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Abstrakt 
   Tato práce se zabývá žánrem kresleného politického komentáře, což je žánr, kterému 

se v současnosti nevěnuje příliš pozornost. Práce se snaží zmapovat jak minulost, tak 

dnešní pozici žánru a popsat jeho funkce a možnosti; zejména se však soustředí na 

možné střety svobody projevu a jiných svobod, práv a zájmů, ke kterým v tvorbě 

karikaturistů může docházet. Ukazuje, jak se tyto střety odrážejí na pozici žánru 

samotného, a analyzuje, odkud přicházejí snahy nebo úvahy o limitování svobody 

projevu karikaturistů. Zkoumá dvě různá prostředí – kontinentální evropské a americké 

– jako oblasti s různou právní tradicí a historií, což se projevuje v odlišném chápání a 

úpravě konceptu svobody slova.  

   Prostřednictvím zkoumání tří kontroverzních případů karikatur z těchto prostředí 

dochází k závěru, že výraznou výzvou žánru kresleného politického komentáře je 

v současnosti zvláště v americkém prostředí fenomén politické korektnosti, který má na 

žánr kresleného komentáře téměř umrtvující vliv. Porovnává také souvis karikatur se 

stavem svobody slova ve zkoumaných oblastech obecně a upozorňuje na možnou 

deterioraci žánru jako dopad přílišných ústupků a omezování svobody projevu. 

   Zabývá se také možnou budoucností žánru kresleného politického komentáře.     

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
   This thesis deals with the genre of political cartoons, which is a relatively 

understudied genre today. The thesis tries to review the past and also the present 

position of the genre under question, to describe its functions and possibilities; however, 

it namely focuses on the potential collisions between freedom of speech and other 

freedoms, rights or interests that might come up in the cartoonists’ work. This thesis 

shows the way these collisions influence the position of the whole genre and analyses 

the sources and reasons for the attempts to limit cartoonists in their expression.  

   Two different areas are examined here – continental European and American – as 

areas with different legal tradition and history, which is a fact that manifests itself in 

different approach to the concepts of freedom of speech. 

   Through analysis of three different cartoon controversies from the past that came up in 

these areas, this thesis reaches the conclusion, that one of the greatest challenges the 

cartooning craft is facing today is the phenomenon of political correctness, mainly in the 

American territory, which has a chilling effect on the genre of cartoons. The thesis also 

compares the relation between the state of freedom of speech and cartoons in the 

analyzed territories in general and points out the possibility of the genre’s deterioration 

as a result of too many concessions and limits to the freedom of speech.  

   The thesis is also trying to account for possible future of the genre.  
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Úvod 

   Žánr kresleného politického komentáře je zajímavým a poměrně specifickým 

žurnalistickým žánrem s pestrou historií a velkou schopností způsobovat kontroverze. 

Může mít značný vliv a dokáže vyvolávat široké polemiky, čehož příkladem je 

publikování karikatur proroka Mohameda v dánských novinách Jyllands-Posten v září 

2005. To vedlo k téměř celosvětové vlně protestů a nepokojů, a nastolilo debatu 

o limitech svobody projevu, stejně jako o případných limitech kulturního a náboženskho 

relativizmu. I navzdory tomu se však žánru kresleného komentáře v současnosti 

nevěnuje přílišná pozornost, ať už ze strany novin, nebo akademické obce.1 

   Svou prací bych proto ráda přispěla k nemnohým snahám o zmapování současného 

stavu a možné budoucnosti žánru kresleného politického komentáře. Zamyslím se nad 

jeho možnostmi, nad výzvami, které před ním dnes stojí, a také nad možnými dopady 

těchto výzev. Mým hlavním zájmem budou zejména již zmiňované střety svobody 

projevu s jinými svobodami, právy či zájmy. Budou mě zajímat reakce společnosti, 

způsob řešení těchto střetů a jejich dopad.  

   Cílem mé práce bude analyzovat, co jsou hlavní nebezpečí ohrožující žánr kresleného 

politického komentáře, a co to znamená pro svobodu slova a společnost obecně. Budu 

se zamýšlet nad tím, kam až by měly sahat hranice svobody projevu a jak je vymezit.  

   Protože šíře a úprava svobody slova obecně závisí na právní tradici v dané oblasti, a 

v různých částech světa se tedy může lišit, rozhodla jsem se kreslené komentáře 

zkoumat ve dvou různých prostředích: v kontinentálním evropském prostředí, 

založeném na recepci římského práva a na psaných normách, a v americkém prostředí, 

které pracuje se systémem zvykového práva. Evropský systém je v mé práci 

reprezentován Českou republikou a Slovenskem; americké prostředí zastupují Spojené 

státy americké. Zkoumání těchto dvou prostředí mi následně umožní jejich vzájemnou 

komparaci. 

   Protože pro pochopení a celkové vyhodnocení pozice kreslených politických 

komentářů v dnešním světě je potřebné znát i jejich minulost, první kapitola této práce 

se hned po definování zkoumaného žánru podívá na historii politické karikatury obecně 

i specificky v obou zkoumaných prostředích. Bude se snažit zjistit, co můžeme 

považovat za počátky tohoto žánru, co byly nejdůležitější momenty jeho vývoje, a kdo a 

                                                 
1 Důkazem tohoto tvrzení jsou výsledky mých snah o získání literatury, která se žánrem kresleného 
komentáře zabývá. Zjistila jsem, že existuje poměrně slušné množství odborné literatury o historii žánru, 
avšak o problémech, kterým dnes čelí, se mi jich podařilo najít méně.  
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jak ho ovlivnil. Bude se také snažit nalézt momenty, kdy byly na tento žánr vyvíjeny 

tlaky, jak se s tím žánr vypořádal, co už dokázal a na co může navazovat. 

   Druhá kapitola nabídne obecnou charakteristiku žánru a i krátký přehled funkcí 

politické karikatury, jejích nástrojů a také nároků, které klade na své recipienty. Obecně 

se také zamyslí nad vlivem a relevancí kresleného politického komentáře.  

   Třetí kapitola se věnuje zmiňovaným kolizím svobody slova s jinými svobodami, 

právy a zájmy. Nejdříve se podívá na koncept svobody projevu jako takový, dále na 

jeho ochranu v evropském a americkém prostředí, a nakonec na jeho vzájemný vztah 

s kreslenými politickými komentáři.  

   V návaznosti na to si tato kapitola klade několik dalších otázek: Kde a z jakých 

důvodů nastávají kolize svobody projevu s jinými svobodami, právy nebo zájmy? Kdo 

(nebo co) a jak omezuje svobodu slova ve tvorbě karikaturistů? Jakým způsobem se to 

na žánru kresleného politického komentáře podepisuje? 

   Ve své poslední, čtvrté kapitole pak tato práce přináší tři případové studie 

kontroverzních karikatur. V každém z těchto případů jde o jiné téma a jiný vývoj 

kontroverze. Tímto výběrem ilustruji různé možnosti společenské odezvy, které 

kontroverzní karikatury mohou vyvolávat.  

   Českou republiku zde zastupuje soubor tří kreseb karikaturisty Pavla Reisenauera, 

které byly uveřejněny v Lidových novinách 4. srpna 2001. Reisenauer v těchto kresbách 

zpodobnil Tomáše Garrigue Masaryka způsobem, který některé čtenáře pobouřil. 

Redakce deníku však vydala stanovisko, ve kterém se postavila za svého kreslíře. 

   Slovensko reprezentuje kreslený politický komentář Martina „Shootyho“ Šútovce 

z deníku SME ze dne 9. července 2009, kde zobrazil tehdejšího slovenského premiéra 

Roberta Fica. Tomu se karikatura zdála značně nevhodná a rozhodl se za ni deník 

zažalovat. 

   Poslední kresbou je karikatura ze Spojených států, kterou vytvořil kreslíř Sean 

Delonas. Kresba vyšla v deníku New York Post 18. února 2009 a zobrazovala mrtvého 

šimpanze, kterého v ní Delonas přirovnával k autorovi federálního stimulačního zákona. 

Kresba vyvolala širokou a vášnivou veřejnou debatu a stěžovalo si na ni velké množství 

lidí. Redakce deníku a později i jeho majitel se za karikaturu omluvili.  

   Tři uvedené kontroverze jsou následovány jejich shrnutím a porovnáním, kde se budu 

snažit najít rozdíly a případné společné body v postavení kreslených politických 

komentářů ve zkoumaných prostředích. 
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Odchýlení se od tezí 

   Ve výsledné podobě této práce se od její plánované struktury popsané v tezích 

odchyluji jen v několika bodech. Jednou ze změn je výměna „vzorku“ české karikatury: 

původně jsem měla v úmyslu zabývat se karikaturou Vladimíra Jiránka, která 6. 

listopadu 1997 vyšla v Mladé frontě Dnes a zobrazovala tehdejšího předsedu strany 

KDU-ČSL Josefa Luxe. Tato karikatura vzbudila zejména kvůli svému popisku velkou 

kontroverzi a noviny se za ni pak omluvily. 

   Důvodů, proč jsem později dala přednost Reisenauerovým kresbám, je několik: svými 

případovými studiemi jsem chtěla ilustrovat různá témata karikatur a různé důsledky 

kontroverzí, avšak Jiránkova kresba byla, stejně jako ta Šútovcova, karikaturou 

současného politika, a stejně jako za tu Delonasovu se i za Jiránkovu kresbu omluvila 

redakce. V nakonec použitém případě Reisenauerových karikatur však jde o jiný způsob 

řešení kontroverze (stanovisko redakce podporující vlastního kreslíře) a také jiný obsah 

kresby (zobrazení historické osoby), než v ostatních dvou zkoumaných kreslených 

komentářích. Důvod, proč jsem Reisenauerovy kresby nezahrnula přímo do tezí, když 

jsem je vytvářela, je ten, že jsem tyto kresby v daný moment ještě neznala. 

   Druhou změnou oproti tezím je rozdělení původní první kapitoly na dvě samostatné 

kapitoly – jedna se zabývá definicí žánru a jeho historií, ta druhá pak jeho 

charakteristikou a dnešním postavením. Pro tuto změnu jsem se rozhodla z důvodu 

snahy o větší přehlednost a lepší organizaci celé práce.  

 

1. Definice a historie kresleného politického komentáře 

   Tato kapitola se bude ve snaze o vyjasnění termínů na začátku zabývat definicí pojmu 

a žánru kresleného politického komentáře. Protože předpokladem pro analýzu a 

posouzení současného stavu zkoumaného žánru je poznání jeho minulosti, je zde 

uvedena i stručná historie tohoto žánru – prvně na obecné úrovni a poté konkrétně v 

České republice, na Slovensku a ve Spojených státech. To poslouží jako teoretická báze 

pro následující případové studie kreslených komentářů vzniklých právě v těchto třech 

zemích.  
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1.1 Pojem karikatury: „caricature“ vs. „cartoon“ 

   Žánr, kterému se tato práce věnuje, se v českém jazyce nazývá karikatura. 

V angličtině však český termín „karikatura“ nachází dva možné překlady: jednak 

„caricature“, ale také „cartoon“.  

   „Caricature“, výraz pocházející z italského „caricare“, tedy přehánět2, v anglickém 

jazyce podle slovníku Macmillan znamená „kresbu, která silně zvýrazňuje hlavní rysy 

zobrazovaného člověka ve snaze ho zesměšnit“3.  

   „Cartoon“, což je také výraz založený na italském výrazu, a to „cartone“, tedy tvrdý 

papír4, je podle stejného slovníku „vtipná kresba v novinách nebo časopise, často i s 

popiskami“5. 

   „Cartoons“ se podle některých zdrojů „většinou skládají ze dvou částí: karikatury 

[caricature], která paroduje zobrazovaného jednotlivce, a aluze, která vytváří situaci 

nebo kontext, do kterého je jedinec vložen“6.   

   Karikatura (caricature) v „cartoons“ ale není nevyhnutelná; jak říká slovenský kreslíř 

Martin „Shooty“ Šútovec: „cartoon nemusí nutně používat karikaturu jako výrazový 

prostředek a metodu.“7 

   „Caricature“ by tak teoreticky bylo možné označit za jakousi podmnožinu žánru 

„cartoon“.  

   Tato práce se bude zabývat tím, čemu se v angličtině říká „political cartoon“. V 

češtině se tedy stejný žánr většinou nazývá „politická karikatura“, jak ale říká Radko 

Pytlík v publikaci Český kreslený humor 20. století: „termín karikatura užíváme ovšem 

šíře a myslíme tím humornou a satirickou kresbu vůbec, částečně i ilustraci.“8  

                                                 
2 HOLUBOVÁ, Eliška. Nesnesitelná lehkost karikatury aneb výbušné obrázky pod soudcovskou lupou 
[online]. [s.l.] : Vítězná práce soutěže IUS et SOCIETAS, ročník 2009/2010. 24 s. Esej. Právnická fakulta 
UK, Fakulta sociálních věd UK. Dostupné z WWW: 
<http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Holubova.pdf>. s. 2. 
3 Macmillan Dictionary [online]. [cit. 2011-05-17]. Caricature - definition. Dostupné z WWW: 
<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/caricature>. 
4 HOLUBOVÁ, Eliška. Nesnesitelná lehkost karikatury aneb výbušné obrázky pod soudcovskou lupou 
[online]. [s.l.] : Vítězná práce soutěže IUS et SOCIETAS, ročník 2009/2010. 24 s. Esej. Právnická fakulta 
UK, Fakulta sociálních věd UK. s. 2. 
5 Macmillan Dictionary [online]. [cit. 2011-05-17]. Cartoon - definition. Dostupné z WWW:  
<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cartoon>.  
6 University of Virginia [online]. [cit. 2011-05-08]. A Brief History of Political Cartoon. Dostupné z 
WWW: <http://xroads.virginia.edu/~ma96/puck/part1.html>. 
7 GARAJ, Patrik. Shooty [online]. 15.10.2007 [cit. 2011-05-20]. Shooty - fantóm slovenskej karikatúry. 
Dostupné z WWW: <http://www.shooty.sk/bla-bla/medialne-extempore/shooty-fantom-slovenskej-
karikatury-oktober-2007.html?page_id=3589>. 
8 PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor dvacátého století. Praha : Odeon, 1988. s. 7. 
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   Ve své práci budu v souladu s místním zvykem používat pojem „(politická) 

karikatura“ a opisné spojení „kreslený (politický) komentář“ jako synonyma.  

   Pro potřeby své práce si tedy zkoumaný žánr vymezuji jako ilustraci, jejíž obsah 

souvisí s politikou a většinou se váže na aktuální téma nebo na osobnost, která souvisí 

s aktuálním děním. Objevuje se většinou v denním tisku. Může i nemusí využívat 

karikaturu (ve smyslu vtipného vyzdvižení typických rysů zobrazované osoby nebo 

věci) jako metodu své práce; součástí kresleného politického komentáře může být i text, 

buď ve formě popisku, nebo v „řečových bublinách“ jakožto promluvy zobrazovaných 

lidí, nebo i zvířat či věcí.     

1.2 Historie žánru kresleného politického komentáře: počátky 

   „Touha komunikovat myšlenky prostřednictvím kreslení tady byla, samozřejmě, dřív 

než psaný jazyk a ve skutečnosti může stát v počátcích jeho vzniku. Vypadá to, že 

každá kultura cítila potřebu takového eidetického jazyka; v tomto smyslu se každá 

kresba, která představuje kompletní myšlenku, může nazývat kresleným komentářem 

[cartoon]“9. Tento fakt se pak může projevit i při snaze zkoumat historii kreslených 

komentářů, protože zde někdy dochází k prolínání s žánrem karikatury ve smyslu 

„caricare“, s kresleným vtipem či s komiksem.  

   Za první politickou karikaturu vůbec se nicméně zpravidla považuje kresba, která se 

objevila v Egyptě kolem roku 1360 před Kristem, a zesměšňovala Achnatona, 

neoblíbeného tchána Tutanchamóna10. Zesměšňující obrázky se objevovaly i v starém 

Řecku či Římské říši; je však nutné dodat, že v těchto případech ještě nešlo o kreslené 

komentáře v takovém duchu a formě, v jaké je známe dnes, a je tedy možné se přít o to, 

zdali se vůbec dají považovat za počátky kreslených politických komentářů obecně11.   

   Nicméně žánr karikatury ve smyslu již zmiňovaného italského „caricare“ se, jak 

původ slova napovídá, zrodil v Itálii a spojuje se se jménem Leonarda da Vinci a jeho 

                                                 
9 MARSCHALL, Richard E.; HORN, Maurice. The world encyclopedia of cartoons. New York : Chelsea 
house publishers, 1980. s. 15. 
10 DANJOUX, Ilan. Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon. PS: Political Science and 
Politics. Apríl 2007 [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.apsanet.org/imgtest/PSApr07Danjoux.pdf>. s. 245.   
11 DEWEY, Donald. The Art of Ill Will : the story of American Political Cartoons [online]. New York : 
New York University Press, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: 
<http://books.google.com/books?id=vNI9046BaRAC&pg=PA65&dq=editorial+cartoon&hl=sk&ei=-
ulfTfuxHYrC4gbDwbT4CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEgQ6AEwBzgK#v=
onepage&q=editorial%20cartoon&f=false>. s. 1. 
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studiemi lidských hlav12. Karikatury s politickými významy a odkazy se začaly rozvíjet 

v Německu v době Martina Luthera během náboženské reformace, která se spoléhala na 

obrazy jako na komunikační platformu kvůli nízké úrovni gramotnosti v Evropě; 

některé z těchto obrazů už můžeme vnímat jako politické karikatury v podstatě 

v dnešním významu13.   

   Co se týče karikatur v novinách, vynález knihtisku přinesl pro tento žánr velké změny. 

Vydávání prvních novin bylo finančně náročné, což se promítalo i do ceny, a tak si je 

mohli dovolit kupovat jen bohatší a většinou i vzdělanější lidé; proto i náměty karikatur 

většinou souvisely se zájmy elit a byly poměrně náročné k pochopení, protože se 

odvolávaly na vědomostní základnu nemnoha vzdělanců14.    

   Inovace v oblasti tisku ale vytvořily předpoklady pro vznik moderního kresleného 

komentáře, který se začal objevovat na stránkách pravidelně vycházejících novin či 

časopisů15.   

   Velice důležitým momentem pro rozvoj „zatížené kresby“, jak se karikatuře přezdívá, 

bylo založení časopisu La Caricature. Tento list začal vycházet v roce 1830 ve Francii, 

čímž karikatura „jako útočný politický druh kresby dostala své jméno“16. Neméně 

důležitým podnikem v této oblasti bylo také založení britského časopisu Punch v roce 

184117. 

   První člověk na světě zaměstnaný v novinách jako denní karikaturista se rovněž 

objevil v britském prostředí – byl to sir Francis Carruthers Gould, který se v roce 1888 

stal zaměstnancem listu Pall Mall Gazette18.   

 

                                                 
12 Encyclopaedia Britannica [online]. 2011 [cit. 2011-05-14]. Caricature and cartoon. Dostupné z WWW: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1347521/caricature-and-cartoon/>. 
13 UC San Diego Department of Communication [online]. [cit. 2011-05-08]. Manuscripts, Books, and 
Maps: The Printing Press and a Changing World. Dostupné z WWW: 
<http://communication.ucsd.edu/bjones/Books/luther.html>. 
14 DANJOUX, Ilan. Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon. PS: Political Science and 
Politics. April 2007 Issue. s. 245. 
15 Ibid. s. 245. 
16 HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955. s. 54. 
17 The Cartoonists' Club of Great Britain [online]. [cit. 2011-05-08]. The History of the Cartoon. 
Dostupné z WWW: <http://www.ccgb.org.uk/Pages/history_of_the_cartoon.html>. 
18 Ibid. 
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1.3 Historie kresleného politického komentáře v České 

republice 

   Ilustrace reagující na aktuální dění „provázejí v českých zemích už husitskou revoluci 

a reformační boje, můžeme je doložit také v baroku. Zlatým věkem politické satiry se 

však stává až 19. století, ve kterém vzniká nový fenomén, humoristický časopis“19. 

