
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky 

Katedra ţurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Čermáková 

 

 

 

 

 

 

Mediální obraz prezidentské kampaně 

Baracka Obamy v denících Mladá fronta a 

Hospodářské noviny  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2011 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Jana Čermáková 

Vedoucí práce: PhDr. Alice Tejkalová 

 

 

Rok obhajoby: 2011 

 
 

 



   

Bibliografický záznam 

ČERMÁKOVÁ, Jana. Mediální obraz prezidentské kampaně Baracka Obamy v 

denících Mladá fronta a Hospodářské noviny. Praha: Karlova univerzita, Fakulta 

sociálních ved, Institut komunikacních studií a ţurnalistiky, 2011. 69 s. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Alice Tejkalová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstrakt 

Bakalářská práce Mediální obraz prezidentské kampaně Baracka Obamy 

v denících Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny zkoumá prezentování 

afroamerického politika v období primárních a všeobecných amerických prezidentských 

voleb. Jedná se o vrchol a závěr primárních voleb a začátek voleb všeobecných v roce 

2008. Články a zprávy, které vyšly ve zvoleném období a věnovaly se dané tematice 

obšírněji, byly následně podrobeny metodě kvalitativní analýzy.  

Práce si klade za cíl nastínit právě takový mediální obraz Baracka Obamy, jaký 

oba deníky předkládaly, přičemţ se zaměřuje na to, zda bylo na demokratického 

kandidáta nahlíţeno především jako na Afroameričana. Důleţitým zdrojem pro výzkum 

tak byly mediální teorie, které se zabývají způsobem, jakým média zobrazují etnické a 

národnostní minority. Předmětem následného zkoumání bylo stereotypní zobrazování 

dané skupiny a v případě Baracka Obamy popisování na základě rasového stereotypu.   

V závěru je nastíněn výsledný mediální obraz demokratického kandidáta a 

konkrétně je zde upozorněno na pochybení, kterých se média v popisu Baracka Obamy 

dopustila. 
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Abstract 

This Bachelor thesis, entitled, „Media image of Barack Obama's presidential 

campaign in the dailies Mlada Fronta and Hospodarske noviny“, examines the 

presentation of an Afroamerican politician during the primary and general American 

Presidential election period. It covers the peak primary election campaign and the finish 

of that campaign, and the start of the general election in 2008. The articles and reports 

published in the selected period and pursued this theme at length, were subsequently 

processed by the method of qualitative analysis. 

The goal is to show Barack Obama's exact media image as presented by both 

dailies, and this thesis also focuses on  whether the coverage of the democratic 

candidate was aimed primarily at presenting him as an Afroamerican. An important 

resource for research was media theory that deals with the way the media shows ethnic 

and national minorities. The object was therefore to study the stereotypical view of the 

group and when describing Barack Obama based on racial stereotypes. 

In conclusion is outlined the resulting media image of the Democratic candidate, 

and is specifically pointed out the errors made by the media in describing Barack 

Obama. 
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Úvod 

Má práce Mediální obraz prezidentské kampaně Baracka Obamy v denících 

Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny nepojednává o rozdílech mezi zmíněnými 

deníky. Naopak se snaţí pomocí analýzy zahraničního zpravodajství těchto dvou 

obsahem univerzálních, tzv. seriózních deníků nastínit, jak česká média prezentovala 

prezidentskou kampaň demokratického kandidáta Baracka Obamy, zejména jeho osobu. 

Zkoumaná období jsou vybrána tak, aby reflektovala vrchol primární voleb (leden – 

únor 2008), konec primárních voleb (květen – červen 2008) a začátek všeobecných 

voleb (srpen – září 2008). V průběhu sběru informací se utvořila témata, kterým se 

média nejvíce věnovala. Kaţdému tématu je věnována kapitola v analytické části. 

V práci je důraz kladen hlavně na to, ţe bylo na demokratického kandidáta nahlíţeno 

primárně jako na Afroameričana. Během prezidentské kampaně se v médiích objevili 

další aktéři politického boje, jejichţ prezentované atributy pomáhali spoluvytvářet 

Obamův mediální obraz. Analyzovanými tématy volební kampaně byli také voliči a 

volební program. Cílem práce je tedy právě taková analýza mediálního obrazu 

prezidentské kampaně Baracka Obamy, jaký poskytly deníky Mladá fronta Dnes a 

Hospodářské noviny.  

V teoretické části je popsán průběh amerických prezidentských voleb. Tento 

proces je zde uveden pro lepší porozumění článků v analytické části, protoţe volba 

amerického prezidenta probíhá odlišně od volby českého prezidenta. V další kapitole je 

zohledněn fakt, ţe Barack Obama je Afroameričan, a proto je prezentování této 

americké menšiny rovněţ věnován prostor. V neposlední řadě je zde představen sám 

Obama a jeho mediální obraz předkládaný americkými médii v průběhu prezidentské 

kampaně. 

Analytická část reflektuje nejvýraznější tendence, které se v tisku objevovaly 

v souvislosti s Barackem Obamou a jeho kampaní. Nalezené informace jsou podrobeny 

zkoumání z hlediska odborné literatury a nahlíţeny téţ subjektivním pohledem. 

Výsledný mediální obraz je poté shrnut v závěru a následně konfrontován s představou 

moţného ‚ideálního„ objektivního prezentování. Celý postup probíhal na základě 

metody kvalitativního výzkumu.  
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1. Teorie 

1.1 Volby 

1.1.1 Americká ústava o volbě prezidenta 

 „Článek II. Oddíl 1. – Výkonná moc přísluší prezidentu Spojených států 

amerických. Jeho funkční období trvá čtyři roky. Prezident je volen spolu se svým 

viceprezidentem, voleným na tutéţ dobu, následujícím způsobem:  

Kaţdý jednotlivý stát určí – způsobem stanoveným jeho vlastním 

zákonodárstvím, počet volitelů, rovnající se celkovému počtu senátorů a členů 

Sněmovny reprezentantů, které tento stát vysílá do Kongresu; volitelem však nesmí být 

ani senátor ani člen Sněmovny reprezentantů ani osoba, která zastává nějaký čestný 

nebo placený úřad ve správě Spojených států.“
1
  

1.1.2 Volební proces 

 Volební kampaně probíhají ve dvou etapách. V první etapě dochází k navrhování 

kandidátů na volené funkce a ve druhé k hlasování pro navrţené kandidáty, tedy 

k vlastním volbám. Protoţe se navrhování kandidátů provádí stejně jako vlastní 

hlasování, nazývá se i sám proces navrhování primárními volbami. (Krejčí, 1988) 

Demokratická a Republikánská strana se při nominaci obvykle řídí výsledky 

primárních voleb a kandidátských konferencí, které probíhají na jaře volebního roku, ale 

konečné rozhodnutí padne teprve na celonárodním sjezdu v červenci a srpnu. Kandidát 

tedy nejprve vede kampaň uvnitř své politické strany, aby získal nominaci na jejím 

celonárodním nominačním sjezdu. Pokud je kandidát zvolen, nastane druhé období 

soutěţe s kandidátem druhé velké strany. K závěrečnému střetnutí dojde v den voleb. 

Kandidát musí získat více hlasů neţ všichni ostatní uchazeči o prezidentskou funkci 

v dostatečném počtu států, a tím zároveň většinu hlasů ve sboru volitelů. (Krejčí, 1988) 

 

1.1.3 Volební kampaň 

V Americe jsou prezidentské volby nejen velkou událostí, show, manipulací 

veřejným mínění, způsobem odhalování tendencí, problémů a podle potřeby i 

                                                 
1
 KREJČÍ, Miroslav. Jak se „dělá“ prezident. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1988, s. 10. 



   

 

4 

  

vytvářením určitých politických koalic, ale je to vţdy do jisté míry referendum pro 

objasnění vztahů k politice vlády a prezidenta osobně. (Krejčí, 1988) 

Po nominačních sjezdech se kandidáti Republikánské i Demokratické strany 

sejdou se svými poradci a vymyslí volební strategii. Kaţdá strana se rozhodne, které 

státy pro ni budou rozhodující, a připraví kampaň, jeţ se na tyto státy zaměří. 

Rozvrhnou se projevy v jednotlivých státech, stanoví se rozpočet, začne se s propagací 

v televizi. Provádějí se různé průzkumy veřejného mínění, jejichţ výsledky jsou rovněţ 

uveřejňovány v tisku a mají kandidátům pomoci odhalit silné i slabé stránky jejich 

strategie. Kandidáti se obracejí na různé skupiny voličů – z  etnického, náboţenského a 

věkového hlediska a podobně – se specifickými výzvami. Vytvářejí se občanské 

skupiny dobrovolníků, kteří mají získat nerozhodnuté voliče, rozdávají přesvědčující 

letáky, navštěvují domácnosti, agitují telefonicky a ohlašují předvolební shromáţdění. 

(Krejčí, 1988) 

V září uţ běţí kampaň na plné obrátky. Někteří odborníci tvrdí, ţe většina voličů 

nezačne váţně uvaţovat o politice do říjnového ukončení, v USA velmi populárního, 

světového poháru v baseballu. Jiní se domnívají, ţe se voliči rozhodli uţ počátkem září 

a ţe hlavním úkolem všech kandidátů je identifikovat své přívrţence a přesvědčit je, aby 

se voleb zúčastnili. Hlavní pilíře kampaní byly vztyčeny. (Krejčí, 1988) 

 

1.1.4 Vztah mezi budoucím prezidentem a jeho voličem 

 Prezidentské volby jsou pro Američany ještě osobnější neţ ostatní. Jedná se o 

jediného politika, který je volen všemi, a má tedy právo mluvit za všechny. Kolem jeho 

úřadu panuje aura velké moci a mystéria, kterému se neubrání ani ten, kdo si 

v bulvárních listech čte podrobnosti z prezidentovy postele nebo v politologických 

magazínech kritiku jeho vedení. (Majstr, Mundil, 1997) 

Američané mají ke svému prezidentovi poměrně osobní vztah jako třeba 

k filmovým hvězdám. Prezidenti se podobně jako oni stávají námětem bulvárního tisku 

a občané je také podobným způsobem soudí. Pozitivní a negativní nálady se často mění 

jako na houpačce. (Majstr, Mundil, 1997) 
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1.1.5 Role médií v průběhu kampaně 

V přípravném období, osmnáct aţ dvacet čtyři měsíců před listopadovými 

hlavními volbami, média hrají roli ‚velkého mentora‘. Kandidáti formují své programy 

a shání zdroje k financování kampaní a začínají se soustředit na první volící státy. V 

tisku, rozhlase, televizi i na internetu se zatím pouze spekuluje, kterému z nich se podaří 

vstoupit do závodu a obstát i v ‚těţké váze‘. Leden a únor znamená začátek primárních 

voleb v Iowě i New Hampshiru, kde se ukáţe, zda předběţné voličské průzkumy 

nelhaly. Média se soustředí na kandidáty, kteří si vedou velmi dobře, nebo na ty, kteří si 

vedou lépe, neţ se čekalo. Od března do května se uţ v obou stranách vyčlení váţní 

kandidáti, kteří se utkají na cestě do Bílého domu. Pohled médií je upřen právě na 

přední kandidáty a jejich pozornost se zcela odvrátí od těch ve volbách méně úspěšných. 

V posledním boji primárek se uchazeči o prezidentský post střetnou na konci června. 

Pokud byl do té doby procentuální rozdíl voličů nepatrný, v následujících velkých 

státech se rozhodne. Častěji se ale stává, ţe je rozhodnuto uţ před posledními 

primárkami. Média porovnávají vedoucí demokratické a republikánské kandidáty a 

snaţí se odhadnout, kdo by mohl získat post viceprezidenta. V červenci odevzdají 

delegáti volební lístky a kaţdá strana nominuje svého hlavního a jediného kandidáta na 

prezidentský post. Stranická shromáţdění jsou médii bedlivě sledována a mediální 

analytici hodnotí politické projevy a zkoumají, jaké dopady mají na veřejnost. (Levine, 

1992) 

Hlavní kampaň kandidáta za demokraty a republikánského kandidáta probíhá od 

srpna aţ do prvního úterka po prvním listopadovém pondělí. V tomto období se 

prakticky ţádný Američan nevyhne dennímu zpravodajství o vývoji voleb. Média se 

spíše neţ na sliby a programy budoucího vývoje země soustředí hlavně na chyby a faux 

pas, kterých se kandidáti dopustili. Klíčové jsou pro uchazeče především vzájemné 

televizní debaty, které mají obrovskou sledovanost. (Levine, 1992) 
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1.2. Afroameričané 

1.2.1 Afroameričané versus černoši 

V minulosti odkazovalo označení ‚černý„ spíše k černé barvě neţ 

k demografickému původu člověka. Důvody byly různé. Kdyţ Charles II. uprchl v roce 

1651 po bitvě o Worcester, na seznamu hledaných osob byl popisován jako ‚vysoký 

černý muţ„. Černý v tomto případě znamenalo, ţe měl černé vlasy. Vůbec nejstarší 

zmínka o označení osoby jako černá se datuje do roku 1380 – ‚Mezi černými saracény„
2
 

První pojmenování pro černochy bylo Maur nebo Etiopa a objevilo se pravděpodobně 

aţ ve čtrnáctém století. John Wycliffe pouţil slovo ‚ethiop„ (odvozené od řeckého 

aethiopos, coţ znamenalo spálený obličej) ve své Bibli v roce 1382. Podle doloţených 

map ze sedmnáctého století se Aethiopia stala běţně pouţívaným jménem pro dnešní 

Afriku. (Hughes, 2010) 

Negativní konotaci získalo pojmenování ‚černý„ aţ v šestnáctém století a 

obvykle bylo spojováno se slovy jako zlý, podlý, špatný, hrozivý a tak dále. Nicméně se 

toto označení ujalo a s různými obměnami se stalo zcela běţně pouţívaným slovem. 

(Hughes, 2010) 

První formuloval slovo ‚Afroameričan„ v roce 1850 levicový politik černé pleti, 

aby se tak zbavil stigmatu, které pronásledovalo pojmy ‚černoch„ a ‚negr„. Pouţívat toto 

označení se stalo znovu politicky populární aţ v šedesátých letech dvacátého století. 

(Hughes, 2010) V roce 1991 provedl ústav Joint Center for Political and Economic 

Studies výzkum, ve kterém byli tázáni černí respondenti, zda preferují oslovení 

‚černoch„ nebo ‚Afroameričan„. Přes 70 % dotazovaných odpovědělo, ţe preferují 

označení ‚černoch„, nicméně pokládají za politicky korektnější termín ‚Afroameričan„. 

(Crystal, 1995) 

Pojem ‚Afroameričan„ asociuje popis člověka, který se nechce asimilovat 

s americkou společností. Předpona Afro- jej tak činí jiným, na rozdíl od ostatních, kteří 

jsou pouze Američané.  Tito lidé ovšem přišli do Ameriky mezi prvními. Mnozí z nich 

ţijí v této zemi po několik generací. Vědí o Africe jen velmi málo. Neznají přesnou 

zemi svého původu ani kmen, ze kterého vzešli jejich předkové. (Herman, Holshoe, 

1994)     

                                                 
2
 Saracén je středověký evropský název pro Turka nebo Araba, především však pro muslima. 

(Encyklopaedia Britannica) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
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 V článku pro internetový magazín In These Times píše Joel Bleifuss (In These 

Times, 21.2.2007) o tom, jak se vyvarovat politické nekorektnosti při popisování 

menšin. Na pomoc si přizval i odborníky. Jako prvnímu se autor věnuje právě pojmu 

‚Africký Američan„. V roce 1988 politik Jesse Jackson vyzval veřejnost, aby začala 

pouţívat termín ‚Afroameričan„ namísto ‚černoch„. Podle něj je tak upozorňováno na 

skutečný původ Afroameričanů a oni sami jsou více spojeni se zemí svých předků – 

Afrikou. „Termín Afroameričan,“
3
 říká Lott Hill, šestatřicetiletý bílý homosexuál, 

pracující pro  Center for Teaching Excellence na Kolumbijské univerzitě v Chicagu, 

„nepouţívají ani tak sami Afroameričané, jako lidé, kteří vlastně nevědí, jak tuto 

americkou menšinu nazývat.“
4
 Čtyřicetiletá Asiatka Rinku Sen, která vydává časopis 

Colorlines věnující se rasovým a politickým tématům, tvrdí: “Pojem Afroameričan je 

oblíbený mezi vzdělanci, kteří nejsou černí. Podle toho zda pouţijete označení černoch 

nebo Afroameričan, se pozná, jak silné jsou vaše společenské vztahy s touto 

komunitou.”
5
 Chris Raab, sledující chování Afroamerické menšiny na internetu tvrdí: 

“Lidé, kteří jsou politicky korektní, se rozhodli pouţívat termín Afroameričan. Ale já 

nikoli. Nedokáţu si představit, ţe by nějaká skupina černých kámošů někde 

demonstrovala nebo vyţadovala oslovení Afroameričané.”
6
  

1.2.2 Afroameričtí voliči 

 V dnešní době tvoří Afroameričané 13 % populace Spojených států podle údajů 

ČTK. (2008) Afričtí Američané se v 50. a 60. letech 20. století účastnili hnutí za 

občanská práva, které odbouralo poslední oficiální projevy rasové diskriminace. 

Původní stoupenci strany Abrahama Lincolna jsou od počátku solidním voličským 

blokem Demokratické strany. (Majstr, Mundil, 1997)  

Krejčí cituje Eddieho Williamse, prezidenta Spojeného střediska pro politická 

studia, jehoţ pracovníky jsou Afroameričané, který řekl: „Černoši mají dvě moţnosti: jít 

do ulic, nebo k urnám. Tou rozumnější moţností je hlasování.“
7
  Také afroamerický 

                                                 
3
 BLEIFUSS, Joel. A Politically Correct Lexicon : Your „how-to‟ guide to avoid offending anyone. In 

These Times [online]. 21.2.2007, [cit. 2010-05-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.inthesetimes.com/article/3027/a_politically_correct_lexicon/>. 
4
 Tamtéţ. 

