal očekávat s ohledem na fakt, že se radar
vzhledem ke svému záběru přímo dotýká mezinárodní politiky či mezinárodní
bezpečnosti. Je zajímavé, že se nevyskytuje jediný argument, který by se vztahoval k
životnímu prostředí. Téma životního prostředí bylo přitom avizováno v úvodu DVD a
rozhodně jej není možné zaměňovat s dopady radaru na zdraví obyvatel.

6.4.2.5. Odkaz do historie
V první fázi jsem u každého příspěvku zaznamenával informaci, zda se v jeho
průběhu objevil jakýkoli odkaz směrem do minulosti; z tohoto pozorování vznikl
následující kvantitativní přehled o výskytu odkazů do minulosti:

Odkaz do
historie

Počet

Ano

7

Ne

6

Pokud bychom tyto hodnoty zobrazili v koláčovém grafu, dostali bychom
následující přehled:
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Zobrazený graf ukazuje, že ve více jak polovině příspěvků se objevuje zmínka o
minulosti, a to nehledě na její kontext.
Interpretace analýzy
Výsledky výzkumu dokazují, že souvislost tématu radaru, resp. systému
protiraketové obrany USA má poměrně silnou vazbu na historické události či dějiny
jako takové. V souvislosti s následující částí výzkumu, která se týká již konkrétních
historických událostí, je možné konstatovat, že téma radaru je ve zkoumaném materiálu
informační kampaně zasazováno do kontextu národní historie a vývoje mezinárodních
vztahů zejména ve 20. století.

6.4.2.6. Historická událost 1–3
V první fázi byly u každého příspěvku zaznamenány tři nejvýznamnější události,
které dané osobnosti zmiňovaly; jedná se o následující události (události byly
ponechány v původním znění z První fáze výzkumu a nebyly zatím dále sdružovány do
nadřazených skupin):

Historické
události

11. září 2001

německá agrese
na konci 30. a v
první polovině 40.
let 20. stol. (není
výslovně řečeno,
autor tak usuzuje
na základě
kontextu)

proměna
bezpečnostníh
o prostředí ve
světě od roku
1972 do roku
2004 (počet
zemí
vlastnících
raketové
technologie se
zvýšil z asi 8 na
22 států)

role USA v 1. a
2. světové
válce a ve
studené válce

opakované
historické
selhání ČR,
resp. ČSR při
své obraně

osobní
vzpomínka na
členství ve
skautském
oddílu v pol.
40. let 20.
století

postoj (většinou
špatný) ČR,
resp.
Československ
a v klíčových
momentech
své historie,
kdy se
rozhodovalo o
(ne)obraně
vlasti

ČR, resp.
Českoslove
nsko se
neumělo
dobře
bránit
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Z hlediska historické chronologie je možné ke konkrétním událostem přiřadit
přesnou či přibližnou časovou hodnotu:

Chronologie
Historické
události

2001
11. září
2001

1939–1945

1972–2002

německá
agrese na
konci 30. a v
první polovině
40. let 20. stol.
(není výslovně
řečeno, autor
tak usuzuje na
základě
kontextu)

proměna
bezpečnostní
ho prostředí
ve světě od
roku 1972 do
roku 2004
(počet zemí
vlastnících
raketové
technologie se
zvýšil z asi 8
na 22 států)

1917

1941

role USA v 1. a
2. světové válce
a ve studené
válce

1939

1968

opakované
historické
selhání ČR,
resp. ČSR při
své obraně

1945
osobní
vzpomínka na
členství ve
skautském
oddílu v pol.
40. let 20.
století

1939

1968

postoj (většinou
špatný) ČR, resp.
Československa v
klíčových
momentech své
historie, kdy se
rozhodovalo o
(ne)obraně vlasti

1939

Z výzkumů vyplývá, že vyskytující se historické události se ve velké míře
vztahují k českým, potažmo československým dějinám – konkrétně k letům 1939 a
1968. Dále jsou zmiňovány události 1. poloviny 20. století – konkrétně období 1. a 2.
světové války. Z událostí období 2. poloviny 20. století je zastoupena studená válka.
Nechybí ani jedna osobní „historická událost“ v podobě osobní vzpomínky na členství
ve skautském oddílu v pol. 40. let 20. století z úst dirigenta Libora Peška. Z nedávné
historie je možné jmenovat útoky na cíle ve Spojených státech z 11. září 2001.
Interpretace analýzy
Z výsledků výzkumu je možné dovozovat, že poměrně velkou roli hrálo u lidí,
kteří se v rámci vládní kampaně vyjadřovali k otázce radaru, „selhání“ České
republiky/Československa (předcházející/navazující státní celky) v letech 1939 a 1969,
kdy se tzv. druhá republika vydala do rukou německé okupační správy, resp. kdy se
představitelé Československé socialistické republiky podřídili tlaku Moskvy. Ani v
jednom z těchto případů tak nebyla využita armáda při obraně vlasti a z pohledu autora
se jedná o významnou historickou zkušenost, mnohdy považovanou za národní trauma,
která hraje v diskusi o radaru (nejen té vládní) velký význam. Jakoby radar byl cestou,
jak se vyvarovat (historických) selhání v budoucnu, jak se pevnou vazbou spojit s těmi,
kteří nás v minulosti nenapadli, nezradili, ale naopak pomohli – tedy Spojenými státy
prostřednictvím společného bezpečnostního projektu (protiraketového systému).

1968

ČR, resp.
Československ
o se neumělo
dobře bránit
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6.4.2.7. Celkový rámec příspěvku
Během první fáze výzkumu jsem aplikoval metodu tzv. rámcování (též
označovanou jako framing či rámování) s cílem sdělit, jak na mě, jakožto příjemce
informací (diváka), daný příspěvek ve svém celkovém vyznění působil, resp. jakým
závěrem ke mně daný příspěvek promlouvá, co si z něj odnáším jako hlavní sdělení. Na
základě této metody jsem u jednotlivých příspěvků dospěl k následujícím rámcům:

Jméno osobnosti

Zdeněk Svěrák

Ladislav Špaček arm. gen. Ing.
Jiří Šedivý

Petr
Nárožný

Celkový rámec
příspěvku

Radar je potřeba,
abychom v
budoucnu přežily
(myšleno ČR a
západní civilizace).

Poučme se z
Protiraketový
historie a umístěme systém má reálné
radar v ČR.
opodstatnění při
zajištění
bezpečnosti.

Bez Spojených
států Evropa
nepřežije.

Jméno osobnosti

arm. gen. Ing.
Jiří Šedivý

Tomáš Sedláček Libor Pešek

Mirek
Topolánek

Celkový rámec
příspěvku

Radar je účinná
Armáda ČR musí
obraná technologie. bojovat proti
terorismu.

ČR musí být
připravena na
potenciální ohrožení
(byť není známo, od
koho a kdy má
přijít).

Radar je
ojedinělou
možností, jak
zajistit
bezpečnost ČR
a jejich občanů.

Jméno osobnosti

Vlasta
Parkanová

Tomáš Klvaňa

Richard Graber

Jiří Menzel

Celkový rámec
příspěvku

Radar podporují
všechny členské
státy NATO.

Vláda ČR podporuje Spojené státy chtějí Spojené státy
umístění radaru v
chránit sebe i velkou jsou tím
ČR.
část Evropy.
správným
spojencem ČR.

Jméno osobnosti

MUDr. Peter
Bednarčík, CSc.

Celkový rámec
příspěvku

Radar nemá vliv na
zdraví obyvatel v
jeho okolí.

