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1. Cíl práce 
 
Cílem mé bakalářské práce je podat mediální reflexi toho, jakým stylem prezentovaly 

vybrané české deníky nového amerického prezidenta Baracka Obamu u příležitosti jeho první 

velké evropské zahraniční cesty v dubnu 2009, během které navštívil 4. – 5. dubna 2009 také 

Českou republiku. Ta jako tzv. vedoucí národ (leading nation) Evropské unie pořádala 

summit EU – USA.  

Ve vybraném tisku jsem během sledovaného období mapovala výrazné motivy, 

tendence vztahující se k B. Obamovi a jeho evropské cestě a návštěvě Prahy. Mým cílem bylo 

nejen nastínit, jaká témata se v souvislosti s B. Obamou objevovala a převažovala, ale také 

zjištěné tendence porovnat s charakteristikou každého ze čtyř deníků, navzájem srovnat styl 

předních českých seriózních novin.  

Přestože se všechny sledované deníky prezentují jako nestranné, objektivní, bývá jim 

na rozdíl od jejich vlastní charakteristiky přiřazována sympatie k určitým myšlenkovým, či 

politickým směrům. Právě v rámci odlišností, jak uchopily téma prezidenta USA Obamy, si 

všímám rozdílných koncepcí jednotlivých deníků i jejich inklinací k určitým politickým 

názorům.  

Ve světle textů význačných amerických novin jsem se dále zaměřila na celkové 

vyznění textů u jednotlivých deníků. Jedním z mých cílů bylo zjistit, zda je ve 

vybraném českém tisku možné pozorovat spíše tendenci k pozitivnímu hodnocení Obamy 

nebo značně skeptické stanovisko.  

 

Kandidát demokratické strany Barack Obama se dne 1. 1. 2009 stal 44. americkým 

prezidentem Spojených států amerických. Stejně jako volby a jejich výsledky, byly i 

Obamovy první kroky v nové funkci amerického prezidenta sledovány a očekávány, jak 

v USA, tak i ve světě.  

Už po zvolení B. Obamy prezidentem přinášel americký tisk informace o tom, že 

nástup nového amerického prezidenta do úřadu vyvolal vlnu nadšení nejen v USA, ale i ve 

světě, výrazně především v Evropě. Celkově přední americké noviny konstatují, že Obama 

uchvátil Evropany, hovoří se dokonce o fenoménu „obamomanie“, který zasáhl Evropu.1 Je 

                                                 
1BENHOLD, Katrin . Obama grabs the spotlight in Europe, too. The New York Times [online]. 20.3. 2008, [cit. 
2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2008/03/20/world/europe/20iht-
barack.4.11293689.html?scp=18&sq=europe%20on%20obama&st=cse>. 
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poukazováno na to, že Obama z amerických prezidentů posledních let nejvýrazněji sdílí 

evropské hodnoty.2 

Poměrně záhy, už jaře roku 2009, začínají významné americké deníky konstatovat 

narůstající skepsi Evropy k Obamovi, především zklamání z toho, že novým klíčovým 

americkým partnerem se stává Čína, která dostává na pozici Evropy.3 V tomto duchu 

například deník The New York Times cituje evropské deníky jako je německý Frankfurter 

Allgemeine Zeitung nebo francouzský Le Canard Enchaîné.4 Poukazováno je na Obamovu 

častou kritiku systému evropské bezpečnosti a na to, že příspěvek Evropy k zajištění globální 

bezpečnosti není zásadní. Evropa a USA se také zásadně liší v pohledu na řešení krize, 

Obamova administrativa prosazuje další stimulační balíčky a intervence do ekonomiky.5  

Průzkum Marshallova fondu z 9. 10. 2009 ukázal na značnou oblibu Obamy na 

evropském kontinentu, zároveň ale odhaloval kontrast mezi Obamovou popularitou a 

skeptičností Evropanů k zahraniční politice USA. Obamovi se tedy podle tohoto průzkumu 

nepodařilo zhodnotit jeho oblíbenost v podporu politiky USA.6 

Co se týče regionu střední a východní Evropy, průzkum Marshallova fondu ukazuje, 

že obyvatelé těchto regionů měli v porovnání se západními Evropany podstatně menší důvěru 

k nové americké administrativě prezidenta Obamy, především k zahraniční politice.7 Hlavním 

tématem bylo umístění americké protiraketové základny v České republice a v Polsku. Reakce 

na odstoupení Obamovy administrativy od projektu byly v amerických médiích různé. 

Objevovaly se texty jako například v The New York Times, které se vyjadřovaly pochvalně o 

přístupu Obamovy administrativy k situaci kolem zrušení projektu, hodnotily, že česko-

americké vztahy neutrpěly, jsou stále vřelé a intenzivní.8 Zaznívala ale i kritika, nejvýrazněji 

v deníku The Washington Times, ve kterém bylo upuštění od projektu vyhodnoceno jako krok 

                                                 
2 HOLMES, John . Europe wakes from its Obama dream. The Washington Times [online]. 4.3. 2009, [cit. 2010-
06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.washingtontimes.com/news/2010/mar/04/europe-wakes-from-its-
obama-dream/>. 
3 tamtéž 
4VINOCUR, John . Why Europe Feels Rejected by Obama. The New YorkTimes [online]. 16.11. 2009, [cit. 
2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2009/11/17/world/europe/17iht-
politicus.html?scp=16&sq=europe%20on%20obama&st=cse>. 
5 BRYANT, Lisa . Obama's star status faces test abroad. The Washington Times [online]. 29.3. 2009, [cit. 2010-
06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.washingtontimes.com/news/2009/mar/29/obama-star-status-gets-
foreign-trial/>. 
6MILLER, John W. Obama Gets High Marks in Europe, but U.S. Foreign Policy Is Less Popular. The Wall 
Streer Journal [online]. 10.9. 2009, [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: 
<http://online.wsj.com/article/SB125249394556595271.html?KEYWORDS=Europe+on+Obama>. 
7 tamtéž 
8BRZEZINSKI, Max ; MITCHELL, Wes. Growing U.S.-Central European Ties. The New YorkTimes [online]. 
6.4. 2010 , [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: < http://www.nytimes.com/2010/04/07/opinion/07iht-
edbrzezinski.html?scp=9&sq=american%20czech%20relations&st=cse>.  
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k postupnému ústupu USA z pozice globální supervelmoci a jako špatný signál vůči regionu 

Střední Evropy, zejména vůči České republice a Polsku. Tyto země byly výraznými spojenci 

USA a od užšího spojenectví s USA si slibovaly ochranu před zájmy Ruska.9  

 

2. Vzorek 

 

Pro svoji analýzu jsem si vybrala tisk jako jeden z prostředků masové komunikace, 

součást skupiny masových médií, tj. prostředků komunikace, které na poměrně velkou 

vzdálenost zasahují množství příjemců v relativně krátkém čase.10   

Za vzorek jsem si vybrala čtyři hlavní tzv. seriózní deníky, a to Mladou frontu Dnes, 

Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny.11 Při výběru jsem přihlédla k tomu, že se jedná o 

periodika s nejširší čtenářskou obcí12, to znamená s nejvyšším vlivem na myšlení a názory 

českých občanů.   

Noviny se tradičně dělí na stranický tisk, seriózní tisk a bulvární tisk. Toto členění 

představuje ideální typy, skutečnost je značně problematičtější, což zohledňuji ve své práci. 

Vybrala jsem si tedy deníky označované za seriózní, které se proklamují jako nestranné, právě 

otázka nestrannosti je jedním z výstupů mé práce.  

 

Tabulka č. 1 Počet textů ve vybraných denících ve sledovaném období 

sledované dny st   1.4. čt 2.4. pá 3.4. 
so, ne  
4.- 5.4. 

pá – ne 
     3.-5.4.  

po 
6.4. 

út 
7.4. 

celkem 
textů 

průměrně za 
den 

sledované deníky                   

Mladá fronta Dnes 6 7 9 15   19 4 60 10 

Právo 5 3 6 9   14 5 42 7 
Hospodářské 
noviny 9 7   5 16 3 40 8 

Lidové noviny  5 8 5 6   10 1 35 6 

celkem textů 25 25 20 30 5 59 13 177 
                   
cca 8 

 

                                                 
9Obama jilts Poland and the Czech Republic. The Washington Times [online]. 28.8. 2009, [cit. 2010-06-13]. 
Dostupný z WWW: <http://www.washingtontimes.com/news/2009/aug/28/obama-jilts-poland-and-the-czech-
republic/>. 
10 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Poetál, 2009. s.16. 
11 Poznámka: řazeno podle prodejnosti 
12 Poznámka: v rámci seriózních deníků 
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            Tabulka č. 1 ukazuje počet textů v jednotlivých denících za sledované období 1. – 7. 4. 

2009. Období jsem si vybrala na základě vyššího počtu textů věnovaných prezidentu Obamovy. 

Dalším důvodem je fakt, že se překrývá s evropskou cestou amerického prezidenta B. Obamy, 

která se odehrála právě v rozmezí 1. a 7. dubna 2009.   

            Nejvyšší počet textů byl otisknut v Mladé frontě Dnes, jednalo se celkem o 60 textů, 

následoval deník Právo s 42 texty, Hospodářské noviny s 40 texty, v Lidových novinách bylo 

uveřejněno celkem 35 textů. Celkový vzorek se tedy skládal ze 177 textů.  

Pokud se podíváme na průměrný počet textů za den u jednotlivých deníků, zjistíme, že 

Hospodářské noviny jsou na rozdíl od celkového objemu textů na druhém místě před deníkem 

Právo. Rozdíl je dán tím, že v průběhu kalendářního týdne publikují HN o jedno číslo méně ve 

srovnání s ostatními deníky. 

 Nejvyšší počet textů vyšel v pondělí 6.4 2009, tedy v den, kdy české deníky přinášely 

informace v souvislosti s Obamovu pražskou návštěvou ze dnů 4. - 5. 4. 2009. V tento den počet 

textů více než dvakrát převyšuje ostatní dny. Naopak už den poté - v úterý 7.4 2009, je patrný 

rapidní pokles, dokonce o téměř 80 % v porovnání s  úterý 6. 4. 2009. Sledované období tedy 

charakterizuje postupný nárůst počtu textů, kde krajní body 1. 4. 2009 (v případě Práva a HN 

2.4 2009) a 7.4 2009 představují minima.  

 
 
Tabulka č. 2 Objem informačních/zpravodajských útvarů ve sledovaných denících 

Publicistické útvary 1. Informační/zpravodajské publicistické útvary 

Sledované deníky:       zpráva       článek            interview       noticka 

Mladá fronta Dnes 22 9 2 1 

Právo 23 9 2 0 

Hospodářské noviny 11 9 0 1 

Lidové noviny  13 4 2 5 

celkem článků 69 31 6 7 

 
Tabulka č. 3 Objem úvahových/analytických útvarů ve sledovaných denících  

Publicistické útvary 2. Úvahové/analytické publicistické útvary 

Sledované deníky:     úvodník      komentář                      glosa             recenze 

Mladá fronta Dnes 2 12 5 0 

Právo 1 3 1 1 

Hospodářské noviny 1 8 8 0 

Lidové noviny  1 3 3 0 

celkem článků 5 26 17 1 
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Tabula č. 4 Objem beletristických útvarů ve sledovaných denících 

Publicistické útvary 2. Beletristické útvary (na pomezí literatury a žurnalistiky) 

Sledované deníky:        sloupek                    reportáž   

Mladá fronta Dnes 1                   6   

Právo 1  1   

Hospodářské noviny 0  2   

Lidové noviny  2  2   

celkem článků 4  11   

 
 
 
Tabula č. 5 Procentuální poměr zpravodajských: analytických: beletristických útvarů ve 
sledovaných denících  
Mladá fronta Dnes 64%, 28%, 8% 

Právo 81%, 14%, 5% 

Hospodářské noviny 52%, 43%, 5% 

Lidové noviny  69%, 20%, 11% 

 
 

Tabulky č. 2, 3, 4 ukazují rozdělení textů podle jednotlivých útvarů a žánrů, ty 

reprezentují různé způsoby vyjádření, které mají žurnalisté k dispozici. Zatímco zpravodajské 

útvary především informují občany, prostřednictvím analytických útvarů mohou novináři 

výrazněji působit na formování názorů občanů.13  

Ve všech sledovaných denících jasně převažovaly zpravodajské útvary, konkrétně 

zprávy, výrazně v Mladé frontě Dnes, především potom v Právu, které se prezentuje jako 

deník, který klade značný důraz na původní zpravodajství. Nejméně zpráv uveřejnily 

Hospodářské noviny, které se označují za deník se silným analytickým zaměřením. Lidové 

noviny otiskovaly spíše kratší texty, což dokazuje nejmenší podíl článků a nejvyšší podíl 

noticek z uvedené čtveřice deníků.  

Z úvahových útvarů převažovaly komentáře, nejvýrazněji překvapivě v Mladé frontě 

Dnes, která v rámci své sebeprezentace nezmiňuje názorovou rubriku, nepřikládá jí klíčovou 

roli. Hospodářské noviny sice otiskly menší počet komentářů, na druhou stranu se v nich 

objevilo nejvíce kratších glos. Celkově tak potvrdily svou orientaci na analytické 

zpravodajství. Lidové noviny měly vyrovnaný poměr komentářů a glos, celkově však v deníku 

nebyl věnován velký prostor analytickým útvarům. Překvapivě nejméně úvahových útvarů se 

                                                 
13 KONČELÍK, Jakub, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2005. s. 12 - 13. 
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objevilo v Právu, které uvádí původní komentáře za jeden ze svých pilířů. Díky celé řadě 

novinářských osobností bývá sekce komentářů Práva považována za kvalitní.   

Žánry na pomezí literatury a žurnalistiky se objevovaly poměrně sporadicky. 

Nejčastěji se jednalo o reportáže, například fejetony se nevyskytovaly vůbec. Poměrně 

značným počtem reportáží se odlišovala Mladá fronta Dnes, nejvíce sloupků otiskly Lidové 

noviny. Hospodářské noviny jako jediné neuveřejnily žádný sloupek. V Právu se objevily 

přesně jeden sloupek a jedna reportáž, takže ve srovnání s ostatními otiskly průměrný počet 

sloupků a podprůměrný počet reportáží.  

Tabulka č. 5 potom slouží k lepší ilustraci rozložení textů v jednotlivých denících 

z hlediska publicistických útvarů. Mezi jednotlivými žánry existují vcelku malé rozdíly, často 

spíše formálního charakteru (příklad komentář a glosa), navíc se u vybraných deníků značně 

liší celkový počet uveřejněných textů. Z tohoto důvodu je podle mého názoru jednoznačnější 

a přesnější uvést vzájemné poměry mezi zpravodajskými, úvahovými a beletristickými 

útvary. Z tabulky č. 5 vyplývá celková převaha zpravodajských publicistických útvarů, 

nejvýrazněji v deníku Právo. Naopak v Hospodářských novinách je poměrně nejmenší rozdíl 

mezi zpravodajskými a analytickými publicistickými útvary. Lidové noviny dávají nejvíce 

prostoru beletristickým útvarům, což není překvapivé vzhledem k historii a prezentaci deníku. 

U MF Dnes je poměr mezi jednotlivými útvary střední vzhledem k ostatním deníkům. 

 
 

2.1. Charakteristika sledovaných deníků 

V této části je podána charakteristika jednotlivých deníků, ty jsou řazeny sestupně 

podle prodejnosti. Nejvíce jsem se zaměřila na sebeprezentaci listů a na to, jak jsou 

charakterizovány nezávislými zdroji. Uvedeny jsou také obecné údaje a profil čtenářů, který 

vychází ze studií, prostřednictvím kterých deníky oslovují své inzerenty.  

 

2.1.1. Mladá fronta Dnes 

MF Dnes je dlouhodobě nejprodávanějším seriózním deníkem v zemi. Podle 

Kanceláře ověřování nákladu České republiky se v dubnu 2009 průměrný náklad pohyboval 

kolem 280 000 prodaných výtisků denně.14 V současnosti je vlastníkem deníku německý 

koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH. Šéfredaktorem je 

Robert Čásenský. 

                                                 
14 ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2009 [cit. 2010-05-16]. Ověřovaná data. Dostupné z 
WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009&filterMonth=4>. 
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Podstatnou část čtenářské obce Mladé fronty Dnes tvoří lidé se středním vzděláním s 

maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Většinu čtenářů tvoří řadoví nikoli vedoucí 

pracovníci. Čtenáři MF Dnes jsou převážně lidé ve věkových skupinách od 30 do 59 let. Z 

hlediska výše příjmů se jedná o čtenáře s vyššími než průměrnými příjmy nad hranicí 30 tisíc 

Kč, což je příjem  1,4x vyšší než je celostátní průměrný příjem.15  

 

Deník se prezentuje jako nezávislý na jakékoliv ideologii nebo politické straně. Ve 

zpravodajství se snaží být nestranný, v názorové části vyznává hodnoty svobody, politické a 

názorové plurality a tržního hospodářství. Odmítá extremismus v jakékoli formě, 

komunismus, nacismus či rasismus. Při skladbě novin je kladen důraz na zpravodajství. MF 

Dnes se deklaruje jako deník s nejlepší investigativní žurnalistikou v zemi, výrazně se věnuje 

ekonomickému zpravodajství.16 

  MF Dnes je členěná do jednotlivých sešitů. V prvním je domácí zpravodajství, 

politika, zahraniční události, komentáře a publicistka, ve druhém ekonomika a kultura, ve 

třetím regionální zpravodajství a rubrika Společnost, ve čtvrtém sport. Pátý sešit je vyhrazen 

přílohám.17  

 

Mediální analytici poukazují na to, že deník má nejrozmanitější čtenářskou strukturu, 

jeho snahou je tedy uspokojit značně různorodou skupinu čtenářů. MF Dnes je označována za 

silně protikomunistický a spíše liberální, pravicověji orientovaný deník.18 To potvrzuje i 

výzkum Media Tenor/InnoVatio19 pro občanské sdružení Hermes20 z roku 2005, ze kterého 

vyplývá, že novináři MF Dnes představují v kontextu nepříznivých skutečností relativně 

častěji levicové strany, KSČM a ČSSD. Co se týče redaktorů, Josef Kopecký je považován za 

jednoho z novinářů, který se nejintenzivněji zabývá českou politickou scénou. Martin 

Komárek byl v MF Dnes nejkritičtější k ČSSD, naopak ve vztahu k ODS vykazuje relativně 

vyvážený podíl negativních a pozitivních zpráv.21  

                                                 
15 Mediaprojekt. Čtenáři Mf Dnes, Lidových novin a Metra. In [online]. 2010 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z 
WWW: <http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A100511_TVE_D09-1041.PDF>. 
16 Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2010-05-13]. MF Dnes. Dostupné z WWW: 
<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm>. 
17 tamtéž 
18 ČULÍK, Jan. Media – The Czech republic . In [online]. 2002 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html>. 
19 nezávislá společnost s celoevropskou působností, se zaměřením na výstupy médií 
20 občanské sdružení, jedním z jeho hlavních cílů je analýza českého mediálního prostředí 
21 Hermesmedia.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-13]. Prezentace politických stran redakcemi a jednotlivými 
novináři v roce 2005. Dostupné z WWW: <http://www.hermesmedia.cz/?q=node/71>. 
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Další analýza Media Tenor sdružení InnoVatio, která se týká zpravodajství o 

politických stranách v době před volbami 2006, potvrzuje předpoklady o zaměření MF Dnes. 

Spolu s Lidovými novinami vytvářela MF Dnes nejhorší mediální image KSČM. Spolu 

s Hospodářskými novinami se nejméně negativně vyjadřovala o ODS, přestože ve vyznění 

zpráv převažovala negativita.22 Stejně tak další studie, která se zabývala tématy a 

formulacemi, které se v denících objevovaly v souvislosti s politickými stranami a volbami 

2006, potvrdila výrazné negativní zarámování ČSSD v MF Dnes.23  

V další práci, která se věnuje zpracování politických událostí v českých denících, se 

objevuje teze, že řada komentátorských osobností MF Dnes je spřízněna s ODS. V deníku 

jsou používány odlišné prostředky pro označování české pravice a levice (příklad koalice 

ODS x „rudá“ koalice ČSSD).24  

  
 

2.1.2.  Deník Právo 

Právo je dlouhodobě druhým nejprodávanějším deníkem po MF Dnes. Podle 

Kanceláře ověřování nákladu Česká republika se průměrný náklad za duben 2009 pohyboval 

kolem 140 tisíc výtisků denně.25 Deník nemá sešitové řazení. Rubriky na sebe navazují 

v následujícím pořadí - domácí zpravodajství a politika, komentáře, zahraničí, ekonomika a 

trhy, kultura a sport. Současným šéfredaktorem je stále Zdeněk Porybný. Právo je jediným 

deníkem, který je vlastněn českou společností (Borgis, a.s). Deník je poměrně konzervativní 

v grafice a zlomu stran. 

Co do čtenářského profilu Práva, téměř polovinu čtenářů tvoří lidé ve věku 45-65 let. 

Dvě třetiny čtenářské obce tvoří lidé žijící v rodinách s vyšším a středním socioekonomickým 

statutem, mírnou většinu mezi čtenáři deníku Právo mají muži a lidé žijící v manželství.26  

 

Právo se profiluje jako nezávislý společenskopolitický celostátní deník, který 

informuje čtenáře o aktuálním domácím, zahraničněpolitickým, společenským, 

hospodářským, kulturním a sportovním dění. Přináší původní zpravodajství a komentáře. 
                                                 
22 SIBRT, Marek . InnoVatio: Média přispěla k bipolarizaci. Aktuálně.cz [online]. 9.6. 2006, [cit. 2010-05-13]. 
Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=173534>. 
23TRAMPOTA, Tomáš. Role médií při budování předvolební agendy. In Cebe Jan, et al. Postavení médií v české 
společnosti a v Evropské unii. Praha : Matfyzpress, 2006. s. 77. 
24 NĚMCOVÁ, Veronika. Zpracování politikcých událostí na stránkách deníků Mladá fronta Dnes a Právo. In 
ŠARADÍN, Pavel. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum, 2007. s. 114 - 134. 
25 ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2009 [cit. 2010-05-16]. Ověřovaná data. Dostupné z 
WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009&filterMonth=4>. 
26 Právo, klíč k informacím [online]. 2009 [cit. 2010-05-13]. Profil čtenářů deníku Právo. Dostupné z WWW: 
<http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil.php>. 
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Jednou za čtrnáct dní vychází příloha Firma zaměřená zejména na malé a střední podnikání. 

Dvakrát do měsíce je publikována příloha Nemovitosti, která je o bydlení a o možnostech, jak 

ho získat, a dále příloha Zdravé tipy.  

 

Deník bývá označován za názorově blízký České straně sociálně demokratické. 

Objevuje se v něm tendence upřednostňovat český kapitál před zahraničním.27 Inklinaci 

k ČSSD potvrzuje i výzkum Media Tenor/InnoVatio pro občanské sdružení Hermes z roku 

2005, podle kterého Právo uvádělo nejvyšší podíl zpráv s negativním vyzněním ve vztahu k 

ODS, naopak u ČSSD se objevovalo méně zpráv, které by ji vykreslovaly v kontextu 

nepříznivých skutečností. Tyto tendence byly vysledovány i v textech výrazných 

komentátorských osobností deníku Právo - Alexandra Mitrofanova a Martina Hekrdla.28 

Politickou inklinaci směrem doleva potvrzuje i další analýza Media Tenor sdružení 

Innovatio. V době před volbami 2006 tento deník prezentoval nižší podíl negativních zpráv 

týkajících se ČSSD. Zároveň podával ve srovnání s ostatními deníky relativně shovívavý 

obraz KSČM. Naopak ODS Právo vytvářelo výrazně negativní profil.29 Další výzkumná 

práce z období před volbami 2006 rovněž poukazovala na pozitivní zarámování ČSSD.30 

V jiné studii autorka uvádí, že se v Právu objevují jména levicových politiků s větší četností.31 

 

2.1.3. Lidové noviny 

Lidové noviny prodávaly v dubnu 2009 v průměru přes 95 tisíc výtisků denně32, Jsou 

členěny do hlavních dvou sešitů, první tvoří Politika, Zahraničí a názory a druhý Ekonomika, 

Kultura a Sport. Mají rovněž tematické přílohy. V září 1998 získala většinový podíl v a. s. 

Lidové noviny, společnost Pressinvest, kterou vlastní německá vydavatelská firma Rheinisch 

Bergische Verlagsgesellschaft (RBVG). Lidové noviny tedy vlastní stejné vydavatelství jako 

MF Dnes. Šéfredaktorem je Dalibor Balšínek. 

                                                 
27 ČULÍK, Jan. Media – The Czech republic . In [online]. 2002 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html>. 
28 Hermesmedia.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-13]. Prezentace politických stran redakcemi a jednotlivými 
novináři v roce 2005. Dostupné z WWW: <http://www.hermesmedia.cz/?q=node/71>. 
29 SIBRT, Marek . InnoVatio: Média přispěla k bipolarizaci. Aktuálně.cz [online]. 9.6. 2006, [cit. 2010-05-13]. 
Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=173534>. 
30 TRAMPOTA, Tomáš. Role médií při budování předvolební agendy. In Cebe Jan, et al. Postavení médií v 
české společnosti a v Evropské unii. Praha : Matfyzpress, 2006. s. 77. 
31 NĚMCOVÁ, Veronika. Zpracování politikcých událostí na stránkách deníků Mladá fronta Dnes a Právo. In 
ŠARADÍN, Pavel. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc : Periplum, 2007. s. 114 - 134. 
32 ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2009 [cit. 2010-05-16]. Ověřovaná data. Dostupné z 
WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009&filterMonth=4>. 
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Čtenáři Lidových novin se rekrutují z řad středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných 

lidí. V porovnání s průměrem celostátních deníků má tento deník 1,3x větší podíl čtenářů 

s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním. Jedná se zejména o lidi ve středním a vyšším 

věku. Lidové noviny vykazují nadprůměrný podíl čtenářů z řad vedoucích pracovníků, 

nadpůrměrné zastoupení důchodců a přibližně 40 % čtenářů z řad řadových pracovníků. 

Čtvrtina čtenářské obce LN žije v domácnostech s vyšším měsíčním příjmem než 30 tis. Kč. 

Velmi významná část čtenářů žije ve městech nad 100 tis. obyvatel, pro odbyt jsou tedy 

zásadní Praha a Brno a obecně velká města.33  

 

Lidové noviny se jako jediné ze všech výrazně odvolávají na tradici, poukazují na to, 

že jsou nejstarším v současnosti fungujícím českým deníkem. Profilují se jako kvalitní 

celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, kulturu a byznys. Prezentují se 

jako deník vzdělaných lidí, což odráží i přílohy Akademie a Věda & Výzkum s informacemi z 

oblasti vysokých a středních škol, akademických kruhů a vědy. Speciální zájem je věnován 

též kultuře, LN věnují nadstandardní pozornost událostem a trendům v literatuře, filmu, 

hudbě, výtvarném umění a divadle, a to v rámci příloh Kultura a Orientace.34  

 

Též mediální analytici upozorňují na to, že Lidové noviny kladou velký důraz na 

kulturu, která někdy bývá na rozdíl od konkurence i hlavní zprávou dne. Deník je 

charakterizován jako liberální a středopravicový. Kromě jednoznačně deklarovaného odporu 

ke Komunistické straně Čech a Moravy jsou Lidové noviny označovány za značně kritické i 

k sociální demokracii pod vedením Jiřího Paroubka.35  

Co se týče konceptu novin, je poukazováno na to, že po roce 1989 se uskutečnilo 

několik neúspěšných pokusů navázat na historii deníku, vytvořit intelektuální deník ve stylu 

například The London Times. Po několika radikálních změnách vlastníků i obměny redakce je 

hlavním problémem LN nejasné pojetí a strategie deníku, které spolu se snahou zvýšit počet 

čtenářů zapříčinily zřetelný úpadek směrem k bulvárnějším tématům.36  

Podle analýzy Media Tenor sdružení InnoVatio vypracované pro občanské sdružení 

Hermes z roku 2005 prezentovali novináři LN (obdobně jako MF Dnes) z parlamentních stran 

                                                 
33 Mediaprojekt. Čtenáři Mf Dnes, Lidových novin a Metra. In [online]. 2010 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z 
WWW: <http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A100511_TVE_D09-1041.PDF>. 
34 Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2010-05-13]. Lidové noviny. Dostupné z WWW: < 
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm&menu=>. 
35 ČULÍK, Jan. Media – The Czech republic . In [online]. 2002 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html>. 
36 tamtéž 
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s nejmenším podílem nepříznivých zpráv ODS, naopak s nejvyšším ČSSD a KSČM. 

Nejkritičtějším komentátorem byl tehdejší šéf názorové rubriky Martin Zvěřina.37 

Podle analýzy Media Tenor sdružení InnoVatio zpracované před volbami 2006, 

vytvářely LN (opět spolu s MF Dnes) nejhorší mediální image ČSSD a KSČM, potvrdily tedy 

pověst středopravicově orientovaného deníku s výraznými antikomunistickými tendencemi.38  

 

2.1.4. Hospodářské noviny 

Deník Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 1989. 

Vlastníkem je společnost Economia, vlastněná zčásti německým Handelsblatt a americkým 

US daily Wall Street Journal.  

Hospodářské noviny jsou nejméně prodávaným deníkem z uvedené čtveřice, jejich 

náklad činil v dubnu 2009 v průměru zhruba 70 tisíc výtisku denně.39 Ve srovnání s ostatními 

deníky má jen pět vydání týdně, nevychází v sobotu.  