5
 Tamtéţ. 

6
 Tamtéţ. 

7
 KREJČÍ, Miloš. Jak se "dělá" prezident Spojených států amerických: průvodce americkým volebním 

systémem od zřízení funkce prezidenta po souboj Barack Obama versus John McCain. Praha : Mladá 

fronta, 2009. s. 198. 
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starosta města Gary ve státě Indiana zdůraznil, ţe „černoši konečně dosáhli onoho bodu 

politické vyzrálosti, kdy si začínají uvědomovat, ţe síla je také ve volebních urnách.“
8
  

Krejčí uvádí (2008), ţe americký sociolog L. Salamon zkoumal důvody, proč 

občané státu Mississippi odmítají hlasovat i po schválení zákona o volebních právech 

černochů z roku 1965, který byl známý jako počátek „bezpříkladného rozkvětu 

demokracie na americkém jihu.“
9
 Přitom fakt, ţe vůbec musel být vydán takový zákon, 

sto let od občanské války, který černochům formálně poskytuje hlasovací právo, mluví 

sám za sebe. Nicméně  Salamon zjistil, ţe i po roce 1965 se voleb účastnilo průměrně 

nanejvýš 50 procent Afroameričanů. Sociolog tak došel k závěru, ţe „kromě právních 

bariér, které byly odstraněny novými zákony o právech černochů, je tu ještě něco 

jiného, co brání jejich skutečné účasti na politickém procesu“.
10

 Domníval se, ţe 

Afroameričané mají strach a obavy z represí. Jejich ţivot obvykle závisel na 

poskytovateli zaměstnání, nejčastěji bělochovi. Výhradně běloši rozhodovali i o 

poskytnutí úvěru v bance, a tak dále. Americký Výbor pro občanská práva potvrdil uţ v 

roce 1965, ţe „hospodářská závislost černochů ţijících na jihu jim bere moţnost 

svobodné účasti v politickém dění i v hlasování pro kandidáty podle vlastního 

výběru“.
11

  

1.2.3 Afroameričané ve volbách  

 Kampaň černošského aktivisty Jesse Jacksona, který v roce 1984 skončil v 

demokratických primárkách na třetím místě, vyvolala novou vlnu hrdosti mezi černými 

Američany. Další volební menšinou jsou i Hispanoameričané, s jejichţ pomocí lze 

vyuţít vzestupu počtu registrovaných voličů na jihozápadě. Mnohem více černých 

Američanů v současnosti usiluje o to, aby se jejich jméno objevilo na kandidátních 

listinách. (Krejčí, 2008) 

Význam Afroameričanů při výběru příštího prezidenta rostl. Demokratičtí 

kandidáti se usilovně snaţili získat přízeň afroamerických předáků a předejít tomu, aby 

černoši jmenovali svého vlastního kandidáta. I počet afroamerických činitelů vzrostl. V 

roce 1970 zastávalo volené funkce na všech úrovních celkem 1 469 Afroameričanů, 

včetně deseti členů Kongresu. Do roku 1982 se jejich počet více neţ ztrojnásobil a 

                                                 
8
 KREJČÍ, Miloš. Jak se "dělá" prezident Spojených států amerických: průvodce americkým volebním 

systémem od zřízení funkce prezidenta po souboj Barack Obama versus John McCain. Praha : Mladá 

fronta, 2009. s. 198. 
9
 Tamtéţ. 

10
 Tamtéţ. 

11
 Tamtéţ, s. 199. 
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dosáhl počtu 5 160, z toho v Kongresu 21 Afroameričanů. Nejvýznamnějších úspěchů 

dosáhli Afroameričané na radnicích amerických měst. V celých USA je přes dvě stě 

afroamerických starostů, a to i v některých nejdůleţitějších a největších městech, jako je 

Washington D. C, Chicago, Los Angeles a Detroit. (Krejčí, 2008) 

„Velký počet Američanů musí poprvé ţít pod černošskou správou a respektovat 

černošské vedení,“
12

 napsal politolog Harvardské univerzity Martin Kirson. „To, je cosi 

nového a významného ve společnosti, kde je rasové cítění zakořeněné, strnulé a nejde 

jen tak snadno změnit.“
13

 Krejčí dále upozorňuje, ţe v roce 1984 usiloval o kandidaturu 

na nejvyšší funkci ve Spojených státech černoch Jesse Jackson. „Půjdeme do Bílého 

domu,“
14

 vyhlásil. „Kdyţ budeme kandidovat, soustředí se na nás pozornost, lidé o tom 

budou všude mluvit. Sdělovací prostředky nás nemohou ignorovat. Jestliţe však 

nebudeme kandidovat, budou námi naši nepřátelé pohrdat.“
15

 Jackson neuspěl, ale jeho 

odkaz neprošel bez povšimnutí. Stal se jiţ sám o sobě jakýmsi měřítkem nových sil 

Afroameričanů. (Krejčí, 2008) 

V roce 1988 se Jesse Jackson stal předním uchazečem o nominaci Demokratické 

strany o post amerického prezidenta. V roce 2008 byl nominován Barack Obama, který 

v listopadových volbách zvítězil. (Krejčí, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 KREJČÍ, Miloš. Jak se "dělá" prezident Spojených států amerických: průvodce americkým volebním 

systémem od zřízení funkce prezidenta po souboj Barack Obama versus John McCain. Praha : Mladá 

fronta, 2009. s. 199. 
13

 Tamtéţ.  
14

 Tamtéţ.  
15

 Tamtéţ.  
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1.3 BARACK OBAMA 

1.3.1 Životopis Baracka Obamy 

Barack Hussein Obama se narodil čtvrtého srpna roku 1961 v Honolulu 

keňskému otci a americké matce. (washingtonpost.com, 2008) Jeho matka Stanley 

Dunhamová pocházela z Wichity v Kansasu a jeho otec Barack Obama st. byl etnického 

původu Luo z Keni. (FactCheck.org, 2008) Rodiče se tři roky po Barackově narození 

rozvedli. Barack se i s matkou přestěhoval k jeho prarodičům. (time.com, 2008) 

Mezitím Obama st. vystudoval ekonomii na Harvardu a vrátil se do Keni, kde se 

věnoval financím a ekonomii. Zemřel při automobilové nehodě v roce 1982. 

(washingtonpost.com, 2007) Barack má dvě nevlastní sestry a pět nevlastních bratrů 

z otcovy strany a z matčiny jen jednu nevlastní sestru. (suntimes.com, 2007) Barackova 

matka se znovu vdala za Indonésana - jménem Lolo Soetoro a přestěhovala se i se 

synem do Jakarty. (thejakartaglobe.com, 2009) V hlavním městě Indonésie Barack 

navštěvoval základní školu aţ do chvíle, kdy si jej dědeček odvezl zpět do Honolulu. 

Tam zůstal aţ do maturity. (starbulletin.com, 2004) 

Po ukončení střední školy se mladý Barack rozhodl studovat na Occidental 

College v Los Angeles. (oxy.edu, 2008) Po dvou letech ale přestoupil na Columbia 

College v New Yorku. Zde získal titul bakalář při studiu politologie se zaměřením na 

mezinárodní vztahy. (college.columbia.edu, 2005) Uţ čtvrtým rokem pracoval v New 

Yorku coby komunitní pracovník, kdyţ dostal nabídku z Chicaga. Barack se rozhodl 

přestěhovat a začal pomáhat spolu se skupinou církví při obnově místních komunit, 

které se rozpadli z důvodu uzavření chicagských oceláren. Jeho další zastávkou byla 

právní fakulta Harvardské univerzity, kde byl zvolen prvním afroamerickým předsedou 

prestiţního školního časopisu Harvard Law Review. (whitehouse.gov, 2009) V roce 

1992 se oţenil s afroamerickou právničkou Michelle Robinsonovou, se kterou se 

seznámil při školní praxi. (suntimes.com, 2007) Po dokončení studií se vrátil do 

Chicaga, kde nastoupil do firmy Miner, Barnhill&Galand, v níţ se zabýval pomocí 

minoritám a ochranou lidských práv. (boston.com, 2007) V roce 1995 napsal svou 

autobiografii Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance (Sny mého otce: 

Příběh rasy a dědictví), která se stala bestsellerem roku 2004 a její nahrávka získala v 

roce 2006 cenu Grammy za nejlepší mluvené slovo. (aktuálně.cz, 2006) I za druhou 

knihu The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (Smělost 
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naděje: Myšlenky na uskutečnění amerického snu) obdrţel Barack Grammy v roce 

2008. (reuters.com, 2008) 

Barack Obama byl v roce 1996 zvolen za Demokratickou stranu do Illinoiského 

senátu, kde působil ve funkci aţ do roku 2004. (chicagotribune.com, 2007) Pro 

senátorovo období veřejné sluţby bylo charakteristické, jak dokázal sjednotit občany 

pro politický účel. Navíc schválil hlavní etické reformy, sníţil daně pro pracující rodiny 

a rozšířil zdravotní péči pro děti a jejich rodiče. V roce 1999 se manţelům Obamovým 

narodila dcera Malia a o tři roky později holčička jménem Sasha. (whitehouse.gov, 

2009) V listopadu roku 2004 Barack rezignoval na funkci senátora státu Illinois a 

zahájil svou kampaň na zvolení do Senátu Spojených států. (hydepark.org, 2004) 

Přizval si na pomoc manaţera předvolebních kampaní Davida Axelroda a volby vyhrál. 

Uţ tehdy byl heslem jeho hlavním propagačním heslem slogan ‚Yes, we can„ (Ano, my 

můţeme). (boston.com, 2007) Stal se tak v pořadí pátým afroamerickým senátorem. 

(washingtonspectator.org, 2005) Podařilo se mu zde prosadit reformy týkající se 

zpřísnění kontroly lobbyistů, zajištění nebezpečných zbraní hromadného ničení nebo 

větší otevřenosti ve vyuţívání federálních zdrojů. (whitehouse.gov, 2009) V roce 2008 

se vzdal křesla v Senátu a oficiálně se vydal na dlouho cestu do Bílého domu. 

(reuters.com, 2008) Barack postupně zvítězil nad Hillary Clintonovou v primárních 

volbách (news.bbc.co.uk, 2008) a poté v hlavních volbách nad republikánským 

kandidátem Johnem McCainem. (realclearpolitics.com, 2008) Barack Obama se tak 

čtvrtého listopadu 2008 stal čtyřicátým čtvrtým prezidentem Spojených států 

amerických a svou funkci potvrdil dvacátého ledna 2009 oficiální místopříseţnou 

přísahou. (whitehouse.gov, 2009) V témţe roce obdrţel Nobelovu cenu míru za 

mimořádné úsilí v problematice mezinárodní diplomacie a posílení spolupráce mezi 

národy. (nobelprize.org, 2009) V roce 2010 se americkému prezidentovi Barackovi 

Obamovi podařilo dostát jednomu z předvolebních slibů – prosazení zdravotnické 

reformy v Kongresu Spojených států, která mimo jiné výrazně rozšiřuje okruh lidí se 

zdravotním pojištěním. (iDnes.cz, 2010) V dubnu 2011 Obama zahájil kampaň na své 

znovuzvolení. (Šlechta, Reflex, 14.4.2011)      

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axelrod&action=edit&redlink=1
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1.3.2 Mediální rozruch kolem Obamových zkušeností 

Obamovu prezidentskou kampaň od počátku provázely kritické útoky médií na 

jeho kvalifikaci. Neustále byl osočován, ţe nemá dostatečné zkušenosti. (Wilson, 2008) 

Lynn Sweetová pro Chicago Sun-Times napsala: „Slabým článkem jeho pověsti je 

nedostatek zkušeností.“
16

 Bývalý člen demokratické legislativy Brent Budowsky 

komentuje Obamovu zkušenost ostrými slovy: „Senátor Obama má téměř nulové 

zkušenosti se zahraniční politikou, takřka ţádné zkušenosti s brutalitou v národní 

politice.“
17

 Jonathan Zimmerman z New York University napsal do časopisu Chicago 

Tribune: „Přátelé liberálové, nemůţeme mít všechno. Pokud George W. Bush neměl 

dostatek zkušeností na funkci prezidenta, pak jich Barack Obama má ještě méně.“
18

 K 

hodnocení Obamových zkušeností se připojili i konzervativci. Novinář deníku Wall 

Street Journal John Fund si poloţil otázku: „Je kvalifikovaný?“
19

 A odpověděl si: „Ne 

podle tradičních měřítek.“
20

 Noviny New York Daily News reagovaly: „Obamův největší 

problém není, ţe je černý, ale ţe je zelenáč.“
21

 Reportér stanice ABC Jake Traper v 

pořadu Nightline dokonce prohlásil, ţe zkušenosti „jeho oponentů jsou 

nesrovnatelné.“
22

  

Podle Wilsona (2008) si ţurnalisté museli najít na Obamovi aspoň něco, o čem 

by mohli psát. Detaily jeho ţivota byly jiţ ve velké míře shrnuty v jeho vlastních 

knihách, a tak jim nezbylo neţ hledat jakékoliv nedostatky nebo nesrovnalosti na jeho 

osobě.  

Obamova nezkušenost nebyla médiím po chuti i vzhledem k jeho věku, novinář 

z New York Times David Brooks napsal: „Obamova nezkušenost je nevětší handicap. 

Moţná bude během dalších čtyř let celý svět čelit genocidní občanské válce v Iráku, 

vlně nukleárního zbrojení, rozšiřování islámského extremismu a demagogickým bouřím 

proti globalizaci. Ptám se, chceme opravdu v Bílém domě nezkušeného čtyřicátníka?“
23

  

 

                                                 
16

 WILSON, John K. Barack Obama : Pokus o nemoţné. Brno : Computer Press, 2008, s. 35.  
17

 Tamtéţ.  
18

 Tamtéţ, s. 36. 
19

 Tamtéţ, s. 36. 
20

 Tamtéţ, s. 36. 
21

 Tamtéţ, s. 36. 
22

 Tamtéţ, s. 36. 
23

 Tamtéţ, s. 38. 
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1.3.3 Kritika programu 

Associated Press prohlašoval: „Obama zahájil kampaň s vědomím, ţe oproti 

svým rivalům, kteří mají desítky zkušeností jak v zahraničí, tak i v domácí politice, 

nemá potřebnou kvalifikaci na prezidentskou kandidaturu. Doposud s tím však mnoho 

neudělal. Zatím v ţádných jeho proslovech nebyly obsaţeny programové návrhy. O 

představě vedení této země poskytl jen několik málo detailů.“
24

 Wilson ale namítá 

(2008), ţe tento problém byl víceméně vykonstruován samotnými médii. Obama, podle 

něj, mluví o programech v mnoha svých prohlášeních a jeho webová stránka je plná 

detailních návrhů. Sám Obama tvrzení médií popírá (Wilson, 2008) a mimo jiné 

poukazuje na své dvě knihy, ve kterých vyjádřil osobní názory a představy ohledně 

vedení země. Nicméně to nestačilo například reportérovi z MSNBC Peteru Alexandrovi, 

jenţ tvrdil: „Běţné povědomí o Baracku Obamovi spočívá v tom, ţe je úţasný řečník, 

fantastický rétor, ale není příliš konkrétní ve svých programech.“
25

 Noam Chomsky, 

významný americký jazykovědec a politický aktivista, poznamenal o mediálním ruchu 

kolem Obamy: „O jeho programech pro různé oblasti neřekli ani slovo.“
26

   

 

1.3.4 Clintonová versus Obama 

Mediální obraz Obamy jako málo zkušeného stojí v silném kontrastu s tím, jak je 

popisována Hillary Clintonová. (Wilson, 2008) Associated Press v článku „Problémové 

otázky týkající se Obamovy zkušenosti“
27

 uvedl: „Pouze se dvěma roky praxe v Senátu 

Spojených států musel Obama čelit dotazům, zda je dost zkušený na to zastávat funkci 

prezidenta.“
28

 Na Clinotonové proto nejvíce zdůrazňuje „dlouhé období její kariéry ve 

veřejném ţivotě a také její časté upozorňování na kvality příštího prezidenta, který musí 

‚umět vzít věci řádné do rukou„.“
29

 I pořad Fox News kritizuje Obamu jako: „relativně 

nezkušeného ve srovnání s Hillary Clintonovou a ostatními kandidáty.“
30

 David Brooks 

z New York Times se přidává: „Kdyţ se lidé podívají do Washingtonu, říkají si, ţe chtějí 

něco nového. Pak se ale podívají do světa a řeknou si, ţe chtějí někoho zkušeného. A 

Hillary je opravdu zkušená.“
31

 Našly se ojediněle i opačné názory. Tucker Carlson z 

                                                 
24

 WILSON, John K. Barack Obama : Pokus o nemoţné. Brno : Computer Press, 2008, s. 37. 
25

 Tamtéţ. 
26

 Tamtéţ. 
27

 Tamtéţ, s. 38. 
28

 Tamtéţ, s. 38. 
29

 Tamtéţ, s. 38. 
30

 Tamtéţ, s. 38. 
31

 Tamtéţ, s. 39. 
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televizní stanice MSNBC tvrdil: „Myslím si, ţe Obama má více zkušeností neţ Hillary 

Clintonová… on se skutečně pohyboval ve zmatcích a pádech státní legislativy. ... tento 

chlapík je o hodně zkušenější neţ ona.“
32

 Wilson (2008) naopak upozorňuje na 

zkreslování faktů, protoţe Obama má dvanáct let zkušeností v legislativě (osm let v 

senátu ve státě Illionis a čtyři roky v Senátu Spojených států aţ do roku 2008) a oproti 

němu má Hillary Clintonová pouze osm let v Senátu Spojených států a kromě Johna 

McCaina mají ostatní kandidáti ještě méně zkušeností v legislativě.  

Některá média poukazovala na fakt, ţe Obama má jako zvolený představitel v 

mezinárodní politice o mnoho let více zkušeností, neţ měl George W. Bush v roce 2000 

nebo Ronald Reagan v roce 1980. (Wilson, 2008) Bill Moyers z PBS to komentuje 

slovy: „Lidé říkají: ‚Obama je tak nezkušený„. Ne, je stejně zkušený, jako byl Lincoln, 

kdyţ nastupoval do Bílého domu. Lincoln působil jen dva roky v Kongresu a osm let ve 

státní legislativě.“
33

 Wilson dále poukazuje (2008), ţe moţná právě nedostatek 

zkušeností přinesl oblibu lidí těm prezidentům, kteří nakonec zvítězili nad svými 

zkušenějšími protivníky. „Přinést jakýkoliv přesvědčivý argument, ţe politici s velkou 

zkušeností se obvykle stávají prezidenty, je dost obtíţné. Statistiky za poslední tři 

desetiletí tvrdí úplný opak.“
34

 

1.3.5 Na Obamovu obranu 

Někteří mediální analytici kritiku Obamovy zkušenosti odmítli. (Wilson, 2008) 

Publicista New York Times Nicholas Kristof na jeho obranu říká: „V určitých ohledech 

je pan Obama mnohem zkušenější neţ ostatní prezidentští kandidáti.“
35

 Novinář 

z Chicago Tribune Eric Zorn popisuje útoky na Obamovu zkušenost „rozmrzelostí 

z toho, ţe nehraje podle starých pravidel – ţe nezískal svůj politický kapitál lety 

strávenými vyměňováním laskavostí, stáním na tribunách v niţších funkcích či 

vybíráním blech z koţichu svého politicky silnějšího otce.“
36

 Kristof navíc prohlásil: 

„To, co panu Obamovi ubírá body, je skutečnost, ţe se jeho politické praxe neodehrála 

mezi horní vrstvou, ale u řádových organizací. To však moţná představuje to nejbohatší 

zkušenostní zázemí ze všech, zázemí, které poskytuje nejen zkušenost, ale i 

moudrost.“
37

     

                                                 
32

 WILSON, John K. Barack Obama : Pokus o nemoţné. Brno : Computer Press, 2008, s. 39. 
33

 Tamtéţ, s. 39. 
34

 Tamtéţ, s. 40. 
35

 Tamtéţ, s. 47. 
36

 Tamtéţ, s. 47. 
37

 Tamtéţ, s. 47. 
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1.3.6 Skrytý rasismus 

 Obama byl médii kritizován jak za nedostatek zahraničních zkušeností, za 

postup, který by zvolil ve válce proti teroru, tak za nedostatek vůdcovských vlastností. 

(Wilson, 2008) Wilson (2008) se domnívá, ţe v některých výrocích o Obamově 

nedostatečné ‚kvalifikaci„ na prezidentský post zaznívá skrytý rasismus. Mat Taibi 

z časopisu Rolling Stones k tomu řekl: „Ve způsobu, jak se mnozí zavilí demokraté vozí 

po nedostatku Obamových zkušeností, existuje něco jemně rasistického. Chovají se jako 

by nominace roku 2008 byla jejich rodinným právem, tvrdí, ţe ‚nečekal, aţ přijde na 

řadu„ či nějak nesplatil své dluhy.“
38

 Wilson dále tvrdí (2008), ţe ‚liberální„ rasista 

neodmítá černošské obyvatele proto, ţe by byli černí, odmítá je, protoţe jsou 

‚nekvalifikovaní„, „nemají dostatečné pověření“
39

 nebo „postrádají zkušenosti“
40

. 