Interpretace analýzy
V kontextu použité metody se o subjektivní hodnocení jednalo již v první fázi
výzkumu, kdy jsem ke každému, přesněji řečeno z každého příspěvku vytvářel příslušné
rámce. Nyní se proto pokusím vysledovat komplexní rámec pro všechny sledované
příspěvky, resp. pro celý sledovaný pořad, a to ve vztahu k otázce, která je umístěna na
grafickém potisku DVD a totiž „Má se Česká republika zapojit do systému
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protiraketové obrany?“, a to i s přihlédnutím k roli moderátora, která bude z hlediska
pořadí kapitol popsána až později:
Česká republika by se měla zapojit do systému protiraketové obrany USA, posílí
tak svou bezpečnost a obranu před potenciálními útoky balistických raket a hrozbami,
které nelze vždy dopředu předvídat. Stane se tak součástí bezpečnostního systému, jaký
se jí v historii doposud nikdy nenabízel. Nebude jen čerpat výhody, které jí přináší
zejména členství v NATO, ale sama přijme odpovědnost za bezpečnost nejen svou, ale
téměř celého evropského kontinentu, potažmo euroatlantického prostoru. Zároveň by
tak vyšla vstříc spojenci – Spojeným státům americkým, které v historii opakovaně
prokázaly, že jim na evropském kontinentu záleží a minimálně dvakrát, spíše však
třikrát Evropě a českému národu pomohly, nastal čas, aby i Česká republika vyjádřila
svou vděčnost a pomohla spojenci, když ji o to žádá. Navíc tímto krokem takřka
výhradně získává a žádná rizika jí z umístění radaru nehrozí.
Z tohoto širšího rámce celého pořadu lze dále jednoznačně dovozovat, že
sledovaný pořad mluví výhradně ve prospěch radaru a nehovoří o žádných možných
negativních důsledcích či okolnostech případné české účasti v systému protiraketové
obrany USA.

6.4.2.8. Mezinárodní aktér 1–3
V první fázi výzkumu jsem shromáždil u každého příspěvku tři mezinárodní
aktéry z hlediska jejich významnosti dle výše popsané metodiky, zároveň jsem
zaznamenával kontext, tzn. souvislost, v jaké se o nich mluví. V případě České
republiky byla situace složitější tím, že osobnosti často hovořily či dokonce vystupovaly
(něčím jménem vyjádřeném 1. osobou množného čísla) v 1. osobě množného čísla. To
je možné vykládat například ve smyslu „my jako Češi“, nebo také „my jako Česká
republika“. Autor má za to, že se jedná o dva různé aktéry; za mezinárodního aktéra je v
této práci považována „Česká republika“, nikoliv „Češi“. Proto byla Česká republika
zaznamenána jako mezinárodní aktér pouze v případě, že to bylo z daného příspěvku
zcela jasné, a to tak, že nebylo možné pochybovat o tom, že se opravdu jedná o Českou
republiku jakožto stát.
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Na základě shromážděných dat jsem se pokusil vysledovat obecnější skupiny
aktérů, které jsem definoval následovně:
• Írán (zdroj ohrožení)
• KLDR (zdroj ohrožení)
• USA (síla/vyspělost)
• USA (garant bezpečnosti/ochránce)
• USA (příjemce ochrany)
• USA (z hlediska neutrálního významu)
• USA (sídlo velení a řízení protiraketové obrany)
• NATO (příjemce ochrany)
• NATO (podporovatel protiraketové obrany)
• Evropa (příjemce ochrany)
• Evropa (slabost/zaostalost)
• ČR (z hlediska neutrálního významu)
Následně jsem k těmto skupinám přiřadil hodnoty v závislosti na četnosti
výskytu mezinárodních aktérů definovaných v první fázi výzkumu, které se k dané
skupině váží (viz následující tabulka). V případě aktéra označeného jako „USA (území
chráněné radarem; pravděpodobné sídlo řídící centrály protiraketového systému)“ jsem
vzhledem ke dvojímu kontextu, tzn. „území chráněné radarem“ a „pravděpodobné sídlo
řídící centrály protiraketového systému“ rozdělil hodnotu 1 na dva rovné díly (tzn. 2 x
0,5) a přiřadil ji mezi dvě následující skupiny:
• USA (příjemce ochrany)
• USA (sídlo velení a řízení protiraketové obrany)

Mezinárodní aktér 1

Írán (zdroj
ohrožení)

Mezinárodní aktér 2

Mezinárodní aktér 3

USA (garant
bezpečnosti,
resp.
budoucnosti
v Evropě)

USA (území
chráněné radarem;
pravděpodobné
sídlo řídící centrály
protiraketového
systému)

USA (silnější
technicky i
finančně než
Evropa)

USA (ochránce)

USA (stát, který
Graber
zastupuje a za
nějž mluví)

Severní Korea
(zdroj ohrožení)

NATO (území
chráněné radarem)

NATO
(podporovatel
protiraketové
obrany)

Evropa (příjemce
ochrany)

ČR (jako
případná
hostitelská
země
komponentu
protiraketového
systému)

USA (vlastník
nejpokročilejší
protiraketová
technologie)

Evropa (území
chráněné radarem)

Evropa (slabší
technicky i
finančně než
USA)

Írán (zdroj
ohrožení)

USA (resp.
sídlo
radarové
základny
na
Marshallov
ých
ostrovech)
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Írán (zdroj ohrožení)

1

KLDR (zdroj ohrožení)

1

USA (síla/vyspělost)

1

USA (garant
bezpečnosti/ochránce)
USA (příjemce
ochrany)

1

2
1

1
1

2
1

2

0,5

0,5

USA (z hlediska
neutrálního významu)

1

1

2

USA (sídlo velení a
řízení protiraketové
obrany)

0,5

0,5

NATO (příjemce
ochrany)

1

1

NATO (podporovatel
protiraketové obrany)
Evropa (příjemce
ochrany)

1
1

Evropa
(slabost/zaostalost)
ČR (z hlediska
neutrálního významu)

1
1

2

1

1
1

V případě zobrazení výsledných hodnot pomocí sloupcové grafu, dostaneme
následující obraz o četnosti mezinárodních aktérů:

1
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Pokud bychom přistoupili k dalšímu zobecnění a zajímal by nás pouze přehled
vyskytujících se aktérů a jejich četnost, a to bez jakýchkoli souvislostí, dostali bychom
následující přehled a koláčový graf:

Počet
výskytů
Írán

2

KLDR

1

USA

7

NATO

2

Evropa

3

ČR

1
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Výsledky výzkumu ukazují, že ve sledovaném pořadu, resp. v příspěvcích
osobností se zobrazovalo celkem šest mezinárodních aktérů (Írán, KLDR, USA, NATO,
Evropa, ČR) a to v různých kontextech. Nejčetněji se vyskytovaly Spojené státy
americké, které jsou zároveň co do rozmanitosti kontextů „nejbohatším“ aktérem
(síla/vyspělost, garant bezpečnosti/ochránce, příjemce ochrany, z hlediska neutrálního
významu, sídlo velení a řízení protiraketové obrany). Aktéři Írán a KLDR jsou zmíněni
jen v kontextu negativním jako zdroj ohrožení.
Interpretace analýzy
Vzhledem k tématu radaru a faktu, že se by byl radar součástí protiraketového
systému USA, dalo se předpokládat, že Spojené státy budou v četnosti v rámci zvolené
metodiky dominovat. Je to dáno také tím, že Spojené státy byly zemí, která ČR
požádala oficiální diplomatickou nótou o bilaterální jednání mezi Českou republikou a
Spojenými státy na téma případné české účasti v systému protiraketové obrany USA.
Bylo rovněž možné předpokládat zastoupení zbylých aktérů. Zajímavé je však
pozorovat pozici Evropy, která z daného výzkumu vychází poměrně pasivně, jako aktér,
který „radar“ nepodporuje, přestože by jím měl být údajně (dle výzkumu) chráněn a
navíc je v porovnání se Spojenými státy vykreslen jako „slabší“. Jistým překvapením se
může jevit absence aktéra – Ruská federace (případně Sovětský svaz), která byla v
celospolečenské

diskusi

zmiňována

a

má

přímou

souvislost

československými dějinami, jež byly jinak v příspěvcích zastoupeny.

s českými

/

98

6.5.