Co se týče profilu čtenáře Hospodářských novin, převažují muži nad ženami, každý 

druhý čtenář Hospodářských novin je vysokoškolsky vzdělaný. Téměř polovina čtenářů žije v 

domácnostech s nejvyšší životní úrovní a nejvyšším standardem. Každý pátý čtenář HN novin 

vydělává měsíčně více než 25 000 Kč po zdanění. Téměř polovina čtenářů rozhoduje o 

firemních investicích. Více jak polovina čtenářů je ve věkové kategorii 30 – 49 let.40  

 

Hospodářské noviny se prezentují jako deník, který přináší aktuální zpravodajství a 

komentáře se silnými analytickými prvky. Ze všech českých deníků dávají HN největší 

prostor informacím z české i světové ekonomiky. Inzertním obratem se HN řadí mezi 

celostátní deníky s největším inzertním příjmem. Šéfredaktorem je Petr Šimůnek.41 

HN mají denně dva aktuální sešity. První obsahuje všeobecné zpravodajství z domova 

a ze zahraničí, názory a komentáře, kulturní rubriku zabývající se i zábavním průmyslem, a 

sport. Druhý sešit, Podniky a trhy, Podniky a trhy, se zevrubně věnuje domácímu i 

zahraničnímu ekonomickému zpravodajství, analýzám a komentářům týkajícím se 

                                                 
37 Hermesmedia.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-13]. Prezentace politických stran redakcemi a jednotlivými 
novináři v roce 2005. Dostupné z WWW: <http://www.hermesmedia.cz/?q=node/71>. 
38 SIBRT, Marek . InnoVatio: Média přispěla k bipolarizaci. Aktuálně.cz [online]. 9.6. 2006, [cit. 2010-05-13]. 
Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=173534>.  
39 ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2009 [cit. 2010-05-16]. Ověřovaná data. Dostupné z 
WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009&filterMonth=4>. 
40 Mediaprojekt. Progil čtenářů Hospodářských novin. In [online]. 2010 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z WWW: < 
http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/>. 
41 Economia [online]. [cit. 2010-05-13]. Hospodářské noviny. Dostupné z WWW: 
<http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/>. 
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nejdůležitějších událostí ze světa byznysu, finančních a komoditních trhů a servisu pro 

podnikatele. V rámci druhého sešitu vychází každý den alespoň jeden článek převzatý z 

britského deníku Financial Times.42  

Jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek, je součástí HN magazín Boutique, který je věnován 

nejnovějším nákupním trendům, orientaci v široké nabídce sortimentu zboží a spotřebitelským 

radám. Desetkrát ročně vychází pod názvem Proč ne?! příloha o luxusním zboží  a o životním 

stylu „vyšší společnosti“.  

 

Hospodářské noviny mají nejvýraznější specifika. Jsou obecně považovány za 

čtenářský nejnáročnější český deník, kvůli neobsáhlejšímu a velmi podrobnému 

ekonomickému zpravodajství se těší hlavně zájmu podnikatelů a firem. Toto je jeden 

z důvodů, proč se jen minimální objem Hospodářských novin prodává na stáncích a 

v trafikách, a proč zásadní skupinu čtenářů tvoří předplatitelé. Redakce zná velmi dobře 

strukturu svých čtenářů.43  

Hospodářské noviny bývají charakterizovány jako korektní deník, kterému je 

přisuzována liberální tendence. Jejich inklinaci k pravicovějším politickým stranám potvrzují 

výsledky studie Media Tenor/InnoVatio z roku 2005 podle které žurnalisté Hospodářských 

novin jako jediní neprezentovali žádnou z parlamentních stran s podílem negativně 

vyznívajících referencí přesahujících 20% hranici. V nejméně negativním duchu se nesly 

zprávy týkající se ODS a KDU – ČSL. Mezi novináři HN informoval Petr Holub o 

politických stranách s nejvyšší frekvencí, s nejmenším podílem negativně vyznívajících zpráv 

byla představena ODS.44 

Podle další analýzy Media Tenor sdružení InnoVatio z roku 2006, týkající se rázu 

zpravodajství o politických stranách v době před volbami, byly HN nejméně kritické k ODS, i 

když i v tomto bylo celkové vyznění zpráv neseno na vlně převahy negativity.45 

 

 

 

 

                                                 
42 tamtéž 
43 ČULÍK, Jan. Media – The Czech republic . In [online]. 2002 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html>. 
44 Hermesmedia.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-13]. Prezentace politických stran redakcemi a jednotlivými 
novináři v roce 2005. Dostupné z WWW: <http://www.hermesmedia.cz/?q=node/71>. 
45 SIBRT, Marek . InnoVatio: Média přispěla k bipolarizaci. Aktuálně.cz [online]. 9.6. 2006, [cit. 2010-05-13]. 
Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=173534>.   
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3. Teoretické zakotvení práce – specifika práce s mediálními obsahy 
 

Práce s médii, tzv. mediálními obsahy46 má svá četná specifika a úskalí, která bych 

chtěla v této části alespoň velmi stručně nastínit, protože nepochybně zasahují práce 

zabývající se výstupy masových médií, což je případ mé bakalářské práce.  

Co se týče charakteristiky masových médií, tedy i novin existuje celá řada definic. 

Jedním ze zásadních přístupů je hodnocení co do jejich vlivu a moci. Existuje přístup 

mediocentrický, podle kterého jsou média považována za činitele změn. Diametrálně odlišný 

je sociocentrický přístup, dle kterého je na média nazíráno jako na odraz změn ve 

společnosti.47  

Fenomén tisku je úzce spojen s rozvojem veřejnosti a veřejné komunikace.48 Noviny 

mají jednak výraznou informativní a politickou funkci, dávají prostor názorům, zajišťují 

koloběh informací.49 Na druhou stranu fungují na tržních principech, jsou součástí 

obchodního a podnikatelského prostředí a významným obchodním artiklem. Pro jejich 

fungování a rozvoj je tedy kromě práva na svobodu důležitá také svoboda produkce.50   

V posledních desetiletích je častým předmětem diskuze fenomén bulvarizace novin. 

Zprávy se stávají přístupnými pro široký okruh publika za cenu zjednodušeného obsahu. 

Noviny se uchylují ke skandalizaci pro zvýšení čtenářského zájmu, ale i jako k prostředku 

politického boje.51  Dřívější rozlišující znaky jako volba témat, grafická úprava přestávají být 

vodítkem k rozlišení typů médií.52 Bulvarizaci novin soupeřících o čtenáře hodnotí někteří 

jako vytlačení „racionálního“ diskurzu, posun směrem k personifikaci a k dramatizaci.53 

 Co se týče stranickosti, požadavku objektivity, obecně se za kritérium nestrannosti 

považuje rovnováha ve výběru zdrojů, poskytnutí prostoru pro různé názory.54 V médiích se 

ale stabilně projevuje určitá předpojatost, například tendence častěji referovat o významných 

mocných státech, nadsazování kriminality ve společnosti, gendrové stereotypy apod.55 Je také 

                                                 
46 SEDLÁKOVÁ, Renata. Mediální konstrukce reality – reprezentace druhých. In FORET, Martin, et al. Média 
dnes, reflexe medilality, médií a mediálních obsahů. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. s. 150. 
47 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s.25-26. 
48 JIRÁK, Jan. Jak se dělají novináři aneb k pojetí studia žurnalistiky . In FORET, Martin, et al. Média dnes, 
reflexe medilality, médií a mediálních obsahů. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. s. 331. 
49 KONČELÍK, Jakub, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2005. s. 53. 
50 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : 2009. s.53 - 54. 
51 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost . Praha : Portál, 2007. s. 82. 
52 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. s.249. 
53 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : 2009. s.138. 
54 KONČELÍK, Jakub, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2005. s. 61. 
55 SEDLÁKOVÁ, Renata. Mediální konstrukce reality – reprezentace druhých. In FORET, Martin, et al. Média 
dnes, reflexe medilality, médií a mediálních obsahů. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. s. 152. 
Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, strana 370 
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nutné si uvědomit, že mezi médii a politickými strukturami existují dlouhodobé vazby. Média 

západního typu mají tendenci obhajovat současné demokratické zřízení, status quo.56   

Dále jsou texty ovlivněny pohledem autora, jeho životním postojem a zkušenostmi. 

Zpravodajové mají své zdroje, kterým dávají přednost, ty se většinou rekrutují z řad 

společenské elity, establishmentu. Na úrovni redakce si média vybírají, o čem a jakým 

způsobem budou referovat, tím ovlivňují to, o čem veřejnost přemýšlí (tzv. agenda setting, 

nastolování témat).57 Do zpravodajství se promítají ustálené, zevšeobecněné představy o tom, 

co bude publikum zajímat. Zpravodajství tedy není odrazem skutečnosti, zrcadlem pravdivých 

událostí a údajů. Výběr zpráv je vždy kulturně a organizačně podmíněn.58 V tomto smyslu 

můžeme mluvit o mediální realitě59, nikoliv o realitě obecně.  

Dále se v mé práci ve velké míře zohledňuje ještě jedna vlastnost západního typu 

médií, kterou vykazuje i český tisk. Jedná se obecnou tendenci věnovat pozornost osobám, 

hledat význačné osobnosti a kolem nich vytvářet zprávy.60 To významně zasahuje téma, 

kterým se zabývám, prezident USA je jednoznačným případem osoby pojímané jako událost. 

 
4. Metody 

 
Pro mediální analýzu Obamy a jeho pražské návštěvy jsem si vybrala čtyři hlavní 

seriózní deníky - Mladá fronta Dnes, deník Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny. Ty 

jsem zvolila s ohledem na jejich vliv na širokou čtenářskou obec, jedná se o nejprodávanější 

deníky svého druhu. Dále na základě skutečnosti, že tyto noviny se prezentují jako nestranné, 

nezávislé zdroje jim ale přisuzují tendence inklinovat k různým politickým směrům a 

subjektům.  

V případě mé práce se jedná o účelový vzorek. Vzorek jsem sestavila ze všech textů, 

které k B. Obamovi vyšly ve sledovaném období 1. – 7. dubna 2009. Zohlednila jsem i kratší 

publicistické útvary, jako jsou například noticky. V samotné analýze jsem se ale orientovala 

především na delší, obsahově bohatší texty.  

Po fázi „hrubého“ sběru dat jsem provedla detailnější analýzu vybraných podkladů a 

na základě otevřeného kódování  jsem identifikovala určitá opakující se témata a motivy.  

Při metodickém zpracování tématu jsem  vycházela z předpokladu, že studium médií 

znamená studium kultury společnosti, protože texty odrážejí dění a náladu ve společnosti, její 

                                                 
56 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : 2009. s.253 – 254. 
57 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost . Praha : Portál, 2007. s. 181. 
58 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. s.239. 
59 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost . Praha : Portál, 2007. S. 127. 
60 tamtéž 
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úroveň a obsahují odkazy na kontext doby. Tento fakt jsem zohlednila i při výběru převažující 

metody výzkumu.  

Ke zpracování svého tématu mediální reflexe amerického prezidenta B. Obamy na 

vzorku čtyř sledovaných českých deníků jsem použila především metodu textové analýzy, 

která se řadí do kvalitativního výzkumu.  

Z celé řady metod textové analýzy používaných při výzkumu médií jsem si vybrala 

diskursivní analýzu, která je vhodná pro mou práci, protože klade důraz na jazyk, vzájemné 

vztahy, souvislosti a propojení informací, umožňuje rozpoznání témat – diskurzů v textech. 

Metoda se podstatně zaměřuje na komunikaci, je tedy vhodná i pro studium masové 

komunikace.  

Při zkoumání novinových textů jsem používala postupy charakteristické pro metodu 

analýzy textu - indukci, rozbor významu, organizace a použití. 

S výstupy deníků jsem pracovala pomocí metody synchronní komparace, aby vynikl 

kontrast mezi tím, jak o tématu jednotlivé deníky referovaly, jak se lišily motivy a skladba 

témat předkládané ve vybraném tisku. V rámci tématu amerického prezidenta Obamy mi 

metoda komparace umožnila srovnání deklarovaného charakteru deníků s jejich prezentací 

nezávislými zdroji. Dále srovnávání témat nastolených sledovanými deníky s převažujícími 

„obamovskými“ tématy, která se vyskytovala u českých politologů. A v neposlední řadě 

porovnání celkových tendencí Obamova mediálního obrazu (pozitivní x skeptické hledisko) 

s trendy, které ve sledovaném období evropskému tisku přisuzovaly renomované americké 

deníky.   

 

Celkovou výhodou použitých přístupů a jejich kombinace je možnost pracovat 

s velkým objemem různorodých dokumentů a textů, provést jejich selekci a redukci a 

následně provést popis a srovnání výstupů jednotlivých médií, v mém případě čtyř 

sledovaných deníků.  

Naopak nevýhodou je rozbití celistvosti textu, tím, že jsou vyzvednuty jednotlivé 

motivy, které jsou zařazeny do konkrétních tematických kapitol. Za největší úskalí považuji 

nalezení vyváženého způsobu, jak v rámci „obamovských“ témat představit hlavní motivy, 

které se v tisku objevovaly, a zároveň nastínit, jaký mediální obraz Obamovy pražské 

návštěvy vytvářely jednotlivé deníky. Domnívám se, že obě složky jsou pro mou práci 

zásadní. Proto jsem v rámci každého tematického okruhu představila hlavní motivy, každou 

část jsem potom doplnila shrnutím, ve kterém jsem předložila pohled, který každý ze čtyř 

deníků svým čtenářům předkládá.   
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    Ve své práci předkládám kvalitativní analýzu. Pouze část Vzorek je doplněna 

tabulkami, které jsou nejpřehlednějším nástrojem dovolujícím lépe analyzovat a specifikovat 

vzorek a poukazovat na určité tendence, například na vzájemný poměr publicistických žánrů. 

Tato část je pouze doplňkovou, dokreslující součástí práce, je příliš stručná, aby mohla být 

považována za kvantitativní část výzkumu. V práci tedy nejsou předloženy výstupy 

kvantitativních metod, které se užívají při práci s médii, jako je například obsahová analýza 

ad.  

Pro metodické zakotvení a lepší pochopení problematiky využití metod při 

charakteristice výstupů médií jsem použila publikace Kvalitativní výzkum od Jana Hendla, 

Úvod do teorie masové komunikace od Denisse McQuail, Analýza obsahu mediálních sdělení, 

jejímiž autory jsou Jakub Končelík, Irena Reifová, Lutz Hagen, Helmut Scherer, Winfried 

Schulz a Úvod do studia dějepisu od Miroslava Hrocha. 

Při řazení kapitol jsem vycházela z četnosti témat. Vzhledem k tomu, že se v denících 

objevovala stejná témata s různou frekvencí, kapitoly jsem seřadila od obecnějších 

politických témat (zahraniční politika, domácí politika), přes charakteristiky Obamy až po 

„lehčí“ bulvárnější témata.   
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5. Současné česko-americké vztahy 
 

Téma Obama v českých médiích jsem pojala jako součást diskursu česko-amerických 

vztahů po roce 1993, ve shodě s tím, že změna amerického prezidenta může potencionálně 

přinést změnu kurzu zahraniční politiky USA, změny v bilaterálních vztazích, včetně česko –

 amerických.  

V této kapitole je podán přehled vývoje česko-amerických vztahů a typů spolupráce 

mezi oběma zeměmi po roce 1993 v oblastech vojenství, ekonomiky, vědy, kultury a 

vzdělávání. Tato část slouží k ukotvení a k lepšímu pochopení toho, na co zaměřil svůj 

pozornost český tisk v souvislosti s americkým prezidentem B. Obamou.  

Kapitola je zároveň doplněna částí aktuálně se vztahující k hodnocení Obamova 

zvolení i krátkého působení ve funkci amerického prezidenta českými politology. Tato pasáž 

dobře ilustruje výrazná „obrovská“ i česko-americká témata. Nabízí se tedy možnost srovnání 

s typy otázek a problémů, na které se soustředily čtyři české seriózní deníky, které jsem si pro 

svoje zkoumání vybrala. 

 

S pádem železné opony dochází k obnově česko-amerických vztahů. Mezi Českou 

republikou (Československem) a Spojenými státy americkými vzniká mnoho vazeb. Obě 

země tak dnes pojí nesčetné množství smluv a dohod o spolupráci na různých úrovních.61 

Současné česko-americké vztahy tak stojí na pevných historických, bezpečnostních, 

kulturních a ekonomických základech.62  

Česko-americké vztahy nejsou zatíženy žádnými dějinnými břemeny, pocity křivd 

(USA se nepodílely na Mnichovské dohodě apod.)63 Jednoznačně kladně je hodnoceno 

osvobození západních Čech americkou armádou, což dokazují velké oslavy výročí 

osvobození Plzně v letech 1990, 1995 a 2005.64  

Český obraz USA byl často velmi utopický a zidealizovaný. V předchozím totalitním 

období do Československa pronikala především kvalitní americká literatura, hudba a filmová 

produkce, a to i přes obtíže, zejména odpor režimu a neexistence konvertibilní měny. Proto 

                                                 
61 viz příloha MZV Smlouvy o spolupráci 
62 CALDA, Miloš. Česko-americké vztahy: od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví . In PICK, Otto; 
HANDL, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 
2004. s. 93. 
63 FAJMON, Hynek. USA a ČR: blízcí nebo vzdálení. In FAJMON, Hynek, et al. Spojené státy americké a 
terorismus, : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. s. 43. 
64 VON DER MUHLL, George Česká republika evropská i v Evropě. In Plzeňské rozhovory 1997 - 2001. Plzeň : 
Magistrát města Plzně, 2002. s. 73 - 74. 
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přichází po roce 1989 rozčarování české společnosti z americké komerční kultury, objevuje se 

další typ jednostranného a pokřiveného obrazu o Američanech.65   

Při popisování vzájemných vztahů je neopominutelnou skutečností nerovnoměrnost 

postavení obou států. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou velmi intenzivní hlavně z pohledu 

České republiky, protože Spojené státy americké jsou jedním z klíčových českých spojenců. 

Po roce 1989 podporovaly USA návrat České republiky (Československa) do klíčových 

mezinárodních struktur jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond, podpořili i 

neuskutečněné umístění sekretariátu KBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě) v Praze.66   

Naopak pro Spojené státy není ČR zásadním ekonomickým, politickým nebo 

vojenským partnerem. Spojené státy úzce spolupracují s Evropskou unií. Pro USA jsou 

primárně podstatné vztahy k EU, až sekundárně česko-americké vztahy.67  

Hlavním cílem zahraniční politiky České republiky se stalo už od jejího vzniku v roce 

1993 upevňování dobrých vztahů se sousedy a začleňování do evropských a euroatlantických 

struktur. Důležitá je jak podpora USA pro rozšiřování EU po roce 1993, tak i nepřímý vliv 

USA na českou integraci do Evropy. Po skončení druhé světové války USA významně 

podporovaly prostřednictvím Trumanovy doktríny a Marschallova plánu liberalizaci obchodu 

v Evropě a hospodářskou integraci na platformě OEEC (Organizace pro evropskou spolupráci 

a rozvoj). Stály tak u počátku integrace Evropy.68 69   

Přestože jsou USA zemí s významnou komunitou Čechů70, nemá český prvek i díky 

roztříštěnosti v USA silný hlas. Česká emigrace se ve Spojených státech nestala ani lokálně 

výraznou silou. V USA až na výjimky (jako je například M. Albrightová) chybí výrazné 

politické osobnosti českého původu.71 72   

 
                                                 
65CALDA, Miloš. Česko-americké vztahy: od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví . In PICK, Otto; 
HANDL, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 
2004. s. 95. 
66 DIENSBIER, Jiří. USA a ČR: blízcí nebo vzdálení. In FAJMON, Hynek, et al. Spojené státy americké a 
terorismus, : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. s. 23. 
67 VON DER MUHLL, George Česká republika evropská i v Evropě. In Plzeňské rozhovory 1997 - 2001. Plzeň : 
Magistrát města Plzně, 2002. s. 73. 
68 Poznámka: v počátcích se jednalo hlavně o ekonomickou integraci 
69 VON DER MUHLL, George Česká republika evropská i v Evropě. In Plzeňské rozhovory 1997 - 2001. Plzeň : 
Magistrát města Plzně, 2002. s. 52 – 53. 
70 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 2009 [cit. 2010-02-10]. Krajané v USA. Dostupné z 
WWW: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/krajane_ve_svete/usa/index.html>. 
71 DIENSBIER, Jiří. USA a ČR: blízcí nebo vzdálení. In FAJMON, Hynek, et al. Spojené státy americké a 
terorismus, : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. s. 22 - 23. 
72 VON DER MUHLL, George Česká republika evropská i v Evropě. In Plzeňské rozhovory 1997 - 2001. Plzeň : 
Magistrát města Plzně, 2002. s. 74. 
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5.1. Vojenská spolupráce ČR a USA 

Vojenská spolupráce je jedním z pilířů česko-amerických vztahů. Jedná se o 

nejvýraznější a nejdůležitější spojení, a to jak z pohledu České republiky, tak i z hlediska 

USA. Spolupráci můžeme rozdělit do třech hlavních rovin, jednak je to kooperace v rámci 

NATO (Severoatlantické aliance), dále pak česká účast na vojenských misích, a to především 

v oblastech, kde mají USA určité zájmy (Perský záliv, Afganistan, Irák ad.). Zásadní sférou 

spolupráce mělo být chystané umístění amerického protiraketového radaru na území České 

republiky. 

Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance 12. března 1999 spolu s dalšími 

zeměmi střední Evropy, s Maďarskem a Polskem. Členství v NATO tak zajišťuje českou 

vojenskou a bezpečností zahraniční politiku.  Spojenectví s USA je jedním z jejích zásadních 

pilířů.73 Česká veřejnost podporovala vstup a členství v NATO, stejně jako vojenské operace 

v Perském zálivu a v Bosně. Zásah proti Jugoslávii, stejně jako válka v Iráku, byly přijaty jak 

veřejností, tak i částí politické reprezentace negativně, přesto vrcholná politická reprezentace 

ČR nakonec vyjádřila oběma akcím podporu.74   

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2002 se v Praze uskutečnil summit NATO, který pomohl 

ke zviditelnění České republiky. Hlavními tématy byly proces rozšíření, spolupráce NATO a 

Ruska, NATO a EU, závazky NATO na Balkáně atd.75  

V současnosti působí české ozbrojené složky v rámci aktivit NATO v Afganistanu (v 

Kabulu a v provinci Lógar) a v Kosovu (operace Joint Enterprise). V Afganistanu, Kosovu a 

Kongu vykonávají svou činnost čeští vojenští pozorovatelé na základě požadavků 

mezinárodních organizací (OSN, OBSE, EU).76  

  

5.1.1 Americká protiraketová základna v České republice 

Nejvýraznějším česko-americkým tématem současnosti bylo umístění americké 

protiraketové základny na území České republiky. Na čas tak stoupl význam České republiky 

pro americkou bezpečnost, ČR se dostala do centra pozornosti jak americké správy a médií, 

tak i NATO a Ruska. K zamýšlenému umístění radarové základny ve střední Evropě se 

uskutečnila řada návštěv americké strany v ČR a české strany v USA. Došlo tak k výraznému 
                                                 
73 MICHTA, Andrew. America's new allies: Poland, Hungary, and the Czech Republic in NATO . Washington : 
University of Washington Press, 1999. s. 144. 
74 CALDA, Miloš. Česko-americké vztahy: od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví . In PICK, Otto; 
HANDL, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 
2004. s. 96. 
75 Web Ministerstva zahraničních věcí ČR Natoaktual.cz [online]. [cit. 2010-02-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.natoaktual.cz/na_summit.asp?y=na_summit/summitvprazehlavni.htm>. 
76tamtéž  
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zintenzivnění česko-amerických vztahů, k prohloubení společného dialogu a k posílení zájmu 

USA o středoevropský prostor.77 Během jednání obou stran byly také podepsány doprovodné 

dohody, které se týkaly vědeckotechnické spolupráce a výměny informací.  

K významnému posílení programů protiraketové obrany došlo za Bushovy 

administrativy v letech 2001 až 2009.78 Cílem bylo vybudovat integrovaný celosvětový 

systém k ochraně USA a jejich spojenců proti útoku balistických raket všech dosahů, 

schopných navíc nést zbraně hromadného ničení.  Za rizikové jsou považovány především 

země z prostoru Blízkého východu a jihovýchodní Asie.79   

 

O zapojení České republiky do protiraketové obrany se začalo intenzivněji jednat od 

roku 2003.80 Česká republika a Polsko byly vybrány z důvodu své vhodné geografické polohy 

a díky tomu, že jsou považovány za politicky stabilní země. Postupně se ustálil koncept se 

specializovaným radarem umístěným v ČR a základnou s protiraketami v Polsku.81  

Jako hlavní argument Ministerstva obrany ČR pro umístění základny na území ČR 

bylo uváděno zvýšení bezpečnosti, preventivní opatření proti hrozbě útoku balistickou 

raketou. Dalšími důvody zájmu ČR jednat o zapojení do systému bylo zvýšení mezinárodní 

prestiže, ekonomický přínos a případná účast českých firem na výstavbě radaru.82 

Odpůrci a přívrženci radaru nejčastěji polemizovali o reakci Ruska na protiamerickou 

obranu, o funkčnosti obranného systému, o tom, zda je hrozba útoku balistickými střelami 

opravdu reálná, dále pak o riziku, že by se ČR mohla stát terčem útoku, a zda mají USA na 

celý projekt dostatek prostředků. 83 

Přívrženci také zdůrazňovali příležitost ČR vytvořit pevnou česko-americkou vazbu, 

která by sloužila jako „faktor vyvažující vliv geograficky bližších států“ 84.  Mohla by být 

                                                 
77 PŘIKRYL, Pavel ; PALATOVÁ, Eva. Americká raketová základna, příležitost pro ČR. In Web Ministerstva 
zahraničních věcí [online]. [cit. 2010-02-10]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mzv.cz/public/50/78/77/16742_14945_AMO_policy_paper_raketove_zakladny_final.pdf> 
78 tamtéž 
79 LENK, Ladislav. Česká republika a protiraketová obrana. A report [online]. 2007, 2, [cit. 2010-02-15]. 
Dostupný z WWW: <http://www.army.cz/images/id_8001_9000/8485/z_2007.pdf>. 
80 Web Ministerstva obrany ČR 
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8781 
81 LENK, Ladislav. Česká republika a protiraketová obrana. A report [online]. 2007, 2, [cit. 2010-02-15]. 
Dostupný z WWW: <http://www.army.cz/images/id_8001_9000/8485/z_2007.pdf>. 
82 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky [online]. 2007 [cit. 2010-04-12]. Co je systém protiraketové 
obrany. Dostupné z WWW: <http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9418>. 
83 Protiraketovaobrana.cz - doména občanského sdružení Jagello 2000 [online]. 2007 [cit. 2010-04-12]. 
Argumenty k protiraketové obraně. Dostupné z WWW: 
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možnou protiváhou mnohdy slabé role ČR v Evropské unii, kde je často pouhým 

vykonavatelem zájmů silnějších států.  

 Na zasedání v Bruselu během 14. a 15. června 2007 podpořili ministři obrany 

členských států NATO myšlenku využití amerického protiraketového systému v Evropě pro 

vybudování protiraketové obrany celé Aliance.85 Naopak představitelé Ruska se už od 

počátků projektu vyslovovali ostře proti americké protiraketové obraně. Později dokonce 

pohrozili odvetnými kroky.86   

Co se týče přístupu parlamentních stran k radaru, levicové strany ČSSD87 a KSČM88 

byly proti, naopak pravicové a středové strany - ODS89, strana TOP 0990,KDU-ČSL91 s 

projektem souhlasily. V listopadu 2008 schválil Senát smlouvy týkající se radarové základny 

USA na českém území.92 V květnu 2008 těsně před podpisem hlavní dohody o radarové 

základně levicová opozice neúspěšně předložila podavek, aby vláda ukončila nebo přerušila 

jednání s USA.93 Hlavní dohodu podepsali ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová a 

ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg dne 8. července 2008 

v Praze. Jednání o obsahu dvoustranné smlouvy o statusu amerického personálu na území 

České republiky schválila česká vláda dne 10. září 2008. Byla podepsána ministry obrany 

Spojených států a České republiky Robertem Gatesem a Vlastou Parkanovou dne 19. září 

2008 v Londýně.94  

                                                 
85 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky [online]. 18. 6. 2007 [cit. 2010-04-12]. Zasedání ministrů 
obrany NATO podpořilo protiraketovou obranu. Dostupné z WWW: 
<http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9418>. 
86 KREJČÍ, Oskar. Euro-atlantic Quaterly [online]. 18. 6. 2007 [cit. 2010-04-12]. Česko, Rusko a radar v 
Brdech. Dostupné z WWW: <http://www.eaq.sk/page.php?doc=405>. 
87 Česká strana sociálně demokratická [online]. 7.7.2008 [cit. 2010-04-12]. Prohlášení politického grémia ČSSD 
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88 Komunistická strana Čech a Moravy [online]. 2006 - 2009 [cit. 2010-04-12]. KSČM proti základnám USA v 
ČR. Dostupné z WWW: <http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3513&category=>. 
89 Politická část Usnesení 18. kongresu ODS. Listy ODS [online]. 2007, 5, [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ods.cz/docs/listy/listy_05-2007.pdf>. 
90 ČERNÝ, Ondřej. TOP 09 [online]. 17. 9. 2009 [cit. 2010-04-12]. Rozhovor s Miroslavem Kalouskem. 
Dostupné z WWW: <http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/?clanek=251>. 
91 KDU - ČSL oficiální stránky [online]. 8.4.2008 [cit. 2010-04-12]. Radar - součást NATO. Dostupné z WWW: 
<http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2008/Radar---soucast-NATO.aspx>. 
92 Senát PČR [online]. 30.9.2008. [cit. 2010-03-23]. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České 
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o 
zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 
2008 v Praze. Dostupné z WWW: 
<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=2358>. 
93 Česká strana sociálně demokratická [online]. 4.4.2008 [cit. 2010-03-12]. Předseda PK ČSSD: Ratifikace 
radaru je o důvěře vládě. Dostupné z WWW: <http://www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/media/tiskove-
zpravy/archiv/2008-04-04_predseda-pk-cssd-ratifikace-radaru-je-o-duvere-vlade.pdf>. 
94 Ministerstvo obrany & Armáda České republiky [online]. 24. září 2009 [cit. 2010-03-23]. Protiraketová 
obrana. Dostupné z WWW: <http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8753>. 
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Topolánkova vláda stáhla v březnu 2009 smlouvy k radaru z poslanecké sněmovny, 

protože neměla k ratifikaci potřebnou většinu. V květnu 2009 nahradila stávající kabinet 

úřednická vláda Jana Fischera, který později uvedl, že o dalším postupu rozhodne až nově 

zvolená administrativa.95  

Během své dubnové návštěvy v Praze se vyjádřil nový americký prezident Barack 

Obama ve smyslu, že pokud Írán ustoupí od vojenského jaderného programu, nebude nutné 

vybudovat protiraketový štít. V létě 2009 se stal radar pouze okrajovým tématem politických 

stran pro zamýšlené podzimní volby. V září se potom začalo spekulovat o tom, že USA 

opustily myšlenku na vybudování části protiraketové obrany v ČR a v Polsku. Americký 

prezident o tomto kroku informoval českého premiéra Jana Fischera dne 17. září 2009.96  

Program protiraketové obrany by podle dostupných informací měl pokračovat, USA se 

v blízké budoucnosti budou zabývat obranou proti raketám krátkého a středního doletu, na 

rozdíl od předchozí orientace na rakety dalekého doletu.97  

 

5.1.2. Názory občanů ČR na umístění americké protiraketové základny v České 

republice prezentované v průzkumech veřejného mínění 

 V souvislosti s umístěním americké protiraketové základny na území ČR se konala 

celá řada výzkumů veřejného mínění. Průzkumy a studie zjistily skutečnosti, u kterých se 

objevovaly pouze relativně malé odchylky, a to jak u jednotlivých průzkumů, tak v čase, což 

ukazuje na stabilní, vykrystalizované mínění české veřejnosti v otázce projektu radaru. Podle 

průzkumu agentury Factum Invenio z prosince 2006 se 69% dotázaných vyjádřilo proti 

radaru, pro se vyjádřilo 31%.98 V březnu 2007 bylo proti 62% oslovených, pro 30%, s 

obdobnými čísly přicházely i následující výzkumy Factum Invenio.99 Řadu průzkumů 

veřejného mínění uskutečnil také Sociologický ústav AV ČR - Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) v průběhu let 2006 až 2009, ve kterých se zamítavě k 

                                                 
95 web Lidové noviny – Radar v Česku nebude, 17. září 2009 
 ČTK. Radar v Česku nebude, Obama volal v noci Fischerovi. Lidovky.cz [online]. 17. září 2009, 162, [cit. 2010-
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99Factum Invenio. Www.data.idnes.cz [online]. 28. 3. 2007 [cit. 2010-02-27]. Analýza veřejného mínění k 
případnému rozmístění prvků protiraketového systému na našem území. Dostupné z WWW: 
<http://data.idnes.cz/soubory/obrana/A070821_M02_2007_03_28-FACTUMINVENIO.PDF>. 
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protiraketové základně stavělo 61 - 70% respondentů, naopak podporu získal u 23 - 30 %100.    