„V běţném bělošském ‚liberálním„ rasistickém pojetí jsou černoši nahlíţeni jako ti, kteří 

získávají kredit a uznání kvůli své rasové příslušnosti, zatímco běloši jen kvůli tomu, co 

jim je vlastní.“
41
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1.4 Média 

1.4.1 Rasa a etnikum 

Na začátku bych ráda vymezila pojmy rasa a etnikum a ujasnila si jejich přesné 

významy. Ve Všeobecné encyklopedii (1997) odkazuje termín – rasa člověka k termínu 

– plemena lidská. Jedná se o antropologický název skupiny lidí s podobnými 

somatickými znaky, které jsou dědičné. Lidská plemena vznikla vlivem podmínek 

přírodního prostředí, původně bylo totiţ jejich rozšíření geograficky ohraničeno. Selekcí 

se získané morfologické a fyziologické znaky v mnoha po sobě jdoucích generacích 

geneticky upevnily a uţ se nezměnily ani při změně ţivotních podmínek. V současnosti 

existují tři základní plemena: nejpočetnější mongoloidní, následuje europoidní a 

nejméně početné je plemeno negroidní. Současná klasifikace lidských plemen je 

zaloţena pouze na pigmentaci kůţe a morfologii vlasů. Europoidní plemeno vzniklo 

v prostoru Evropy a Blízkého východu, negroidní plemeno v oblasti Afriky a 

mongoloidní plemeno v Asii. Dříve se uţíval pojem rasa ve spojení s různými 

nevědeckými teoriemi přistupujícími k lidským plemenům z hlediska hodnotových 

soudů (rasismus).  

Termín – rasismus je soubor nevědeckých představ a koncepcí zaloţených na 

předpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti různých ras, na základě 

biologické klasifikace. Rasismus provází sociálně psychologické stereotypy a 

předsudky, které jsou výrazem krajního etnocentrismu a xenofobie. Často nabývá 

fanatických podob a můţe přerůst i v systematický teror. Rovněţ je vyuţíván jako 

součást sociální demagogie a je reakcí na ţivelné nálady vyvolaných sociálním napětím 

(hledání univerzálního viníka apod.). Rasismus bývá často zaměřen proti izolované 

menšině se zřetelnými odlišnými znaky fyzickými, jazykovými, náboţenskými, 

popřípadě profesními. Součástí rasismu je i názor o privilegovaném postavení či poslání 

tzv. bílé rasy, který byl rozšířen v 18. a 19. století v souvislosti s koloniální expanzí 

evropských národů i s ideologií amerického Jihu. Systematizace rasistického myšlení se 

poprvé objevila v 19. století u A. de Gobineaua. Rasistické tendence jsou latentně 

přítomny dodnes prakticky ve všech zemích, vzrůstají zejména v souvislosti se sociální 

a hospodářskou krizí. Přestoţe v r. 1965 byly OSN všechny formy rasismu odsouzeny, 

v poslední třetině 20. století je patrný jejich nárůst jak v Evropě a Americe, tak i 

některých afrických a asijských zemích. Pojem rasa byl ve společenských vědách 

diskreditován jako kulturně zcela irelevantní. (Všeobecná encyklopedie, 1997) 
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Dále bych zde ráda zmínila rovněţ důleţitý pojem – etnicita. (Všeobecná 

encyklopedie, 1996) Tento etnografický výraz slouţí pro jednu ze základních 

charakteristik člověka jako společenské a kulturní bytosti. Etnicita je komplexní a 

dynamický znakový systém vzájemně a trvale se ovlivňujících prvků, které vznikají, 

reprodukují se a zanikají v kultuře i ve společnosti. Její součástí je zpravidla jazyk, 

teritorium, hodnotový systém nebo některé kulturní prvky. Etnicita můţe být i 

synonymem pro etnickou či národnostní příslušnost. Termín – etnická skupina 

Všeobecná encyklopedie (1996) vymezuje část populace vyznačující se společným 

rasovým, národnostním původem a náboţenskými a kulturními zvyklostmi. Etnické 

skupiny se často koncentrují na určitých územích. Dále – etnikum Encyklopedie 

vyznačuje jako skupinu lidí, kteří mají stejnou etnicitu a etnickou (národní) příslušnost. 

Tento pojem zahrnuje širší skupinu, neţ je národ.  

1.4.2 Role médií v zobrazování menšin 

Socioloţka Amanda Haynesová (2007) tvrdí, ţe hromadné sdělovací prostředky, 

coby klíčová instituce zprostředkovávající kulturu, hrají významnou roli v určování 

směru debaty o etnické příslušnosti a etnických menšinách. Rozhodují o tom, zda budou 

rasově orientované myšlenky šířeny, nebo naopak odmítány či úplně vyloučeny.  

V poslední době ovšem masová média zaznamenala značný pokrok v zobrazování 

etnických a rasových menšin. Vyloţeně rasistické názory se vyskytují jen ojediněle, 

ačkoliv stále přetrvávají. Objevují se skrytě, pouze v jemných náznacích. Jádrem tohoto 

problému je, ţe média, jeţ vlastní západní společnosti distribuující svůj obsah po celém 

světě, nadále pokračují v prezentování tzv. normálnosti. Určují totiţ pouze bělochy 

normálními, středovými a navíc privilegovanými nad ostatními. Ti, kdo se vymykají 

normám, jsou právě etnické a rasové menšiny.  

Kritérium barvy pleti se stalo rozhodující i v případě konzumentů mediálních 

obsahů. Bílí producenti a jejich koncepce zaměřená na bílé publikum měli za následek 

celkem očekávatelný fakt, ţe se menšiny musely spokojit jen s malým zastoupením 

v mediálním obsahu, a to jak ve fiktivních, tak ve faktických pořadech.(Haynesová, 

2007) Haynesová dále zmiňuje Kernerovu komisi (1968), jeţ vypracovala pro 

americkou vládu zprávu, ze které vyplývá, ţe: „Média prezentují svět z pohledu 

bělocha.“
42

 John Hartley (Trampota, 2006) tuto myšlenku upřesňuje, kdyţ píše, ţe ve 

                                                 
42

 HAYNES, Amanda. Mass Media Re-Presentations of the Social World : Ethnicity and "Race". In 

DEVEREUX, Eoin . Media Studies : Key Issues and Debats. London : Sage Publications, 2007. s. 172. 
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zpravodajství se jedná o prezentovaný pohled na svět perspektivou bílého 

heterosexuálního muţe pocházejícího ze střední třídy.  

Teun van Dijk (Law, 2002) se zabýval prezentováním ras v médiích a 

vypracoval jeden z nejpodrobnějších teoretických rámců pro analýzu rasismu v médiích. 

Definoval rasismus jako „součást dominantního chování některých etnických skupin“
43

, 

která vychází z „hluboko zakořeněné nadřazenosti bílých (Evropanů) nad ostatními“
44

. 

Klíčoví aktéři bílé dominance zosobňují ‚elitu„, která „nepřímo ovlivňuje smýšlení 

ostatních“
45

 například pomocí „zkreslených nebo předpojatých zpráv“
46

, kam vkládají 

rasismus uzpůsobený tak, aby vyhovoval potřebám konzumní společnosti. Tomáš 

Trampota (2006) k tomu dodává, ţe v případě, kdy opakovaně dochází k prezentování 

odlišnosti zaloţené na uvedení příslušnosti k etniku v takovém kontextu, kdy 

„příslušnost k předpokládané majoritě zmíněna není, protoţe je povaţována za běţnější, 

a tedy ‚normální„.“
47

                                           

Ani dvacáté první století není výjimkou. Ačkoliv ne všechny informace o 

rasových a etnických menšinách jsou zkreslené, většina publikovaných zpráv je 

negativní. (Haynes, 2007) Caroline Martindale dodává: „Negativní stereotypy o 

Afroameričanech jsou hluboce zakořeněny v Angloamerické kultuře, uţ od dob, kdy 

sem byli přivlečeni v řetězech.“
48

 Během několika desítek let analýzy médií v Británii a 

Nizozemí van Dijk (2000) zjistil, ţe etnika jsou často prezentována ve spojení 

s problémy a deviací, povaţovanou za hrozbu pro společnost. Nejčastěji se ve zprávách 

objevují v souvislosti se zločinem, drogami a násilím. Na druhou stranu se média 

vyhýbají etnickým otázkám, jako je pracovní síla přistěhovalců pomáhající ekonomice 

nebo kaţdodenní ţivot těchto komunit. Zvláštní pozornost sdělovací prostředky 

nevěnují ani diskriminaci menšin a rasismu. Autoři Klvačová a Bitrich (Trampota, 

2006) upozorňují na jev, kdy „celkově negativní reprezentaci určité národnosti mohou 

posilovat i články a zprávy nepřirozeně zdůrazňující pozitivní projevy jednání 

představitelů národností či etnik.“
49

 To můţe přispívat k posílení stereotypního obrazu 

etnika, potvrzují mediální teoretici Karhanová a Homoláč. (Trampota, 2006)  
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 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006, s. 97. 
48

MARTINDALE, C. Newspaper stereotypes of African Americans. In LESTER, Paul. ROSS, Susan. 

Images That Injure: Pictioral Stereotypes in the Media. Westport: Praeger, 2003. 322 s. 
49

 KLVAČOVÁ, Petra. BITRICH, Tomáš. Jak se (ne)píše o cizincích. In TRAMPOTA, Tomáš. 

Zpravodajství. Praha : Portál, 2006, s. 98. 



   

 

19 

  

Mediální obraz poté působí tak, podle Klvačové a Bitricha (Trampota, 2006), ţe kladné 

jednání je pro danou skupinu nepřirozené a výjimečné.  

1.4.3 Stereotypy v zobrazování menšin 

Stereotyp je jedním z hlavních problémů při zobrazování menšin. Jde o nepřesné 

a fakticky nesprávné zobrazení, které je součástí popisu členů nějaké skupiny na 

základě jejich rasové kategorie nebo etnické příslušnosti. (Macionis, Plumer, 2005) 

Stereotypy jsou nástroje pro vytváření a udrţování hierarchických ţebříčků pro etnické 

a rasové minority. Vyvolávají představu, ţe všichni členové dané skupiny jsou stejní. 

Účelem je vyzdvihnout rozdíly menšin a minimalizovat jejich skupinu na snadno 

uchopitelný pojem. Podle Všeobecné encyklopedie (1997) je – stereotyp (v oblasti 

sociální a psychologické) ustálený a navyklý vzorec myšlení nebo chování. Jedná se o 

soubor představ, které mají příslušníci společenské skupiny o sobě (autostereotyp) nebo 

o jiných (heterostereotyp). Sociální stereotyp obsahuje obvykle hodnotící aţ iracionální 

soudy a mívá blízko k předsudkům (rasovým, etnickým ap.).   

Ačkoliv se mohou vyskytnout stereotypy kladné, v případě menšin jsou běţnější 

ty záporné. Stereotypy opakovaně označují rasové a etnické menšiny za hrozbu pro 

dominantní skupinu. Tímto způsobem zobrazování potvrzují legitimnost vedoucí 

skupiny a znemoţňují minoritám přístup k moci, prostředkům, příleţitostem a získání 

autority. Pro elitu jsou stereotypy hlavní podporou při udrţování jejich privilegovanosti 

a statu quo. Cítí se oprávněná k tomu, aby vinila celou skupinu za chyby jednotlivce.  

Za posledních padesát let se výskyt rasových stereotypů dramaticky sníţil. Šlo 

z velké části o reakci na protesty menšin. Nicméně výzkumy nadále potvrzují jejich, ač 

méně častý, výskyt. Například analýza nejsledovanějších televizních stanic Spojeného 

království (Cumberbatch, 2001) odhalila rasové stereotypy, kdy rasové menšiny byly 

spojovány s kriminalitou a agresí, a především černí muţi s hypersexualitou. Analýza 

televizních programů navíc potvrdila existenci dalších přetrvávajících stereotypů. 

Například Afroameričané byli dvakrát více zobrazováni v souvislosti se sportem neţ 

běloši. Asiaté byli dokonce pětkrát více prezentováni jako provozovatelé obchodu.       
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1.5 Je Obama opravdu černoch?  

Nejen média, ale i další Afroameričané, začali uţ během Obamovy politické 

kariéry prohlašovat, ţe není úplný černoch. Obama je podle mnohých příliš bílý, má 

silné afroamerické kořeny a je příliš privilegovaný na to, aby byl povaţován za 

černocha. Reportéři se v rozhovorech Obamy často dotazovali právě na jeho černošský 

původ. Pro mnohé z nich nebyl dost černý, avšak experti se naopak obávali, jestli není 

pro Ameriku černý aţ moc. (Wilson, 2008) 

1.5.1 Černý nebo bílý 

Novinář Salim Muwakkil v časopise Progressive upozornil: „Na počátku své 

politické kariéry čelil Obama nemalému odporu značné skupiny chicagských černých 

nacionalistů. Obamova harvardská uhlazenost a řečnické nadání vyvolávaly u některých 

pochybnosti, do jaké míry je ‚černého„ původu. Členové této skupiny se pozastavovali 

nad tím, ţe se Obama řadil k lidem v sousedství stejným způsobem jako ke vzdělané 

elitě, se kterou trávil většinu svého času.“
50

 V Chicago Reader v roce 2000, kdy Obama 

kandidoval do Kongresu, o něm vyšlo: „Jeho nepřátelé o něm říkají, ţe je příliš bílý a 

příliš chytrý.“
51

 Hlavním mediálním tématem se staly pochybnosti o jeho rasové 

příslušnosti aţ v době, kdy Obama zveřejnil svůj záměr kandidovat na prezidenta. A byl 

to především tisk, který rozdmýchal diskusi o Obamově rasovém původu. (Wilson, 

2008)    

Wilson (2008) dále uvádí, ţe Afroameričanům, kteří pocházejí z mnoha 

rozdílných poměrů, se představa jednoduché definice ‚černého„ původu zdá bizarní. 

Spisovatel Stanley Crouch, jako zdaleka ne jediný, ve svém fejetonu „Co Obama není: 

černoch jako já“
52

 tvrdí, ţe Obama není opravdovým černochem, protoţe: „nesdílel – 

nesdílí – odkaz většiny černých Američanů, kteří jsou potomci otroků z plantáţí.“
53

 

Podle něj má Obama: „zkušenost pouze s některými jemnými formami typických 

rasových stereotypů a neţil ţivotem černého Američana, nemůţe se dívat na tyto 

problémy jako na sobě vlastní.“
54

 Wilson (2008) nicméně namítá, ţe Obama si 

chudobou prošel a i s rasismem se často setkával, jak popisuje ve své knize. Našly se i 

hlasy opačného názoru. Politoloţka Carol Swainová z Vanderbiltské univerzity 

konstatuje: „Barack Obama říká, ţe je černoch. Oţenil se s černoškou a má černošské 
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děti. Pro mne a věřím, ţe i pro většinu lidí, je to dostačující doklad, ţe je černošského 

původu.“
55

 Moderátorka talk show Washington Week in Review Gwen Ifillová na stanici 

PBS si stěţuje: „Vypadá to, ţe lidé vytvořili pro Baracka Obamu jakýsi vskutku 

zajímavý ‚test černošského původu„. V jakékoliv jiné diskuzi o lidech, kteří se 

evidentně identifikovali a pracovali s černošskou komunitou, mi tento rozměr chyběl. 

Nejsem si zcela jistá, kde se tu vzal.“
56

 

1.5.2 Vazba s černošskou komunitou 

Některým afroamerickým politikům vadilo, ţe Obama nereprezentuje především 

černošskou komunitu a ţe přednostně neprosazuje její zájmy. (Wilson, 2008) 

Konzervativní publicistka deníku Washington Post Suzanne Fieldsová vidí jeho 

prospěšnost pro černošskou komunitu v něčem jiném: „Není ţádný Charlie Rangel 

(černošský americký politik za demokraty) ani Jesse Jackson (černošský aktivista za 

občanská práva a kandidát na prezidenta v roce 1984 a 1988 za demokratickou stranu). 

Lze jej snadno poslouchat a vůbec nemyslet na jeho rasový původ. Moţná trpí 

nedostatkem zkušeností, nikoliv však svou ‚málo černošskou„ identitou.“
57

 „Obama 

reprezentuje novou generaci pokrokových politiků, kteří usilují o překlenutí politických 

rozdílů a řešení progresivních případů pomocí konsenzu. Zároveň je však 

představitelem nového druhu černošské politiky, jehoţ vize tkví ve sjednocení všech ras 

v boji za lidská práva.“
58

 

Podle Wilsona (2008) existuje jistý druh rasismu, který nebere v potaz rasovou 

příslušnost (tzv. color-blidness – barvoslepost). Takové jednání tedy ignoruje rasové 

problémy jako takové a v podstatě existenci rasismus popírá. Veškeré problémy 

v černošské komunitě jsou prý výsledkem jejího vlastního pochybení. Na základě této 

teorie přestaneme-li o rasismu mluvit, zmizí. Wilson však oponuje tím, ţe pokud jej 

budeme přehlíţet, ještě více zakoření. Například podle konzervativního moderátora 

hlavních zpráv Headline News na CNN Glenna Becka je Obama „hodně bílý“
59

 a myslí 

si, ţe: „Pro bělochy je ‚nebarvený„. Nevšimnete si toho, ţe je černoch. Tak bude 

nejspíše bílý.“
60
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1.5.3 Historická vina 

Edward Blum z Amerického institutu pro veřejnou politiku (AEI) na Obamovu 

adresu říká: „Jednou z věcí, kterými tak uchvátil Američany je jednoduše fakt, ţe je 

černý a pro některé Američany představuje jeho původ střetávání a ovlivňování kultur. 

Bezpochyby by většina Američanů byla ráda, kdyby se prezidentem stal černoch a 

uzavřel tak dlouhý a obtíţný boj černošského etnika za politickou moc a zastoupení. Pro 

bílé Američany by tato skutečnost znamenala inherentní pocit ospravedlnění za 

historické rasové excesy, které se v jejich zemi udály.“
61

 Nicméně většina bílých 

Američanů necítí vinu za svou otrokářskou historii. Navíc Obama rozhodně nebyl 

povaţován za někoho, kdo vykompenzuje dávné křivdy. (Wilson, 2008) Chris 

Matthews, moderátor diskusního pořadu Hardball, o Obamovi říká: „Nemyslím si, ţe 

najdeme osobnost s lepším startovním profilem, neţ je Obama jako černošský kandidát. 

Nedovedu si představit někoho lepšího. Ţádná historie rasové segregace, ţádná historie 

nenávisti, ţádná historie otroctví. Ţádná stinná stránka naší historie nemá s tímto 

člověkem nic společného.“
62

  

Wilson (2008) se domnívá, ţe kandidatura Baracka Obamy neukončila rasismus, 

ani nijak radikálně nezměnila americký politický systém. Jeden člověk v jedné kampani 

nedokáţe smazat staletí rasismu. Stává se ale více neţ pouhým symbolem transformace. 

Obamova kandidatura a skutečnost, ţe ji politici a média neodmítli tak, jako tomu bylo 

u dřívějších černošských kandidátů – u Shirley Chisholmové a Jesseho Jacksona, 

naznačila, ţe dochází ke skutečné změně.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 WILSON, John K. Barack Obama : Pokus o nemožné. Brno : Computer Press, 2008, s. 82. 
62

 Tamtéţ, s. 86. 