Obsahová analýza – role moderátora

V této části práce se pokusím zhodnotit roli moderátora – průvodce pořadem
audio-vizuálního DVD, kterým je herec Ondřej Vetchý. Ondřej Vetchý patřil k několika
osobnostem z oblasti kultury, které aktivně vystupovaly ve prospěch umístění radaru na
území ČR. Z tohoto pohledu bylo zajímavé pozorovat, zda se tento jeho občanský
postoj promítal do role moderátora, nebo naopak jednal zcela nestranně a držel se úlohy
čistě moderační.
Na základě pozorování je však možné konstatovat, že do jeho v(y)stupování se
názor v nějaké míře projevoval, a není tak možné jeho roli posuzovat jako absolutně
nestrannou. Jeho postoj se neprojevoval explicitně tím, že by řekl „podporuji radar“, ale
způsobem, že ve svých vstupech či znění otázek (v případě rozhovoru s Mirkem
Topolánkem) akcentoval určité informace, které do značné míry předurčovaly, co si má
divák z následujícího příspěvku odnést. Tento přístup je možné dokladovat na
konkrétních citacích Ondřeje Vetchého:
„Počet zemí, které vlastní balistické střely, se za posledních 30 let zvýšil z 9 na
25.“ – Je tak zdůrazněn fakt, že zbrojení je nepřetržitý proces (který neskončil s koncem
studené války). Zároveň je možné tuto citaci vnímat i směrem k výzvě „něco, co pro nás
není dobré, se dlouhodobě děje, zhoršuje a je potřeba s tím něco dělat“.
„Současná česká vláda má zdá se v problematice radaru jasno, podle ní ho
potřebujeme a jeho výstavba je žádoucí.“ – Těmito slovy uvozuje Vetchý rozhovor s
tehdejším premiérem České republiky Mirkem Topolánkem a dopředu říká (protože zná
předem odpověď Mirka Topolánka?), co si vláda ČR myslí v otázce radaru. Navíc je
možné polemizovat s vyjádřením, že radar podle vlády „potřebujeme“ a „jeho výstavba
je žádoucí“ – vláda ČR jedná a rozhoduje ve sboru a v případě radaru se vláda ČR nikdy
neusnesla, že „je potřeba“ nebo, že by jeho „výstavba byla žádoucí“.
„Kolem radaru se objevilo množství nepřesných informací, fám či polopravd, a
proto Česká republika vyslala na Marshallovy ostrovy, kde je radar zatím umístěn,
nezávislé i vojenské odborníky, kteří zde prováděli mnoha měření.“ – Z tohoto souvětí
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je možné vysledovat náznak toho, že „pravda“ ohledně radaru může být „jiná“ a v
nadcházejícím příspěvku (který se zabývá jen jedním aspektem – dopadem radaru na
zdraví obyvatel) se ji divák dozví.
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6.6.

Obsahová analýza – úvodní upoutávka

Úvodní upoutávka je důležitá zejména v kontextu toho, jak diváka naladí,
případně přesvědčí o tom, že by se měl dívat na hlavní část zkoumaného materiálu.
Pokud bylo toto záměrem autorů DVD, je možné usuzovat, že se jim to podařilo.
Upoutávka je z pohledu způsobu zpracování, tzn. z hlediska konkrétní práce s audio či
vizuálními efekty prakticky nerozeznatelná od upoutávek na „akční filmy“, kde se střídá
velké množství záběrů v krátkém časovém úseku (v případě DVD se jedná o 16
základních scén v čase 21 sekund). Záběry jsou navíc doprovázeny střihovými a audio
efekty, které na základě obrazového materiálu spoluvytváří dramatičnost dějové linie
upoutávky, jež se směrem od úvodní scény k závěru stupňuje – od vypálení nepřátelské
rakety na cíl, jeho zpozorování družicovým systémem přes upřesňování dráhy letu
radarem až po „šťastný“ konec v podobě zničení nepřátelské rakety pomocí antirakety.
Je možné pochybovat nad tím, zdali divák při prvním poslechu pochytí i hloubku
obsahu (kde zastává roli i případný radar v Česku) nebo naopak forma zpracování bude
vystupovat nad obsah. Nicméně z hlediska samotného obsahu bych upoutávku hodnotil
pozitivně, protože je zřetelně vysvětlen princip složitého systému protiraketové obrany,
resp. jeho konkrétní prvky.

6.7.

Obsahová analýza – znělka

Znělka má ve sledovaném pořadu funkci oddělovat od sebe různé příspěvky,
není však pravidlem, že by znělka oddělovala každý z příspěvků. Jak již bylo zmíněno v
deskriptivní části, znělka je tvořena logem vládní informační kampaně ve tvaru kopule
radaru a typografickým nápisem Proti raketám. Vizuální zpracování je dynamické –
logo se utváří postupně a je po celou dobu jakoby v pohybu:
Šedivý kruh pulzující kolem kopule radaru: Může symbolizovat (jakoby
„vysílá“) ochrannou sféru, kterou by radar v kontextu uceleného protiraketového
systému vytvářel – divák tak může získat pozitivní (příp. hodnotově neutrální, ale určitě
ne negativní) dojem „ochrany“ a v širším smyslu také „bezpečí“.
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Linky tvořící plášť, resp. kopuli radaru: Linky se v čase proměňují, což vytváří
dojem, že se radar otáčí. Navíc je možné najít symboliku linek v podobě poledníků
Země (což je podpořeno i otáčivým dojmem), ve svém důsledku tak je možné nahlížet
na kopuli radaru jako na planetu Zemi, kolem které pulzuje ochranná sféra.
Pro názornost přikládám několik obrazů, ve kterých je možné spatřit výše
zmíněnou dynamiku:

102

103

6.8.

