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Abstrakt
Diplomová  práce  „Mediatizace  politické  sféry“  pojednává  o  soustavném  vlivu 

masových médií a jejich logiky na fungování politického systému, vývoj procesu tvorby 

politiky a uplatňování nástrojů a metod politické komunikace. Teoretická část práce se 

nejprve soustředí na deskripci institucionálního významu médií v sociálním prostředí, 

přiblížení představ o účincích mediální komunikace na společnost, charakteristiku účasti 

mediálních  organizací  v  ekonomických  vztazích,  aby  následně  vymezila  koncept 

mediatizace v rámci mediálních studií a konkretizovala jeho aspekty v souvislosti se 

souborem  poznatků  o  mediální  logice.  Práce  neopomíjí  ani  představení  základních 

prvků  logiky  politické  sféry,  věnuje  se  jejímu  implicitnímu  nastavení,  stejně  jako 

modifikacím  politických  struktur  v  reakci  na  přenesení  značné  části  politického 

prosazování do symbolického prostoru médií. Na teoretický výklad navazuje výzkumné 

šetření, které se zajímá o vybrané prvky mediatizace v českém kontextu. V první fázi je 

přikročeno k výzkumné metodě kvantitativní obsahové analýzy, jejímž prostřednictvím 

je zjišťováno, na jaká témata a jaké aktéry se zpravodajství českých médií soustředí, 

referuje-li o politice v období volební kampaně. Druhá fáze výzkumu je realizována 

formou případové studie, přičemž rozebírá, jakým způsobem média přispívají k vedení 

veřejné debaty, jak interpretují aktivity jednotlivých politických subjektů a jaké role jim 

v politickém procesu přisuzují.  

Abstract
This  Diploma  Thesis  „Mediatization  of  Political  Sphere” deals  with  the  systematic 

influence  of mass media  and their logic on the  functioning  of the  political  system, 

process development and implementation of policy instruments and methods of political 

communication. First  of  all  the theoretical  part  is  focused on the description of the 



institutional importance of media in the social environment, more properly introduces 

images of the effects  of media communications  in the society,  characteristics  of the 

participation of media organizations in the economic relations so that the concept of 

mediatization in the frame of  media studies could be defined and to specify  its aspects 

in connection with a set of knowledge of media logic. The thesis does not omit the 

introduction   of basic logic elements of political sphere, it also deals with its implicit 

settings, as well as  modifications of the political structures in response to transfer a 

large  part  of the  policy enforcement into  the  symbolic space of  the  media. The 

theoretical interpretation is followed by the  research which is focused on the selected 

elements  of  mediatization in  the  Czech  context. In  the  first  stage the  quantitative 

research  method of  content  analysis  is  used to  find  out  which topics and  which 

representatives are observed by the Czech news mass media when reporting  the policy 

during the election campaign. The second part of the research is carried out through 

case studies, and examines how the media contribute to the leadership of public debate, 

how they   interpret the activities of the various political subjects and what roles are 

attributed to them in the political process.
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Úvod

Postmoderní společnosti jsou mediálně saturované společnosti. Masová média se 

stala  integrální  součástí  mnoha  složek  vyspělých  sociálních  systémů,  hrají  velice 

podstanou  roli  v  utváření  prožitků,  kulturních  vzorců,  zkušeností,  hodnot,  jsou 

významná v realizaci institucionálních aktivit. Přitom sama média působí jako nezávislé 

instituce, jež mají svůj vlastní řád, nezaměnitelné modality fungování, kterým se ostatní, 

chtějí-li  být  s  médii  v symbióze,  musí  přizpůsobit.  Právě na schopnost  médií  měnit 

strukturu  společnosti  soustavným  ovlivňováním  některé  z  jejích  složek  upozorňuje 

koncept  mediatizace.  Tato  diplomová  práce  se  pak  soustředí  na  proces  mediatizace 

politiky, všímá si intruze logiky médií do politické oblasti.

O  společenských  a  kulturních  změnách,  které  do  značné  míry  souvisejí  s 

rozvojem mediální  komunikace,  v  minulosti  pojednávalo  několik  autorů,  mezi  nimi 

například Habermas (2000) či Bourdieu (2004), aniž by však užili termín „mediatizace“. 

Jiní badatelé se zmiňují o některých specifických rysech mediatizace, tento fenomén 

však  nazývají  vlastními  termíny  –  například  Altheide  a  Snow  (1979)  zavedli  do 

mediálních  studií  termín  „mediální  logika“,  jež  je  považována  za  elementární 

mechanismus  mediatizačních  efektů,  Louw  (2005)  se  zmiňuje  o  „media-izaci“ 

politického  procesu  a  Meyer  (2002)  hovoří  o  „mediální  demokracii“  či  „kolonizaci 

politiky“. Koncept mediatizace politiky, byť tedy může být ukryt pod rozličnými názvy, 

se zřejmě jeví jako nejpropracovanější. Zásluhu na tom nese Strömback (2008), jenž 

představil  čtyřdimenzionální  proces,  během něhož se z  politické logiky stává logika 

médií. 

Své teoretické zázemí nachází koncept mediatizace v představách o mediálních 

účincích.  Z  toho  důvodu  se  první  kapitola  práce  soustředí  na  vylíčení  několika 

zásadních  přístupů  k  této  oblasti  studia  médií,  rozkrývá  zapojení  médií  do 

společenských  struktur  a  mapuje  působení  mediálních  organizací  na  volném 

ekonomickém trhu. V druhé kapitole jsou vysvětleny některé terminologické nejasnosti, 

jež se k mediatizaci pojí. Dále je popsán princip mediatizace, jak jej představuje Schulz 

(2004) a doplňují další autoři, a rovněž dochází k vymezení mediatizace politiky. Třetí 
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kapitola se zabývá mediální logikou, přibližuje podmínky mediální produkce a specifika 

žurnalistického  povolání.  Rovněž  blíže  představuje  kompetence  médií  a  novinářů 

nastolovat témata, zapracovávat jisté události do zvláštních rámcům které determinují 

celkové vyznění  zprávy.  Tématem čvrté  kapitoly je  politická logika,  přičemž je  zde 

kladen důraz na charakteristiku dvou odlišných stránek politiky – stránky kompetitivní, 

která se odráží ve volebních kampaních, v prosazování jistých zájmů a cílů, a stránky 

konsenzuální, k níž řadíme politický proces. Pátá kapitola rozebírá interakce mediální a 

politické  sféry,  zajímá  se  o  vývoj  vztahu  žurnalistů  a  politiků  a  na  základě  toho 

stanovuje  jisté  novinářské  styly,  transformace  v  setkávání  politiky  s  masovou 

komunikací, trendy prezentace politiky v médiích a v neposlední řadě profesionalizaci 

politického  prosazování,  rozvoj  nových  komunikačních  technik  politických  aktérů. 

Šestá kapitola konkretizuje hlavní podoby změn v politickém diskurzu v závislosti na 

adaptaci mediální logiky, zamýšlí se nad přístupem vřejnosti k mediatizované politice.

Výzkumná  část  této  diplomové  práce  kombinuje  kvantitativní  obsahovou 

analýzu, jež vychází ze závěrů již realizovaných šetření, a případovou studii k tomu, aby 

rozkryla,  jaká  témata  a  jaké  aktéry si  česká  média  vybírají  k  vytváření  mediálního 

obrazu politiky, především tedy volebních kampaní, potažmo jak ovlivňují směřování 

politického procesu, na jaké aspekty v souvislosti s reflexí politických akcí upozorňují. 
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1. Postavení médií ve společnosti

K systémovému uspořádání médií v rámci sociálních vazeb se vztahuje celá řada 

společných pohledů a očekávání, jež se ovšem vždy opírají o skutečnost, že média jsou 

hybatelem společenského života, podstatnou měrou se podílejí na formování kulturního 

symbolického  prostředí,  jejich  obsahová  nabídka,  kterou  je  nezbytné  vnímat  jako 

výsledek složitých sociálně-ekonomických procesů, má významný dopad na to, jakým 

způsobem lidé žijí, jak vnímají společenské změny, případně jak přistupují ke svému 

okolí (Jirák, Köpplová, 2007).

1.1 Vliv médií na individuální postoje a vnímání reality

Do prvních interpretací raného vývoje hromadných sdělovacích prostředků, kdy 

byla masová komunikace stále ještě relativně nový společenský fenomén, s nímž se 

musel  svět  vyrovnat,  je  inkorporována  vize  prakticky  neomezené  mediální  moci, 

schopnosti  médií  utvářet  mínění  a  přesvědčení,  měnit  životní  návyky  a  aktivně 

ovlivňovat chování lidí. Hypotéza, že mediální sdělení představuje „magickou střelu“1, 

jejímž  vysláním  do  veřejného  prostoru  je  komunikátor  schopen  zasáhnout  jinak 

neorganizovaná,  vzájemně  izolovaná  individua,  přiklonit  atomizovanou  množinu 

příjemců,  anonymní  masy  téměř  k  jakémukoli  názoru,  vznikla  v  kontextu 

bezprostředních zkušeností s industrializací mediální produkce, jež významnou měrou 

přispěla ke konstituování masové kultury, své obrysy získala v atmosféře mimořádné 

popularity médií,  která v mnoha ohledech pronikla do každodenního života,  stala se 

důležitým  aktérem  veřejného  dění,  včetně  toho  na  úrovni  mezinárodní  politiky. 

Zneužívání médií ve službách diktátorských režimů a válečných propagandistů pouze 

potvrzovalo to,  čemu byli  lidé obecně nakloněni – totiž, že média mohou být velmi 
1 Teorie magické střely (též označovaná jako „teorie podkožní injekce“ či „teorie očkování“) není ve 

skutečnosti založena na empirickém zjišťování, ve své době, tj. v závěru 19. a první třetině 20. století, 
ani nebyla žádným badatelem zabývajícím se komunikací zformulována do systematického výkladu. 
Svůj barvitý, metaforický název získala až dodatečně a v současnosti je považována za elementární 
postulát uvažování o účincích médií, relativně jednoduchý a přímočarý, nicméně stále inspirativní 
model, jehož intelektuální potenciál přivedl mediální výzkum k zavádění rozdílných množin 
intervenujících proměnných jak do iniciační, tak do percepční a také reakční části komunikačního 
procesu (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, srov. Jirák, Köpplová, 2007).   
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mocná, zatímco publikum není schopné se mediální persvazi nijak bránit.  Obecně se 

předpokládalo, že sofistikovaně připravené politické i komerční podněty, distribuované 

masmediálními kanály,  silně zapůsobí  na každého jednotlivého člena společnosti,  že 

každá osoba je bude vstřebávat stejným způsobem a že budou invokovat u všech, když 

ne  rovnou  stejnou,  tak  minimálně  podobnou  reakční  odezvu  (DeFleur,  Ballová-

Rokeachová, 1996, srov. McQuail, 2009, Jirák, Köpplová, 2007, Franklin, 2004).

Rozmach empirického výzkumu, evoluce jeho metod i dokladového materiálu 

ovšem  přivedly  společenskovědní  komunitu  k  procitnutí  z  představy  lineárních, 

stejnorodých účinků médií na publikum. Vyspělé společnosti se totiž jeví jako vnitřně 

diferenciované  sociální  systémy,  složité  struktury  vzájemně  provázaných  individuí, 

která jsou součástí specifických dílčích skupin či svébytných subkultur, účastní se mezi 

sebou  čilých  osobních  kontaktů,  interagují  s  prostředím,  a  tím  se  odprošťují  od 

potenciálně  strojové,  jednotvárné  podoby  komunikačního  procesu  (Jirák,  Köpplová, 

2007,  srov.  McQuail,  2009,  DeFleur,  Ballová-Rokeachová,  1996,  Katz,  2000).  K 

rozmanitosti obrazu mediálních účinků přispívá variabilita individuálních kognitivních 

vzorců2,  odvíjejících  se  od  jedincovy  kategoriální  příslušnosti  a  participace  na 

smysluplných mezilidských vztazích. V každé sociální skupině (rodině, partě kamarádů, 

pracovním  týmu)  se  nachází  někdo,  kdo  vykazuje  zvýšený  zájem  o  jistý  druh 

mediálních sdělení, aktivně se vystavuje vlivu zpráv z určité tématické oblasti a pak se 

ukazuje být dobrým zdrojem doporučení pro ostatní, kteří k dané skupině rovněž náleží, 

ale  jsou  orientováni  jiným  směrem.  Tok  mediálního  vlivu,  viděný  prizmatem 

dvoustupňového  modelu  komunikace,  jak  jej  ve  své  studii  voličského  chování 

představili Lazarsfeld, Berelson a Gaudetová (1948, srov. Katz, 2000, DeFleur, Ballová-

Rokeachová,  1996,  Franklin,  2004),  tedy  bývá  v  mnoha  případech  charakteristický 

přítomností mezičlánků, tzv. názorových vůdců3, kteří svým činnorodým přístupem k 

2 Každý člověk, aby se vyrovnal s obtížně uchopitelnou, mnohdy velice rozporuplnou sociální realitou, 
uplatňuje princip selektivity v relaci k přijímaným informacím. Sám rozhoduje, jakému mediálnímu 
obsahu bude věnovat pozornost, na jeho vnitřním rozpoložení pak spočívá, jak bude recipované 
sdělení vnímat a interpretovat. Čtenářské, posluchačské a divácké zvyky ovšem zásadně usměrňují 
lidé z jedincova nejbližšího okolí. Sociální vztahy dokonce mohou vést k tomu, že se člověk věnuje 
mediálnímu obsahu, který nemá rád: mnohé manželky tak protrpěly večerní fotbal v televizi a mnoho 
mužů sledovalo alespoň některou z telenovel, aby nedošlo k disharmonii v manželství. Taktéž 
přiřazování významů ovlivňují sociální vztahy, např. rodiče malých dětí mohou interpretovat válečné 
zpravodajství s jinou senzitivitou, než to udělají bezdětní lidé (DeFleur, Ballová, Rokeachová, 1996).  