 K celé problematice podle výzkumů a studií převažoval aktivní přístup. Většina české 

veřejnosti si myslela, že ČR by měla být chráněna proti raketové hrozbě.101 Rozmístění 

protiraketového systému v Evropě bylo vnímáno jako účinná obrana102. Relativně malou 

podporu měly krajní varianty, jak kompletní přijetí projektu podle návrhu americké strany, tak 

i radikální odmítnutí bez dalšího jednání.103104 Optimálním dalším postupem bylo podle 

dotázaných vyjednávání se Spojenými státy o podmínkách.105 Podle průzkumu Factum 

Invenio z března 2007 by měla česká vláda požadovat po USA hlavně záruky ohledně 

bezpečnosti a dopadu radarové stanice na životní prostředí.106  

 Za přínosy umístění protiraketové základny na naše území byly nejčastěji označovány 

zlepšení postavení a prestiže ČR, ekonomický přínos a zvýšení bezpečnosti ČR, Evropy i 

okolního světa. Naopak nejvýraznější negativa představovaly vystavení se riziku útoku, ztráta 

kontroly nad částí území, zhoršení vztahů s Ruskem a omezení státní suverenity. 107    

 Podle průzkumů byly považovány za nejdůvěryhodnější partnery České republiky v 

první řadě NATO, dále pak OSN a EU. USA se sice umístily až na čtvrtém místě, zároveň 

však na první příčce mezi suverénními státy, nikoli mezinárodními organizacemi.108 Studie 

Ivan Gabal Analysis & Consulting neshledává u českých občanů nijak významně rozšířený 

antiamerikanismus.109 Posun v názorech na protiraketovou obranu by mohl nastat díky 

podpoře a zaštítění amerického projektu Severoatlantickou aliancí.110 111 NATO je pro Čechy 

                                                 
100 ČERVENKA, Jan. www.cvvm.cas.cz [online]. 2007 [cit. 2010-02-27]. Americké protiraketové základny v ČR 
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základna USA v ČR. Dostupné z WWW: <http://data.idnes.cz/soubory/obrana/A070821_M02_2006_10_30-
IVANGABAL.PDF>. 
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případnému rozmístění prvků protiraketového systému na našem území. Dostupné z WWW: 
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respektovanou a důvěryhodnou organizací, podpora a ochota účastnit se kolektivní aktivní 

obranné a vojenské politiky v rámci NATO je v ČR nadprůměrná.112  

Studie poukázaly na malou informovanost veřejnosti o projektu. Podle studie Ivan 

Gabal Analysis & Consulting si nedostatečnou informovanost uvědomovaly skoro tři čtvrtiny 

oslovených (74%) napříč všemi socio-demografickými skupinami.113 Zájem dovědět se o 

projektu další informace projevila více jak polovina respondentů.114 Za další faktor posilující 

tendenci k odmítnutí protiraketové základny byl považován nejasně formulovaný názor 

vedení státu. 115 Nejvyšší důvěru v této věci měl podle průzkumů prezident Václav Klaus116 
117 118, který byl zároveň považován spíše za zastánce umístění základny u nás.119  

 Velké procento občanů se v průzkumech vyslovovalo pro referendum. Podle výzkumu 

Factum Invenio z prosince 2006 bylo pro hlasování o projektu v referendu 70% respondentů 

proti bylo 30%. 120 Ti, co inklinovali k referendu, byli většinou proti projektu.121 Studie Ivan 

Gabal Analysis & Consulting upozorňovala, že "referendum zpochybní odpovědnost 

ústavních činitelů v obranných a bezpečnostních otázkách, prezidenta nevyjímaje." 122 123 

                                                                                                                                                         
případnému rozmístění prvků protiraketového systému na našem území. Dostupné z WWW: 
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V prosinci 2009 proběhl průzkum zaměřený na to, jak hodnotí čeští občané odstoupení 

USA od realizace projektu protiraketové základny v ČR a v Polsku.124 Spokojenost s tímto 

krokem vyjádřily celé čtyři pětiny (80%) dotázaných, což je ještě vyšší číslo, než bylo 

očekáváno v souvislosti s dřívějšími průzkumy, které mapovaly názory veřejnosti na 

americký radar. Naopak nespokojených bylo pouze 12%. Ti se rekrutovali spíše z řad voličů 

pravice (ODS, TOP 09). Dotazovaní vyjadřovali přesvědčení, že konec projektu bude mít 

pozitivní vliv hlavně na českou bezpečnost, suverenitu a na vztahy se zeměmi mimo NATO. 

Co se týče vztahů s USA a s členskými státy NATO, většina dotázaných se přikláněla k 

názoru, že nebudou ovlivněny ani pozitivně ani negativně.125     

 

5.2. Hospodářské styky mezi Českou republikou a Spojenými státy 

americkými  

V oblasti působení americkým firem na českém trhu jsou USA mezi investory do ČR 

na pátém místě.126 Nejvýznamnějšími americkými aktivitami byly převzetí továrny Rakona 

americkou společností Protector & Gamble, přítomnost letecké firmy Boeing v Aero 

Vodochodech a v Tatře Kopřivnice a investice tabákového koncernu Phillip Morris. Celkově 

americké investice v ČR dosahují hodnoty 3,2 miliardy USD.127  

Mezi klady českého prostředí američtí investoři uvádějí relativní politickou stabilitu a 

vstup do Evropské unie. Negativy jsou potom malý trh, velká fluktuace kursu koruny, 

zasahování státu do jím vlastněných podniků, nízká návratnost investic, pomalá 

restrukturalizace bank, značná hospodářská kriminalita, pomalé postupy soudů, účetní systém 

neodpovídající západním normám a nejasný výklad zákonů.128     

Naopak české investice v USA jsou relativně malé. Podle odhadu existuje v USA 

přibližně 35 firem s vlastnickým podílem českých subjektů. Většinou se jedná o obchodní 

zastoupení nebo malé obchodní firmy (software, strojírenství, hi-tech, potravinářství, atd.).  

České firmy i fyzické osoby obchodují s americkými cennými papíry. Největší zájem je o 

                                                 
124 ČERVENKA, Jan. Www.cvvm.cas.cz [online]. 30.11. 2009 [cit. 2010-02-27]. Jak obcané hodnotí rozhodnutí 
vlády USA odstoupit od plánu navybudování protiraketové radarové základny v CR. Dostupné z WWW: 
<http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100971s_pm91130a.pdf - CVVM>. 
125 tamtéž 
126CALDA, Miloš. Česko-americké vztahy: od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví . In Ústav 
mezinárodních vztahů. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Praha : 2004. s. 94. 
127 tamtéž 
128 Velvyslanectví České republiky ve Wasingtonu [online]. 2009 [cit. 2010-03-04]. Americké investiční 
společnosti se vztahem k ČR. Dostupné z WWW: 
<http://www.mzv.cz/washington/cz/obchod_a_ekonomika/ekonomicke_informace/americke_investicni_spolecn
osti_se/index.html>. 
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americké vládní dluhopisy. V poslední době došlo k nárůstu nákupů a prodejů firemních akcií, 

avšak objemy těchto obchodů jsou minimální.129 

Spolupráce s americkými firmami na třetích trzích je zatím nevyužitá, a to především 

proto, že velké americké společnosti nemají důvěru v české dodavatele, kteří nemají 

dostatečné světové nebo americké reference.130 

 

5.3. Česko-americká spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání  

Další oblastí spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými je 

výzkum, věda a vzdělávání. Existuje řada projektů podporujících spolupráci a vzájemné 

vyměňování informací. Tyto aktivity jsou zpravidla většinově nebo zcela hrazeny americkými 

organizacemi.  

Přestože první smlouva o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky byla 

podepsána vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států 

amerických už v roce 1986131, kooperace se začala plně rozvíjet až po roce 1989.  

Stěžejním dokumentem pro spolupráci obou států v daných odvětvích je Protokol o 

ujednání o vědecké a technické spolupráci132 z roku 1994. Česko-americká spolupráce v 

rámci této dohody zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky (přírodní vědy, matematiku, 

technické vědy a společenské vědy) kromě lékařství a podnikového řízení. Hlavními typy 

spolupráce jsou společné výzkumné projekty a společné bilaterální konference a semináře.  Za 

českou stranu je koordinací pověřena Akademie věd České republiky. 

Dalším dokumentem je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených 

států amerických o vědeckotechnické spolupráci133 z roku 1998. Na rozdíl od předchozí 

úmluvy zahrnuje tato dohoda všechny oblasti výzkumu a vývoje (přírodní vědy, matematiku, 

technické vědy, zdravotnictví, lékařské vědy, energetiku, zemědělství, vesmír, ochranu 

životního prostředí a biodiverzity, využívání přírodních zdrojů, dopravu a vědní politiku).134  

Další výraznou mezinárodní úmluvou je Smlouva mezi Českou republikou a 

Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta135 z roku 2002 Jako hlavní 

                                                 
129 Businessinfo.cz oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2008 [cit. 2010-03-04]. Spojené státy 
americké: Investiční klima. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/spojene-staty-americke-
investicni-klima/9/1000804/>. 
130 tamtéž  
131 Seznam mezinárodních smluv [online]. 10.12.2009 [cit. 2010-03-04]. Ministerstvo školství, tělovýchovy a 
mládeže. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv>. 
132 tamtéž 
133 Seznam mezinárodních smluv [online]. 10. 12. 2009 [cit. 2010-03-04]. Ministerstvo školství, tělovýchovy a 
mládeže. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv>. 
134 tamtéž 
135 tamtéž 
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poslání česko-amerického Fulbrightova programu je prezentována podpora vzájemného 

porozumění mezi oběma zeměmi prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních 

výměn. Mezi další cíle patří zvyšování odbornosti v jednotlivých odvětvích, spolupráce na 

rozvíjení nových oborů, podpora vynikajících osobností a prohlubování povědomí o 

programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA.136  

 V průběhu jednání o umístění americké protiraketové základny na našem území byla 

uzavřena jako jedna z doprovodných smluv dne 19. září 2009 Deklarace o strategické 

spolupráci v oblasti obrany mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou137. Jedná 

se o dohodu týkající se výměny informací, spolupráce při výzkumu v oblasti obranných 

technologií a pomoci při transformaci české armády. V rámci této smlouvy americká strana 

financuje projekty, které mají potenciál k využití v armádě, v oborech nanomateriálů, 

robotiky, laserové techniky, radiolokační techniky a medicíny.138 Podle vyjádření 

Ministerstva obrany České republiky není tato spolupráce vázána na přítomnost radaru 

v Česku. Bude tedy nadále pokračovat.139  

Kromě uvedeného existuje množství menších organizací a iniciativ. Řada českých 

vzdělávacích a výzkumných organizací úzce spolupracuje s partnerskými americkými 

pracovišti.140  

 

5.4. Reflexe B. Obamy a jeho nové administrativy českými politology  

Změnu americké administrativy, nástup Baracka Obamy do funkce amerického 

prezidenta reflektovali též čeští političtí komentátoři. Co se týče jejich spolupráce se 

sledovanými českými deníky, MF Dnes otiskuje především názory Jiřího Pehe a Jana 

Kubáčka. Deník Právo potom uveřejňuje především postřehy Jiřího Pehe.  S Lidovými 

novinami úzce spolupracuje Alexandr Tomský, který pravidelně přispívá svými texty do 

internetového portálu lidovky.cz. V Hospodářských novinách jsou nejčastěji otiskovány texty 

Petra Justa.  

                                                 
136 J. William Fulbright Commision [online]. 2004 [cit. 2010-03-04]. O nás. Dostupné z WWW: 
<http://www.fulbright.cz/o-nas/index.shtml>. 
137 PROCHÁZKA, Jan; PEJŠEK, Jan. Podpis smlouvy SOFA a Deklarace o strategické spolupráci. Ministerstvo 
obrany & Armáda České republiky [online]. 19. 9. 2008, [cit. 2010-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=12055>. 
138 tamtéž 
139PEJŠEK, Jan . Jednání o česko-americké vojenské spolupráci. Ministerstvo obrany & Armáda České republiky 
[online]. 6. 11. 2009, [cit. 2010-03-04]. Dostupný z WWW: <http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=15297>. 
140 J. William Fulbright Commision [online]. 2009 [cit. 2010-03-04]. Přehled spolupráce českých (veřejných) a 
amerických vysokých škol. Dostupné z WWW: <www.fulbright.cz/download/exchange-monitor-cz.doc>. 
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Čeští politologové se výrazně zabývali otázkou, co stojí v pozadí politického úspěchu 

B. Obamy. Podle Petra Justa jsou zásadními faktory, které stojí za volebním úspěchem 

Baracka Obamy, vysoká volební účast a styl Obamova mediálního vystupování. Obama 

působil vedle o generaci staršího McCaina svěžím a energickým dojmem. Navíc Obamovi 

pomohla nakumulovaná nespokojenost voličů s působením Bushovy administrativy, jeho 

sázka na změnu byla voliči reflektována, zatímco republikán McCain se nemohl úplně 

distancovat od Bushovy politiky.141  

Pehe vidí za Obamovým vzestupem poptávku po změně, kterou vytvořila souhra řady 

faktorů - krach neokonzervativismu a náboženské pravice, které ideologicky podpíraly 

Bushovu vládu, neúspěchy tehdejší zahraniční politiky, únava z války v Iráku a ekonomická 

krize. 142 

Co se týče Obamovy volební kampaně, poukazoval Jan Kubáček na její jedinečnost, 

doporučoval českým politickým stranám a jejich týmům, aby se jí inspirovali. Kampaň 

přinesla mnoho unikátních inovací jako využití nových prostředků masové komunikace, 

současných ikon dorozumívání jako jsou sociální sítě Facebook, YouTube ad.143   

Čeští politologové Jiří Pehe a Alexandr Tomský vidí Obamův zásadní přínos 

v prolomení společenských bariér, prezidentem jedné z nejmocnějších zemí světa se stal 

Afroameričan. Pehe ale zároveň upozorňuje, že se tak stal Obama symbolem ještě předtím, 

než začal vykonávat prezidentskou funkci. Už díky této skutečnosti nebude podle Pehe nový 

americký prezident schopen naplnit očekávání, která jsou do něj vkládána.144 

 

Pehe Obamu řadí vedle prezidentů, jako byl Nelson Mandela, Václav Havel nebo Lech 

Walesa. Do těchto osobností jsou promítány ideje západní civilizace, jako je nárok na 

spravedlnost a usilování o dobro, v Obamově případě pak zvláště myšlenky tolerance, 

rovnoprávnosti menšin a absolutní naplnění „amerického snu“. Vůdci jako Havel, Mandela či 

Obama musí podle Pehe nutně zklamat očekávání dvou skupin lidí, za prvé radikálů 

bojujících proti systému, za druhé konzervativců bránících společnost před jakoukoli změnou. 

V této souvislosti připomíná, že Obama nemíní popřít washingtonský establishment, proti 

                                                 
141 On-line rozhovor Politolog Petr Just. IDNES.cz [online]. 5. 11. 2008, [cit. 2010-06-20]. Dostupný z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/politolog-petr-just-0l0-/odpovedi.asp?t=JUST4>. 
142 PEHE, Jiří. www.pehe.cz [online]. 21. 1. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dějinný okamžik jménem Obama. Dostupné 
z WWW: <http://www.pehe.cz/zapisnik/dejinny-okamzik-jmenem-obama>. 
143 KUBÁČEK, Jan. Blog.aktualne.centrum.cz [online]. 25. 11. 2008 [cit. 2010-04-20]. Co dal Obama české 
politice…. Dostupné z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-kubacek.php?itemid=5170>. 
144 PEHE, Jiří. www.pehe.cz [online]. 21. 1. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dějinný okamžik jménem Obama. Dostupné 
z WWW: <http://www.pehe.cz/zapisnik/dejinny-okamzik-jmenem-obama>. 
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kterému se vymezoval ve volební kampani. Politici Obamova typu jsou důležití jako 

inspirace, ne jako skuteční nositelé historických změn.145  

Petr Just zase Obamu srovnává s J. F. Kennedym. JFK byl prvním katolíkem, Obama 

je prvním Afroameričanem v Bílém domě. V obou případech přišel do prezidentské funkce 

někdo, kdo se vymykal tehdejšímu profilu prezidenta. Oboje volby byly provázeny 

mimořádným voličským zájmem. Navíc je ještě spojuje mládí a energičnost, zvláště viditelná 

ve srovnání s jejich protikandidáty.146  

 

Co se týče zahraniční i domácí politiky USA, Petr Just neočekává žádnou radikální 

změnu, přestože změna (change) byla nejpoužívanějším heslem v Obamově kampani. Just 

očekává spíše úpravy v daňové soustavě a obecně v ekonomice v souvislosti s hospodářskou 

krizí.147 

Alexandr Tomský se negativně staví k Obamově ekonomické politice. Kritizuje 

Obamu za to, že nabízí místo receptu na stagnující ekonomiku luxus sociálního státu - 

progresivnější zdanění a novou pomoc chudým.148  

Pehe je podstatně méně kritický. Poukazuje na to, že evropské státy utrácejí 

dlouhodobě v průměru podstatně více než Amerika za sociální výdaje. Celkově tedy není 

velký rozdíl mezi stimulačními balíčky Ameriky a Evropy.149  

Podle Pehe změnil Obama v oblasti zahraniční politiky spíše styl než náplň, ustoupil 

od agresivního unilateralismu k dialogickému multilateralitu. Zásadní změnou, která může být 

spojena s Obamou, je posunutí těžiště amerických zájmů ze Západu nad Východ a ze Severu 

na Jih. Obama je první americký prezident, který se rozhodnul politicky reflektovat revoluční 

globální přeskupování sil v podobě rostoucího vlivu Číny, Indie a Brazílie.150 

Tomský poukazuje na limity Obamova usilování o lepší budoucnost, na realitu 

zahraniční politiky. Přestože Obama tvrdí, že chce usilovat o svět bez jaderných zbraní na 

základě hodnot sdílených většinou lidstva, zatímco „většina umlčeného lidstva si jistě mír 

                                                 
145 PEHE, Jiří. www.pehe.cz [online]. 21. 1. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dějinný okamžik jménem Obama. Dostupné 
z WWW: <http://www.pehe.cz/zapisnik/dejinny-okamzik-jmenem-obama>. 
146 On-line rozhovor Politolog Petr Just. IDNES.cz [online]. 5. 11. 2008, [cit. 2010-06-20]. Dostupný z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/politolog-petr-just-0l0-/odpovedi.asp?t=JUST4>. 
147 tamtéž 
148TOMSKÝ, Alexandr. Blog.aktualne.centrum.cz [online]. 19. 11. 2008 [cit. 2010-04-20]. Léčba Obamou. 
Dostupné z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexander-tomsky.php?itemid=5115>. 
149 PEHE, Jiří. Blog.aktualne.centrum.cz [online]. 07.04.2009 [cit. 2010-04-20]. Je svět s Obamou na cestě do 
pekel?. Dostupné z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=6313>. 
150 PEHE, Jiří. www.pehe.cz [online]. 21. 1. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dějinný okamžik jménem Obama. Dostupné 
z WWW: <http://www.pehe.cz/zapisnik/dejinny-okamzik-jmenem-obama>. 
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přeje, většinu politického světa ovládají diktátoři, kterým leží americká demokracie a lidská 

práva hluboko v žaludku“. 151 

Tomský vidí za změnou rétoriky vůči Rusku fakt, že USA už v Rusku nevidí žádné 

vojenské nebezpečí, Spojené státy navíc potřebují spolupráci Ruska v Afghánistánu.152 

Poukazuje na to, že hospodářství Ruska je v postupném rozkladu, takže Rusko dnes nemá 

k rozpínavé politice energii, lidské zdroje ani vitální ideologii.153  

 

Co se týče otázky radaru, Pehe shledává, že Topolánkova druhá vláda byla úzce 

svázána díky projektu americké protiraketové základny s Bushovou administrativou. Češi 

získali jakýsi speciální status, který hrál jistou roli i při vyjednáváních o zrušení víz pro české 

občany cestující do USA, ale za cenu nepartnerského chování vůči Evropské unii a spojencům 

v NATO.154 

Skutečnost, že Barack Obama oznámil přezkoumání projektu protiraketové obrany z 

hledisek finanční únosnosti i technické proveditelnosti, Pehe nevnímá jako opuštění regionu 

střední Evropy, jako ústupek vůči Rusku. Naopak poukazuje na to, že Obamovo úsilí udělat 

z Rusku partnera, který by sdílel globální odpovědnost, by mělo pro náš region příznivější 

bezpečnostní dopady než preventivní štít.155  

Petr Just poukazuje na fakt, že již v období Bushovy administrativy před finanční krizí 

se mluvilo o tom, že projekt protiraketové obrany může narazit na nedostatek financí z 

americké strany.156 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151TOMSKÝ, Alexandr. Blog.aktualne.centrum.cz [online]. 19. 11. 2008 [cit. 2010-04-20]. Léčba Obamou. 
Dostupné z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexander-tomsky.php?itemid=5115>.  
152 TOMSKÝ, Alexandr. Alexander Tomský: Stará Evropa a Obamův vděk. E15.cz [online]. 12.4 2010, [cit. 
2010-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.e15.cz/nazory/komentare/stara-evropa-a-obamuv-vdek>. 
153 tamtéž 
154 PEHE, Jiří. www.pehe.cz [online]. 31. 8. 2009 [cit. 2010-04-20]. Obama jako test českého politického 
myšlení. Dostupné z WWW: <http://www.pehe.cz/zapisnik/obama-jako-test-ceskeho-politickeho-mysleni>. 
155 tamtéž 
156 On-line rozhovor Politolog Petr Just. IDNES.cz [online]. 5. 11. 2008, [cit. 2010-06-20]. Dostupný z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/politolog-petr-just-0l0-/odpovedi.asp?t=JUST4>. 
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6. Mediální reflexe návštěvy amerického prezidenta B. Obamy 

v Praze 

 

V této části je podána mediální reflexe toho, jak vybrané seriózní české deníky 

prezentovaly nového amerického prezidenta Baracka Obamu u příležitosti jeho návštěvy 

Prahy ve dnech 4. a 5. dubna 2009, která byla součástí jeho první velké evropské zahraniční 

cesty v dubnu 2009. 

Kapitola popisuje, jaká témata se v souvislosti s B. Obamou objevovala a převažovala. 

Tematické celky jsou řazeny od obecných politických a ekonomických témat, přes hodnocení 

Obamova pražského projevu, osobnosti nového amerického prezidenta, až po méně vážná 

témata, jako jsou například zajímavosti a senzace.  

 

6.1. Reflexe zahraničně politické orientace nové administrativy B. Obamy 

 

Zahraniční politika USA byla jedním z předmětů, na které se upírala pozornost 

českých deníků ve shodě s tím, že Obamova návštěva Česká republiky byla součástí první 

velké evropské cesty nového amerického prezidenta. Obama se ve dnech 1. – 2. 4. 2009 

zúčastnil summitu skupiny G20 v Londýně, v pátek a v sobotu 3. a 4. dubna 2009 summitu 

NATO ve Štrasburku a v neděli 5.4 2009 summitu EU-USA v Praze. Řada textů přesahovala 

okruh domácích témat, soustředila se na podobu americké zahraniční politiky za 

administrativy nového prezidenta USA B. Obamy.  

Výrazně byla v souvislosti se zahraničně-politickou orientací USA zastoupena témata 

rusko-amerických vztahů, směřování zahraniční politiky USA a finanční politika USA 

především v kontrastu s Evropou.  

 

6 .1.1 Schůzka Baracka Obamy s Dimitrijem Medveděvem, americko-ruské vztahy 

Texty věnující se rusko-americkým vztahům začaly vycházet ve sledovaných českých 

denících 1. 4. 2009, v den londýnské schůzky amerického prezidenta Obamy s jeho ruským 

protějškem Medveděvem. Den poté byla publikována hodnocení schůzky, v Mladé frontě 

Dnes a v deníku Právo dokonce v obsáhlých úvodnících. K tématu byly uveřejňovány 

především články, tedy delší publicistické útvary, což ukazuje na velký prostor, který byl 

předmětu vyhrazen. V Hospodářských novinách vycházely texty v rámci zahraniční rubriky. 

HN se touto problematikou zabývají nejpodrobněji, otiskují na rozdíl od ostatních podrobný 
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komentář k historii rusko-americkým vztahů157. Lidové noviny věnovaly schůzce jeden 

článek, který vyšel v rámci zahraniční rubriky na straně šest.   

Charakteristickým pro toto téma je fakt, že autory značného počtu textů byli zvláštní 

zpravodajové deníků. V případě HN se jednalo o amerického zpravodaje Daniela Anýže, 

podobně v MF Dnes o vrcholné rusko-americké schůzce informovala zvláštní zpravodajka 

Jitka Vlková.   

Ve sledovaných denících se objevuje především hodnocení schůzky Obamy a 

Medveděva. Za zdařilou ji označují Hospodářské noviny, které ji stručně charakterizují jako 

nad očekávání úspěšnou a vřelou158, i deník Právo, který podává nejobsáhlejší hodnocení 

schůzky. Setkání je prezentováno jako první výrazný krok ke zlepšení americko-ruských 

vztahů v článku Obama a Medveděv slíbili snížit jaderné arzenály159. Redaktor Práva 

uvádí, že na první schůzce dali oba prezidenti pokyn k vypracování nové smlouvy snižující 

jejich jaderný arzenál, slíbili, že vstoupí v platnost na konci roku. Oba potvrdili, že země se 

nevnímají jako nepřátelé, na budoucí vztahy se dívají s optimismem. Obama a Medveděv se 

shodli na spolupráci na stabilizaci Afghánistánu, apelovali na Irán, aby zastavil další 

obohacování uranu. Neshody přetrvávají hlavně v otázkách americké protiraketové obrany 

v Evropě a rusko-gruzínské války.  

Naopak podstatně kritičtější je Mladá fronta Dnes. Zvláštní zpravodajka MF Dnes 

Jitka Vlková uvádí, že k překvapení mnohých nepadlo na schůzce nic konkrétního.160 

V dalším článku uvádí redaktor MF Dnes, že se oba účastníci vyjádřili ve smyslu naděje na 

zlepšení vztahů a opakovali příslib dohody o snížení počtu jaderných zbraní. Od schůzky se 

ale očekávalo víc.161  

V Lidových novinách převažuje při hodnocení schůzky velké téma české politiky - 

vybudování americké protiraketové základny ve střední Evropě. Tato otázka je prezentována 

jako zásadní pro budoucnost rusko-amerických vztahů. Kromě protiraketového štítu 

poukazuje redaktor LN na to, že vztahy obou zemí komplikuje rozdílný pohled na rozšiřování 

NATO.162  

 

                                                 
157 SOUKUP, Ondřej. Obama a Medveděv si slíbili jaderné odzbrojení. Hospodářské noviny. 2.4 2009, 16, 65, s. 
1. 
158 SOUKUP, Ondřej. Obama a Medveděv chtějí otočit list. Hospodářské noviny. 2.4 2009, 16, 65, s. 8. 
159 ROŠKOT, Jiří. Obama a Medveděv slíbili snížit jaderné arzenály. Právo. 2.4. 2009, 19, 78, s. 1. 
160 VLKOVÁ, Jitka. Včera Medveděv. Dnes G20. Pozítří Praha. Mladá fronta Dnes. 2. 4. 2009, 20, 78, s. 1. 
161 RYBÁŘ, Jan. Rusko a USA – váhavá „nová éra“. Mladá fronta Dnes. 2.4. 2009, 20, 78, s. 6. 
162 JANOUŠEK, Petr. První schůzka? Pouť k odzbrojení. Lidové noviny. 2.4. 2009, 22, 78, s. 6. 
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Hospodářské noviny se výrazně liší od ostatních deníků, schůzku totiž hned v několika 

textech dávají do širšího kontextu americko-ruských vztahů, což je pro ně jedno z 

nejvýraznějších „obamovských“ témat v období, kterým se zabývám. V HN jsou 

zrekapitulovány nejvýraznější momenty americko-ruských vztahů od roku 1945. V této 

souvislosti se objevují texty analyzující americká média a jejich postoje. Autorem těchto 

rozborů je především americký zpravodaj HN Daniel Anýž. Rovněž jsou publikovány texty 

předkládající ruský pohled, odkazující se na ruské zdroje.  

HN pojímají americko-ruské vztahy jako politické téma skrze hlavní představitele 

obou zemí. Velkou roli přisuzují jejich osobnostním charakteristikám, předkládají pohled, že 

se vzájemné vztahy utvářely na vrcholných schůzkách. Tímto způsobem dávají do kontextu 

schůzku Obamy a Medveděva. 

Připomínáno je například setkání N. Chruščova a J. F. Kennedyho v roce 1961. 

Setkání bylo politickou katastrofou nezkušeného Kennedyho, který se Chruščovovi jevil jako 

inteligentní, ale slabý, což následně ovlivnilo sovětskou politiku. Už v roce 1962 stály obě 

velmoci nejblíže střetu během tzv. karibské krize.  

Dalším mezníkem byla schůzka R. Reagana s M. Gorbačovem v roce 1985. Přestože 

se jednání zadrhlo na konceptu amerického protiraketového deštníku (tzv. Strategická obranná 

iniciativa), Reaganova politika bývá hodnocena jako úspěšná. Přispěla spolu s Gorbačovou 

perestrojkou k pádu komunismu. 

Vůbec nejlepší vztahy panovaly na počátku 90. let v době Jelcinových reforem. 