Obrazová analýza

6.8.1. Grafické zpracování obalu DVD (papírová/kartonová
kapsa)
Papírovou kapsu je možné hodnotit jako graficky velmi čistou a co se výskytu
grafických prvků týče tak rovněž velmi střídmou. Na potisku se nachází – kromě
samolepky, která chrání nosič před svévolným vypadnutím z kapsy – pouze adresa
Úřadu vlády ČR zobrazená profesionální typografií s využitím bezpatkového písma
(verzálky) a v provedení odstínu šedi.
Je potřeba zmínit, že obrazová analýza se týká kapsy, kterou (spolu s DVD)
autor obdržel od Úřadu vlády ČR. Při sběru materiálů k tématu vládní informační
kampaně se k autorovi dostal i grafický návrh obalu DVD v elektronické podobě, ale
nepodařilo se mu ověřit, zda byl tento grafický návrh realizován a využíván, uvádím tak
tento grafický návrh s ořezovými značkami bez komentáře:
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6.8.2. Grafické zpracování potisku DVD obalu
Potisk DVD využívá fotografie reálného radaru Spojených států na atolu
Kwajalein (Marshallovy ostrovy). Fotografie svou kompozicí zachycuje palmu, zeleň,
nebe a radar ve vzájemné harmonii, která může navozovat neutrální či pozitivní dojem a
symbolizovat „soužití“ radaru a životního prostředí.
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7. Případová studie: komunikátor – Tomáš Klvaňa
Role Tomáše Klvani, vládního koordinátora pro komunikaci programu
protiraketové obrany, byla v celé komunikaci vlády ČR o tématu umístění radarové
stanice směrem k veřejnosti klíčová.
Z hlediska své komunikační role Tomáš Klvaňa vykonával celou řadu činností:
• koordinoval vystupování jednotlivých částí státní správy navenek;
• aktivně sbíral informace o protiraketové obraně;
• aktivně vytvářel obsahovou stránku kampaně (názory, analýzy atp.);
• (spolu)rozhodoval o tom, které informace budou poskytnuty veřejnosti a
v jaké formě;
• (spolu)rozhodoval o tom, jak bude komunikační kampaň vedena z
hlediska její vyváženosti, resp. (ne)strannosti.
Zároveň s tím byl „partnerem“ pro média, samosprávu, neziskové organizace,
jednotlivce z řad veřejnosti a další zájemce o informace, kteří se na něj obraceli s dotazy
a žádostmi o rozhovor, a ve výsledku tak také oni spoluvytvářeli celkový obraz
komunikační kampaně a sledovaného tématu ve veřejné diskusi.
Z těchto důvodů je důležité zaměřit se nejen na jednotlivé výstupy kampaně, ale
i samotného realizátora, který zastupoval vládu ČR a na základě jejího zmocnění
prezentoval problematiku protiraketové obrany vůči české veřejnosti. Jak autor zmiňuje
v jiné části této práce, období, kdy na české politické scéně otázka protiraketové obrany
široce rezonovala, bylo díky názorovým střetům ve veřejné diskusi velmi vyhrocené.
Diskuse se v mnoha případech nedržela jen argumentační linie/povahy, ale sklouzávala i
k osobním výpadům vůči Tomášovi Klvaňovi, jež měly nepochybně dopad na jeho
kredibilitu, a tím i obraz celé kampaně a tématu protiraketové obrany v očích veřejnosti.
Klvaňa se stal součástí politické diskuse a v mnoha ohledech symbolickým terčem pro
tu část obyvatel, která si nepřela radar na českém území a aktivně proti vládní politice
vystupovala.
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V následující části práce se proto pokusím vysledovat mediální obraz Tomáše
Klvani ve dvou vybraných denících – v Hospodářských novinách a deníku Právo, v
období od 25. 5. 2007 (jmenování Tomáše Klvani) do 31.1.2008, kdy doznívala stěžejní
část vládní informační kampaně, na níž spolupracovala agentura AMI Communications,
a tedy i role Tomáše Klvani.

7.1.

Životopis Tomáše Klvani

Tomáš Klvaňa byl části české odborné i laické veřejnosti v době svého
jmenování vládním koordinátorem známý ze svých předchozích pracovních či
občanských aktivit.
Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze (1992), absolvoval
odbornou stáž na John F. Kennedy School of Government na Harvardově univerzitě ve
Spojených státech jako Shorenstein Fellow (2003) a získal doktorát v oboru teorie a
kritika komunikace z Minnesotské univerzity (1997).
V letech 1997–2000 působil jako hostující profesor na University of Southern
Maine v USA, kde přednášel o médiích a komunikaci. Poté pracoval jako
zahraničněpolitický komentátor pro deník Mladá fronta DNES. Od roku 2001 do roku
2003 byl Klvaňa zástupcem šéfredaktora Hospodářských novin. Do širšího povědomí se
dostal zejména v období, kdy zastával funkce mluvčího a poradce prezidenta Václava
Klause (březen až září 2003).
V době svého jmenování vládním zmocněncem, pracoval u nadnárodní
korporace British American Tobacco jako ředitel pro firemní a právní záležitosti.
Předtím působil také jako konzultant české společnosti PAN SOLUTIONS, spol. s r.o.,
která je personálně provázána s realizátorem vládní informační kampaně AMI
Communications. PAN SOLUTIONS zajišťuje služby v oblastech „Public Affairs“,
„Government Relations“, „Networking“, monitoringu a strategického odborného
poradenství; zjednodušeně řečeno se jedná o konzultační a lobbyistickou agenturu (není
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myšleno nijak pejorativně), která se snaží prosazovat zájmy klientů ve vztahu k různým
skupinám jako např. zákonodárci, státní správa atp.86
Tomáš Klvaňa je činný v různých občanských aktivitách a akademické sféře – je
členem České euroatlantické rady a Harvard klubu ČR; přednáší na New York
University v Praze. Pravidelně vystupuje jako řečník na konferencích k tématům
bezpečnosti či mezinárodní politiky obecně a občasně komentuje domácí či
zahraničněpolitické dění v médiích či na svém blogu na serveru Aktuálně.cz.

7.2.

Metodologie

Pro zkoumání mediálního obrazu Tomáše Klvani v českých mediích, resp. jejich
vzorku v podobě Hospodářských novin a deníku Právo, jsem zvolil kvalitativní
obsahovou analýzu a jako konkrétní výzkumnou metodu framing, tzv. rámcování. S
ohledem na deklarované cíle se pokusím vysledovat, v jakém celkovém rámci byl
Tomáš Klvaňa v jednotlivých výstupech zobrazován a vyvodit z toho širší závěr. Pro
dokreslení celkového obrazu komunikátora Klvani se budu okrajově věnovat i dílčím
rámcům.

7.2.1. Vzorek
Mediální obraz Tomáše Klvani bude zkoumán na příkladu dvou deníků –
Hospodářských novin a Práva, a to v době od 25. 5. 2007 (jmenování Tomáše Klvani)
do 31. 1. 2008 (konec stěžejní fáze vládní informační kampaně). Výběr titulů vychází z
jejich odlišné cílové skupiny, tematického zaměření a jejich všeobecně známé odlišné
„politické orientace“.
Charakteristika sledovaných deníků
Právo
Společnost Borgis, a.s., která je vlastníkem deníku Právo, neuvádí na svých
stránkách jeho charakteristiku. Databáze Národní knihovny v Praze nabízí tento popis
listu: „…politický a zpravodajský deník s celostátní působností, který informuje čtenáře
86 PAN Solutions [online]. ? [cit. 2011-05-16]. O společnosti. Dostupné z WWW:
<http://www.pansolutions.cz/cz>.
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o aktuálním dění o domácím a zahraničněpolitickém, společenském, hospodářském,
kulturním a sportovním dění.“.87
Hospodářské noviny
Vydavatelem deníku Hospodářské noviny je společnost Economia, a.s. Deník
„přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáře. Ze všech
českých deníků dávají HN největší prostor informacím z české i světové ekonomiky“.88

7.2.2. Dotaz
Jednotlivé mediální výstupy byly získány prostřednictvím databáze společnosti
NEWTON Media, která je volně přístupná pro studenty Fakulty sociálních věd UK na
adrese:
http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-52.html
Prostřednictvím této databáze byly zadány dva dotazy:
Dotaz č. 1
Období: 25. 5. 2007–31. 1. 2008
Deník: Hospodářské noviny
Dotaz: Klva*
Dotaz č. 2
Období: 25. 5. 2007–31. 1. 2008
Deník: Právo
Dotaz: Klva*
Dotazy byly záměrně zvoleny jako „široké“, tzn. týkaly se jen příjmení Tomáše
Klvani v nejrůznějších pádech a neobsahovaly žádné další klíčové slovo (např. radar).
Bylo tak zajištěno, že žádný výstup týkající se Tomáše Klvani (tzn., ve kterém by byl
výslovně zmíněn) nebude vynechán.
87 Národní knihovna ČR [online]. [cit. 2011-01-19]. NKC/Seriály - Úplné zobrazení záznamu. Dostupné
z WWW:
<http://aleph.nkp.cz/F/F23AEDUBLKTR76MDM2Q6TMGT292PUH3HUVFKN2XF8HLXNNAETG22617?func=full-set-set&set_number=072682&set_entry=000079&format=999>.
88
Economia [online]. [cit. 2011-01-19]. Deník s důrazem na ekonomiku a politiku v souvislostech.
Dostupné z WWW: <http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/>.
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Základní výzkumnou jednotkou byl článek a z hlediska výzkumu nebylo
podstatné, kde byl umístěn, ani jeho autor či zda se jednalo o zpravodajství, komentář či
rozhovor – šlo totiž o to postihnout celkový obraz, jak daný deník Tomáše Klvaňu
zobrazoval.