3 Autoři tohoto konceptu Lazarsfeld, Berelson a Gaudetová (1948) měli za to, že zájem o politiku, jenž 
byl předmětem jejich zkoumání, může sloužit jako index osobnostních charakteristik: názorovými 
vůdci jsou podle nich dobře zajištění, ve městě žijící starší muži (ukázalo se, že manželky volí podle 
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sociálnímu životu a veřejným záležitostem působí na rozhodování (voličské, spotřební) 

ostatních členů komunity. Názoroví vůdci jsou otevřeni zájmům skupiny, mají speciální 

roli v síti sociálních vztahů, lze je nalézt rozptýlené napříč segmenty společnosti, působí 

jako autority schopné srozumitelně vyjádřit názor, na jejich rozhodování ovšem mají 

vliv zejména média.4      

Existují  důvody  domnívat  se,  že  opravdový  význam  masových  sdělovacích 

prostředků  ve  společnosti  nespočívá  v  jejich  okamžitých  dopadech  na  specifické 

recipienty,  nýbrž v nepřímém,  jemném a  dlouhodobém vlivu,  který  mají  na lidskou 

kulturu a organizaci sociálního života. Dynamika sociálních procesů nutí společnost k 

neustálým proměnám, aktualizacím systémových parametrů, jež determinují změny v 

přesvědčení  a  vystupování  jednotlivých  členů  společnosti.  Výsledkem  jsou  nové 

požadavky a návody k sociálně žádoucím vzorcům chování, posilujícím společenskou 

stabilitu (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996). Podle Bandury (2002, srov. Nakonečný 

1999,  Schulz,  2000,  Jirák,  Köpplová,  2007,  DeFleur,  Ballová-Rokeachová,  1996)  si 

člověk na základě informací z okolí osvojuje sociální hodnoty a normy, pozorováním 

akcí  živých  nebo  symbolických  modelů  se  učí  rozeznávat  sociálně  akceptovatelné 

projevy  od  těch  výstupů,  jež  naopak  společnost  ve  spojitosti  s  danou  sociální  rolí 

odsuzuje a zavrhuje.5 Obyčejně však každý jedinec redukuje své sociální bytí na malý 

výsek celkového společenského prostředí – v průběhu života pracuje ve stále stejném 

svých mužů, zatímco muži se necítí být svými ženami nijak ovlivněni) s vysokoškolským vzděláním a 
jasným hodnotovým řádem. Katz (2000) ale namítá, že názorové vůdcovství nemůže bý pokládáno za 
jakýsi povahový rys, který je některým osobám vlastní a jiným nikoli. Za opodstatněný naopak 
považuje fakt, že názorový vůdce může uplatnit svůj vliv jen tehdy, když ho ostatní členové skupiny k 
takovému úkonu vybaví „pravomocí“. Proč jsou určití jedinci vybráni, není vázáno pouze na 
demografické znaky (pohlaví, věk atp.), ale vztahuje se rovněž k vnitroskupinovému uspořádání a 
hodnotám kolektivu, do kterého oba – tj. ten, kdo názory formuluje, a ten, kdo je přijímá – patří.    

4 Neplatí to však beze zbytku. Studie osobního vlivu na tok informací v oblasti módy či šíření léků 
nabídly zjištění, že ačkoli jsou vůdci více vystaveni působení médií, rovněž častěji vyhledávají radu u 
jiných osob. Primární ovlivnění komunikačními médii proto nemusí být pravidlem (Katz, 2000).   

5 Vlastní mechanismus sociálního učení formou pozorování sestává ze čtyř kroků. Zcela na začátku je 
zapotřebí, aby subjekt vybral akci, kterou hodlá pozorovat. Do této volby promlouvají kognitivní 
schopnosti, předsudky a hodnotové preference pozorovatele, stejně jako význam, atraktivita a 
praktický přínos modelované aktivity. Ovlivnění pozorovanou událostí nemůže nastat, aniž by si ji 
pozorovatel nezapamatoval a neztotožnil se s modelem jejího řešení. Druhým krokem tedy dochází k 
symbolickému přenesení modelované události do podoby paměťového kódu. Jedná se v podstatě o 
kognitivní přípravu k třetímu kroku, kdy subjekt v konfrontaci s podnětovou situací využije nabyté 
zkušenosti k odpovídajícímu stylu chování. Zároveň platí, že internalizovaný model člověk pravidelně 
mění v závislosti na vnějších podmínkách. Poslední, čvrtý krok, se týká motivace k opakování dané 
akce. Lidé totiž nepředvádějí vše, co se naučí. Pravděpodobnost, že jednotlivec použije 
reprodukovanou činnost opakovaně, je vysoká pouze u těch akcí, které mu již dříve přinesly vnitřní 
uspokojení či odměnu (Bandura, 2002, srov. DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, Nakonečný, 1999). 
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oboru, přepravuje se po stejných trasách, navštěvuje stejná místa a vídá stejnou skupinu 

přátel.  Značné  množství  poznatků  o  struktuře  různých  událostí  a  jevů,  významu 

sociálních konvencí a hodnot, vlastnostech osob, jejich společenské pověsti,  způsobu 

myšlení a vnějším konání, ale i o sobě samém, vlastních citech, postojích a vlastním 

postavení v očích druhých proto jedinec získává jen zprostředkovaně, pomocí jazyka a 

dalších znakových kódů, na základě toho, co vidí, slyší nebo čte. Z širšího hlediska tedy 

člověku nezbývá než se projevovat dle pouhých představ o sociální realitě. Ve světě, 

kde dominují symbolicky ztvárněné obrazy skutečnosti, vystupují média jako podstatný 

socializační  činitel,  když  nabízejí  nepřeberné  množství  vzorů,  jak  se  chovat  ve 

všemožných  situacích  a  v  různých  sociálních  rolích,  s  nimiž  se  mohou  recipienti 

identifikovat, nabídkou sdělení, jež jistým způsobem vypovídají o konstituci sociálního 

systému, zajišťují globální rozšiřování intersubjektivního vědomí.  

Mediální  systém  konstruuje  realitu6,  nastoluje  veřejnou  agendu7,  ovlivňuje 

modality,  jakými si lidé vykládají principy interpersonálního světa, podmínky vlastní 

prezence a působení druhých osob či  sociálních souborů ve společenském prostředí. 

Chtějí-li  členové společnosti  pochopit  každodenní dění kolem sebe,  orientovat se ve 

struktuře sociálních procesů, institucionálních schémat a organizačních vazeb, přirozeně 

se obracejí k médiím jako k relevantnímu zdroji informací o fenoménech, s kterými 

jinak člověk nepřijde do styku. V progresivním sociálním světě,  kde jsou změny na 

denním pořádku a společenský život nepřetržitě vykazuje určitý stupeň nejistoty, vzniká 

stav chronické nejednoznačnosti, který vede k tomu, že si lidé – bez ohledu na to, zda 

zastávají v dané situaci úlohu názorových autorit, či nikoli – vytvářejí na sdělovacích 
6 Jak poukazují Berger a Luckmann (1999), realita je udržována tím, že je vtělena do rutinních úkonů 

(což je základní prvek institucionalizace) a opakovaně stvrzována sociálními interakcemi s 
významnými druhými (přáteli, rodinou, kolegy z práce). Média potvrzují nejširší souřadnice jedincovy 
reality, všestranností své informační nabídky – od výčtu nejnovějších událostí přes předpověď počasí 
až po inzertní obsah – člověka ujišťují, že existuje v nejreálnějším světě, který je vůbec možný.    

7 Schopnost médií nastolovat agendu (agenda-setting) je schopností upozorňovat na jistá témata a tím 
ovlivňovat jejich důležitost u veřejnosti. Studium procesu agenda-setting spočívá ve zkoumání obsahu 
jednotlivých agend (mediální, veřejné, případně i politické) a měření jejich vzájemné korelace. 
Výzkum v univerzitním městečku Chapel Hill v předvolebním období roku 1968 (McCombs, Shaw, 
1972, srov. McCombs, 2009, Dearing, Rogers, 1996, Kalvas, 2009) odhalil, že média jsou zaměřena 
na kampaň, jejich agendy se překrývají a především, že nerozhodnutí voliči přisuzují největší 
důležitost tématům, která zaujímají přední místo ve zpravodajství. Kritici teorie nastolování agendy 
poukazovali na to, že se může jednat o nepravou korelaci, tedy, že média i veřejnost jen reagují na 
situaci v sociálním prostředí a výrazná shoda jejich agend je pouhým artefaktem objektivní 
skutečnosti. S touto námitkou se vyrovnala Funkhouserova (1973, srov. McCombs, 2009, Dearing, 
Rogers, 1996, Kalvas, 2009) longitudinální studie, jež svým závěrem, že určité události ve 
zkoumaném období kulminovaly v médiích a veřejné agendě dříve než přišel jejich skutečný vrchol, 
ilustruje, jak se agenda médií a agenda veřejnosti mohou proměňovat nezávisle na sociální realitě.   
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prostředcích  trvalou  závislost.  Jelikož  jsou  média  většině  lidí  dostupná  a  zároveň 

představují  soustavu,  která  disponuje  nejvýhodnějším  postavením  k  tomu,  aby 

shromažďovala, produkovala a distribuovala informace, je naprosto přirozené, že si k 

tomuto systému ostatní sociální subjekty budují vztah závislosti (z části přímé, z části 

zprostředkované),  neboť jen tak se mohou vyrovnat  s  únavným stavem nejasnosti  a 

obtížné srozumitelnosti  každodenního života.  Tím, že se média zapojují  do tvorby a 

kontroly poznání  a  společnost  jejich  obsahům přisuzuje  věrohodnost  srovnatelnou s 

mocí, jakou mají rodiče vůči dětem, popřípadě učitelé vůči žákům, dochází k tomu, že 

lidé považují mediální realitu za závaznou (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996). 

Patrné je to u náruživých televizních diváků. Bylo zjištěno, že osoby, které tráví 

hodně času sledováním televizního  vysílání,  jsou relativně  náchylné  k tomu,  aby si 

představovaly  svět  v  podobě,  v  jaké  je  šířen  prostřednictvím  televizní  obrazovky.8 

Televize  je  považována za  nástroj  kulturní  nivelizace,  předpokládá  se,  že  působí  na 

individua  se  zcela  rozdílnými  zájmy,  hodnotami  a  zkušenostmi  a  vytváří  vesměs 

konvergentní, homogenizovaný pohled na svět (Gerbner a kol.,  2002, srov. Bandura, 

2002, Bourdieu, 2002, Louw, 2005). Konstrukcí unifikovaného názorového vyladění, 

podsouváním  iluze  o  reálné  převaze  a  síle  přitom  sdělovací  prostředky  přehlíží 

představitele alternativního proudu, dokonce je mohou navést k zamlčení názorů, které 

odporují domnělému veřejnému mínění. Zastánci mediálně viditelných postojů se zdají 

být  silnějšími,  než  ve  skutečnosti  jsou,  a  ti  ostatní,  kteří  vidí,  že  jimi  prosazované 

hledisko  ztrácí  podporu,  se  naopak  jeví  slabšími,  než  jak  je  tomu  ve  skutečnosti. 

Člověku  je  dán  strach  z  izolace,  kterým  by  jej  společnost  mohla  sankcionovat  za 

prohřešek vůči  společně sdíleným hodnotám. Proto neustále  zkoumá, jaký postoj  ke 

sporným tématům zaujímá většina a jak se k nim staví minorita, vyhodnocuje, zda má 

smysl veřejně se ozvat, co mu takový krok přinese a co naopak artikulací svého postoje 

může ztratit. Jestliže je vývoj názorového klimatu, které vytvářejí média, pro jedince 

nepříznivý,  lze  předpokládat,  že  se  bude  nutit  ke  konformitě,  snášení společných 

postojů,  byť  s  nimi  nemusí  souhlasit.  Rozvine  se  spirálový efekt  mlčení,  kdy jedni 

mluví stále hlasitěji, protože je k tomu novináři – mnohdy nevědomky – pobízejí,  a 

8 Dlouhodobé vystavení se televiznímu obsahu s explicitním, realitou podepřeným vyobrazením násilí a 
kriminality tak mimo jiné intenzifikuje vizi nepřátelského a nebezpečného světa. Z výpovědí častých 
konzumentů televizního vysílání vyplynulo, že mají tendenci zveličovat výskyt zločinu ve skutečném, 
přirozeném prostředí, ukázalo se, že inklinují k pocitům osobního ohrožení a nedůvěry vůči jiným 
lidem (Gerbner a kol, 2002, srov. Bandura, 2002, McQuail, 2009).
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druzí jsou stále mlčenlivější, až nakonec jejich názor úplně zanikne. Mlčení zkresluje 

představu  o  mínění  veřejnosti  (Noelleová-Neumannová,  1993,  srov.  Noelleová-

Neumannová, Petersen, 2004, McQuail, 2009, Jirák, Köpplová, 2007).       