V rámci revoluční vlny „jara národů“ zde v roce 1849 vznikají časopisy Šotek a Brejle; 

později, v roce 1858, i zdaleka nejúspěšnější humoristický časopis druhé poloviny 19. 

století, Humoristické listy20. Adolf Hoffmeister vnímá toto období jako počátky dějin 

české karikatury a říká, že to byly počátky pro karikaturu velice šťastné, protože 

„v době jejího dospívání k politické a umělecké zralosti, dva velcí čeští pokrokoví 

malíři XIX. století propůjčili jí své kreslířské nadání. Hyppolit Soběslav Pinkas a Karel 

Purkyně“21. Mezi významné postavy politické kresby patřil ve druhé polovině 19. století 

i Mikoláš Aleš, který kreslil také do slovenských satirických listů. Dalšími důležitými 

jmény byly František Karel Kolár či Karel Václav Klíč22.  

   Karikatury se v 19. století objevovaly i v pamětních knihách a časopisech různých 

spolků umělců i studentů, které skýtaly prostor pro svobodnější vyjadřování než 

periodika pod kontrolou úřadů23.  

   Nicméně v roce 1900 kritik Gustav Jaroš v časopise Volné směry poukazuje na 

„dosavadní převahu selankového humoru nad skutečnou satirou“24, a na odcizenost 

umělců od života, lhostejných k veřejnému dění. Říká, že umělci podle všeho necítí „v 

sobě osten, aby karikaturou projevoval[i] svůj soud o zjevech dne a společnosti 

soudobé“25.  

   V počátcích dvacátého století se však věci mění: mnozí karikaturisté přesidlují z tehdy 

cenzurovaného rakouského prostředí za hranice, mezi nimi i František Kupka nebo 

Václav Hradecký, kteří v Paříži spolupracují s časopisem L’Assiette au Beurre, kde 

našli platformu pro volnější satirický výraz26.    

                                                 
19 CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. 
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. s. 99. 
20 HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955. s. 58. 
21 Ibid. s. 58. 
22 Viz HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955.  
23 CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. 
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. s. 9. 
24 Ibid. s. 11. 
25 HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955, s. 221.  
26 CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. 
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006., s. 11. 
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   Další generaci představují František Gellner, Zdeněk Kratochvíl a Josef Lada; 

objevuje se také několik nových satirických listů, třeba Šibeničky, Nebojsa, Dobrý den, 

Kopřivy nebo studentský Trn27. 

   V meziválečném období „na nebi karikatury v Čechách zářily hvězdy jako 

Hoffmeister nebo Bidlo“28, mezi význačné tvůrce patřili také Antonín Pelc, Vratislav 

Hugo Brunner či Hugo Boettinger tvořící pod pseudonymem Dr. Desiderius29.   

   Velice oblíbeným objektem karikaturistů byl už od konce 19. století Karel Kramář, 

jeden z mladočechů a pozdější první ministerský předseda první Československé 

republiky. Hoffmeister z něj v roce 1928 udělal „Monsieur Poire“, Pana Hrušku české 

politiky (viz Příloha č. 1), což byl odkaz na slavnou kresbu Charlese Philipona z roku 

1831 (viz Příloha č. 2). Ve Philiponově karikatuře se hlava francouzského krále Ludvíka 

Filipa postupně měnila v hrušku, čímž Philipon vizuálně zachytil pokles královy 

popularity; podobným procesem prošel i Kramář. Ve dvacátých letech jej karikaturisté 

zpodobovali také jako „krále Soběslava“, a satirizovali tak jeho velikášství a mocenské 

ambice30. 

   Před válkou a během ní však bylo mnoho tvůrců umlčeno; někteří v kritizování 

poměrů pokračovali v emigraci – třeba Hoffmeister nebo Pelc31.  

   Po roce 1948 se politická situace opět mění: „Stalinská uměnověda chápala karikaturu 

především jako účinný prostředek ovlivňování mas, který má schopnost populární 

formou tlumočit politickou linii komunistické strany.“32 Kniha Karikatura bojující 

z roku 1963 však situaci vidí následovně: „Karikatura […] po vítězství socialistické 

revoluce začala plnit poprvé v dějinách lidstva novou ideologickou funkci ve státě, 

jehož vlády se chopil pracující lid. Počínaje světodějným Říjnem 1917 pozvedá 

politická karikatura svůj úderný hlas a všechnu svou zbroj proti kapitalismu – ve 

světové revoluci proletářské.“33 

                                                 
27 HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955. s. 63-64. 
28 FÖLDVÁRI, Kornel. O karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala - L.C.A. Publishers Group, 2006. 
s. 48. 
29 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha : Libri, 2007. s. 101. 
30 CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. 
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. s. 59. 
31 HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955. s. 71. 
32 CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. 
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. s. 89. 
33 KLIVAR, Miroslav. Karikatura bojující : Antologie současné politické karikatury a kresby 1945 - 
1962. Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1963. s. 8. 
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   Jistou „odchylkou“ bylo období pražského jara, které je možno považovat za „zlatou 

éru karikatury a svobody slova“34. V tomto období byly populární třeba karikatury 

Ivana Steigera (v Literárních novinách) či kresby dvojice Pavel Hanuš a Miroslav 

Liďák, podepisované Haďák (v Literárních novinách a Literárních listech)35. 

   Hlavním nositelem kresleného humoru se však v období po roce 1948 stal list 

Dikobraz, založený v roce 1945. Ten svůj obsah po únoru 1948 přizpůsoboval 

ideologickému hledisku tehdejšího režimu36.  

   S rokem 1989 se situace opět mění, minimálně co se možností svobodnějšího 

vyjadřování týče, avšak, jak říká Ivan Hanousek, „vzhled několika zdejších živořících či 

už zesnulých humoristických časopisů je a vždy byl žalostný“37. 

  Mezi nejvýraznější současné kreslíře patří třeba Václav Teichmann, který kreslí pro 

Hospodářské noviny, nebo Vladimír Jiránek, jehož kresby se dnes dají najít v Lidových 

novinách. Dále pak jsou důležitými postavami české karikatury i Vladimír Renčín, 

Pavel Reisenauer, jehož kresbu zkoumá čtvrtá kapitola této práce, Miroslav Barták, a 

další38; v zahraničí publikuje již zmiňovaný Ivan Steiger, který kreslí pro The Times, Le 

Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung a do La Stapmy39.  

  

1.4 Historie kresleného politického komentáře na Slovensku 

   Na území dnešního Slovenska se počátky žánru karikatury také spojují se vznikem 

prvních humoristických a satirických časopisů, což bylo začátkem 60. let 19. století40. 

Na rozdíl od Hoffmeisterova radostného hodnocení počátků karikatury v českém 

prostředí však slovenský literární vědec Kornel Földváry popisuje počátky stejného 

žánru na dnešním Slovensku s opačnými pocity: „Slovenská karikatura se nezrodila pod 

šťastnou hvězdou – pokud v tom neveselém čase Slovensko vůbec nějakou šťastnou 

hvězdu mělo. U její kolébky nestály totiž výtvarná esa jako Peter Michal Bohúň nebo 

                                                 
34 OSVALDOVÁ, Barbora. Ivan Steiger. Xantypa. 2000, roč. 6, č. 10, s. 38-42. 
35 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha : Libri, 2007. s. 101. 
36 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945-1989.I., 1945-1948. Praha : Academia, 2007. s. 
318 
37 HANOUSEK, Ivan. O postavení cartoon v českém tisku : Vtipná kresba je novinový žánr (ale ví to 
někdo?). E-GAG [online]. 6.1.2011, 2011/1, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ismailkar.com/GAG11-01.pdf>. s. 7. 
38 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha : Libri, 2007. s. 101. 
39 OSVALDOVÁ, Barbora. Ivan Steiger. Xantypa. 2000, roč. 6, č. 10, s. 38-42. 
40 ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . Bratislava : Tatran, 
1988. s. 22. 
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Jozef Božetech Klemens […], ale redaktor a vydavatel satirického Černokňažníka 

Viliam Pauliny-Tóth“41.  

   Pauliny-Tóth založil časopis Černokňažník, tzv. „týždenník pre humor a 

belletristiku“42, v Budíně v roce 1861. Časopis vycházel do roku 1864 a autorem většiny 

jeho kreseb byl Pauliny-Tóth osobně, který však, jak říká Földváry, byl „i navzdory 

ambicím menší spisovatel a v podstatě příležitostný kreslíř z nouze“43. Pauliny-Tóth 

publikoval politické kresby i v časopise Sokol, jenž sám vydával. V tomto časopise 

vyšla i relativně známá kresba „Aj toto je „zastupiteľ“ ľudu“ (1866), kritizující poměry 

před rakousko-maďarským vyrovnáním44 (viz Příloha č. 3).  

   Slovenská výtvarná publicistika se ve svých počátcích rozvíjela v těsném vztahu se 

slovenským národním hnutím a kopírovala jeho proměny, avšak „výtvarná úroveň 

karikatur nebyla vysoká“45; aktivity kreslířů podle Földváryho dokonce směrovaly do 

slepé uličky, „ze které se pak výtvarný humor po dlouhá desetiletí neuměl vymotat“46.   

   Ani další satirická periodika tohoto období, jako třeba Rarášek (1870-1875), Rarach 

(1875) či Ježibaba (1871 – 1872) a jejich karikaturisté Peter Bella-Horal, Vladimír 

Horal či Blažej Bulla, svou produkcí příliš nevybočovaly z řady47.  

   Zajímavou změnou však bylo obnovení vydávání časopisu Černokňažník v Martině v 

roce 1876, kterému se pro spolupráci povedlo získat kromě jiných i Mikoláše Alše. 

Díky Alšově pomoci se „ve druhé polovině osmdesátých a v první polovině 

devadesátých let 19. století politická karikatura na Slovensku […] dostala na výtvarnou 

úroveň, k jaké se pak až do období před první světovou válkou ani nepřiblížila“48. 

   Vytvoření Československé republiky po rozpadu Rakousko-Uherska pro politickou 

kresbu znamenalo možnost oproštění se od tlaků maďarizace. Aktivita na poli 

kresleného komentáře se od tohoto období realizovala zejména prostřednictvím 

časopisu Kocúr (1919-1945), který se opíral o kreslíře Andreje Kováčika. Vycházelo i 

                                                 
41 FÖLDVÁRI, Kornel. Päťadvadsať : Kniha o slovenskej karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala, 
2005., bez označení strany.   
42 ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . Bratislava : Tatran, 
1988. s. 22. 
43 FÖLDVÁRI, Kornel. Päťadvadsať : Kniha o slovenskej karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala, 
2005. bez označení strany.  
44 ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . Bratislava : Tatran, 
1988. s. 24. 
45 Ibid. s. 25. 
46 FÖLDVÁRI, Kornel. O karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala - L.C.A. Publishers Group, 2006. 
s. 47. 
47 ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . Bratislava : Tatran, 
1988. s. 25-27. 
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několik dalších časopisů s různou politickou příslušností – agrárnický Jež, ľudácká 

Koza, Dereš a Osa, či protihlinkovská Kosa49.  

   Po roce 1945 vzniklo několik nových časopisů (Šibeničky, Šidlo, Slimák), po únoru 

1948 však monopolní pozici získal nový časopis Roháč, který fungoval pod dohledem 

Komunistické strany a podléhal cenzuře.     

   O politické kresbě na Slovensku ve dvacátém století Földváry obecně říká: „Až na 

zanedbatelné výjimky tvoří jediný souvislý proud chorobných fobií a lživé propagandy. 

Etika zde nikdy neměla místo ani jako Popelka v koutě (o estetice nemluvě). Autoři 

apelovali na to nejhorší v člověku, údery pod pás se staly základní součástí arzenálu a 

s fakty se zacházelo s obdivuhodnou volností.“50 

   Když se však zkusíme podívat na zmiňované „zanedbatelné výjimky“, najdeme 

několik zajímavých tvůrců, třeba Viktora Kubalu, Igora Kostku, Fedora Vice, Ivana 

Popoviče etc. 

   V období po roce 1989 mezi nejvýznamnější kreslíře patří Jozef Gertli tvořící pod 

pseudonymem Danglár, jehož kresby se objevují v deníku Pravda, kde se dnes Danglár 

pravidelně střídá s Milošem Gašparcem; dále i Martin „Shooty“ Šútovec, od roku 2002 

kreslící pro deník SME. Jeho kresbě se budu věnovat podrobněji ve 4. kapitole. Kromě 

Šútovce pro SME občas kreslí i karikaturista Matúš Vizár. Pro Hospodárske noviny 

dnes tvoří Fedor Vico a Pavel Jakubec51. 

 

1.5 Historie kresleného politického komentáře v USA 

   První známý publikovaný kreslený komentář související s politikou se na území 

dnešních Spojených států objevil ještě před jejich vznikem – šlo o kresbu Benjamina 

Franklina, jednoho z „otců zakladatelů“ USA, kterou se snažil podnítit britské kolonie 

na území Severní Ameriky k tomu, aby spojily své síly proti Francouzům a jejich 

indiánským spojencům52.   

                                                                                                                                               
48 ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . Bratislava : Tatran, 
1988. s. 30. 
49 FÖLDVÁRI, Kornel. O karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala - L.C.A. Publishers Group, 2006. 
s. 48-49. 
50 Ibid. s. 23. 
51 O tvorbě některých současných slovenských karikaturistů víc v publikaci FÖLDVÁRI, Kornel. 
Päťadvadsať : Kniha o slovenskej karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2005. 
52 DEWEY, Donald. The Art of Ill Will : the story of American Political Cartoons [online]. New York : 
New York University Press, 2007 [cit. 2011-05-18]. s. 2. 
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   Kresba zobrazuje části hada, jež měly představovat jednotlivé kolonie53. Popisek ke 

kresbě zní „Join, or Die“, tedy „Spojte se, nebo zemřete“ (viz Příloha č. 4). Kresba vyšla 

9. května 1754 v listu The Pennsylvania Gazzette54.  

   Vznik Spojených států a přijetí Ústavy a jejich dodatků – zejména toho prvního – 

znamenaly pro kreslíře bezprecedentní svobodu vyjadřovat své názory, ochraňovanou 

soudy před obviněními z pomlouvání a též před případným pronásledováním vládou55.  

   Vzhledem k problematické distribuci a vysoké ceně novin ale kreslené politické 

komentáře v 18. a počátkem 19. století dokázaly ve Spojených státech oslovit jen 

relativně malé množství gramotných občanů s volebním právem. Se zvyšující se 

imigrací do Spojených států během 19. století však publikum kreslených komentářů 

narůstalo56. Oblíbeným objektem karikaturistů v této době byl sedmý prezident USA 

Andrew Jackson. Kreslíři se posmívali jeho snahám o uzurpaci moci a obcházení 

Kongresu a často jej zobrazovali jako „krále Andrewa I“57. 

   Další vývoj pak přinesla občanská válka severu proti jihu (1861-1865). Nově 

zakládané ilustrované týdenníky dosáhly nebývalého nákladu díky velkému zájmu o 

novinky. Velice známým se v tomto období svými ilustrovanými výpady proti 

Konfederaci stal karikaturista Thomas Nast (1840-1902), který pracoval a kreslil pro 

časopis Harper’s Weekly58. Nast je dnes považován za „otce kresleného politického 

komentáře v Americe“59: kromě vizuálu známého „strýčka Sama“ jako zpodobení 

americké vlády a Spojených států obecně (Uncle SAm – USA) je též autorem dnes již 

tradičních „zvířecích“ reprezentací dvou hlavních amerických politických stran – pro 

Demokratickou stranu Nast vytvořil oslíka a pro Republikány slona60 61.   

                                                 
53 Důvod, proč se Franklin rozhodl pro hada, souvisí s tím, že se v jeho časech věřilo, že když se části 
rozsekaného hada před západem slunce spojí, had obživne. Víc v již zmiňované publikaci DEWEY, 
Donald. The Art of Ill Will : the story of American Political Cartoons [online]. New York : New York 
University Press, 2007 [cit. 2011-05-18].    
54 Library of Congress [online]. [cit. 2011-05-17]. Join or Die. Dostupné z WWW: 
<http://www.loc.gov/pictures/item/2002695523/>. 
55 KATZ, Henry. An Historic Look at Political Cartoons. Nieman Reports [online]. Zima 2004, [cit. 2011-
04-26].  
56 Ibid. 
57 The White House [online]. [cit. 2011-05-17]. Andrew Jackson . Dostupné z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/about/presidents/andrewjackson>. 
58 KATZ, Henry. An Historic Look at Political Cartoons. Nieman Reports [online]. Zima 2004, [cit. 2011-
04-26]. 
59 The Historic Elephant and Donkey: It Was Thomas Nast Who Brought Them Into Politics. New York 
Times [online]. 2.8.1908 [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: <http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?_r=1&res=9D07EFDB113EE033A25751C0A96E9C946997D6CF&oref=slogin>.  
60 Ibid. 
61 Pro zajímavost je možné zmínit též další notoricky známou figuru, kterou do americké reality v její 
dnešní vizuální podobě Nast přinesl: jde o Santa Clause. Víc v publikaci MORIO, Walter, et al. Thomas 
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   Nast ovlivňoval rozvoj žánru kresleného politického komentáře i později, když se jeho 

novým „terčem“ stala poválečná politika v New Yorku. Nast se soustředil především na 

politickou mašinerii pod názvem Tammany Hall, což byla koalice Demokratické strany, 

která v polovině 19. století dominovala newyorské politice a které kritikové vyčítali 

rodinkaření, kradení a nízké mravy obecně.   

   Nast si jako symbol všech hříchů Tammany Hall vybral politika jménem William M. 

Tweed, který je právě díky Nastovi dnes známý spíše pod přezdívkou „Boss“ Tweed 

(viz Příloha č. 5). Tweed sice nikdy skutečným „bossem“ Tammany Hall nebyl, avšak 

pro karikaturistu Nasta skýtal dokonalý objekt k zesměšňování nejen kvůli svému 

výraznému vzhledu, ale i různým nečestným aktivitám. „Boss“ Tweed je dnes 

označován za pravděpodobně (zatím) nejpranýřovanější objekt karikatur v celé 

americké historii a jeho známý výrok sílu a vliv Nastových kreseb jen potvrzuje: 

„Zastavte ty zatracený obrázky! Nezajímá mě, co o mně napíšou noviny, mí voliči 

stejně neumí číst, ale umí sakra vidět ty obrázky!“62   

   Pro úplnost je vhodné zmínit i konec moci „Bosse“ Tweeda – právě Nastovy kresby 

totiž vedly k vyšetřování praktik Tammany Hall a Tweedovi zabezpečily pobyt ve 

vězení63. 

   Obecně se spor Thomase Nasta s „Bossem“ Tweedem vnímá jako moment, který měl 

zásadní vliv na etablování rodícího se žánru kresleného politického komentáře ve 

Spojených státech64.   

   Další výraznou postavou tohoto období byl Joseph Ferdinand Keppler, který v roce 

1871 založil časopis Puck. Ten čerpal z tradice německých a italských karikatur a 

vycházel až do konce první světové války; šlo o první úspěšný humoristický časopis na 

americké půdě65.  