7.2.3. První fáze
V první fázi výzkumu bylo nutné vyloučit mediální výstupy, které se netýkaly
osoby Tomáše Klvani. Rovněž došlo k odstranění výstupů, které byly součástí
regionálních příloh (týká se deníku Právo) jako např. Střední Čechy. Pokud bychom
totiž do výzkumu zařadili i regionální přílohy, mohlo by dojít ke značnému zkreslení; v
různých regionech totiž mohlo být téma akcentováno v různé míře podle toho, jak se
téma dotýkalo tamějších obyvatel a bylo tak „atraktivní“ pro dané médium.
Vzhledem k tomu, že použitá databáze NEWTON Media neumožňovala filtrovat
regionální přílohy a vyřadit je z dotazu, mohlo by v případě ponechání regionálních
příloh dojít také k situaci, kdy by byl deník Právo v určitý den zastoupen de facto
několika vydáními, resp. různými regionální přílohami najednou.
Navíc by deník Právo měl jistou komparativní „výhodu“ co do počtu příspěvků
oproti Hospodářským novinám, které regionální přílohy nevydávají.

7.2.4. Druhá fáze
V druhé fázi došlo k roztřídění jednotlivých výstupů v závislosti na jejich
mediálním zobrazení Tomáše Klvani. Tzn. byl sledován celkový rámec, v jakém byl
Tomáš Klvaňa v jednotlivých výstupech zobrazován, a to v následující podobě:
• neutrální – v případě, že celkové vyznění mediálního výstupu nebylo pro
Tomáše Klvaňu nijak hodnotově vymezené směrem k pozitivnímu či
negativnímu vnímání, resp. osoba Tomáše Klvani nebyla nijak
hodnocena;
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• pozitivní – v případě, že článek pro Tomáše Klvaňu vyzníval celkově
pozitivně, tzn., byl hodnocen kladně;
• negativní – v případě, že článek pro Tomáše Klvaňu vyzníval celkově
negativně, tzn., byl hodnocen záporně.
Druhá fáze tak přinesla přehled o tom, jaké rámce se v jednotlivých článcích
objevovaly.

7.2.5. Třetí fáze
Třetí fáze umožnila zobrazit výsledky výzkumu pomocí grafů, ať již z hlediska
daného deníku nebo v jejich vzájemné komparaci.

7.3.

Výzkum

7.3.1. První a druhá fáze
Hospodářské noviny
V Hospodářských novinách se ve sledovaném období vyskytlo celkem 25
relevantních článků a rámce „neutrální“ a „negativní“.

Datum
vydání

Strana Rubrika

Titulek

Autor

Rámec

30.5.2007

3

Z domova

V Brdech porostou atomové hřiby, straší
ruský oficír

Robert Břešťan

neutrální

4.6.2007

3

Agenda

Další obce v Brdech odmítly radar

Vojtěch Blažek

neutrální

4.7.2007

3

Z domova

Místo pro radar: na dohled obce Míšov

Robert Břešťan

neutrální

27.7.2007

3

Z domova

Radar v Česku asi postaví Boeing

(čtk)

neutrální

6.8.2007

4

Z domova

ČESKÝ RUCH

Petr Fischer

negativní

7.8.2007

4

Z domova

Radar bez raket? To by nešlo, ujišťuje
vláda

Robert Břešťan

neutrální

22.8.2007

9

Z domova

ČESKÝ RUCH

Michal Růžička

negativní

23.8.2007

5

Z domova

Starostové z Brd žádají kompenzaci za to,
že se postaví americký radar
(čtk)

neutrální

29.8.2007

8

Názory

Jak vyladit radar na reálný příjem

Robert Břešťan

negativní

Vladimír Šnídl

negativní

31.8.2007

3

Z domova

Veřejnost má o radaru přesvědčit PR
agentura

5.9.2007

2

Agenda

Klvaňa: Najmout agenturu byl můj nápad

5.9.2007

10

Názory

Radarová kampaň v autoservisu

negativní
Adam Černý

neutrální
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Datum
vydání

Strana Rubrika

Titulek

Autor

5.9.2007

1

Vláda najala pro radar AMI
Communications

Tereza Nosálková,
Vladimír Šnídl
negativní

Titulní strana

Rámec

27.9.2007

2

Z domova

STALO SE

Neznačené zprávy
jsou převzaty z
ČTK
negativní

1.10.2007

2

Z domova

Experti uvidí »vypnutý« radar

Tereza Nosálková neutrální

3.10.2007

2

Z domova

Se starosty na pivo? Klidně, říká nový šéf
komise pro Brdy

Tereza Nosálková negativní

5.10.2007

2

Z domova

Logo kampaně pro radar má vytvořit jeho
obhájce Najbrt

Tereza Nosálková neutrální

22.10.2007 2

Z domova

Boj trvá, starostové jsou neoblomní

Tereza Nosálková negativní

5.11.2007

2

Z domova

Když nechtějí Brdy, Mukařov říká ano

Ivana Kottasová

neutrální

16.11.2007 5

Z domova

17. listopad 2007: vzpomínky i tahanice o
radar v Brdech

Kateřina
Mahdalová

neutrální

16.11.2007 9

Názory

Češi se ještě nenaučili prohrávat

Tomáš Klvaňa

neutrální

16.1.2008

2

Z domova

Clintonův muž lobbuje v Česku proti
radaru

Tereza Nosálková neutrální

24.1.2008

4

Z domova

ČESKÝ RUCH

Jindřich Šídlo

24.1.2008

2

Z domova

Vláda natočila »vlastní biják«. O radaru v
Brdech

Tereza Nosálková negativní

31.1.2008

4

Z domova

První smlouva o radaru může být už za
týden

Tereza Nosálková neutrální

neutrální

Právo
V Právu se vyskytlo celkem 74 relevantních článků a rámce „neutrální“ a
„negativní“.

Datum vydání Strana Rubrika
29.5.2007

3

Titulek

Autor

Rámec

Chci informovat pro radar i proti němu
Zpravodajství

Oldřich
Danda

neutrální

neutrální
neutrální

29.5.2007

3

Zpravodajství

Po půl roce utekl od Klause

(dan)
Oldřich
Danda

5.6.2007

2

Zpravodajství

Mluvčí vlády pro radar: Ochrana je
přehnaná

(dan)

(ČTK, DPA,
zr)
neutrální

8.6.2007

8

Ze zahraničí

Topolánek vidí větší posun, Parkanová je
překvapena

26.6.2007

9

Ze zahraničí

Šéf Aliance obhajoval v Rusku americký
štít

(ČTK, roš)

neutrální

27.6.2007

9

Ze zahraničí

Nezávislí čeští experti si prohlédnou radar
USA

(ČTK, roš

neutrální

4.7.2007

1

Titulní strana

Americký radar má být u Míšova na
Plzeňsku

(gö, her)

negativní

9.7.2007

1

Titulní strana

Paroubek: pokud vyhrajeme volby, zrušíme
záruky o radaru
Lukáš Bek

neutrální
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9.7.2007

9

Zpravodajství

Starostové v oblasti Brd spojují síly proti
americké základně

Jindra
Pašková

neutrální

14.7.2007

6

Publicistika

I když to vládu nezajímá

Jan Keller

negativní

Marie
Königová

negativní

19.7.2007

3

Zpravodajství

Zastánce referenda Klaus potěšil, vláda
zklamala

20.7.2007

2

Zpravodajství

Klvaňa: referendum by bylo protiamerickým
rituálem
(luk)

neutrální

21.7.2007

2

Zpravodajství

Kačer: Ne bunt, ale informace

(ČTK)

neutrální

21.7.2007

2

Zpravodajství

Placení infrastruktury teprve projednáme

Lukáš Bek

negativní

23.7.2007

6

Publicistika

Svět je složitější než čítanka

Alexandr
Mitrofanov

negativní

24.7.2007

6

Publicistika

Tikání hodinek

Jiří Hanák

negativní

27.7.2007

4

Zpravodajství

Radar v Česku postaví firma Boeing

(roš, dan)