Podle  Schulze  (2000)  vedou  důsledky  mediálně  strukturované  reality  k 

epistemologickému dilematu.  Jeho jádrem je fakt,  že  mediální realita čerpá ze dvou 

pramenů,  jednak  z  „vnějšího“,  objektivně  existujícího  stimulu  a  jeho  charakteristik, 

jednak  z  mediálnímu  systému  vlastních  modalit  zpracování  informací.  Přezkoušení 

mediální  reality  subjektivně  neovlivněným  zpracováním  informace,  zachycením 

pravdivostní  složky vyvážené,  „ryzí“  reality  je  přitom nemožné.  Lze  sice  porovnat 

konstrukty médií  s  výkladem externích zdrojů (např.  statistickými údaji,  výpověďmi 

svědků události),  přesto zůstává nevyjasněné, která z interpretací je ta „pravdivá“. V 

praxi záleží především na tom, aby se konstrukty skutečnosti uznávaly jako přesvědčivé 

a staly se vhodnými východisky pro sociální aktivitu. Jen tak, za vynaložení velkého 

empirického úsilí, opakovanou aplikací instrumentálního chování, z jehož konsekvencí 

vychází  kritérium  hodnověrnosti,  platnosti  životních  reálií,  je  možné  dobrat  se 

dostatečně jisté představy o přiměřenosti určitého výkladu reality. Vysoce  pragmatický 

pohled na svět přitom dovoluje, aby společnost ve své epistemologické nedůslednosti 

akceptovala  jistou  podobu  skutečnosti,  jež  vlastně  skutečná  být  nemusí.  Z 

akademického hlediska, jež se v tomto směru snaží o naprostou přesnost, je předpoklad 

pravdivosti reality vždy nejistý, teorii strukturace světa proto nelze nikdy falzifikovat. 

Hall  (1996,  srov.  Jirák,  Köpplová,  2007,  Meyer,  2002,  Franklin,  2004)  vidí 

poměřování reality sdělovacích prostředků s realitou veřejnosti, mediální moci s mocí 

publika  v  zasahování  formy  mediálního  obsahu  do  sociálního  prostředí,  v  procesu 

kódování sdělení komunikátorem a dekódování přijaté zprávy komunikantem. Příprava 

jakéhokoli žurnalistického útvaru má své diskurzivní aspekty: do sdělení jsou nepřímo 

zahrnuty ideje a mínění, potažmo představy o publiku, ve struktuře informace se odráží 

podmínky pro její dosažení a zpracování, stejně jako institucionální definice, výklady 

specifických událostí  či jevů z úst konkrétních lidí,  mnohdy zastupujících specifické 

segmenty  společnosti.  Dekódování  se  vyznačuje  relativní  autonomií,  ale  zároveň  i 

určitou  mírou  determinace.  Autor  totiž  do  sdělení  vkládá  prvky,  jimiž  s  různou 

naléhavostí  akcentuje  jím  preferované  významy  a  tím  vede  průběh  interpretace 

uživatelem. 
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1.2 Ekonomické aspekty médií

Pro liberálně demokratické společnosti, jejichž hodnoty tkví ve svobodě projevu, 

názorovém a  myšlenkovém pluralismu  a  fragmentarizaci  politické  moci,  je  typická 

účast  médií,  vyjma  těch  veřejnoprávních,  na  volném  trhu.  Podmínky  finanční 

soběstačnosti  a  provozní  autonomie  médií,  které  by  optimálně  měly  zajišťovat 

otevřenost  mediálního  systému všem společenským složkám,  vyvážené  informování 

veřejnosti  a  svědomité  naplňování  veřejného  zájmu9,  jsou  však  narušovány 

vzrůstajícími tlaky komerční sféry.

Zapojením médií do tržního prostředí se z mediálního sdělení stává komodita, 

produkt  lidské  činnosti,  jehož  užitná  hodnota  je  potlačována  ve  prospěch  hodnoty 

směnné.  Totéž  lze  vypozorovat  rovněž  u  samotného  zaměstnání  ve  sdělovacích 

prostředcích.  Mediální  průmysl  představuje  pole  ekonomických  vztahů,  kdy 

profesionální komunikátoři ve službách mediálních organizací, jinak také novináři v roli 

námezdních  pracujících,  využívají  svých  komunikačních  kompetencí,  informačních 

zdrojů, zkušeností a intelektuálních kapacit k tomu, aby vytvořili poutavé příběhy, jež si 

9 Koncept veřejného zájmu je těžko uchopitelný a rozporný, jeho spojování s masmediální komunikací 
nicméně svědčí o tom, že hromadné sdělovací prostředky nejsou stejné jako jiné podnikání či sektor 
služeb, ale nesou si v sobě jisté podstatné poslání zaměřené na širší či dlouhodobější prospěch 
společnosti. V tomto ohledu lze identifikovat tři elementární a vzájemně se překrývající principy 
veřejných očekávání a hodnotících postojů zaměřených na média. Prvním z nich je svoboda, která 
přednostně odkazuje k právu na svobodné vyjadřování a utváření názorů. Nezávislá média nabízejí 
širokou škálu hlasů, přinášejí rozmanité druhy důvěryhodných informací, pokud je to potřeba, jsou 
připravena napadnout mocné. Další hodnotou je pořádek. Ve společenské rovině se předpokládá 
negativní náhled médií na konflikt a naopak jejich symbolická podpora dostředivým tendencím, 
formování sociální koheze. V rovině kulturní je představa taková, že by sdělovací prostředky měly 
posilovat porozumění vůči jednotlivcům či skupinám, šířit sympatie směrem k veřejnému poznání 
společných rizik, propojovat soukromé i lokální zkušenosti se širšími. Poslední prvek veřejného zájmu 
ve vztahu k médiím nacházíme v hodnotě rovnosti. Nabídka médií by měla proporciálně odrážet 
skutečné rozložení toho, oč zrovna jde ve společnosti. Tomu by tedy mělo odpovídat poskytnutí 
přístupu a služby. Představa rovnosti jako hodnotícího kritéria nás také přivádí do prostředí 
objektivity, podle níž by se média měla vyvarovat zvýhodňování partikulárních zájmů, především těch 
ze strany byznysu, udržet si odstup mezi redakčním obsahem a propagačními sděleními (McQuail, 
2000). Publikum podle všeho chápe princip objektivity, je ale vhodné zdůraznit, že objektivitu nelze 
pokládat za empiricky prověřitelnou vlastnost novinářů nebo médií. Místo toho platí za abstraktní cíl, 
za normu určující jednání. Úkolem objektivity je vést reálné chování žurnalistů, navádět média k 
přesnému a straněním nezatíženému zpravodajství. Pokud takto chápaný ideál objektivity svou 
usměrňující funkci přiměřeně plní, pak se konkrétní chování novinářů může vždy jevit jako deficitní 
(v opačném případě by byl ideál objektivity formulován příliš nenáročně). Přesto je mediální kritika, 
odhalující nedostatečnou objektivitu a nabádající žurnalistickou obec k nestrannosti, v této souvislosti 
naprosto funkční, přizpůsobuje-li kontrolu měřítkům norem novinářské profese, nikoli 
instrumentalizaci médií v dílčí prospěch (Schulz, 2000).      
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získají  oblibu  množiny  recipientů,  stanou  se  artiklem spotřeby  mediálního  publika. 

Každý  profesionální  žurnalista  de  facto  prodává  svou  pracovní  energii,  uplatňuje  a 

zhodnocuje  na  pracovním trhu  své  schopnosti  a  dovednosti  tím,  že  je  vyměňuje  za 

finanční  prostředky poskytované  jeho  zaměstnavatelem.  Novinářův  výtvor,  výsledek 

jeho pracovního úsilí je převeden na kapitál podnikatelského subjektu, který jej dále 

multiplikuje a nabízí za určitou částku na spotřebitelském trhu. Je-li tato organizace v 

prodeji obsahů mediálních sdělení úspěšná, dosáhne-li zisku, může vydělané prostředky 

investovat  za  účelem  expanze  svého  byznysu,  ovládnutí  svých  konkurentů  a  další 

akumulace kapitálu (Mosco, 2009, srov. Meyer, 2002).

Vzrůstající  křivka  celkového  finančního  zhodnocování  mediálního  průmyslu 

přitom redukuje možnost začlenit se do obchodního soutěžení, vstoupit na mediální trh. 

Sféra masové komunikace důsledně vyžaduje stále větší finanční zajištění mediálních 

aktivit,  klade poměrně přísné investiční nároky na konkurenceschopnost, restrikcemi, 

které  vyplývají  z  potřeby  adaptace  na  tržní  zákonitosti,  vytváří  obor,  v  němž  se 

privilegovanému  postavení  těší  rozhodující  ekonomické  síly,  zatímco  jiné  sociální 

proudy,  objektivně  sice  významné,  ovšem s  relativně  malým kapitálovým zázemím, 

nemají  do  tohoto  odvětví  přímý,  nezprostředkovaný  přístup.  V různých  mediálních 

sektorech téměř všech zemí s tržní ekonomikou – dokonce i tam, kde fungují vlivná a 

široce rozšířená média veřejné služby – dominuje omezený počet privátních mediálních 

firem.  Obecný  trend  druhé  poloviny 20.  století,  zejména  pak  jeho posledních  dvou 

dekád, totiž koncentrace vlastnictví, jak horizontálního (ve znamení skupování přímé 

konkurence),  tak  i  vertikálního  (ovládnutím  podniků,  které  zajišťují  jednotlivé  fáze 

výrobního cyklu), závratná akcelerace fúzí a růst korporací, umožnil vzniknout velkým 

multimediálním konglomerátům, které  působí transnacionálně, na propojených trzích, 

oslabují  funkčnost  tržního  mechanismu  jakožto  prostoru  otevřeného  rozmanitým 

složkám společnosti a plně se podřizují imperativu maximalizace zisku (Curran, 2000, 

srov. Meyer, 2002, Mosco, 2009). 

Starosti  vlastníků  mediálních  organizací  o  obchodní  vyhlídky,  uspokojení 

investorů  a  ekonomický  profit  neustále  tvarují  podobu  zpravodajské  produkce, 

způsobují  enormní  tlaky  na  pracovní  výkon  a  někdy i  morální  integritu  redaktorů, 

ovlivňují  náplň  žurnalistické  profese. Jak  se  v  komercionalizovaném  mediálním 

prostředí prosazuje finanční disciplína,  optimalizace poměru mezi náklady a výnosy, 
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stává  se  trendem snižování  redakčních  rozpočtů.  Pro mediální  konsorcia  je  výrazně 

jednodušší rozprostřít svůj rozpočet na několik různých médií, která se shlukují okolo 

mateřské organizace, spadají pod téhož majitele, a mít tak stejnou novinářskou zprávu 

pro  vlastní  noviny,  web,  televizní  i  rozhlasovou  stanici.  Dělený  rozpočet  umožňuje 

ohromné  ušetření  nákladů  oproti  firmám,  které  podobný mediální  arzenál  nevlastní, 

nicméně zásadně  omezuje diverzitu  obsahů,  vytváří  převážně  nepůvodní,  uniformní, 

někdy  až  kampaňovité  zpravodajství.  Většina  žurnalistů  nemá  možnost  provádět 

náročná pátrání, objevovat nová témata a dostatečně se jimi zabývat, zkoumat pravý 

stav věcí, zasazovat je do širšího kontextu, jako mnohem výnosnější se místo toho jeví 

povrchní  zaznamenávání  oficiálních  zdrojů  či  mechanické  přebírání  informací  od 

subjektů,  jež  ale  mohou  sledovat  vlastní  zájem.  Investigativní  žurnalistika  upadá, 

novináři se často omezují na pouhé citování lidí,  kterých se nějaká událost týká, při 

existenci faktického sporu nezjišťují, kdo říká pravdu a kdo lže, neusnadňují veřejnosti 

pochopení problému10 (McChesney, 2009, srov. Čermák, 2005).

Stinnou stránku neochoty utrácet za kvalitně zpracované, seriózní zpravodajství 

představují trivializace obsahu a zaměření na banality. Hromadné sdělovací prostředky 

se  pokoušejí  oslovit  široké  publikum,  proto  jejich  redakce  usilují  o  to,  aby 

vyprodukovaná  sdělení  vyhovovala  požadavku  masové  spotřeby,  byla  percepčně 

jednoduchá a všeobecně atraktivní. Přední místo ve zpravodajských obsazích tak často 

zaujímají  témata,  o  nichž  se  novináři  domnívají,  že  se  osobně  dotýkají  každého 

recipienta, jejich společenská závažnost je ovšem diskutabilní – jedná se o problematiku 

individuálního rozvoje, otázky zdraví a životního stylu, téma rodinného rozpočtu atp. 

Referování o těchto záležitostech má obvykle jednoduše strukturovanou podobu (např. 

odrážek v textu), bývá doplněno mnoha vizuálně poutavými prvky (tabulkami, barevnou 

grafikou, animacemi v televizi), nezřídka také poskytuje rozličné rady a doporučení, jež 

mohou  latentně  podporovat  inzerenty,  zahrnuje  seznam  tipů,  jejichž  zařazením  se 

podavatel snaží vzbudit u příjemce dojem, že je mu daný mediální obsah užitečný, chce 

10 Při bližším pohledu na česká média zjistíme, že stále více zpráv vzniká bez přímé zkušenosti reportéra 
se zpracovávanou událostí či prezentovaným problémem. Potřebné informace většinou novináři 
obstarávají pouhým telefonováním či elektronickou korespondencí. Byť konsolidace vlastnictví na 
českém mediálním trhu uspíšila zavádění západních novinářských standardů, profesionalizaci české 
žurnalistiky, redakce narážejí na nedostatek pracovních sil (v českých médiích je výrazně méně 
novinářů než ve srovnatelných sdělovacích prostředcích v Evropě a v USA) a na platové podmínky, 
které vyhovují spíše mladým začínajícím žurnalistům. Dochází tím k paradoxní situaci, že v klíčových 
rubrikách pracují nejméně zkušení redaktoři, a navíc se zde velice často střídají (Čermák, 2005). 
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docílit  poptávky po konzumaci dalších podobně koncipovaných sdělení (Underwood, 

2001).  Tržně  orientovaná  žurnalistika  rovněž  směřuje  k  dramatizaci  banálních 

soukromých prohřešků známých osobností, staví na pokleslém vkusu11, když akcentuje 

lidské katastrofy (požáry, automobilové a letecké nehody), násilí a kriminalitu (zprávy o 

loupežích,  vraždách,  obchodu  s  drogami,  organizovaném  zločinu),  vyzdvihováním 

konfliktních situací zajišťuje zdání kontroverze, aniž by se přitom zapletla do sporu s 

některým z držitelů ekonomické moci12 (McChesney, 2009). 