   Mezi význačné následovníky Nasta či Kepplera ve dvacátém století patřil Herbert 

Block, tvořící pod pseudonymem Herblock, který získal několik Pulitzerových cen za 

                                                                                                                                               
Nast : ein Landauer, der amerikanische Geschichte zeichnete und machte. Landau/Pfalz : Pfälzer 
Kunstverlag H. Blinn, 1977. 144 s.  
62 MINIX, Dean A. Political Cartoons: A Research Note. Southwestern Journal of International Studies 
[online]. Březen 2005, [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www1.appstate.edu/~stefanov/POLITICAL%20CARTOONS%20A%20RESEARCH%20NOTE.
pdf>. s. 75. 
63 DEWEY, Donald. The Art of Ill Will : the story of American Political Cartoons [online]. New York : 
New York University Press, 2007 [cit. 2011-05-18]. s. 29. 
64 American Studies at the University of Virginia [online]. [cit. 2011-05-17]. A Brief History of Political 
Cartoons. Dostupné z WWW: <http://xroads.virginia.edu/~ma96/puck/part1.html>. 
65 Ibid. 
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politické karikatury. Jedním z nejdůležitějších karikaturistů současnosti je Pat Oliphant, 

původem Australan, který patří mezi nejpřednější světové karikaturisty66.  

 

2. Kreslené komentáře: charakteristika a postavení 

„Parodie a karikatury jsou nejpichlavější z kritik.“ 
Aldous Huxley 

 

   Politické karikatury jsou specifickou formou komunikace, která se pohybuje na 

pomezí dvou žánrů: mediálního komentáře a politické satiry. Jsou to „komentáře 

v obrázcích“, které pracují se sobě vlastní vizuální rétorikou, kombinují někdy zdánlivě 

nesouvisející události, a vyjadřují se ve zkratce, pokud možno vtipně a úderně. 

   Pro kreslené politické komentáře je typická dočasnost, pomíjivost. Protože karikatura 

většinou reaguje na aktuální události, dobře se hodí k médiu, ve kterém bývá nejčastěji 

publikována, tedy k deníkům. Ona sama pak vzniká a i „zaniká“ – tedy její význam, 

platnost a aktuálnost se ztrácí – s médiem, ve kterém vychází67.  

   Přítomnost kreslených komentářů v denních novinách je však zároveň relativně 

paradoxní, a to z několika důvodů: jsou to grafické prvky ve verbálních médiích; 

zveličují a deformují realitu, zatímco noviny typicky zdůrazňují přesnost faktů a 

nezaujatost, a nakonec: často pracují s emocemi čtenářů, zatímco píšící novináři a 

komentátoři nabízejí důkazy a logické argumenty68. 

 

2.1 Funkce karikatur 

   Kreslený politický komentář plní několik funkcí – má samozřejmě funkci ilustrační, 

kterou se noviny snaží zaujmout čtenáře, ale důležitá je zejména jeho funkce nositele 

myšlenek a názorů; v porovnání s psaným komentářem má výhodu v tom, že může 

pracovat i s jiným než racionálním vnímáním čtenářů, a tak dokáže být účinnější69. 

                                                 
66 MARSCHALL, Richard E.; HORN, Maurice. The world encyclopedia of cartoons. New York : 
Chelsea house publishers, 1980. s. 422. 
67 Taková charakteristika se neváže nevyhnutelně vždy ke všem kresleným politickým komentářům, 
nicméně obecně se na ně dá tímto způsobem nahlížet ve většině případů. 
68 FRANKLIN, Bob; HAMER, Martin; HANNA, Mark, et al. Key concepts in journalism studies. 
London : Sage Publications, 2005. s. 32. 
69 HANOUSEK, Ivan. O postavení cartoon v českém tisku : Vtipná kresba je novinový žánr (ale ví to 
někdo?). E-GAG [online]. 6.1.2011, 2011/1, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ismailkar.com/GAG11-01.pdf>., s. 10 
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   Mezi úkoly a funkce kreslených politických komentářů patří vyjadřovat názory – 

často poměrně provokativní – a tím podporovat a podněcovat veřejnou diskuzi o 

zásadních, nebo i méně zásadních otázkách; dále také poukazovat na negativa ve 

společnosti, a tato negativa komentovat a satirizovat. Stejně jako tisk obecně by i 

karikatury měly být „strážním psem demokracie“ – své poslání v této oblasti naplňují 

kontrolováním veřejných činitelů a institucí a zesměšňováním jejich přešlapů. 

   Tím vším karikaturisté testují svobodu slova, a i proto jsou někdy přirovnáváni ke 

kanárkům, kteří se spouštějí do šachet v uhelných dolech, aby se prověřila kvalita 

vzduchu. Kanárci jako velice citlivá zvířata v případě přítomnosti jedovatých plynů 

zemřou; karikaturisty je tak možno považovat za jakési „kanárky svobody slova“ – když 

je svoboda slova a její využívání v nevyhovujícím stavu, na tvorbě karikaturistů se to 

rychle odrazí.  

 

2.2 Nástroje karikaturistů 

   Tvůrci kreslených politických komentářů pracují se zveličováním, deformací, 

karikováním, zjednodušováním, zobecňováním či stereotypy. Důležitým prvkem je i 

využívání analogií, metafor, ironie, dvojznačnosti. Karikatury také často pracují se 

znaky a symboly – třeba nakreslení holubice se obecně vnímá jako symbol míru, 

doutníku jako symbol bohatství70.   

   K dosažení komického účinku se v kreslených politických komentářích uplatňují také 

jisté sety kódů, které kanadský autor Raymond N. Morris označuje za „rétorické 

nástroje“ a počítá mezi ně opozici, v rámci které se komplexnější problém redukuje do 

zápasu mezi dvěma postavami, dále kondenzaci, kde autor kresleného komentáře 

zhušťuje nesouvisející události do společného, jednotného rámce, pak kombinaci, tedy 

spojení odlišných elementů nebo myšlenek z různých míst s rozličnými významy, a 

nakonec domestikaci, kde jsou vzdálené události popsány v terminologii každodenního 

života71.     

   Je důležité si uvědomit, že využíváním těchto nástrojů karikaturisté kladou na své 

čtenáře/diváky jisté nároky – aby člověk pochopil význam karikatur a ocenil je, musí 

                                                 
70 HOU, Charles; HOU, Cynthia. The art of decoding political cartoons : a teacher's guide. Vancouver  : 
Moody's Lookout Press, 1998. s. 11-18.  
71 How to Read a Newspaper and How to Read a Cartoon. McCord Museum: The Art of Cartooning : 
Where to Draw the Line? Editorial Cartoons in Quebec, 1950-2000 [online]. 2009, [cit. 2011-05-14]. 
Dostupný z WWW: <http://www.musee-mccord.qc.ca/caricatures/pdf/words/read.pdf>. s. 3. 
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znát význam použitých symbolů, odkazů, metafor apod., často musí být také ochoten 

otevřít se novým názorům a úhlům pohledu. Že to ne vždy vyjde, ilustrují četné 

kontroverze, které karikatury způsobily a způsobují.  

 

2.3 Pozice, relevance a vliv kreslených politických komentářů  

   Noviny dnes politickým (ale ani jiným) karikaturám nevěnují příliš mnoho prostoru a 

mají jistou tendenci přehlížet je jako nedůležitý žánr. Jedním z důvodů může být 

zdánlivá hravost karikatur – jde přeci „jen“ o vtipné obrázky, a existuje zde názor, že 

„co je vtipné, to nemůže být důležité – důležité věci jsou přece vždy vážné“, jak to 

kdysi řekl E. B. White72. Karikaturisté jsou vydavateli novin často vnímání jako 

nepotřební a je zde tendence na nich šetřit73. 

   Už pohled na historii kreslených politických komentářů však naznačuje, že karikatury 

můžou hrát ve společnosti významnou roli: dokážou třeba přispět k ukončení něčí 

politické kariéry, jak to bylo třeba v případě „Bosse“ Tweeda; můžou také urychlit spád 

událostí nebo události přímo iniciovat: uvádí se třeba role karikatur při urychlení 

Francouzské revoluce tím, že se karikatury vysmívaly králi a naopak oslavovaly 

symboly republiky; také zpracování Bostonského masakru kreslířem Paulem Reverem 

se vnímá jako „urychlovač“ začátku americké války za nezávislost74. 

   I pozdvižení, které před pár lety vyvolaly karikatury proroka Mohameda uveřejněné 

v dánském deníku Jyllands-Posten, ilustrují sílu a vliv karikatur ve společnosti. 

   Kvůli obavám z takřka nekontrolovatelné moci kreslených komentářů a jejich 

schopnosti poškodit veřejný obraz svých objektů se v minulosti vyskytlo i mnoho 

pokusů o umlčení karikaturistů – třeba David Low, karikaturista z Nového Zélandu 

tvořící ve Velké Británii, se ocitl na seznamu SS, v tzv. Černé knize lidí určených k 

likvidaci, protože se jeho kresby nelíbily Adolfu Hitlerovi. Jedním z nejdramatičtějších 

                                                 
72 LAMB, Chris. The Fixable Decline of Editorial Cartooning : Editorial page editors and business 
decisions combine to weaken what is the strength of editorial cartoons.. Nieman Reports : THE NIEMAN 
FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD UNIVERSITY [online]. Winter 2004, 4, [cit. 2011-
05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/04winter.pdf>. s. 18.   
73 HANOUSEK, Ivan. O postavení cartoon v českém tisku : Vtipná kresba je novinový žánr (ale ví to 
někdo?). E-GAG [online]. 6.1.2011, 2011/1, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ismailkar.com/GAG11-01.pdf>. s. 11. 
74 DANJOUX, Ilan. Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon. PS: Political Science and 
Politics [online]. Apríl 2007 [cit. 2011-03-26]. s. 246. 
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případů umlčování karikaturistů je vražda palestinského kreslíře Naji Salim Al-Aliho 

z roku 1987 za jeho kritiku arabských a palestinských vůdců75.  

   Protože většina snah o umlčení karikaturistů pramení z představy o tom, že negativní 

vylíčení nějakého objektu v karikaturách může vést k změně způsobu, jak se na něj lidé 

dívají a co si o něm myslí, můžeme zde odkázat na zajímavou studii Lindsay 

Neubergerové a Mariny Krcmarové76. Ta analyzovala právě vliv kreslených komentářů 

na změnu názoru či postoje respondentů. Ukázalo se, že větší vliv než kresby samotné 

mají texty, nebo dvojice text + karikatura zabývající se stejným tématem. Studie 

nicméně zjistila i to, že „politické karikatury můžou tvořit důležitou část rozhodování se 

o politice“77. 

 

3. Karikatury proti zbytku světa: kde jsou hranice 

svobody projevu? 

  
„Co je to svoboda projevu? Bez svobody urážet přestává existovat.“ 

Salman Rushdie  

 

   Jak naznačují předešlé kapitoly, karikaturisté a jejich využívání svobody slova se 

často stávají předmětem sporů. Tato kapitola se zaměří na koncept svobody slova 

samotný a na jeho vnímání, a také na jeho pozici v Evropě a ve Spojených státech, což 

později poslouží jako teoretické pozadí pro vyhodnocení případových studií této práce.  

   Ve své další části tato kapitola uvádí několik konkrétních problematických momentů, 

kdy svoboda slova v tvorbě karikaturistů naráží na jiné svobody, práva, ohledy či zájmy. 

Na závěr kapitola zkoumá různé snahy o regulaci tvorby karikaturistů, a pak i důsledky 

těchto snah a zmiňovaných střetů.   

  

                                                 
75 Ibid. s. 246. 
76 NEUBERGER, Lindsay; KRCMAR, Marina. Exploring the Effects of Editorial Cartoons on Attitude 
Change: An Experimental Analysis. Studie prezentovaná na konferenci International Communication 
Association Conference [online]. Montreal : 2008 [cit. 2011-05-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/3/3/7/7/pages233778/p233778-
1.php>. 
77 Ibid. s. 2. 
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3.1 Koncept svobody projevu  

   Koncept svobody projevu zahrnuje i širší pole než jen to, kterým se většinou rozumí 

základní význam pojmu „projev“ nebo „slovo“, tedy mluvený projev. Patří sem i psaný 

projev, stejně jako znakový jazyk, piktogramy, obrázky, filmy, hry, či abstraktní 

umělecké a hudební výkony. Svoboda slova tedy odkazuje na svobodu komunikace 

a naopak.   

   Je nepochybné, že možnost svobodně vyjadřovat myšlenky, názory a postřehy je 

klíčová pro otevřenou demokratickou společnost; zde je možné zmínit také několik 

teoretických přístupů vysvětlujících důvody a potřebu ochrany svobody projevu, 

relevantních pro otázku tisku: například tzv. teorie hledání pravdy, pracující 

s konceptem volného trhu idejí, podle které svoboda rozšiřovat nové informace 

a kritizovat převažující názory je nevyhnutelná pro eliminování nesprávných úsudků o 

faktech či hodnotách – i když je potřebné říci, že tato teorie je někdy označována za 

filozoficky naivní. Dalším přístupem je tzv. teorie samosprávy, která otevřenou diskuzi 

vnímá jako základ demokracie a tisk jako jejího pověstného hlídacího psa. Zmínit 

můžeme i tzv. teorii společenské stability, která vyzdvihuje svobodu projevu jako 

způsob uvolňování napětí ve společnosti mírumilovnou formou78.   

   Do legislativy se různé teoretické přístupy ke svobodě projevu promítají různými 

způsoby – někdy se pracuje se zmiňovaným „trhem idejí“ a vyjádření názoru se 

ponechává široký manévrovací prostor; jindy se objevuje snaha regulovat svobodu 

projevu státem stanovenými normami. 

 

3.1.1 Ochrana svobody projevu v Evropě 

   Evropská právní tradice pracuje s představou, že svoboda projevu nestojí osamoceně, 

ale je součástí celého systému rovnocenných hodnot, jejichž konečným cílem je zaručit 

důstojnost člověka a jeho svobodný rozvoj79. 

   Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve svém článku 10 

nejdřív každému zaručuje právo na svobodu projevu, avšak hned ve druhém odstavci 

                                                 
78 Viz ALEXANDER, Larry. Freedom of speech. Vol. I, Foundations. Aldershot  : Ashgate, 2000. 
79 HART, Jan. Svoboda projevu v USA a v Evropě. Právní rozhledy. 2002, 0001, s. 30; s odvoláním na 
případ Luth a případ Mefisto v judikatuře německého ústavního soudu.  
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stejného článku zdůrazňuje, že výkon této svobody zahrnuje i povinnosti a odpovědnost 

a může podléhat omezením80 (pro celé znění článku i dokumentu viz Příloha č. 6).  

   Při zpětném pohledu na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) však 

zjistíme, že svobodě projevu v souvislosti s parodiemi je ponechán poměrně široký 

prostor. Jako příklad zde můžeme uvést případ Sdružení výtvarných umělců 

(Vereinigung Bildender Künstler) versus Rakousko (2007). V tomto případě si stěžoval 

bývalý tajemník FPÖ Walter Meischberger na malbu umělce Otto Mühle s názvem 

Apokalypsa, kde bylo více veřejně známých lidí včetně Meischbergera zobrazených 

v různých sexuálních pozicích. ESLP však malbu považoval za karikaturu 

Meischbergerova politického působení a rozhodl, že zákaz jejího vystavování by 

nepřípustným způsobem omezoval svobodu projevu umělce81. 

   Co se týče jednotlivých zkoumaných evropských zemí, tedy Slovenské a České 

republiky, obě svobodu slova upravují stejně, vzhledem k tomu, že jejich ústavy mají 

společné kořeny. Když se tedy podíváme na Listinu základních práv a svobod ústavního 

pořádku České republiky jako na zástupce obou zemí, zjistíme, že ta ve svém článku 16 

také dává každému „právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a 

informace bez ohledu na hranice státu,“ avšak hned dodává, že „svobodu projevu a 

právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 

bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“82 (pro celé znění článku i 

dokumentu viz Příloha č. 7).  

   Svoboda projevu v evropském pojímání tedy není – na rozdíl od USA, jak ji popisuji 

v další části – absolutní ani zdánlivě, a její povinnost ustupovat jiným zájmům je 

zakotvena přímo ve stejných dokumentech, jako svoboda projevu samotná.  

                                                 
80 Úmluva předepisuje, že tyto omezení „stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti 
v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a 
zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných 
informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“ Zdroj: Česká advokátní komora [online]. 
[cit. 2011-05-19]. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Dostupné z WWW: 
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=745>. 
81 Netherlands Institute of Human Rights: Utrecht School of Law [online]. 2007 [cit. 2011-05-14]. 
Vereinigung Bildender Künstler v. Austria. Dostupné z WWW: 
<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/3cad5b8597bffc7fc12
5726f0031050c?OpenDocument>. 
82 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1998 [cit. 2011-05-19]. USNESENÍ 
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV 
A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>. 
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   Zaměříme-li se na judikaturu soudů České a Slovenské republiky a její soudní 

přezkum střetů svobody projevu a jiných práv a svobod v karikaturách, vidíme, že i zde 

je svoboda projevu výrazně chráněna: připomeňme třeba několik neúspěšných soudních 

procesů vedených manželkou bývalého českého premiéra Petrou Paroubkovou, které se 

nelíbilo její „pornografické“ zobrazení v komiksu Zelený Raoul83, či spor bývalého 

slovenského premiéra Roberta Fica s deníkem SME, kde také soud podpořil svobodu 

projevu tvůrce obrázku (víc v další kapitole této práce).  

   Na druhou stranu zde však je i případ ze Slovenska, kdy deník soud o karikaturu 

prohrál a musel žalobci zaplatit odškodné – šlo o soudní při slovenského exministra 

spravedlnosti a šéfa Nejvyššího soudu Štefana Harabina, který zažaloval deník Pravda a 

vysoudil 3 miliony slovenských korun za glosy a karikatury. Ty upozorňovaly na to, jak 

některým soudcům rozdal dohromady pětimilionové odměny84.  

 

3.1.2 Ochrana svobody projevu v USA 

   Ochrana svobody projevu je ve Spojených státech zakotvena v prvním dodatku 

k americké ústavě85, který je někdy vnímán jako právní základ absolutní svobody slova, 

protože neobsahuje žádné zmínky o možných omezeních výkonu této svobody.  

   I v americkém prostředí však jisté druhy limitů svobody slova přeci jen existují. 

Vzhledem k právní tradici Spojených států, založené na tzv. zvykovém právu, zde roli 

hrají různé precedenty a právní obyčeje, které možnost využíváni svobody slova 

omezují86. 

   Jednou z nich je doktrína „jasného a bezprostředního nebezpečí“ (clear and present 

danger), která dovoluje limitaci svobody projevu, pokud existuje „jasné a bezprostřední 

                                                 
83 Aktuálně.cz [online]. 20.7.2010 [cit. 2011-05-19]. Žádné porno. Paroubková znovu prohrála při o 
karikaturu. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-
pravo/clanek.phtml?id=673240>. 
84 Sme.sk [online]. 15.2.2006 [cit. 2011-05-19]. Harabin vysúdil 3 milióny - aj za karikatúry. Dostupné z 
WWW: <http://www.sme.sk/c/2591882/harabin-vysudil-3-miliony-aj-za-karikatury.html>. 
85 Text dodatku: „Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by 
zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující 
svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti 
o nápravu křivd.“ Zdroj: TINDALL, Gerorge B.; SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 904 s. Pro plný text americké listiny práv viz také Přílohu č. 
9. 
86 Důležité je zmínit, že precedenty se uplatňují i v evropském prostředí – dokladem může být judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva. 
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nebezpečí“, že by tento projev mohl vést k vážným důsledkům (substantive evils), které 

má Kongres právo potlačovat87.  

   Ve vztahu k politické moci a veřejným činitelům je klíčovým tzv. Sullivanovo 

pravidlo. Jde o poměrně kontroverzní zásadu, která byla zavedena případem New York 

Times versus Sullivan (1964): Pokud se veřejný činitel stane obětí falešného výroku, 

podle tohoto pravidla musí důkazní břemeno nést on sám, a musí prokázat zlý úmysl 

druhé strany88.  