neutrální

27.7.2007

4

Zpravodajství

Vláda lanaří Dlouhého do Bruselu

(dan)

negativní

28.7.2007

2

Zpravodajství

Kóta 718 – podle vlády pravé místo na
radar

(ib)

negativní

30.7.2007

6

Publicistika

Paroubek vyslyšel své voliče

Alexandr
Mitrofanov

negativní

30.7.2007

2

Zpravodajství

Töpfer si vyzkoušel radarové humoresky

Ivan Blažek negativní

31.7.2007

6

Publicistika

Vášně a rozum

Pavel
Verner

negativní

3.8.2007

2

Zpravodajství

Zaorálek: Šedivý ukázal, že nás vláda s
radarem vodí za nos

Per Janiš

neutrální

4.8.2007

4

Zpravodajství

Starostové z Brd cítí podporu v boji proti
radaru

Zdeněk
Smíšek

negativní

6.8.2007

6

Publicistika

Fabrika na protivníky

Lukáš
Jelínek

negativní

6.8.2007

2

Zpravodajství

Klaus kritikou vlády názor na radar nemění Petr Janiš

negativní

6.8.2007

2

Zpravodajství

Liška: jsme užitečnými idioty Bushe a
Putina

Pert Janiš

neutrální

6.8.2007

6

Publicistika

Návrat nepolitické politiky

Alexandr
Mitrofanov

negativní

7.8.2007

6

Publicistika

Klausův posun může ODS prospět

Petr uhl

negativní

10.8.2007

6

Publicistika

Klvaňovy rituály

Jan Keller

negativní

17.8.2007

7

Téma

Bojím se o zdraví, ne Američanů

(lh)

negativní
negativní

17.8.2007

7

Téma

Rok radaru? Hodně slov, málo informací

Lenka
Hloušková

17.8.2007

7

Téma

U gripenů také říkali, že je vše čisté

(lh)

negativní

17.8.2007

7

Téma

Žil bych i dva kilometry od radaru

(lh)

neutrální

neutrální

18.8.2007

4

Zpravodajství

Oldřich
Danda,
Radek
Hygienici: americký radar zdraví nepoškodí Hlaváček

18.8.2007

18

Rozhovor

Myslím, že Vlastimilu Tlustému jde hlavně
o pád vlády, říká premiér Mirek Topolánek

Alexandr
Kramer

negativní

18.8.2007

4

Zpravodajství

Některé obce ignorují mluvčího vlády
Klvaňu

(rap)

negativní
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21.8.2007

4

Zpravodajství

Klvaňa chce obce kolem radaru rozdělit

Radek
Plavecký

negativní

23.8.2007

4

Zpravodajství

Starostové žádají kompenzace za radar

Svatava
Hernandez
ová
neutrální

24.8.2007

2

Zpravodajství

KSČM zváží ústavní stížnost kvůli
americkým expertům

(gö)

negativní

Jiří Roškot

negativní

24.8.2007

2

Zpravodajství

Schwarzenberg: Radar USA není
provokace

25.8.2007

1

Titulní strana

Starostové z Brd založili svazek proti
radaru

Radek
Plavecký

negativní

27.8.2007

6

Publicistika

Hloupé vážení hlasů

Lukáš
Jelínek

negativní

27.8.2007

2

Zpravodajství

Paroubek: Lidi chtějí ministry, ne Klvaňu

(nig, jam)

negativní

31.8.2007

4

Zpravodajství

Americký kongresman Paroubka o radaru
nepřesvědčil

(ČTK, roš)

neutrální

31.8.2007

6

Publicistika

Páka bez náhrady

Martin
Hekrdla

negativní

1.9.2007

4

Zpravodajství

Lidé nejsou hlupáci, o radaru mohou
rozhodnout sami

Radek
Plavecký

negativní

3.9.2007

6

Publicistika

PR povýšen na vládní politiku

Alexandr
Mitrofanov

negativní

5.9.2007

2

Zpravodajství

Vláda nepozvala Ligu starostů

Radek
Plavecký

neutrální

5.9.2007

2

Zpravodajství

Vláda přihrála propagaci radaru firmě
někdejší mluvčí ODS

(gö, luk, trj) negativní

6.9.2007

6

Publicistika

Kamarádům se musí pomáhat

Alexandr
Mitrofanov

6.9.2007

2

Zpravodajství

Klvaňa potvrdil: pro agenturu jsem pracoval (gö)

13.9.2007

4

Zpravodajství

Experti si vyjasňují právní režim radaru

(roš, CNN,
ČTK)

neutrální

22.9.2007

2

Zpravodajství

Vláda rozdá brožury a DVD k radaru

(gö)

neutrální

25.9.2007

2

Zpravodajství

V Berouně o americký radar neměli lidé
moc zájem

(rap)

neutrální

27.9.2007

2

Zpravodajství

Do hospody za Klvaňu bude chodit Fuksa

(zr)

negativní

27.9.2007

2

Zpravodajství

STEM pro vládu: proti radaru 49, pro 22
procent

(dan)

neutrální

29.9.2007

6

Publicistika

Co by řekli chlapi v hospodě

Alexandr
Mitrofanov

neutrální

18.10.2007

8

Zpravodajství

Iniciativa pro referendum napadla vládní
studii o radaru

Radek
Plavecký

negativní

18.10.2020

6

Publicistika

Potížisté

Alexandr
Mitrofanov

negativní

19.10.2007

6

Publicistika

Kde jsou ty přesné informace?

Josef Řihák negativní

24.10.2007

2

Zpravodajství

Klvaňa: je to normální spolupráce

Vlastní
zpráva

negativní
negativní

negativní

114

27.10.2007

6

Publicistika

Skoky na špek

Martin
Hekrdla

negativní

13.11.2007

4

Zpravodajství

Úřad se zajímal o oponenturu

(jov)

negativní
neutrální

14.11.2007

5

Zpravodajství

Hygienik představí další studii k radaru

Vlastní
zpráva

20.11.2007

6

Publicistika

S máslem na hlavě

Alexandr
Mitrofanov

negativní

23.11.2007

6

Publicistika

Vláda plní Čunkův odkaz

Jan Keller

negativní

24.11.2007

8

Zpravodajství

Studie k radaru má zpoždění

(jov)

neutrální

8.12.2007

9

Ze zahraničí

Bush už od srpna věděl, že Írán stopl Abombu

(mcm, DPA,
ČTK)
neutrální

8.12.2007

6

Publicistika

Nepřítel nás zradil

Jan Keller

negativní

28.12.2007

6

Publicistika

Kdo je strýček Příhoda?

Jan Keller

negativní

12.1.2008

6

Publicistika

Vědění štítonošů

Martin
Hekrdla

negativní
negativní
neutrální

19.1.2008

6

Publicistika

Kolik stojí stravenky a radar

Lukáš
Jelínek

24.1.2008

5

Zpravodajství

Klvaňa: zájem lidí o americký radar opadl

Jitka
Götzová

7.3.2. Třetí fáze
Hospodářské noviny
Jak je vidět z následujícího grafu, 40 % článků zobrazovalo Tomáše Klvaňu v
negativním rámci, zbylých 60 % bylo neutrálních, tzn. Tomáše Klvaňu nijak
nehodnotily. Absence pozitivního rámce byla autorem předpokládána a je logická nejen
ve vztahu k tématu, ale i problematice PR a roli tiskových mluvčích jako takových. K
jejich pozitivnímu hodnocení dochází většinou až ve chvíli, kdy přebírají profesní
ocenění např. Mluvčí roku, které pořádají Komora Public Relations ve spolupráci s
Českým klubem mluvčích. Na druhé straně nebylo možné pozitivní rámec a priori
vyloučit, protože existovala možnost jeho výskytu například v souvislosti s předchozími
profesními angažmá Tomáše Klvani či jako součást názorového článku, jenž by
pozitivně hodnotil například otázku, jak vláda a její zmocněnec aktivní přistupují k
významnému tématu.