Zájem publika  je  pro  komerční  sdělovací  prostředky stěžejní,  závisí  na  něm 

existence  samotné  mediální  organizace,  stejně  jako  osudy  lidí,  jež  tato  organizace 

zaměstnává.  Z  toho  důvodu  média,  a  platí  to  především pro  ta  elektronická,  hojně 

využívají metod, kterými lze odhalit složení publika, poznat jeho spotřebitelské návyky 

a nálady, zjistit, jaké obsahy se těší největšímu zájmu konzumentů. Vedle komodifikace 

mediálních  sdělení  a  novinářské  práce  tak  dochází  i  ke  komodifikaci  mediálního 

publika,  kdy se  podle  výsledků  měření  sledovanosti  toho  kterého  obsahu,  potažmo 

podílu na trhu v určitém čase, stanovuje zařazení reklamy a její cena. Média investují do 

výzkumu  svého  publika,  zejména  monitorují  jeho  demografické  rozvrstvení.13 Na 

exaktních poznatcích založená povaha tržního soutěžení a poměrně tvrdé a nesmlouvavé 

konkurenční podmínky mediálního byznysu nutí hlavně soukromé televizní společnosti 

k  tomu,  aby  vnímaly  obsahy  svého  vysílání  jako  prostředek  upoutání  pozornosti 

nejširšího možného okruhu diváků (ideálně  s  početnou účastí  mladých lidí),  nástroj 

11 Kritéria pro posouzení přijatelných a nepřijatelných obsahů, rozpoznání mediálních výstupů s nízkým 
či pokleslým vkusem od nenápadných, a tedy nediskutovaných obsahů, potažmo obsahů s vysokým 
vkusem lze hledat v podmínkách, které zajišťují rovnováhu sociálního systému: a sice v konvencích a 
imanentních hodnotách společnosti, kulturních normách a výrazech, jež tato ustanovení získala ve 
formálním právu. Jakkoli bývají závěry v disputacích na téma identifikace prvků nízkého vkusu 
problematické, zůstává pravdou, že nejčastěji uvažované obsahy s pokleslým vkusem jsou ty nejvíce 
rozšířené a velmi prodávané (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996).

12 Obzvláště citlivé je pro novináře vyjadřovat se k událostem a kauzám, které se týkají jejich 
zaměstnavatele či inzerenta. Například listy německé vydavatelské společnosti Vltava Labe Press, 
která má v ČR výsadní postavení na trhu s regionálními novinovými tituly, do velké míry ignorovaly, 
na rozdíl od ostatních českých deníků, kontroverzní diskuse ohledně minulosti česko-německých 
vztahů. Podobně česká soukromá média neinformovala o zadluženosti jedné z největších cestovních 
kanceláří CK Fischer, jelikož tato kancelář byla pravidelným zadavatelem reklamy (Šmíd, 2004).

13 Profil publika dle sociálních a demografických charakteristik vystupuje do popředí u inzerentů, kteří 
produkují zboží nebo služby pro vybrané soubory spotřebitelů. V internetové oblasti je monitorována 
každá výměna informací, která vypovídá o spotřebitelských zvycích uživatele. Na základě toho jsou 
jednotlivé segmenty publika – skupiny lidí s podobnými zájmy, vzděláním a sociálním statusem – 
prodávány jednotlivým podnikatelským subjektům, kterým je tak umožněno přesně zacílit reklamu 
(Mosco, 2009, srov. Gandy, 2001). Médiím se přitom vyplatí mít v publiku spíše mladší konzumenty. 
Z pohledu zadavatele reklamy je mladý člověk relativně snadno ovlivnitelný, je možné tvarovat jej po 
zbytek jeho života, vypěstovat u něj návyk na spotřebu specifického produktu (Meyer, 2002).
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konkurenčního boje, kterým lze zajistit vysoká čísla sledovanosti a přední umístění v 

žebříčcích nejpopulárnějších televizních kanálů. Není tedy nijak neobvyklé, že členové 

nejvyššího vedení komerčních provozovatelů televizního vysílání opakovaně z analýzy 

trhu  vyhodnocují,  jaký  typ  relace  aspiruje  na  divácký,  a  tedy  i  obchodní  úspěch, 

ekonomické tlaky zásadním způsobem ovlivňují jejich strategii ohledně programového 

schématu, včetně volby námětu, formátu, personálního obsazení pořadu a zahájení jeho 

výroby (Meyer, 2002, srov. Mosco, 2009, Bourdieu, 2002, Altheide, Snow, 1979). 

Za  alternativu  komerčního  sektoru  jsou  považována  veřejnoprávní  vysílací 

média. Meyer (2002) však soudí, že ani fungování veřejnoprávní mediální oblasti není 

uchráněno od prosazování obchodních vztahů a zavádění tržních pravidel, byť se zde 

komerční praktiky odehrávají  ve formálně pozměněné podobě. V první řadě jsou média 

veřejné služby závislá na státních subvencích, respektive příjmech z koncesionářských 

poplatků, o jejichž výši a přísunu rozhoduje politická reprezentace.  Svým způsobem 

tedy politici plní roli vlastníků mediálních korporací, jsou to oni, kdo má poslední slovo 

v případném jednání a rozhodování o ekonomickém osudu veřejnoprávního vysílání.14 

Za zmínku ovšem stojí i fakt, že mnozí vedoucí pracovníci médií veřejné služby mají 

tendenci soutěžit se soukromými stanicemi a sami se tak vhánějí do prostředí, v němž 

vládne  trh.  Ukazatele  sledovanosti  jsou  pro  ně  stále  směrodatným  hlediskem  při 

hodnocení  manažerských  schopností  a  novinářské  profesionality,  za  časté  se  tedy, 

nedbaje veřejnoprávního zadání, ohlíží na divácké statistiky, aby porovnali vlastní práci 

s působením soukromých vysílacích kanálů.

14 Curran (2000) však argumentuje tím, že nelze srovnávat legitimitu politiků, kteří se snaží ovlivnit 
veřejnoprávní vysílací média, s legitimitou, jakou mají v rámci svých organizací vlastníci soukromých 
sdělovacích prostředků. Politici jsou obklopeni specifickým systémem omezení na bázi kontrol a 
protiváh, které si autonomní vysílací organizace vytvořily jako ochranný mechanismus právě před 
zásahy politické moci. Zato privátní majitelé se pravděpodobně setkají s mnohem menšími 
překážkami, budou-li chtít prosadit vlastní model řízení. Veřejnost navíc neprojevuje přílišný zájem o 
manipulaci v soukromých médiích, z čehož vyplývá, že tomuto sektoru neposkytuje zcela 
odpovídající formu ochrany.   
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2.  Vymezení konceptu mediatizace

Se stále frekventovanější přítomností médií  ve všech formách komunikačních 

aktivit,  trvale  se  zvyšující  mírou  prostoupení  celkového  společenského  prostředí 

mediálními  produkty  sílí  u  odborné  veřejnosti  zájem  tyto  vývojové  trendy  plně 

pochopit,  vyčerpávajícím způsobem vysvětlit  a samozřejmě také přesně pojmenovat. 

Nelze přitom opomenout,  že  se  mediální  analytici  potýkají  s  jistou terminologickou 

rozkolísaností daného tématu, narážejí na obtíže s vymezením tří vzájemně propojených 

pojmů, totiž „mediace“,  „medializace“ a „mediatizace“.  Situaci navíc do určité míry 

komplikuje,  že  se  disputace  o  mediální  komunikaci  a  její  celospolečenské  rovině 

odehrávají  na  mezinárodním  poli,  tzn. za  účasti  badatelů s  odlišným  jazykovým 

zázemím.  Přestože  tedy  bývá  jako  vědecká  lingua  franca  uznávána  a  používána 

angličtina, nelze se zcela vyvarovat drobných sémantických posunů (Livingstoneová, 

2009a, 2009b, srov. Jirák, 2005).  

2.1 Terminologické ukotvení mediatizace

Původně latinský pojem „mediace“ má obecnější platnost, jelikož se nevyužívá 

jen v mediálních studiích, ale v mnoha dalších oborech lidské činnosti (mj. v sociologii, 

psychologii, pedagogice, soudnictví), primárně ovšem popisuje konkrétní komunikační 

praxi ve specifickém sociálním kontextu. V mnoha jazycích světa, češtinu nevyjímaje, 

je  mediace  spojena  se  zásahy  do  procesů  interpersonální  komunikace,  když  značí 

„zprostředkování“ či „vyjednání“. Za účel mediace se považuje zajištění či ovlivnění 

nějakého vztahu mezi dvěma stranami, odesílatelem a příjemcem sdělení.15 (Hjarvard, 

2008,  srov.  Krotz,  2009,  Mazzoleni,  Schulz,  1999).  Zprostředkující  činitel  (ať  už 

médium či mediátor) je tedy subjekt, který jednoduše stojí uprostřed, nemusí explicitně 
15 Je přitom nutné vnímat významové distinkce v závislosti na zvoleném jazyku. Zatímco například v 

polštině a němčině termín „mediace“ („mediacja“, potažmo „Vermittlung“) denotuje 
„zprostředkování“ ve smyslu vedení účastníků sporu ke kompromisnímu řešení, v tibetštině se pod 
tímto pojmem v první řadě rozumí sjednání sňatku, když zde jako prostředník, tedy mediátor, působí 
obecní dohazovač. Naproti tomu islandština překládá mediaci jako „midlun“, tj. „přenos“,  šířeji pak 
tlumočení či sdílení informací, což v běžné řeči častěji než s činností hromadných sdělovacích 
prostředků bývá spojováno především s extrasenzorickou komunikací – médiem je zde psychotronik, 
například osoba pro komunikaci s mrtvými (Livingstoneová, 2009a).
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nikomu  stranit,  platí  však,  že  vtiskuje  průběhu mediace  určitý  ráz,  zpravidla  daný 

jedinečnou povahou zprostředkovatele a jím sledovanými cíli (Jirák, Köpplová, 2007). 

Vztah  masmédií  a  mediace  se  v  konkurenci  několika  významů,  jež  jsou  nabízeny 

multilingválními  variacemi  tohoto  výrazu,  prosazuje  jen  obtížně.  Pokud  se  termín 

„mediace“  vůbec  dotýká  mediologické  oblasti,  odkazuje  na  užití  technických 

prostředků,  s  jejichž  pomocí  lze  komunikaci  fyzicky  uskutečnit,  popisuje  funkční 

možnosti  médií  spočívající  ve  zpřístupnění  komunikace  na  dálku,  orientuje  se  na 

pojmenování  elementárního  procesu  distribuce  informace,  jímž  média  reálně 

překonávají časoprostorové bariéry, aniž by však plnohodnotně reflektoval status médií 

v  systému  společenských  vztahů,  hledisko  mediální  účasti  na  procesech  iniciace, 

podpory a modifikace sociálních interakcí (Lundby, 2009a). 

Polysémní nastavení – v němž se vedle sebe, avšak o stupeň nad vysvětlením 

zasahujícím  mimo  oblast  mediální  komunikace,  objevují  zaměření  na  média  jako 

technologie a pohled na média jako společenské instituce,  nebo v němž se dokonce 

institucionální aspekt hierarchicky prosazuje nad všemi ostatními výklady – je naopak 

markantní u anglické obdoby termínu mediace, „mediation“, jež je jedním z klíčových 

pojmů  anglofónní  větve  mediologického  diskurzu.16 „Mediation“  totiž  zahrnuje 

kauzalitu  jevů,  kterou  si  lze  představit  pod  slovem  „medializace“17: jedná  se  o 

zprostředkování, zveřejnění masovými médii, reprezentuje soubor aktivit, jehož vlivem 

se z členů společnosti (jednotlivců i organizací), přediva sociálních fenoménů, úkonů a 

vazeb stávají předměty zájmu hromadných sdělovacích prostředků, a z něhož se rovněž 

konsekventně  odvíjejí  tenze  a  transformace  socio-kulturní  reality  (Livingstoneová, 

2009a, 2009b, srov. Lundby, 2009a). Poměrně výstižnou a hojně citovanou  deskripci 
16 Livingstoneová (2009a) k tomu poznamenává, že anglické „mediation“ do jisté míry změnilo 

hodnotící zabarvení, které doprovází tento pojem v ostatních jazycích. Ať už mediace vede k uzavření 
manželství nebo k zahlazení sporů, vždy je možné vnímat ji pozitivně. Avšak v anglicky vedeném 
diskurzu mediálních a komunikačních studií je evaluace slova „mediation“ značně ambivalentní: 
přestože se jistě najdou okamžiky, kdy mediální analytici přisuzují médiím pozitivní roli ve 
společnosti (např. vyzdvihnutím jejich schopnosti informovat, spojovat místní se vzdáleným), daleko 
častěji se zabývají negativními mediálními vlivy (poukazují na komodifikaci a unifikaci obsahů 
mediálních sdělení, zamýšlejí se nad tím, kdo média vlastní a v čí prospěch je ovládá, kritizují způsob, 
jakým se mediální komunikace podřizuje neúprosným pravidlům globálního kapitalismu atp.).