   Důležitým precedentem z minulosti je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případě 

Hustler versus Falwell (1988), kde šlo o spor konzervativního baptistického kazatele 

Jerryho Falwella s pornografickým měsíčníkem Hustler89. Tento časopis otiskl fiktivní 

parodickou reklamu na nápoj Campari, ve které se Falwell „přiznával“ (kromě jiného) 

k incestu s vlastní matkou (viz Příloha č. 8). Nejvyšší soud v tomto případě rozhodl ve 

prospěch vydavatele časopisu; rozhodnutí se zakládalo na stanovisku, že parodii nelze 

brát doslovně. Rozhodl také, že garance svobody projevu zakotvena v prvním dodatku 

americké ústavy zakazuje přiznávat náhradu škody veřejným osobám jako kompenzaci 

emoční újmy, která jim byla vědomě způsobena90. 

   Obecně je tedy koncepce ochrany svobody projevu v USA postavená na mnohem 

liberálnější základně, než je tomu v Evropě, což zahrnuje i různé extremistické projevy 

– „konkrétně v ČR by verbální projevy tolerované v USA mohly být kvalifikovány jako 

trestné činy podle trestního zákona“91 – třeba hanobení národa či podněcování nenávisti 

vůči skupině osob. Jako důvod bývá uváděna jednak odlišná historická zkušenost těchto 

dvou regionů (speciálně jde o období druhé světové války a nacizmu) a také rozdíly v 

hodnotách, na kterých jsou americká a evropská kultura založeny92. Na druhé straně je 

však zajímavé zamyslet se nad historickou zkušeností samotných Spojených států 

a jejich národa, který také prošel nejednou složitou situací – třeba rasovými problémy 

a aktivitami Ku Klux Klanu – a i navzdory tomu dnes poskytuje ochranu hlasatelům 

myšlenek tohoto hnutí.   

                                                 
87 HART, Jan. Svoboda projevu v USA a v Evropě. Právní rozhledy. 2002, 0001, s. 29. 
88 ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2005., s. 128. 
89 Vydavatelem časopisu Hustler je Larry Flynt; tento spor se objevil i ve filmu Miloše Formana z roku 
1997 s názvem „Lid versus Larry Flynt“.  
90 Cornell Univeristy Law School [online]. 1988 [cit. 2011-05-14]. Hustler Magazine, Inc. v. Falwell. 
Dostupné z WWW: <http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0485_0046_ZO.html>. 
91 ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2005., s. 129. 
92 Mezi takřka „zakládající“ hodnoty patří v USA zaručení svobody jednotlivce, teorie seberealizace a 
„protestantská etika“; to všechno přispívá k podpoře prosazování velice široké svobody projevu. JUDr. 
Petr Černý ve své publikaci Politický extremismus a právo (Praha : Eurolex Bohemia, 2005) na s. 125 
dokonce uvádí názor, že „svoboda je americké kultuře vlastní.“  
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3.1.3 Svoboda slova a kreslené komentáře 

      Co se týče spojení mezi svobodou projevu a karikaturami, v knize Meze svobody 

projevu její autor Jiří Herczeg o karikatuře píše: “Této umělecké formě je vlastní, že 

používá přehánění, zkreslení a jinotaje. Pro správné právní posouzení předmětné 

karikatury je nutno odkrýt „slovy a obrazy vytvořený satirický závoj“, aby tak mohl být 

zjištěn vlastní obsah předmětného sdělení. Je tedy třeba odlišovat: 

a) vlastní jádro sdělení 

b) jeho satirický obal, 

neboť kritéria pro posuzování této slupky jsou jiná a méně přísná než kritéria pro 

posuzování obsahového jádra sdělení”93.   

   Na karikatury je tak potřebné nahlížet z jiného úhlu a jiným způsobem než na jiné 

žurnalistické útvary, které by měly respektovat zásady objektivity a vyváženosti a 

realitu nijak nezkreslovat. 

 

3.2 Střety svobody projevu a jiných svobod a práv 

 

3.2.1 Difamace, urážení veřejných osob 

   Nejčastějším objektem karikatur jsou veřejně činné osoby, zejména politici, a jejich 

aktivity. Často se pak stane, že karikované veřejné osoby získají přesvědčení, že nějaká 

kresba zašla dál, než je vhodné nebo přípustné, a tím zasáhla do jejich osobnostních 

práv a / nebo poškodila jejich pověst či přímo zničila jejich veřejný obraz. To pak bývá 

důvodem případných obvinění karikaturistů z difamace, tedy pomlouvání veřejné 

osoby.   

   Na tento spor je možné reagovat poukázáním na fakt, že pokud se nějaká osoba nechá 

zvolit do veřejného úřadu nebo se stane veřejně známou jiným způsobem, vzdává se tím 

části svého soukromí; musí také počítat s tím, že se o ni veřejnost a média budou 

zajímat víc než o řadové občany, a potažmo ji budou i otevřeně kritizovat. 

   Další věcí je samotný charakter kresleného politického komentáře; jde o žánr pracující 

s nadsázkou a, jak už bylo řečeno, neměl by být posuzován stejně jako faktické tvrzení; 

nejde konec konců o zprostředkování informací, ale vyjádření názoru, a ještě k tomu 

hyperbolizujícím způsobem. Když se tedy veřejné osobě nelíbí karikatura, která ji 
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zachycuje, ve skutečnosti se jí nelíbí způsob, jakým ji karikaturista satirizuje. Kreslíř 

Martin Rowson k tomu podotýká: „Já vždy říkám, že komu se to nelíbí, ten není 

schopný přijmout vtip.“94  

   Samozřejmě i veřejným osobám musí být zabezpečena ochrana osobnostních práv, 

avšak je potřeba rozlišovat, jestli v případných sporných karikaturách jde skutečně o 

zásah do jejich soukromí nebo o karikování jejich veřejného působení. Dále je také 

potřebné zkoumat míru jejich vlastního „zavinění“, které případné karikování 

inspirovalo: „‚Cokoliv řeknete, může být použito proti vám,‛ říká klasická právní 

formule. Pro veřejné osoby a karikatury to platí dvojnásob“95 96. 

 

3.2.2 Podporování veřejného cynismu  

   Karikaturisté jsou na jedné straně vnímaní jako již zmiňovaní „kanárci“ testující stav a 

možnosti využívání svobody projevu – a také svobody kritizování, která by měla být 

jedním ze základů demokracie97. Existuje však obava, že opakované zdůrazňování 

špatností v politice (třeba naznačování, že všichni politici jsou zkorumpovaní, že 

volební sliby jsou lži, apod.), a také přílišná kritika, kterou karikatury přinášejí, 

podkopává víru v politické zřízení a vede k veřejnému cynismu. Ten je pak důvodem 

neblahých jevů jako nízká účast ve volbách, obecný nezájem o politiku, nedostatek 

respektu vůči demokratickým institucím a podobně98.  

   Australský akademik Michael Hogan usuzuje, že jestli se tvorba karikaturistů nebude 

určitým způsobem kontrolovat, znamená to pro demokracii problém. Nenavrhuje sice 

žádnou formu cenzury, ale naznačuje, že by karikaturisté neměli mít žádnou speciální 

licenci na využívání svobody slova. Mezi píšícími novináři a karikaturisty se podle něj 

dají najít analogie: „Je funkce karikaturistů nějakým zásadním způsobem odlišná od 

                                                                                                                                               
93 HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. Praha : Orac, 2004. s. 72. 
94 FRANKLIN, Bob; HAMER, Martin; HANNA, Mark, et al. Key concepts in journalism studies. 
London : Sage Publications, 2005. s. 32. 
95 HOLUBOVÁ, Eliška. Nesnesitelná lehkost karikatury aneb výbušné obrázky pod soudcovskou lupou 
[online]. [s.l.] : Vítězná práce soutěže IUS et SOCIETAS, ročník 2009/2010. 24 s. Esej. Právnická fakulta 
UK, Fakulta sociálních věd UK. s. 10. 
96 Příkladem nařčení karikaturisty z difamace veřejně známé osoby můžou být výše zmiňované soudní 
procesy Petry Paroubkové proti časopisu Reflex. 
97 Karikatury se samozřejmě nevyskytují jen v demokratických zemích, avšak v těch nedemokratických je 
jejich pozice jiná a nelze na ni příliš aplikovat stejná očekávání jako v systému otevřené společnosti.  
98 Popis tohoto střetu svobody projevu s jinými zájmy, stejně jako příklady zde použité, jsou založeny na 
článku HOGAN, Michael. Cartoonists and Political Cynicism. The Drawing Board: An Australian 
Review of Public Affairs [online]. červenec 2001, 1, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.australianreview.net/journal/v2/n1/hogan.pdf>. 
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funkce novinářů? Proč by karikaturisté měli mít právo dělat si legraci bez jakéhokoliv 

slitování, zatímco novináři by si měli dávat pozor?“99       

   Faktem je, že karikatury je poměrně náročné obhajovat; Doug Marlette říká, že v 

karikatuře skutečně „není možné říct „na druhou stranu“ “100.  

   K této obavě z podporování veřejného cynismu se dá přistoupit z různých úhlů – lze 

tvrdit, že další žurnalistické žánry a útvary přinášejí potřebnou protiváhu „negativismu“ 

a případné neobjektivitě a zaujatosti karikatur; kromě toho, jak dokládá i citovaná studie 

zabývající se vlivem karikatur na tvorbu názorů, kreslené komentáře jsou jenom jednou 

z částí, které se na vytvoření výsledného názoru podílejí, a texty mají v tomto ohledu 

beztak větší váhu. Další věcí je fakt, že satira a zesměšňování jsou nevyhnutelným 

základem karikatury.  

   Na druhou stranu můžeme argumentovat, že pro stabilitu demokracie je důležité, aby 

ve  společnosti existovala alespoň nějaká víra v politický systém, což by karikatury 

svým negativismem a upozorňováním na nedostatky mohly ohrožovat101. 

 

3.2.3 Veřejné pobuřování  

   Josh Greenberg z kanadské Univerzity McMaster ve svém článku „Rámce a 

pomíjivost politických karikatur: kritická analýza diskursu vizuálního zpravodajství“ 

říká, že tvůrci kreslených politických komentářů tvarují formu a obsah svých kreseb na 

základě vědomí toho, co budou jejich čtenáři považovat za zajímavé, informativní a 

zábavné102.  

   Avšak, jak se ukazuje, někdy se může stát, že se těmto autorům nepodaří svou 

čtenářskou obec (nebo nějakou její část) odhadnout, a výsledkem je obvinění 

z pobuřování, urážení, blasfemie a podobně.    

   Problémy tedy mohou vzniknout i z jiných důvodů než je podezření z difamace nebo 

podporování veřejného cynismu; a to prakticky kdykoli, když se karikaturista začne 

vyjadřovat k různým ožehavým či tabuizovaným společenským tématům, nebo ve své 

                                                 
99 MANNING, Haydon; PHIDDIAN, Robert. Censorship and the Political Cartoonist. Australasian 
Political Studies Association Conference [online]. 2004, [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: 
<www.sapo.org.au/binary/binary923/Censorship.pdf>. s. 27. 
100 MARLETTE, Doug. Freedom of Speech and the Editorial Cartoon : ‘Cartoons are the acid test of the 
First Amendment.’. Nieman Reports [online]. Zima 2004, [cit. 2011-04-26]. s. 23. 
101 HOGAN, Michael. Cartoonists and Political Cynicism. The Drawing Board: An Australian Review of 
Public Affairs [online]. červenec 2001, 1. 
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tvorbě využije symboly, které jeho publikum není s to přijmout a vykládá si je jako 

urážku103.  

    

3.3 Zdroje, způsoby a důvody omezování volnosti tvorby 

karikaturistů 

   Jedním ze zdrojů omezování tvorby karikaturistů mohou být vydavatelé novin, ve 

kterých kresby vycházejí. Protože vydavatele většinou zajímá ziskovost a popularita 

jejich titulů, uveřejňování pobuřujících obrázků pro ně není nejlepší volbou – riskují tím 

úbytek čtenářů a v návaznosti na to také pokles tržeb. 

   Příkladem zásahů do práce karikaturisty ze strany editora novin je případ Malcolma 

Evanse, bývalého kreslíře deníku New Zealand Herald. Editor tohoto deníku od Evanse 

požadoval, aby přestal svými kresbami komentovat izraelsko-palestinský konflikt, 

protože těmito obrázky pobuřoval novozélandskou židovskou komunitu. Evans tento 

požadavek vnímal jako nepřijatelný zásah do své svobody projevu; s deníkem se proto 

rozloučil104. 

   Roli zde může hrát i obava z případných soudních procesů, pokud by se někdo 

rozhodl noviny za uveřejnění nějaké kontroverzní kresby zažalovat. Obavy novin 

můžou plynout nejen z případných finančně náročných dopadů následných soudních 

procesů105, ale i eventuální ztráty prestiže listu. Lze však argumentovat, že ztráta 

prestiže, nebo spíše reputace, zde hrozí víc žalujícímu než žalovanému – většinou jsou 

to veřejné osoby, kdo se s karikaturisty soudí za poškození pověsti. Jestliže však má 

případná výhra v soudním procesu potenciál jejich poškozenou pověst napravit, je 

nejisté. Člověk, který se soudí kvůli kreslenému komentáři, podle expresivních slov 

slovenského kreslíře Martina „Shootyho“ Šútovce, dokonce „vypadá jako blbec. Na 

                                                                                                                                               
102 GREENBERG, Josh. Framing and Temporality in Political Cartoons: A Critical Analysis of Visual 
News Discourse. Canadian Review of Sociology [online]. 2002, 2, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-618X.2002.tb00616.x/pdf>. s. 195-196. 
103 Třeba tolik prodiskutovávané karikatury proroka Mohameda. 
104 MANNING, Haydon; PHIDDIAN, Robert. Censorship and the Political Cartoonist. Australasian 
Political Studies Association Conference [online]. 2004, [cit. 2011-03-26]. s. 8-13. 
105 I když jsou však v těchto procesech noviny nuceny vyplatit žalujícímu odškodné, málokdy jde o částku 
takřečeně likvidační, ale většinou spíš symbolickou. Existují však samozřejmě výjimky, jako 
v zmiňovaném případě soudce Harabina a jeho sporu s deníkem Pravda. 
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rozdíl od osoby, která se soudí kvůli nějakému textu. To se bere vážně“106. Konec 

konců, žaloby za karikatury jsou poměrně ojedinělé.  

   Nicméně, zajímavým momentem v těchto soudních procesech, které by se daly vnímat 

jako jistý druh snahy o následnou cenzuru karikatur, bývá argumentace, o kterou se 

jednotlivé strany sporu opírají. Když se vrátíme k částem citované pasáže z publikace 

Meze svobody projevu: „Je […] třeba odlišovat: a) vlastní jádro sdělení, b) jeho 

satirický obal, neboť kritéria pro posuzování této slupky jsou jiná a méně přísná než 

kritéria pro posuzování obsahového jádra sdělení.“107 Často se však stane, že žalující se 

celou karikaturu snaží posuzovat velice přísně bez toho, aby vzal v úvahu její 

zamýšlený satirický, humorný charakter nebo případný přenesený význam. Někdy 

dochází také ke snaze úplně vytěsnit humorných charakter karikatury, a její text 

považovat za faktické tvrzení, což se událo třeba ve výše zmiňovaném případě 

slovenského soudce Harabina soudícího se s deníkem Pravda. 

   Během soudního (ale i jiného) posuzování karikatur se kritikové někdy snaží 

odvolávat kromě zákonů i na jiné druhy pravidel, které by podle nich měly pro kreslíře 

představovat jisté limity. Od karikaturistů se v těchto případech požaduje například 

akceptování etických hranic svobody slova či projevení soucitu se zobrazovaným 

objektem.  

   To je však poměrně složité; co se týče etických pravidel, v etických kodexech 

speciální předpisy stanovující kritéria pro karikatury nebývají. Jak říká předsedkyně 

Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky, doc. PhDr. Barbora 

Osvaldová: „Jde spíš o klima ve společnosti, o pravidla nepsaná. O to, zda si společnost 

cení víc svobody projevu i s rizikem, že ten projev může někdy být na hraně.“108      

    Soucit se zobrazovaným je také náročně definovatelným konceptem, tím víc, že 

soucit je emocí, která je některým lidem bližší než jiným, a vynucovat jej pravidly příliš 

nejde109.  

                                                 
106 CZWITKOVICS, Tomáš. Shooty.sk [online]. 13.6.2006 [cit. 2011-05-18]. Martin „Shooty“ Šútovec: 
Niekedy je aj kreslenie úzke. Dostupné z WWW: <http://www.shooty.sk/bla-bla/medialne-
extempore/martin-shooty-sutovec-niekedy-je-aj-kreslenie-uzke.html?page_id=3090>. 
107 HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. Praha : Orac, 2004. s. 72. 
108 JAKLOVÁ, Dana. Česká média [online]. 19.2.2006 [cit. 2011-05-14]. NEDĚLNÍ ROZHOVOR: 
Barbora Osvaldová: Kresba není skutkové tvrzení a nelze ji automaticky ztotožňovat s reálnou existencí 
zobrazených osob. Dostupné z WWW: <http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=161775>. 
109 GOODWIN, H. Eugene. Groping for ethics in journalism. Iowa : Iowa State University Press, 1987. s. 
318. 
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   Omezování karikaturistů v jejich vyjadřování však nemusí přicházet jen zvenčí – 

někdy jsou to i kreslíři samotní, kdo se rozhodne svou tvorbu přizpůsobit tak, aby 

nevedla k provokacím.  

   Cenzurní i autocenzurní zásahy někdy souvisí i s tzv. doktrínou politické korektnosti. 

Jde o způsob komunikace, resp. její vnější rámec, jehož cílem je dosáhnout, aby projev 

nebyl společensky sankcionován, třeba v rasovém, rodovém, či náboženském 

kontextu110 111.V tvorbě karikaturistů se tak respektování politické korektnosti projevuje 

jako snaha vyvarovat se dotčení něčích citů, názorů, zvyků apod.  

 

3.4 Důsledky omezování volnosti karikaturistů v jejich tvorbě 

   Mnohé deníky dnes svého vlastního karikaturistu nemají. To platí i pro deník New 

York Times, jehož bývalý šéfredaktor Max Frankel na otázku, proč to tak je, řekl: 

„Problém s karikaturisty je ten, že je nelze editovat.“112 Noviny vskutku často odmítají 

respektovat karikaturistu jako komentátora s vlastním názorem, a ve snaze neodcizit si 

čtenáře často hledají spíš jakési ilustrátory vlastní redakční linie113. Počet karikaturistů 

obecně klesá114 a mnoho novin, například ve Spojených státech, dnes namísto na 

vlastního kreslíře spoléhá na karikatury ze syndikátů, tedy agentur, které nabízejí 

kresby, ze kterých si noviny můžou za poplatek vybrat a zveřejnit je. To však má vliv i 

na obsah karikatur: „karikaturisté, kteří se snaží ze syndikování profitovat, vylepšují 

svoje kresby tak, aby se zalíbily širokému publiku. To vede k „rozředění“ řemesla, a 

zvyšuje se tak počet kreslených komentářů, které se snaží čtenáře spíš zabavit, než jim 

dát podnět k uvažování.“115 

                                                 
110 BELLING, Vojtěch. Občanský institut [online]. 11.8.2006 [cit. 2011-05-18]. Ideologie politické 
korektnosti a západní civilizace. Dostupné z WWW: <http://www.obcinst.cz/cs/Ideologie-politicke-
korektnosti-a-zapadni-civilizace-c949/>.  
111 Vojtěch Belling v uváděném článku argumentuje, že politická korektnost v západní civilizaci směřuje 
až k postupné destrukci podstaty liberální společnosti. Hlavním nepřítelem politické korektnosti je 
identita, a západní společnost se tak v rámci podřízení se této doktríně dostává až k popírání vlastní 
kultury. 
112 LAMB, Chris. The Fixable Decline of Editorial Cartooning : Editorial page editors and business 
decisions combine to weaken what is the strength of editorial cartoons.. Nieman Reports : THE NIEMAN 
FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD UNIVERSITY [online]. Winter 2004, 4, [cit. 2011-
05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/04winter.pdf>. 
113 Ibid., s. 20. 
114 V USA bylo 80. letech karikaturistů téměř 200, dnes je jich méně než 90. Zdroj: DANJOUX, Ilan. 
Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon. PS: Political Science and Politics [online]. Apríl 
2007 [cit. 2011-03-26]. s. 245. 
115 Ibid. str. 247. 
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   Úzkostlivé vyhýbání se kontroverzi může podle držitele Pulitzerovy ceny za kreslené 

politické komentáře z roku 1967 Pata Oliphanta mít pro žánr kresleného politického 

komentáře neblahé důsledky: „jestli se noviny nadále budou podbízet politické 

korektnosti – dalšího hřebíku do rakve Kontroverze – nebo jestli jeden den publikují 

spornou karikaturu, a na druhý den nabídnou zavrženíhodnou omluvu, pak jejich vliv, 

stejně jako vliv kreslených politických komentářů samotných, poklesne.“116  

   Ivan Hanousek dokonce říká, že žánr „na počátku tohoto tisíciletí prakticky zanikl“117. 