Naopak následné období se vyznačovalo degradací americko – ruských vztahů. Je 

poukazováno na politický omyl G. W. Bushe, který po setkání s Putinem v roce 2001 hodnotil 

svůj protějšek i vzájemné vztahy velmi kladně za základně své intuice. To se ukázalo jako 

velký politický omyl. Stoupající nespokojenost Ruska vyvrcholila v roce 2007, kdy prezident 

Putin označil politiku USA za „unipolární“. Americko-ruské vztahy se ocitly v na bodu 

mrazu, „kde se nacházely za studené války“.163 

Co se týče setkání Obamy a Medveděva, podle washingtonského zpravodaje Anýže 

američtí konzervativní analytici Obamovi doporučují, aby byl zdravě skeptický jako kdysi 

Reagan.164 V jiném článku uvádí redaktor HN ruský náhled na setkání. V Rusku nevyvolalo 

zvolení Obamy velké nadšení, proto se dá očekávat opatrnost prezidenta Medveděva při 

vzájemném jednání. Z ruského pohledu by hlavním tématem setkání mělo být jaderné 

odzbrojování, nová smlouva po START. Právě její obrysy by měly být na schůzce intenzivně 

                                                 
163 ANÝŽ, Daniel. Obama se poprvé schází s Medveděvem. Hospodářské noviny. 1.4 2009, 16, 64, s. 6. 
164 tamtéž 
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diskutovány. U Obamy a Medveděva potom nachází výrazné styčné body – oba jsou 

pragmatici, realisté, náleží ke generaci politiků po studené válce.165 

 

6.1.2 Úvahy o podobě Obamovy zahraniční politiky   

Ve všech sledovaných českých denících s výjimkou Práva byly uveřejňovány 

komentáře, náhledy na Obamovu zahraniční politiku, které se zabývají stejně jako světová 

média a veřejnost otázkou, jestli bude Obamova administrativa skutečnou změnou, kterou 

Obama před volbami Američanům sliboval, zda dostane americká zahraniční politika nový 

kurz, a jaké zájmy bude USA hájit. 

Komentáře tohoto druhu byly uveřejňovány na stranách věnovaných publicistice, 

názorům a komentářům redaktorů, a to nejvýrazněji kolem Obamova pražského pobytu, 

především ve víkendovém vydání 4. -5. 4. 2009 a v pondělí 6. 4. 2009. Jediným deníkem, 

který uveřejnil text tohoto druhu na titulní straně, byly Lidové noviny, a to ve stati Nový řád 

světa? Obamu zajímá hlavně Amerika z víkendového vydání 4. -5. 4. 2009.  

Ve  všech textech MF Dnes, LN a HN je vyjádřen názor, že nedojde k výrazné změně 

zahraniční politiky USA. V Hospodářských novinách se poukazuje na naivitu myšlenky, že 

s Obamou přichází zcela nová éra zahraniční politiky, kde půjde především o společný 

globální zájem. Naopak Obamovu zahraniční politiku hodnotí redaktor HN jako starou 

v novém provedení, používá termín reálpolitika166. Obama se podle autora bude stejně jako 

každý americký prezident soustředit na prosazování amerických národních zájmů. Autor 

charakterizuje Obamovu současnou zahraniční politiku jako jistý druh uvolnění, kdy se 

zaměřuje na specifické americké národní zájmy. Nazývá ji politika detente.167 Text je 

koncipován jako politologický rozbor, což je patrné z používání odborných termínů.168  

V Mladé frontě Dnes se objevuje motiv, že Obama se snaží co nejvíce odlišit od svého 

předchůdce G. W. Bushe, v samotné praxi zahraniční politiky se ale mnoho nezmění. To 

vyjadřuje šéfredaktor MF Dnes Robert Čásenský ve své stati Co čekat v neděli v deset od 

vstřícného Obamy.169 

Stejný názor, že Obama se soustředí především na národní zájmy, se objevuje i 

v Lidových novinách. Je poukazováno na novou americkou orientaci, na odklon od Evropy 
                                                 
165 SOUKUP, Ondřej. Rusko chce s USA mluvit o raketách. Hospodářské noviny. 1.4 2009, 16, 64, s. 7. 
166 poznámka:  termín historicky používaný pro prostředky k posílení a upevnění systému po roce 1848, 
zahraniční politika založená na mocenských kalkulacích a národním zájmu 
167 poznámka: termín používaný v mezinárodní politice především ve spojitosti se studenou válkou a 
diplomatickou snahou o snižování napětí mezi USA a SSSR  
168 FISCHER, Petr. Obamova polobotka na měsíci . Hospodářské noviny. 1. 4. 2009, 16, 66, s. 10. 
169 ČÁSENSKÝ, Robert. Co čekat v neděli v deset od vstřícného Obamy. Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 
80, s. 10. 
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směrem k Asii a na důsledky, které z toho pro Evropu vyplynou. Evropa bude mít v rámci 

mezinárodních organizací větší volnost ale i zodpovědnost, bude muset být více akceschopná 

a rozhodná, což se podle autora „levičákům nebude líbit“. Poslední věta poukazuje na 

pravděpodobnou pravicovější orientaci autora a je výtkou „levičákům“.170  

 

6.1.3 B. Obama na summitech G20, EU-USA, ekonomická politika USA  

Dalším tematickým okruhem bylo hodnocení velkých summitů, které Obama při své 

první evropské cestě absolvoval, jednak summitu G20 v Londýně, výrazně také pražského 

summitu EU- USA. Na rozdíl od dvou předchozích, byla summitu NATO ve Štrasburku 

věnovaná pouze okrajová pozornost. Texty se věnovaly spíše směřování Severoatlantické 

aliance obecně. 

V českých médiích většinově schůzka Obamy a Medveděva zastínila summit G20, 

který se odehrál ve stejný den v Londýně. Summitu G20 se nejpodrobněji věnovala Mladá 

fronta Dnes, která přinášela 1. -2. 4. 2009 komentáře v rubrice Názory, kde byl dán prostor 

liberálním ekonomům Vladimíru Dlouhému171 a Ondřeji Jonášovi172. Hospodářské noviny 

jako jediné uveřejnily na titulní straně komentář zabývající se londýnskou schůzkou Summit 

G20, protesty a spory173. Autorem byl zvláštní zpravodaj Jiří Sládek. Lidové noviny 

referovaly spíše o okrajových, bulvárních tématech schůzky v rámci rubriky Svět.  

Summit EU-USA, který se konal v neděli 5. 4. 2009 v Praze, byl ve všech čtyřech 

českých denících zastíněn texty o Obamově pražské návštěvě a jeho projevu. Obsáhlejší 

publicistické útvary – články o summitu, přinesl deník Právo a Hospodářské noviny, a to v 

domácích rubrikách.  

 

Deníky MF Dnes a HN předkládají na pozadí hodnocení summitu G20 v Londýně 

analýzy zabývající se globální ekonomikou. Velkým tématem jsou rozdílné přístupy Evropy a 

USA k řešení finanční krize. Ve všech textech se konstatuje, že USA na rozdíl od Evropy 

stále řeší krizi zásahy do ekonomiky formou záchranných balíčků. Ekonomové Dlouhý i 

Jonáš se k tomuto řešení staví negativně. Podle Dlouhého americká vláda „pumpuje“ peníze 

do ekonomiky, totéž očekává od Evropy, ale není jisté, zda se jedná o efektivní řešení 

                                                 
170 ŠULC, František . Nový řád světa? Obamu zajímá hlavně Amerika. Lidové noviny. 4. - 5.4. 2009 , 22, 80, s. 
1.  
 
171 ekonom, bývalý politik, současný člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) 
172 investiční bankéř, finanční stratég, přednášel na Harvardu a Princetonu, pracoval ve finančním domu 
Goldman-Sachs 
173 SLÁDEK, Jiří. Summit G20 zahajují protesty a spory. Hospodářské noviny. 2.4 2009, 16, 65, s. 1. 
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problému. Podle autora zastává Evropa spíše realistické pozice, protože za předpokladu, že 

k takovým opatřením sáhne jen část států, vznikne nerovnováha, která může globální krizi 

spíše zhoršit. Podle Dlouhého je řešením pro USA politicky nepopulární omezení utrácení a 

razantní zvýšení úspor.174 Jonáš apeluje na Obamu, aby zavrhnul politiku intervencí do 

ekonomiky.175   

Dále se objevuje obraz Číny a dalších států jako nového zásadního ekonomického 

hráče, partnera USA. Z hlediska mezinárodní politiky přináší ekonomická krize podle 

Dlouhého ztrátu výsadního postavení evropské a americké ekonomiky, výrazně potom 

amerického dolaru na světových trzích. Znovunastartování evropské a americké ekonomiky je 

podle něj podmíněno růstem progresivních ekonomik Číny, Brazílie, Ruska a Indie. Jonáš 

poukazuje na to, že klíčové bude americko-čínské jednání v Londýně. Čína by mohla být 

novým solventním konzumentem, který se hledá po pádu světového trhu.176  

Naopak Lidové noviny informovaly o summitu především z bulvárnějšího pohledu, 

soustředily se na setkání Obamových s britskou královnou a na slavnostní recepce. Texty 

vycházely v rubrice Svět v pátek 3. 4. 2009. Například článek Obama daroval britské 

královně iPod177 přináší informace o tom, že se Obamovi setkali s britskou královnou 

Alžbětou II., navzájem si vyměnili dary, královna pořádala recepci pro všechny účastníky 

summitu G20, kterou připravil populární britský kuchař Jamie Oliver. Obama se zmínil při 

tiskové konferenci o fotbalovém zápase Anglie-Ukrajina. V jiném textu Harry Potter u 

večeře178 se uvádí, že slavnostní večeře pro partnerky státníků se účastnila řada celebrit, jako 

topmodelka Naomi Campbellová či režisérka Gurinder Chadhová, nebo Joanne K. 

Rowlingová, autorka Harryho Pottera.  

 

Summit EU-USA hodnotí deník Právo jako úspěšný, je začátkem spolupráce mezi 

USA a EU ve sférách, kde se v minulosti názorově lišily – od světové bezpečnosti po ochranu 

klimatu. Jednotný postoj převažuje vůči Severní Koree, která odpálila raketu dlouhého doletu, 

což evropské země i USA považují za provokaci, která vyžaduje odezvu. Obama zdůraznil 

potřebu spolupráce s Ruskem. Sporným bodem se stal vstup Turecka do EU a přijímání vězňů 

                                                 
174 DLOUHÝ, Vladimír. Po cestě do pekel se můžeme svézt i my. Mladá fronta Dnes. 2.4 2009, 20, 78, s. 10. 
175 JONÁŠ, Ondřej. Obamovu Ameriku nejlepší léta ještě čekají. Mladá fronta Dnes. 1.4 2009, 20, 77, s. 15. 
176 tamtéž 
177 POLÁKOVÁ, Michaela. Obama daroval britské královně iPod. Lidové noviny. 2.4 2009, 22, 78, s. 7. 
178 ŠUPOVÁ, Tereza. Harry Potter u večeře. Lidové noviny. 2.4 2009, 22, 78, s. 6.  
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z Guantanáma. Některé evropské země jsou ochotny přebírat vězně, jiné - mezi nimi i Česká 

republika, nikoliv.179 

Hospodářské noviny schůzku nehodnotí pozitivně ani negativně, považují ji za 

seznamovací. Stejně jako článek Práva se zabývají neshodami ve věci přijetí vězňů 

z Guantanáma a v otázce, zda se má Turecko stát členem EU. Naopak shodný je pozitivní 

přístup EU a USA k intenzivnější klimatické politice. HN uveřejňují komentář německého 

deníku Frankfurter Aligemeine Zeitung, podle kterého se Obama zaučuje ve vysoké politice, 

při první evropské návštěvě mapuje terén a poznává euro-americká témata. Za případná úskalí 

transatlantických vztahů označují především nejednotnost Evropy.180 

 

6.1.4. Shrnutí  

Nejvýrazněji se Obamou ve spojení se zahraničně-politickými otázkami zabývaly 

Hospodářské noviny, které otiskly analýzu i obsáhlý exkurz do poválečné historie rusko-

amerických vztahů. Podaly svým čtenářům ucelený a vyvážený obraz rusko-amerických 

vztahů. Poskytly prostor oběma stranám, přičemž využily amerických i ruských zdrojů. HN 

přinesly politologický rozbor toho, jakým kurzem se bude ubírat zahraniční politika USA za 

B. Obamy. Zastávaly názor, že se neuskuteční žádná podstatná změna. HN se dále zabývaly 

převážně ekonomickými tématy, postavením USA, Evropy a jejich odlišným přístupem 

k ekonomické krizi. HN se v rámci tohoto tematického okruhu zásadně odlišovaly od 

ostatních deníků čtenářskou náročností. Potvrdily svou výraznou orientaci na světová 

politická témata a ekonomickou problematiku.  

Lidové noviny vrcholné setkání Obamy a Medveděva hodnotily a posuzovaly skrze 

téma umístění amerického protiraketového radaru na území ČR a Polska. V deníku se 

projevila tendence upřednostňovat a obsáhleji referovat o domácích tématech. Co se týče 

americké zahraniční politiky, podle LN se USA soustředí především na národní prospěch, 

poukazováno je i na přesunutí těžiště americkým zájmů od Evropy k Asii. Při hodnocení 

evropských summitů LN jako jediné otiskovaly texty náležející spíše do společenských rubrik, 

například popis londýnské večeře pro státníky apod. Na druhé straně se ale objevovaly i 

podnětné komentáře hodnotící nové přeskupení sil na globální scéně v důsledku finanční 

krize. V rámci takového textu se objevila i výtka „levičákům“, která ukazuje na to, že LN 

budou pravděpodobně středovým nebo středopravicoým deníkem, nikoliv levicovým.  

                                                 
179 MOCEK, Michal. Unie je připravena ke všem krokům proti Pchjongjangu. Právo. 6.4 2009, 19, 81, s. 5. 
180 ČERNÝ, Adam . S Tureckem Obama u šéfů unie narazil. Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 16, 67, s. 6. 
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MF Dnes se od ostatních deníků odlišuje podstatně kritičtějším stylem hodnocení 

rusko-americké schůzky v Londýně. V textech se výrazně objevuje motiv, že schůzka 

nenaplnila očekávání, neprojednávalo se nic konkrétního, nedošlo se k žádným závazným 

závěrům. K otázce změny americké zahraniční politiky s příchodem nového amerického 

prezidenta Obamy se vyjadřuje redaktor listu ve smyslu, že v praxi zahraniční politiky 

nedojde k výrazným změnám. MF Dnes se nejpodrobněji věnovala ekonomickým rozborům 

summitu G20 v Londýně, překvapivě ještě detailněji než Hospodářské noviny. Autory textů 

byli liberální ekonomové Dlouhý a Jonáš, což ukazuje na inklinaci deníku k myšlenkám a 

hodnotám spíše pravice a liberalismu. 

Deník Právo věnoval ze všech čtyř deníků nejmenší prostor tématům souvisejícím 

s Obamou a zahraniční politikou. Nejobsáhleji se věnoval americko-ruskému setkání, které 

hodnotil nejpozitivněji ze všech sledovaných deníků, když ho označoval za počátek 

konstruktivního dialogu a první výrazný krok k zlepšení americko-ruských vztahů. Právo se 

jako jediný ze sledovaných listů nevěnovalo otázce, jak změna amerického prezidenta ovlivní 

ráz zahraniční politiky USA. Deník předkládá pozitivní hodnocení pražského euroamerického 

summitu.  

 

6.2. Kritika české domácí politické scény v souvislosti s návštěvou B. Obamy 

  

 Články charakterizující českou politiku a její protagonisty na pozadí Obamovy 

návštěvy začínají vycházet ve všech čtyřech sledovaných denících už 1.4 2009, tedy v zápětí 

po zveřejnění Obamova pražského programu. Nejvíce textů otiskly Hospodářské noviny, které 

jako jediné uveřejňovaly několik takto zaměřených textů i 6.4 2009, v den, kdy byl B. 

Obamovi věnován v českých médiích největší prostor. V ostatních denících byly takové texty 

publikovány v rozmezí 1. – 3. 4. 2009, především v domácích rubrikách. Po HN se dále 

výrazně tomuto tématu věnují Lidové noviny, méně potom Mladá Fronta Dnes a Právo. 

Kromě Práva otiskly ostatní tři deníky jeden článek s touto tematikou na titulní straně.  

Na jedné straně se výrazně odlišovaly Hospodářské noviny a Lidové noviny. V těchto 

denících se k tématu objevovaly převážně úvahové publicistické útvary - komentáře, glosy (v 

HN ještě v jednom případě reportáž, u LN zase jeden sloupek). Naopak v MF Dnes a v Právu 

vycházely zprávy, které měly spíše informativní charakter. To je určující pro styl a míru 

kritiky, která se v denících objevila.  

 V  kontextu kritiky české domácí politiky byla výrazně zmiňována především osoba 

českého prezidenta Václava Klause a českého premiéra Mirka Topolánka. Oba dva státníci 
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netradičně přivítali amerického prezidenta B. Obamu s manželkou na ruzyňské letiště 

v sobotu 4. 5. 2009.  

Všechny čtyři deníky referovaly o obdobném stavu na polské scéně, kdy do Prahy se 

dostavil na summit EU-USA kromě polského premiéra Donalda Tuska i prezident Lech 

Kaczynski.  Přestože se nabízela možnost srovnání české a polské situace, žádný deník tyto 

události do kontextu nedává, což ukazuje na to, že pro české deníky se jednalo o ryze domácí, 

jedinečné téma. 

V Mladé frontě Dnes a v deníku Právo vycházely zprávy, které o situaci informovaly, 

nepřímo poukazovaly na nestandardnost celé situace, na rivalitu českého prezidenta a 

premiéra. To byl příklad textu deníku Právo Obamu přivítají v Ruzyni Klaus i 

Topolánek181 nebo textu Mladé fronty Dnes Mise začala. Obamu vyzvednou Klaus i 

Topolánek, ve kterém se pouze konstatuje, že osobní přivítání na letišti je projevem zvláštní 

přízně.182 

Naopak kriticky se k situaci vyjadřovaly Hospodářské noviny, a to nejvýrazněji v textu 

Vítat budou Obamu Klaus i Topolánek. V HN se na rozdíl od ostatních novin objevuje 

hodnocení a srovnání politických postojů českých politických špiček, Klause a Topolánka, a 

amerického prezidenta Obamy. Dochází se k závěru, že si nejsou názorově blízcí. Klaus se od 

Obamy nejvíce odlišuje v postoji k Evropské unii a k evropské ústavě. Jeho postoj bývá 

označován jako euroskeptický. Navíc se názory Klause a Obamy diametrálně liší v otázce 

ekologie. Obama je podle HN více proekologický než jeho předchůdce. Premiér Topolánek je 

zase přívržencem radaru, který je jednou z priorit jeho vlády183, Obama se k této problematice 

nestaví tak jednoznačně jako jeho předchůdce G. W. Bush. 

Nejsilněji je kritika Klause a Topolánka přítomna v Lidových novinách. V sloupku 

Klauniáda184 vedoucí názorové rubriky Martin Zvěřina jízlivě přirovnává oba politiky ke 

„dvěma kohoutům na jednom smetišti“. Článek obsahuje silnou kritiku zejména Klause, který 

chce Topolánka a jeho vládu „vystrnadit“, aby získal větší pozornost. 

V Lidových novinách bylo nejvýrazněji poukazováno na populismus českých politiků, 

kteří se snaží za každou cenu potkat s Obamou a nasbírat co nejvíce politických bodů. Snaží 

se „přiživit“ na Obamově značné popularitě a zviditelnit se doma i v zahraničí. Objevuje se 

tedy motiv Obamy jako jakési lákavé komodity, ze které čeští politici chtějí vytěžit co nejvíc. 

                                                 
181 LH. Obamu přivítají v Ruzyni Klaus i Topolánek. Právo. 1.4 2009, 19, 77, s. 1. 
182 MARJANOVIČ, Teodor. Mise začala. Obamu vyzvednou Klaus i Topolánek. Mladá fronta Dnes . 1.4 2009, 
20, 77, s. 8. 
183 poznámka: na začátku dubna 2009 vláda v demisi 
184 ZVĚŘINA, Martin. Klauniáda. Lidové noviny. 2.4 2009, 22, 78, s. 1. 
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To je jasně patrné z titulku Lidových novin Přetahovaná českých hostitelů185, samotný název 

je expresivně zabarven, poukazuje na absurditu situace, obsahuje motivy hry, nedůstojnosti, 

kořisti, každý si chce něco „urvat“. 

 

V HN se také na rozdíl od ostatních deníků objevují politické spekulace. Jsou 

otiskovány tzv. zákulisní informace, které hraničí až s jakýmsi politickým bulvárem. Výrazně 

se objevuje antipatie k předsedovi české sociální demokracie Jiřímu Paroubkovi. V reportáži 

z Obamova projevu Paroubek i ministři stáli na Obamu frontu186 se píše, že čeští politici a 

diplomaté byli ve VIP sekci, ale vchod s bezpečnostní kontrolou byl na čas uzavřen a utvořila 

se značná fronta. J. Paroubek byl díky celé situaci „nasupený,…vypadal jako by měl v týdnu 

jednat s Bushem a ne s Topolánkem, sedla si k němu „pouze“ Šojdrová“187. V jiném textu se 

objevuje spekulace, že předseda ČSSD Paroubek byl ochoten podpořit radar výměnou za 

schůzku s Obamou.188 V článku, který přináší zákulisní informace ze schůzky českých 

politických špiček s Obamou na Pražském hradě, se objevuje informace, že Obama mluvil 

nejdéle o globálním oteplování s M. Bursíkem (SZ). 

V Hospodářských novinách se jako v jediných objevuje motiv toho, že B. Obamu čeští 

politikové nijak výrazně nezajímají. Do Prahy přijel v rámci své cesty po Evropě. Je 

poukazováno na fakt, že se neuskutečnila žádná bilaterální zasedání s českou delegací a že 

setkání s českými politiky věnoval Obama minimální čas. O tom jasně vypovídají titulky 

článků jako je například Setkání s Klausem, pouhých 15 minut189 nebo Obama zkrátil 

jednání s Čechy na minimum190. Tyto texty byly uveřejňovány na předních stranách deníku.  

 

6.3. Osobnost Václava Havla v českých denících ve spojitosti s návštěvou 

Obamy  

 

Bývalý český prezident, dramatik a disident Václav Havel byl další českou politickou 

osobností, která byla v souvislosti s Obamovou návštěvou hojně zmiňována. Na značný 

prostor, který byl Václavu Havlovi věnován, poukazuje fakt, že v pondělí 6. 4. 2009, kdy 

                                                 
185 ŠUPOVÁ, Tereza. Přetahovaná českých hostitelů. Lidové noviny. 3.4 2009, 22, 79, s. 2. 
186 EHL, Martin; KAMBERSKÝ, Petr. Paroubek i ministři stáli na Obamu frontu. Hospodářské noviny. 6.4 
2009, 16, 66, s. 8. 
187 poznámka:v té době kandidátka na předsedkyni KDU-ČSL 
188 NOSÁLKOVÁ, Tereza. Obama děkoval Čechům za radar. I politikům. Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 16, 
67, s. 9. 
189 WEIKERT, Petr. Setkání s Klausem, pouhých 15 minut. Hospodářské noviny. 3. - 5.4. 2009, 16, 65, s. 3. 
190 NOSÁLKOVÁ, Tereza. Obama zkrátil jednání s Čechy na minimum. Hospodářské noviny. 3. - 5.4. 2009, 16, 
65, s. 1. 
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české noviny nejobsáhleji informovaly o Obamově pražské návštěvě, přinášejí všechny čtyři 

deníky na předních stranách Havlovo hodnocení schůzky s Obamou a jeho postřehy o 

americkém prezidentovi. V názvech se potom objevovaly různé Havlovy citace. Lidové 

noviny otiskly na straně dvě v sekci Téma text Nedivím se té obamomanii191. Hospodářské 

noviny uveřejnily na straně dvě v rubrice Česko text Pozor na naděje, které vzbuzujete192,  

obdobně v Právu vyšel na straně 3 v sekci Zpravodajství článek Havel: Lidé do vás vkládají 

velké naděje193. V Mladé frontě Dnes byl publikován na páté straně v sekci Obama v Česku 

článek Havel: Obamův plán je zcela upřímný194.  

V Lidových novinách, dále potom v Mladé frontě Dnes byla nejvýraznější pozitivní 

tendence a vysoký počet článků věnovaných českému exprezidentovi. Tématem se zabývaly i 

Hospodářské noviny. Deník Právo se zaměřil pouze na Havlovy dojmy ze setkání s Obamou.  

Václav Havel měl jako jediný s Obamou krátkou soukromou schůzku. Na rozdíl od 

současných aktivních českých politiků, byly názory na něj čistě pozitivní, a to ve všech 

sledovaných denících. Nejvýrazněji je tento motiv rozvíjen v Lidových novinách, ve kterých 

se redaktor Martin Zvěřina vyjadřuje o českých politicích v kontrastu s Havlem jako o 

„bezejmenných „východních“ státnících“. Zvýrazňována byla skutečnost, že Havel je jediný, 

s kým se chce Obama opravdu setkat.195  

V Mladé frontě Dnes a v Lidových novinách bylo poukazováno na zvláštní vztah, 

který američtí prezidenti k Havlovi mají. Výrazným tématem se stalo hledání příčin této 

přízně. V této souvislosti se odkazovalo na to, že Havel je pro Američany symbolem pádu 

komunismu. Američany, kteří mají tendence sklouznout k patosu, fascinuje Havlův životní 

příběh, který připomíná „pohádku, jak se z vězení dostal na Hrad, jak se Honza stal 

králem“196. V Hospodářských novinách je Havel nazván „miláčkem Ameriky“.197   

Především jsou zdůrazňovány momenty obdivu a úcty, které Američané k Havlovi 

chovají. Havel je osobním přítelem řady významných amerických politických osobností jako 

například M. Albrightové a H. Clintonové. Z jeho osobních vlastností je údajně Američanům 

sympatická jeho bezprostřednost, plachost, neformálnost, humor a uvolněnost.198  

                                                 
191 JANOUŠEK, Petr. Nedivím se té obamomanii . Lidové noviny. 6.4 2009, 22, 81, s. 2. 
192 NOSÁLKOVÁ, Tereza; EHL, Tomáš. Pozor na naděje, které vzbuzujete . Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 16, 
67, s. 2. 
193 ČTK. Havel: Lidé do vás vkládají velké naděje. Právo. 6.4. 2009, 19, 81, s. 3. 
194 KAISEROVÁ, Zuzana. Havel: Obamův plán je zcela upřímný. Právo. 6.4. 2009, 20, 81, s. 5. 
195 ZVĚŘINA, Martin. Klauniáda. Lidové noviny. 2.4. 2009, 22, 78, s. 1. 
196 SUCHOMEL, Petr. Prezidenti USA jezdí za pohádkou o Havlovi. Mladá fronta Dnes. 3.4. 2009, 20, 79, s. 6. 
197 NOSÁLKOVÁ, Tereza; EHL, Tomáš. Pozor na naděje, které vzbuzujete . Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 16, 
67, s. 2. 
198 KAISEROVÁ, Zuzana. Havel: Obamův plán je zcela upřímný. Právo. 6.4. 2009, 20, 81, s. 5.  
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Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny přisuzovaly Havlovi výraznou roli 

v Obamově rozhodnutí, že si vybral pro návštěvu z regionu střední Evropy právě Českou 

republiku a Prahu a nikoliv Polsko, které má v USA silnější komunity, aktivnější lobby.199 200   

V MF Dnes jsou prezentovány také pragmatičtější důvody, proč si američtí prezidenti 

nenechají ujít setkání s Havlem. Právě díky Havlově značnému věhlasu a popularitě v USA, 

jim setkání přináší politické body, je otázkou prestiže.201  

V LN se výrazně objevuje jakási nostalgie minulých dob a akcentování uvolněné 

atmosféry, která panovala během Havlových schůzek s americkými prezidenty. Je připomínán 

extravagantní koncert Lou Reeda uspořádaný v Bílém domě na počest Havla. U Obamy a 

Havla je potom zdůrazňována paralela, podle které jsou oba pro své země politickými 

ikonami.202   

 

6.4. Česko-americké vztahy, problematika americké protiraketové základny 

v České republice 

 

V rámci tématu česko-amerických vztahů hraje v českých novinách prim projekt 

americké protiraketové základny v Evropě a jeho budoucí osud. Toto téma je stěžejní jak pro 

české novináře, tak i pro politické komentátory. Jedná se o největší česko-americké téma 

prezentované v americkém tisku.  

Výrazně česká média předkládají názor, že Češi očekávají od Obamovy návštěvy 

především vyjádření stanoviska k budoucnosti projektu protiraketové obrany. Se zřetelem 

k tomu také sledují a analyzují Obamův pražský projev.  

Všechny deníky s výjimkou Hospodářských novin publikují v pondělí 6. 4. 2009 na 

titulních stranách články a zprávy o Obamově pražském projevu, ve kterém americký 

prezident podmínil projekt protiraketové obrany rozhodnutími Iránu. V Hospodářských 

novinách se takový text objevuje na straně 9 v rubrice Česko. Obamova slova (Do té doby, 

dokud íránská hrozba trvá, budeme rozvíjet ověřený systém raketové obrany s efektivními 

náklady. Pokud bude íránská hrozba odstraněna, budeme mít silnější základ pro bezpečnost a 

důvod pro budování raketové obrany v Evropě zmizí.203) byla vysvětlována různě.  

                                                 
199KAISEROVÁ, Zuzana ; SUCHOMEL, Petr . O Praze rozhodl i Havel. Mladá fronta Dnes. 6.4. 2009, 20, 81, 
s. 5. 
200 NOSÁLKOVÁ , Tereza ; EHL, Martin . Pozor na naděje, které vzbuzujete . Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 
16, 67, s. 2. 
201 SUCHOMEL, Petr. Prezidenti USA jezdí za pohádkou o Havlovi. Mladá fronta Dnes. 3.4. 2009, 20, 79, s. 6. 
202 PETRÁČEK, Zbyněk. Obama bez půllitru. Lidové noviny. 4. - 5.4. 2009, 22, 80, s. 10.  
203 poznámka: zdroj ČTK 
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Deník Právo konstatuje, že Obama neohlásil konec projektu radaru, podmínil ho ale 

postojem Iránu k jaderným zbraním.204 Ve stejném duchu se vyjadřují i Hospodářské noviny, 

Obama je prý ve fázi testování „možnosti světového míru“205. Stejně tak Mladá fronta Dnes 

přináší zprávu, že o radaru nepadlo nic konkrétního, Obama se vyjádřil mnohoznačně, když 

mluvil o podmínce v podobě postoje Iráku k jaderným zbraním. Celý projekt je minimálně na 

několik měsíců pozastaven.206  

Pouze v článku Lidových novin zaujímá redaktor na začátku stanovisko, že došlo k 

ukončení projektu radaru, což sám autor považuje za nešťastné. Dále jsou v textu rozvíjeny 

podmínky, za jakých by byl projekt radaru zrušen. V cestě realizaci protiraketové základny 

stojí hospodářská krize, dále změna americké administrativy a to, zda Irán zastaví svůj 

jaderný program. Celý článek tak vyznívá poněkud nejednoznačně a rozporuplně.207  

V reakci na Obamův projev je v Mladé frontě Dnes prezentován názor, že 

podmíněnost existence radaru chováním Iránu je neseriozní a povýšené jednání Obamovy 

americké administrativy vůči spojenci – České republice. Tento motiv se objevuje ve vůbec 

nejkritičtějším článku, který o B. Obamovy v českých novinách v daném období vyšel – Tak 

chce ten radar? To jsme si přáli slyšet208. Autorem textu je vedoucí zahraniční rubriky MF 

Dnes Teodor Marjanovič.  