17 Medializace vychází z německého „Medialisierung“. Tomuto výrazu by v anglickém jazyce odpovídal 
pojem „medialisation“, jenž se ale v anglicky psané odborné literatuře prakticky nevyskytuje. 
Sémantické stránky medializace a mediace se zkrátka snoubí v souhrnném termínu „mediation“ 
(Livingstoneová, 2009a, 2009b, srov. Lundby 2009a). Čeština oproti tomu vede pojem „mediace“ jako 
hyperonymum k termínu „medializace“, jehož význam je pevně připoután k sociální činnosti 
mediálních organizací. V tomto smyslu se slovo vžilo nejen v mediálních studiích, leč i v 
komunikační praxi (vyskytuje se v diskurzu politickém i reklamním) (Jirák, 2005).     
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konceptu „mediation“ přináší Silverstone (2002, srov. Couldry, 2008, Lundby, 2009a), 

když  jej chápe  jako dialektický proces, kterým se média (přičemž je výslovně uveden 

tisk,  rozhlasové  a  televizní  vysílání  a  také  internet)  účastní  cirkulace  symbolů  a 

významových  konstruktů  v  sociálním  prostředí.  Zmíněnou  dialektiku  v  interakcích 

masových sdělovacích prostředků a společnosti dále rozpracovává Couldry (2008, srov. 

Lundby,  2009a),  podle  něhož  média  produkují  a  přenášejí  různé  druhy  sdělení,  a 

zároveň s tím mění podmínky, za nichž jsou sama média ustavována a reprodukována. 

Děje se tak v heterogenním světě strukturovaném četnými komunikačními aktéry, kteří 

na sebe recipročně reagují, byť jsou jejich vztahy v jádru nevyvážené a asymetrické. 

Odmítnutím zjednodušeného modelu jednorázových mediálních účinků se dané pojetí 

notně blíží mediatizaci.18 

Teorie nesoucí název „mediatizace“19 vybízí  – opíraje se přitom o tvrzení,  že 

média tvoří nedílnou součást společnosti – k hledání všeobecně přijímaných schémat 

mediální saturace v různých sociálních oblastech a z této pozice přisuzuje hromadným 

sdělovacím prostředkům podstatný,  možná až určující  vliv  na podobu každodenního 

společenského života (Jirák, 2005, srov. Hjarvard, 2008). Premisu o institucionalizaci 

médií,  jejich  podílení  se  na  utváření  systémových  vztahů  a  ustáleného  sociálního 

jednání, koncept mediatizace posouvá dále, když vnímá média jako již konstituované 

svébytné  instituce  disponující  vlastními  pravidly  a  mechanismy  fungování,  nebo-li 

18 Dle Couldryho (2008) se jeho vlastní představa o „mediation“ (v tomto kontextu je na místě vnímat ji 
jako představu o medializaci) nejlépe vyrovnává s plasticitou zapojení médií do vnitřního chodu 
společnosti. Lundby (2009a) ovšem upozorňuje, že jak Silverstone (2002), tak Couldry (2008) jsou 
konceptem „mediation“ (tj. medializace) až příliš zaujati a v konfrontaci s mediatizací mu straní. 
Kritika polarizace těchto dvou konceptů se znovu vrací k faktu, že smysl slova „mediation“ má široké 
uplatnění a jeho výklad může libovolně postihovat rovněž to, co je validní pro teorii mediatizace. 
Kvalitativní změny v intencích jednotlivých složek společnosti a jejich vzájemných vazbách v 
důsledku vzrůstajícího vlivu médií by však měly být  analyzovány výhradně optikou mediatizace 
(Lunby 2009a, srov. Krotz, 2009). Uvedené teze se drží i tato práce.

19 Ač výraz „mediatizace“ (anglicky „mediatization“, německy „Mediatisierung“) vystupuje v diskurzu 
mediálních studií jako neologismus, jeho kořeny sahají hluboko do minulosti. Slovo bylo často 
používáno v souvislosti se správou Svaté říše římské a jejích nástupnických států, které tvoří současné 
Německo, vyjadřovalo povahu vztahů mezi šlechtou a nejvyšším vládcem panství. Pokud byl 
zástupcům šlechty propůjčen pozemek, tzv. léno, přímo od nejvýše postaveného vladaře, byli si před 
ním všichni šlechtici rovni. Jestliže však léno některého z šlechticů podléhalo pravomoci jiného 
šlechtice, šlo mezi uživatelem léna a nejvyšším vladařem o vztah zprostředkovaný. Akt degradace 
šlechticova postavení v relaci k monarchovi byl označován právě jako „mediatizace“ (Reitwiesner, 
1998). V tomto smyslu bývá s mediatizací zpravidla asociován Napoleon Bonaparte, jenž na počátku 
19. století postupně nařizoval reprezentantům drobných německých států, kteří do té doby byli 
odpovědní pouze císaři, loajalitu nově zřízené teritoriální autoritě. Vládce Napoleonem anektovaného 
území si přitom mohl ponechat svůj titul a někdy také jistou míru pravomocí (Livingstoneová, 2009a, 
2009b, srov. Lundby, 2009a).  
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mediální  logikou (k tomu podrobně kapitola  3).  Se stále  zřetelnější  úlohou médií  v 

institucionálních aktivitách dochází k tomu, že ostatní složky společnosti jsou nuceny 

přizpůsobit se mediálním potřebám, vyhovět požadavkům, jež na ně média kladou. V 

důsledku  toho  tradiční  společenské  autority,  které  stejně  jako  hromadné  sdělovací 

prostředky  představovaly  důležitý  socializační  prvek,  ztrácejí  své  někdejší  poslání, 

neboť se jej postupně vzdávají ve prospěch médií. Status veřejně činných subjektů je 

podmíněn  podobou  jejich  mediální  prezentace,  veškeré  instituce  se  odehrávají 

prostřednictvím médií a především na nich záleží, jak budou interpretovány. Masmédia 

vytlačují  tradiční  autority z  jejich původního prostoru.20 Míra mediální  dominance – 

pohybujeme-li  se  v  úvahách o této  věci  na škále  od prosté  závislosti  na médiích  k 

skutečnému podvolení se jejich nárokům – se současně liší na základě specifik toho 

kterého sociálního sektoru (Hjarvard, 2008, srov. Livingstoneová, 2009a, Krotz, 2009, 

Lundby, 2009a, Schrottová, 2009). 

         2.2 Princip mediatizace

Analytický,  procesně orientovaný koncept mediatizace se dělí  na čtyři  až pět 

částí.  První  z nich,  extenze,  souvisí  s  tím,  že média jsou vybavena a  uzpůsobena k 

překonávání  prostorových  vzdáleností  a  zachovávání  sdělení  v  čase.  Mediální 

technologie poskytují kontakt se sociální realitou a zpřístupňují lidem události, s nimiž 

nemohou mít  přímou zkušenost,  pomáhají  člověku překlenout  komunikační  hranice, 

které jsou mu dány vrozenými dispozicemi.21 Média navíc přinášejí stále širší rejstřík 

výrazových prostředků. Jak se rozvíjí přenosová kapacita umožňující zpracování většího 

množství dat, stupňuje se též kvalita kódování a mediované události dosahují senzorické 

komplexity, obsahy mediálních sdělení jsou díky tomu živější a působivější22 (Schulz, 

20 Nabízí se paralela s mediatizací v jejím historickém významu. Lze uvést, že oblasti institucí jako 
rodina, náboženství či škola byly médii anektovány – podobně jako kdysi německé státy Napoleonem. 
Tam, kde tyto instituce tradičně plnily roli hlavního a uznávaného vykladače morálních dilemat a 
událostí v sociálním prostředí, musí nyní čelit výraznému mediálnímu tlaku. Jejich vlivné postavení 
degraduje konkurence všudypřítomných médií a snadno dostupných mediálních obsahů.  Analogií 
Napoleona může být některý z mediálních magnátů (Livingstoneová, 2009a, 2009b).

21 Vyjádřeno McLuhanovým (1991) aforismem: média jsou extenzí člověka. Na média můžeme pohlížet 
tak, že vyčnívají jako externí, mimotělní články lidské smyslové soustavy, prodlužují mentální a 
fyziologické schopnosti člověka.

22 Z širšího hlediska tedy mediatizace nachází společný jazyk s pojetím technologického determinismu. 
Na rozdíl od něj však nepokládá za nejdůležitějšího původce sociálních a kulturních změn rozvoj 
komunikačních technologií, nýbrž lidský faktor, jenž za nimi stojí (Krotz, 2009, srov. Hjarvard,2008).
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2004a, srov. Jirák, 2005, Hjarvard, 2008, Strömbäck, 2008, Lundby, 2009a, Strömbäck, 

Esser,  2009).  Rovněž je  médiím přičítáno,  že  přemosťují  vztahové vzdálenosti  mezi 

jednotlivými  sociálními  aktéry,  představují  rozhraní  mezi  veřejnou  sférou,  v  níž 

pravidelně  dochází  k  artikulaci  všemožných  politických  stanovisek  a  komerčních 

sdělení, a privátní oblastí každého recipienta.  O médiích se nezřídka uvažuje jako o 

jakémsi abstraktním „fóru“ či „aréně“, kde mohou instituce veřejně hájit vlastní zájmy. 

Tento  model  přitom  masmédiím  nebrání  v  uplatňování  vlastních  interpretačních  a 

hodnotících konstruktů (Hjarvard, 2008, srov. Schulz, 2004, Mazzoleni, Schulz, 1999).

Ruku v ruce s extenzí jde substituce, druhý významný jev mediatizace, který 

vyjadřuje, jak média nahrazují společenské činnosti a instituce, potažmo kterak mění 

jejich  charakter.  Příkladem  budiž  televizní  přenos  návštěvy  papeže  či  královské 

korunovace,  který  nejenže  zprostředkovává  samotnou  událost,  ale  přebírá  také  její 

ceremoniální  funkci,  symbolicky posiluje  ustálené systémy hodnot  členů televizního 

publika, připomíná člověku jeho náboženskou, resp. národní a kulturní identitu (Schulz, 

2004a, srov. Hjarvard, 2008, Jirák, 2005, Lundby, 2009a). Samotné sledování televize 

může  de  facto  kompenzovat  nedostatek  sociálních  interakcí,  nabízí  kvazipartnerský 

život v těžkých chvílích osamělosti, v nemoci a stáří. Stejně tak se ale televize stává 

prostředkem výchovy dětí,  když vyplňuje jejich volný čas. Není nijak neobvyklé, že 

televizní  obrazovka  nahrazuje  rodiče,  a  to  především  díky  tomu,  že  dokáže  dítě 

zaujmout, alespoň na chvíli jej k sobě připoutat (Jirák, 2005).

Řada  modalit  užívání  médií  ovšem  není  jen  extenzí  nebo  nahrazením 

nemediálních  činností,  v  mnoha  případech  –  a  následkem  toho,  že  v  rozvinutých 

společnostech jsou lidé sdělovacími prostředky doslova obklopeni – se hranice mezi 

aktivitami,  na  nichž  se  podílejí  média,  a  aktivitami,  jež  se  mohou  odehrávat  bez 

přítomnosti  médií,  rozostřují,  ba  dokonce  stírají.  Této  skutečnosti  se  týká  třetí 

mediatizační složka, amalgamizace, popisující procesy, jimiž se mediální oblast rozpíná 

natolik, že proniká do ekonomické, kulturní a politické sféry, vytváří nové komunikační 

poměry, jež lidé zapracovávají do svých životů, aby je následně pokládali za přirozený, 

samozřejmý a esenciální prvek každodenního sociálního soužití. Během řízení vozidla 

či nakupování v obchodě člověka doprovází rozhlas, při cestování městskou hromadnou 

dopravou si lidé krátí čas četbou tisku, rodina večeří u oblíbeného televizního pořadu a 

každou chvíli (ať už přes mobilní telefon, osobní počítač nebo tablet) k člověku proudí 
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informace z internetového zpravodajství – tím vším se potvrzuje všudypřítomnost médií 

ve společenském prostředí,  na tom všem se ukazuje variabilita  percepce mediálních 

obsahů za situací,  jež by jinak neměly s médii  nic společného (Schulz,  2004a, srov. 

Jirák, 2005, Hjarvard, 2008, Lundby, 2009a, Strömbäck, Esser, 2009). 

Poslední komponentou dynamiky mediatizace je akomodace, tedy skutečnost, že 

se aktéři  sociálních procesů přizpůsobují pravidlům mediální produkce.  Disponibilita 

ekonomickou  mocí,  kompetence  k  poskytnutí  publicity,  stejně  jako  schopnost 

nahrazovat  bezprostřední  oblast  diskuse  a  rozhodování  o  veřejných  záležitostech 

vlastními platformami zvýznamňuje média v uvažování druhých23,  především pak ve 

strategiích  těch  společenských  subjektů,  jejichž  existenciální  podstata  a  předmět 

činnosti do značné míry závisí na vyladění spotřebitelského nebo veřejného mínění. Je 

proto zřejmé a nepochybné,  že zástupcům podnikatelských, výrobních či  politických 

organizací v jejich úsilí  zviditelnit  se,  strhnout na sebe více pozornosti  nezbývá než 

osvojit  si  sebeprezentační  styly,  jež  zároveň  odpovídají  institucionální,  technické  a 

výrazové  úrovni  daného  média.24 Konformismus  pod  nátlakem  pravidel  masových 

sdělovacích prostředků současně směřuje k tomu, že sociální aktéři ztrácejí významnou 

část své autonomie a stávají se závislí na chování médií (Schulz, 2004a, srov. Jirák, 

2005, Hjarvard, 2008, Strömbäck, Esser, 2009, Lundby, 2009a).   