   

 

23 

  

2. Metodologie 

 Ve své práci jsem pouţila metodu kvalitativní analýzy. Nejprve jsem si určila 

zkoumaná období podle vývoje kampaně. Snaţila jsem se analyzovat co nejdelší časové 

období, proto jsem vybrala vţdy dva měsíce v nejvýraznějších stádiích volební 

kampaně. Jak uţ jsem zmínila v úvodu, jednalo se o vrchol primárních voleb (leden – 

únor 2008), konec primárních voleb (květen – červen 2008) a začátek všeobecných 

voleb (srpen – září 2008). V kaţdém měsíci bylo napsáno zhruba mezi osmdesáti aţ 

devadesáti články, kde se objevilo jméno Obama. Z těchto článků jsem poté vybrala 

z kaţdého měsíce asi čtyřicet, které jsem podrobila kvalitativní analýze. Jednalo se 

převáţně o texty, které se problematice voleb věnovaly obšírněji. Pozornost jsem 

věnovala také článkům zabývajícím se výhradně osobou Baracka Obamy. Data jsem 

induktivně analyzovala a následně interpretovala buď přímo v analytické části, nebo 

v závěru, kde jsem své poznatky také shrnula. Postupovala jsem jako kvalitativní 

výzkumník, jenţ „nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíţ konečný tvar zná, spíše 

konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. 

Výzkumník ve svém hledání významů a snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný 

popis toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaţí se nevynechat nic, co by mohlo pomoci 

vyjasnit situaci.“
63

 

 Během zkoumání jsem narazila na témata, která média v souvislosti s Obamou 

opakovala častěji. Kaţdému z témat jsem věnovala kapitolu v analytické části, přičemţ 

jsem se řídila pravidly kvalitativního výzkumu, kdy si výzkumník „určí základní 

výzkumné otázky. Otázky můţe modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, 

během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní výzkum povaţuje za 

emergentní nebo pruţný typ výzkumu. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné 

otázky, ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a 

pokračovat při sběru dat i jejich analýze.“
64

 Primárně jsem hledala odpověď na otázku, 

zda Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny zobrazovaly Afroameričana Baracka 

Obamu na základě rasového stereotypu. A jaký celkový mediální obraz Baracka Obamy 

a jeho prezidentské kampaně tyto obsahem univerzální, tzv. seriózní deníky nabídly.  
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Kvalitativnímu výzkumu se často vytýká, ţe jeho výsledky představují soubor 

subjektivních dojmů. (Hendl, 2008) Myslím si, ţe přesně to byl i můj přístup. Informace 

jsem podrobovala především vlastním hodnotícím soudům a zkušenostem. Ačkoliv jsou 

výsledky získané tímto typem výzkumu těţko zobecnitelné (Hendl, 2008), snaţila jsem 

se je konfrontovat s odbornou literaturou a utvořit tak alespoň reálně platný závěr. 

Hendl ve své knize o kvalitativním výzkumu (Hendl, 2008) popisuje případ jedné 

neúspěšné studie výzkumnice Jacobové. Podle kritiků se Jacobová „provinila 

etnocentrismem. Tento termín označuje doslovně posuzování lidí z jiné kultury podle 

standardů vlastní kultury nebo skupiny.“
65

 Musím zde přiznat, ţe i pro mě byl toto 

problém při posuzování prezentování Baracka Obamy jako Afroameričana. Vzhledem 

k faktu, ţe pocházím ze stejného kulturního prostředí jako autoři obou deníků, musela 

jsem se velmi často zamýšlet nad tím, kde ve svých článcích překračují pomyslnou 

hranici rasismu a kdy se jedná jen o holý popis, který je českým čtenářům 

srozumitelnější. 
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 3. Analýza 

 Ve zkoumaných měsících jsem se zaměřila především na texty týkající se 

Baracka Obamy. Z popisu celé demokratické kampaně bylo zřejmé, ţe hlavním aktérem 

je právě on. Analytickou část jsem rozdělila podle témat, která se nejčastěji v souvislosti 

s Obamou objevovala. Zkoumaná období jsem vybrala, jak uţ jsem napsala, podle toho, 

kdy byly články o kampani nejvýraznější. Pro lepší srozumitelnost jsem uvedla i 

chronologický průběh událostí, které se během zkoumaného období odehrály. 

3.1 Sledovaná období 

Leden 2008 – únor 2008  

 Leden roku 2008 znamenal pro kandidáty na prezidenta Spojených států vcelku 

klidný měsíc primárek, kdy pomalu začínají první státy vyjadřovat své sympatie. 

Alespoň tak to vypadalo z pohledu médií. Nejdříve se kandidáti ucházeli o hlasy v Iowě, 

New Hampshiru, Jiţní Karolíně a dalších státech. 

Kandidáti začali v únoru přiostřovat své střety. Z médií je patrné, ţe hlavně 

demokraté věřili v jasné vítězství jednoho z nich. Nicméně ani tzv. ‚superúterý„, kdy se 

volilo ve dvaceti čtyřech státech, neukázalo v demokratickém táboře jasného vítěze. 

Média se proto více zaměřila na chyby obou hlavních kandidátů. 

 

Květen – červen 2008 

 V dalším zkoumaném měsíci květnu se média soustředila zejména na boj dvou 

hlavních demokratických kandidátů. Republikánská strana uţ podle voličských 

preferencí rozhodla, ţe za ni bude kandidovat John McCain. Z českých a 

pravděpodobně i amerických médií je patrné, ţe vítězem primárek je Obama. Avšak 

Clintonová se nevzdala, a proto vycházelo více článků právě o ní. Většinou ji však 

média nabádala, aby konečně ‚hodila ručník do ringu„. 

 V červnu uţ bylo Obamovo vítězství jisté. Pár článků se ještě zabývalo 

Clintonovou a její moţné funkci viceprezidentky. Avšak pozdější texty uţ se zaobíraly 

jen Obamou a McCainem. Nejvíce se média zaměřila na jejich odlišné přístupy a 

protikladné programy.  

 

 

 



   

 

26 

  

Srpen – září 2008 

 Republikán John McCain v srpnu začal vést tvrdou negativistickou kampaň proti 

svému demokratickému sokovi. Přirovnával jej k celebritám a poměrně se mu dařilo 

Obamu vylíčit jako elitáře vzdáleného masám. V tomtéţ měsíci se také odehrál 

neúspěšný pokus o atentát na Baracka Obamu. Nicméně celá záleţitost byla médii 

zmíněna jen povrchně. Konec srpna se nesl ve znamení demokratických voleb 

viceprezidenta. Mnoho článků bylo poté věnováno právě zvolenému Joeovi Bidenovi a 

značným odlišnostem mezi ním a Obamou. Na sjezdu v Denveru byl poté Obama 

oficiálně zvolen prezidentským kandidátem za demokratickou stranu. 

V září dostal v médiích John McCain mnohem více prostoru neţ dříve. Do 

prezidentských voleb ale také zasáhl hurikán Gustav a zastínil tak oba kandidáty 

v zahraniční rubrice. I republikánská strana získala velké mediálně zastoupení, kdyţ si 

zvolila svou viceprezidentku. Sarah Palinová tak ovládla nejen americké ale i české 

novináře.  Ta pozornosti hned vyuţila a pustila se do nevybíravé kritiky Baracka 

Obamy. V posledním zkoumaném měsíci se také uskutečnila první televizní debata 

obou hlavních kandidátů.   
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3.1.1 První afroamerický prezident 

Česká média nejčastěji spojovala Baracka Obamu s přívlastkem – první 

Afroameričan, který se v boji o Bílý dům dostal nejdále nebo také první černošský 

prezident. V mnoha článcích bylo upozorňováno právě na jeho barvu pleti.   

Pro Hospodářské noviny (dále jen HN) je typické citovat názory na prezidentské 

kandidáty konkrétních amerických občanů. Nejčastěji se setkáme s tématem 

prezidentských voleb v rubrice Amerika Daniela Anýţe, který je zahraničním 

zpravodajem v USA. V jednom z jeho článků cituje čtyřicetiletou bělošku, volící 

demokraty: „Vy si myslíte, ţe by zvolili černošského prezidenta? To tedy nikdy.“
66

  

 V únoru nejspíš povaţovali redaktoři toto téma za vyčerpané a zároveň, bych 

řekla i samozřejmé. Jemný náznak jsem zpozorovala třeba v textu Kamila Struhy, 

redaktora Mladé fronty Dnes (dále jen MF), kdyţ napsal: „Afroameričany uţ přitáhl 

dávno. Sní s ním sen o prvním černochovi v Bílém domě.“
67

 

 Červen znamenal pro Obamu definitivní vítězství primárních voleb. Proto 

vycházela spousta textů, kde bylo upozorňováno na fakt, ţe se jedná o prvního 

Afroameričana, který se v prezidentských volbách dostal tak daleko. Prostor v médiích 

dostali především Afroameričané, kteří toto vítězství povaţovali za pokrok celé 

afroamerické komunity. Kamil Struha citoval, bojovníka za práva černochů, Jesseho 

Jacksona: „Sen o zemi zaslíbené se naplnil.“
68

 Struha se navíc domnívá, ţe Obama je 

jeden z černochů, kteří v jiţanských státech získali právo volit aţ v šedesátých letech. 

Zde totiţ do té doby panovala tvrdá rasová segregace. Struha také zmiňuje, ţe Obamovi 

poblahopřál „jak prezident George W. Bush, tak jeho ministryně s tmavou pletí 

Condoleezza Riceová.“
69

 Podle Obamova ţivotopisu je ale zřejmé, ţe se ho rasová 

segregace v šedesátých letech na americkém jihu netýkala. Článek na mě navíc působí 

tak, ţe do něj Struha záměrně do popředí umístil několik osob, jeţ jsou známé z 

veřejného dění a zároveň jsou to Afroameričané. Zvláštní je, ţe u ostatních osob, které 

se v článku vyskytují, nepíše, jaké jsou barvy pleti – jako v případě Condoleezzy 

Riceové. Proto na základě teoretické části mé práce, předpokládám, ţe jde o bělochy 

(viz kapitola Role médií v zobrazování menšin). Ve svém článku Tomáš Nídr také 

nazývá Obamu prvním kandidátem na prezidenta s černou barvou pleti.
70
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V srpnu je hlavním Obamovým přívlastkem Afroameričan. Aspoň podle Kamila 

Struhy. Dokonce cituje demokratického viceprezidenta Joea Bidena, kdyţ mluví o 

Obamovi. „Tady máte prvního normálního Afroameričana, který umí dobře mluvit, je 

chytrý, čistý a dobře vypadá. To je skvělý příběh.“
71

  

Podle názoru zástupce šéfredaktora MF Michala Musila se Obama jeví jako 

výrobek moderního politického marketingu. Zdá se mu bystrý, ale nikdy prý 

nepřekvapoval pozoruhodnými myšlenkami. I kdyţ kandidát za demokratickou stranu 

„sám sebe představuje jako muţe změny, vţdy víceméně hrál podle pravidel té politické 

vrstvy, kterou prý chce reformovat. Nový je Obama vlastně jen v tom, ţe se jako první 

uchazeč tmavé barvy pleti dostal aţ do finále prezidentského souboje.“
72

 

Kamil Struha se v článku nazvaném „Obama uspěl, nesází jen na ‚černé„“
73

 

věnuje problému rasy. Podle něj prezidentský kandidát „stojí v čele nové vlny mladých 

afroamerických politiků, kteří svou kampaň nestavějí na rase.“
74

 Nikdy se 

neztotoţňovali s image rozzuřeného černocha. „I kdyţ Obama získal nominaci na 

prezidentský úřad jako první černoch, není to typický Afroameričan, jejichţ předky do 

USA přivezly otrokářské lodě. Nikdy nemusel vyrůstat ve slamu velkého města s 

vysokou zločinností.“
75

 Přesto mu však přiděluje nálepku prvního Afroameričana, který 

jde do boje o prezidentský úřad. „Historický okamţik si nejvíce uţili černí vrstevníci 

Martina L. Kinga, kteří s ním v šedesátých letech bojovali za zrušení rasové segregace v 

USA. Právě černý reverend začal před pětačtyřiceti lety snít tento sen.“
76

 Poté Obamu 

cituje: „Kampaň by neměla být o problémech bílých a černých, ale o problémech 

Američanů.“
77

 

Podle názoru redaktora Tomáše Nídra „osud hlasování rozhodne barva. A platí, 

ţe bílá bere. Barack Obama je sice černoch jen napůl, ale i tak je tmavý odstín jeho 

pokoţky pro mnohé Američany jasným znakem nevolitelnosti.“
78

 Dále uvádí, ţe si 

černoši stěţují na diskriminaci ze strany soudců či policie. Běloši prý hodnotí menšinu 

takto: „Jsou nepolepšitelní, nechtějí pracovat, hlavní obţivou je jim kriminalita. 

Zaznívají i ‚zakázaná„ slova jako negr.“
79

 Nídr má jasno, Amerika stále zůstává 
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černobílou zemí a dále neţ za nominaci na prezidenta „se zatím černošský politik 

nedostane.“
80

 

Redaktor Martin Komárek (Komárek, MF, 5.9.2008) se nechává, v názorové 

rubrice MF, unést svou fantazií ve výběru budoucího amerického prezidenta. Naráţí 

ovšem na zmíněný fenomén všeobecné představy o typickém americkém prezidentovi. 

(Tomuto jevu se věnuji podrobněji v kapitole Etiketování). Podle Komárka se mnozí 

domnívají, ţe Obama prohraje, protoţe je černoch. Na druhou stranu má ale velkou 

šanci zvítězit, protoţe je demokrat a voliči nechtějí dalšího Bushe z řad republikánů. 

Ani McCainovi preference ovšem Komárek nezvyšuje, především mu vadí 

republikánova výška a stáří. „Ani Obama, ani McCain totiţ nemohou vyhrát americké 

volby. Ty můţe vyhrát jedině postarší bílý muţ s thymolinovým úsměvem a ke všemu 

netlustý dlouhán.“
81

 Redaktor tedy nabízí několik moţných scénářů, jak by mohly volby 

dopadnout: „McCain zemře stářím a v Obamově kanceláři bude nalezen modlitební 

kobereček. Bush bude potvrzen v úřadě na další čtyři roky. Obamu zastřelí nešikovní 

rasisté a McCain prohlásí: Já jsem Obama. I jeho pak zastřelí nešikovní rasisté. Bush 

bude potvrzen na další čtyři roky.“
82

 Podle Komárka by prý tyto verze označili „političtí 

experti před dvěma lety za mnohem pravděpodobnější neţ to, ţe v Bílém domě zasedne 

buď ‚loser a stařík„ McCain, nebo ‚nezralý černoch„ Obama.“
83

 

Barack Obama se dokonce objevuje i v rubrice z módní branţe. V HN se jistá 

novinová zpráva zabývá faktem, ţe na prestiţních módních přehlídkách jsou modelky 

tmavé pleti vţdy v menšině. Na tento stav upozornili módní experti během newyorské 

týdne módy. „Další říkají, ţe debata o tmavých modelkách v médiích přispěla k tomu, 

ţe se tato problematika začala brát v módní branţi váţně. Jistý podíl na tom má i 

kandidatura Baracka Obamy, který by se mohl stát v listopadu prvním černošským 

prezidentem v dějinách USA. Američané navíc oceňují módní vkus jeho ţeny 

Michelle.“
84

 

Vycházím-li z teoretické části (viz kapitola Role médií v zobrazování menšin), 

česká média opravdu prezentovala Baracka Obamu především z pohledu bělocha. 

Nejfrekventovanějším přívlastkem se pro něj stalo označení první černošský prezident. 

Myslím, ţe nikdo z českých novinářů nezpochybňoval fakt, ţe Barack Obama je 

                                                 
80

 NÍDR, Tomáš. Bílá, nebo černá. Barva pleti rozhodne. MF. 30.8.2008. s. 10. 
81

 KOMÁREK, Martin. Prezidentem USA bude Putin. MF. 5.9.2008, s. 9. 
82

 Tamtéţ.  
83

 Tamtéţ.  
84

 ČTK. Ve světě módy chybí černé hvězdy. HN. 15.9.2008, s. 6. 



   

 

30 

  

černoch. Pro některé Afroameričany moţná nebyl dost černý, ale pro české novináře se 

zdála dostatečná tmavá jeho barva pleti pro toto označení. K tomuto článku se vrátím 

ještě v závěru. 

 Z textů lze také soudit, ţe čeští redaktoři příliš nevěřili tomu, ţe by se 

Afroameričan mohl stát první americkým prezidentem. Z následujících kapitol, které 

uvádím dále, jsem ale usoudila, ţe věřili, ţe Barack Obama by se prezidentem stát mohl. 

Fakt, ţe byl Afroameričan, jakoby stále některé novináře velmi fascinoval, avšak tuto 

informaci uváděli jen jako drobnou chybu na kráse. Barva Obamovy pleti byla nejen pro 

české novináře natolik zjevná, ţe jí prostě nemohli ignorovat. Myslím však, ţe 

především v článcích uvedených v této kapitole byla Obamova osobnost zúţena do 

podoby prvního afroamerického prezidenta.   
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3.1.2 Smazání bílé viny 

 Na historickou vinu, které se dopustili Američané na svých afroamerických 

spoluobčanech, se názory různí. Redaktor Daniel Anýţ z HN citoval především 

Američany, kteří věřili, ţe by jim zvolení Obamy přineslo vykoupení za rasistické činy, 

kterých se v minulosti americká společnost dopustila. Avšak samotného Obamu česká 

média neprezentují jako muţe, který cítí potřebu nějaké odplaty. 