Neutrální
Počet
vybraných
rámců

15

Pozitivní
0

Negativní
10
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Právo
Jak je vidět z následujícího grafu, 64 % článků zobrazovalo Tomáše Klvaňu v
negativním rámci, zbylých 36 % bylo neutrálních, tzn. Tomáše Klvaňu nijak
nehodnotily. Pozitivní rámec se nevyskytoval ani v jednom případě.

Neutrální
Počet
vybraných
rámců

27

Pozitivní
0

Negativní
47
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7.3.2.1. Porovnání procentuálního zastoupení vyskytujících
se rámců v obou denících
Následující sloupcový graf znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých
rámců v daných denících. Z grafu plyne, že mediální obraz Tomáše Klvani byl v obou
denících zásadně odlišný, resp. poměry zastoupení rámců „neutrální“ a „negativní“ byly
zcela jiné. Zatímco v deníku Právo byl poměr 64:36 ve prospěch negativního rámce, v
Hospodářských novinách byl naopak poměr 60:40 ve prospěch neutrálního rámce.

HOSPODÁŘSKÉ
NOVINY (neutrální)
Procenta
60%
(procentuální
zastoupení rámců
v daných
denících)

HOSPODÁŘSKÉ
PRÁVO
PRÁVO
NOVINY (negativní) (neutrální) (negativní)
40%

36%

64%
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7.3.2.2. Dílčí rámce
V obou denících je možné vysledovat nejrůznější dílčí rámce, které se váží k
osobě Tomáše Klvani a naznačují celkový kontext, v jakém o Klvaňovi referovaly.
Ukázka dílčích rámců:
Klvaňa ignoruje názor veřejnosti
„Jen den poté, co mluvčí vlády pro otázky radaru pan Klvaňa sdělil, že vládu ani
v nejmenším nezajímá názor, který by mohli občané vyjádřit v referendu, byl
publikován otevřený dopis adresovaný prezidentu republiky a předsedům obou komor
parlamentu.“
(14. 7. 2007, Právo str. 6, Publicistika, Jan Keller)
Klvaňa uplácí obce
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„Iniciativa včera pozvala i starostu brdského Trokavce Jana Neorala. Ten obvinil
vládního zmocněnce pro radar Tomáše Klvaňu ze ‚státní korupce‘, neboť prý nyní
objíždí starosty dotčených obcí a slibuje jim vyřešení jejich problémů s infrastrukturou.“
(19. 7. 2007, Právo str. 3, Zpravodajství, Marie Königová)
Klvaňa je lobbista
„V té souvislosti zmínil (Lubomír Zaorálek, pozn. autora) vládního mluvčího
Tomáše Klvaňu, který se nezřekl postu ředitele pro firemní a právní věci ve společnosti
British American Tobacco.“
(27. 7. 2007, Právo str. 4, Zpravodajství, /dan/)
Klvaňa je nedůvěryhodný
„I kdyby byl radar po zdravotní stránce stoprocentně bezpečný, byl by pan
Klvaňa určitě ten poslední, komu by to lidé uvěřili. Jde o vzdělaného člověka, který jistě
dobře ví, že kouření škodí zdraví. Nedělalo by mu potíže spočítat, jak souvisí růst
prodeje cigaret s doprovodným růstem rakoviny hrtanu či plic a to vše s růstem odměn
manažerům tabákových firem.“
(10. 8. 2007, Právo str. 6, Publicistika, Jan Keller)

7.3.3. Závěr
Z výzkumu je možné vysledovat, že v obou denících měl Tomáš Klvaňa velmi
odlišné zastoupení jak co do počtů článků, ve kterých se vyskytovalo jeho jméno, tak co
do poměru jednotlivých rámců mezi oběma deníky.
Výsledek výzkumu podle autora zapadá do tehdejší role obou deníků. Již z
odlišné akcentace tématu co do četnosti článků v obou sledovaných titulech je možné
usuzovat, že otázka umístění radarové stanice na českém území byla co do
celospolečenského významu (tak jak jej daný deník vnímal) daleko zásadnější pro deník
Právo než pro Hospodářské noviny. V četnosti článků předstihl deník Právo
Hospodářské noviny téměř třikrát. A i zarámování Tomáše Klvani napovídá, kde oba
tituly v dané otázce stály, resp. na straně jakého postoje se spíše pohybovaly. V tomto
ohledu je z daného výzkumu patrná názorová vyhraněnost deníku Právo, který podle
názoru autora této práce zastával na české mediální scéně klíčovou roli. Na jeho
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stranách totiž probíhala velmi intenzivní diskuse řady představitelů opozice vůči radaru
– ze strany domácích komentátorů deníku Právo, starostů dotčených obcí nebo
intelektuální opozice představované profesory Václavem Bělehradských a Janem
Kellerem. Součástí této diskuse byl, resp. do této diskuse byl vtažen i vládní
komunikátor Tomáš Klvaňa.
Ve výsledcích výzkumu se projevuje i dřívější profesní angažmá Tomáše
Klvani, konkrétně ve společnosti British American Tobacco, kde do jmenování vládním
koordinátorem působil jako ředitel pro firemní a právní záležitosti. V době, kdy se ujal
této funkce, přerušil pod svých slov své aktivity u British American Tobacco: „Moje
práce v pozici koordinátora bude časově omezena, a proto budu mít po tuto dobu v BAT
upravený úvazek tak, aby se předešlo jakémukoliv konfliktu zájmů.“89 Přesto vazba
Tomáše Klvani na společnost British American Tobacco byla přítomná v dílčích
rámcích jako např. Klvaňa–lobbista či Klvaňa–nedůvěryhodný. Oba tyto rámce
vycházejí nějakým způsobem z jeho minulosti a jejich cílem bylo zpochybnit Klvaňovu
kredibilitu, resp. obecně důvody pro neúčast České republiky v systému protiraketové
obrany USA.