Mnoho tvůrců dnes své kreslené komentáře však – buď z důvodu odmítnutí editorem 

tištěných novin, nebo z nedostatku jiných možností – zveřejňuje prostřednictvím 

internetu. Hanousek ale dále pokračuje, že by byla škoda, kdyby tento žánr „zcela 

zmizel z hlavních médií a tištěných periodik, kde od vynálezu knihtisku plnil svou 

nezastupitelnou funkci“118. 

 

4. Případy kontroverzních karikatur 

„Kontroverze se bojí jen hlasatelé omylu.“ 
Benjamin Rush 

 

   Tato kapitola se bude zabývat třemi případy kreslených politických komentářů, které 

v minulosti vyvolaly kontroverzi.  

   Jak předeslal už úvod této práce, prvním případem jsou karikatury Pavla Reisenauera 

z Lidových novin ze dne 4. srpna 2001. Další zkoumanou kresbou je karikatura Martina 

„Shootyho“ Šútovce ze slovenského deníku SME z 9. července 2009. Za oblast 

Spojených států půjde v této kapitole o karikaturu Seana Delonase z deníku New York 

Post z 18. února 2009. 

 

                                                 
116 OLIPHANT, Patrick. Why Political Cartoons are Losing Their Influence. Nieman Reports [online]. 
Winter 2004, 4, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/04winter.pdf>. s. 26. 
117 HANOUSEK, Ivan. O postavení cartoon v českém tisku : Vtipná kresba je novinový žánr (ale ví to 
někdo?). E-GAG [online]. 6.1.2011, 2011/1, [cit. 2011-05-08]. s.6. 
118 Ibid. s. 8. 
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4.1 Pavel Reisenauer pro přílohu Orientace deníku Lidové 

noviny: TGM naruby 

 “Svoboda projevu je také svobodou kritizovat velikány přítomnosti i minulosti.”119 

Petr Zídek, Lidové noviny 

 

4.1.1 Autor a médium 

   Pavel Reisenauer je v současnosti dvorním kreslířem českého časopisu Respekt a jeho 

kresby se pravidelně objevují na titulní stránce tohoto časopisu. V minulosti kreslil i pro 

přílohu Lidových novin120 s názvem Orientace, kde byly publikovány i kresby, kterými 

se moje práce zabývá.  

 

4.1.2 Karikatury 

   Kontroverzní kresby Pavla Reisenauera byly publikovány dne 4. srpna 2001.  

   Šlo o soubor tří obrázků souvisejících s článkem „Hledání ztraceného ráje.“ Autorem 

článku byl Tomáš Zahradníček. Článek se zabýval první Československou republikou 

(1918-1938) a způsobem vnímání tohoto období dějin, ve kterém dnes podle něj 

hraje velkou roli nostalgie a idealizace. Jádro článku se zaměřuje na tři nedávno vydané 

knížky věnující se dějinám první republiky. 

   Tři Reisenauerovy kresby, které vyšly společně s článkem, zachycovaly Tomáše 

Garrigue Masaryka, prvního prezidenta první Československé republiky.  

   Na prvním obrázku sedí Masaryk ve křesle, kouří, a u sebe má láhev whisky. Před 

ním stojí jeho syn Jan Masaryk, který se také odráží v zrcadle za křeslem, a říká: “Táto, 

prosim, nepij pořád…” (viz Příloha č. 10). 

   Na druhé kresbě Masaryk sedí u klavíru a hraje, a v řečové bublině říká (nebo 

pravděpodobně spíš zpívá): “Nekupujte u židů cukr, kafe, mouku, zabili nám Anežku, 

modrovokou holku...” (viz Příloha č. 11). 

   Na třetí karikatuře pak Masaryk sedí na koni před domem Karla Čapka na 

Vinohradech. Čapek z okna křičí: „NE, dnes není pátek!!!“, a dokonce i (zřejmě) pes 

zpoza plotu domu na Masaryka štěká (viz Příloha č. 12). 

                                                 
119 Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204, s. 22. 
120 Lidové noviny, „nezávislý deník založený 1893“, jak říká jejich podtitul, jsou celonárodním deníkem 
vycházejícím v České republice, a patří mezi tzv. „seriózní média.“ 
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   Tyto tři kresby tak v souboru mých případových studií zaujímají specifickou pozici – 

nekomentují politickou aktualitu z období, kdy vznikly, ale vážou se k textu o širší 

otázce, která se rozvíjí už několik desetiletí. Také nejde o „klasickou“ politickou 

karikaturu objevující se jako vizuální komentář jejího autora na názorové stránce novin. 

To však Reisenauerovým kresbám charakter politického komentáře neodebírá, snad 

právě naopak: můžeme je považovat za reprezentaci velkých možností a flexibility 

tohoto žánru.  Konec konců i v Respektu jsou jeho satirické karikatury doprovodem 

textu.  

 

4.1.3 Kontroverze  

   Prvního září 2001 Lidové noviny otiskly článek s názvem „Kresby Pavla Reisenauera 

nás velmi rozhořčily…”, kde uveřejnily reakce několika pobouřených čtenářů, společně 

se stanoviskem redakce k těmto stížnostem. 

   Kromě jednotlivců se stěžoval i Český svaz bojovníků za svobodu, který zveřejnění 

karikatur označoval za „zneužívání svobody tisku,“ a karikatury popisoval jako 

„nechutné.“ 

   Podle dalších reakcí byly kresby „skandální“ a prezidenta zesměšňovaly121. 

   Společným bodem většiny stížností bylo poukazování na „lživost“ karikatur, zejména 

vzhledem k prvním dvěma kresbám, a na negativní dopad, který by tyto kresby mohly 

mít na dnešní mládež nebo obecně lidi, kteří nemají o první republice dostatek 

poznatků. Ti by si podle stížností mohli na základě Reisenauerových kreseb začít 

myslet, že Masaryk byl pijan a antisemita. 

   Lidové noviny však ve svém stanovisku, ve kterém se postavily za svého kreslíře (viz 

Příloha č. 14), uvádějí, že „příloha Orientace je určena lidem vzdělaným a 

přemýšlivým”122, kteří, stejně jako autor kreseb vědí, že Masaryk byl abstinent, nekouřil 

a nezpíval si protižidovské písničky – právě naopak, byl jedním z mála lidí, kteří se 

během tzv. Hilsneriády postavili na obhajobu židovského mladíka obviněného z rituální 

vraždy křesťanské dívky.  

   Ke karikaturám se vyjadřovala též Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České 

republiky, která se jimi zabývala také, protože se Český svaz bojovníků za svobodu 

obrátil se svou stížností i na tehdejšího předsedu parlamentu Petra Pitharta. K otázce 

                                                 
121 Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204, s. 22. 
122 Ibid. 
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„lživosti“ Komise řekla, že kresba není zachycením reality: „kresba je sdělení jiného 

řádu než historická realita. […] Kresbě nemusí koneckonců odpovídat v realitě vůbec 

nic. Proto nelze také mluvit o její pravdivosti či nepravdivosti“123 (pro celé znění 

vyjádření Komise viz Příloha č. 13). 

   S tím později – v rozhovoru pro časopis Dobrá adresa – polemizuje režisér Josef 

Protiva, autor jedné ze stížností124 a „obdivovatel T. G. Masaryka“125. Podle něj je 

karikatura „nadsázka, která musí vycházet ze skutečnosti“ 126.   

   Co se týče „zesměšňování“ prezidenta Masaryka, karikatury podle stanoviska redakce 

„vůbec nezesměšňují osobu prvního prezidenta, ale karikují pozdější černobílé vidění 

první republiky”127. Masaryka je zde tedy možné vnímat jako symbol první republiky. 

Když přijmeme toto vysvětlení, můžeme se tak dobrat k názoru, že kresbám o 

Masarykovu osobu vůbec nejde, navzdory tomu, že Masaryk je jejich hlavním 

objektem. Využitím definice karikatury z knížky Meze svobody projevu můžeme věc 

uzavřít s tím, že Masaryk zde figuruje jen jako část oné „satirické slupky“, jako 

prostředek autorovy nadsázky.  

   Komise pro etiku k tomu říká: „Autor pracuje s všeobecně srozumitelnou národní 

ikonou, jakou je právě TGM. […] Provádí-li však okamžitě její provokativní 

dezinterpretaci postavenou na popření toho, s čím je historický Masaryk spojován, 

upozorňuje specifickými výtvarnými prostředky přesně na to, co hodlá řešit text na 

následujících stranách,“128 což je zároveň i odpověď na jednu ze stížností, podle které 

“v článku není zmínka o těchto karikaturách, které doprovázejí článek Tomáše 

Zahradníčka”129. Jako “zmínka” by se však svým způsobem dal vnímat celý článek 

upozorňující na zidealizované vnímání první republiky. 

                                                 
123 Česká republika. Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky. Vyjádření Komise pro 
etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti Českého svazu bojovníků za svobodu. In Zápis Komise pro etiku 
ze dne 12. prosince 2001. 2001. 
124 Znění Protivovy stížnosti bylo poměrně tvrdé; Lidové noviny přirovnal k “fašistickým plátkům 
Protektorátu Čechy a Morava” a “komunistickému tisku v padesátých letech minulého století.” Zdroj: 
Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204. s. 22. 
125 GROMAN, Martin. Své velikány ctíme málo : S režisérem Josefem Protivou o Společnosti bratří 
Čapků, první republice a karikaturách TGM. Dobrá adresa [online]. 2002, 6, 28, [cit. 2011-05-14]. 
Dostupný z WWW: <http://www.dobraadresa.cz/2002/DA06_02.pdf>., s. 29. 
126 Ibid. s. 32. 
127 Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204, s. 22. 
128 Česká republika. Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky. Vyjádření Komise pro 
etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti Českého svazu bojovníků za svobodu. In Zápis Komise pro etiku 
ze dne 12. prosince 2001. 2001. 
129 Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204. s. 22. 
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   Podle některých kritiků Reisenauerových kreseb těmto karikaturám chyběl humor, a 

byly jednoduše jen nevhodné či pobuřující; na popírání historické reality nebylo podle 

těchto kritiků nic vtipného.  

   Rozebírat, co přesně Reisenauer svými kresbami myslel a kde se případný vtip 

nachází, může být vskutku náročné: „Reisenauer to čtenářům neusnadňuje. Ano, 

čtenářům. Jeho kresby a obrazy nejenom ilustrují psané texty, ale samy vyžadují čtení 

významů. Jejich autor je zásadním odpůrcem prvoplánovosti. I do kreseb, které na první 

pohled pouze realisticky zobrazují cosi banálně jasného, vpašovává jakoby nepřístojné 

prvky. Co to vlastně znamená? Co mi to sděluje? Tak se chtě nechtě ptá čtenář, více či 

méně úspěšný v luštění.“130  

   Jedna z možností, jak na předmětné kresby nahlížet, je vnímat je jako jakousi 

„karikaturu naruby“, jako ironickou, otočenou prezentaci reality – ono výše zmíněné 

„popření toho, s čím je historický Masaryk spojován“ – ve snaze napřímit pozornost 

čtenářů na zkoumaný problém idealizace.  

   Přijmout takové vysvětlení však, jak se ukázalo, může být pro některé recipienty 

relativně náročné, a to hned z několika důvodů: buď odmítají jakékoliv sahání na odkaz 

„prezidenta Osvoboditele“, nebo nejsou ochotni či schopni ocenit a pochopit ironickou 

prezentaci smýšlení o té části dějin, se kterou se TGM spojuje. Už zmiňovaný režisér 

Josef Protiva to jako ironickou prezentaci ani nevnímá, podle něho ve skutečnosti nešlo 

o karikaturu, ale o pomluvu131.  

   Lidové noviny pak v závěru své reakce na stížnosti ohledně Reisenauerových 

karikatur jednoznačně podpořily licenci svého kreslíře na využívání svobody slova 

s tím, že „svoboda projevu je také svobodou kritizovat velikány přítomnosti i 

minulosti”132. Poukázaly také na to, že i sám Masaryk tuto zásadu důsledně aplikoval. 

   Komise pro etiku nakonec ve svém vyjádření Reisenauera ocenila za splnění 

důležitého úkolu v oblasti sociální hygieny. 

 

                                                 
130 REISENAUER, Pavel; PETRÁČEK, Zbyněk . Pavel Reisenauer : 209 kreseb a 33 obrazů. Praha : 
Respekt Publishing, 2008. s. 6.   
131 GROMAN, Martin. Své velikány ctíme málo : S režisérem Josefem Protivou o Společnosti bratří 
Čapků, první republice a karikaturách TGM. Dobrá adresa [online]. 2002, 6, 28. s. 32. 
132 Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204. s. 22. 



  

 

34

  

4.2 Martin „Shooty“ Šútovec pro deník SME: Ficova 

(neexistující?) páteř 

„Soud nemůže poskytovat ochranu samolibosti politika.“133 

Tomáš Kamenec, právní zástupce vydavatelství Petit Press 

 

4.2.1 Autor a médium 

   Zkoumaná kresba Martina Šútovce alias „Shootyho“ pochází ze slovenského deníku 

SME. Šútovec pro tento deník kreslí od podzimu 2002.  

   SME je v současnosti jedním z hlavních tzv. „mínkotvorných“134 celonárodních 

deníků na Slovensku. Vznikl v roce 1993 odchodem několika desítek novinářů z deníku 

Smena.135  

 

4.2.2 Karikatura 

   Kontroverzní Šútovcovou kresbou, kterou se tato práce zabývá, je karikatura otištěna 

v deníku SME 9. července 2009 zachycující tehdejšího slovenského premiéra Roberta 

Fica. Fico na obrázku sedí na židli u lékaře a lékař si prohlíží rentgenový snímek. Na 

snímku to vypadá, jakoby pacient, tedy Fico, vůbec neměl páteř; i Fico sedící na židli 

vypadá, jakoby mu hlava vyrůstala přímo z ramen. Lékař říká: „Nemýlil jsem se. Ta 

vaše bolest krční páteře je čisto fantomová“ (viz Příloha č. 15). 

 

4.2.3 Kontroverze 

   V době, kdy deník SME karikaturu otiskl, měl Robert Fico problémy s krční páteří a 

musel kvůli tomu rušit svůj program.  

   Fico deník SME, resp. jeho vydavatele Petit Press, za tuto kresbu zažaloval, a kromě 

omluvy požadoval i odškodné ve výši 33,194 eur136. V žalobě uvedl: „Takto uveřejněná 

karikatura jasně těží z vážného poškození mého zdraví, provázeného bolestmi, a z 

                                                 
133 PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 13.7.2010 [cit. 2011-05-20]. Fico so žalobou karikatúry neuspel. 
Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5462605/fico-so-zalobou-karikatury-
neuspel.html#ixzz1L8ZIOTNy>. 
134 Slovo „mínkotvorný“, resp. jeho slovenská verze „mienkotvorný“, je pravděpodobně lokální vynález; 
mohlo by se však vnímat jako synonymum termínu „seriózní médium“.  
135 Sme.sk [online]. 15.1.2007 [cit. 2011-05-11]. Z histórie denníka SME... Dostupné z WWW: 
<http://www.sme.sk/cdata/3093664/28.pdf>. 
136 PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 13.7.2010 [cit. 2011-05-20]. Fico so žalobou karikatúry neuspel.  
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tohoto poškození si dělá posměch.“137 Vyjádřil také přesvědčení, že uveřejněním této 

kresby deník SME poškodil jeho důstojnost. 

   Autor kresby, který byl k soudu předvolán jako svědek, vysvětlil, že se kresbou 

nesnažil říci, že by Fico trpěl nějakým anatomickým postižením, ale jen využil známý 

frazeologizmus: „Nemít páteřní kost v normální řeči znamená nemít charakter.“ 138  

   Na otázku soudkyně, co chtěl kresbou vyjádřit, uvedl: „Mé přesvědčení, že Robert 

Fico postrádá charakter.“139  

   Ficova právní zástupkyně Zuzana Kupcová se během celého procesu držela linie 

zdůrazňování zdravotních potíží premiéra; žádala také předvolání Ficova lékaře jako 

svědka, což však soudkyně odmítla s tím, že zdravotní stav navrhovatele není 

předmětem sporu.   

   Tomáš Kamenec, právní zástupce vydavatelství Petit Press, které vydává i deník 

SME, naopak zdůrazňoval Šútovcovu interpretaci a upozorňoval, že právo na kritiku by 

se nemělo odvíjet od subjektivního stavu politika. Kamenec také odkázal na jednu z 

karikatur bývalého amerického prezidenta George Bushe, která vznikla v čase, kdy 

Bush podstoupil operaci hemoroidů – na kresbě se jeho hlava objevila v místě, kde se 

operují hemoroidy.140  

   Zajímavé je, že Fico ani jeho obhájkyně neměli nic proti karikatuře samotné, šlo jim 

jen o to, že byla zveřejněna v čase, kdy Fico „trpěl trýznivými bolestmi“141 a tak mu 

karikatura způsobila „bolest na duši“142. 

   Podle Kamence to však byl jen maskovací manévr, kterým se Fico snažil zakrýt svou 

snahu postihnout média za to, že ho kritizují.  