Daniel Anýţ ve svém textu cituje výroky sociologa Shelbyho Steela, který se 

domnívá, ţe pro černošské obyvatelstvo není Obama dost černý a ţe „jde bílým příliš na 

ruku, kteří se za to, ţe jej přijmou mezi sebe, budou cítit vykoupeni ze své historické 

viny vůči černým.“
85

 Steel předpokládá, ţe bude Obamu jeho jednání stát mnoho 

afroamerických volebních hlasů. Anýţ mu ale oponuje, ţe Obamova předvolební 

kancelář „je namíchána ve sloţení bílí-černí zhruba 2:1. Coţ je mnohem ‚černější„ 

prostředí, neţ je 13 procent černošské populace v USA.“
86

  

V další zprávě po vítězství v Iowě vidí Obamu jako prvního černocha v Bílém 

domě, jeţ „by byl ţivým důkazem překonání jizev otroctví a rasismu.“
87

 Teodor 

Marjanovič se také dotýká bílé viny, kdyţ cituje Obamu: „Experti tvrdili, ţe mi Iowa 

není šitá na míru. Neţije tam hodně lidí, kteří vypadají jako já.“
88

 Podle Marjanoviče 

tím naznačoval, jak se odborníci na rasové otázky hluboce mýlili. Kamil Struha uvádí, 

ţe některým Afroameričanům vadí, ţe se Obama prezentuje „jako kandidát všech bez 

rozdílu ras a vyznání.“
89

 Podle něj tak nedává bělochům šanci, aby se cítili vinni za své 

dávné prohřešky vůči Afroameričanům. Struha ale tvrdí, ţe to vadí některým veteránům 

boje za občanská práva. (Struha, MF, 15.1.2008) 

Daniel Anýţ Obamu nazývá: „prvním černochem, který bude nominován na 

prezidenta USA.“
90

 Podle něj „vize, ţe by to byl první černošský prezident, je pro 

mnohé aţ očistná.“
91

 Anýţ jde dokonce ještě dál, kdyţ interpretuje slova padesátiletého 

bílého profesora z George Washington University: „S Obamou bude Amerika lepší. Má 

morální kredit tuto zemi vést,“ takto: „A je v tom cítit jakýsi přenos, 'ten mladý muţ 

můţe vykoupit moji vinu a mé rozčarování'“.
92
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Internetoví diskutéři měli zřejmě hned od začátku jasno, jak bude Obamův osud 

zpečetěn. „Američtí taxikáři, farmáři, profesoři, podnikatelé, novináři, černí, ţlutí, bílí, 

ti všichni uţ na začátku roku dokázali s klidem říct: Stejně ho někdo zastřelí!“
93

 V 

případě pokusu o atentát na jeho osobu v srpnu si mnozí mysleli, ţe je Obama v koncích 

a snaţí na sebe opět strhnout pozornost. Podle redaktora Petra Fischera: „Je to 

přehnaný, paranoidní postoj, ale v jistém smyslu jen ironicky obrací 'tragický mýtus', 

který se kolem afroamerického kandidáta vytvořil.“
94

 Fisher si myslí, ţe Obama je mezi 

lidmi i v médiích spojován s kennedyovsko-lutherovským osudem, k němuţ 

neodmyslitelně patří prorocká síla politických myšlenek ale i případná mučednická 

smrt. (Fischer, HN, 27.8.2008) „Obecně sdílený strach o Obamův ţivot, plnící roli 

jakési lidové moudrosti (vyvěrající z nedávné zkušenosti), byl také výrazem nedůvěry 

ve vlastní zemi.“
95

 Autor dále tvrdí, ţe Spojené státy sice na první zběţný pohled 

nekopírují ostrou rasovou nesnášenlivost padesátých a šedesátých let, ale jizvy a pocit 

křivdy prý zůstávají. „Právě kvůli tomu, říká se tu mezi řádky, by se Obama měl stát 

prezidentem, aby zahnal minulost a zacelil staré rány.“
96

 Redaktor Daniel Anýţ neváhá 

připomenout, ţe Obamův projev na závěr demokratického sjezdu se uskuteční „na den 

přesně čtyřicet pět let po legendárním projevu ‚I Have a Dream„ reverenda Martina 

Luthera Kinga.“
97

 

Otázce bílé viny jsem se věnovala uţ v teoretické části. Texty, které jsem uvedla, 

víceméně odpovídají tomu, o čem publikovala americká média. I kdyţ by ho moţná 

česká média ráda „zaškatulkovala“ coby Afroameričana a zástupce výhradně černošské 

komunity, není tomu tak. Samozřejmě zmiňují, ţe by jeho zvolení znamenalo pro 

bělochy smazání jejich otrokářské historie, ale na druhou stranu vţdy prezentují Obamu 

jako člověka, který necítí ţádnou křivdu vůči bělochům nebo komukoli jinému. 

Automaticky ale předpokládat, jak bylo zmíněno v únoru často třeba jen jednou větou, 

ţe Afroameričané budou Obamu volit jen proto, ţe je černoch, podle mě, není přesné a 

zcela objektivní.  
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3.1.3 Charizmatický ‚řečnil‘ Obama  

Novináři se postupně smířili s myšlenkou, ţe Baracka Obama by mohl být první 

afroamerický prezident. A kdyţ se přes to dokázali přenést, začali si všímat, jaké další 

charakteristické znaky Obama má.  

S čím jsem se při analýze často setkávala, jak uvádí například Teodor 

Marjanovič v deníku MF, byl obvykle přívlastek Baracka Obamy: „Jednoznačně 

nejcharizmatičtější z demokratů“
98

 Velkou pozornost věnuje Lubomír Heger v rubrice 

Víkend – téma (Heger, MF, 5.1.2008) podpoře demokratických kandidátů hvězdami 

showbyznysu. Upozorňuje, ţe Obamu výrazně preferuje slavná moderátorka Oprah 

Winfreyová, která má v USA velký vliv na veřejné mínění. Dokonce mu prý říká „můj 

milý hoch“
99

. Heger nazývá spojení těchto dvou Afroameričanů „rockové duo O+O“
100

, 

jeţ plní stadiony potenciálními nerozhodnutými voliči a snaţí se je přetáhnout na svou 

stranu. Z Obamy se postupně stává fenomén a k tomuto označení mu stačilo pouhé 

vítězství v americkém státě Iowa. (Herbert, HN, 7.1.2008) Bob Herbert, komentátor The 

New York Times, ve zprávě s názvem „Fenomén Obama je skutečný“
101

 o něm napsal: 

„Obamovo poselství naděje, léčby ran a změny, které skeptici shazují jako snílkovské a 

naivní, přilákalo ve čtvrtek do mrazivé noci desetitisíce Iowanů touţících postavit se po 

boku muţe, který nekandiduje pouze na prezidenta, ale snaţí se vybudovat nový typ 

politického hnutí.“
102

 Co, podle něj, spojuje Američany, kteří by ho měli volit, je dobrý 

pocit ze své země. Herbert Obamu popisuje jako opravdového hrdinu, který Ameriku 

vyvede z krize. „Je bystrý, pracovitý, charismatický, vzhledný – a navíc magnet na 

prostředky na kampaň. Má zářivý úsměv, který však nemrzne na místě. Působí 

autenticky.“
103

 

 V médiích se objevovalo podobných článků plných superlativů mnoho. Na jeho 

vzhled a na to, jak působí, kladla média neobyčejně velký důraz. Myslím si ale, ţe je to 

typický americký trend. Vzhled a osobnost jsou obvykle upřednostňovány před 

politickými názory. Je sice zvláštní, ţe tomu podléhají i čeští novináři, nicméně to 

působí autentičtěji. Podle mě, se tak snaţí přiblíţit českým čtenářům tamní kult. 

V Americe je prezentace budoucího prezidenta pro občany klíčová. Kandidáti se 

v podstatě stávají celebritami a média je v tom podporují, nebo je dokonce spoluvytváří. 
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Platí to zvlášť u Baracka Obamy, protoţe jeho voliči se masově scházejí na stadionech, 

aby se s ním setkali, a obvykle bláznivě skandují, jako fandové na fotbalovém zápasu. 

Jako příklad bych uvedla zprávu Daniela Anýţe, kde popisuje skandující halu: „Tribuny 

vyskočí a skandují ‚O-ba-ma, O-ba-ma„.“
104

  

 Barack Obama bývá často přirovnáván k zesnulému americkému prezidentovi 

Johnu F. Kennedymu, na něhoţ byl spáchán atentát. Sama rodina Kennedyů se v lednu 

vyjádřila pro podporu afroamerického kandidáta na post prezidenta.
105

 Nicméně 

demokratická strana od roku 2000, podle Teodora Marjanoviče, hledá spíše nového 

Billa Clintona. „Člověka, který by si uměl zachovat levicovou tvář a přitom by 

ekonomiku nebrzdil nějakým socialismem.“
106

 Marjanovič se dále domnívá, ţe: „Za 

svou svěţí kennedyovskou tváří Obama skrývá politika přísahajícího na klasickou 

ideologii, čili politika dost vzdáleného clintnovskému ideálu.“
107

     

 Obama byl také označován za proroka: „takových uţ tu bylo, a ţe to jsou vše jen 

velkolepá svůdná slova.“
108

 On se však v tomtéţ textu brání a „zdůraznil, ţe naděje, o 

které pořád mluví, neznamená ‚slepý optimismus„. Naděje je toho opakem. Neznamená, 

ţe budeme výzvy ignorovat, ale ţe se s nimi pustíme do kříţku.“
109

 Tvrzení je navíc 

podpořeno větou: „A lidé mu věří, ţe na to má.“
110

 Obama bývá často prezentován jako 

schopný řečník burcující davy. Občas jsem ale měla pocit, ţe novináři sklouzávali 

k přívlastku ‚ţvanil„. Ačkoliv to takto nikdy nenapsali. Objevovaly se hlavně spekulace, 

zda Obama nebalamutí voliče jen krásnými slovy.  

 V únoru propukla v Americe úplná ‚obamánie„. Roger Cohen dokonce tvrdí, ţe 

svět tak můţe „snít o Americe podobné bájnému Artušovu Camelotu, místu galantnosti 

a idealismu. A do něj náhle vchází Barack Obama se svou krásnou ţenou Michelle, aby 

všem zvěstoval, ţe na vábivých březích amerických se stále kaţdý chuďas můţe stát 

boháčem…“
111

 Za velmi zajímavý povaţuji text z doby českých prezidentských voleb 

redaktora Václava Dolejšího z domácí rubriky, kde přirovnává Jana Švejnara, kandidáta 

na českého prezidenta, právě k Baracku Obamovi. Nejvíce se mu prý podobá v tom, ţe 
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„je mladý, nový, nezatíţený minulostí, charizmatický a sympatický zároveň.“
112

 

Švejnar, podle něj, sice není tak charizmatický, „ale Obamu připomíná také tím, ţe kdyţ 

s někým nesouhlasí, dokáţe si s ním přesto přátelsky popovídat a rozhovor prokládat 

pohlazením typu ‚máte zajímavý názor„.“
113

 Víceméně proti tomuto přirovnání nic 

nemám. Líbí se mi na tom asi hlavně to, ţe autor v tomto přirovnání ani náznakem 

nezmínil fakt, ţe hlavní rozdíl mezi nimi, je barva pleti. Coţ je, podle mého názoru, pro 

Američany dost velký rozdíl, vzhledem k mnoţství článků a zpráv, které se tomuto 

tématu věnovaly. V textu se navíc Dolejší zmiňuje o preferencích voličských generací. 

Švejnara prý upřednostňují starší lidé, kdeţto Obamu, čemuţ se věnuji v kapitole 

Obamovi voliči, výrazně prosazuje mladá generace Američanů. 

 Daniel Anýţ si myslí, ţe i kdyţ není jeho prezidentská nominace jistá, „uţ teď 

lze tvrdit, ţe se Obama zapsal do historie.“
114

 Obama totiţ vyvolal obrovský rozmach 

lidové tvořivosti, a to především v lingvistické oblasti. Dále popisuje, ţe internetový 

magazín Slate „zaloţil originální slovník s názvem Encyclopedia Baracktannica,“
115

 kde 

vyzývá čtenáře, aby se zapojili ve vymýšlení nových slov odkazujících k Baracku 

Obamovi.  Například někteří američtí novináři ho nazývají Obambim. Čtenáři přišli 

dokonce se slovy jako: „Obambastika – rétorika Baracka Obamy, … Baracktopus – 

Obama po experimentu, který zcela selhal. Obambrero – široký slaměný nebo plstěný 

klobouk, opatřený symbolem kampaně.“
116

 A mnoho dalších. Tato zpráva je spíše 

odlehčenějšího charakteru a nepůsobil na mě tak, ţe by Obamu nějak poškozoval. 

Naopak je to zajímavé a velmi zábavné. Moţná je v tom cítit i určitá podpora tohoto 

kandidáta, ačkoliv některá vymyšlená slova nemají jen positivní konotaci. 

 V květnu byl Obama také vyzdvihován, avšak více bylo upozorňováno na jeho 

přednosti v porovnání s jeho soupeřkou Clintonovou. Tomuto střetu se věnuje aţ 

kapitola Změna versus zkušenost. Ráda bych sem ale zařadila květnový text Daniela 

Anýţe, kde cituje lednový výrok Edwarda Kennedyho: „I v těch nejtemnějších chvílích 

jsem věděl, čeho Amerika můţe dosáhnout. Viděl jsem to, zaţíval jsem to… . A 

s Barackem Obamou, to můţeme znovu dokázat.“
117

 Zpráva tak naprosto sedí k těm 

ostatním, které v květnu vyšly. To hlavní, co je, podle mě, spojuje, je zboţšťování 
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Baracka Obamy. Více jsem se k tomuto květnovému trendu vyjádřila v kapitole Změna 

versus zkušenost a Přetahování ‚černých„ voličů.  

V červnu uţ „mladý senátor není ţádný ‚Obambi„,“
118

 alespoň podle názoru 

Daniela Anýţe. Myslí si o něm, ţe: „tento mladý muţ s širokým úsměvem je skutečně 

‚jiný„ politik“.
119

 Působil prý „vedle řady letošních kandidátů jako ‚malý kluk„. Obama 

ale není ani bezbranný, ani měkký a uţ vůbec ne politicky naivní.“
120

 Podle Anýţova 

názoru, je Obama velmi slibným kandidátem na prezidenta. Tisk v tomto měsíci často 

zmiňuje Obamovu popularitu i za hranicemi USA: „Teď existuje pro Francouze jediný 

‚dobrý Američan„: Barack Obama“.
121

 Sám Kaddáfí se vyjádřil: „Řekneme mu, aby byl 

na sebe pyšný, ţe je černý. A cítil, ţe Afrika stojí za ním“.
122

 I kdyţ HN v druhém 

případě citují poněkud kontroverzní osobnost, média podávají Obamův obraz, jaký si o 

něm lidé utvořili v zahraniční, jako pozitivní. I kdyţ Anýţ tvrdí, ţe Obama uţ není 

ţádný ‚malý kluk„, Tomáš Lébr jej vidí jinak. V novinové zprávě „Své nejtajnější 

zbraně si nosí Obama po kapsách“
123

 píše, ţe úspěch demokratického kandidáta tkví 

především v jeho talismanech, jeţ dostal od svých voličů. MF nevěnovala ani tak moc 

pozornosti jeho programu jako tomu, aby jej zobrazila především jako člověka. Tedy 

tak, aby byl běţnému čtenáři bliţší. Dalším dokladem tohoto tvrzení je zpráva převzatá 

z agentury AP: „Jak relaxuje Barack Obama během volební kampaně o úřad amerického 

prezidenta? Zahraje si s přáteli basketbal nebo si pustí muziku.“
124

  

V srpnu McCain rozjíţdí tvrdou negativní kampaň.
125

 Snaţí se svého protivníka 

skrze média prezentovat jako skandální celebritu. „Barack Obama je jako Britney 

Spearsová.“
126

 McCainovi spolupracovníci dodávají: „Obama vystupuje jako 

sebevědomá celebrita, ale opravdu není připraven tento národ vést.“
127

  

V článku „Obama ţije zdravě. Pro americké voliče aţ moc,“
128

 se Daniel Anýţ 

pozastavuje nad faktem, ţe demokratický kandidát dodrţuje zdravý ţivotní styl. „Kdyţ 

sviţně a elegantně vyklusává schůdky na řečnické pódium, vypadá jako běţec na dlouhé 

tratě, který se zahřívá před závodem. Basketbalové míče z jeho cvičeného zápěstí ladně 
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dosedají do obroučky koše.“
129

 A pokračuje dalším výčtem Obamových kvalit. Podle 

Anýţe se Obama vymyká představě průměrného Američana, trpícího nadváhou a 

nedostatkem pohybu. Protoţe: „Obama chodí pravidelně do tělocvičny.“
130

 Anýţ si 

myslí, ţe média často přistupují na McCainovu taktiku prezentovat Obamu jako „elitáře 

odtrţeného od ţivotních starostí obyčejných lidí.“
131

 Myslím, ţe je to nejvíc znát v 

článcích, kde jsou popisováni Obamovi voliči a naopak ti, kteří jej volit nebudou. Často 

média uvádějí, ţe je příliš elitářsky a privilegovaný, aby si získal voliče z dělnického a 

venkovského prostředí (viz kapitola Obamovi voliči).  

 Nadále se objevují články o slavných osobnostech, které Obamu podporují. 

Média upozorňují převáţně na Afroameričany jako je Beyoncé Knowlesová nebo Will 

Smith, ale zmiňují třeba i bělochy jako například Gwyneth Paltrowovou.
132

  

 Média v druhé půli srpna spekulovala, koho si Obama zvolí za viceprezidenta. 

Často se při tom opírala o mediální obraz Obamy, který sama vytvořila. Anýţ usuzuje 

podle listů New York Times a Washington Post, ţe největší šanci stát se 

viceprezidentem mají senátor Evan Bay, Tim Kaine a Joe Biden.
133

 „Mladistvý Bay by 

dobře pasoval do obrazu dynamického dua, které chce otevřít novou kapitolu v 

americké politice.“
134

 Kaine by mu měl zajistit „příliv voličů, kteří v primárkách spíše 

hlasovali pro Hillary Clintonovou, příslušníků pracující střední třídy.“
135

 A v případě 

Joea Bidena by jeho zvolení oslabilo „pochybnosti o Obamově nepřipravenosti vést 

zahraniční politiku.“
136

 Z toho, podle mě, dost jasně vyplývá Obamův obraz tak, jak jej 

prezentovala média. Tedy je mladý a dynamický, nositel změny. Elitář, který se 

nedokáţe zavděčit střední pracující třídě a navíc nezkušený vůdce. Vrátím se k tomu 

tématu ještě v kapitole Změna versus zkušenost.  Poté, co byl Barack Obama oficiálně 

zvolen prezidentským kandidátem na sjezdu demokratické strany v Denveru, jej zde 

Hillary i Bill Clintonovi veřejně podpořili.
137

 „A delegáti začali jeden přes druhého 

křičet: ‚Ano, my to dokáţeme,„ s odkazem na Obamův volební slogan. Lidé začali 

tancovat a objímat se.“
138
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 V září se redaktorka Andrea Koch v MF zmiňuje o setkání hlavních 

prezidentských kandidátů u příleţitosti uctění památky obětí útoků z 11. září.  

Prezentuje Obamu jako celebritu, na kterou se chodí dívat jeho fanoušci. „‚Přijde náš 

Obama!„ pronesla plna očekávání v hlase jedna z přihlíţejících za neprodyšně 

hlídanými zátarasy.“
139

 Obama má, podle Koch, v New Yorku silný tábor 

demokratických voličů. O McCainových příznivcích se nezmiňuje.    

 Média nadále pokračovala v prezentování Obamy coby celebrity. Podle MF 

Barack Obama nechal vykázat americké televize „ze svého opulentního večírku plného 

celebrit v Beverly Hills.“
140

 Podle redaktora píšícího pod zkratkou (kam) museli hosté 

jen za večeři zaplatit značný finanční obnos, za který by se dal v USA koupit nový 

dţíp.
141

 „Charismatický kandidát se však tentokrát bál, ţe by to mohlo být na 

Američany, které kvůli nesplaceným hypotékám vyhánějí exekutoři z domovů, moc.“
142

 

Autor neopomněl zmínit, ţe se večírku zúčastnily i některé mediální hvězdy, které 

věnovaly peníze na kampaň demokratického kandidáta. „Tito titáni zábavního průmyslu 

spolu s dalšími herci stojí za Barackem Obamou v jednom šiku jako vojsko.“
143

 

 Články, které uvádím v této kapitole, jsou vesměs pozitivní a Obamovu osobnost 

rozšiřují o další rozměry. I kdyţ se zde objevují názory, ţe je Obama populární 

celebrita, která hraje působivé divadlo pro své voliče. Myslím, ţe je to přesně to, co 

Američané chtějí. Potvrzují to například články popisující skandující davy fanoušků-

voličů. V teoretické části je tento jev popsán v kapitole Vztah mezi budoucím 

prezidentem a jeho voličem. V českém prostředí spojení prezidenta a celebrity v jedné 

osobě působí moţná trochu bizardně, avšak v Americe je to, podle mě, naprosto běţné.   