Implicitním  katalyzátorem tranzice  k  mediatizované  společnosti  je  převedení 

mediální  logiky  –  principiální  roviny  činnosti  všech  sdělovacích  prostředků  –  na 

intersubjektivní normu. V případě, že je mediální logika v některé ze sociálních oblastí 

takto  institucionalizována,  přirozeně  promlouvá  i  do  širších  vnitrospolečenských 

struktur a nepřímo tím ovlivňuje celkový sociální systém. Jelikož je obecně pro členy 

23 Kognitivně invokovaná a mentálními schématy reprodukovaná velikost médií se přirozeně odráží i ve 
faktu, že média jsou relativně častým námětem formálních i neformálních  forem komunikace. Z toho 
důvodu Krotz (2009, srov. Hjarvard, 2008) považuje – v návaznosti na koncept sociální konstrukce 
reality Bergera a Luckmanna (1999) – mediatizaci za metaproces: úměrně tomu, jak lidé ve 
vzájemných komunikačních výměnách neustále odkazují na média a zároveň tato média pravidelně 
využívají, roste důležitost hromadných sdělovacích prostředků ve společnosti, stává se z nich klíčový 
element sociální konstrukce každodenního života, společenských a kulturních podmínek, vnitřní i 
vnější reality člověka.

24 Specifikace snah o vyvolání mediálního zájmu směřuje ještě k páté, doprovodné složce mediatizace. 
Kromě toho, že členové společnosti harmonizují své vystupování s komunikační praxí mediálních 
organizací, poskytují navíc médiím základní náměty ke zpracování, přinášejí témata, o nichž se 
domnívají, že mohou upoutat pozornost zpravodajců, vytvářejí události s potenciálem mediální účasti. 
Sociální aktéři chtějí tímto způsobem dosáhnout toho, aby si jich sdělovací prostředky všimly, 
věnovaly jim prostor na stránkách tištěných a internetových novin, v rozhlasovém a televizním 
vysílání (Strömbäck, Esser, 2009).
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společnosti typická racionalita, volí takové komunikační jednání, které se jim vyplácí, 

umožňuje dosažení vlastního cíle a zároveň je v souladu s pomyslnou společenskou 

dohodou,  nehrozí  za  něj  sankce.  Prodchnutí  společenského  kontextu  médii 

konvencionalizuje sociální interakce ve prospěch mediální logiky (Schrottová, 2009).

Podmínky procesu mediatizace, stejně jako intence jeho účastníků znázorňuje 

pět dimenzí. Tou první je dimenze cílů a racionálních kritérií, která se týká determinace 

možných  akcí  dle  úmyslů  daného  sociálního  subjektu.  Běžným  záměrem  aktéra 

mediatizace bývá pozitivní publicita,  způsob dosažení cíle je definován racionálními 

kritérii sociálního chování, která jsou ovšem racionální pouze pro určitou situaci a za 

specifických okolností (záleží například na tom, jaký sociální sektor má být osloven). 

Druhá dimenze, kontextuální, bere v potaz přítomnost publika. U každé zprávy člověk 

předpokládá  jistý  typ  prezentace,  klíčovou  roli  v  lidských  představách  přitom hraje 

zkušenost s mediálními obsahy.  Odpovídá-li  podoba zprávy prezentačním postupům, 

které  jsou  vlastní  médiím,  zvyšuje  se  pravděpodobnost  úspěšného  završení 

komunikačního aktu, podavatel sdělení má reálnou šanci, že bude publikem vnímán a 

také  pochopen.  Náplní  třetí  dimenze  je  hrozba  uplatňování  sankcí.  Veřejně  činné 

subjekty  se  většinou  obávají  negativního  mediálního  vyobrazení,  potažmo  toho,  že 

jejich  hlas  nebude  ve  sdělovacích  prostředcích  dostatečně  slyšet.  Čtvrtá  dimenze 

odkazuje  k  tomu,  že  média  potlačují  problémy,  jež  nelze  vyřešit  pomocí  mediální 

logiky. Pátá dimenze je dimenzí soupeřících institucí, standardní protichůdnosti různých 

regulativních modelů, jimiž bývá zasažen společenský život. Mediatizace naproti tomu 

předpokládá situaci relativního sociálního klidu, kdy jsou majoritní složky společnosti 

konformní s médii, čímž nahrávají sladění společenských procesů pod větší nebo menší 

převahou mediální moci (Tamtéž).

Přemýšlíme-li o důsledcích mediatizace, musíme vzít v potaz, že se primárně 

týkají  konkrétních sociálních subsystémů, též ovšem postihují  společnost jako celek. 

Zároveň se ukazuje, že konceptualizovat mediatizaci jen skrze „klasické“ teorie účinků 

médií  by  bylo  nedostatečné  a  zavádějící  (Schulz,  2004a,  srov.  Strömbäck,  2008, 

Strömbäck, Esser, 2009, Schrottová, 2009). Představy o mediálních účincích, převážně 

zaměřené  na  individuální  percepci  a  spouštěcí  stimuly v podobě obsahů mediálních 

sdělení, totiž do určité míry zanedbávají interakce na systémové úrovni, nezabývají se 

tolik  reciprocitou  mezi  hromadnými  sdělovacími  prostředky a  předměty  mediálního 
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pokrytí (Kepplinger, 2007, srov. Strömbäck, 2008, Schrottová, 2009, Strömbäck, Esser, 

2009). Pozornost mediatizace se oproti výše zmíněnému obrací k sociálním dopadům 

masmédií,  kdy  členy  společnosti  ani  tolik  neovlivňují  obsahy,  které  sdělovací 

prostředky  přinášejí,  jako  spíše  samotná  přítomnost  médií  v  sociálním  prostředí, 

deklarativní fakt, že jsou institucí protínající různé společenské sféry. Z toho důvodu lze 

efekty mediatizace považovat za nepřímé, dlouhodobé, rozpoznatelné na makroúrovni, 

přesto ale z velké části latentní (Schrottová, 2009).

         2.3 Mediatizace ve vztahu k politické sféře

Strömbäck  (2008,  srov.  Strömbäck,  Esser,  2009)  konceptualizuje  mediatizaci 

politiky do čtyř aspektů, jež dávají vzniknout čtyřem procesním fázím. Prvotně je nutné 

identifikovat  nejdůležitější  informační  zdroj  o  sociální  a  politické  realitě.  V 

postmoderním  světě,  ve  věku  rozvinutých  komunikačních  technologií  a  hojné 

konzumace  mediálních  obsahů  difúzním publikem,  bývají  do  takové  role  pasovány 

sdělovací prostředky, první stránka probíraného konceptu si proto všímá toho, do jaké 

míry média  plní  svou předpokládanou  úlohu klíčového distributora  informací,  kolik 

prostoru věnují politickému zpravodajství, zda dostatečně přibližují veřejnosti politické 

procesy.  Druhý aspekt  mediatizace  politiky se  týká legislativního  rámce,  formálních 

podmínek  existence  a  výkonu  činnosti  médií  ve  společnosti,  státním zřízení  a  jeho 

politickém režimu. Předmětem úvah je zde stupeň autonomie mediálních organizací na 

politických institucích, zejména na vládnoucích elitách. Třetí aspekt daného pojetí se 

soustředí na obsahy mediálních sdělení, když analyzuje, kdo má největší vliv na jejich 

konečnou podobu, zaobírá se tím, zda je mediální produkce doménou žurnalistů nebo do 

těchto  procesů  vstupují  také  politici,  popř.  profesionální  komunikátoři  v  politických 

službách. Se svým posledním, tedy v pořadí čtvrtým aspektem, se koncept mediatizace 

obrací  k  politické akci,  chování  jednotlivých politických subjektů (ať už zájmových 

skupin, zastupitelských orgánů, politických stran či konkrétních politických osobností), 

všímá si toho, jakým způsobem jsou vedeny politické instituce nebo jaké motivy stojí za 

určitými politickými kroky a v souvislosti s tím rozebírá, zda se politická sféra ohlíží na 

média,  přijímá  zásady mediálního  vyobrazení  politických  aktérů,  jevů  a  událostí,  a 

pokud skutečně skutečně ano, v jakém rozsahu a kontextu tak většinou činí. 
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Jak vidno, jedná se o poměrně široký koncept vzájemně propojených rovin, z 

nichž každá svým dílem pomáhá objasnit okolnosti interakcí mediální a politické sféry, 

tvoří  specifické kritérium intenzifikace vlivu médií  na  politické procesy,  a  to  až  do 

stadia mediatizované politiky.  To ovšem neznamená, že proces mediatizace musí být 

přímočarý  či  jednosměrný.  Do  jeho  dynamiky  totiž  promlouvá  soubor  několika 

proměnných:  je  nutné  operovat  se  souvztažností  mezi  mediálním  a  politickým 

systémem25,  mírou  novinářského  intervencionismu26,  potažmo  aktuální  politickou 

situací27 (Strömbäck, 2008, srov. Strömbäck, Esser, 2009).
25 Za předpokladu systémových souvislostí politických struktur se strukturami masových médií 

vypracovali Hallin a Mancini (2008) empiricko-srovnávací analýzu toho, proč jsou média v 
demokraciích taková, jaká jsou. Vznikla tak typologie tří geografických oblastí a jim odpovídajících 
tří mediálních systémů. Středomořský model je charakteristický nedostatečným rozvojem liberálních 
institucí a prostředím pokleslé politické kultury, v níž se daří klientelistickým vazbám. Sdílení 
informací je v klientelistickém prostředí nežádoucí, tudíž se zde žurnalistika rozvinula velice pomalu. 
Noviny polarizují střetávání různých názorových proudů, vysílání veřejné služby bývá zpolitizované. 
Novináři se vcelku běžně stávají politiky a naopak, chybí systém odpovědnosti za publikovaná 
sdělení, ochrana utajení žurnalisty shromážděných informací je nedostatečná. Stát hraje důležitou roli 
vlastníka, regulátora a donátora médií, ačkoli má často omezenou možnost jejich efektivní regulace. 
Severo/středoevropský model se oproti tomu vyznačuje vyspělou občanskou společností, všeobecným 
konsenzem v otázce naplňování veřejného zájmu a vysokou mírou formální organizovanosti novinářů. 
Tím, že sdělovací prostředky veřejně reprezentují rozdílné politické a sociální skupiny, zajišťují 
vnitřní vyváženost systému a rovné komunikační příležitosti. Státní moc se sice výrazně angažuje v 
mediální sféře (mj. dotacemi tisku), zásahy státu jsou ovšem takové povahy, aby vedly k ochraně 
svobody slova. Kořeny třetího modelu, severoatlantického, pak nacházíme v poměrně raném upevnění 
liberálních institucí, parlamentarismu a rozšíření gramotnosti i v nejnižších vrstvách společnosti. 
Vzývání mechanismu volného trhu dalo spolu s rozvojem průmyslového kapitalismu vzniknout 
komerčně orientovaným, finančně nezávislým a vůči politické instrumentalizaci rezistentním médiím. 
Výrazná politická orientace je charakteristická jen pro populisticky naladěný bulvární tisk, seriózní 
sdělovací prostředky se naopak snaží vyvarovat názorovému podtónu a až na výjimky se soustředí 
převážně na fakta. Novinářská obec disponuje autoregulačními pravomocemi, může se však potýkat s 
latentními podnikatelskými či politickými zájmy vlastníků mediálních organizací. 
Komplexní rozbory, metodicky příbuzné tomu výše uvedenému, týkající se paralelismu mediálního a 
politického uspořádání v postkomunistických státech střední Evropy odhalily monopolizaci určitých 
segmentů mediálního systému (v ČR je takový jev patrný na poli regionálního tisku), nízký stupeň 
novinářské profesionality (čeští novináři jsou navíc relativně skeptičtí k přínosu specializovaného 
žurnalistického vzdělání na vysoké škole, za hlavní aspekt kvalifikace pro výkon novinářské profese 
považují zejména osobní predispozice), podfinancovanost redakcí a absenci kvalitní investigativní 
žurnalistiky, přílišný politický vliv na veřejnoprávní média (Dobek-Ostrowska, Glowacki, 2008).  

26 O intervenčním přístupu novinářů k politické sféře, obzvláště ve spojitosti se zpravodajstvím z 
předvolebních kampaní, hovoříme tehdy, jestliže žurnalisté přibližují politické procesy autoritativním 
stylem, za použití vlastních postupů a subjektivních hodnocení a snaží se tak zvýšit svůj vliv a svou 
prestiž (Blumler, Gurevitch, 2001, srov. Esser, 2008). Výzkumy role politiků a novinářů v amerických 
prezidentských volbách v letech 1984 a 1996 a britských parlamentních volbách v letech 1983 a 1997 
(Blumler, Gurevitch, 2001), stejně jako komparativní studie mediálního pokrytí amerických 
prezidentských voleb v roce 2004 s mediálním vyobrazením parlamentních voleb ve Švédsku v roce 
2002 (Strömbäck, Dimitrovová, 2006), Německu a Velké Británii v roce 2005 a Francii 2007 (Esser, 
2008, srov. Esser, Strömbäck, 2009) ukázaly, že novinářský intervencionismus je nejznatelnější u 
žurnalistů ve Spojených státech. Na opačném pólu se z vybraných zemí nachází Francie. 