   Soudní proces se uzavřel 13. července 2010. Fico se žalobou neuspěl. Soudkyně 

rozhodnutí zdůvodnila tím, že „vyobrazení navrhovatele bez krční páteře vyjadřovalo 

satirické a zesměšňující zobrazení rysů navrhovatele jako politika, takže karikatura se 

týkala jeho veřejného postavení a ne zesměšňování jeho tehdejšího zdravotního 

                                                 
137 PRUŠOVÁ, Veronika. Sme.sk [online]. 7.9.2009 [cit. 2011-05-20]. Fico žaluje za karikatúru. 
Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5006096/fico-zaluje-za-karikaturu.html>. 
138 Pravda.sk [online]. 23.6.2010 [cit. 2011-05-20]. Shooty hájil svoju kresbu, sudkyňa o trýznivej bolesti 
Fica počuť nechcela . Dostupné z WWW: <http://spravy.pravda.sk/shooty-hajil-svoju-kresbu-sudkyna-o-
tryznivej-bolesti-fica-pocut-nechcela-1tb-
/sk_domace.asp?c=A100623_150409_sk_domace_p23#ixzz1KZWxdeR3>. 
139 PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 23.6.2010 [cit. 2011-05-19]. Shooty vypovedal v kauze karikatúra, 
Fico neprišiel. Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5435822/shooty-vypovedal-v-kauze-karikatura-
fico-neprisiel.html>. 
140 Ibid.  
141 PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 13.7.2010 [cit. 2011-05-20]. Fico so žalobou karikatúry neuspel.  
142 Ibid. 
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stavu."143 Šútovec to komentoval následovně: „Jsem rád, že soudy se už nebojí Roberta 

Fica, a jsem potěšený, že žijeme zřejmě v normálnější společnosti, než jsem si 

myslel.“144 

   Když se vrátíme ke Kamencově náhledu o Ficových důvodech pro zažalování 

vydavatelství, je zde skutečně možné zmínit nelibost, kterou Robert Fico přechovává 

vůči novinářské obci obecně a deníku SME speciálně. O novinářích v minulosti mluvil 

jako o prostitutkách, idiotech či slizkých hadech, a o deníku SME řekl, že od rána do 

večera lže a zavádí (vzhledem k tomuto výroku je pak zajímavé nedávné Ficovo 

rozhodnutí založit si na internetovém portálu těchto novin svůj blog)145 146. 

   Ficova nevraživost vůči novinářům se stala jedním z bodů, o kterých se v souvislosti 

s výše popisovaným soudním procesem diskutovalo. Objevily se názory, že Fico kvůli 

tomuto svému chování nemá na kritiku morální kredit a jeho počínání v „kauze páteř“ je 

směšné147. 

   Na druhou stranu, jeden z nejkonzervativnějších slovenských politických 

komentátorů, zakladatel časopisu .týždeň, Štefan Hríb, ve svém videokomentáři sice 

řekl, že žalovat někoho za karikaturu je absurdní, zároveň však nastolil otázku, jestli je 

v pořádku dělat si legraci z člověka, který fyzicky trpí. Věc uzavřel s tím, že je „lehké 

strefovat se do Fica, je trochu těžší zauvažovat, jestli je všechno dovolené. Podle mě 

není“148.  

   Veřejná diskuze a kritika se však obecně spíš než na kresbu samotnou soustředila na 

médium, které ji přineslo, a na ostatní tvorbu autora kresby. Deníku podle všeho kromě 

Ficovy žaloby žádné stížnosti na kresbu nepřišly. 

   Co se týče deníku SME, dá se říct, že jeho příznivci ho označují za deník liberální; ti, 

komu deník sympatický není, ho označují v lepším případě za pravicový (jak to dělá 

třeba Robert Fico)149, a říkají, že straní současné vládní koalici; vyjadřují také názor, že 

                                                 
143 PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 13.7.2010 [cit. 2011-05-20]. Fico so žalobou karikatúry neuspel. 
144 Ibid.  
145 PETKOVÁ, Zuzana. SME.sk [online]. 7.4.2011, [cit. 2011-05-11]. Fico bloguje na SME. Dostupný z 
WWW: <http://www.sme.sk/c/5840664/fico-bloguje-na-sme.html>. 
146 Ficův blog je možné najít na adrese <http://fico.blog.sme.sk/> 
147 Lukáš Fila v části Smiešne v článku PRUŠOVÁ, Veronika. Sme.sk [online]. 7.9.2009 [cit. 2011-05-20]. 
Fico žaluje za karikatúru. Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5006096/fico-zaluje-za-
karikaturu.html>. 
148 HRÍB, Štefan. Týždeň.sk [online]. 2.5.2011 [cit. 2011-05-20]. Fico, Mečiar, Shooty a Západ. Dostupné 
z WWW: <http://www.tyzden.sk/video-komentare/s-hrib-fico-shooty-a-zapad.html>. 
149 PETKOVÁ, Zuzana. Fico bloguje na SME. SME.sk [online]. 7.4.2011, -, [cit. 2011-05-11]. Dostupný 
z WWW: <http://www.sme.sk/c/5840664/fico-bloguje-na-sme.html>. 
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deník a jeho informování nemají příliš vysokou úroveň150. Během Ficova premiérství 

někteří slovenští občané vnímali SME jako deník, který proti vládě vede „válku“ a 

Shootyho kresbu Ficovy chybějící páteře vnímali jako součást této protivládní kampaně 

deníku SME151. 

   Šútovec jako autor kresby má s kontroverzemi už několik zkušeností. Nevoli vzbudila 

třeba jeho kresba mrtvé orlice na pozadí polské vlajky, kterou deník SME uveřejnil po 

smolenské katastrofě, při které přišel o život polský prezident (viz Příloha č. 16). 

   Veliké pozdvižení vyvolala také Shootyho karikatura papeže Jana Pavla II. vytvořená 

několik dní před papežovou smrtí. Šútovec nakreslil figurku ve tvaru vrchní části 

papežova těla, stojící před otevřeným oknem, kterou ovládají kardinálové 

prostřednictvím motouzků; kardinály zvenčí není vidět. Šútovec tím reagoval na 

papežovo žehnání věřícím z okna své rezidence, které se uskutečnilo, když byl papež už 

ve velice špatném zdravotním stavu (viz Příloha č. 17). 

   Tato kresba pobouřila zástupce církve, kteří se stěžovali u tehdejšího šéfredaktora 

deníku SME Martina M. Šimečky. Šimečka se však postavil na stranu Šútovcova práva 

na svobodné komentování událostí a vysvětlil, že autor si z papeže posměch nedělal. 

   O Šútovcově tvorbě obecně v rozhovoru pro SME z roku 2009 Kornel Földvári říká: 

„Shooty je […] ostrý a zlostný, ale často jenom špatně interpretovaný. Třeba to, co 

pobouřilo křesťany v čase, když umíral papež Jan Pavel II., bylo podle mě jeho gesto za 

papeže, ne proti němu. Shooty jakoby chtěl svou kresbou říct – dejte pokoj starému 

trpícímu člověku, aby mohl v klidu zemřít. Ale urazili se, samozřejmě, mnozí.“152 

   Nicméně v souvislosti s karikaturou Ficovy „neexistující“ páteře někteří komentátoři 

poukazovali na nedostatek Shootyho charakteru, kterou měli dokládat výše popsané 

kontroverzní obrázky, a Šútovec to podle nich touto žalovanou karikaturou jen potvrdil.  

 

                                                 
150 Od některých diskutérů si deník SME a jeho zaměstnanci třeba vysloužili přezdívku „SMEtiari“. 
151 Zde je možné najít příspěvky diskutérů vyjádřující takové názory: <http://debata.pravda.sk/debata/cz-
A100623_150409_sk_domace_p23/> 
152 ULIČIANSKA, Zuzana. Sme.sk [online]. 26.9.2009 [cit. 2011-05-20]. Földvári: Nielen na Slovensku 
je s humorom problém Čítajte viac: http://kultura.sme.sk/c/5034083/foldvari-nielen-na-slovensku-je-s-
humorom-problem.html#ixzz1MqpxoANO. Dostupné z WWW: 
<http://kultura.sme.sk/c/5034083/foldvari-nielen-na-slovensku-je-s-humorom-problem.html>. 
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4.3 Sean Delonas pro deník New York Post: „šimpanzí 

karikatura“ 

„Slibuji vám, že budeme více respektovat citlivá místa naší společnosti.“153 

Rupert Murdoch, majitel deníku New York Post 

 

4.3.1 Autor a médium 

   Autorem kresby je Sean Delonas, karikaturista, který v současnosti kreslí pro 

americký deník New York Post, v němž kontroverzní kresba vyšla. 

   Tento deník je považovaný za nejstarší bez přerušení vycházející deník na území 

Spojených států. Založil jej Alexander Hamilton v roce 1801; ve třicátých letech 

dvacátého století se deník ve snaze o zvýšení vlastní atraktivity proměnil v bulvár154; 

toto zaměření deníku trvá dodnes155. Současným majitelem listu New York Post je 

Rupert Murdoch. 

 

4.3.2 Karikatura  

   Dne 18. února 2009 deník New York Post, známý tím, že byl vždy „hlasem silných 

názorů“156, otiskl Delonasovu kresbu, která zachycuje zastřeleného šimpanze ležícího 

v kaluži krve. U šimpanze stojí dva policisté; jeden z nich drží v rukou revolver. Druhý 

policista v řečové bublině říká: „Teď budou muset najít někoho jiného, kdo napíše další 

stimulační balíček.“ (viz Příloha č. 18).  

 

                                                 
153 IDNES.cz [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-20]. Mediální magnát Murdoch se omluvil za karikaturu 
„šimpanze Obamy“. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/medialni-magnat-murdoch-se-omluvil-
za-karikaturu-simpanze-obamy-p89-/domaci.asp?c=A090224_183003_media_dp>. 
154 SAXON, Wolfgang. The New York Post Has a Long History : From Alexander Hamilton to Dorothy 
Schiff, the Newspaper Has Voiced Strong Opinions. New York Times [online]. Nov. 20, 1976, [cit. 2011-
04-24]. Dostupný z WWW: 
<http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/123033665/fulltextPDF/12EEEF018641974BBB
2/5?accountid=35514>. 
155 Během svého příklonu k bulvární žurnalistice se deník kromě jiných věcí „vyznamenal“ třeba titulkem 
Headless Body in Topless Bar (v překladu: Bezhlavé tělo v baru „nahoře bez“) ze dne 14. dubna 1983, 
který se dnes považuje za ukázku mistrovství v tvorbě bulvárních titulků.   
156 SAXON, Wolfgang. The New York Post Has a Long History : From Alexander Hamilton to Dorothy 
Schiff, the Newspaper Has Voiced Strong Opinions. New York Times [online]. Nov. 20, 1976, [cit. 2011-
04-24]. Dostupný z WWW: 
<http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/123033665/fulltextPDF/12EEEF018641974BBB
2/5?accountid=35514>. 
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4.3.3 Kontroverze 

   Stimulační balíček, o kterém policista na obrázku mluví, je neformální název zákona, 

který americký prezident Barack Obama podepsal den před publikováním Delonasovy 

kresby, tedy 17. února 2009; cílem zákona bylo oživit americkou ekonomiku otřesenou 

dopady globální ekonomické krize157.  

   Mrtvý šimpanz na obrázku se vztahuje k události ze začátku stejného týdne, konkrétně 

z 16. února. V ten den policie ve městě Stamford v americkém státě Connecticut 

zastřelila šimpanze, který předtím vážně zranil kamarádku své majitelky a napadl také 

jednoho z policistů, kteří se jej snažili uklidňovat158.  

   Kontroverze, kterou Delonasova karikatura vyvolala, se zakládala na interpretaci, že 

mrtvý šimpanz na obrázku představuje prvního amerického prezidenta černé pleti 

Baracka Obamu. Delonas byl proto obviněn z rasismu; někteří čtenáři karikaturu 

vnímali i jako Delonasovo volání po zabití prezidenta.  

   Lidí a institucí, které kresba pobouřila, bylo velké množství – New York Post obdržel 

stížnosti od stovek čtenářů, a kresbu kritizovali také někteří představitelé americké 

vlády či náboženské komunity159. Ke kritice se přidala i Národní asociace pro 

povznesení barevného obyvatelstva (National Association for the Advancement of 

Colored People, NAACP), která požadovala, aby New York Post s Delonasem ukončil 

spolupráci, a vyhrožovala bojkotováním deníku; někteří stěžovatelé dokonce 

požadovali, aby byl deník úplně zrušen.   

   Kvůli karikatuře se před sídlem deníku sešlo na 200 demonstrantů, podle kterých 

kresba odrážela rasistické stereotypy zobrazování černochů jako opic. Vedoucí 

osobností demonstrace byl reverend Al Sharpton, dlouholetý bojovník za práva černé 

komunity. 

   Deník New York Post druhý den po publikování kresby vydal své stanovisko ke 

kontroverzi, ve kterém odmítl, že by karikatura obsahovala rasistické narážky; těm, 

koho kresba navzdory tomu urazila, se omluvil. Ve stanovisku se však také říkalo, že 

„v médiích a veřejném životě jsou tací, kdo měli neshody s deníkem New York Post i 

                                                 
157 Celý oficiální název zákona: American Recovery and Reinvestment Act of 2009; Informační stránka 
americké vlády o tomto zákonu: http://www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx 
158 NEWMAN, Andy. New York Times [online]. 16.2.2009, [cit. 2011-05-12]. Pet Chimp Is Killed After 
Mauling Woman. Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2009/02/17/nyregion/17chimp.html>. 
159 Stížnosti některých z nich je možné nálezt na adrese 
<http://www.nypost.com/p/news/opinion/letters/post_monkey_business_racism_or_satire_2QeUDGfX2X
JzxXdpn5XNhJ>. 
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v minulosti – a tento incident vidí jako záminku pro odplatu. Těm žádná omluva 

nepatří“160 (pro celé znění omluvy viz Příloha č. 19).  

   Taková formulace omluvy se ne všem zdála postačující, třeba reverend Al Sharpton161 

lítost deníku považoval za „podmínečnou“162; podle některých kritiků to nakonec 

omluva ani nebyla.  

   Pohoršení čtenáři chtěli, aby se omluvil i majitel deníku Rupert Murdoch; někteří 

dokonce žádali, aby byl uvězněn. Murdoch po několika dnech skutečně vyhlásil, že 

„jako majitel nese konečnou odpovědnost“ 163 za to, co bude otištěno na stránkách jeho 

deníku New York Post. Čtenáře ujistil, že karikatura nebyla myšlena rasisticky a šlo jí 

jen o zesměšnění špatně napsaného zákona. Svou omluvu však uzavřel následovně: 

„Všichni si velice vážíme čtenářů New York Post a slibuji vám, že budeme více 

respektovat citlivá místa naší společnosti.“164 (pro celé znění Murdochovy omluvy viz 

příloha č. 20). 

   Obamův mluvčí k celé záležitosti pouze řekl, že prezident karikaturu neviděl, ale že 

New York Post podle něj není příliš zajímavé čtení.165  

   Obhájci karikatury zdůrazňovali, že autorem zákona nebyl Obama sám, ale 

demokratičtí členové Kongresu, a že Delonas ve své karikatuře nepoužil obraz opice 

bezdůvodně, ale odkazoval tím na dřívější zabití šimpanze ve státě Connecticut. 

Připodobení autorů zákona poblázněnému šimpanzovi mělo znamenat, že zákon je tak 

špatný, že ho mohla vytvořit jedině běsná opice.  

   Navíc, zobrazování členů Kongresu jako opic je často používaná karikaturistická 

metafora166. Kromě Delonase ji v minulosti využili i jiní karikaturisté, třeba Oliphant 

v roce 1992 (viz Příloha č. 21). 

                                                 
160 NYPOST.com [online]. 19.2.2009 [cit. 2011-05-20]. That Cartoon. Dostupné z WWW: 
<http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/that_cartoon_ERniJv5qDYlyvDwSEF82WJ>. 
161 Sharpton bývá často označován za „profesionálního rasového žháře“ (třeba v článku Andrewa Pottera 
Sometimes a primate is just a primate, Reverend. Macleans [online]. 5.3.2009, [cit. 2011-05-12]. 
Dostupný z WWW: <http://www2.macleans.ca/2009/03/05/sometimes-a-primate-is-just-a-primate-
reverend/>.), který vyhledává příležitosti k potyčkám. Existuje názor, že formulace „Někdy je karikatura 
prostě jen karikatura – i když se ji oportunisté snaží prezentovat jako něco jiného“ na konci omluvy 
deníku New York Post za Delonasovu karikaturu byla adresována právě Sharptonovi. 
162 Guardian.co.uk [online]. 20.2.2009, [cit. 2011-05-12]. New York Post apologises over chimp cartoon. 
Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/20/new-york-post-apologises>. 
163 IDNES.cz [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-20]. Mediální magnát Murdoch se omluvil za karikaturu 
„šimpanze Obamy“.  
164 Ibid. 
165 Aktualne.cz [online]. 14.12.2009, [cit. 2011-05-12]. Paroubek, Klaus, Merkelová. Jak bojují s 
karikaturami?. Dostupný z WWW: 
<http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/fotogalerie/2009/12/14/paroubek-klaus-merkelova-jak-
bojuji-s-karikaturami/>. 
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   Delonas sám kontroverzi označil za „úplně pitomou a absurdní“167 a řekl, že objektem 

kresby a její kritiky byl jenom stimulační zákon. „Kdybyste tam chtěli najít ještě 

nějakého dalšího adresáta, musela by to být [mluvčí Sněmovny reprezentantů Nancy] 

Pelosiová168, jenže nic takového tam není“169. 

   Celou kontroverzi do jisté míry prohlubuje i čas publikace Delonasovy kresby - 

karikatura byla publikována během měsíce černé historie170, který byl v roce 2009 

poměrně výjimečný: Amerika měla poprvé černého prezidenta a NAACP oslavovalo 

100 let od svého založení. Avšak, během tohoto měsíce přišlo i vyjádření generálního 

prokurátora Spojených států Erica Holdera, který je také černoch, a který v jednom ze 

svých projevů Američany nazval „národem zbabělců“171, protože odmítají otevřenou 

diskuzi o rasových problémech. Černošskou americkou zpěvačku Rihannu také v tomto 

období zmlátil její černošský přítel, zpěvák Chris Brown, a do toho všeho přišel 

Delonas se svou šimpanzí kresbou. 

   Tyto události spolu vytvářejí obraz americké společnosti, která je na jakoukoli diskuzi 

o rase výjimečně citlivá. Potkává se zde pozitivní akce ve prospěch černochů, 

obviňování (nejen) bílých Američanů ze skrytého rasismu („V posledních dvou 

dekádách si příliš mnoho Američanů zvyklo na mluvení v kódech, kterými útočí na 

černochy“172.), vnímání (některých) černochů sebe sama jako členů komunity, které je 

věčně ubližováno, ale i odkaz rapové subkultury, která zdůrazňuje černošskou 

„autenticitu“, často zahrnující i prvky porušování zákona či akceptace násilí na ženách, 

jak to předvedl Chris Brown.173  

                                                                                                                                               
166 Reakce karikaturisty Briana Fairringtona (č. 41) ke článku: GARDNER, Alan. The Daily Cartoonist 
[online]. 18.2.2009, [cit. 2011-05-12]. Delonas cartoon proves racially questionable. Dostupný z WWW: 
<http://dailycartoonist.com/index.php/2009/02/18/delonas-cartoon-proves-racially-questionable/>. 
167 CNN.com [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-12]. Rupert Murdoch apologizes for chimp cartoon. 
Dostupný z WWW: < http://edition.cnn.com/2009/US/02/24/cartoon.murdoch/>. 
168 Nancy Pelosiová byla v únoru 2009, tedy v čase zveřejnění karikatury, jako mluvčí Sněmovny 
reprezentantů zároveň předsedkyní poslaneckého klubu demokratických členů této komory Kongresu, 
kteří napsali stimulační zákon. Poznámka na okraj: Nancy Pelosiová je běloška.  
169 CNN.com [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-12]. Rupert Murdoch apologizes for chimp cartoon. 
170 Měsíc černé historie (Black History Month) se ve Spojených státech oslavuje každý únor; jde o 
připomenutí si minulosti černochů, resp. lidí pocházejících z Afriky.  
171 POTTER, Andrew. Macleans [online]. 5.3.2009 [cit. 2011-05-12]. Sometimes a primate is just a 
primate, Reverend : The bigger race issue in the U.S. is a cult of black authenticity familiar from hip hop. 
Dostupný z WWW: <http://www2.macleans.ca/2009/03/05/sometimes-a-primate-is-just-a-primate-
reverend/>. 
172 HUTCHINSON, Earl Ofari. Huffington Post [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-12]. The Murdoch Non-
Apology. Dostupný z WWW: <http://www.huffingtonpost.com/earl-ofari-hutchinson/the-murdoch-non-
apology_b_169467.html>. 
173 POTTER, Andrew. Macleans [online]. 5.3.2009 [cit. 2011-05-12]. Sometimes a primate is just a 
primate, Reverend : The bigger race issue in the U.S. is a cult of black authenticity familiar from hip hop.  