 Řekla bych, ţe američtí redaktoři v článcích pro HN i MF popisují Obamu jako 

proroka, který přichází se svým poselstvím změny, aby proměnil svůj americký sen ve 

skutečnost. Čeští redaktoři se naopak snaţí zůstat při zemi. Téma jeho případného 

vítězství odlehčují a za ţádnou cenu nechtějí sklouzávat k patosu. 
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3.1.4 Změna versus zkušenost 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na hlavní rys popisu Baracka Obamy. 

Média jej obvykle prezentovala jeho heslem ‚změna„ v protikladu ke ‚zkušenosti„, 

kterou zosobňovali protikandidáti či viceprezidenti za obě hlavní politické strany.    

Hillary Clintonová 

Oproti Hillary Clintonové, která byla v primárních volbách největším soupeřem 

Baracka Obamy, je on popisován jako ten víc „čerstvý“.
144

 K typickému rozporu 

‚změna versus zkušenost„ se dostávám hned v lednovém článku, kde o Obamovi stojí: 

„Svou relativní politickou nezkušenost vydává za svou největší přednost.“
145

 Daniel 

Anýţ v deníku HN uvádí citaci Američanky Helen Kwanové, která strávila uplynulý rok 

přesvědčováním sousedů, aby se přiklonili k Obamovi. V Iowě, kde začaly prezidentské 

primárky, Helen říká: „Volba mezi změnou, kterou nabízí Obama, a zkušeností, jeţ je 

na straně Clintonové, to není mediální bublina.“
146

 Teodor Marjanovič se ptá, zda voliči 

preferují Obama versus Clintonová: „autenticitu nad znalostmi, naději nad 

zkušenostmi“
147

 a dokonce hádá, zda zvítězí Obamova poezie nad Clintonové prózou. 

Dále v jiném článku uvádí, ţe: „On se jevil jako symbol čehosi, co viselo ve vzduchu, 

zatímco Clintonová jako výřečná matadorka, ovšem bez přílišného charismatu a 

vizionářského puncu.“
148

    

Všichni novináři, podle mého názoru, v podstatě neustále opakovali tvrzení, ţe 

Obama není dost zkušený. Touto otázkou jsem se zabývala uţ v teoretické části (viz 

kapitola Mediální rozruch kolem Obamových zkušeností). Jde o to, zda čeští novináři 

pouze neopakují, co slyšeli, nebo viděli v amerických médiích.   

 Oba kandidáti se v půli ledna začali různě obviňovat, kdo co řekl. Nakonec ale 

před médii vţdy sehráli dojemnou scénu udobřování. Clintonová měla prohlásit: 

„Barack Obama je výjimečný mladý Afroameričan.“
149

  

 V únoru je, podle mého názoru, Obama prezentován jako ten oblíbenější 

v porovnání s Hillary Clintonovou. Dokazuje to například článek Daniela Anýţe: 

„Ukazuje se, ţe pokud se s ním voliči blíţe seznámí, jsou ochotnější pro něj 

hlasovat.“
150
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 Jak jsem jiţ uvedla v úvodu analýzy, média se v dalším zkoumaném měsíci, v 

květnu, věnovala profilu Clintonové. Obama byl převáţně připomínán jako její 

protiklad. Šéfredaktor konzervativního týdeníku Weekly Standard William Kristol vidí 

v Clintonové impozantní kandidátku. „Kdykoli byla přitlačena ke zdi vţdy Baracka 

Obamu porazila.“
151

 Z médií je v květnu velmi cítit, ţe publikují tak, jako by se snaţila 

Clintonovou uchlácholit. Mají jasno, kdo je vítězem primárek, a tak neúspěšnou 

kandidátku aspoň nadmíru chválí. Kristol se při té příleţitosti nebrání Obamu trochu 

‚očernit„, v tomto případě však nemám na mysli rasové předsudky. Hovoří o „mediální 

zamilovanosti do Obamy.“
152

 Podle něj: „Průvodním výsledkem této zahleděnosti do 

Obamy je však nechuť přiznat Hillary, co jí náleţí.“
153

 Stěţuje si, ţe média se po 

Obamově prohře v Pensylvánii zaobírala více jeho chybami a přehmaty neţ jejími 

silnými stránkami a úspěchy. Avšak média, jak uvádím v teoretické části v kapitole 

Role médií v průběhu kampaně, se obvykle soustředí spíše na faux pas, kterých se 

kandidáti dopustili. Podle mě uţ měla naprosto jasno, kdo je vítězem, a proto se 

v podstatě odvrátila od neúspěšné Hillary.  

Druhý způsob, jak jsou oba zobrazováni, je střet jejich povah. Média jej 

zobrazují v defenzivně v reakci na její neustálé ofenzívy. Kamil Struha to potvrzuje: 

„Clintonová ho označila za elitáře, který je mimo realitu.“
154

 Sloupkařka deníku The 

New York Times Maureen Dowdová souhlasí, kdyţ o Obamovi napsala, ţe musel 

patnáct měsíců odráţet útoky Hillary Clintonové. A měl by se nyní snaţit provést jí to, 

„co se ona snaţila a snaţí provést jemu: ukázat jí, kde je její místo.“
155

 Clintonová se 

prý navíc uchýlila k taktice „Psst – on je černoch“
156

 a snaţí se ho vylíčit jako 

zţenštilého kandidáta a dát mu nálepku nevolitelného černocha. V článku Dowdová 

dále rozebírá moţnost, ţe by si Obama, v případě zvolení do nejvyššího úřadu, zvolil 

jako viceprezidentku právě Clintonovou. Míní však, ţe to nebude moţné, protoţe: „V 

Hillaryině přítomnosti ze sebe Obama nikdy nevydá to nejlepší. Hillary z něj vysává 

magické schopnosti.“
157

 Teddy Kennedy si myslí, ţe by se Obama měl spojit s někým 

jiným, „kdo se nad jeho sluneční politikou nebude vznášet jako černý mrak.“
158

 Řekla 

bych, ţe autorka líčí oba kandidáty s nadsázkou. Dowdová má i svou teorii na to, proč 
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tak Obama na Clintonovou reaguje. „Zřejmě je to tím, ţe je Hillary vzteklá, neustále 

setřásá jeho ruku ze své paţe, ignoruje ho, vrhá na něj zlé pohledy a bere mu sílu, 

přičemţ ‚zlatý chlapec„ není na takto hrubé zacházení zvyklý.“
159

 Oproti Clintonové je 

Obama v květnu vţdy vykreslován v lepším světle. On je zjevně, podle médií 

gentleman, kdeţto ona neskutečná fúrie, která neumí prohrávat.    

 Anýţ nicméně v červnu nadále pokračuje ve zpodobňování Clintonové coby 

fúrie, která Obamovi vyhroţuje: „Na podzim tě přijdou strašit moji zhrzení voliči, kteří 

v lepším případě nebudou hlasovat, v horším dají přednost Johnu McCainovi.“
160

 I 

Kamil Struha popisuje Clintonovou jako dominantní a nekompromisní ţenu. Obama si 

prý stěţoval, ţe na něj během kampaně házela jen špínu. Ona mu odpověděla citátem 

amerického prezidenta Harryho Trumana: „Kdyţ nemůţeš vydrţet horko v kuchyni, tak 

z ní vypadni.“
161

 Navíc Struha uvádí, ţe v případě Obamy a Clintonové: „Změna přebila 

zkušenost.“
162

 Teodor Marjanovič vidí Obamu jako holobrádka, „jenţ nic z toho neměl 

podobně dobře promyšlené, nicméně lépe neţ ona odhadl, kam vane duch doby.“
163

 

Myslí si, ţe by Clintonová hladce vyhrála, kdyby se jí do cesty nepostavil „prorok, a to 

zrovna v okamţiku, kdy Amerika po takovém prorokovi ţíznila.“
164

    

John McCain 

Média se v červnu zabývala přednostně zápasem mezi Barackem Obamou a 

Johnem McCainem. Opět byli oba kandidáti uváděni do vzájemných protikladů. Třeba 

David Brooks píše: „Kdyţ si McCain bere na paškál Obamovu naivitu, všichni voliči 

vidí, ţe on sám je zapšklý a negativistický.“
165

 McCain nyní představuje ‚reformu„ a 

Obama stále ‚změnu„. V dalších článcích McCain ‚dědí„ heslo ‚zkušenost„ po Hillary 

Clintonové. Brooks se navíc zmiňuje, ţe by si měl McCain také vymyslet jednovětný 

popis, jako má Obama.
166

 Daniel Anýţ cituje jednoho z McCainových zaměstnanců 

Freda Maleka, který se stará o shánění peněz na jeho kampaň. Zhodnotil šance obou 

kandidátů takto: „Na jedné straně je zde brilantní, charismatický, ale zcela nezkušený a 

neprověřený kandidát,“
167

 říká o Obamovi. McCain je, podle něj: „Muţ s dlouhou 
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tradicí nadstranické spolupráce, o které Obama zatím jen mluví. A s bezkonkurenčními 

zkušenostmi v otázkách národní bezpečnosti.“
168

 

 Jak uţ jsem uvedla v kapitole Charizmatický ‚řečnil„ Obama, média Obamovi v 

srpnu vybírala viceprezidenta, který by nejlépe doplňoval jeho mediální obraz. 

Především vybírala takové kandidáty, kteří by podle nich, měli vhodně doplnit 

Obamovy nedostatky. Redaktor Tomáš Nídr se snaţí vţít do hlavního demokratického 

kandidáta na prezidenta, kdyţ uvaţuje: „Měl by to být můj pravý opak. Jsem černoch, 

tak vedle sebe potřebuji bělocha. (…) Vypadám jako vykulený mladík, hodil by se mi 

někdo s věkovitými vráskami. Jsem ve Washingtonu v podstatě nováček, uvítám 

někoho, kdo uţ je metropolí pořádně protřelý. Zahraniční politice rozumím jako koza 

petrţeli, chce to někoho zcestovalého.“
169

 Viceprezidentem za demokratickou stranu byl 

zvolen Joe Biden.  

Protoţe je Barack Obama podstatně mladší oproti Johnu McCainovi, bývá často 

prezentován jako mladíček nebo holobrádek. Připadalo mi, ţe v létě jakoby se novináři 

probudili z dlouhého spánku a shledali, ţe Obama je v podstatě neznámá tvář. Obou 

příkladů se dotýká Daniel Anýţ: „O čtvrt století mladší, s minimálními zkušenostmi ve 

vrcholové politice, před dvěma roky pro většinu Američanů neznámá tvář.“
170

 Podle 

mě, jde o to, ţe oproti McCainovi se médiím jevil Obama jako příliš mladý, nezkušený 

a neznámý. Jenţe on ve skutečnosti zase tak mladý není. Ačkoliv nemohu další 

přívlastky soudit z vlastní zkušenosti, nelíbí se mi, ţe média takto umocňují Obamovy 

vlastnosti, a to jen proto, aby byl v dostatečném protikladu vůči republikánskému 

kandidátovi. Kamil Struha v článku „Obama zvítězil a uţ vešel do dějin“
171

 tvrdí, ţe 

„donedávna zcela neznámý politik z Illinois se stal prvním Afroameričanem, který 

získal stranickou nominaci pro boj o Bílý dům.“
172

 V tomtéţ článku navíc upozorňuje, 

ţe: „Půjde znovu o zkušenost proti změně. A Obama uţ několikrát dokázal, ţe si není 

úplně jistý v kramflecích.“
173

 I podle názoru Milana Vodičky jde v boji mezi Obamou a 

McCainem „o střet generací.“
174

 Mladšího kandidáta navíc popisuje jako „pruţně 

chlapeckého.“
175
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V září se také odehrála první televizní debata obou hlavních prezidentských 

kandidátů. Mnoho voličů povaţuje televizní debaty za klíčové pro jejich rozhodnutí ve 

volbě prezidenta. Podle redaktorky Andrey Koch v televizní debatě: „Pohotověji 

reagoval Barack Obama.“
176

 Zmínila také Obamův názor na otázku bezpečnosti země, 

coţ vedlo k diskuzi o pomoci válečným veteránům. A nakonec celou debatu shrnula: 

„Při podobných akcích nejde příliš o hloubku problému. Je to spíše volební divadlo. Co 

při konfrontaci kandidátů stálo za to pozorovat, byla jejich schopnost působit na voliče. 

Obamovi to šlo jako schopnému řečníkovi lépe. McCain proti němu působil strnule a 

v jeho projevu nebyly cítit ţádné emoce.“
177

 V závěru ale autorka dodává: „Víc neţ řeči 

totiţ Amerika od svého budoucího prezidenta očekává činy.“
178

 Podle redaktora MF 

píšícího pod zkratkou (kam) je ale McCain „při debatě lepší neţ Obama. Afroameričan 

někdy působí jako suchopárný vysokoškolský profesor, který nedokáţe tvrdým 

prohlášením přitáhnout titulky novin. A ani smysl pro humor není jeho nejsilnější 

stránkou. Obama ale vlastní jednu účinnou zbraň. Je mladý a přitaţlivý a to televizní 

obrázky jen podtrhují. A bez dobré image se volby vyhrát nedají.“
179

  

Podle redaktora Tomáš Lébra se zdálo, ţe se celá televizní debata bude točit 

hlavně okolo zahraniční politiky, avšak finanční krize zasáhla i do tohoto klání. A v 

„ekonomických otázkách má lepší renomé Obama.“
180

 McCain se, podle Lébra, 

prezentoval „v roli zkušenějšího muţe stojícího proti naivnímu Obamovi, který by 

klidně nechal Američany prohrát v Iráku.“
181

 Článek působí velmi vyváţeně a ţádnému 

z kandidátů nestraní. Nakonec však uvádí, „ţe v první debatě Obama přesvědčil výrazně 

více voličů neţ McCain.“
182

   

Daniel Anýţ si naopak všímal v televizní debatě různých detailů. Obama 

například, podle Anýţe, hned zprvu vyhověl výzvě moderátora a mluvil přímo na 

McCaina a občas jej oslovil křestním jménem. Ten však „soupeře výhradně označoval 

třetí osobou ‚senátor Obama„ a ani jednou se na něj nepodíval. Moţná šlo o taktiku jeho 

štábu – ignorovat toho demokratického holobrádka.“
183

 Redaktor poté sám uznává, ţe 

názory na vítěze televizní debaty jsou rozporuplné. Oba voličské tábory si myslí, ţe 
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zvítězil jejich kandidát. Obama prý „přinejmenším nevzbudil další obavy o své 

připravenosti na prezidentství.“
184

  

Ať uţ měl proti sobě Obama jakéhokoliv kandidáta, vţdy byla nastolena otázka 

zkušenosti. V teoretické části v kapitole Skrytý rasismus se objevuje zmínka o tom, zda 

není v upozorňování na Obamovu nezkušenost něco jemně rasistického. Zda redaktoři 

nenaznačují, jestli mohou být Afroameričané natolik zkušení, aby byli hodni ucházet se 

o post ve vysoké politice. Myslím, ţe je to opravdu moţné. Redaktoři se často ve svých 

článcích ani zprávách nezmiňují o předchozích amerických prezidentech, kteří měli 

tolik zkušeností, jako má Barack Obama. Ani se nezabývají otázkou, na kolik jsou 

zkušenosti důleţité pro voliče, kteří si vybírají svého prezidenta. Jeho nedostatek 

zkušeností předkládají jako fakt, který ţádný z nich nezpochybňuje.  
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3.1.5 Etiketování 

Na problém etiketování jsem narazila uţ v kapitole První afroamerický 

prezident. Nešlo však ze strany novinářů o ‚škatulkování„ pouze Baracka Obamy. 

Novináři se snaţili najít kaţdému kandidátovi tu správnou zjednodušující etiketu.  

Důleţitý je článek, který upozorňuje na to, ţe média označují Obamu za moţná 

prvního černého prezidenta a Clintonovou za první ţenu, která by se stala 

prezidentkou.
185

 Adam Černý si myslí, ţe je média zaškatulkovala nezávisle na jejich 

zásluhách či talentu.
186

 Nicméně redaktor David Brooks vidí Obamu jednoznačně jako 

individualitu. Tvrdí: „Obamovým velkým nadáním je jeho schopnost rozpoznávat a 

utuţovat pouta s jinými lidmi.“
187

 V článku vyzdvihuje právě jeho vlastnosti umění 

naslouchat a líbí se mu na něm, ţe „je bytostně člověkem komunity.“
188

  

 I Marjanovič se dopouští škatulkování kandidátů, kdyţ nabízí tři moţnosti 

volby: „a) první černoch v dějinách, b) první ţena v dějinách, c) dvaasedmdesátiletý, 

čili nejstarší kandidát v dějinách,…“
189

 Sám uznává, ţe se oba demokratičtí kandidáti 

dostávají tam, kde být nechtěli. „Obama, kandidát černochů. Hillary, kandidátka 

ţen.“
190

 A přidává: „On se stal prvním černošským prezidentským kandidátem jedné 

z obou klíčových amerických politických stran, nikoli ona první ţenou v této roli.“
191

  

V červnu potvrzuje sloupkař The New York Times David Brooks dříve zmíněnou 

teorii o tom, jak se všichni kandidáti nepodobají typu prezidenta, na jaký byla Amerika 

zvyklá. „Ještě nikdy jsme neměli prezidentské kandidáty, kteří by byli od 

‚mainstreamového„ ţivotního stylu vzdálení jako ti současní.“
192

 Podle Daniela Anýţe 

se „o vítězství přetahují Afroameričan a ţena.“
193

 Coţ dokazuje, ţe tito dva kandidáti uţ 

se své ‚nálepky„ nezbaví.  

V první polovině srpna se většina článků oprostila od faktu, ţe Barack Obama je 

Afroameričan. Nicméně podle Adély Draţanové je Obama (stále): „První černošský 

kandidát, který má reálnou naději stát se prezidentem USA, ...“
194

 Daniel Anýţ jí 

sekunduje, kdyţ píše, ţe by se americké město Denver mohlo „zapsat do dějin jako 
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místo, kde přednesl svůj nominační projev první černošský prezident USA.“
195

 V obou 

případech tak dochází ke škatulkování, o kterém jsem se zmínila dříve v této kapitole. 

Celý mediální obraz Baracka Obamy se zúţil, například podle Tomáše Nídra, na: 

„muţe, který by se mohl stát prvním černošským prezidentem USA.“
196

 Autor zmiňoval 

tento fakt také proto, ţe byl zřejmě důvodem pro pokus o atentát na jeho osobu. 

Nicméně policie celý případ vyhodnotila jako prvoplánové a amatérské jednání několika 

mladíků.
197

  

Myslím si, ţe v článcích a zprávách se média opravdu snaţila oba hlavní 

demokratické kandidáty označit nálepkou první afroamerický prezident a první 

prezidentka. Jak uţ jsem psala v teoretické části, uţívání stereotypů umoţňuje situaci 

zjednodušovat a osobnosti nahlíţet srozumitelněji. Usoudila jsem, ţe by moţná média 

nemohla zaškatulkovat jedině bělocha, nejlíp ve věku mezi 50 aţ 55 a navíc ateistu. 

Protoţe na kaţdém si média něco našla. Moţná, ţe by byl výše popsaný kandidát 

nakonec označen jako nudný. Mou teorii potvrzuje i článek Martina Ehla, kdyţ napsal: 

„Všichni favorité v boji o bílý dům, který dnes naplno propuká primárkami v Iowě, 

narušují dosavadní obraz bílého muţe s křesťanským vyznáním, který aţ dosud usedal 

do Oválné pracovny.“
198
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3.1.6 Přetahování ‚černých‘ voličů 

Tato kapitola pojednává o dalším zajímavém fenoménu, a tím je vztah černošské 

komunity k Baracku Obamovi. Podstatné je, jak tento vztah prezentovala a zároveň 

utvářela právě média. 