Všechny deníky korektně otiskují značně různorodé reakce českých politiků napříč 

politickým spektrem, citováni jsou přední čeští politici. S výjimkou Hospodářských novin 

jsou tyto zprávy uveřejňovány na předních stranách domácích rubrik, v případě deníku Právo 

dokonce na titulní straně.  

 

Dalším výrazným okruhem textů zabývajících se americkou protiraketovou základnou 

v České republice a v Polsku je analýza politické orientace Obamovy administrativy právě 

skrze téma radaru. Takové texty vycházejí v průběhu sledovaného období. Jedná se většinou o 

komentáře a glosy, ve výjimečných případech o sloupky. Vycházejí v sekcích věnovaných 

publicistice a komentářům, které následují po domácích a zahraničních rubrikách.   

České deníky většinově komentují Obamovu změnu přístupu k protiraketové obraně, 

pro jeho administrativu už není projekt prioritou. To je v českých denících odůvodňováno 

                                                 
204 Obama okouzlil Prahu. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 1. 
205 NOSÁLKOVÁ, Tereza. Obama děkoval Čechům za radar. I politikům. Hospodářské noviny. 6.4 2009, 16, 67, 
s. 9. 
206 XTC. „Nikdy vás nezradíme“. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. 1. 
207 PETRÁČEK, Zbyněk. Nikdy se k vám neotočíme zády, ale… . Lidové noviny. 6.4. 2009, 22, 81, s. 1. 
208 MARJANOVIČ, Teodor. Tak chce ten radar? To jsme si přáli slyšet. Mladá fronta Dnes. 6.4. 2009, 20, 81, s. 
10.  



44 
 

různě. Objevuje se myšlenka, že Obama se v začátcích svého mandátu populisticky vymezuje 

proti Bushovi, což se odráží i v jeho postoji k protiraketové obraně.209 Další vysvětlení 

Obamova chladnějšího přístupu k projektu odkazuje na zahraničněpolitickou orientaci 

Obamovy administrativy. Obamova politika se bude orientovat na ekonomicky progresivní 

Asii na úkor Evropy.210  

Změna kurzu americké politiky byla také odůvodňována tím, že Obama se bude spíše 

soustředit na domácí projekty na podporu ekonomiky. Raději než na vojenské účely budou 

finanční prostředky přiděleny do zdravotnictví podle evropského modelu a do dopravy.211 

Orientace na sociální sektor je nejvíce rozkrývána v deníku Právo, kde je v ní viděn velký 

potenciál, aby se stala společnou hodnotou mezi Evropou a USA.  Tato nová Obamova 

politika je hodnocena jednoznačně pozitivně.212  

V případě okruhu textů věnujících se radaru se výrazně odlišuje deník Právo. 

V období, které sleduji, Právo jako jediný deník zastává pozici odpůrců vybudování radaru na 

českém území. Otiskuje komentář pozitivně hodnotící případné zrušení projektu, jediný text 

tohoto druhu, který v hlavních českých denících během sledovaného období vyšel. Tento 

postoj na české politické scéně zastávala nejsilněji levice, strany ČSSD a KSČM. Navíc Právo 

publikovalo vlastní zprávu Píší Obamovi, ve které informuje o dopisu americkému 

prezidentovi, ve kterém se k zbytečnosti projektu radaru vyjádřili předseda ČSSD Paroubek, 

předseda KSČM Filip, někteří další opoziční poslanci a komentátor Práva Petr Uhl ad.  

Práve komentátor Petr Uhl nachází společné euroamerické hodnoty v sociální sféře, 

v otázce protiraketového štítu se podstatně zaměřuje na Rusko a přívržence radaru dokonce 

charakterizuje za lidi s antipatiemi k Rusku.213 

Naopak v Hospodářských novinách byla otištěna stať, která je kritikou přístupu české 

levice, výrazně potom ČSSD k otázce radaru.214 Text obhajuje projekt, jeho oprávněnost a 

důležitost pro bezpečnost ČR, apeluje v tomto smyslu na občany České republiky, kritizuje 

egocentrismus a krátkozrakost. Autorem je Jiří Šedivý, armádní generál v záloze, bývalý člen 

generálního štábu. Podle něj se nová Obamova administrativa teprve zabydluje a proto dojde 

ke zpomalení projektu. Poukazuje na jeho důležitost, na jedné straně z důvodu jaderných 

hrozeb států jako je například Irán nebo Pákistán, na druhé straně uvádí, že projekt je už 

                                                 
209 ČÁSENSKÝ, Robert. Co čekat v neděli v deset od vstřícného Obamy . Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 
80, s. 10.  
210 ŠULC, František. Nový řád světa? Obamu zajímá hlavně Amerika. Lidové noviny. 4. - 5. 4. 2009, 22, 80, s. 1. 
211 KOUBOVÁ, Kateřina. Beze zbraní (a bez radaru). Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 80, s. 2. 
212UHL, Petr. Společné hodnoty jsou na obzoru . Právo. 7.4. 2009, 17, 82, s. 6. 
213 UHL, Petr. Společné hodnoty jsou na obzoru . Právo. 7.4. 2009, 17, 82, s. 6. 
214 ŠEDIVÝ, Jiří . Obama v Praze radar nepohřbí. Hospodářské noviny. 2.4. 2009, 16, 65, s. 9. 
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dlouho připravován a financován, proto z něj podle autora nesejde. V USA se sice diskutuje i 

o jiných variantách, tato podle Šedivého je ale nejvýhodnější pro evropské spojence. Autor 

kritizuje schizofrenní tendence české politické scény, protože jednání zahájila vláda ČSSD, 

ale následně pod tlakem veřejného mínění změnila názor, čímž vyslala signál, že nejsme jako 

spojenci spolehliví.   

Hospodářské noviny jako jediné výrazněji zasazují problematiku protiraketové 

základny do širšího kontextu mezinárodní politiky, konkrétně do americko-ruských vztahů, na 

rozdíl od ostatních deníků, které ji prezentují pouze v souvislosti s českou situací. 

V Hospodářských novinách se objevuje teze, že otázka radaru je třecí plochou mezi Ruskem a 

USA. Rusko podmiňuje dohody s Američany odsunutím tohoto projektu, preferuje projekt, do 

kterého by bylo zahrnuto. Náměstek ruského ministra zahraničí se domnívá, že Obamova 

administrativa projekt zruší, protože pro ni není prioritní jako pro Bushovu.215  

 

Pozornost byla věnována také odpůrcům radaru a jejich demonstracím. Všechny 

deníky s výjimkou Práva uváděly demonstrace hlavně v souvislosti s bezpečnostními 

opatřeními a dopravními omezeními a nevěnovaly téměř žádný prostor mluvčím hnutích 

organizujících demonstrace. Naopak deník Právo věnoval tomuto tématu samostatné články, 

ve kterých dával výrazný prostor především politickým stranám ČSSD a KSČM, dále 

odpůrcům protiraketové základny a občanským iniciativám.    

Například 3. 4. 2009 je na straně 3, v sekci Zpravodajství uveřejněn článek Magistrát 

zakázal nedělní pochod proti radaru216, ve kterém hnutí Ne základnám kritizuje pražskou 

samosprávu za manipulaci shromažďovacího zákona, také politici KSČM zastávají názor, že 

lidé by měli mít možnost sdělit Obamovi názor většiny české populace. V pondělí 6. 4. potom 

přináší na straně 5 ve zpravodajské sekci text Stovky lidí protestovaly proti radaru217, ve 

kterém uvádí, že v sobotu se na Palachově náměstí uskutečnila demonstrace uskupení Ne 

základnám, kde byli přítomni členové stran ČSSD a KSČM jako například poslankyně 

Čurdová (ČSSD) nebo europoslanci Remek a Ransdorf (oba KSČM). 

 

 Jediný článek zabývající se česko-americkými vztahy obecněji byl otištěn v Mladé 

frontě Dnes.218 Stejně jako v okruhu článků zabývajících se radarem, je i tady patrný důraz na 

                                                 
215 SOUKUP, Ondřej. Rusko chce s USA mluvit o raketách. Hospodářské noviny. 1.4 2009, 16, 64, s. 6. 
216 RAK. Magistrát zakázal nedělní pochod proti radaru. Právo. 3. 4. 2009, 17, 78, s. 3. 
217 Stovky lidí protestovaly proti radaru. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 5. 
218 BUCHERT, Viliam. Zápisník reportéra Óóóóóó-ba-ma, Óóóóóó-ba-ma . Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 
81, s. 9. 
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vojenský aspekt česko-americké spolupráce, která je nejvýraznější složkou česko-amerických 

vztahů a to z pohledu České republiky i USA.219 Zástupce šéfredaktora Viliam Buchert 

podává svůj komentář k česko-americkému spojenectví. USA prezentuje jako jednoho 

z nejlepších a nejsilnějších spojenců České republiky. Protože politika USA se nemění rychle, 

autor nepředpokládá zásadní skok mezi Bushovou a Obamovou administrativou. Poukazuje 

na vojenskou ochranu NATO, pro kterou je zásadní americká vojenská síla. Predikuje, že do 

budoucnosti bude hrát prim euroamerická politika hájící zájmy a hodnoty tzv. Západu, 

vymezování se proti zemím nebezpečným západní civilizaci, proti skupinám nerespektujícím 

západní zvyklosti. V situaci České republiky jako malého státu bude zásadní spojenectví 

s velkými celky, především s EU a s USA. Objevuje se motiv důvěry a zrady - „jako malá 

země si nemůžeme příliš vyskakovat a nezbývá než se přiklonit k těm, u kterých je největší 

předpoklad, že nás někdy opět nezradí … a že mají sílu ve prospěch nás něco udělat“ 220. 

Tento motiv později použil ve svém pražském proslovu i B. Obama.  

 

6.5. Shrnutí bodů 6.2 – 6.4 

 

Hospodářské noviny se hned v několika směrech odlišují od ostatních deníků ve 

způsobu referování o Obamovi v souvislosti s českou politikou. HN mají výrazně menší podíl 

zpráv tohoto zaměření na titulní straně. Kromě kritiky prezidenta Klause a premiéra 

Topolánka se v nich objevuje výrazně negativní portrét předsedy české sociální demokracie 

Jiřího Paroubka, a to především v textech, které se zabývají zákulisím české politiky. Přináší 

rovněž senzace (ačkoliv politické) ve stylu bulváru. HN zasazují problematiku americké 

protiraketové základny do širšího kontextu mezinárodní politiky, neprezentují uvedené téma 

jako výrazně domácí, české. Ve věci radaru zřetelně kritizují postoj celé ČSSD a obhajují 

projekt a jeho oprávněnost a důležitost pro bezpečnost ČR. Kromě těchto výrazných 

protilevicových tendencí se také objevuje motiv nedůležitosti české politiky pro USA, 

prezidenta Obamu a jeho administrativu.  

V Lidových novinách se zase výrazně poukazuje na nedůstojnost českých politiků a 

jejich „honu“ na Obamu. Nejvýrazněji kritizují především prezidenta Klause, jeho populismus 

a snahu získat co nejcíce pozornosti. Naopak ryze pozitivně je vykreslován exprezident 

Václav Havel. Z textů často vyzařuje nostalgie „havlovské“ doby a jeho stylu setkávání se 

                                                 
219 poznámka: viz kapitola 2 
220 BUCHERT, Viliam. Zápisník reportéra Óóóóóó-ba-ma, Óóóóóó-ba-ma . Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 
81, s. 9. 



47 
 

s výraznými zahraničními politiky. V Lidových novinách je nejostřeji podáván kontrast mezi 

raným obdobým české polistopadové politiky symbolizovaným Havlem a malostí současné 

české politiky reprezentované Klausem. 

Mladá fronta Dnes je v kritice české politické scény umírněnější. Poukazuje na 

rivalitu českého premiéra a prezidenta a také výrazně pozitivně hodnotí V. Havla. V deníku se 

objevuje jeden z nejkritičtějších textů vůči Obamovi, který ve sledovaném období ve 

vybraných denících vyšel. Obamovo podmínění realizace projektu radaru postoji a jednáním 

Iránu je prezentováno jako neseriozní jednání Obamovy americké administrativy vůči 

spojenci České republice. MF Dnes dále otiskuje jediný text, který se podrobněji věnuje 

česko-americkým vztahům, v jehož rámci je kladně hodnocena především česko-americká 

vojenská spolupráce. Je poukazováno na zásadní roli USA pro českou i evropskou 

bezpečnost.  

Deník Právo se liší od ostatních především tím, že společné euroamerické hodnoty 

hledá v sociální sféře. Prezidenta Klause ani premiéra Topolánka překvapivě výrazně 

nekritizuje. Jako jediný deník v období, které sleduji, zastává pozice odpůrců vybudování 

radaru na českém území, když otiskuje komentář pozitivně hodnotící případné zrušení 

projektu. Jde o jediný text tohoto druhu, který v hlavních českých denících během 

sledovaného období vyšel. Otiskuje vlastní zprávu, ve které informuje o dopisu americkému 

prezidentovi, ve kterém se proti existenci radaru vyslovil předseda ČSSD Paroubek, předseda 

KSČM Filip a komentátor Práva Petr Uhl. Právo dává i v rámci dalších textů značný prostor 

odpůrcům radaru, především politickým stranám ČSSD a KSČM. Přívrženci radaru jsou 

dokonce v rámci jednoho z komentářů charakterizováni jako lidé s antipatiemi k Rusku. To 

vše ukazuje na inklinaci deníku k české levici.  

 

6.6. Obamův pražský projev, jeho rozbory a hodnocení 

 

Následující část je shrnutím hlavních témat a motivů, které se objevily v Obamově 

pražském projevu, a to na základě videozáznamu s originálem projevu v anglickém jazyce.221  

Pražský projev amerického prezidenta B. Obamy se odehrál dne 5. 4. 2009 na 

Hradčanském náměstí a trval zhruba třicet minut. Na začátku přišel Obama spolu s manželkou 

Michelle k řečnickému pultu za zvuků Smetanovy Vltavy. Za ním utvářel kulisu především 

malostranský kostel sv. Mikuláše.  

                                                 
221 poznámka: zdroj Velvyslanectví Spojených států amerických, Praha, Česká republika 
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Zhruba čtvrtina projevu byla věnována Čechům a Praze. Obama děkoval za přátelství 

ČR k USA. Podotkl, že USA bude věrným spojencem, který se k ČR neobrátí zády.  

Oceňoval český humor, připomínal „hrdinu Čechů“ T. G. Masaryka a jeho cestu z Chicaga do 

Prahy, v jehož stopách se vydal i Obama. Prahu popsal jako krásné, starobylé město, které 

zažilo úpadek i rozkvět a politické i kulturní revoluce. Jeho existence je důkazem nezlomnosti 

lidského ducha.  

Obama připomněl Pražské jaro a sametovou revoluci, sílu změny a odvahu lidí, kteří 

v ní věří. Poukazoval na to, že malé země a mladí lidé mohou hrát zásadní roli v přelomových 

světových událostech. Na těchto příkladech ilustroval paralely mezi ČR a USA - společné 

hodnoty a historii.  

Podle Obamy přináší 21. století nové výzvy, především problém finanční krize, změny 

klimatu a otázku zbraní hromadného ničení. Je podle něj nutné vzájemně si naslouchat, 

soustředit se na společný cíl a upřednostňovat společné hodnoty před rozdíly. Zásadní je 

spolupráce s Ruskem i s dalšími státy a institucemi.  

V otázce finanční krize se Obama vyslovil pro koordinaci kroků, investice podporující 

vznik nových pracovních příležitostí, zavrhnutí protekcionismu a pro změnu finančního 

systému. I přes to by se ale podle prezidenta USA nemělo zapomínat na pomoc zemím tzv. 

třetího světa.  

Co se týče změny klimatu, Obama poukázal na nutnost konce závislosti na uhlí a ropě 

a na nutnost rozvoje a využívání alternativních zdrojů, na což se Spojené státy připravují.  

Zhruba polovinu projevu Obama věnoval otázce jaderných zbraní, kterou označil za 

nejpalčivější problém 21. století, který je zásadní pro bezpečnost a mír lidstva. Poukázal na to, 

že se jedná o nebezpečný relikt studené války, na paradox, že riziko jaderné války kleslo, ale 

nebezpečí jaderného útoku povážlivě vzrostlo. Obama poukazuje na zodpovědnost USA jako 

jaderné velmoci, která jako jediná použila nukleární sílu. 

Obama ve svém projevu navrhnul několik konkrétních opatření, která by vedla ke 

světu bez jaderných zbraní. Jedná se zejména o redukci úlohy jaderných zbraní v systému 

národní obrany USA i ostatních zemí. Zároveň Obama dodává, že pokud existuje hrozba 

jejich použití, je potřeba je vlastnit. Obama chce do konce roku 2009 ratifikovat novou 

smlouvu o snížení stavu strategických zbraní s Ruskem. Také se chce pokusit prosadit 

uzavření smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní a úmluvy, která ukončí výrobu štěpných 

materiálů pro jaderné zbraně. Prezident USA je pro vybudování nového systému civilní 

jaderné spolupráce, který by zahrnoval mezinárodní sklad paliva.  
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Obama poukazuje na nutnost učinit přijatá pravidla závaznými a v případně jejich 

nedodržování přejít k ráznému potrestání. V tomto kontextu zmiňuje Severní Koreu, která 

v den Obamova projevu vyzkoušela raketu, která by mohla být využita jako střela dlouhého 

doletu. V otázce Iránu se Obama vyslovuje pro vzájemný dialog, poukazuje na to, že Írán 

ještě jadernou zbraň nesestrojil. Projekt protiraketové obrany se základnami v ČR a v Polsku 

bude podle Obamy aktuální, pokud nezmizí íránská jaderná hrozba.  

Za nejnaléhavější hrozbu globální bezpečnosti považuje jaderné zbraně v rukách 

teroristů. Obama vyzývá k přeměně iniciativ, jako jsou Bezpečnostní iniciativa proti šíření 

jaderných zbraní a Světová iniciativa za boj proti jadernému terorismu do trvalých institucí. 

Vyzývá k pořádání globálních summitů o jaderné bezpečnosti a zavazuje se k tomu, že během 

roku 2010 USA taková setkání uspořádají.  

V závěru svého projevu Obama opět připomíná odkaz roku 1968 a 1989 a mírovou 

cestu revoluce. Apeluje na Čechy a vyzývá je k uctění minulosti snahou o lepší budoucnost. 

 

6.6.1 Mediální reflexe Obamova pražského projevu  

Pražskému projevu amerického prezidenta Obamy byl vyhrazen v českých denících 

velmi výrazný prostor. Úvodníky s touto tematikou se objevily na titulních stránkách všech 

čtyř deníků v pondělí 6.4 2009, kdy vycházelo nejvyšší množství textů zabývajících se 

americkým prezidentem Obamou. Na předních stránkách domácích rubrik byly otiskovány 

jednotlivé zprávy. Výraznou tendencí bylo publikování reportáží z Obamova projevu. 

Nejvyšší počet zpráv se objevil v MF Dnes. Na stránkách věnovaných autorským 

komentářům vycházely analytické publicistické útvary. Referování o Obamově pražském 

projevu bylo v pondělí 6.4 2009 dominantním tématem u všech sledovaných deníků.  

Lidové noviny a Hospodářské noviny projev označovaly neutrálně jako Obamův 

pražský projev222 nebo první evropský veřejný projev nového amerického prezidenta 

Obamy223. Pouze v případě Práva se objevuje označení historický projev, dokonce je projev 

nazván událostí světového formátu - „Praha může být hrda, jak pěkné kulisy připravila pro 

světodějnou událost“.224 V Mladé frontě Dnes se objevil motiv, že teprve po uplynutí určité 

doby bude možné zhodnotit, zda se jednalo o přelomový projev, nebo pouze o jeden z mnoha 

Obamových proslovů.225 

                                                 
222 PETRÁČEK, Zbyněk. Nikdy se k vám neotočíme zády, ale… . Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 1. 
223 EHL, Martin. Obama v Praze ve stínu Kima. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 1. 
224 FRANĚK, Jiří. Přihořívá. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 6. 
225 ZAH. Den O.. Mladá fronta Dnes. 4. - 5.4. 2009, 20, 80, s. 1.  
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Na základě projevu byl Obama téměř ve všech případech hodnocen pozitivně.226 Za 

hlavní téma projevu označují všechny deníky Obamou načrtnutý program jaderného 

odzbrojování. Mladá Fronta Dnes pokazuje na konkrétní cíle, které si Obama vytyčil - snížení 

atomového arzenálu, zákaz jaderných zkoušek a výroby štěpného materiálu pro jaderné 

zbraně a rozbití černého obchodu s jaderným materiálem227. HN komentují, že Obamův 

projev o světě bez jaderných zbraní byl ve světových médiích zastíněn testem rakety Severní 

Korey. Podle deníku Právo byly hlavním tématem jaderné zbraně. K radaru se vyjadřuje v 

tom smyslu, že Obama neohlásil konec projektu radaru, což je zklamáním pro jeho odpůrce. 

Lidové noviny se nejsilněji orientovaly na problematiku americké protiraketové základny, 

když se vyjadřovaly ve smyslu, že nejpodstatnějším motivem Obamova projevu nebyl radar, 

ale jaderné odzbrojování.  

Co se týče pohledu na Obamův plán jaderného odzbrojování, v Hospodářských 

novinách je poukazováno na značnou ambicióznost plánu, který je označen za značně 

idealistický.228 Naopak v deníku Právo vyzdvihuje jeden z jeho předních politických 

komentátorů Alexandr Mitrofanov motiv naděje. Poukazuje na strach z atomového výbuchu, 

který je v něm a v jeho generaci zakořeněn. Autor uvádí, že i přes počáteční nedůvěru dokáže 

Obama a jeho program jaderného odzbrojování vzbudit naději, lidé by mu měli dát šanci.229 

Lidové noviny akcentovaly fenoménem změny, která je politickým krédem B. Obamy už od 

jeho volební kampaně. Obama v duchu svých projevů zdůrazňoval možnost změny stávající 

situace, která začíná právě v Praze. Použil výraz „signál začátku nové éry“. Redaktor LN 

hodnotí proslov jednoznačně pozitivně, poukazuje na to, že americký prezident blíže 

specifikoval některé konkrétní cíle, například slíbil, že do čtyř let vyřeší problém 

nezabezpečeného nukleárního materiálu, kterého by se mohli zmocnit teroristé.230 V Mladé 

frontě Dnes jsou k plánu zaujímána různá stanoviska. Objevuje se názor, že se jedná o těžko 

splnitelnou, ale vzletně znějící myšlenku. Amerika je podle autora pragmatická země, která si 

občas může dovolit idealismus.231 Jiný redaktor deníku nahlíží na plán jako na značně 

obtížný, ale nikoliv naivní. Obama se snaží oživit myšlenku, kterou se sice nikomu nepodařilo 

zrealizovat, ale je nebezpečné se jí úplně vzdát.232 

                                                 
226 Poznámka: viz kapitola 6. Obamův projev, rozbory a hodnocení 
227 XTC. „Nikdy vás nezradíme“. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. 1. 
228 EHL, Martin. Obama v Praze ve stínu Kima. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 1. 
229 MITROFANOV, Alexandr. Obama se opřel do balvanu strachu. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 6. 
230 PETRÁČEK, Zbyněk. Nikdy se k vám neotočíme zády, ale… . Lidové noviny. 6.4 2009, 22, 81, s. 1. 
231 VODIČKA, Milan. Na pomoc Obamovi: pár atomových rad. Mladá fronta Dnes. 6.4 2009, 20, 81, s. 10.  
232 LÉBR, Tomáš. Svět bez jaderných zbraní: jen sen?. Mladá fronta Dnes. 6.4 2009, 20, 81, s. 3. 
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Co se týče reportáží, v LN a v Právu se objevuje tendence vylíčení příjemné atmosféry 

a nadšení z projevu. V reportáži Lidových novin Musel čekat, než se davy utišily233 je 

popisována atmosféra v Praze, která je podle redaktorů podobná té, kterou Obama uchvátil 

Američany. Dobrá nálada panovala už od rána v prostředcích městské hromadné dopravy, 

„Pražáci“ se ochotně bavili s „Brňáky“, což je podle autorů jindy téměř nevídaný jev. 

Obamovi ochránci rozdávali lidem láhve s vodou. Při projevu prezidenta Klause dav pískal, 

naopak premiéru Topolánkovi se tleskalo, americký prezident Obama s manželkou potom 

sklidili „ nekončící ovace“. V další reportáži Ano, já jsem mohl podat si ruku s Obamou234 

popisuje redaktor krátký okamžik, kdy si mohl potřást rukou s americkým prezidentem.  

Tento motiv se objevuje i v reportáži Práva Tři hodiny před pódiem a stisk ruky šéfa 

Bílého domu235, kde autor navíc uvádí, že z výrazu tváří diváků bylo patrné, že projev stál i 

přes čekání za to.   

Naopak reportáž Hospodářských novin je spíše popisem průběhu dne projevu bez 

subjektivního hodnocení. V textu Pět metrů od Obamy. Ukažte ruce236 redaktor uvádí, že 

lidé se scházeli na Hradčanském náměstí už od 6 hodin, nejprve rámy prošli významní hosté, 

místa vepředu obsadili hlavně Američané žijící v ČR.   

V MF Dnes byla publikována reportáž pozastavující se nad počtem Američanů, kteří 

přijeli za B. Obamou z USA.237 Autorka ironicky poznamenává, že si nedokáže představit 

situaci, kdy by Češi za svými politiky cestovali tisíce kilometrů. V jiné reportáži se připomíná 

někdejší projev Bushe st. na Václavském náměstí v roce 1990, pro který byly podle redaktora 

MF Dnes charakteristické batohy plné řízků, stoticísový dav a žádné protiamerické 

demonstrace.238   

 

Všechny deníky s výjimkou HN upozorňovaly na české odkazy v Obamově projevu. 

Nejvýrazněji se tento motiv objevil v MF Dnes, to naznačuje i titulek Samá chvála pro 

Česko239. V textu je uvedeno, že Obama vyzdvihoval krásu Prahy, československého 

prezidenta Masaryka a jeho projev v Chicagu, český smysl pro humor, pražské jaro, 

                                                 
233 KRATOCHVÍL, Bedřich; POLÁKOVÁ, Michaela. Musel čekat, než se davy utišily. Lidové noviny. 6. 4. 
2009, 22, 81, s. 3. 
234 KRATOCHVÍL, Bedřich. Ano, já jsem mohl podat si ruku s Obamou. Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 3. 
235 MITROFANOV, Alexandr. Tři hodiny před pódiem a stisk ruky šéfa Bílého domu. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, 
s. 2. 
236 BENEŠOVÁ, Petra; HRDLIČKOVÁ, Lucie. Pět metrů od Obamy. Ukažte ruce. Hospodářské noviny. 6. 4. 
2009, 16, 67, s. 8. 
237 NOVÁ, Magdalena. Jak Prahu okouzlil hlas. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. D3. 
238 ŠVEC, Petr. Na projev Bushe staršího s krosnami plnými řízků. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. D3. 
239 Samá chvála pro Česko, Mladá fronta Dnes, deník Právo: Obama okouzlil Prahu, další článek Zabodoval) 



52 
 

sametovou revoluci. V úvodníku deníku Právo ze 6.4. 2009 je zmínka o tom, že Obama 

akcentoval spojnice mezi ČR a USA, především smysl pro humor a osobnost T. G. Masaryka. 

V reportáži LN z Obamova projevu autor poukazuje na Obamovy odkazy na Masaryka, 

pražské jaro a sametovou revoluci.240  

V souvislosti s projevem amerického prezidenta B. Obamy v Praze se objevovaly 

různé názory, proč bylo vybráno právě Hradčanské náměstí. Převažovalo vysvětlení 

z hlediska bezpečnosti, poukazující například na skutečnost, že je jednodušší ho zabezpečit 

v porovnání s Palachovým náměstím, o kterém se také uvažovalo.241 Jinde se poukazuje na 

symboliku a atraktivitu Hradčanského náměstí – blízkost Pražského hradu jako symbolu české 

státnosti, na sochu Masaryka jako prvního českého prezidenta s kladným vztahem 

k americkému prostředí a na krásné panorama Prahy, které utváří skvělou kulisu pro 

fotografie.242  

 

Už z titulků Hospodářských novin Kim zajímal Ameriku více než Praha243, Obama 

v Praze ve stínu Kima244 je vidět, že se v Hospodářských novinách opět objevila tendence 

střízlivého pohledu na význam České republiky. Hospodářské noviny se výrazně odlišovaly 

od ostatních deníků, když Obamův projev zasazovaly do kontextu mezinárodní zahraniční 

politiky. Nepojímaly ho tedy jako české domácí téma, ani výrazně nevyzdvihovaly pasáže 

věnované Čechům a Praze. Naopak se výrazně zabývaly testem rakety KLDR a reakcí 

amerických médií. Americký zpravodaj HN Daniel Anýž prezentoval názor, že ve světových 

médiích byl Obamův první veřejný projev v Evropě zastíněn testem Severní Korey, která 

dokázala, že vlastní mezikontinentální střely, které mohou nést jaderné hlavice. Autor v něm 

podává analýzu reakce amerických médií na test rakety KLDR. Severní Korea avizovala 

vypuštění rakety už dva týdny předem. Podle americké televizní stanice CNN, která citovala 

Obamův štáb, informace zastihla Obamu ráno v Praze. Obama nebyl touto informací příliš 

překvapený. V hlavních zprávách amerických médií byly vykládány pasáže Obamova projevu 

v Praze tak, že Obama bude žádat důsledné uplatňování sankcí.245    

V jiném textu redaktorka HN zdůrazňovala roli Severní Korey jako potenciálního 

dodavatele zbraní pro celou řadu problémových států.  Z testu rakety byl zklamán jak Obama, 

                                                 
240 KRATOCHVÍL, Bedřich; POLÁKOVÁ, Michaela. Musel čekat, než se davy utišily. Lidové noviny. 6. 4. 
2009, 22, 81, s. 3. 
241 ČTK. Pro Hradčanské náměstí rozhodla bezpečnost. Právo. 1. 4. 2009, 17, 77, s. 4. 
242 POKORNÝ, Jakub. Řeč z Hradčan pro celou Evropu. Mladá fronta Dnes. 1.4. 2009, 20, 77, s. 8.   
243 ANÝŽ, Daniel. Kim zajímal Ameriku více než Praha. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 4. 
244 EHL, Martin. Obama v Praze ve stínu Kima. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 1. 
245 ANÝŽ, Daniel. Kim zajímal Ameriku více než Praha. Hospodářské noviny. 6.4 2009, 16, 67, s. 4. 
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který požadoval přísné sankce, tak samotná Severní Korea, která byla zklamána neúspěchem 

pokusu.246  

Ostatní deníky informovaly o celé situaci povrchněji, poukazovaly na symboliku, 

Obama přednesl svůj projev o jaderném odzbrojování právě v den, kdy Severní Korea 

vystřelila raketu, která by mohla nést zbraň. Také konstatovaly, že vypuštění rakety Severní 

Koreou bylo důvodem Obamova zpoždění. Příkladem je článek deníku Právo Zdržela ho 

raketa247.   