  

 

42

  

   Zdá se však, že diskuse o všech těchto tendencích a jejich vzájemných vztazích je 

„diskuzí, o kterou nikdo nemá sebemenší zájem“174. Delonasova kresba se tak dá vnímat 

jako součást širšího problému této takřka neexistující diskuze o jedné z nejpalčivějších 

otázek současné americké společnosti.  

 

4.4 Shrnutí a porovnání 

   Zde zkoumanými kresbami samozřejmě není možné obsáhnout celý problém kolizí 

svobody projevu s jinými svobodami v tvorbě karikaturistů, nicméně je zde možné 

vysledovat několik společných tendencí a formulovat obecnější závěry.  

   Můžeme začít právním rámcem svobody projevu v jednotlivých zkoumaných zemích 

a jeho souvislostí se zde prezentovanými kresbami: na první pohled by se mohlo zdát, 

že v českém a slovenském prostředí bude svobodě slova kvůli jejím ústavně 

zakotveným limitům „těsněji“ než v tom americkém, kde první dodatek oficiálně 

povoluje téměř všechno a i precedenty z minulosti podporují představu o vysoké 

toleranci vůči (i kontroverznímu) využívání svobody projevu.  

   Když se však podíváme na zkoumané příklady, ukazuje se, že společenská realita se 

od této představy trochu liší. Jedinou zkoumanou zemí, kde byl vydavatel (resp. majitel) 

novin ochoten se za karikaturu omluvit, zde byly právě Spojené státy. 

   To samozřejmě neznamená, že v českém ani slovenském prostředí omluva redakce či 

vydavatele za karikaturu nepřichází v úvahu – jako příklad můžeme uvést kresbu 

Vladimíra Jiránka z českého deníku Mladá fronta dnes z roku 1997, která znázorňovala 

tehdejšího předsedu strany KDU-ČSL Josefa Luxe; tehdy se redakce také omluvila (viz 

Příloha č. 22).   

   Nicméně zde zkoumaná karikatura Seane Delonase a vlna protestů, kterou kresba 

vyvolala, dokumentují kromě velké citlivosti Spojených států na otevřenou diskuzi o 

určitých otázkách také podřizování se doktríně politické korektnosti. Politická 

korektnost se dá považovat za relativně nejasný koncept; nejde o žádná psaná pravidla, 

avšak ukazuje se, že dokáže být „přísnější, než by byl zákon“175, a působit téměř 

umrtvujícím způsobem na veřejnou debatu. 

                                                 
174 Ibid. 
175 HOLUBOVÁ, Eliška. Nesnesitelná lehkost karikatury aneb výbušné obrázky pod soudcovskou lupou 
[online]. [s.l.] : Vítězná práce soutěže IUS et SOCIETAS, ročník 2009/2010. 24 s. Esej. Právnická fakulta 
UK, Fakulta sociálních věd UK. s. 12. 
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   Za jeden z hlavních důvodů silného vlivu tohoto konceptu v USA můžeme považovat 

nástrahy plynoucí z toho, že do této země přichází množství přistěhovalců z celého 

světa, což představuje značnou výzvu pro proces vytváření teoretické báze národní 

identity176. Na praktické úrovni se pak tato situace projevuje jako složité soužití lidí 

s různým etnickým, kulturním, jazykovým či náboženským původem. Snaha předcházet 

případným problémům plynoucím z těchto rozdílů pak vede ke kulturnímu relativismu a 

právě spoléhání se na politickou korektnost jako metodu jakéhosi „zneviditelňování“ 

rozdílů mezi lidmi a vyhýbání se sporným otázkám ve společnosti. Případ „šimpanzí 

karikatury“ však ukazuje, že např. diskuze o problému rasismu je pravděpodobně 

potřebná, ale všichni se bojí ji otevírat – proto pak obrázek, kterým autor (možná) žádný 

rasistický výpad nezamýšlel, vyvolá tsunami potlačovaných emocí.         

   Když se pak vrátíme k citátu Benjamina Rushe z úvodu této kapitoly („Kontroverze se 

bojí jen hlasatelé omylu.“), a zkusíme jej „adaptovat“ na dnešní USA, můžeme jej 

s trochou provokace změnit na „Kontroverze se bojí všichni.“ Bojí se zřejmě i Rupert 

Murdoch, jehož výrok „Slibuji vám, že budeme více respektovat citlivá místa naší 

společnosti,“ je možné vnímat jako symbolické svolení k dalšímu omezování veřejné 

diskuze, a tedy i k „rozmělňování“ žánru kresleného komentáře, jak zmiňuje předešlá 

kapitola.         

   V českém a slovenském prostředí je pak situace jiná než v tom americkém, zejména 

kvůli tomu, že Česká a Slovenská republika mají za sebou jinou minulost než Spojené 

státy. Pro dnešní vnitřní záležitosti těchto dvou zemí to znamená jiné problémy a jiný 

přístup k vlastní pozici. Tyto dvě země se také nemusí potýkat s tak obrovským 

množstvím přistěhovalců jako USA, takže z tohoto důvodu zde není přílišná potřeba 

podřizovat se fenoménu kulturního relativismu a politické korektnosti. Na druhou stranu 

se zde samozřejmě nacházejí jiné sporné body (třeba romský problém nebo ženská 

otázka), a zvolení jiného vzorku karikatur pro zkoumání by nás mohlo přivést 

k poznání, že politická korektnost má limitující účinek na svobodu projevu i zde, a že 

taková situace nastává v podstatě nezávisle na dříve zkoumaném právním rámci. 

Politická korektnost, jak již bylo řečeno, dokáže být přísnější než zákon; tvoří jakousi 

                                                 
176 Ve Spojených státech není jasné, jak tato země sama přistupuje ke své minulosti a jak se chce 
prezentovat. Na jedné straně zde stojí představa „národa imigrantů“, tedy země otevřené všem i s jejich 
různostmi, na straně druhé koncept „národa osadníků“, založeného na puritánském odkazu prvních 
kolonistů převážně ze západní Evropy. Šířeji o tom píše Samuel Huntington ve svém opusu „Kam kráčíš, 
Ameriko? : krize americké identity.“ (Praha : Rybka, 2005. 419 s.). Spojené státy se však jakoby „bojí“ 
prezentovat odkaz evropské kultury jako převažující normu. 
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vedlejší rovinu existující mimo zákonem či ústavou stanovených limitů svobody 

projevu a vytváří vlastní pravidla.  

   „Český“ případ však do jisté míry naznačuje, že v českém prostředí existuje snaha o 

boření existujících mýtů a otevírání nepříjemných otázek; na druhou stranu si však 

můžeme klást otázku, jestli fakt, že jde o věc z minulosti, také neměl na odvahu kreslíře 

i novin nějaký vliv – není zde v podstatě nikdo konkrétní, kdo by Reisenauerovy 

karikatury mohl vnímat jako osobní urážku. Lidi to mohlo pobouřit – a i pobouřilo – ale 

byl to útok na jejich názory a představy, zatímco Delonasovu karikaturu mnozí vnímali 

jako útok na barvu pleti prezidenta a i svou vlastní – připomeňme, že velké množství 

protestních hlasů přicházelo ze strany jednotlivců i institucí reprezentujících afro-

americkou komunitu177. Každopádně je však snaha a možnost kriticky se podívat na 

vlastní minulost signálem, že svoboda projevu má v České republice široký prostor. 

   Když se podíváme na způsoby řešení zkoumaných kontroverzí, jako nejdramatičtější 

se ukazuje případ slovenské karikatury, kde došlo k soudnímu procesu. Avšak, Ficovo 

rozhodnutí deník zažalovat by se dalo vnímat jako izolované rozhodnutí jednotlivce; to, 

že šlo o jednoho z nejdůležitějších lidí ve státě, se na průběhu a výsledku soudní pře 

nijak neodrazilo – svoboda slova nemusela ustupovat žádným „tlakům z vyšších míst“. 

Nakonec se tedy zdá, že toto „oficiální“ řešení o stavu svobody slova na Slovensku a 

jeho výsledek ukazují pouze na fakt, že pozice této svobody je i zde poměrně dobrá.  

   Když se pak zamyslíme nad přístupem veřejných osob či elit ke svému znázorňování 

v karikaturách, zjišťujeme, že ve Spojených státech jej tyto osoby ve většině případů ani 

nekomentují – jako třeba Obama v této „šimpanzí aféře“ či Bush v otázce karikatury 

jeho operace hemoroidů – což patrně souvisí s tradičně velice liberálním pojetím šíře 

svobody projevu ve Spojených státech. 

   V Evropě je situace o něco jiná, a často se stane, že se některé veřejné osoby snaží 

s karikaturisty bojovat. Jako příklad můžeme uvést Petru Paroubkovou či Roberta Fica.  

    Zkoumané kontroverze zdůrazňují i specifickou pozici kreslených politických 

komentářů jako žánru: dokládají jejich možnou dvojznačnost a složitost interpretace, 

která může vést k tomu, že diváci v karikaturách uvidí věci, které tam vůbec nejsou, 

nebo alespoň nebylo autorovou snahou je do kresby zahrnout, což snad nejvýrazněji 

dokládá Delonasova kresba. 

                                                 
177 Zpátky k politické korektnosti: i termín „afroameričan“ se dá vnímat jako vynález tohoto fenoménu. 
Pojmenovávání černochů v USA se vyvíjelo od termínu „negro“ přes „barevný“, „černý“ až po „afro-
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   Kresby pak dokumentovaly i fakt, že kreslené politické komentáře na své čtenáře 

kladou poměrně vysoké požadavky: čtenáři musejí, jako v Reisenauerově příkladu, znát 

historii a být ochotni „otočit“ své vnímání a uvažování; musejí také být schopni hledět 

na věci kolem sebe bez přílišné hysterie (Delonasova kresba).  

   Karikatury ilustrovaly také nejednoznačnost v představě, co to vlastně karikatura je a 

jaké charakteristiky by měla splňovat – podle režiséra Protivy by třeba měla být 

založena na skutečnosti a ne naopak; a také jak je potřebné na ni nahlížet – jestli je to 

skutkové tvrzení a může tedy být považováno za lež (jako v případě „TGM-

kuřáka/pijana/antisemity“) a také jestli je možné ji interpretovat bez přijetí jejího širšího 

rozměru (jak to chtěl udělat Fico).    

 

Závěr 

   Kreslený politický komentář má za sebou množství úspěchů a vyhraných bitev, avšak 

zdá se, že dnes patří téměř k ohroženým druhům.  

   Zatímco kdysi noviny ochotně a rády zařazovaly karikatury na své stránky jako 

atraktivní vizuální prvek, kterým se snažily nalákat čtenáře a oslovit i negramotné 

publikum, dnes mají spíš opačnou tendenci: krotí karikaturisty v jejich satirizování, 

nebo se kresleným komentářům vyhýbají úplně – jak je tomu třeba v případě 

amerického deníku New York Times – proto, že se obávají negativního dopadu 

případných kontroverzních karikatur. Od snahy zaujmout a oslovit se tak mnoho novin 

přesunulo ke snaze neurazit. Zde je zajímavé si uvědomit, že obě tyto snahy pramení ze 

stejného zdroje: zabezpečit co nejvyšší prodejnost.  

   Nicméně kreslené politické komentáře s sebou opravdu nesou různá nebezpečí: jsou 

zaujaté, útočí na emoce a kladou na své recipienty vysoké nároky; pracují se symboly, 

s nadsázkou, analogiemi či ironií, a od svého publika vyžadují ochotu otevřít se hře, 

satiře a novým názorům. Kromě toho je zde samozřejmě otázka interpretace karikatur – 

může se stát, že si je čtenáři vyloží jinak, než autor zamýšlel, což může vést až 

k veřejnému pobouření… a poklesu prodeje novin. 

   Zkoumané střety svobody projevu a jiných svobod, práv a zájmů v tvorbě 

karikaturistů, a také diskuze, které z těchto střetů pramení, se tak dnes často vnímají 

jako cosi patologického, nechtěného. Zejména v americké společnosti má velice silnou 

                                                                                                                                               
americký“. Víc v již zmiňovaném článku Ideologie politické korektnosti a západní civilizace: 
http://www.obcinst.cz/cs/Ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace-c949/ 
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pozici fenomén politické korektnosti, který mění a limituje nejen formu, ale i obsah 

veřejné diskuze: v zájmu nikoho neurazit se zde raději úplně ustupuje od vyjadřování se 

k sporným otázkám. Místo diskuze nastává (napjaté) ticho.  

   Takové hledisko se často uplatňuje i v přístupu k politickým karikaturám, čímž se 

žánr kresleného politického komentáře do jisté míry vzdaluje od své funkce. Tou by 

mělo být stimulování veřejné diskuze, vyjadřování (i provokativních) názorů a (i tvrdé a 

nemilosrdné) zesměšňování. Dnes se však zdá, že noviny o nic z toho už nemají zájem.  

   Kromě politické korektnosti jsou tu i jiné ohledy, které se podílejí na limitování 

svobody tvůrců karikatur, či alespoň úvahách o potřebě limitů – jde jednak o obavy 

veřejných postav o ztrátu vlastní prestiže v důsledku negativních karikatur, ale také 

třeba o představu, že karikatury můžou přispívat k podporování veřejného cynismu a 

nedůvěře v demokratické zřízení. 

   Avšak otázku, kde by měly ležet hranice svobody projevu karikaturistů, v podstatě 

nelze zodpovědět. Námitky politiků, veřejných osob či některých zastánců fenoménu 

politické korektnosti můžou být do jisté míry pochopitelné, jenže jakékoli paušální 

omezení manévrovacího prostoru karikatur by znamenalo umrtvení celého žánru a 

podrytí jeho podstaty. Vhodnější je případné skutečně zásadní zásahy kreslených 

komentářů do různých práv či svobod řešit jednotlivě a vyhodnocovat je bez zbytečné 

hysterie či ideologických hledisek. 

   Přibližné mantinely dané právní úpravou jsou pro kreslený komentář obecně 

příznivější ve Spojených státech než v Evropě; tím víc je důležité zaměřit pozornost na 

silný vliv politické korektnosti, kde nejde o žádná psaná pravidla, i tak však má tato 

doktrína podle všeho výraznější vliv na omezování karikaturistů, než to dokážou 

evropské ústupky jiným právům na úkor svobody slova či evropská tendence k 

tabuizování některých témat.  

   Z liberálního hlediska je tak možné říci, že čím vyšší je omezující vliv politické 

korektnosti a jiných ohledů na kreslené komentáře, tím víc satiry je potřeba, protože 

když tento žánr bude respektovat veškeré překážky, které se před něj postaví, a 

rezignuje na svoji úlohu stimulovat veřejnou debatu, nic dobrého to pro něj nevěští. A 

nejen pro něj, ale pro svobodu slova a i myšlení v celé společnosti obecně. 

   Co se týče možných trendů do budoucnosti, ukazuje se, že zejména americké noviny 

se místo redakčních karikaturistů, u kterých existuje „nebezpečí“ vlastního názoru, 

spoléhají často raději na kresby ze syndikátů, kde si můžou vybrat neškodné obrázky, 

které nikoho neurazí.  
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   Situace v České a Slovenské republice je o něco jiná: politická korektnost zde 

z různých důvodů nemá až takový výrazný vliv jak je tomu ve Spojených státech a 

neuplatňuje se zde ani využívání syndikátů, zejména z důvodu menší šíře mediálního 

trhu.  

   Nicméně častým „útočištěm“ karikaturistů v USA i v Evropě se dnes stává internet, 

kde můžou své kresby publikovat bez případných zásahů redakční kontroly či 

podřizování se různým psaným či nepsaným omezením. Je však na místě úvaha o tom, 

jestli je toto „vytlačování“ karikatur do virtuálního světa tím, co by společnost měla 

chtít, a jestli by se neměla zamyslet nad tím, že přeci jen stojí za to dát karikaturám 

prostor, který si zaslouží, a to i přes všechnu jejich „nebezpečnost“ – nebo právě kvůli 

ní.  

 

Summary 

Political cartoons have a lot of successes and achievements under their belt; 

however, the genre seems to have a near-endangered status today.  

   While in the past, papers tended to regard cartoons as an eye-catching visual feature 

with the potential to attract (also illiterate) readers and were happy to give them space to 

do so, the contrary seems to be true today: newspapers are often either trying to tame 

their cartoonists, or they simply decide to stop using cartoons for good, as the New 

York Times has done. The goal of a number of papers has changed from attracting 

attention to not losing it by being considered offensive and, therefore, no longer read. 

    It is of course true that political cartoons might be dangerous on a number of levels: 

they are biased, they work with readers’ emotions, and they use symbols, satire, 

exaggeration, etc. The readers have to be willing to open up their mind; they also have 

to be able to decipher the (possible) hidden meanings and references. Equally important, 

there is often the possibility that the message a cartoon’s author intended to get across is 

understood in a completely different way, leading, ultimately, to public outrage, and a 

possible drop in sales of the paper that ran it.  

   The clashes between freedom of speech and other freedoms analyzed here are 

therefore often viewed as a pathological result of cartoons’ publication. The 

phenomenon of political correctness has a very strong position today, mainly in 

American society, and it limits not only the formal frame, but also the contents of public 
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discourse: with the aim not to offend anyone, it often happens that discussion simply 

gets replaced with (strained) silence.   

   That is often the case in political cartoons as well. As a result, the genre seems to be 

drifting away from its main roles, such as stimulating public discussion, expressing 

opinion, ridiculing, etc.  

   Other causes play a role in limiting the freedom of cartoonists as well: for example the 

fear of defamation in the wake of a negative cartoon, dreaded by public figures. There is 

also the idea that political cartoons, being traditionally super negative, might undermine 

the position of the democratic system, and deepen public cynicism. 

   Where should therefore be the boundaries of the freedom of speech? That seems to be 

a question without an answer; the fears and objections raised by politicians, political 

correctness supporters etc. might be understandable; however, a blanket limit imposed 

on the freedom to cartoon would have a chilling effect on the whole genre. It is wiser to 

discuss the possible breaches of rights and freedoms cartoons might be responsible for 

individually, without unneeded hysteria or ideological stances.  

    The legal boundaries seem to be more favorable to cartoons’ freedom in the USA 

than in Europe; therefore we need to focus extra attention on the phenomenon of 

political correctness. Even though it is not a codified set of standards, it apparently 

poses greater danger to the cartoonists’ freedom than any European legal concessions or 

taboos are able to.  

   From a liberal stance, we can state that the higher the influence of political correctness 

and other views on political cartoons is, the more satire is needed, because if the genre 

respects all the obstacles that block its way, and stops trying to fulfill its real roles, it 

does not bode well for the genre’s future. The same goes for the future of freedom of 

speech, and, to a certain extent, also the freedom of thought, in the society as a whole.  

   As for current trends, it is mainly American papers that often decide to replace the 

work of an editorial cartoonist with pictures from syndicates, where they can opt for 

inoffensive ones. The situation in Czech Republic and Slovakia is a bit different: 

political correctness does not seem to play too strong a role here, which is true also for 

syndication, one of the reasons for it being a smaller scope of media market. 

   Many cartoonists both in the USA and in Europe are nevertheless “moving” their 

work to the internet, where they can publish freely. The society should, however, think 

about whether this really is what it wants, and whether it would not be better to risk the 

danger and give cartoons the space they deserve, for it might be well worth it. 



  

 

49

  

Použitá literatura 

Primární prameny 
- Česká republika. Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky. Vyjádření 
Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti Českého svazu bojovníků za 
svobodu. In Zápis Komise pro etiku ze dne 12. prosince 2001. 2001. 
 