Kamil Struha v článku nazvaném „Demokraté se přetahují o černochy“
199

 

popisuje, jak Clintonová s Obamou bojují o kaţdého voliče. Je zde navíc citován pošťák 

Gordon Darcus Gordon, který přiznal listu Los Angeles Time: „Některým lidem stále na 

barvě kůţe záleţí.“
200

 Reagoval tak na otázku, zda si myslí, ţe příští americký prezident 

by mohl být černoch. Z článku nicméně vyplývá, ţe Afroameričané po Obamově 

vítězství v Iowě věří v jeho schopnosti a nejspíše ho budou i volit. Obama se však, 

podle Struhy, prozatím vyhýbal rasovým tématům. Jemně dále naznačuje, ţe kdyby se 

Obama zaměřil pouze na černošskou komunitu, která tvoří jen 13% amerického 

obyvatelstva, neměl by šanci zvítězit. „Známý bojovník za práva černochů reverend 

Jesse Jackson podpořil Baracka Obamu, i kdyţ o něm jednou prohlásil, ţe se ‚chová 

jako běloch„.“
201

 Daniel Anýţ si ve svém článku v podstatě myslí to samé, o čem psal 

Struha. Tvrdí, ţe Obamova kandidatura nebyla „postrasová“,
202

 jak se předpovídalo, a 

nestalo se ani to, ţe by pro voliče nebyl rozhodující původ kandidáta. 

 Afroamerickým voličům se věnuje hodně článků především na konci ledna, kdy 

se volilo v Jiţní Karolíně, kde je velké procento zmíněné menšiny. Anýţ v článku 

„Tvrdý oříšek pro Obamu: nesmí prohrát“
203

 cituje afroamerickou učitelku před volbami 

v Jiţní Karolíně: „Potřebovali bychom vzor. Naše děti, aby viděly někoho, kdo to 

dokázal. Někoho, kdo by pomohl našim lidem.“
204

 Podle Anýţe tím míní černošskou 

komunitu a dodává, ţe tedy Obama není „bezbarevný“
205

 kandidát. Autor si je jistý, ţe 

Obamu Afroameričané zvolí. Bob Herbert je také přesvědčený, ţe by Afroameričané 

byli blázni, kdyby se pokoušeli zastavit rozjetý vlak jménem Obama. Tím, ţe by se 

přiklonili na jeho stranu, by se stala otázka, zda je dostatečně černý, minulostí.
206

  

Únorový článek Teodora Marjanoviče mě poměrně překvapil. Uvedl, ţe Obamu 

„volilo v průměru osm z deseti Američanů tmavé pleti. A to přesto, ţe tento senátor 

z Illinois od začátku klade důraz na to, ţe chce mluvit za všechny Američany, ţe mu jde 
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o nadstranický přístup, prostě ţe mu na srdci leţí především změna k lepšímu, kterou 

chce v ‚ideologicky znesvářeném„ Washingtonu uvést do chodu.“
207

 Nesouhlasím s tím, 

jak jsou tu v podstatě v záporu uvedeni Afroameričtí voliči proti všem Američanům. 

Chce tím snad Marjanovič naznačit, ţe jestliţe Obama chce mluvit za všechny 

Američany, znamená to, ţe za Američany tmavé pleti mluvit nechce? I kdyţ jsou 

Američani tmavé pleti menšina, neznamená to, podle mě, ţe nespadají pod celek, který 

se nazývá všichni Američané. Domnívám se proto, ţe se zde Marjanovič dopouští 

typického příkladu rasového stereotypu, kdy striktně oddělil menšinu tmavé pleti od 

celku, která je pravděpodobně bílé pleti.       

V květnu má Kamil Struha jasno, ke komu se přidali afroameričtí voliči. 

Domnívá se o Obamovi, ţe: „Pokud by nezískal demokratickou nominaci, mohlo by to 

odcizit tisíce mladých a černošských voličů, kteří se tento rok vydali k primárkám jen 

kvůli kouzlu mladého muţe, který jim slíbil, ţe změní Washington.“
208

 Tento výrok, 

podle mě, jemně předestírá, ţe Obamovi naivní voliči moţná budou zklamaní, ţe 

americký sen není skutečný. Jde tu především o naznačení naivity a hlouposti mladých a 

černých voličů, kteří bláhově věří v něco nemoţného. Stereotyp naivního mládí je 

běţný, ovšem stereotyp naivních nebo hloupých černochů je moţná stejně běţný, 

nicméně uţ se, podle mě, jedná o určitou formu rasového stereotypu. Struha v jiném 

článku tvrdí, ţe „Většina demokratických voličů, a hlavně černoši, v charizmatickém 

Afroameričanovi vidí nového ‚mesiáše„, který smaţe pachuť po osmileté vládě George 

W. Bushe.“
209

 Nemyslím si, ţe by právě nejvíce černochům vadila Bushova politika. 

Struha čím dál více Obamu líčí jako nějakou nedosaţitelnou modlu. Nazývá jej 

mesiášem a jeho následovníky zpodobňuje jako zmanipulované hlupáky.  

V červnu se k tomuto tématu deníky příliš nevyjadřovaly. V srpnu se k 

Afroamerickým voličům Obama opět obrací Daniel Anýţ, kdyţ komentuje 

neuspokojivý stav amerických černošských rodin. „Příliš mnoho černošských otců chybí 

v příliš mnoha ţivotech a v příliš mnoha domovech. Zbavili se odpovědnosti, chovají se 

jako kluci, ne jako muţi. A naše rodiny jsou kvůli tomu oslabeny.“
210

  

Připadá mi zvláštní, ţe redaktoři HN i MF nevidí Obamu jako někoho, koho se 

otázka rasy významně dotýká. Naopak podle mě, se Afroameričané rozhodují, zda ho 
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budou volit, protoţe věří jeho politickému programu, a ne jen automaticky proto, ţe je 

stejné rasy. Faktem zůstává, ţe důvod, proč se zdráhali mu uvěřit, jak popisují média, 

bylo to, ţe nevěří, ţe by se Afroameričan mohl stát prezidentem.  
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3.1.7 Program 

 Uţ v lednových článcích se objevovaly první zmínky o Obamově programu. 

Novinářům se ale stále po celou dobu jeho kampaně nezdál dost konkrétní. Obama se 

proto musel často hájit a odkazovat na své knihy a webové stránky, kde podrobně 

popisuje své vize.  

Teodor Marjanovič ve svém článku vypichuje některé podstatné body Obamova 

programu. Nejvíce se jeho vize točí kolem témat – staţení vojsk z Iráku, změna v 

přístupu k ilegální migraci a reforma zdravotního pojištění.
211

      

V únoru se jeho program zúţil do jakéhosi všeobecného demokratického 

programu. Popis Obamova programu se obvykle shoduje s tím Clintonové: „Demokraté 

Barack Obama a Hilary Clintonová zase shodně avizují velké federální investice do 

reformy zdravotního zabezpečení.“
212

 Nicméně pro českého čtenáře není, aţ tak 

podstatné v čem se programy všech kandidátů liší, pokud se nejedná o nic zásadního. 

Podle Daniela Anýţe se souboj mezi Clinotonovou a Obamou „vede spíše podél 

demografických, generačních a etnických linií neţ na základě politických programů. 

V nichţ ostatně podstatné rozdíly nejsou.“
213

  

I komentátor Martin Komárek měl potřebu se vyjádřit k Obamově propagaci. Je 

přesvědčený, ţe: „Změna je heslo, zaklínadlo. Kdo nemluví o změně, jako by 

neexistoval. Nikdo však přesně neví, co to je.“
214

 Také se domnívá, ţe Obama nejasně 

mluví o tom, jak má rád obyčejné Američany. Tento názor na mě vyloţeně působil tak, 

ţe pan Komárek se o problematiku amerických prezidentských voleb příliš nezajímá. 

Na druhou stranu, moţná při zběţném pročtení novin mohl člověk nabýt dojmu, ţe sám 

Obama nemá tušení, jakou změnu vlastně nabízí. S tím mi nezbývá neţ souhlasit. 

Myslím si, ţe média se soustředila především na hesla, která kampaň šířila. Je 

pochopitelné, ţe kampaň taková hesla má, aby se stala snadno uchopitelnější pro voliče, 

aby hned porozuměli, co jim kandidát nabízí. Aby tak vyjádřili svůj návrh jedním nebo 

dvěma slovy. Nicméně média by, podle mě, měla jít více do hloubky a ne jen opakovat 

to, co provolávají davy. Měla by se zaměřit detailněji na to, co Obama prosazuje. 

Nemohu ale vyloučit myšlenku, ţe ačkoliv se publicista seznámil s Obamovým 

programem, myslí si, ţe je to jen pouhý ţvanil. Minimálně jeden článek za měsíc se 

totiţ jeho programu hlouběji věnoval. Avšak to, ţe se prezentuje sloganem ‚Yes, we 
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can„ nebo heslem změna, se objevuje pomalu v kaţdém článku. Proto bych se spíše 

přikláněla k prvnímu názoru, ţe Obamův prezidentský program neměl v médiích 

zpočátku příliš velké zastoupení.  

Další, kdo dokazuje teorii o tom, ţe se moc o Obamově programu nepsalo, ani 

nemluvilo, je profesor Právnické fakulty Newyorské univerzity Stephen Holmes. 

Profesor o kandidátovi uvedl (Holmes, MF, 23.2.2008), ţe co se týče jeho vize v otázce 

vztahů mezi Evropou a USA, je pro něj demokratický kandidát Barack Obama velkou 

hádankou. V tomtéţ článku je shrnut i jeho ţivotopis. Nemohu říci, ţe bych s ním byla 

spokojena. Připadá mi absurdní, ţe zmínil, jak Obamovi říkali v dětství, ale nenapsal 

například, ţe jeho otec vystudoval ekonomii na prestiţní univerzitě. Asi nejkomičtější 

mi připadá poznámka, ţe v době dospívání vedl bujarý ţivot, kde se nevyhýbal 

večírkům, alkoholu ani drogám (šlo o marihuanu a kokain). Pakliţe to má být ţivotopis 

jen ve zkratce, absolutně nepovaţuji za důleţité toto zmiňovat. Chtěl tím snad autor 

naznačit, ţe byl Obama taky mladý jako všichni ostatní? Celý ten výpis jeho ţivotních 

milníků, mi připadá velmi bulvární. Obama na mě takto působí jako někdo, kdo se 

téměř ‚z ulice„ dostal aţ na vrchol společenského ţebříčku. Oceňuji však, ţe v tak 

krátkém výčtu nechybí alespoň čtyři hlavní body jeho programu. 

Adam Černý v názorové rubrice také kritizuje Obamův program. Není si jistý, 

„jestli k odvrácení hospodářských problémů a k jejich léčbě stačí jeho hlavní slogan 

‚Yes, We can„.“
215

 Publicista hodnotí kladně jeho lyrický náboj, schopnost vzbuzovat 

pozitivní emoce a také to, ţe je ztělesněním ‚naděje na změnu„. Srovnává jej 

s francouzskou kandidátkou na prezidenta Ségolene Royalovou, která také „sázela na 

touhu po změně po tuctu chirakovských let.“
216

 Nicméně ve volbách ve Francii nakonec 

zvítězil současný prezident Nicolas Sarkozy.  

Média Obamovi obvykle nepřičítají rychlou změnu názorů. (Černý, HN, 

25.2.2008) Naopak bývá často prezentován jako ten, který vystupoval od začátku proti 

válce v Iráku. Z toho, podle mě, vyplývá jakýsi rozpor. Na jedné straně jej média 

kritizují za krásná leč bezobsaţná slova a na druhou stranu uznávají, ţe si Obama od 

začátku stojí za svým. Své názory nemění podle toho, kam vane politický vítr. Média 

jsou, podle mě, z podstaty příliš skeptická přijmout fakt, ţe se za krásnými slovy a 

idejemi můţe skrývat skutečný cíl. 
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I v květnu byl Daniel Anýţ nedůvěřivý k Obamově programu, kdyţ cituje 

mladou studentku, která z mítinku s prezidentským kandidátem odcházela 

nerozhodnuta. „Potvrdila si, ţe ten štíhlý muţ má charisma, které na ni dýchá z fotek 

bratrů Kennedyových. Ale čekala by, ţe místo triček s jeho profilem si domů odnese 

volební program.“
217

 Podle Anýţe musí Obama „přinést do utkání s Johnem McCainem 

konkrétnější slova a plány neţ jen strašáka ‚třetího Bushova období„. Upozorňuje, ţe 

v minulosti si lidé zvolili kandidáta, který slíbil, ţe dosáhne ve Vietnamu ‚míru se ctí„. 

A dali tak přednost praktické jistotě před rétorikou.“
218

 Obama by, podle autora, měl své 

vize doplnit zcela přízemním programovým seznamem, který si Američané budou moct 

magnetem přichytit na ledničku a mít ho pořád na očích. Je zřejmé, ţe Anýţ věří tomu, 

ţe média nemohou o Obamově programu publikovat, pokud jej sám aktivně nešíří. 

Myslím si, ţe tak brání sdělovací prostředky, ţe jeho program nezveřejňují. Opět pak 

naznačuje, ţe Obamova představa vlády Spojeným státům je příliš obecná vize 

postrádající konkrétní promyšlené zásahy.  

Sloupkař The New York Times David Brooks se v červnu vyjádřil k Obamově 

programu. Napsal o výzkumu, který se zabýval skupinou nezávislých voličů ve Virginii. 

Výzkum prokázal, ţe voliče fascinovalo jeho „‚poselství změny„, ale o Obamovi 

samotném nevěděli téměř nic. Jakoby nedokázali jeho ţivot spojit s vlastními 

zkušenostmi a v důsledku toho pro ně byl jen abstraktním pojmem.“
219

 Daniel Anýţ se 

v názorové rubrice krátce zmiňuje o Obamově programu: „Jeho plány jsou v americkém 

prostředí jasně levicové, propaguje nedbale zamaskovanou formu všeobecného 

zdravotního zabezpečení či progresivní zdanění.“
220

 Obamovo vítězství v demokratické 

straně pro tisk znamenalo, ţe uţ nebude stačit napsat jen tři věty o jeho programu a 

přidat – v zásadě se od Clintonové neliší. V červnu vychází najevo, ţe i Obama má svůj 

politický program, který je v přímém protikladu s tím McCainovým. Daniel Anýţ to 

potvrzuje slovy: „Pozorovatelé k tomu dodávají, ţe takto zřetelné ideologické, ‚pravo-

levé„ rozdělení v ekonomických programech obou kandidátů Amerika uţ dlouho 

nezaţila.“
221

 Ekonomickým aspektům programů obou kandidátů se věnovaly především 

HN.       
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Jinak tomu nebylo ani v srpnu. Média však začala věnovat více prostoru právě 

programům obou kandidátů. Například článek Daniela Anýţe v HN se věnuje těţbě 

ropy a názorům obou kandidátů na ni. Podle citovaného ekonoma Johna Kempa 

Obamův tým „evidentně usoudil, ţe jeho dosavadní strategie ‚ţádného vrtání„ je 

neudrţitelná a poškozuje jeho vyhlídky do listopadových voleb.“
222

 Podle Anýţe ale: 

„Spíše neţ o kompromis jde o situací vynucené pragmatické rozhodnutí.“
223

 Nejvíce 

bylo poukazováno hlavně na rozdíly v programech obou kandidátů. Anýţ například dále 

píše, ţe narozdíl od McCaina „Obama se vyslovil pro právo ţen na interrupci.“
224

 

„Obama rovněţ řekl, ţe by jako prezident chtěl dosáhnout zvýšení daní u rodin, jejichţ 

příjem překračuje 150 000 dolarů. Daňové zvýšení je podle něho nezbytné pro zlepšení 

špatné infrastruktury v USA a lepší školství.“
225

 

Navzdory podrobnému popisu Obamova programu si Anýţ stále myslí: 

„Obamova kampaň nyní potřebuje nový impulz a konkrétnější obsah.“
226

 A v dalším 

článku cituje voličku Diannu Carpenterovou ze Sacramenta v Kalifornii: „Musí lidem 

vysvětlit, co chystá, co konkrétně od něj mohou čekat.“
227

 Je přesvědčena, ţe „vzletných 

metafor uţ bylo v Obamově kampani aţ zbytečně moc.“
228

 Podle zástupce šéfredaktora 

MF Michala Musila Obama jen pluje s demokratickým proudem, kdeţto republikán 

John McCain je naopak samorost. Přijde mu, ţe jeho originální myšlení je „cennější neţ 

Obamův úsměv.“
229

 Redaktor MF skrývají se za zkratku (kam) nevidí v demokratickém 

kandidátovi jasného vítěze: „Obamánie ztratila na síle. Charizmatický Afroameričan 

nedokázal přesně vysvětlit voličům, co míní svou ‚změnou„. A republikáni v reklamách 

připomínají Obamovi, ţe je nezkušený a nikdy nic nedokázal. Na internetu se šíří lţivá 

obvinění, ţe je černý muslim. A to mu škodí.“
230

  

Po zvolení viceprezidentkou za republikánskou stranu se Sarah Palinová ihned 

vyhranila vůči Obamovi a vyčetla mu vše, co mu celou dobu média připisovala. 

„Sarkasticky varovala před zvyšováním daní, které chce provádět demokrat, jenţ 
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‚nerozumí obyčejným lidem„. ‚Jeho odpovědí je větší vláda, vyšší daně a více příkazů z 

Washingtonu„,“
231

 odsoudila jeho program Palinová.    

Na konci srpna Kamil Struha shrnul Obamův program. Jako stěţejní bod uvádí 

změnu politiky ve Washingtonu. Podle Struhy se ve slově změna skrývá „soubor 

reforem, které by vytvořily novou Ameriku ţijící starým ‚americkým snem„.“
232

 Nabízí 

sníţení daní, pomoc střední třídě, chudým i malým byznysmenům. Chce investovat do 

vývoje obnovitelných zdrojů a zbavit tak USA závislosti na ropě z východu. „V jeho 

projevu chyběla jasná zmínka, kde na to vezme.“
233

 Konzervativní kritici jej po 

proslovu v Denveru označili za liberála. „Svou politiku umně zahalil do hávu 

patricionismu a snahy sjednotit Ameriku rozdělenou politikou George W. Bushe.“
234

    

V září je korespondent časopis The Atlantic Jeffrey Goldberg skeptický ohledně 

Obamových návrhů v jaderných otázkách. Obama totiţ „slíbil, ţe v prvním funkčním 

období zabezpečí veškerý volný štěpný materiál na světě. Takový cíl je ale idealistický, 

protoţe by vyţadoval spolupráci zemí, jak jsou Severní Korea, Írán, Pákistán a zejména 

Rusko.“
235

 

Akutní finanční krize, podle Daniela Anýţe, zvýšila volební preference právě 

Baracku Obamovi. A ten toho vyuţívá: „Řekněme si to jasně. Co vidíme v posledních 

dnech, není nic menšího neţ výsledek ekonomické filosofie, která zcela selhala,“
236

 

útočí Obama na politiku George W. Bushe a republikánskou stranu celkově. Jako řešení 

krize demokrat „navrhuje vyšší zdanění bohatých a výrazné zúţení prostoru pro hráče 

na finančních trzích.“
237

              

Myslím si, ţe politický program Baracka Obamy by rozhodně zaslouţil více 

prostoru v novinových článcích. Demokratický kandidát je prezentován stále jako hezká 

tvář schovávající se za líbivými hesly. Především v srpnu a září se programu nebo 

alespoň jeho hlavním bodům věnovaly více HN neţ MF. Autoři si ale obvykle 

neodpustili poznámky, které Obamovy názory zpochybňovaly či je zjednodušovaly.  
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3.1.8 Obamovi voliči 

Volební kampaně pořádají politici především proto, aby získali voliče. Média 

sledovala celý proces a poté vytvořila typické voličské skupiny kaţdému kandidátovi na 

míru. 