 

Všechny deníky otiskují v pondělí 6. 4. 2009 překlad celého Obamova projevu. Ze 

zvýrazněných pasáží u deníků HN, MF Dnes je jasné, že se redaktoři výrazně zaměřovali na 

české odkazy v Obamově projevu a na jeho zmínky o osudu projektu americké protiraketové 

základny. Naopak v Právu a v Lidových novinách není kladen důraz na konkrétní části 

projevu.   

 Hospodářské noviny uveřejnily text na straně 13, v rubrice Názory pod názvem 

Zbavit se jaderných zbraní? Yes, we can!248   V rámci textu jsou zvýrazněné citace: „Jsme 

tady díky Pražskému jaru, díky principiálnímu boji za svobodu“, „Dokud íránská hrozba 

potrvá, budeme rozvíjet ověřený systém raketové obrany“, Byla tedy podtržena věta, kterou 

Obama spojuje událost z české historie s univerzální hodnotou jako je svoboda a část týkající 

se systému americké protiraketové obrany.  

Mladá fronta Dnes otiskla projev na stranách 8 a 9 v rubrice Obama v Česku, s 

podtitulkem Víkend s Obamou plné znění projevu Baracka Obamy na Hradčanském náměstí. 

V textu s nadpisem Jsme tu proto, že obyčejní lidé věřili, že zdi jde strhnout249 byly 

zvýrazněny Obamovy citace - „Spojené státy se nikdy k lidem této země neobrátí zády. Jsme 

svázáni společnými hodnotami“ a „Česká republika a Polsko projevily odvahu, když 

souhlasily, že na jejich území může být obranný systém proti íránským raketám“. Jedná se 

tedy o pasáže spojené s Českou republikou věnované slibu spojenectví a problematice radaru. 

Na fotografiích je zachycen Obama při projevu a dav lidí, který Obamovo vystoupení 

sledoval. 

                                                 
246 BERANOVÁ, Lucie; ANÝŽ, Daniel. Korea vyzkoušela raketu i rozhodnost Obamy. Hospodářské noviny. 6. 
4. 2009, 16, 67, s. 4. 
247MCM. Zdržela ho raketa . Právo. 6.4. 2009, 17, 81, s. 2. 
248 Zbavit se jaderných zbraní? Yes, we can!. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 13. 
249 Jsme tu proto, že obyčejní lidé věřili, že zdi jde strhnout. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. 8 - 9. 
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V Lidových novinách se objevuje přepis projevu pod názvem Pražský projev, Svět 

bez jaderných zbraní250 na titulní straně, pokračuje potom na straně 13 v rubrice Horizont, 

v textu  nejsou zvýrazněny části projevu. 

V deníku Právo se objevil přepis Obamova pražského projevu na straně 4, v rubrice 

Dokument pod popisným názvem Projev Baracka Obamy v Praze251. Text neobsahoval 

zvýrazněné pasáže.  

 

6.6.2 Shrnutí:  

V Mladé frontě Dnes se objevuje střízlivé hodnocení projevu, až s odstupem času bude 

možné zhodnotit, jak významný byl Obamův pražský projev. Stejně jako ostatní deníky se 

v Obamově programu zaměřuje především na program jaderného odzbrojování, kterému 

Obama věnoval zhruba polovinu projevu. Problematice finanční krize a klimatických změn, 

které americký prezident spolu s jadernou hrozbou označil za nejpalčivější problémy 

současnosti, nevěnuje pozornost ani MF Dnes ani ostatní deníky. V MF Dnes jsou 

akcentovány konkrétní cíle amerického prezidenta - snížení atomového arzenálu, zákaz 

jaderných zkoušek. Deník se nejvýrazněji zaměřuje na pasáže, ve kterých se americký 

prezident odkazoval na reálie České republiky. V reportážích je nostalgicky připomínán 

projev Bushe staršího v Praze v roce 1990. Dále je poukazováno na rozdílnost Čechů a 

Američanů, zatímco jedni jezdí za svými prezidenty, u druhých je to jen stěží představitelné.  

Pouze v deníku Právo je Obamův projev charakterizovaný jako historický. Ve 

spojitosti s projevem je vyzdvihován motiv naděje, Obamův plán dává naději generaci 

studené války, ve které pěstovaný strach z atomového výbuch vedl k otupění, cynismu. 

V reportáži Práva autor vyjadřuje nadšení z projevu sdílené davem. Celkově Právo hodnotí 

Obamův projev nejpozitivněji ze všech sledovaných deníků ve všech aspektech.  

Lidové noviny projev označovaly neutrálně jako Obamův pražský projev. Opět se 

objevila tendence listu vyzdvihovat domácí témata a posuzovat různé otázky skrze domácí 

témata. V projevu se LN orientují na problematiku americké protiraketové základny. Tak jako 

Právo zdůraznilo moment naděje, LN zaměřily svou pozornost na další „obamovské“ krédo – 

na fenomén změny, kdy Obama v projevu zdůrazňoval možnost změny stávající situace. Na 

rozdíl od Práva, které motiv naděje analyzuje, LN v této souvislosti spíše konstatují Obamovu 

zmínku o změně. V deníku se objevují nejvíce naivní, černobílé reportáže, které působí 

                                                 
250 Pražský projev, Svět bez jaderných zbraní. Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 1,13. 
251 ČTK. Projev Baracka Obamy v Praze. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 4. 
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značně tendenčně, což vyjadřují i titulky Musel čekat, než se davy utišily a Ano, já jsem 

mohl. Podat si ruku s Obamou.  

Hospodářské noviny stejně jako Lidové noviny označovaly proslov neutrálně jako 

veřejný projev nového amerického prezidenta Obamy. HN ve shodě s jejich zaměřením projev 

zasazovaly do kontextu mezinárodní zahraniční politiky, nejvýrazněji poukazovaly na test 

rakety KLDR, který podle HN zastínil v amerických médiích Obamův projev v Praze. Deník 

žádným způsobem neinterpretoval odkazy na českou historii a kulturu, které tvořily poměrně 

rozsáhlou část projevu. Paradoxně je Obamova česká reference zvýrazněna v přepisu projevu. 

Reportáž z Hradčanského náměstí se omezovala na popis průběhu dne projevu bez 

subjektivního hodnocení. Potenciál, který žánr reportáže skýtá, tak nebyl zcela využit. To 

potvrzuje, že HN jsou analytickým deníkem, ve kterém se téměř nevyskytuje „literární“ 

aspekt žurnalistiky.  

 

6.7. Reflexe Obamy jako politické osobnosti  

 

Co se týče reflexe Obamy jako politické osobnosti, výraznou tendencí je rozpolcenost 

sledovaných českých deníků (s výjimkou Práva), které se na jednu stranu nechávají unést 

Obamovou osobností, chrizmatem, řečnickým uměním, o Obamovi mluví v superlativech, a 

to převážně v souvislosti s Obamovým vystoupením v Praze. Na druhé straně jsou 

publikovány komentáře, které se zabývají jeho politikou, tím, co za poměrně krátké funkční 

období vykonal. Stati tohoto druhu jsou už mnohem analytičtější a kritičtější. Otiskovány jsou 

tedy články od vyloženého, bezmezného obdivu až po značnou skepsi k Obamovým 

politickým schopnostem.  

První celek článků související s projevem je otiskován na předních stranách v pondělí 

6. 4. 2009, tedy den po Obamově pražském projevu252. Texty podrobněji analyzující 

Obamovu politiku – komentáře a glosy vycházejí v Mladé frontě Dnes v rozmezí 3. – 7. 4. 

2009, v sekci věnované názorům redaktorů, v HN mezi 3. – 6.4 2009 také v sekcích určených 

komentářům. V Právu jsou texty publikovány během celého sledovaného období 1. – 7.4 

2009, skladba útvarů je nejpestřejší, mimo komentářů se objevil také článek a recenze 

Obamovy autobiografické knihy Sny mého otce.  Lidové noviny uveřejňovaly texty od 2. 4. do 

5.4 2009, převládají komentáře, v jednom případě se objevuje i sloupek. Texty vycházejí 

v rubrice nazvané Úhel pohledu a v rámci přílohy Orientace.  

                                                 
252 Poznámka: viz kapitola 6. Obamův pražský projev, jeho rozbory a hodnocení 
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V případě deníku Právo je pozornost během celého sledovaného období upírána k 

Obamově osobnostním charakteristikám, k formování identity spíše než k jeho politice. 

Mladá fronta Dnes otiskla k tématu nejvyšší počet článků předkládajících různé názory na 

Obamu jako politika. Mezi texty se objevily novinářsky zdařilé, neotřelé komentáře, 

používající zajímavá přirovnání. Příkladem je text Co ukázal světu za prvních 70 dní253,  

kde je Obama hodnocen v „disciplínách“, zajímavě je použit motiv hry. V textu Prezident od 

hlavy až k patě254 je podáván jakýsi anatomický rozbor Obamy. Je charakterizován skrze 

otázky typu Má pohled vizionáře?, Na co má čich?, Ukáže ostré lokty? apod. Naopak 

Hospodářské noviny a Lidové noviny se tématem zabývaly velmi okrajově. 

 

Výrazný okruh článků se zabýval Obamovými rétorickými schopnostmi. Především na 

základě Obamova pražského proslovu byl hodnocen pozitivně jako charizmatický a 

sympatický muž, bezprostřední, přirozený politik. České deníky si všímaly i nejmenších 

detailů, například toho, že má pevný stisk a teplou dlaň.255 O Obamovi se často mluvilo 

v superlativech. Byl nazýván hvězdou, což je možné ilustrovat na příkladech až pateticky 

znějících titulků článků, jako je například Hvězda, která naplňuje prázdno256 

v Hospodářských novinách, obdobně Hvězda, která neklame tělem257 v Mladé frontě Dnes.   

Navíc byl označován za výborného řečníka, který má propracovány všechny části 

projevu – od práce s hlasem, až po gestikulaci. Jeho gesta byla také analyzována, nejvýrazněji 

v Mladé frontě Dnes, například gesto otevřených dlaní navozuje dojem vstřícnosti, hluboký 

hlas a působivá intonace zase působí vstřícně a upřímně apod.258  Co se týče obsahové 

stránky, byl Obama popisován jako někdo, kdo chápe a obratně využívá moc symbolů, a to 

směrem k občanům, politikům i novinářům.259  

V Mladé frontě Dnes byl analyzován fenomén Obamova úspěchu na pozadí rozdílu 

americké a evropské představy politika a systému vzdělávání. Důraz byl kladen na kulturní 

rozdíly. V USA je při procesu vzdělávání přikládána značná váha rétorice, vyjadřování a 

prezentaci svých myšlenek. Na rozdíl od Evropanů Američané neskrývají své emoce, rádi 

používají velká slova. Prototypem evropského politika je „demokratický monarcha“, který je 

důstojný, používá složitější, méně srozumitelný jazyk. Každý kandidát na amerického 
                                                 
253 HEGER, Lubomír. Co ukázal světu za prvních 70 dní. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 79, s. 7. 
254 RYBÁŘ, Jan. Prezident od hlavy až k patě. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 79, s. 8. 
255 MITROFANOV, Alexandr. Tři hodiny před pódiem a stisk ruky šéfa Bílého domu. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, 
s. 2. 
256 FISCHER, Petr. Hvězda, která naplňuje prázdno. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 12. 
257 SUCHOMEL, Petr. Hvězda, která neklame tělem. Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 80, s. 3. 
258 tamtéž 
259 FISCHER, Petr . Hvězda, která naplňuje prázdno. Hospodářské noviny. 6.4. 2009, 16, 67, s. 12.  
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prezidenta musí během své kariéry absolvovat nesčetné množství veřejných projevů, 

americký prezident musí být showman, herec. Obama má jednak pověst hvězdy, kterou má 

každý americký prezident po svém zvolení, navíc v jeho prospěch ještě hraje dějinný prvek – 

nezpochybnitelně vždy bude prvním černošským americkým prezidentem.260 Moment 

překonání společenských bariér je pouze naznačen, zásadní pozornost mu z českých deníků 

věnuje pouze Právo.  

   Objevil se také motiv vyzdvihující Obamovy řečnické schopnosti, i když kriticky 

analyzující celkové vyznění projevů. Obamovy proslovy jsou sice připraveny perfektně, ale 

na efekt a pro masy, vyznačují se jistou pompézností a strojeností, na kterou jsou Češi 

zejména díky své socialistické minulosti alergičtí. V tomto duchu se nese komentář zástupce 

šéfredaktora MF Dnes Viliama Bucherta, který sice Obamovi přiznává charisma a řečnický 

talent, zároveň ale prezentuje svůj dojem, že projev evokoval „vystoupení papalášů za našeho 

minulého režimu“ 261. Obama sice používá krásná slova, ale podle autora jim chybí smysl pro 

realitu. Americký prezident zapůsobil na masy, kterým je podle autora jedno, co vlastně říká 

(„nevěřím, že masy zajímá problém jaderných zbraní“).262  

 

Obamova politika i osobnost byly často charakterizovány skrze přirovnávání 

k dřívějším americkým prezidentům. Čeští novináři v tomto případě používali paralely, které 

jsou novinářsky atraktivní, vypichují určité aspekty a styčné body mezi Obamou a dalšími 

prezidenty USA. Obama je nejčastěji přirovnáván ke J. F. Kennedymu. Výraznou spojnicí 

mezi nimi je spíše mediální obraz, image a popularita – tedy fenomény, které zůstávají „na 

povrchu“ spíše než hledají hlubší spojnice, jako je například stejné politické zaměření. 

Atraktivní spojování s JFK je postaveno na tom, že Obama je též mladý, energický, populární, 

bystrý, má elegantní manželku. Tento obraz se objevuje též v zahraničních médiích, přiživuje 

ho i sám Obama (některá hesla Kennedyho si vypůjčil do kampaně, v Praze uvedl Michelle 

podobně jako JFK kdysi Jacqueline v Paříži apod.). 

Další paralely jsou založeny na podobnosti politického programu nebo stylu. V Mladé 

frontě Dnes se objevuje připodobnění k Bushovi staršímu. Obamu s Bushem spojuje 

proklamace toho, že dávají přednost realismu před ideologií.263  

                                                 
260 VODIČKA, Milan. Kouzlo Barack. Mladá fronta Dnes. 7. 4. 2009, 20, 82, s. 10. 
261 BUCHERT, Viliam. Zápisník reportéra Óóóóóóó-ba-ma, Óóóóóóó-ba-ma . Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 
20, 81, s. 9. 
262 tamtéž 
263 VODIČKA, Milan. Naivní Obama?. Mladá fronta Dnes. 3.4. 2009, 20, 78, s. 16. 
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V článku Lidových novin zase redaktor poukazuje na to, že přiléhavější než populární 

přirovnání k JFK je paralela s Reaganem. Názorově stojí na opačných stranách spektra, autor 

označuje Obamu spíše za levicového, zatímco Reagana naopak za pravicovějšího prezidenta. 

Obama ale převzal po Reaganovi téma, kterým je zásadní program světa bez jaderných zbraní. 

Navíc je Obamovi blízký i Reaganův optimismus a důvěra v Ameriku.264  

  

Co se týče rozdílů, kontrastu, nejčastěji se v tomto kontextu objevuje vedle B. Obamy 

G. W. Bush, což je logické díky tomu, že byl Obamovým přímým předchůdcem ve funkci 

amerického prezidenta.  

Objevuje se obraz „neotesaného“ Bushe a městského intelektuála Obamy, který 

vyznívá pozitivně pro Obamu. V Lidových novinách je rozvinut v tom smyslu, že Obama, pro 

kterého je charakteristické sociální cítění, by měl být Evropě bližší než nekultivovaný Bush. 

Na druhou stranu se proti němu hůře vymezuje.265 Srovnání vyznívá pozitivně i v deníku 

Právo, kde komentátor Jiří Hanák uvádí, že Obama se zabývá „problémy, které z neschopnosti 

nebo arogance ignoroval jeho předchůdce“. 266   

V MF Dnes se objevuje i názor, že Obama, Bush není jenom účelové, ilustrativní 

srovnání. V  Obamově současném politickém programu hraje velkou roli vymezení se proti 

Bushovi a snaha se co nejvíce odlišovat, a to v souladu s tím, že si ho Američané vybrali a 

očekávají změnu. Obama tedy sází na populistický přístup.267  

Mladá fronta Dnes nejvýrazněji pracuje s prvkem změny a s otázkou, zda je Obama 

přílišným idealistou, což jsou nejčastější výtky a pochybnosti ohledně nového amerického 

prezidenta, které vyjadřují i zahraniční média a politologové. V otázce změny vyznívají texty 

jednoznačně skepticky268. Podle Mladé fronty Dnes se sice Obama chce prezentovat jako 

protiklad Bushe, v samotné politické praxi se ale mnoho nezmění.269 V případě Obamovy 

naivity se názory redaktorů liší. Na otázku, zda je Obama naivním snílkem, odpovídá 

šéfredaktor deníku záporně a uvádí, že do něj různí lidé pouze projektují různá očekávání. Pro 

někoho je naivní, pro jiného nadějný.270 I v dalším textu MF Dnes Naivní Obama? 271 je 

                                                 
264WEISS, Martin. Dědic JFK? Ne, Reaganův.  Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 12. 
265 PEŠEK, Petr. Ideální Obama, verze 2.0. Lidové noviny. 2. 4. 2009, 22, 78, s. 8. 
266 HANÁK, Jiří. Zabodoval. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 6. 
267  ČÁSENSKÝ, Robert. Co čekat v neděli v deset od vstřícného Obamy . Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 
20, 80, s. 10. 
268 poznámka: podobně i téma změny v sekci zahraniční politika 
269 ČÁSENSKÝ, Robert. Co čekat v neděli v deset od vstřícného Obamy . Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 
80, s. 10. 
270 tamtéž 
271 VODIČKA, Milan. Naivní Obama?. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 78, s. 16.   
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předkládán názor, že Obama není naivním idealistou. Navíc je politika USA tvořena 

Obamovými blízkými poradci. Na jiném místě jsou Obama a jeho politika hodnoceni jako 

naivní. Amerika je podle redaktora pragmatická země a má nárok ve volném čase na hobby-

idealismus.    

Co se týče srovnání Obama - Bush mladší, objevuje se v MF Dnes text, ve kterém 

komparace nevyznívá pozitivně pro Obamu. Poukazuje na to, že Obama nemá na rozdíl od 

Bushe jasný názor, ke kterému lidé mohou zaujímat stanovisko.272  

V Lidových novinách se objevuje obraz Obamy jako politika konsensu, který se snaží 

dohodnout s kýmkoliv. Jeho situace je ztížená některými okolnostmi, především 

ekonomickou krizí. 273 

Naopak v  Mladé Frontě Dnes je popisována Obamova startovací pozice jako 

výhodná. Obama by mohl výrazně těžit z  podpory mas. Navíc demokraté mají většinu 

v Kongresu a americký prezident téměř nedotknutelný mediální obraz („image poloboha“). 

Přesto je Obamův celkový výkon hodnocen jako nevyrovnaný. Podle redaktora MF Dnes 

Obama stále těká od jednoho tématu k druhému. Obama není reformátorem, jak by se on sám 

nejraději viděl, ale spíše bavičem, kterého milují davy a média.274  

Nejkontroverznější přirovnání se objevuje v MF Dnes, ve které se redaktor ptá po 

důvodu Obamovy popularity. Cituje psychologa Hubálka, podle kterého za úspěchem stojí 

šťastná kombinace osobních předpokladů a situace, do které přišel. Obama je Hubálkem 

dokonce vykreslen jako někdo, kdo má všechny atributy hrdiny, což ho staví vedle postav 

jako je Mojžíš nebo Ježíš. Autor považuje takové přirovnání za velmi silné, ale poukazuje na 

některé paralely. Za Obamou stojí také silný příběh a je především symbolem. 275  

Motiv mesiáše se v českých denících objevil ještě jednou, a to v deníku Právo, ale 

v naprosto odlišném kontextu. Redaktor Práva ve své stati líčí Obamu jako sympatického 

muže, ale kritizuje servilnost ČT, která ho podle něj líčila skoro jako mesiáše (viz autorova 

ironická řečnické otázka Umí Barack Obama chodit po vodě suchou nohou?). 276 

 

Nejsilněji je sociální rozměr, Obamův nízký původ vyzdvihován v  Právu, kde je hned 

v několika textech prezentován jako motiv určující Obamovu osobnost. Důraz je kladen na 

                                                 
272 MARJANOVIČ, Teodor . Tak chce ten radar? To jsme si přáli slyšet. Mladá fronta Dnes. 6.4. 2009, 20, 81, s. 
10.  
273 PETRÁČEK, Zbyněk. Barack Jekyll a Hyde. Lidové noviny. 2. 4. 2009, 22, 78, s. 8. 
274 HEGER, Lubomír . Co ukázal světu za prvních 70 dní. Mladá fronta Dnes. 3.4. 2009, 20, 79, s. 7. 
275 SUCHOMEL, Petr. Hvězda, která neklame tělem. Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 80, s. 3. 
276  HANÁK, Jiří. Zabodoval. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 6. 
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Obamovu rodinnou situaci, hledání vlastní identity a moment zrovnoprávnění ras v USA. 

Právo se tímto náhledem výrazně odlišuje od ostatních sledovaných českých deníků.  

V deníku je poukazováno na to, že Obamův otec narozený v Keni získal vzdělání, 

oženil se s Američankou, vztah se však rozpadl a vrátil se do rodné Keni, kde se angažoval 

v oblasti humanitární pomoci. Obama musel hledat svou identitu. Podle svých slov zkusil i 

alkohol a drogy a vyrovnával se s odlišným původem i kulturami svých rodičů. Musel se 

vyrovnat s faktem, že se odlišoval od „bílé“ matky a prarodičů, kteří ho vychovávali. Autor 

vypichuje moment, kdy se Obama stal aktivním v chicagské politice, pro tamní černošskou 

komunitu ale nebyl dost „černý“. Důraz se klade, stejně jako v případě Obamovy manželky 

Michelle, na to, že přes své skromné začátky dosáhl vynikajícího vzdělání, vystudoval 

politologii na Columbijské univerzitě a právo na Harvardu. Dále se také angažoval za práva 

menšin a nižších sociálních skupin. Jako začínající právník zastupoval v Chicagu nemajetné. 

Zdůrazňován je též motiv Obamovy raketové kariéry, který připomíná pohádku, americký 

sen. Zvolení Obamy jako prvního černošského amerického prezidenta je zásadním 

momentem, obratem v otázce rovnoprávnosti ras nejen v USA ale i ve světě. Výmluvný je 

v tomto případě i titulek jednoho z článků - Právník chudých z Chicaga, který slíbil 

Američanům změnu.277  

Motiv menšin a nižších tříd v USA se objevil také v textu Lidových novin, ale 

v naprosto odlišném smyslu. LN otiskly poměrně detailní hodnocení ekonomické politiky 

Obamy.278 Americký zpravodaj LN Eduard Freisler ve své stati poukazoval na to, že kromě 

Obamových odpůrců ho začínají kritizovat i liberálové. Stále populární je pouze u příslušníků 

menšin a nižších tříd. Autor analyzoval zahraniční média, což je postup, který byl u jiných 

témat používán výrazně především v Hospodářských novinách. Objevuje se kritika Obamova 

receptu na překonání hospodářské krize. Nový americký prezident podle Freislera selhává 

v řešení problému krachujících bank a i přes svou popularitu začíná být kritizován médii jako 

je například americký Newsweek nebo britský The Economist.  

Stejně jako v LN se objevuje i v Hospodářských novinách kritika Obamy v souvislosti 

s jeho ekonomickou politikou. V HN je prezentován názor, že se Obama nedostatečně 

koncentruje na finanční sektor. Jeho působení je hodnoceno jako nekonzistentní. Obama tříští 

svou pozornost ve snaze naplnit očekávání a předvolební sliby. V USA nejvíce poklesla 

                                                 
277 CINGER, František. Obama nejen po stopách svého otce. Právo. 1.4. 2009, 17, 77, s. 9. 
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důvěra v pozitiva mezinárodního volného trhu, což by mohlo mít v dohledné době značně 

negativní dopad na ekonomiku USA. 279 
  

6.7.1 Shrnutí  

Hodnocení Obamy a jeho politického stylu bylo v Mladé frontě Dnes jedním 

z dominantních témat vyskytujících se v souvislosti s novým americkým prezidentem. Kromě 

neotřelých komentářů, které dokonce hraničily s žánrem fejetonu, bylo v MF Dnes na rozdíl 

od ostatních novin objasňováno Obamovo řečnické umění v rámci rozdílu amerického a 

evropského vzdělávacího systému, amerického a evropského typu politika – výřečný 

showman versus důstojný intelektuál. V deníku byla také nejpodrobněji analyzována 

Obamova gestikulace. V MF Dnes byly otiskovány texty velebící Obamu jako řečníka i 

článek, který byl ke stylu Obamových projevů podstatně kritičtější. Americkému prezidentovi 

vytýkal jistou vyumělkovanost a pompéznost projevů. V uvedené souvislosti se objevil motiv, 

že tyto atributy mohou Čechům připomínat situaci komunistického režimu, kdy dokonale 

zinscenované projevy nabízely posluchačům pouze prázdné fráze. Navíc se objevuje motiv 

jakési davové psychózy. Je poukazováno na to, že Obama „hypnotizuje“ davy, kterým 

nezáleží na tom, co vlastně při projevu říká. Silně je v MF Dnes zastoupeno téma, zda Obama 

je naivním politikem, jehož koncepce nemůže v reálném světě politiky uspět. Redaktor deníku 

na tuto otázku odpovídá záporně. Podle něj mu taková označování přisuzují lidé na základě 

svých názorů a očekávání. V jiném textu je vyjádřen názor, že nový americký prezident je 

naivní snílek, který není reformátorem, ale spíše oblíbencem davů a médií.  

 Deník Právo se odlišuje od ostatních sledovaných novin důrazem na faktory, které 

utvářely Obamovu osobnost. Mezi ty zařazuje odlišný původ a kulturu jeho rodičů, získání 

vynikajícího vzdělání navzdory skromnému původu. Stejně jako u Obamovy manželky 

Michelle je vyzdvihován motiv cesty ke zrovnoprávnění etnických skupin v USA, motiv 

„amerického snu“, kdy chudý jedinec navzdory komplikované cestě hledání vlastní identity 

dosáhne vynikajícího vzdělání, stane se úspěšným právníkem a posléze politikem. Právo se 

tedy výrazně zabývá sociálními motivy. Srovnání Obamy s Bushem vyznívá pozitivně pro 

Obamu. Významný politický komentátor Práva Jiří Hanák dává do kontrastu neschopného 

Bushe a slibného Obamu, který se zabývá problémy, které jeho předchůdce nechtěl nebo 

nedokázal vyřešit. I na základě pražského proslovu byl Obama v Právu hodnocen pozitivně 

jako charizmatický, bezprostřední, přirozený politik.   
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Lidové noviny k tématu publikují výrazně méně textů než MF Dnes i Právo. V deníku 

se objevuje přirovnání Obamy k Reaganovi, především díky jeho vizi světa bez jaderných 

zbraní. Překvapivě LN otiskují článek, který se podrobně zabývá Obamovou ekonomickou 

politikou. Jedná se o nejobsáhlejší analýzu hodnotící Obamovu hospodářskou politiku, jaká 

byla vydána v průběhu sledovaného období ve vybraných denících. V textu je kritizován 

Obamův recept na hospodářskou krizi, konkrétně především řešení problému krachujících 

bankovních ústavů.  

Hospodářské noviny uveřejnily k tématu poměrně nízký počet textů. Styl a vyznění 

textů je různé, na jedné straně se objevuje glosa s poněkud patetickým názvem Hvězda, která 

naplňuje prázdno, ve které se uvádí, že Obama i jeho rétorický styl je osobitý a uměřený, 

oslovuje i Čechy, kteří nemají rádi velká slova (na rozdíl od textu MF Dnes poukazujícího na 

strojenost Obamových proslovů). Na druhé straně otiskuje HN text, který je kritikou 

Obamovy ekonomické politiky. Publikování ekonomických analýz v souvislosti s celkovým 

hodnocením Obamy není v HN překvapivě výraznou tendencí. Například podobně zaměřený 

text LN je podstatně obsáhlejší a problematiku analyzuje hlouběji.   

 

6.8. Vliv Obamovy návštěvy na každodenní fungování Prahy 

 

Články o bezpečnostních opatřeních a různých omezeních spojených s návštěvou 

amerického prezidenta B. Obamy vycházely v průběhu celého sledovaného období, a to 

dokonce na předních stránkách domácích a zpravodajských rubrik. Téma tak výrazně 

překročilo rubriky věnované české metropoli. Texty se většinově zaměřovaly na dopad 

omezení na život Prahy během Obamovy návštěvy, nejvýrazněji potom na opatření spojená 

s projevem Obamy na Hradčanském náměstí v neděli 5.4 2009.  

Největší prostor byl tématu věnován v MF Dnes, kde takovéto texty dokonce tvořily 

téměř pětinu celkového objemu textů o Obamovi, převažujícími útvary byly zprávy a články. 

V Lidových novinách byly publikovány především zprávy, v jednom případě také glosa. 

Právo otiskovalo stejně jako ostatní deníky především zprávy, dále také delší zpravodajské 

útvary - články. V případě LN i Práva tvořil podíl článků zaměřených na bezpečnostní 

opatření zhruba jednu desetinu celkového objemu textů o Obamovi. K tématu uveřejňovaly 

nejméně textů HN, a sice dva texty - článek a reportáž.  

 

Výrazným motivem objevujícím se ve všech denících byla kritika seznamu věcí, který 

zveřejnila česká policie, ten upozorňoval na předměty, které si návštěvníci nesmí vzít na 
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Obamův projev. To je patrné už z titulků publikovaných článků, jako například Pražský 

projev Baracka Obamy zájemci uvidí jen bez voňavky, deštníku, foťáku a batohu. 