Knihy 
- ALEXANDER, Larry. Freedom of speech. Vol. I, Foundations. Aldershot  : Ashgate, 
2000. 468 s. 
 
- ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2005. 207 s. 
 
- DEWEY, Donald. The Art of Ill Will : the story of American Political Cartoons 
[online]. New York : New York University Press, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z 
WWW: 
<http://books.google.com/books?id=vNI9046BaRAC&pg=PA65&dq=editorial+cartoon
&hl=sk&ei=-
ulfTfuxHYrC4gbDwbT4CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEg
Q6AEwBzgK#v=onepage&q=editorial%20cartoon&f=false>. 
 
- FÖLDVÁRI, Kornel. O karikatúre. Levice : Koloman Kertész Bagala - L.C.A. 
Publishers Group, 2006. 184 s. 
 
- FÖLDVÁRI, Kornel. Päťadvadsať : Kniha o slovenskej karikatúre. Levice : Koloman 
Kertész Bagala, 2005. 127 s. 
 
- FRANKLIN, Bob; HAMER, Martin; HANNA, Mark, et al. Key concepts in 
journalism studies. London : Sage Publications, 2005. 362 s. 
 
- GOODWIN, H. Eugene. Groping for ethics in journalism. Iowa : Iowa State 
University Press, 1987. 411 s. 
 
- HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. Praha : Orac, 2004. 143 s. 
 
- HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha : SNKLHU, 1955. 556 s. 
 
- HOU, Charles; HOU, Cynthia. The art of decoding political cartoons : a teacher's 
guide. Vancouver  : Moody's Lookout Press, 1998. 72 s. 
 
- CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české umění 
1900-1950. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. 125 s. 
 
- JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945-1989.I., 1945-1948. Praha : 
Academia, 2007. 431 s. 
 
- KLIVAR, Miroslav. Karikatura bojující : Antologie současné politické karikatury a 
kresby 1945 - 1962. Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1963. 
184 s. 
 



  

 

50

  

- MARSCHALL, Richard E.; HORN, Maurice. The world encyclopedia of cartoons. 
New York : Chelsea house publishers, 1980. 676 s. 
 
- MORIO, Walter, et al. Thomas Nast : ein Landauer, der amerikanische Geschichte 
zeichnete und machte. Landau/Pfalz : Pfälzer Kunstverlag H. Blinn, 1977. 144 s. 
 
- OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 
marketingové komunikace. Praha : Libri, 2007. 263 s. 
 
- PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor dvacátého století. Praha : Odeon, 1988. 158 s. 
 
- REISENAUER, Pavel; PETRÁČEK, Zbyněk . Pavel Reisenauer : 209 kreseb a 33 
obrazů. Praha : Respekt Publishing, 2008. 175 s. 
 
- ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . 
Bratislava : Tatran, 1988. 131 s. 
 
 
Články 
- DANJOUX, Ilan. Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon. PS: Political 
Science and Politics [online]. Apríl 2007 [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.apsanet.org/imgtest/PSApr07Danjoux.pdf>. 
 
- GREENBERG, Josh. Framing and Temporality in Political Cartoons: A Critical 
Analysis of Visual News Discourse. Canadian Review of Sociology [online]. 2002, 2, 
[cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-618X.2002.tb00616.x/pdf>. 
 
- GROMAN, Martin. Své velikány ctíme málo : S režisérem Josefem Protivou o 
Společnosti bratří Čapků, první republice a karikaturách TGM. Dobrá adresa [online]. 
2002, 6, 28, [cit. 2011-05-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dobraadresa.cz/2002/DA06_02.pdf>. 
 
- HANOUSEK, Ivan. O postavení cartoon v českém tisku : Vtipná kresba je novinový 
žánr (ale ví to někdo?). E-GAG [online]. 6.1.2011, 2011/1, [cit. 2011-05-08]. Dostupný 
z WWW: <http://www.ismailkar.com/GAG11-01.pdf>. 
 
- HART, Jan. Svoboda projevu v USA a v Evropě. Právní rozhledy. 2002, 0001, s. 28-
31. 
 
- HOGAN, Michael. Cartoonists and Political Cynicism. The Drawing Board: An 
Australian Review of Public Affairs [online]. červenec 2001, 1, [cit. 2011-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.australianreview.net/journal/v2/n1/hogan.pdf>. 
 
- HOLUBOVÁ, Eliška. Nesnesitelná lehkost karikatury aneb výbušné obrázky pod 
soudcovskou lupou [online]. [s.l.] : Vítězná práce soutěže IUS et SOCIETAS, ročník 
2009/2010. 24 s. Esej. Právnická fakulta UK, Fakulta sociálních věd UK. Dostupné z 
WWW: 
<http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Holubova.pdf>. 
 



  

 

51

  

- How to Read a Newspaper and How to Read a Cartoon. McCord Museum: The Art of 
Cartooning : Where to Draw the Line? Editorial Cartoons in Quebec, 1950-2000 
[online]. 2009, [cit. 2011-05-14]. Dostupný z WWW: <http://www.musee-
mccord.qc.ca/caricatures/pdf/words/read.pdf>. 
 
- KATZ, Henry. An Historic Look at Political Cartoons. Nieman Reports [online]. Zima 
2004, [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100705/An-Historic-Look-at-Political-
Cartoons.aspx>. 
 
- Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 204, 
s. 22. 
  
- LAMB, Chris. The Fixable Decline of Editorial Cartooning : Editorial page editors 
and business decisions combine to weaken what is the strength of editorial cartoons.. 
Nieman Reports : THE NIEMAN FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD 
UNIVERSITY [online]. Winter 2004, 4, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/04winter.p
df>. 
 
- MANNING, Haydon; PHIDDIAN, Robert. Censorship and the Political Cartoonist. 
Australasian Political Studies Association Conference [online]. 2004, [cit. 2011-03-26]. 
Dostupný z WWW: <www.sapo.org.au/binary/binary923/Censorship.pdf>. 
 
- MAREŠ, Štěpán. Prorok, média a premiér. Mladá fronta dnes [online]. 7.2.2006, [cit. 
2011-05-14]. Dostupný z WWW: 
<https://epaper.mfdnes.cz/archiv?query=%C4%8CE%C5%A0T%C3%8D+KARIKAT
URIST%C3%89+A+MOHAMED&x=96&y=14&from=13.05.2000&to=14.05.2011&q
section=&qauthor=>. 
 
- MARLETTE, Doug. Freedom of Speech and the Editorial Cartoon : ‘Cartoons are the 
acid test of the First Amendment.’. Nieman Reports [online]. Zima 2004, [cit. 2011-04-
26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100661/Freedom-of-Speech-and-the-
Editorial-Cartoon.aspx>. 
 
- MINIX, Dean A. Political Cartoons: A Research Note. Southwestern Journal of 
International Studies [online]. Březen 2005, [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www1.appstate.edu/~stefanov/POLITICAL%20CARTOONS%20A%20RESEA
RCH%20NOTE.pdf>. 
 
- NEUBERGER, Lindsay; KRCMAR, Marina. Exploring the Effects of Editorial 
Cartoons on Attitude Change: An Experimental Analysis. Studie prezentovaná na 
konferenci International Communication Association Conference [online]. Montreal : 
2008 [cit. 2011-05-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/3/3/7/7/pages2337
78/p233778-1.php>. 
 
- OLIPHANT, Patrick. Why Political Cartoons are Losing Their Influence. Nieman 
Reports [online]. Winter 2004, 4, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: 

http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100705/An-Historic-Look-at-Political-Cartoons.aspx
http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100705/An-Historic-Look-at-Political-Cartoons.aspx


  

 

52

  

<http://www.nieman.harvard.edu/assets/pdf/Nieman%20Reports/backissues/04winter.p
df>. 
 
- OSVALDOVÁ, Barbora. Ivan Steiger. Xantypa. 2000, roč. 6, č. 10, s. 38-42.  
 
- SAXON, Wolfgang. The New York Post Has a Long History : From Alexander 
Hamilton to Dorothy Schiff, the Newspaper Has Voiced Strong Opinions. New York 
Times [online]. Nov. 20, 1976, [cit. 2011-04-24]. Dostupný z WWW: 
<http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/123033665/fulltextPDF/12EEE
F018641974BBB2/5?accountid=35514>. 
 
- The Historic Elephant and Donkey: It Was Thomas Nast Who Brought Them Into 
Politics. New York Times [online]. 2.8.1908 [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?_r=1&res=9D07EFDB113EE033A25751C0A96E9C946997D6CF&oref=slogi
n>.  
 
- ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Hledání ztraceného ráje : Co chceme vědět o první 
republice a co nám o ní říkají knihy Věry Olivové, Zdeňka Kárníka a Antonína Klimka. 
Lidové noviny. 4.8.2001, XIV, 180, s. 21-23. 
 
Webové stránky 
- Aktualne.cz [online]. 14.12.2009, [cit. 2011-05-12]. Paroubek, Klaus, Merkelová. Jak 
bojují s karikaturami?. Dostupný z WWW: 
 <http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/fotogalerie/2009/12/14/paroubek-klaus-
merkelova-jak-bojuji-s-karikaturami/>. 
 
- Aktuálně.cz [online]. 20.7.2010 [cit. 2011-05-19]. Žádné porno. Paroubková znovu 
prohrála při o karikaturu. Dostupné z WWW: 
<http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=673240>. 
 
- American Studies at the University of Virginia [online]. [cit. 2011-05-17]. A Brief 
History of Political Cartoons. Dostupné z WWW: 
<http://xroads.virginia.edu/~ma96/puck/part1.html>. 
 
- BELLING, Vojtěch. Občanský institut [online]. 11.8.2006 [cit. 2011-05-18]. Ideologie 
politické korektnosti a západní civilizace. Dostupné z WWW: 
<http://www.obcinst.cz/cs/Ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace-c949/>. 
 
- CNN.com [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-12]. Rupert Murdoch apologizes for chimp 
cartoon. Dostupný z WWW:  
<http://edition.cnn.com/2009/US/02/24/cartoon.murdoch/>. 
 
- Cornell Univeristy Law School [online]. 1988 [cit. 2011-05-14]. Hustler Magazine, 
Inc. v. Falwell. Dostupné z WWW: 
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0485_0046_ZO.html>. 
 
- CZWITKOVICS, Tomáš. Shooty.sk [online]. 13.6.2006 [cit. 2011-05-18]. Martin 
„Shooty“ Šútovec: Niekedy je aj kreslenie úzke. Dostupné z WWW: 



  

 

53

  

<http://www.shooty.sk/bla-bla/medialne-extempore/martin-shooty-sutovec-niekedy-je-
aj-kreslenie-uzke.html?page_id=3090>. 
 
- Česká advokátní komora [online]. - [cit. 2011-05-19]. Úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod. Dostupné z WWW: 
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=745>. 
 
- Encyclopaedia Britannica [online]. 2011 [cit. 2011-05-14]. Caricature and cartoon. 
Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1347521/caricature-
and-cartoon/>. 
 
- GARAJ, Patrik. Shooty [online]. 15.10.2007 [cit. 2011-05-20]. Shooty - fantóm 
slovenskej karikatúry. Dostupné z WWW: <http://www.shooty.sk/bla-bla/medialne-
extempore/shooty-fantom-slovenskej-karikatury-oktober-2007.html?page_id=3589>. 
 
- GARDNER, Alan. The Daily Cartoonist [online]. 18.2.2009, [cit. 2011-05-12]. 
Delonas cartoon proves racially questionable. Dostupný z WWW: 
<http://dailycartoonist.com/index.php/2009/02/18/delonas-cartoon-proves-racially-
questionable/>. 
 
- Guardian.co.uk [online]. 20.2.2009, [cit. 2011-05-12]. New York Post apologises over 
chimp cartoon. Dostupný z WWW: 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/20/new-york-post-apologises>. 
 
- HRÍB, Štefan. Týždeň.sk [online]. 2.5.2011 [cit. 2011-05-20]. Fico, Mečiar, Shooty a 
Západ. Dostupné z WWW: <http://www.tyzden.sk/video-komentare/s-hrib-fico-shooty-
a-zapad.html>. 
 
- HUTCHINSON, Earl Ofari. Huffington Post [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-12]. 
The Murdoch Non-Apology. Dostupný z WWW: <http://www.huffingtonpost.com/earl-
ofari-hutchinson/the-murdoch-non-apology_b_169467.html>. 
 
- IDNES.cz [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-20]. Mediální magnát Murdoch se omluvil 
za karikaturu „šimpanze Obamy“. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/medialni-
magnat-murdoch-se-omluvil-za-karikaturu-simpanze-obamy-p89-
/domaci.asp?c=A090224_183003_media_dp>. 
 
- JAKLOVÁ, Dana. Česká média [online]. 19.2.2006 [cit. 2011-05-14]. NEDĚLNÍ 
ROZHOVOR: Barbora Osvaldová: Kresba není skutkové tvrzení a nelze ji automaticky 
ztotožňovat s reálnou existencí zobrazených osob. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=161775>. 
 
- Library of Congress [online]. [cit. 2011-05-17]. Join or Die. Dostupné z WWW: 
<http://www.loc.gov/pictures/item/2002695523/>. 
 
- Macmillan Dictionary [online]. [cit. 2011-05-17]. Caricature - definition. Dostupné z 
WWW: <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/caricature>. 
 
- Macmillan Dictionary [online]. [cit. 2011-05-17]. Cartoon - definition. Dostupné z 
WWW:  



  

 

54

  

<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cartoon >. 
 
- Netherlands Institute of Human Rights: Utrecht School of Law [online]. 2007 [cit. 
2011-05-14]. Vereinigung Bildender Künstler v. Austria. Dostupné z WWW: 
<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/3cad
5b8597bffc7fc125726f0031050c?OpenDocument>. 
 
- NEWMAN, Andy. New York Times [online]. 16.2.2009, [cit. 2011-05-12]. Pet Chimp 
Is Killed After Mauling Woman. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2009/02/17/nyregion/17chimp.html>. 
 
- NYPOST.com [online]. 19.2.2009 [cit. 2011-05-20]. That Cartoon. Dostupné z WWW: 
<http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/that_cartoon_ERniJv5qDYlyvDwS
EF82W>. 
 
- Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1998 [cit. 2011-05-19]. 
USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>. 
 
- PETKOVÁ, Zuzana. SME.sk [online]. 7.4.2011, [cit. 2011-05-11]. Fico bloguje na 
SME. Dostupný z WWW: <http://www.sme.sk/c/5840664/fico-bloguje-na-sme.html>. 
 
- PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 13.7.2010 [cit. 2011-05-20]. Fico so žalobou 
karikatúry neuspel. Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5462605/fico-so-
zalobou-karikatury-neuspel.html#ixzz1L8ZIOTNy>. 
 
- PIŠKO, Michal. Sme.sk [online]. 23.6.2010 [cit. 2011-05-19]. Shooty vypovedal v 
kauze karikatúra, Fico neprišiel. Dostupné z WWW: 
<http://www.sme.sk/c/5435822/shooty-vypovedal-v-kauze-karikatura-fico-
neprisiel.html>. 
 
- POTTER, Andrew. Macleans [online]. 5.3.2009 [cit. 2011-05-12]. Sometimes a 
primate is just a primate, Reverend : The bigger race issue in the U.S. is a cult of black 
authenticity familiar from hip hop. Dostupný z WWW: 
<http://www2.macleans.ca/2009/03/05/sometimes-a-primate-is-just-a-primate-
reverend/>. 
 
- Pravda.sk [online]. 23.6.2010 [cit. 2011-05-20]. Shooty hájil svoju kresbu, sudkyňa o 
trýznivej bolesti Fica počuť nechcela . Dostupné z WWW: 
<http://spravy.pravda.sk/shooty-hajil-svoju-kresbu-sudkyna-o-tryznivej-bolesti-fica-
pocut-nechcela-1tb-
/sk_domace.asp?c=A100623_150409_sk_domace_p23#ixzz1KZWxdeR3>. 
 
- PRUŠOVÁ, Veronika. Sme.sk [online]. 7.9.2009 [cit. 2011-05-20]. Fico žaluje za 
karikatúru. Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/5006096/fico-zaluje-za-
karikaturu.html>. 
- The Cartoonists' Club of Great Britain [online]. [cit. 2011-05-08]. The History of the 
Cartoon. Dostupné z WWW: 
<http://www.ccgb.org.uk/Pages/history_of_the_cartoon.html>. 



  

 

55

  

 
- Sme.sk [online]. 15.2.2006 [cit. 2011-05-19]. Harabin vysúdil 3 milióny - aj za 
karikatúry. Dostupné z WWW: <http://www.sme.sk/c/2591882/harabin-vysudil-3-
miliony-aj-za-karikatury.html>. 
 
- Sme.sk [online]. 15.1.2007 [cit. 2011-05-11]. Z histórie denníka SME... Dostupné z 
WWW: <http://www.sme.sk/cdata/3093664/28.pdf>. 
 
- The White House [online]. [cit. 2011-05-17]. Andrew Jackson . Dostupné z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/about/presidents/andrewjackson>. 
 
- UC San Diego Department of Communication [online]. - [cit. 2011-05-08]. 
Manuscripts, Books, and Maps: The Printing Press and a Changing World. Dostupné z 
WWW: <http://communication.ucsd.edu/bjones/Books/luther.html>. 
 
- ULIČIANSKA, Zuzana. Sme.sk [online]. 26.9.2009 [cit. 2011-05-20]. Földvári: 
Nielen na Slovensku je s humorom problém Čítajte viac: 
http://kultura.sme.sk/c/5034083/foldvari-nielen-na-slovensku-je-s-humorom-
problem.html#ixzz1MqpxoANO. Dostupné z WWW: 
<http://kultura.sme.sk/c/5034083/foldvari-nielen-na-slovensku-je-s-humorom-
problem.html>. 
 
- University of Virginia [online]. [cit. 2011-05-08]. A Brief History of Political Cartoon. 
Dostupné z WWW: <http://xroads.virginia.edu/~ma96/puck/part1.html>. 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Adolf Hoffmeister: Karel Kramář jako „Monsieur Poire“ (obrázek) 

Příloha č. 2: Charles Philipon: Les Poires (obrázek)  

Příloha č. 3: Viliam Pauliny-Tóth: Aj toto je „zastupiteľ“ ľudu (obrázek) 

Příloha č. 4: Benjamin Franklin: Join, or Die (obrázek) 

Příloha č. 5: Thomas Nast: „Boss“ Tweed (obrázek) 

Příloha č. 6: Česká verze Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (text) 

Příloha č. 7: Listina základních práv a svobod (text) 

Příloha č. 8: Hustler: reklama na Campari (obrázek) 

Příloha č. 9: Americká Listina práv (text) 

Příloha č. 10: Reisenauer: TGM I (obrázek) 

Příloha č. 11: Reisenauer: TGM II (obrázek) 

Příloha č. 12: Reisenauer: TGM III (obrázek) 

Příloha č. 13: Vyjádření Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti 

Českého svazu bojovníků za svobodu (text) 



  

 

56

  

Příloha č. 14: Stanovisko redakce Lidových novin (text) 

Příloha č. 15: Martin „Shooty“ Šútovec: Ficova (neexistující?) páteř (obrázek) 

Příloha č. 16: Martin „Shooty“ Šútovec: Polská orlice (obrázek) 

Příloha č. 17: Martin „Shooty“ Šútovec: Papež (obrázek) 

Příloha č. 18: Sean Delonas: Šimpanzí karikatura (obrázek) 

Příloha č. 19: Omluva deníku New York Post (text) 

Příloha č. 20: Omluva Ruperta Murdocha (text) 

Příloha č. 21: Pat Oliphant: opice (obrázek) 

Příloha č. 22: Vladimír Jiránek: Lux (obrázek) 

 