Uţ lednové zprávy určily Obamovi jeho voliče. Daniel Anýţ uvedl, ţe „Obama 

za sebou táhne mladé lidi, vysokoškolské studenty, lidi na začátku kariéry.“
238

 Iowa 

ovšem přinesla Obamovi i voličky: „Ve velkém počtu ho podpořili mladí voliči a 

ţeny.“
239

 Bob Herbert vidí Obamovi úspěchy v tom, ţe: „Vtáhl do politického procesu 

spoustu lidí, zejména mladých. Podařilo se mu vlít do procesu novou energii a vrátit do 

politiky trochu zábavy.“
240

 Podle Anýţe (Anýţ, HN, 7.1.2008) v mladší a vzdělanější 

generaci rezonuje Obamova mladistvost. V únoru Anýţ shrnuje, jaké má Obama voliče: 

„mladé voliče, Afroameričany, spíše muţe neţ ţeny a vzdělanější vrstvy.“
241

 Naopak 

hispánce obvykle redaktoři a průzkumy přiřazují Clintonové. (Anýţ, HN, 7.2.2008) 

K Obamovi se nakonec přiklonili „i voliči z niţších příjmových vrstev.“
242

  

Stephen Holmes uvádí, ţe: „Komentátoři se zjevně shodují, ţe voliči, kteří se 

rozhodli pro Obamu (…), tak činili s pocitem, ţe odmítají status quo. Aby se oprostili 

od přehmatů minulosti, podle všeho hlasovali pro kandidáty, o kterých toho nejméně 

vědí.“
243

 Holmes se tak snaţí pravděpodobně říci, ţe mladí, kteří Obamu volí, vlastně 

neznají jeho program. Navíc je tvrzení, podle mě, v rozporu s vyšší vzdělaností většiny 

Obamových voličů. Takto Obamovi voliče označuje za hlupáky, kteří dají jen na pouhá 

hesla a hezký úsměv. Moţná je to ale právě chyba médií, ţe se nedostatečně věnovala 

jeho programu, a proto mohou někteří nabýt dojmu, ţe voliči nemají potuchy, co vlastně 

chce Obama změnit. 

I v květnu média přisuzují Obamovi vzdělané voliče. Kamil Struha se krátce 

vyjádřil: „Útoky Hilary Clintonové však nepřesvědčí Obamovy věrné stoupence z řad 

studentů a Afroameričanů, kteří chtějí ‚tento způsob politiky„ odstranit 

z Washingtonu.“
244

 I v dalším článku Struha komentuje jeho voliče. Podle něj je 

Obamovou největší chybou, ţe: „Nedokáţe ve větším počtu přitáhnout tradiční 

demokratické bílé voliče z dělnického a venkovského prostředí ve větších státech. A ani 
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u starých voličů si nevede příliš dobře, protoţe ty moc jeho ‚novátorství„ 

nepřitahuje.“
245

  

Měsíc červen by mohla média označit měsícem, kdy si Obama předcházel 

menšinové voliče. Nešlo ovšem o Afroameričany. Média se beztak domnívají, ţe tuto 

menšinu si uţ dávno získal. Týká se to například Indiánů. Ti mu dali dokonce jméno: 

„Ten, který pomáhá lidem po celé zemi.“
246

 Podle původních Američanů je lepší, kdyţ 

vyhraje Afroameričan nebo ţena, protoţe budou více naslouchat přání menšin.  

Sloupkař The New York Times David Brooks si myslí, ţe si Obama „zběsile 

předchází voliče z dělnických vrstev. Nezdá se, ţe by to zabíralo. V jeho kouzlu je cosi, 

co nachází silnou odezvu u vzdělaných voličů, ale neoslovuje ty méně vzdělané.“
247

 

Anýţ souhlasí, Obama se bude snaţit „získat i ty, kteří zatím volili Clintonovou – ţeny 

a pracující střední třídu.“
248

  

V srpnu se média zaměřila hlavně na voliče, kteří by, podle nich, Obamu 

nevolili. Právě Joe Biden, který byl v srpnu vybrán na post viceprezidenta za 

demokratickou stranu, měl zajistit popularitu budoucího prezidenta i v řadách občanů ze 

střední třídy. Protoţe: „Je odborníkem na zahraniční politiku, jehoţ hodnoty a srdce jsou 

pevně zakořeněny ve střední třídě,“
249

 jak se o něm vyjádřil sám Obama. Biden má, 

podle Anýţe, větší šanci získat tyto voliče, protoţe Obama působí jako ‚elitář„. 

„Zatímco Biden, jehoţ otec občas jen tak tak vydělal na jídlo pro rodinu, má šanci 

získat jejich důvěru.“
250

 Média bohuţel vytvořila takovýto obraz Obamy, přestoţe z 

jeho ţivotopisu, podle mě, vyplývá, ţe neţil v ţádném přepychu. Další článek tentokrát 

Kamila Struhy to potvrzuje: „dělníci Afroameričana povaţují za dítko privilegovaných 

škol z amerického východu.“
251

 Redaktor Dan Schnur rovněţ vyjadřuje obavy o 

demokratické voliče: „Obamovo zvolení je podmíněné vyšší účastí, zejména mezi 

mladými voliči. Elektrizující jiskření, které na počátku maratonu primárek motivovalo 

jeho stoupence a dobrovolníky, jako by ochabovalo.“
252

 S dalším názorem, proč dělníci 

nevolí Obamu, přišel Kamil Struha, kdyţ cituje zástupce odborů Richarda Trumka: 

„Mnoho dělníků odmítá volit Obamu, protoţe má špatnou rasu.“
253

 Na druhou stranu 

                                                 
245

 STRUHA, Kamil. Hillary se drţí zuby nehty. MF. 15.5.2008, s. 6. 
246

 AP. Indián Obama: Ten, který pomáhá lidem po celé zemi. MF. 3.6.2008, 129, s. 1. 
247

 BROOKS, David. Americké volby očima sýčka. HN. 5.6.2008, s. 10. 
248

 ANÝŢ, Daniel. Obama vs. McCain. Bitva můţe začít. HN. 5.6.2008, s. 6. 
249

 ANÝŢ, Daniel. Biden je na vrcholu své soukromé horské dráhy. HN. 25.8.2008, s. 5. 
250

 Tamtéţ.  
251

 STRUHA, Kamil. Viceprezident pro Obamu: Joe Biden. MF. 25.8.2008, s. 6. 
252

 SCHNUR, Dan. Obamova naděje i problém. HN. 28.8.2008, s. 8. 
253

 STRUHA, Kamil. Obama uspěl, nesází jen na ‚černé„. MF. 29.8.2008. 203. s. 6. 



   

 

57 

  

Struha uvádí, ţe „podle posledního průzkumu agentury Pew Research jen dvacet 

procent Američanů řeklo, ţe rasa je pro ně důleţitým kritériem při výběru 

prezidenta.“
254

 Tomáš Nídr k tomu dodává, ţe v případě hlavních prezidentských voleb 

„zasáhnou i ignoranti, kteří se do novin nepodívají, jak je rok dlouhý, a kteří si prostě a 

jednoduše myslí, ţe v Bílém domě nemá černoch co pohledávat.“
255

 

V září se tisk věnoval především nově zvolené viceprezidentce za 

republikánskou stranu Sarah Palinové. Ta hned od začátku vyuţila mediální 

sledovanosti a zaútočila „na demokratického soka Baracka Obamu, podle ní ‚elitáře„. 

Lidem z venkova jako je ona, a jichţ je Amerika plná, dává prý medové sliby. A pak je 

jinde odsuzuje za jejich oddanost víře a za přesvědčení, ţe mají právo nosit zbraně.“
256

 

Dále upozornila na fakt, ţe Obama je „autorem dvou ţivotopisů, ale ani jediného 

vlastního zákona.“
257

 Daniel Anýţ cituje analytika Stanleyho Greenberga, který 

upozorňuje, ţe se Obamovi zatím stále nepodařilo oslovit pracující střední třídu. Na toto 

odcizení od průměrného Američana nyní, po vzoru Hillary Clintonové, zaútočil i 

McCain. „Mluví o tom, jak je na straně obyčejných lidí, a pak letí na fundraising do 

Hollywoodu s Barbrou Streissandovou.“
258

 McCain se takto strefoval do Obamy kvůli 

večeři, na kterou stál lístek 25 tisíc dolarů. Greenberg proto radí Obamovi, aby se přesto 

snaţil „udrţet nadšení ve svém táboře, coţ jsou mladí voliči, liberálové v metropolitních 

oblastech podél obou pobřeţí nebo také Hispánii na Středozápadě a Západě.“
259

 Anýţ 

navíc uvádí statistické údaje analytika Neila Newhause: „V primárkách byli mladí voliči 

mezi 18. a 29. rokem Obamovou hlavní silou, podle Newhouse je to v amerických 

kampaních poprvé, co těchto mladých lidí přicházelo volit více neţ seniorů.“
260

   

Čeští novináři často citovali všechny, kdo tvrdili, ţe Obama je elitář. 

Z předchozích článků je zřejmé, jakou voličskou obec mu média přisoudila a mezi koho 

se mu naopak nepodařilo proniknout.  
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Závěr 

Výsledný mediální obraz vychází z témat, která jsem popsala v analýze, protoţe 

jsem se věnovala především tomu, co se o prezidentské kampani Baracka Obamy psalo. 

Z první kapitoly tedy vyplývá, ţe média jej jednoznačně označila za potenciálního 

prvního černošského prezidenta. Pro mnohé autory by zvolení černocha na nejvyšší 

politický post v USA znamenalo vykoupení americké otrokářské historie. Obama tak 

dostal jednoduchou nálepku černocha a té uţ se nezbavil. Média k němu ale přece jen 

nebyla natolik strohá, a kdyţ se ukázalo, ţe se mu ve volbách daří, přiřkla mu i další 

atributy jako charismatický, mladý, ale nezkušený Afroameričan. Všechny tyto 

vlastnosti čeští redaktoři umocňovali především ve vztahu k ostatním aktérům v boji o 

prezidentské křeslo.  

 Média mu neváhala přidělit i voliče. Afroamerickou menšinu si zpočátku 

demokratičtí kandidáti přehazovali jako horký brambor, načeţ novináři uznali, ţe 

Obama šanci prorazit má, a proto jej Afroameričané podpoří. Jeho hlavní voličskou 

základnu tedy tvořili mladí lidé, vzdělanci a zmínění Afroameričané. Střední třídu či 

obyčejné lidi pocházející z dělnického prostředí se Obamovi získat nepodařilo. Média 

tuto neschopnost připisují tomu, ţe je Obama příliš elitářský a nedokáţe přiblíţit svou 

vizi obyčejným lidem. Právě jeho politický program byl často kritizován. Redaktoři 

neustále zdůrazňovali, ţe mu chybí konkrétnost a ţe se Obama stále nemůţe schovávat 

za bezobsaţný slogan ‚Yes we can„. Nakonec se ale přece jen přes tento nedostatek 

dostali a začali se věnovat jednotlivým bodům Obamova programu podrobněji.   

 Na kolik se mediální obraz prezidentské kampaně Baracka Obamy shodoval se 

skutečností, nemohu bohuţel posoudit z vlastní zkušenosti. Vycházím-li z odborné 

literatury, mohu alespoň upozornit na některé chyby, kterých se média dopouštěla, 

v objektivitě. Dále se proto věnuji všem hlavním tématům nastíněným v analýze a tomu, 

na kolik si myslím, ţe došlo k pochybení ve vztahu k novinářské etice.  

Hlavní tendence, které se v článcích objevovaly, jsem zařadila do jednotlivých 

tematických celků. Jednou z nejvýznačnějších tendencí, které se média dopustila, bylo 

uţ popsané etiketování. Objevuje se hned v několika analytických kapitolách. Barack 

Obama dostal hned na začátku své kampaně etiketu prvního černošského prezidenta a 

jako takový byl vţdy připomínán. Média se nicméně stereotypizace a zjednodušování 

nedopouštěla jen na něm. Hillary Clintonová byla označena za první prezidentku 

v historii USA a John McCain by byl nejstarším prezidentem v úřadu. Jak jsem jiţ 
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popsala v kapitole Etiketování, kandidáti se nemohli více lišit od typického amerického 

prezidenta. Podle mého názoru si média sice tento fakt připustila, nicméně na něj 

neustále upozorňovala a prezentovala odlišnosti kandidátů jako jejich klíčové vlastnosti. 

Během práce jsem si kladla otázku – Je Obama skutečně tak mladý? Je skutečně tak 

nezkušený? Je opravdu tak cizokrajný? Podle médií soudím, ţe odpověď zní ano, a to 

na všechny otázky. Důvodem je, myslím, právě to, ţe jej porovnávali s tím typickým, 

klasickým ideálem amerického prezidenta. Jak si takového člověka představuji, jsem uţ 

popsala v kapitole Etiketování.   

Ráda bych poukázala, vycházím-li z teoretické části, ţe zkoumaná média se 

dopouštěla především rasových stereotypů. Jde o to, ţe celé volby jsou opravdu 

popisované z pohledu bílého člověka (viz kapitola Role médií v zobrazování menšin), 

kterému je afroamerický svět pořád trochu cizí. V naší zemi byl a je Obama opravdu 

vnímán jako černoch a nebylo o tom ţádných pochyb. V Americe se některým nezdál 

dost černý, ale v naší zemi, kde kaţdá tmavší barva kůţe uţ není bílá, se to příliš 

neprojevovalo. Deníky jej proto často označovaly jako Afroameričana, ale například 

Johna McCaina nikdy nenazvaly bělochem, ani ho neoznačily za Američana. Právě 

tímto vyřazovaly Obamu z americké společnosti jako celku.   

Další stereotypizace, podle mě, zaznívá nejvíce v článcích, kde redaktoři 

kritizují Obamovu politickou zkušenost. Jak uţ jsem popsala v teoretické části 

v kapitole Skrytý rasismus i v analytické kapitole Změna versus zkušenost, novináři 

neustále opakovali, ţe Obama nemá dost politických zkušeností a ţe jeho zkušenosti 

v zahraniční politice jsou velmi omezené. Protoţe MF ani HN nevěnovaly pozornost 

tomu, ţe několik předchozích amerických prezidentů nemělo více zkušeností, neţ měl 

Barack Obama, domnívám se, ţe tak mohly demonstrovat také svou neochotu připustit, 

ţe by Afroameričan mohl být natolik fundovaný, aby se stal hlavou Spojených států. Jak 

jsem uvedla v teoretické části, zkušenosti kandidátů na prezidenta nemusí být vůbec 

rozhodujícím či klíčovým faktorem pro jejich zvolení. Dalším důkazem toho, ţe je 

podle novinářů Obama politickým nováčkem, dokládá i fakt, ţe se v článcích v podstatě 

po celé zkoumané období primárek neobjevoval jeho konkrétní politický program.  

Chtěla bych ale na druhou stranu odkázat na kapitolu Stereotypy v zobrazování 

menšin, kde se píše, ţe afroamerická menšina bývá často zobrazovaná v souvislosti 

s kriminalitou. A i kdyţ byl Obama zmíněn dokonce i v článku o modelkách tmavé 

pleti, nikde se jeho jméno neobjevilo v článku, kde by pachateli trestného činu byli 

Afroameričané. V ţádném případě tak nelze tvrdit, ţe by Obama byl otevřeně nahlíţen 
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stereotypním či zjevným rasistickým pohledem. Na rasový stereotyp ale opět naráţím, 

vycházím – li z kapitoly Role médií v zobrazování menšin. V této kapitole zmiňuji jev, 

kdy jsou pozitivní stránky příslušníka etnika přehnaně zdůrazňovány, coţ vyvolává 

dojem, ţe něco takového je pro danou etnickou skupinu nepřirozené a výjimečné. 

Myslím, ţe v případě Obamy uţ jen fakt, ţe o něm deníky psaly, jako o elitáři něco 

vypovídá. Ačkoliv se zdálo, ţe se tomuto jevu snaţí deníky vyhnout, prezentovaly jej 

často jako proroka, mesiáše či nadčlověka. V jeho případě bych tedy řekla, ţe rozhodně 

docházelo k posilování stereotypizace afroamerické menšiny.  

Deníky Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny se od sebe příliš nelišily 

v prezentování skutečností v období, která jsem zkoumala. HN ovšem více nahlíţely 

situace z ekonomického hlediska a MF mi zase občas připadala trochu bulvárnější. Ale 

vzhledem k hlavním tendencím, na které jsem se zaměřila, si myslím, ţe v podstatě 

popisovaly dané události totoţně a dopouštěly se stejných přehmatů. Na druhou stranu 

se ale novinářů musím zastat v tom smyslu, ţe bych při popisování Baracka Obamy 

postupovala stejně. Protoţe jsem běloch a česká média prezentují svět z pohledu 

bělocha, popisovala bych Obamu také jako Afroameričana. Myslím si, ţe tento způsob 

popisování skutečnosti není zcela objektivní, ale je českým čtenářům bliţší a 

srozumitelnější. I přes různé etiketování a rasové stereotypy Obama prostřednictvím 

médií působil velmi sympaticky a, podle mě, nedocházelo k jeho poškozování.      
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Summary 

Consequential media image was mainly aimed at Barack Obama's person. In my 

opinion there is no doubt that the media marked him as a potential first black president. 

When it became apparent that he was successful in the election, the media gave him 

more attributes as a charismatic, young, but inexperienced Afroamerican. All of these 

characteristics were exponentiated in relation to the other candidates fighting for the 

presidential  nomination. 

The Czech media weren't only unfair to Obama describing him as the first black 

president but also to the other candidates. They gave simplistic sticker to everyone and 

they were guilty of labeling and stereotyping. Hillary Clinton was labeled as potentially 

the first American woman president and John McCain would be in their opinion the 

oldest president. The candidates couldn't have been more diferent from the typical 

American Presidents. I think that media admitted this fact but they still continued in 

presenting their differences as their pivotal characteristics.  

Assuming the theoretical part I would like to point out that examined media 

were guilty especially in racial stereotyping. The entire presidential election was 

approached from the perspective of a white man. Daily newspapers were often 

describing Obama as an Afroamerican but they have never described McCain as a white 

man and also never marked Obama as an American. On the other hand the 

Afroamerican community frequently appears in news-related crime. Although Obama 

was even mentioned in a fashion article about dark-skinned models his name has never 

been mentioned in any article related to crime. Barack Obama was mostly described as 

an almost perfect person, mesiah or superman. But if the positive aspects of ethnic  

characteristics are over-emphasized, it gives the impression that it is unnatural and 

extraordinary for that ethnic group. I would say in Obama's case certainly it 

strengthened the stereotyping of Afroamerican minority.  

I have to admit that I would probably follow the same presenting of Barack 

Obama as an Afroamerican as the Czech media did. I would also present reality from 

the perspective of a white man. This attitude is not objective, but I think that it is closer 

and more understandable to Czech readers. In spite of labeling and racial stereotyping 

Obama was through the media very likeable and, in my view, prevented his 

deterioration.   
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