Každý bude muset projít důkladnou kontrolou280, Mobil a klí če na Obamu? Zakázáno281 

nebo Metropoli čekají o víkendu přísná bezpečnostní opatření. Na projev na 

Hradčanském náměstí zakázány i deštníky282. Takové texty se objevovaly na předních 

stránkách novin v domácích a zpravodajských rubrikách. Ve všech českých denících jim tedy 

byl věnován výrazný prostor.  

Vedle kritiky tzv. seznamu zakázaných věcí, který spíše ironicky a nepřímo 

poukazoval na Policii ČR, se v dalším okruhu článků redaktoři předních českých deníků už 

přímo soustřeďovali na negativní hodnocení české policie. V Mladé Frontě Dnes byla v textu 

Návod, jak potkat Obamu283 předkládána teze o přílišné horlivosti české policie. Nejsilnější 

kritika však zazněla v Lidových novinách. Ty též poukazovaly na přílišnou aktivitu české 

policie ve věci bezpečnosti, na fakt, že opatření jsou přísnější, než Američané požadovali, 

jsou značně nadstandardní. V Lidových novinách je navíc přímo vyjádřena kritika policie jako 

instituce, respektive zákona o policii, který jí dává značné pravomoci.284  

 

Podrobnější a specifičtější typ článků o omezeních spojených s návštěvou Obamy se 

objevuje v rubrikách věnovaných Praze. Převažují články informující o pravděpodobných 

uzavírkách v souvislosti s bezpečnostními opatřeními, jako je například uzavření Pražského 

hradu, okolí Kongresového centra nebo Evropské třídy. Texty často obsahují návody, jak se 

mají Pražané v inkriminovaných lokalitách chovat a čeho se vyvarovat. Titulky takových 

textů jsou si často velmi podobné, zní poněkud úsměvně, jako například Zavřít okna a ven 

jen s občanským průkazem285 (MF Dnes), Zavřete okna a žádné vtípky286 (Lidové noviny) 

nebo Zavřete okna, Prahou jede Obama287 (Právo).  

Dále jsou uveřejňovány doplňující údaje pro Pražany, Právo například informuje o 

existenci bezplatné telefonní linky, která občany zpravuje o opatřeních a uzavírkách.288 MF 

                                                 
280 WEIKERT, Petr. Pražský projev Baracka Obamy zájemci uvidí jen bez voňavky, deštníku, foťáku a batohu. 
Každý bude muset projít důkladnou kontrolou. Hospodářské noviny. 2. 4. 2009, 16, 65, s. 5. 
281 POLÁKOVÁ, Michaela. Mobil a klíče na Obamu? Zakázáno. Lidové noviny. 2. 4. 2009, 22, 78, s. 1,3. 
282 HLOUŠKOVÁ, Jana; ŠPRUNKOVÁ, Jana. Metropoli čekají o víkendu přísná bezpečnostní opatření. Na 
projev na Hradčanském náměstí zakázány i deštníky.  Právo. 2. 4. 2009, 17, 78, s. 4. 
283 POKORNÝ, Jakub. Návod, jak potkat Obamu. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 78, s. 6. 
284 KOŽ. Policie ČR? Přísnější než Američané. Lidové noviny. 3.4. 2009, 22, 79, s. 3. 
285 FEJTKOVÁ, Veronika. Zavřít okna a ven jen s občanským průkazem. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 78, 
s. B1. 
286 HYMPL, Josef. Zavřete okna a žádné vtípky. Lidové noviny. 3. 4. 2009, 22, 79, s. 3. 
287 HLOUŠKOVÁ, Jana; ŠPRUNKOVÁ, Jana. Zavřete okna, Prahou jede Obama. Právo. 2. 4. 2009, 17, 78, s. 4. 
288 ŠPRUNKOVÁ, Jana. Infolinka: Pražany zajímají všechna omezení. Právo. 3. 4. 2009, 17, 79, s. 13. 
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Dnes zase uveřejňuje dva články, které na sebe navazují. Jsou pojaté jako návod, kde potkat 

amerického prezidenta s manželkou. Druhý pak dává čtenářům tipy, jak se opatřením a 

Obamovi vyhnout. Připojeny jsou doprovodné mapky a plánky s popiskem Kde se „skrýt“.  

Texty jsou často uvedeny nadnesenými titulky, které mají upoutat čtenářovu pozornost 

jako například Hradčany uzavřeny. Pro Obamu289 (Lidové noviny), Přijíždí Obama, 

vykliďte ulice!290 (Mladá fronta DNES).   

 

Ve shodě s celkovým vysokým počtem textů věnujícím se americkému prezidentu 

Obamovi, různým aspektům jeho návštěvy, vychází v českých denících texty, které se 

zabývají spíše okrajovými aspekty bezpečnostních opatření, mají ráz zajímavostí. Výrazně se 

odlišují Hospodářské noviny, ve kterých texty tohoto rázu chybí. Přítomny jsou ve všech 

ostatních denících, a to dokonce na předních stránkách, v rubrikách Domov nebo 

Zpravodajství. Například Lidové noviny v pátek 3.4 2009 na straně tři, v rubrice Domov 

uveřejňují text Kardinál Vlk rad ěji opustí arcibiskupství291, ve kterém informují, že 

Obamova návštěva naruší pašijovou neděli. Kardinál Vlk bude kvůli omezením přespávat 

jinde, sváteční mše je přesunuta z katedrály svatého Víta do chrámu Panny Marie před 

Týnem.  

Ve stejný den vychází v MF Dnes na čtvrté straně text Na summit s Bushem prošli, 

na Obamu nesmějí 292, který informuje o bezpečnostních prověrkách v Kongresovém centru, 

které jsou podle redaktora MF Dnes zřejmě přísnější než u summitu NATO v roce 2002, kde 

byl přítomen i bývalý americký prezident G.W.Bush.  

V pondělí 6. 4. 2009 se na druhé straně v sekci Zpravodajství v Právu objevuje krátký 

text s názvem Největší riziko: igelitka 293. Jedná se o zajímavost týkající se zajištění 

Obamovy bezpečnosti při projevu v Praze. Z pohledu bodyguardů bylo nejrizikovějším 

Obamovo potřásání rukou s diváky. Vše proběhlo v pořádku, až na incident, kdy se někdo 

snažil americkému prezidentovi předat igelitovou tašku s neznámým obsahem, nakonec se 

ukázalo, že v ní není nic závadného. 

 

                                                 
289 KLAPALOVÁ, Martina; POLÁKOVÁ, Michaela. Hradčany uzavřeny. Pro Obamu . Lidové noviny. 1. 4. 
2009, 22, 77, s. 6. 
290 BERNÝ, Aleš. Přijíždí Obama, vykliďte ulice!. Mladá fronta Dnes. 4. - 5. 4. 2009, 20, 79, s. B1. 
291 PK. Kardinál Vlk raději opustí arcibiskupství. Lidové noviny. 3. 4. 2009, 22, 79, s. 3. 
292 POKORNÝ, Jakub. Na summit s Bushem prošli, na Obamu nesmějí. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 78, s. 
4. 
293 JT. Největší riziko: igelitka. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 2.  
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6.8.1 Shrnutí  

Lidové noviny se nejpodstatněji odlišují od ostatních, když publikují nejsilnější kritiku 

policie ČR. Texty tak neodkazují pouze k samotným omezením nebo uzavírkám, ale 

negativně hodnotí šíři pravomocí instituce české policie. Stejně jako v Mladé frontě Dnes a 

v Právu jsou na předních stranách publikovány zajímavosti, které souvisí s tématem 

bezpečnostních opatření. MF Dnes uveřejňuje k tématu nejvyšší počet textů, Právo informuje 

o mnoha aspektech, například o infolince, na které mohou Pražané bezplatně získat informace 

o všech výlukách a omezeních. Hospodářské noviny se lišily tím, že otiskovaly nízký počet 

textů, neotiskovaly na předních stranách texty, které měly charakter okrajových zajímavostí, 

tématu celkově nevěnovaly velký prostor. Společným rysem všech deníků je kritika seznamu 

zakázaných věcí, které si návštěvníci nesmí vzít na Obamův projev, zdůrazňování momentu 

chaosu, který zavládne během návštěvy. 

 

6.9. Jak český tisk referoval o první dámě USA, Michelle Obamové 

 

Ve všech sledovaných denících byly uveřejňovány texty, které různými způsoby 

reflektovaly osobu první dámy USA Michelle Obamové. Lidové noviny otiskly nejvíce 

takových textů, a to v průběhu celého sledovaného období. Jednalo se o články a zprávy, které 

byly publikovány na konci rubriky Svět, nebo přímo v sekci věnované zajímavostem. Naopak 

deník Právo uveřejňoval kolem pražské návštěvy Obamových především na předních 

stranách zpravodajské sekce články a glosy, a to v druhé polovině sledovaného období. Ve 

stejném období publikovala o Michelle Obamové texty i Mladá fronta Dnes, a to převážně 

zprávy kolem páté strany domácí rubriky. Hospodářské noviny uveřejnily zprávu a komentář 

vztahující se k první dámě USA na sedmé straně rubriky Svět v pondělí 6.4 2009, kdy 

vycházelo o Obamovi nejvíce textů.  

Většinově převažovaly v souvislosti s Michelle Obamovou texty, které měly spíše 

charakter společenských rubrik. Všechny deníky uveřejnily texty, ve kterých je ústředním 

tématem hlavně styl oblékání americké první dámy. Autory byli vždy redaktoři příslušných 

deníků, kteří v některých případech předkládali názory českých módních návrhářů (MF Dnes, 

Právo) nebo módních historiků (Právo).  

Ve všech případech vyznívá hodnocení první dámy USA jednoznačně pozitivně, 

oceňován je její vkus, přirozenost, nenucenost. Často je v souvislosti s ní použit termín módní 

ikona, jako například v textu Práva Michelle vystřídala při evropské cestě třináct 
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modelů294 nebo v Mladé frontě Dnes v rámci článku První dáma prolétla Prahou jako 

uragán295.  

Hospodářské noviny paradoxně uveřejnily na totožné straně dva články různých 

redaktorů, z nichž první kritizoval zájem evropských médií o šatník první dámy USA spíše 

než o její názory296, druhý byl potom právě rozborem toho, co si Obamová při evropské cestě 

oblékala297. 

Nejčastěji byla Michelle Obamová přirovnávána k někdejší první dámě USA 

Jacqueline Kennedyové, který byla považována za perfektně oblečenou, sympatickou první 

dámu, která výrazně poutala pozornost médií. Podobný příměr je používán i v případě 

Baracka Obamy, které je přirovnáván k americkému prezidentovi J. K. Kennedymu. 

Porovnávání Obamové a Kennedyové tak spadá do obrazu Obamy jako Kennedyho, mladého, 

charizmatického politika s krásnou, elegantní manželkou. Tento obraz je používán nejen 

médii, ale i samotným Obamou, který například při pražském projevu parafrázoval 

Kennedyho známou větu Jsem ten muž, který přijel se Jacqueline.298 

 

Dalším okruhem témat byl pražský program první dámy USA. V této souvislosti se 

objevuje v Lidových novinách text Obamová chce vidět synagogu299, který není pouze 

spekulací o programu Michelle Obamové, nebo popisem průběhu návštěvy. Zabývá se 

důvody, které stojí za výběrem místa návštěvy první dámy USA.  

V textu se hovoří o tom, že Michelle Obamová je ve „funkci“ první dámy teprve 

krátce a že si nevybrala ještě žádnou specifickou dobročinnou oblast, které by se věnovala, 

což se pravděpodobně odráželo do sestavování jejího pražského programu. Pro svou návštěvu 

si vybrala některé objekty bývalého pražského židovského ghetta. Objevuje se motiv, že se 

jedná o jakýsi standardní program prvních dam a dalších státních návštěv. Stejnou část Prahy 

navštívila například Hilary Clintonová coby první dáma USA, nebo M. Albrightová jako 

ministryně zahraničních věcí. Přesto je jako hlavní důvod tohoto kroku předkládán fakt, že 

značná část početné americké židovské menšiny byla vůči Obamovi před volbami skeptická. 

Výběr Michelle Obamové byl tedy strategickým rozhodnutím.  

                                                 
294 ZARZYCKÁ, Karolína. Michelle vystřídala při evropské cestě třináct modelů . Právo. 7. 4. 2009, 17, 82, s. 4. 
295 ZVĚŘINOVÁ, Alena. První dáma prolétla Prahou jako uragán. Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. 7. 
296 SLÁDEK, Jiří. Obamová dobyla Evropu šarmem. Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 7. 
297 ZEMANOVÁ, Irena. Evropské módní turné Michelle Obamové . Hospodářské noviny. 6. 4. 2009, 16, 67, s. 
7. 
298 poznámka: větu „I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris“ pronesl J. F. Kennedy 
během scé první významné evropské cesty v Paříži v roce 1961 
299 ČERNÝ, Pavel; KLAPALOVÁ, Martina. Obamová chce vidět synagogu. Lidové noviny. 1. 4. 2009, 22, 77, s. 
7. 
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Dalším momentem, který se objevil pouze v Lidových novinách, bylo to, že prohlídka 

Prahy, kterou Michelle Obamová absolvovala, by mohla být dobrou propagací kulturních 

památek, jejichž návštěvnosti v důsledku ekonomické krize klesá.300  

 Ostatní deníky informovaly i o návštěvě Pražského hradu, na rozdíl od Lidových 

novin, které se soustředily na návštěvu bývalého pražského židovského města. Po hradním 

areálu provedla Michelle Obamovou manželka prezidenta Václava Klause Livia. Společně 

zavítaly do katedrály svatého Víta a poslechly si koncert žáků školy Jana Deyla v bazilice 

svatého Jiří.  

    Výraznou tendencí v rámci tématu pražského programu první dámy USA je 

uveřejňování veskrze kladných názorů na americkou první dámu lidmi, kteří se s ní během její 

pražské návštěvy setkali. Například česká první dáma ji popisuje jako velmi milou dámu se 

smyslem pro humor.301 Kurátorka Židovského muzea a průvodkyně Obamové Michaela 

Sidenbergová zase zdůrazňuje její zvídavost, byla prý velmi milá, o vše se zajímala, kladla 

mnoho dotazů. Prezentován je i její kladný dojem z Prahy a projevená touha se opět někdy 

vrátit.302   

 

Novinářskou atraktivitu Michelle Obamové dokazují nejen hojně se vyskytující 

články. Vypovídající jsou v tomto směru také fotografie americké první dámě uveřejněné v 

předních českých denících, a to jak v textech, které se jí přímo týkaly, tak i v těch, které s ní 

neměly přímou souvislost.  

Na fotografiích byla Michelle Obamová předně zachycena ve „funkci“ první dámy, 

která doprovázela svého manžela, amerického prezidenta Baracka Obamu. Takto se také 

objevila na titulních stranách. V Mladé Frontě Dnes z 1. 4. 2009 je v rámci upoutávky na 

články o Obamovi výrazná fotografie amerického prezidentského páru mávajícího před Air 

Force One před odletem do Londýna.  V pondělí 6. dubna, kdy české deníky přinášejí zprávy 

o pražském projevu Baracka Obamy, Lidové noviny uveřejňují úvodník Nikdy se k vám 

neotočíme zády, ale…303 s fotografií Obamových na Hradčanském náměstí v záběru se 

sochou Masaryka a malostranským kostelem svatého Mikuláše. Stejný den otisklo Právo 

                                                 
300KRATOCHVÍL , Bedřich ; POLÁKOVÁ, Michaela . Zanechala přání u rabiho Löwa. Lidové noviny. 6.4. 
2009, 22, 81, s. 14. 
301 ZVĚŘINOVÁ, Alena. První dáma prolétla Prahou jako uragán . Mladá fronta Dnes. 6.4. 2009, 20, 81, s. 7. 
302 LH. Michelle slibovala hostitelům: vrátím se. Právo. 6. 4. 2009, 17, 81, s. 3. 
303 PETRÁČEK, Zbyněk. Nikdy se k vám neotočíme zády, ale… . Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 1. 
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úvodník Obama okouzlil Prahu304 s doprovodnou fotografii Obamových na Hradčanském 

náměstí.   

Hospodářské noviny zase přinášejí fotografie, které zachycují Michelle Obamovou, 

případně i s manželem spolu s prvním českým prezidentským párem. Příkladem je fotografie 

manželů Obamových s Václavem Klausem na straně devět v rubrice Česko dne 6. dubna. O 

den později je ve stejném deníku v rubrice Česko otisknuta fotografie s popiskem V dobré 

náladě, kdy je v popředí Obama s Klausem, za nimi smějící se Michelle s Livií.   

Novinářsky atraktivními fotografiemi se také staly ty, na kterých je Michelle Obamová 

zachycena s dalšími významnými ženami, ať už s britskou královnou Alžbětou II., nebo s 

prvními dámami. S výjimkou Hospodářských novin se tyto fotografie v ostatních denících 

vyskytovaly hojně jako příloha článků, které s nimi nijak obsahově nesouvisely.  

Ve čtvrtek 2. dubna se objevuje foto Obamové s královnou Alžbětou a princem 

Philipem v Lidových novinách na titulní straně u článku, který kritizuje rozsah bezpečnostních 

opatření spojených s pražskou návštěvou Obamy. Den poté je fotografie všech prvních dam, 

které šly v Londýně do opery, připojena k hlavnímu článku na titulní straně Mladé Fronty 

Dnes pojednávajícímu o summitu G20 v Londýně.  Fotografie Obamových se Sarkozyovými 

je na přední stránce zahraniční rubriky v Mladé Frontě Dnes ze dne 4. dubna u textu NATO 

slaví šedesátky, ale do penze nemůže305, stejnou fotografii otiskuje Právo na šestnácté straně 

u textu Byla to show, ale inspirativní, říkají přední čeští politici306.  

 

Co se týče textů charakterizujících Michelle Obamovou jako svébytnou a zajímavou 

osobnost nejen jako první dámu a manželku amerického prezidenta, která jej doprovodila do 

Prahy, objevují se v českém tisku dvě výrazné, odlišné charakteristiky, které předkládá deník 

Právo a Hospodářské noviny.  

V obou případech je v určitém momentu obsažen prvek překonávání společenských 

bariér. V Právu je akcentován moment společenského vzestupu Michelle Obamové, 

„vymanění se“ z nízké společenské vrstvy. Hopsodářské noviny zase poukazují na Obamovou 

jako na osobnost, která se kriticky vyjadřuje k rasové diskriminaci v USA, která zdaleka 

nepominula zvolením jejího manžela do funkce prezident USA. 

V rámci pohledu, který předkládá deník Právo, je Obamová dávána do souvislosti 

s bojem za práva menšin, za překonání rasových a sociálních rozdílů. Jako určující pro 

                                                 
304 Obama okouzlil Prahu. Právo. 6.4. 2009, 20, 81, s. 1. 
305 KOUBOVÁ, Kateřina. NATO slaví šedesátky, ale do penze nemůže. Mladá fronta Dnes. 4. - 5.4 2009, 20, 
80, s. 2. 
306 Byla to show, ale inspirativní, říkají přední čeští politici. Právo. 6.4 2009, 20, 81, s. 16. 
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Michelle Obamovou je vylíčení její cesty z nižší sociální skupiny, ve které se narodila, přes 

vynikající vzdělání, které získala na prestižních amerických univerzitách Harvard a Princeton, 

a posléze až do Bílého domu. Popis jejího životního příběhu tak připomíná pohádkový příběh, 

nebo v tomto případě příhodně „americký sen“. Zdůrazňováno je, že je silnou ženskou 

osobností, která má na svého manžela vliv a která souhlasila s manželovou politickou 

kariérou jen s určitými podmínkami. Je to žena přívětivá, srdečná a inteligentní.307 Tento 

pohled předložený čtenářům deníkem Právo je podobný tomu, jak je některými pozorovateli a 

novináři popisována politická kariéra a vzestup Baracka Obamy, který se pozoruhodně rychle 

politicky vypracoval, prolomil rasové předsudky a navzdory stále přítomným předsudkům se 

stal prezidentem USA. V českém prostředí se v tisku v období, které sleduji, motiv prolomení 

sociálních a rasových bariér projektuje stejně výrazně do Michelle Obamové jako do jejího 

manžela Baracka.  

Další způsob charakteristiky Michelle Obamové by se dal nazvat přerodem 

z osobnosti na „instituci“ – první dámu. Tento pohled předkládá v Hospodářských novinách 

zpravodaj HN ve Washingtonu Daniel Anýž. Motiv rasových a sociálních rozdílů se tu 

objevuje tak, že Michelle Obamová jakožto osobnost je charakterizována jako jejich hlasitá 

kritička. Je často radikálnější než její manžel (použito je dokonce přirovnání „hodný a zlý 

policajt“), který bývá ostatně někdy charakterizován jako politik konsenzu. Michelle 

Obamová byla díky některým svým výrokům během volební kampaně svého manžela 

některými komentátory kritizována, v některých případech dokonce karikována jako 

„rozzlobená černá žena“. Své názory začala postupně zatlačovat do pozadí. Převzala a 

přizpůsobila se roli první dámy, začala zdůrazňovat, že chce být především pečující matkou, 

přizpůsobila se tedy očekáváním a stala se v podstatě „institucí“. V článku Američanům se 

Michelle líbí308 podává autor svůj osobní názor, že by měla být více sama sebou, ženou, která 

pojmenovává problémy americké společnosti i za cenu snížené popularity. Měla by tedy i 

nadále na veřejnosti prezentovat svou osobu, své názory a hodnocení. Spíše než jako výtka 

Michelle Obamové vyznívá text jako kritika médií, která na ni vyvíjejí tlak a snaží se ji 

„zformovat“ do určité šablony. 

 

 

 

                                                 
307 ROŠKOT, Jiří. Michelle dala před kampaní Barackovi podmínku: konec cigaret. Právo. 4. - 5.4 2009, 19, s. 
5. 
308 ANÝŽ, Daniel. Američanům se Michelle líbí. Hospodářské noviny. 1. 4. 2009, 16, 64, s. 21. 
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6.9.1 Shrnutí  

Lidové noviny otiskly nejvíce textů o Michelle Obamové ze všech sledovaných deníků. 

Referovaly především o pražském program první dámy USA, na rozdíl od ostatních pouze 

nepopisovaly nebo nespekulovaly o tom, co Michelle Obamová v Praze navštíví, ale její 

program – návštěvu některých pražských židovských památek, ukazovaly jako rozhodnutí 

s politickým pozadím, to je jako snahu vyslat pozitivní signál americkým židovským voličům.  

Právo se zabývalo Michelle Obamovou jako svébytnou osobností, ne pouze jako 

manželkou prezidenta USA. Akcentovalo momenty společenského vzestupu a boje za práva 

menšin. Vytvářelo tedy jakýsi pohádkový obraz Michelle Obamové, která se vypracovala 

z chudinské čtvrti až k vynikajícímu vzdělání a se svým manželem se dostala až do Bílého 

domu. Právo tedy ve shodě se svou levicovější orientací akcentuje sociální motivy, v tomto 

případě ve spojení s Michelle Obamovou. Deník přináší i texty, ve kterých je kladně 

hodnocen styl a vkus Obamové.   

V Hospodářských novinách se objevovaly texty a fotografie Michelle Obamové 

výrazně méně často v porovnání s ostatními deníky. HN také jako jediné neuvedly na titulní 

straně fotografii s Michelle Obamovou. Přesto se i v tomto deníku objevuje fenomén 

otiskování článků pojednávajících o stylu první dámy USA. Paradoxně otiskly na stejné straně 

text o šatníku první dámy USA a kritiku evropských médií zabývajících se stylem a 

oblékáním Obamové. Hospodářské noviny akcentovaly přístup k Michelle Obamové jako k 

osobnosti, která kriticky upozorňuje na existenci rasové diskriminace v USA, která nepomíjí 

ani okamžikem zvolením Baracka Obamy do funkce prezidenta USA. V HN je projeven 

názor, že právě takovou by měla Obamová zůstat a neměla by se nechat médii a veřejným 

míněním vmanipulovat do role první dámy USA, která korektně mlčí. V tomto smyslu se HN 

zabývají problémem, který je možné charakterizovat jako přechod od osoby k instituci.  

Mladá fronta Dnes se zaměřovala na šatník a pražský program Michelle Obamové. 

V deníku byly hojně otiskovány fotografie první dámy USA. Stejně jako další deníky MF 

Dnes uveřejňovala fotografie Obamové u textů, které o ní nepojednávaly.  

 

6.10. Zajímavosti a senzace, které české deníky předkládaly ve spojitosti 

s Obamou a jeho pražskou návštěvou 

 

Texty věnované zajímavostem, senzacím, tedy spíše bulvárním tématům, zabíraly 

v českých denících značný prostor. Nejvýrazněji v deníku Právo, kde tvořily přes jednu 

třetinu z celkového objemu textů, které o Obamovi vyšly. V Právu vycházely k uvedenému 
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tématu hlavně zprávy, a to v průběhu celého období, nejvýrazněji ale ve víkendovém vydání 

4. -5. 4. 2009. Podobně v Lidových novinách bylo k tomuto tématu publikováno značné 

množství textů. Jednalo se opět o přibližně třicet procent z celkového počtu textů. Kromě 

převažujících zpráv se objevily také noticky a sloupek. Mladá fronta Dnes uveřejnila 

podstatně méně textů, polovinu ve srovnání s LN. Měla nejpestřejší složení útvarů, mimo 

zprávy také noticky a glosy. Jako jediný deník uveřejnila fotoreportáž zaznamenávající 

Obamovu návštěvu ČR. Hospodářské noviny publikovaly zajímavosti a senzace s nejmenší 

frekvencí. Tyto texty tvořily deset procent z celkového počtu textů, jednalo se zejména o 

zprávy. V MF Dnes, LN a HN texty vycházely relativně rovnoměrně v průběhu celého 

sledovaného období.  

 

Častým tématem se staly spekulace o místě, kde bude v sobotu 4. 5. 2009 prezident 

Obama s manželkou večeřet. Nejčastěji byly uváděny restaurace U Zlaté Studny, Nebozízek 

nebo Cloud 9 Sky Bar Hotelu Hilton. Obamovi bylo doporučováno, aby zkusil české pivo a 

tradiční české jídlo.309 Téma bylo výrazně zpracováno zvláště v Mladé frontě Dnes a 

v Lidových novinách, ve kterých se objevuje na předních stranách domácí rubriky. Texty 

s touto tematikou vycházejí v průběhu celého sledovaného období.  

 

Bulvárnější ladění je výrazné například v případě MF Dnes, když se redaktor ve shodě 

s praktikami bulvárních novinářů vydal do restaurace U Zlaté Studny, kde vyčkával příchodu 

Obamových, kteří ale nakonec nedorazili, povečeřeli ve svém apartmá v pražském hotelu 

Hilton. Podobný charakter má i reportáž MF Dnes z průjezdu Obamovy kolony Evropskou 

třídou Dvě vteřiny poblíž Obamy310, kdy autor čeká na krátký moment, kdy Obama projede 

kolem. Popisuje, že na prezidentskou kolonu se přišla podívat řada lidí, průjezd trval zhruba 

dvě vteřiny a přes tmavá skla limuzín nebylo nic vidět.  

Jediným případem, kdy se přes téma Obama a jídlo reflektuje hlubší fenomén, je text 

Lidových novin Obama bez půllitru , s podtitulem Časy, kdy světoví lídři chodili s Havlem 

na pivo, jsou pryč311. Autor přisuzuje Obamově výběru restaurace hlubší smysl, ohlašuje 

definitivní konec neformálního stylu části návštěv, které chodily na pivo do tradičních 

českých hospod. Obama je na rozdíl od svých předchůdců charakterizován jako korektní 

                                                 
309 ČTK. Experti radí: ať zkusí české jídlo a pivo. Lidové noviny. 3. 4. 2009, 22, 79, s. 2. 
310 BERNÝ, Aleš. Dvě vteřiny poblíž Obamy . Mladá fronta Dnes. 6. 4. 2009, 20, 81, s. D2. 
311 PETRÁČEK, Zbyněk. Obama bez půllitru. Lidové noviny. 4. - 5.4. 2009, 22, 80, s. 10. 



72 
 

politik bez sentimentu k Evropě a jejím symbolům, který si vybere korektní, ale sterilní 

podnik.  

 Další deníky se soustřeďovaly spíše na skutečnost, že Obama nakonec nedorazil do 

avizované restaurace U Zlaté Studny. Spekulovaly, jestli se jednalo o pouhou náhodu, změnu 

programu, nebo chytrou reklamní strategii restaurace, která se tak ocitla na stránkách novin.  

Nejméně se pražskou večeří Obamových zabývaly Hospodářské noviny, ve kterých se 

nachází pouze jediná zmínka k tématu, a to v rámci článku, který souhrnně přináší doplňující 

informace o Obamově pražské návštěvě.312 Je v něm uvedeno, že večeře Obamových 

proběhla v Hiltonu, kde byli ubytováni.  

 

Dalším tématem byly dary, které si představitelé České republiky vyměňovali 

s americkým prezidentským párem. Před Obamovou návštěvou bylo uváděno, že se bude 

s největší pravděpodobnostní jednat o tradiční české výrobky. 

Tématu je věnována značná pozornost, přestože články vycházejí převážně v úterý 7.4 

2009, což je den, kdy počet článků o Obamovy výrazně klesá. Jsou otiskovány na předních 

stránkách domácích rubrik, nebo dokonce ve zpravodajské sekci. 

Deník Právo uveřejňuje seznam darů po skončení Obamovy návštěvy v pondělí 6.4 

2009, a to na přední straně rubriky Zpravodajství. Podobně i článek Lidových novin Váza od 

Michelle bude v Lánech313 byl otisknut v domácí rubrice na straně dvě.   

Obsah textů je prakticky stejný. Je podán výčet dárků, které si vyměnili český 

prezidentský pár a premiér Topolánek s Obamovými. Klausovi dostali bustu Roosvelta, Livia 

Klausová dala Michelle Obamové křišťál značky Moser a dostala blíže nespecifikovanou 

vázu. Prezident Václav Klaus předal americkému prezidentovi knihu o Pražském hradě. 

Premiér Mirek Topolánek věnoval první dámě USA brož z českých granátů, Baracku 

Obamovi potom hodinky Prim a basketbalový dres s nápisy USA a Obama. Společným 

dárkem pro Obamovi byla souprava misek pro psa. Od Baracka Obamy obdržel český premiér 

kazetu s vlajkou USA.       