89 Vláda České republiky [online]. 28. 5. 2007 10:39 [cit. 2011-05-16]. Vládním mluvčím pro radar se
stane Tomáš Klvaňa. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=23010>.
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Závěr
Předchozí části práce, jak deskriptivní, tak analytické povahy, ukazují limity,
kterými se nutně musela vládní informační kampaň vyznačovat, resp. pohybovat se v
jejich rámci a překonávat je. Tým Tomáše Klvani se musel na začátku své činnosti
potýkat s celou řadou otázek, mj.:
• jaké argumenty zvolit a jak je prezentovat;
• kdo bude tyto informace prezentovat;
• jak se vypořádat s nedostatkem informací, které není ochotná poskytnout
americká strana;
• fatální roztříštěnost politické scény a nejednotný, resp. slabý postoj vlády ČR;
• absence dlouhodobého dialogu mezi vládou ČR a veřejností o těchto otázkách;
• omezené finanční prostředky;
• omezená politická podpora;
• antimilitarismus/antiamerikanismus.
Zároveň se kampaň již od svého vzniku vyznačovala jistou schizofrenií.
Nejednalo se totiž ani o čistě informační kampaň, jejímž cílem by bylo předávat fakta k
posouzení příjemcům, ani o kampaň propagační, která by měla explicitní persvazivní
účel: ve svém výsledku byla vládní kampaň kompromisem mezi těmito dvěma přístupy.
Ačkoli Milan Hejl přiznává, že „cílem kampaně bylo tady radar mít“.
Navíc vládní informační kampaň, která jednoznačně podporovala účast ČR v
projektu, byla vůči odpůrcům radaru (a jejich kampani) již od začátku ve velké
nevýhodě. Odpůrci radaru se vyznačovali jednotou, o kterou se Tomáš Klvaňa nemohl s
ohledem na střety ve vládě potažmo na celé politické scéně opřít. Dále mohli odpůrci
radaru jednoduše napadat argumentační linii jeho zastánců jednoduchými hesly (např.:
radar nás ohrožuje), proti kterým nebylo jednoduché obrany, resp. žádala si delší
vysvětlení, pro které nebyl vždy prostor.
Informační kampaň měla nastavenou poměrně jednoznačnou argumentační linii,
ve které měli své hlavní místo např.:
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• konkrétní hrozba (nejčastěji zmiňován Írán);
• nepředvídatelné bezpečnostní riziko;
• spojenecké závazky;
• historická zkušenost;
• ukotvení a zajištění bezpečnosti ČR.
Vládní informační kampaň však narážela na velkou míru emotivnosti a
vyhrocenosti, v jejichž rámci bylo nesmírně obtížné vysvětlovat nejen problematiku
radaru samotnou, ale i názor vlády ČR. V případě vlády totiž de facto žádný jednotný
postoj neexistoval, což mohlo ve svém důsledku ubírat na komunikační síle vládní
informační kampaně, resp. ji před veřejností oslabovat. I mezi zastánci radaru se
objevovaly emotivní argumenty, které souvisely s jejich neblahou osobní zkušeností
např. ve vztahu k Rusku, resp. Sovětskému svazu a naopak silným přesvědčením, že
pokud se připojíme k americkému projektu, bude Česká republika na vždy uchráněna
historickým „omylům“.
Důkaz emotivní roviny (ale stejně je to možné brát i přísně racionálně, resp.
pragmaticky) dokládá i zkušenost AMI Communications, kdy právě v souvislosti se
zakázkou pro Českou republiku pravděpodobně přišli o jednoho klienta – ruskou
společnost TVEL, která se zabývá prodejem jaderného paliva.
Emotivní a osobní rovina ze strany zastánců radaru nemusela přispívat k obecné
míře pochopení a náklonnosti pro americký, resp. česko-americký projekt, zvláště
vezmeme-li evropský antiamerikanismus, českou zkušenost s připojením se na stranu
velmoci a obecným nezájmem, aby se Česká republika angažovala za svými hranice
(„udělejme si pořádek nejdříve doma“).
Vláda České republiky také mohla patrně více zvážit, zdali zvolený koordinátor
komunikace v osobě Tomáše Klvani byl vhodnou volbou. Nikoliv po stránce profesních
kvalit a schopností, ale ve spojení s jeho angažmá např. u nadnárodní korporace British
American Tobacco. Toto spojení aktivně využívali odpůrci radaru pro zpochybnění
nejen kreditu Klvani, ale zejména záměrů vlády.
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Vzhledem ke kampani menšího rozsahu, kterou vláda nakonec zvolila, bylo
možné zvážit, zdali na tuto kampaň bylo nutné najímat profesionální agenturu.
Spolupráce s ní přinesla na jedné straně profesionální komunikační aktivity/produkty,
na straně druhé však znamenala jistý silně „přesvědčovací“ nádech, jež sám o sobě měl
negativní dopad a nemusel být příjemcům po chuti. Stejně tak odpůrci mohli
poukazovat na to, že na jejich přesvědčování vydělává soukromá agentura, přestože je
to s ohledem na rozpočet v zásadě možné odmítnout jako silně nepravděpodobné až
nemožné. Autor této práce se domnívá, že vláda mohla kampaň uskutečnit vlastními
interními kapacitami.
V návaznosti na rozhovor s oběma hlavními realizátory kampaně Tomášem
Klvaňou a Milanem Hejlem připojuji i jejich krátkou reflexi. Jako jeden z velkých
handicapů spatřuje s odstupem Milan Hejl v postoji Spojených států, které odmítaly
poskytovat informace: „Největším nepřítelem radaru byli Američané.“90 Hejla také
překvapil nezájem lidí o informace a jejich negativní postoje směrem k Američanům,
resp. americkým vojákům.
Podle Tomáše Klvani kampaň splnila svůj účel: „Kampaň splnila úkol –
zprostředkovala maximální možné množství informací o protiraketové obraně
prostřednictvím informačního webu, brožury, kterou mohl dostat každý, kdo o ni
projevil zájem, dále mých cest do všech krajů a informování prostřednictvím veřejných
setkání v krajských městech a dalších menších městech, jichž se účastnili experti. Setkal
jsem se se všemi, kdo o to projevili zájem, jezdil jsem i na osobní pozvání k některým
lidem domů. V krátké době se podařilo zprostředkovat obrovské množství informací a
leckdy i takových, které bylo těžké dostat do veřejného prostoru – například
technických dat o fungování radaru.“91 Klvaňa zpětně spatřuje chybu v tom, že se vláda
neodhodlala vést propagační, politickou kampaň, jejíž náklady by byly ovšem
několikanásobně vyšší a předpokládala by aktivní zapojení všech členů vlády a
prezidenta.

90

Rozhovor s Milanem Hejlem, managing partner AMI Communications, formou osobního setkání dne
15. 12. 2010, v kanceláři AMI Communications, Týn 4/641, Praha 1.
91
Rozhovor s Tomášem Klvaňou, formou e-mailové korespondence dne 12. 1. 2011.
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Z hlediska toho, co Tomáše Klvaňu v souvislosti s tehdejší kampaní pozitivně či
negativně překvapilo, uvedl: „Taky mě poněkud překvapila povrchnost většiny
novinářů, kteří o věci psali. A rovněž neuvěřitelně malý zájem veřejnosti o opravdové
informace, ať už mezinárodněpolitické souvislosti nebo technické informace o
protiraketové obraně. V porovnání například s polským, britským, německým nebo
americkým prostředím je to české velmi povrchní a intelektuálně líné. V takovém
prostředí se pak skvěle další demagogům a ideologů, kteří přicházejí s jednoduchými
hesly (například, radar škodí zdraví; Írán pro nás není žádnou hrozbou; je to celé
namířené proti Rusku), na které ale nelze odpovědět jednou větou. Člověk musí
zprostředkovat kontext a souvislosti, což většinu lidí vůbec nezajímá.“92
I přes možnou kritiku na adresu vládní informační kampaně, která byla v zásadě
velkou měrou definována okolnostmi, je však potřeba vyzdvihnout snahu vysvětlovat
vládní záměry. Zvláště v tak složité oblasti, jakou je bezpečnostní problematika a
mezinárodní vztahy obecně, však platí, že alespoň nějaká úroveň diskuse musí probíhat
kontinuálně a nikoliv jen nárazově, když to vládě zrovna vyhovuje, resp. okolnosti
vyžadují.

92

Rozhovor s Tomášem Klvaňou, formou e-mailové korespondence dne 12. 1. 2011.

124

Summary
Analysis of the researched material showed that the discussion about the antimissile defense was very emotive and the particular players also projected into the
debate their personal experiences with the historical and political legacy. Within this
context the discussion was reminded on the information DVD by distinguished
personalities from a well-known television programs - for example the (in)ability to
defend the Czech state in the years 1939 and 1968, which is a traumatic moment in the
Czech, respectively Czechoslovak history. The nature of the campaign is a very
interesting aspect. It clearly was not only an information campaign with the transfer of
the information to the receivers as the main objective. It also was not a promotion
campaign that would have an explicit meaning. It was a governmental campaign as a
compromise between these two approaches. Reason for this situation was in limited
financial funds that was the government ready to invest, limited time that was devoted
for campaign preparation and implementation, and finally limited engagement of the
members of the government that did not consider the radar device issue as a priority.
Some governmental politicians avoided the radar theme that was illustrated by their
small representation on the information DVD. The political functions were substituted
by Tomáš Klvaňa in the role of the main communicator that also became an easy target
for the radar opponents.
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