27 Například v době války sdělovací prostředky inklinují k loajalitě s vládou. Válečné zpravodajství se 
ve vetšině případů vyznačuje krajní selektivitou informací, vyzdvihováním pouze jedné strany 
konfliktu, implicitně podporuje národní konsenzus (McQuail, 2006, srov. Horten, 2011). 
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Přejděme k identifikaci čtyř fází procesního modelu mediatizace politiky. První 

fáze  je  dosaženo  v  případě,  že  média  představují  podstatný  informační  zdroj, 

nejdůležitější  komunikační  kanál  mezi  politickými  elitami  („ovládajícími“)  na  jedné 

straně a občany („ovládanými“) na straně druhé. Lidé se podle zpráv ze sdělovacích 

prostředků  rozhodují,  kterému politickému subjektu  udělí  ve  volbách svůj  hlas,  pro 

politiky  zase  masmédia  představují  nástroj,  jenž  jim  umožňuje  ovlivnit  voličské 

rozhodování,  přesvědčit  občany  o  prospěšnosti  navrhovaných  politických  opatření, 

zároveň jsou skrze média informováni o veřejném mínění, mají příležitost posoudit, jak 

na  jejich  vystupování  a  rozhodovací  akty  občané  reagují.  Vědomí,  že  sdělovací 

prostředky působí na percepce, postoje a přesvědčení členů mediálního publika přivádí 

zástupce politické sféry k záměru trvale řídit formální i obsahovou podobu politického 

zpravodajství.  Politické subjekty jednoduše využívají  svého mocenského postavení a 

relativně nízké úrovně profesionality novinářů, aby v zájmu svých politických ambicí 

kontrolovaly  tok  mediálních  sdělení  a  usměrňovaly  média  v  hodnocení  politických 

událostí  a  procesů.  Již  v  první  fázi  –  kdy  se  politika  stává  mediovanou  –  tedy 

registrujeme  jistý  dopad  mediální  logiky  na  politické  instituce,  jenž  zase  zpětně 

determinuje značně omezenou autonomii médií na politických aktérech. Vstup médií do 

politického  života,  včetně  zapojení  mediálního  zprostředkování  do  politické 

komunikace,  ovšem  vytváří  elementární  předpoklad  etablace  mediálního  vlivu  na 

vzorce myšlení a jednání politických aktérů, představuje neopomenutelné východisko 

dalších fází procesu mediatizace politiky (Strömbäck, 2008).

  Se vzestupem médií na institucionální úrovni dochází k tomu, že jejich obsahy 

bývají stále více ovlivňovány interně stanovenými pravidly mediální oblasti, potažmo 

konkrétní  mediální  organizace,  a  vliv  politických  představitelů  na  fungování 

hromadných sdělovacích prostředků se naopak marginalizuje. Druhá fáze mediatizace je 

tedy etapou osamostatnění médií na politické sféře. V žádném případě však nelze tvrdit, 

že  by  média  přechodem  z  první  fáze  do  druhé  nabyla  naprosté,  bezprecedentní 

nezávislosti. Činnost mediálních organizací je stále omezena hranicemi, jež stanovují 

zákonné normy a regulační orgány. Nicméně v rámci takto vymezeného prostoru média 

dosáhla toho, že mohou sama kontrolovat své obsahy, rozhodovat o skladbě vlastního 

zpravodajství, stejně jako o lidech, kteří dostanou v jednotlivých příspěvcích možnost 

vyjádřit se, sdělit veřejnosti svůj názor. S pozvolnou autonomizací médií úzce souvisí 
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profesionalizace žurnalistického povolání.  Mediální komunikátoři  disponují  vlastními 

zdroji informací, mohou si tedy oproti předchozí fázi dovolit pragmatičtější přístup k 

politickým subjektům, jejichž ústředním záměrem je ovlivnění podoby zpravodajských 

výstupů, nejsou nuceni bezvýhradně zprostředkovávat informace preferované různými 

zájmovými skupinami. Masmédia přestala být a priori vnímána jako snadno využitelný 

instrument politického soupeření, místo toho se stala seriózním partnerem politických 

subjektů ve vyjednávání podmínek vzájemné koexistence, a přestože si političtí aktéři 

mohou  v  některých  případech  stále  udržovat  nad  médii  mírnou  převahu,  prosadit 

politickou logiku do mediální sféry je pro ně stále obtížnější (Strömbäck, 2008). 

Ve  třetí  fázi  média  zůstávají  dominantním zdrojem informací  a  významným 

komunikačním kanálem mezi různými společenskými sektory. Dále však posilují své 

autonomní  postavení,  jejich  důležitost  v  relaci  k  politice,  ale  i  ostatním  sociálním 

odvětvím roste,  členům společnosti  tudíž  nezbývá než  se  vzrůstajícímu  vlivu  médií 

přizpůsobit. Politické subjekty se ve snaze ovlivnit svůj mediální obraz, komunikovat s 

občany a působit na veřejné mínění snaží proniknout do zpráv, za tímto účelem rozvíjejí 

praktiky systematické  regulace  zveřejňovaných  obsahů,  založené  ovšem na  podstatě 

fungování  médií,  pracující  s  žánry,  rytmikou  a  metodami,  jež  jsou  médiím vlastní. 

Média se tak stávají  integrální součástí  procesů politického rozhodování,  jejich moc 

spočívá v tom, že vnucují politické sféře vlastní pravidla, přičemž reakcí politických 

aktérů na mediální tlak není snaha ovládnout sdělovací prostředky (první fáze), popř. 

zájem dohodnout se na podmínkách interakcí, soužití v sociálním prostoru (druhá fáze), 

nýbrž  adaptace  médii  stanovených  norem,  submisivní  podřízení  se  výměnou  za 

předpoklad (nikoli jistotu) pozitivní publicity (Tamtéž). Politici jednoduše doufají, že 

když  se  naučí  vyhovět  sdělovacím  prostředkům v  jejich  požadavcích,  budou  za  to 

odměněni  zvýšenou  mediální  pozorností,  dostanou  v  médiích  prostor  k  tomu,  aby 

prezentovali  sami  sebe,  vytvořili  dojem,  jenž  podle  jejich  mínění  bude  imponovat 

širokému  spektru  voličů.  Přizpůsobení  se  médiím  je  tedy  považováno  za  vysoce 

racionální postup, jakýsi strategický nástroj, který však nekoresponduje s přirozeností 

politické logiky,  ani s modalitami zpravodajské produkce (Meyer, 2002, srov. Louw, 

2008).  Jsou  to  média,  kdo  rozhoduje  o  vyobrazení  politických  témat  a  politických 

aktérů,  mediální  realita  tím  pádem  překrývá  realitu  objektivní.  Nicméně  flexibilita 

reprezentantů  politické  sféry  má  své  limity:  politické  subjekty  se  nezpronevěřují 
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podstatě politiky více než považují za nutné, stále jsou si vědomy zásadních tenzí ve 

vztahu mediální a politické oblasti, chrání si svou integritu, udržují alespoň minimální 

hranice mezi politickými zákonitostmi a standardy médií (Strömbäck, 2008).

V reflexi trvalého rozšiřování mediální reality však politická tělesa nejsou nadále 

schopna, jak ozřejmuje čtvrtá fáze, izolovat se od kontinuálního působení sdělovacích 

prostředků na vlastní myšlenkové a konativní vzorce. Výsledkem je přeměna struktury 

politických  procesů,  potažmo  úplné  nahrazení  obvyklých  mechanismů  politického 

rozhodování  médii  prosazovanými  principy.  Politici  internalizují  –  ať  už  vědomě či 

bezděčně – pravidla fungování sdělovacích prostředků, odlišnosti v rysech mediálního 

účinkování  a  politické  akce  mizí,  politická  a  mediální  oblast  splývají  pod autoritou 

mediální logiky. Masmédia dospěla k takové nezávislosti na politických institucích, jaké 

jen  lze  v  sociálním systému dosáhnout  (víme-li,  že  absolutní  volnost  není  možná). 

Pobízeny vidinou ekonomického profitu se hromadné sdělovací prostředky orientují na 

obsahy  s  komerčním  potenciálem,  čímž  determinují  zřetelný  příklon  politické 

komunikace k sofistikovanějším formám práce s voliči, realizovaným prostřednictvím 

permanentní publicity a cílené propagace. Pro politické elity, bez ohledu na to, jsou-li 

zrovna ve vládě,  nebo tvoří  opozici,  je příznačné, že se z velké části profilují skrze 

média,  přesouvají  těžiště  politických procesů do mediálního prostoru a přenechávají 

jádro politiky transformačním účinkům institucionální expanze médií (Tamtéž).
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3. Mediální logika

V  pozadí  konceptu  mediatizace  se  nachází  mediální  logika.  Ta  představuje 

soubor  esenciálních  faktorů  samotné  existence  médií,  sestává  z  procesů,  které 

determinují,  jakým způsobem mediální  pracovníci  třídí  svůj  materiál,  jaké  postupy 

využívají k jeho zpracování, jakým stylem jej prezentují, jaké mu přidělují významy. 

Hledisko  logiky  médií  je  absolutní  samozřejmostí  v  pracovním  rámci  všech 

profesionálních komunikátorů, když promlouvá do podoby mediálního diskurzu, tvoří 

obsahové formáty inherentní s  příslušným typem média.  Ve vztahu k recipientům je 

zároveň mediální logika natolik čitelná, že působí jako podmiňující faktor pro modality 

porozumění smyslu mediální produkce. Společenský přesah mediální logiky způsobil, 

že se každá větší instituce stala součástí mediální kultury, participuje na podobě světa, 

mezi jehož základní rysy patří mediální saturace, nepřetržitý vliv médii distribuovaných 

symbolů.  Platí,  že  když  sdělovací  prostředky  předvádějí  a  interpretují  nějaký 

institucionální  fenomén,  forma  a  obsah  těchto  institucí  jsou  pozměněny  tak,  aby 

korespondovaly s mediální logikou. Veřejnosti je tím předkládána vize „normálního“ 

světa, nabídnut výklad procesů a jevů, které lze všeobecně tolerovat. Sociální subjekty 

jsou vedeny ke konformitě, tudíž se přirozeně přizpůsobují mediální logice, akceptují 

obraz mediálně vytvarované reality jako interpretační rámec sociálních interferencí a 

perspektivu účinného řešení běžných problémů společenského života (Altheide, Snow, 

1979, srov. Schrottová, 2009, Lundby, 2009b, Strömback, 2008, Hjarvard, 2008).

3.1 Standardy a rutiny žurnalistické profese

Masmediální zpravodajská produkce je vždy kolektivní činností, která vyžaduje 

vysoký  stupeň  psychické  odolnosti,  flexibility  a  připravenosti  reagovat  na 

neočekávatelné situace, současně ale podléhá předem vytyčeným pravidlům, vychází z 

ustálených, zaběhnutých mechanismů, repetitivních zpracovatelských a kompozičních 

procedur. Redakční týmy se většinou potýkají s časovými omezeními v podobě pevně 

stanovených termínů odevzdání  definitivní  podoby zpravodajského materiálu,  v jisté 
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periodě  musí  vyprodukovat  určitý  počet  výstupů,  což  je  nutí  k  systematizaci  jejich 

práce,  efektivnímu rozvržení a rozdělení jednotlivých pracovních úkolů. Organizační 

stránka  výroby  obsahů  je  obvykle  vysoce  racionální,  byrokratizovaná,  přičemž  od 

každého  redaktora  je  ostatními  vyžadováno,  aby  se  s  těmito  interními  zásadami 

mediální  organizace,  které  jsou  ovšem  praktickou  aplikací  obecnějších  profesních 

hodnot, sžil a řídil se jimi v každodenním výkonu svého povolání. Důsledkem je, že se 

novináři  naučili  vnímat  svět  zpravodajskou  perspektivou,  schématy  v  rámci 

žurnalistických norem, významů a rutin, vytvořili si kognitivní a evaluativní kritéria, jež 

jsou z velké části vsazena do formálního kontextu redakční práce a již méně odrážejí 

konzistentní interpretace nemediované reality (Altheide, Snow, 1979, srov. Louw, 2005, 

Tuchmanová, 1978).

Na  žurnalisty  je  permanentně  kladen  požadavek  rychlého,  zábavného, 

zajímavého,  srozumitelného,  snadno  pochopitelného  a  přitom  fakticky  přesného 

zpravodajství. Z toho důvodu novináři automaticky využívají univerzálních osnov, které 

jim umožňují bez větších prodlev předat základní sdělení o události, jednoduše zachytit 

to, co je na referovaném tématu nejdůležitější a nejzajímavější a zároveň se vyvarovat – 

v případě komplexních témat, jež doprovázejí složité okolnosti – redundantního popisu 

okrajových  jevů,  zahlcení  recipienta  nadměrným  množstvím  informací.  Každý 

zpravodajský příspěvek by měl odpovídat na šest elementárních otázek („Kdo?“ „Co?“ 

„Kdy?“  „Kde?“  „Jak?“  „Proč?“),  jimiž  je  novinář  při  vyprávění  příběhu  veden  k 

fakticitě. Dle zažitého schématu obrácené pyramidy bývá podstata zprávy umisťována 

hned na začátek, čímž se žurnalisté snaží o okamžité upoutání pozornosti recipienta, 

vtahují publikum do centra dění28, budují drama, poutavou naraci příběhu a stejně tak 

vyjadřují kolik se jim podařilo setřídit důkazů, jak důkladně a s jakou věrností dokážou 

událost  zdokumentovat.  Důraz  na  výhradně  ověřené  údaje  a  věcnost  obsahů  je 

profesionálnímu  diskurzu  žurnalistiky  vlastní29,  nejen  v  novinářských  kruzích  je 
28 V televizním zpravodajství je uvedení do děje nejzřetelněji vyjádřeno živým vstupem reportéra přímo 

z místa události. Reportáž vizuální formou informuje diváka, že se zpravodaj právě nachází tam, kde 
se odehrává hlavní příběh, kde dochází ke všemu podstatnému. Televize si dává záležet, aby byl v 
pozadí redaktorovy postavy vidět hlavní objekt zájmu (např. hořící dům) či dominanta města, odkud 
novinář referuje (Hradčany v Praze, Big Ben v Londýně atp.) (Tuchmanová, 1978).