   

Deník Právo informuje, jak o darech mezi Obamou a českými politiky, tak o tom, co 

si předali Václav Havel s Barackem Obamou. Lidové noviny se věnují spíše darům mezi 

Obamou a českými státníky, přestože se významně věnovaly schůzce prezidenta USA 

s bývalým českým prezidentem. Naopak v textech uveřejněných Mladou Frontou Dnes je 

                                                 
312 WEIKERT, Petr. Obama měl zpoždění kvůli raketě . Hospodářské noviny. 7. 4. 2009, 16, 68, s. 4. 
313 DOM. Váza od Michelle bude v Lánech. Lidové noviny. 6. 4. 2009, 22, 81, s. 2. 
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kladen důraz na pozornosti mezi Obamou a Havlem, ve shodě s tím, že byl v MF Dnes dáván 

velký prostor setkání Obamy s Havlem.314  

Hospodářské noviny seč opět odlišují, v deníku je tématu věnován odstavec Roosvelt a 

Moser v rámci textu o okrajových zajímavostech spojených s Obamovou návštěvou, který byl 

publikován v úterý 7. 4. 2009 v domácí rubrice na straně čtyři.315 

 

V českých denících vycházely různé další zajímavosti. Objevily se dvě výrazné 

tendence. V prvním případě byly texty publikovány na několika stranách v rámci jednoho 

čísla novin.  

To je případ deníku Právo, ve kterém na čtvrté a páté straně v rubrice Zpravodajství 

vyšlo několik textů. Podstatná část měla vyloženě bulvární charakter, zabývala se 

zajímavostmi ze života Obamových. To byl případ textu Dbají na zdravý jídelníček316, který 

informuje  o tom, že Obamovi vyznávají zásady zdravého životního stylu, nebo textu 

Babička v Bílém domě skládá zkoušku ohněm317, kde je žoviálně popisován Obamův vztah 

k tchýni. Autor poukazuje na Obamův smysl pro humor, když cituje jeho výrok: Neříkám své 

tchýni, co má dělat. Nejsem hloupý, proto jsem byl zvolen prezidentem318. 

Dále Právo přináší technické zajímavosti související s Obamou i s jeho pobytem 

v Praze, jako například Tajné služby mu povolily užívat superzabezpečený mobil 

Blackberry319 (o Obamově „závislosti“ na mobilním telefonu Blackberry) nebo Prezidentův 

stín aneb Nenápadný muž s černým kufříkem320 (o tom, že prezident USA je od karibské 

krize doprovázen důstojníkem s černým kufříkem, který obsahuje knihu se scénáři jaderné 

odvety, kódy k odpálení zbraní v případě napadení).  

Ráz technické zajímavosti mají také texty Mladé fronty Dnes, které vyšly na stejné 

straně v rámci jednoho čísla, a to v pátek 3. 4. 2009 na čtvrté straně v sekci Obama v Česku. 

Jedná se o například o Cadillac One, 30 aut, 200 agentů321 (informace k limuzíně 

amerického prezidenta). V textu 24 hodin v Praze, tuny nákladu322 je vyjmenována 

                                                 
314 iDNES.cz. Havel už ví , co dá za dárky: své knihy a obraz . Mladá fronta Dnes. 2.4. 2009, 20, 78, s. 7. 
315 WEIKERT, Petr. Obama měl zpoždění kvůli raketě. Hospodářské noviny. 7. 4. 2009, 16, 68, s. 4. 
316 ROŠKOT, Jiří. Dbají na zdravý jídelníček. Právo. 4. - 5. 4. 2009, 17, 80, s. 5. 
317 ROŠKOT, Jiří. Babička v Bílém domě skládá zkoušku ohněm. Právo. 4. - 5. 4. 2009, 17, 80, s. 5. 
318 tamtéž 
319 ROŠKOT, Jiří. Tajné služby mu povolily užívat superzabezpečený mobil Blackberry. Právo. 4. - 5. 4. 2009, 
17, 80, s. 5. 
320 ROŠKOT, Jiří. Prezidentův stín aneb Nenápadný muž s černým kufříkem. Právo. 4. - 5. 4. 2009, 17, 80, s. 5. 
321 SUCHOMEL, Petr; SYROVÁTKA, Tomáš. Cadillac One, 30 aut, 200 agentů. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 
20, 79, s. 4. 
322 VACA, Jan. 24 hodin v Praze, tuny nákladu. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2009, 20, 79, s. 4. 
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technika, která se musela do Prahy kvůli Obamovi přesouvat, aby se zajistilo, že je americký 

prezident zcela nezávislý na místních organizacích.  

 

V dalších denících vycházejí různé zajímavosti a kuriozity průběžně. V Lidových 

novinách jsou publikovány texty, které se na rozdíl od jiných deníků zabývají Obamovou 

osobou, jeho zvyky nebo přímo genealogií. Ve čtvrtek 2.4 2009 vychází na titulní straně 

článek Genealog: Obama je potomkem Přemyslovců323. Text, který plně spadá do kategorie 

senzace, hledá Obamovu „českost“. Redaktorka LN v něm dělá rozhovor s Čechoameričanem, 

Miroslavem Rechcíglem, podle nějž má Obama skrze svou marku britské královské kořeny, 

přes krále Edwarda I. a Edwarda III. je též příbuzensky svázán s českými Přemyslovci, a to až 

k prvnímu doloženému knížeti Bořivojovi. Podle Rechcígla má Obama i některé typické 

české vlastnosti, je rozvážný, realistický a analytický.  

V pondělí 6. dubna potom Lidové noviny otiskují na druhé stránce text Barack 

Obama zamířil nejdřív do posilovny324. Citují zprávu ČTK, podle které americký prezident 

navštívil v neděli 5. 4. ráno posilovnu v Hiltonu ještě před začátkem pražského summitu.    

  

Hospodářské noviny publikují jiný typ zajímavosti, který nemá ráz senzace, ale je 

spíše doplňující informací z jiných oblastí než ze soukromého života. Příkladem je článek 

Dva Američané ze tří důvěřují prezidentu325, který vyšel ve čtvrtek 2. 4. 2009. Text se 

odvolává na zjištění průzkumu Washington Post a stanice ABC News, podle kterých je většina 

Američanů spokojena s Obamou jako prezidentem, zejména s tím, jak se vyrovnává s krizí. 

Myslí si, že USA se za Obamy ubírá správným směrem. Jedná se o nejvyšší důvěru občanů 

USA v amerického prezidenta za posledních 5 let. Článek Obamovi rozproudili tep 

pražských hotelů326 zase přináší spekulace hoteliérů, že by pražská návštěva amerického 

prezidentského páru mohla pozitivně ovlivnit celou sezónu 

Další text HN „Pakul“ – od Brežněva k Obamovi327 dává Obamu do řady různých 

osobností a událostí, které se v Kongresovém centru (bývalém Paláci kultury, zkratka Pakul) 

odehrály. Někdejší Palác kultury „zažil“ projev Brežněva, celostátní sjezdy Svazarmu a JZD, 

schůzky Občanského fóra s předáky komunistické strany na konci roku 1989, nebo například 

koncert Lou Reeda a zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000. Bylo uvedeno, že 

                                                 
323 ŠUPOVÁ, Tereza. Genealog: Obama je potomkem Přemyslovců. Lidové noviny. 2. 4. 2009, 22, 78, s. 2. 
324 ČTK. Barack Obama zamířil nejdřív do posilovny. Lidové noviny. 6.4 2009, 22, 81, s. 3. 
325 ČTK. Dva Američané ze tří důvěřují prezidentu. Hospodářské noviny. 2.4 2009, 16, 65, s. 5. 
326 KEMÉNYOVÁ, Zuzana. Obamovi rozproudili tep pražských hotelů. Hospodářské noviny. 7.4 2009, 16, 68, 
s. 14.  
327 BENEŠOVÁ, Petra. „Pakul“ – od Brežněva k Obamovi . Hospodářské noviny. 4. - 5.4 2009, 16, 66, s. 2. 
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v neděli 5. 4. 2009 se v něm bude odehrávat summit EU, „jehož největší hvězdou“ bude 

americký prezident Obama.328 

 Podobně i MF Dnes uveřejnila text, kde je Obamův příjezd dáván do souvislosti s 

dalšími výraznými státními návštěvami. V článku Jak vítáme politiky? Euforii střídá 

zklamání329 srovnává historik Karel Kaplan, jak Češi vítají různé osobnosti, od Beneše, přes 

Chruščova, Gagarina, až po Bushe staršího a papeže Jana Pavla II. Podle Kaplana Češi 

aplaudují už málokterému politikovi, Obama by mohl být výjimkou.  

 

6.10.1 Shrnutí  

Deník Právo dává největší prostor zajímavostem a senzacím spojeným s Obamovou 

pražskou návštěvou. Zaměřuje se spíše na osobní život a techniku, kterou si Obama do Prahy 

přivezl a informuje o darech mezi státníky. Naopak téma Obama a česká kuchyně nijak 

výrazně nereflektuje.  

Lidové noviny publikují v souvislosti s Obamou texty, které jednoznačné spadají do 

bulvární kategorie. Jedná se o zprávy o jeho zvycích (Obama chodí každé ráno do posilovny) 

a senzační text o jeho českém původu, který také jednoznačné spadá do bulvární kategorie. 

V případě Obamovy návštěvy některé z pražských restaurací se objevuje hlubší analýza 

Obamova politického zaměření a vztahu k Evropě. LN věnují velkou pozornost darům, které 

Obama dostává od českých politiků. Osoba Václava Havla je v souvislosti s dary zmiňována 

překvapivě pouze okrajově.  

Mladá Fronta Dnes se stejně jako deník Právo výrazně orientuje na speciální 

technické zázemí Obamy.  V souvislosti s Obamovou večeří v Praze a jeho průjezdem 

Evropskou třídou se objevují reportáže ryze bulvárního ražení, kdy reportéři čekají na Obamu 

před restaurací apod. V případě darů MF Dnes jasně upřednostňuje osobu Václava Havla před 

českými politiky, prezidentem Václavem Klausem a premiérem Mirkem Topolánkem, kteří 

Obamu jako reprezentanti České republiky obdarovali. MF Dnes publikuje stejně jako 

například HN historické srovnání Obamovy návštěvy s jinými výraznými pobyty státníků a 

očekávání, které vyvolává. Jako jediná uveřejňuje reportáž, která prostřednictvím fotografie 

zaznamenává výrazné momenty Obamovy návštěvy České republiky.  

                                                 
328 tamtéž 
329 GAZDÍK, Jan. Jak vítáme politiky? Euforii střídá zklamání. Mladá fronta Dnes. 4. - 5.4 2009, 20, 80, s. 3.  
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Hospodářské noviny se zabývají tématem nejméně ze všech sledovaných deníků. 

Okrajové aspekty návštěvy Obamy otiskly v rámci jednoho textu v úterý 7.4 2009, v den, kdy 

počet textů o Obamovi rapidně klesá. HN uveřejňují spíše zajímavosti, které nemají ráz 

senzace a netýkají se soukromého života amerického prezidenta. 
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7. Závěry mediální reflexe Obamovy pražské návštěvy ve vybraných 

českých denících 

 

Pražská návštěva Baracka Obamy se uskutečnila ve dnech 4. – 5. dubna 2009, byla 

součástí první oficiální evropské cesty nového prezidenta USA. Cílem mé práce je nastínit, 

jaký mediální obraz Obamy vytvářely sledované deníky – Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové 

noviny a Hospodářské noviny, a to v období 1. – 7. dubna 2009. Vybrané noviny uveřejňovaly 

texty, které utvořily jakousi mozaiku vypovídající nejen o americkém prezidentu Obamovi, 

ale také o rázu samotných deníků. V této souvislosti je možné posoudit dvě hlavní složky 

charakteristiky deníků, za prvé jejich sebeprezentaci, za druhé to, jak jsou charakterizovány 

nezávislými zdroji.  

Celkově deníky věnovaly B. Obamovi značný prostor. Nejvíce textů bylo 

uveřejňováno v pondělí 6. 4. 2009, den po Obamově projevu na Hradčanském náměstí, kdy 

česká návštěva Obamy zcela zaplnila přední rubriky českých deníků a dočasně vytlačila i 

velké domácí téma - pád Topolánkovy vlády a nástup nového úřednického kabinetu Jana 

Fischera.  

  Nejobsáhleji o Obamovi referovala Mladá fronta Dnes (60 textů), následovalo Právo 

(42 textů), dále s nepatrným odstupem Hospodářské noviny (40 textů), nejméně textů bylo 

publikováno v Lidových novinách (35 textů). LN tedy publikovaly zhruba o čtyřicet procent 

textů méně než MF Dnes.  

Co se týče škály publicistických útvarů, největší prostor byl věnován zpravodajství, 

především v Právu a v Mladé frontě Dnes, ve shodě s tím, že oba deníky kladou zásadní důraz 

na zpravodajskou složku. Na základě celkového počtu úvahových útvarů Hospodářské noviny 

potvrdily analytické zaměření, které je jednou z nejdůležitějších charakteristik, kterou si 

přisuzují. Naopak Právo publikovalo nízký počet analytických útvarů, což je překvapivé 

vzhledem k faktu, že deník uvádí komentáře za jeden ze svých pilířů. Lidové noviny 

uveřejňovaly největší počet textů, které náleží do beletristických útvarů, což koresponduje s 

prezentací deníku a s jeho historií, ke které se výrazně hlásí. 

Vybrané deníky přinášely v souvislosti s návštěvou amerického prezidenta Obamy 

celou řadu textů, které se zabývaly širokou škálou témat – od zahraniční politiky USA, česko-

amerických vztahů, přes hodnocení Obamy jako politické osobnosti a jeho projevu, až po 

rozsah bezpečnostních opatření, která s Obamovou návštěvou souvisela. Rovněž přinesly 

zajímavosti a texty o první dámě USA Michelle Obamové.  
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Celkově je možné konstatovat, že sledované české deníky se ve vztahu k novému 

americkému prezidentu B. Obamovi zabývaly hlavními typy otázek, které si kladly i čeští 

politologové.  

 

Všechny sledované deníky vytvářely pozitivní obraz Obamy na základě jeho 

schopnosti zaujmout média i veřejnost díky charismatu a rétorickému umění. Takový typ 

textů byl uveřejňován hlavně 6. dubna 2009 v souvislosti s Obamovým pražským projevem.  

V Hospodářských novinách je Obama oceňován právě především díky jeho 

rétorickému stylu, který je charakterizován jako osobitý a uměřený. V reportážích Lidových 

novin z pražského Obamova projevu je vysoce kladně hodnocen ve vysloveně jednoduchých 

až dětsky naivních reportážích nejen nový americký prezident, ale i celková doslova 

„magická“ atmosféra, kterou vytvořil.  

Mladá fronta Dnes se od ostatních deníků zřetelně liší uchopením fenoménu Obamova 

úspěchu coby řečníka. Téma detailně analyzuje a přisuzuje mu roli jednoho 

z fundamentálních předpokladů Obamova politického úspěchu. Motivem Obamova úspěšného 

mediálního vystupování se nejvýrazněji zabýval český politolog Petr Just. V deníku je 

poukazováno na Obamu jako na „výsledek“ amerického školství a politické tradice USA, 

které produkují politiky jiného rázu, než jsou ti evropští. V tomto případě jsou zdůrazňovány 

kulturní rozdíly v přístupu k vyjadřování svých myšlenek v USA a v Evropě.  

Právo je jediným deníkem, ve kterém je konstruován jednoznačně pozitivní náhled na 

Obamu, nejen na základě řečnického umění a pozitivního mediálního obrazu, ale hlavně díky 

jeho životnímu příběhu. Obama je charakterizován jako člověk, který uspěl v politice i 

v životě i přes „nepřízeň osudu“ danou složitými rodinnými a sociálními podmínkami. 

Moment nízkého sociálního postavení a boje proti rasové diskriminaci je přenesen i na 

Obamovu manželku Michelle Obamovou. Právo potvrdilo svojí inklinaci k ideám 

myšlenkového směru socialismu vyzdvihováním různých sociálních momentů, kterou deníku 

přisuzují nezávislé zdroje. Tento názor, že zásadním přínosem Obamy je prolomení 

společenských bariér, prezentovali nejvýrazněji čeští politologové Jiří Pehe a Alexandr 

Tomský.   

Právo také jako jediné ze sledovaných českých deníků označuje Obamův pražský 

projev za historický. V deníku se neobjevuje skeptické hledisko, otázka, do jaké míry je 

projekt celosvětového jaderného odzbrojení uskutečnitelný. Naopak významný komentátor 

Práva Alexandr Mitrofanov vyzdvihuje motiv naděje. Obama je prezentován jako někdo, kdo 
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dokáže nadchnout, zaujmout, vyvolat naději na lepší budoucnost i v cynické generaci uvyklé 

rétorice studené války.  

Deník Právo je jediným listem, ve kterém se neprojevovala skepse k Obamovi jako 

k politikovi, k jeho schopnostem a rozhodnutím. Obraz Obamy, který Právo vytváří, se 

vyznačuje jistým okouzlením americkým prezidentem. Právo se nezabývalo konkrétními 

Obamovými politickými kroky, nepokládalo otázku po Obamově naivitě, nereflektovalo 

ekonomickou politiku nové administrativy. Tyto oblasti byly v jiných denících hlavním 

důvodem ke kritice Obamy.  

V Právu můžeme tedy pozorovat další evropský náhled na nového amerického 

prezidenta, který byl častý během volební kampaně, bezprostředně po prezidentských volbách 

a na začátku roku 2009. Jedná se o myšlenku, že Obama nejvýrazněji z amerických 

prezidentů posledních let sdílí evropské hodnoty jako je například solidarita. To jasně 

vyjadřuje název komentáře Petra Uhla Společné hodnoty jsou na obzoru. 

  

Ostatní deníky publikovaly širokou škálu textů, od ryze pozitivních až po značně 

kritické. Je přítomna jistá ambivalence a rozpolcenost náhledů na Obamu. V denících Mladá 

fronta Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny se objevuje tendence k narůstající skepsi 

vůči Obamovi, která je na jaře 2009 pozorována americkým tiskem u významných 

evropských deníků.  

Tento motiv rozvíjejí Lidové noviny v tom smyslu, že Obamovy vlastnosti jako je 

vstřícnost, empatie a snaha o dohodu, díky kterým je veleben, jsou zároveň hlavními zdroji 

jeho kritiky a jeho označení za naivního politika. Přirovnávají ho k Jekyllu a Hydovi.     

Otázka, zda je Obama naivním snílkem, nebo vizionářem, je nejvýrazněji zpracována 

v MF Dnes. Šéfredaktor deníku Robert Čásenský se vyjadřuje ve smyslu arbitrárnosti 

takového označení, naivitu nebo prozíravost mu přisuzují lidé na základě svých názorů a 

očekávání. Naopak komentátor Milan Vodička vyjadřuje názor, že nový americký prezident je 

naivním snílkem, oblíbencem davů a médií, nikoliv reformátorem. V tomto případě MF Dnes 

publikuje protichůdné názory, korektně předkládá v rámci rubriky komentářů čtenářům různé 

pohledy.    

Hospodářské noviny zase nepodrobněji analyzují otázku, do jaké míry přinese Obama 

změnu, kterou před volbami svým voličům sliboval. Komentátor HN Petr Fischer vyjadřuje 

názor, že nedojde k výraznému obratu zahraniční politiky USA. Detailně analyzuje Obamovu  

politiku, přiřazuje jí odborné politologické termíny jako reálpolitika, politika detente. Mladá 
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fronta Dnes a Lidové noviny také prezentují názor, že nelze očekávat zásadní obrat 

v souvislosti s Obamou. Stejný názor zastával i český politolog Petr Just.  

 

Dalším pramenem kritiky se stala Obamova ekonomická politika. Tento moment se 

shodně objevoval ve všech denících s výjimkou Práva. Z českých politologů tento názor 

zastával Alexandr Tomský. MF Dnes, LN a HN také reflektují posunutí těžiště amerických 

zájmů, kterým se nejvýrazněji zabýval politolog Jiří Pehe. 

Mladá fronta Dnes se nejpodrobněji věnovala ekonomickým rozborům, překvapivě 

ještě detailněji než Hospodářské noviny. Potvrdila tím skutečnost, že se charakterizuje jako 

deník, který se výrazně zaměřuje na ekonomické zpravodajství. Autory textů byli liberální 

ekonomové Dlouhý a Jonáš, kteří jako odborníci zastávali v deníku hodnoty pravice a 

liberalismu. 

Lidové noviny otiskují článek, ve kterém se zvláštní zpravodaj Eduard Freisler 

podrobně zabývá Obamovou ekonomickou politikou. Jedná se o jednu z nejobsáhlejších 

analýz tohoto typu, která byla v průběhu sledovaného období ve vybraných denících 

uveřejněna. V textu je kritizován Obamův recept na hospodářskou krizi, především řešení 

problému krachujících bankovních ústavů. LN uveřejňují také komentář hodnotící nové 

přeskupení sil na globální scéně v důsledku finanční krize. V rámci takového textu se objevila 

i výtka „levičákům“, která poukazuje na to, že LN budou pravděpodobně středovým nebo 

středopravicoým deníkem, nikoliv levicovým, což potvrzuje, jak jsou vnímány nezávislými 

zdroji. 

Hospodářské noviny se zabývaly ekonomickými tématy, a to především postavením 

USA a Evropy a jejich odlišným přístupům k ekonomické krizi. Obamu kritizovaly především 

na základě skutečnosti, že chce vyřešit krizi ekonomickým protekcionismem. HN se 

prezentují jako deník, který v rámci českého tisku přináší nejobsáhlejší ekonomické 

informace. Stejně tak jsou prezentovány i nezávislými zdroji. V případě tématu Obamy ale 

tuto pověst nepotvrzují. Podrobné analýzy byly publikovány překvapivě mnohem výrazněji 

v souvislosti se zahraniční politikou než v souvislosti s ekonomikou. 

 

České deníky výrazně používají téma B. Obamy a jeho pražské návštěvy 

k negativnímu hodnocení domácích představitelů a české politické kultury obecně.  

Lidové noviny se ze všech sledovaných deníků nejvýrazněji orientovaly na domácí 

témata. Právě v případě tohoto předmětu byly nejvíce analytické a kritické. Na základě 
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bezpečnostních opatření spojených s Obamovou návštěvou negativně hodnotí policii ČR, 

respektive zákon o policii, který ji obdařuje značnými pravomocemi. 

Při hodnocení české politické scény kritizuje šéf názorové rubriky Martin Zvěřina 

nejsilněji ze všech prezidenta Klause a jeho snahu získat prostřednictvím setkání s Obamou co 

nejvíce pozornosti. V Lidových novinách je na pozadí Obamovy návštěvy nejostřeji podáván 

kontrast mezi raným obdobím české polistopadové politiky symbolizovaným V. Havlem a 

malostí současné české politiky reprezentované V. Klausem.  

Naopak Mladá fronta Dnes a překvapivě ani Právo výrazně nekritizují dva nejčastěji 

zmiňované české představitele, Klause a Topolánka.  

V HN se významně projevuje tendence poukazovat na malost české politiky obecně. 

Tento výrazný trend uplatňovaný v deníku občas hraničí až s přehlížením domácích témat 

nebo motivů. Příkladem může být nezmiňování se o „českých“ pasážích Obamova pražského 

projevu. Skutečnost, že Obama věnoval značnou část proslovu odkazům na českou historii a 

české prostředí, může být pouze prostředkem k získání sympatií Čechů. HN tento motiv 

neanalyzují, a to v žádném směru.  

 

Protiraketová základna se stala v České republice značně zpolitizovaným problémem, 

což se odráží i v tom, jak o ní české deníky referují. V rámci tohoto tematického okruhu 

deníky potvrzují sympatie k politickým proudům, které jim přisuzují nezávislé zdroje.  

Právo zastávalo ve spojitosti s otázkou radaru velmi jednoznačně pozice české levice, 

která mu bývá přisuzována. Dávalo výrazný prostor odpůrcům projektu radaru, občanským 

hnutím i stranám ČSSD a KSČM. Jako jediné z deníků se přiklánělo ke zrušení projektu, za 

což se deník otevřeně „přimlouval“ i uveřejněním dopisu Obamovi, ve kterém osobnosti 

české levice, mezi nimi i komentátor Práva P. Uhl, apelovali na Obamu, aby celý projekt 

zastavil. Nejradikálnější komentář obsahoval útok na zastánce projektu, kteří byli 

komentátorem Petrem Uhlem označeni za osoby s antipatiemi k Rusku.  

Na stranách ostatních deníků, nejvýrazněji potom v Hospodářských novinách, byl 

prezentován kladný vztah k projektu radaru, který na české scéně podporovala pravice, 

především Topolánkova vláda, která byla úzce svázána s budoucností projektu.  

Hospodářské noviny pohlížely na problematiku stejně jako pravá část českého 

politického spektra. Objevila se v nich výslovná kritika ČSSD. Deník „lobboval“ za radar 

prosazováním teze, že je zásadní součástí naší obrany a bezpečnosti. Kritizoval vládu ČSSD, 

která staví ČR jako amerického spojence do špatného světla tím, že jednání o umístění radaru 

na našem území zahájila, ale potom pod tlakem veřejného mínění změnila názor. Autorem 
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takového textu byl odborník, bývalý armádní generál Jiří Šedivý. Použití zdroje, který má 

určitou váhu, může být jedním z prostředků, kterým deník přiřkne v očích čtenářů názoru (v 

tomto případě kladnému postoji k americké protiraketové základně) větší význam.  

Mladá fronta Dnes a Lidové noviny také podporovaly projekt radaru, zastávaly pozice 

české pravice. Nevěnovaly zásadní pozornost vyjádřením odpůrců, ani demonstracím, které se 

konaly během Obamovy návštěvy Prahy v souvislosti se základnou v Brdech. Obamovo 

podmínění existence radaru postojem a jednáním Iránu, které prezentoval ve svém pražském 

projevu, se stalo v těchto denících dalším výrazným zdrojem kritiky amerického prezidenta.  

V Lidových novinách je vyhodnocen postoj Obamy k radaru jako nešťastné 

rozhodnutí. Šéf názorové rubriky MF Dnes Teodor Marjanovič označil výrok za známku 

neseriozního a povýšeného jednání Obamovy americké administrativy vůči spojenci, České 

republice. Jedná se o vůbec nejkritičtější text, který o Obamovy ve sledovaných denících 

v daném období vyšel.  

Přesto MF Dnes obhajuje nezastupitelnou roli USA pro ČR a její bezpečnost. A to 

v rámci jediného textu, který se podrobněji věnuje česko-americkým vztahům. Zástupce 

šéfredaktora Viliam Buchert přikládá význam především česko-americké vojenské spolupráci. 

Na rozdíl od deníku Právo, které se několikrát zmiňuje o Rusku a ruských zájmech, MF 

Dnes téma Ruska a jeho postoje k radaru výrazně nereflektuje.  

Lidové noviny se ze všech sledovaných deníků nejvýrazněji orientovaly na domácí 

témata. V deníku byla silně přítomná tendence hodnotit a posuzovat skrze téma radaru řadu 

dalších událostí, například vrcholné setkání Obamy a Medveděva nebo Obamův pražský 

projev.  

 

Z oblasti zahraniční politiky USA nové administrativy B. Obamy USA byla všemi 

deníky reflektována schůzka amerického prezidenta Obamy s jeho ruským protějškem 

Medveděvem. K tématu byly publikovány delší publicistické žánry – články a komentáře. 

Autory značného množství textů byly zvláštní zpravodajové. V případě HN se jednalo o 

washingtonského zpravodaje deníku Anýže, v Mladé frontě Dnes publikovala texty zvláštní 

zpravodajka Vlková.  

V Hospodářských novinách je ve spojení s americkým prezidentem Obamou výraznou 

tendencí orientace na zahraničně-politické otázky. Významně se zabývaly moderní historií 

americko-ruských vztahů. Prezidenty Obamu a Medveděva pojímají jako nové politické 

osobnosti, které budou utvářet další kapitolu vzájemných vztahů nepoznamenanou zkušeností 

studené války. V případě analýzy rusko-amerických vztahů je v HN dosaženo snahy o 
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objektivitu a korektnost, tím, že deník podává svým čtenářům ucelený a vyvážený obraz za 

použití amerických i ruských zdrojů. 

Právo se výrazně orientovalo na problematiku související s Ruskem. Dalším 

zahraničně-politickým tématům věnovalo nejmenší prostor ze sledovaných deníků. Obama 

byl pozitivně hodnocen na základě americko-ruského setkání jako ten, který obnovil 

konstruktivní dialog s Ruskem a učinil tak první výrazný krok ke zlepšení americko-ruských 

vztahů. 

MF Dnes se od ostatních deníků odlišuje podstatně kritičtějším stylem hodnocení 

rusko-americké schůzky v Londýně. V textech se výrazně objevuje motiv, že schůzka 

nenaplnila očekávání. Lidové noviny se zaměřovaly v rámci vrcholného setkání Obamy a 

Medveděva na budoucnost amerického protiraketového radaru na území ČR a Polska.   

 

Zajímavosti a senzace tvořily značnou část z celkového objemu textů věnujících se 

Obamovi, a to ve všech denících s výjimkou Hospodářských novin. Právo se vyznačovalo 

nejčastějším publikováním zajímavostí a senzací spojených s Obamovou pražskou návštěvou. 

Zaměřovalo se především na techniku, kterou si Obama do Prahy přivezl, informovalo o 

darech mezi americkým prezidentem a českými státníky.  

I přes skutečnost, že MF Dnes publikovala řadu kvalitních úvahových textů i 

neotřelých sloupků, na stranách deníku se objevilo značné množství textů vykazujících znaky 

společenských rubrik a bulvárních témat. To koresponduje s faktem, že se jedná o nejčtenější 

český seriózní deník. Nejvýrazněji o tomto trendu vypovídají především reportáže, ve kterých 

redaktoři MF Dnes čekají na průjezd Obamovy kolony nebo vyčkávají v restauraci, kterou 

mají Obamovi navštívit. V případě Michelle Obamové se MF Dnes jednoznačně zaměřuje na 

její šatník a pražský program.  

V Lidových novinách se objevuje tendence upadat do bulváru, předkládat zajímavosti 

a často přetiskovat zprávy o bezpečnostních opatřeních. V deníku jsou publikovány texty 

věnované zahraničním tématům, které mají charakter společenských rubrik. Příkladem je text 

referující o banketu státníků namísto informací z londýnského summitu, kterého se americký 

prezident Obama účastnil. Lidové noviny, které se prezentují jako deník vzdělaných lidí, 

působí ve srovnání s ostáními jako deník s nejméně jasnou koncepcí. Na tuto skutečnost 

upozorňují také mediální analytici, když upozorňují na časté změny vlastníků deníku i 

redakce, které se v posledních letech odehrály. Navíc LN jsou v situaci, kdy jsou vlastněny 

stejným koncernem jako ekonomicky úspěšnější Mladá fronta Dnes.  
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Hospodářské noviny potvrdily ve spojení s tématem Obama pověst čtenářsky 

nejnáročnějšího deníku z uvedené čtveřice, s nejmenším počtem bulvárních textů nebo 

senzací. HN jsou deníkem značně analytickým. V jejich případě se téměř nevyskytuje 

„literární“ aspekt novin, nepřekvapují nápaditostí sloupků ani neobvyklými příměry 

v reportážích, většinou se omezují na analýzu a popis. 
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