29 Přísnost ve vyžadování fakticity se však může lišit. Zatímco u závažných aktuální zpráv („hard news“) 
je zpracování formou obrácené pyramidy, kde jsou fakta vždy na prvním místě, prakticky nutností (i 
vzhledem k tomu, že na „hard news“ se často nelze připravit a jejich okamžité zařazení do zpráv je 
prioritou každé redakce), v případě odlehčenějších zajímavostí („soft news“) si novinář může dovolit 
volnější narativní strukturu. Tyto spíše doplňující zprávy bývají vyjmuty z koloběhu redakčních 
uzávěrek, nejsou tolik pod editorským dohledem, pracují s nadsázkou (Tuchmanová, 1978). 



30

považován za standard kvalitní zpravodajské činnosti, redaktorům pomáhá v tom, aby si 

vytvořili  sebeobraz  nositelů  objektivity,  nepřipouštěli  si  konstruktivistickou  povahu 

mediálního sdělení (Louw, 2005, srov. Tuchmanová, 1978).

Tematicky bohaté zpravodajství s vícero ustálenými rubrikami30 musí zpracovat 

velký  objem informací  z  různých  společenských  sfér,  proto  je  v  rámci  pracovního 

kolektivu nutná specializace. Každý redaktor má přidělen určitý okruh témat, na která je 

dlouhodobě zaměřen, v nichž by se měl velice dobře orientovat, někteří novináři se pak 

soustředí  na  specifické  lokace,  kam pravidelně  docházejí  za  informacemi,  redaktoři 

zahraničního  zpravodajství  mohou  působit  v  jisté  geografické  oblasti.  Rozmístěním 

novinářů  v  zemích  či  poblíž  legitimních  institucí,  u  nichž  lze  předpokládat  příliv 

relevantních informací, redakce vytvářejí tzv. zpravodajské sítě, které jsou postaveny 

tak, aby zachytávaly „velké ryby“, tedy události, o něž se zajímá hodně lidí, které nesou 

potenciál, že budou sledovány širokou veřejností. Míra disperze a hustoty sítě se odvíjí 

od ekonomických možností dané mediální organizace, závisí na tom, jaké personální 

kapacity, technické vybavení, potažmo jakou úroveň logistiky je vrcholný management 

mediální společnosti schopen zajistit, vždy se ale v tomto ohledu snaží uspokojit zájmy 

a  poptávku  svého  publika.  V  redakcích  obvykle  vycházejí  z  toho,  že  pozornost 

recipientů silně  poutají  jen některé  lokality,  že  se  publikum zajímá pouze  o určitou 

tématickou oblast a s ní spojený soubor lidí (mnohdy v nevšedních, zvláštních rolích), 

že  převážně  sleduje  aktivity  specifických  organizací.  V  souladu  s  tím  sdělovací 

prostředky vysílají  reportéry  na  vybraná  místa  (radnice,  policejní  ředitelství,  soudy, 

parlament)  a za vybranými lidmi (politická reprezentace,  úředníci,  soudci,  policisté), 

upínají svou pozornost na omezený počet organizací a teritorií (Tuchmanová, 1978).

Zpravodajská  síť  v  podstatě  stanovuje  hranice  sociálního  světa.  Tam,  kde  je 

hustě propletena, vznikají informačně exponované oblasti,  odkud novináři pravidelně 

referují  o  všemožných  událostech,  kde  si  nenechají  ujít  žádnou  podstatnou  zprávu, 

naopak v těch částech sítě, které obsahují mnoho skulin, je propustnost informací daleko 

vyšší,  zpravodajské  pokrytí  zde  nemá  takovou  prioritu.  K  této  skutečnosti  může 

přispívat  i  hierarchické  uspořádání  zpravodajců  v  rámci  sítě.  Na  místech,  jež  jsou 

považována  za  důležitá,  obvykle  působí  zkušenější  žurnalisté,  kteří  se  těší  respektu 

svých kolegů, mají důležité slovo v redakci a také pobírají o něco vyšší mzdu než mladí 
30 Také v řazení rubrik můžeme nalézt jistou rutinu. Zpravodajství obvykle začíná událostmi z domova a 

ze světa, následují regionální témata a na závěr sportovní rubrika a počasí (Altheide, Snow, 1979).
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externí  redaktoři,  které  si  média  zpravidla  najímají,  aby  sledovali  dění  v  méně 

atraktivních lokalitách. Šéfredaktor při rozhodování o tom, který z příspěvků dostane 

větší prostor, nebo který vůbec bude zvěřejněn, zda ten od kmenového zaměstnance či 

ten od externisty, většinou preferuje zprávu prvního z nich. Důvodem přitom ani tolik 

není relativně vysoký status zkušeného profesionála uvnitř pracovního týmu, jako fakt, 

že do něj organizace investovala. Podobná situace nastává, existuje-li možnost výběru 

mezi  příspěvkem vlastního  štábu  a  informace  zpracované  tiskovou  agenturou  nebo 

oficiálními místy. Jestliže se redakce nemusí spoléhat na vnější zpravodajský servis (s 

úbytkem financí v redakčních rozpočtech však jde o stále vzácnější jev), znovu raději 

upřednostní materiál od vlastních redaktorů, aby legitimizovala jejich nasazení v terénu, 

rozložení  zpravodajské  sítě,  byť  třeba  agenturní  informace  zpoza  hranic  této  sítě 

disponuje podobnou razancí (Tuchmanová, 1978). 

Teritoriální, organizační a tématická specializace ovšem není neměnná. Redakce 

představuje  těleso s  vnitřní  dynamikou,  v souladu s  žurnalistickými  hodnotami a  za 

dodržení profesních norem je povinna vyrovnat se s variabilitou kritických situací, jež 

mohou  v  procesu  zpravodajské  produkce  nastat.  Pokud je  to  nezbytné,  specializace 

novinářů  ustupuje  do  pozadí  a  od  každého  z  nich  se  očekává,  že  bude  schopen 

standardně  zpracovat  událost,  která  nepřísluší  jeho  obvyklé  rubrice.  Přílišné  lpění 

jednotlivců na konkrétních tématech by totiž v případě neplánované absence některého 

z  reportérů,  jeho krátkodobé nedostupnosti  či  indispozice,  mohlo způsobit,  že  se  ve 

zpravodajské síti vytvoří příliš velká mezera, její zachytávací funkce přestane platit a 

médiu  budou  scházet  původní  informace  z  patřičné  společenské  sféry.  Aby  bylo 

skutečně možné za jakýchkoli okolností pokrýt sledovaný prostor v celé jeho šíři, je 

žádoucí  a  potřebný  všeobecný  přehled  novinářů,  jejich  zvýšené  povědomí  o 

rozmanitých problematikách, které společnost aktuálně probírá, všestranná orientace v 

množině  charakteristik  kulturní  a  sociální  reality.  Kompetence  referovat  prakticky o 

čemkoli, nahradit specialistu, aniž by se tato alternace projevila na kvalitě výsledného 

obsahu,  je  znakem  profesionality,  svědčí  o  zdárné  internalizaci  rutin  a  pravidel 

žurnalistické činnosti (vždyť právě vzorec šesti novinářských otázek a schéma obrácené 

pyramidy pomáhají udržet nutný standard, na druhou stranu mohou žurnalistiku učinit 

přehnaně řemeslnou), přispívá k optimální spolupráci členů redakčního týmu, efektivitě 

práce ve zpravodajské místnosti (Tuchmanová, 1978, srov. Altheide, Snow, 1979).
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Kredibilita novináře a jeho přínos pro médium do značné míry závisí na tom, 

jakými  disponuje  zdroji.  Žurnalisté  se  vždy snaží  rozmnožit  své  informační  zdroje, 

jelikož  si  s  jejich  pomocí  opatřují  vhled  do  různých  sociálních  sfér  a  oborů  lidské 

činnosti, získávají více či méně pozoruhodné náměty ke zpracování a vytvářejí si tím 

pestrou  mozaiku  znalostí,  jež  jim případně  otevírá  možnost  autorské  participace  na 

několika rubrikách, budují informační kapitál,  který významně usnadňuje – zvláště v 

rychlém  pracovním  shonu  pod  tlakem  blížící  se  uzávěrky  –  zaplnění  přiděleného 

prostoru na stránce nebo času ve vysílání. V otázce rozpoznání zpravodajsky vhodného 

zdroje velmi záleží na jeho moci a společenské prestiži.  Čím vyšší je sociální status 

zdroje, tím většího věhlasu a příznivější pověsti novinář v oboru požívá.31 Proto patří k 

rutinám žurnalistů, že ze všeho nejvíce poskytují publicitu osobám v elitních pozicích a 

daleko  méně  udržují  kontakty  s  občanskými  hnutími  či  angažovanými  jednotlivci, 

jejichž působení není institucionalizované (Tuchmanová, 1978, srov. Louw, 2005). 

Pro žurnalisty je  pochopitelně výhodné,  je-li  jejich zdroj  snadno dosažitelný, 

pokaždé ochotný poskytnout výpověď k nějakému tématu. V tomto ohledu se jeví jako 

snazší  spolupráce  s  organizacemi,  které  za  sebou mají  štáby pracovníků pro  styk  s 

médii.  Mezi  tržně  orientovanou  žurnalistikou  a  zdroji  s  podporou  profesionálních 

komunikátorů  existuje  symbióza:  redaktoři  potřebují  citace  do svých obsahů,  zdroje 

zase chtějí prosadit ve veřejném prostoru vlastní myšlenky. (Louw, 2005, srov. Fraklin, 

2004).  Zažitou praxí  vysílacích médií  je pak využívání  žurnalistů  z  vlastní  redakce, 

potažmo  z  jiných  médií  k  tomu,  aby  komentovali  politické  kauzy,  živé  přenosy  a 

aktuální společenské události. V éteru často vystupují jako „experti“, obvykle přinášejí 

rychlé  soudy,  povrchní  hodnocení,  mají  tendenci  zlehčovat  probírané  téma,  působí 

nenuceně.32 Tito  pravidelní  návštěvníci  médií  bývají  vždy  k  dispozici,  připraveni 

odpovědět na otázky. Redakce se nemusí příliš namáhat s jejich sháněním, přízeň médií 

z nich učinila celebrity (Louw, 2005, srov. Bourdieu, 2002, Altheide, Snow, 1979).

31 Za jediné užitečné zdroje bez mocenském postavení jsou v žunalistických kruzích považovány osoby, 
jež mají blízko k vlivným lidem. Do této kategorie lze zařadit příslušníky byrokratického aparátu 
(sekretářky, tajemníky atd.), kteří přihlížejí důležitým rozhodovacím procesům, mohou přinášet řadu 
pikantních zákulisních informací (Tuchmanová, 1978).

32 Bourdieu (2002) televizní komentátory označuje výrazem „fast-thinkers“. Jde podle něj o lidi, od 
nichž se očekává pohotová reakce, okamžité vyjádření stanoviska. Ve výsledku tedy myslí v 
„hotových názorech“, produkují jednolitý proud všedních a konvenčních idejí. Vyřčené floskule lze 
ihned přijmout, v důsledku své vyprázdněnosti a pod dojmem značně zrychleného přednesu však stěží 
vyvolají v recipientovi adekvátní myšlenkovou odezvu. Komunikace je to okamžitá, jelikož v určitém 
smyslu neexistuje.
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3.2 Tvorba mediální agendy

Tuchmanová (1978, srov. Louw, 2005) uvádí, že zpravodajství je jako okno s 

výhledem do  světa.  Tento  výhled  ale  není  komplexní  a  jednoznačný,  protože  jej  v 

přeneseném smyslu determinuje počet okenních tabulí, průsvitnost skla, velikost rámu, 

do nějž je sklo zasazeno nebo to, zda okno směřuje na rušnou ulici či do klidné zahrady. 

Stejně  tak  je  důležité,  jakým  způsobem  se  člověk  dívá  –  z  jakého  úhlu,  z  jaké 

vzdálenosti a s jakou koncentrací. Před pozorovatelem se tedy nemusí rozprostřít celá 

krajina,  spíše  je mu poskytován jen částečný pohled na vnější  svět,  prostředí  mimo 

okenní  rám  (můžeme  si  zde  představit  zeď)  mu  z  kognitivního  hlediska  zůstává 

zapovězeno.  Nastavení  výhledu  na  společenské  dění  závisí  na  tom,  jaké  události 

žurnalisté  vyhodnotí  jako významné, zpravodajsky přínosné,  hodné pozornosti,  které 

aspekty z  obrovského množství  úkazů a  změn v  širším okolí  publika  se  rozhodnou 

zveřejnit,  na jaká témata  v mediální  agendě upozorní,  jaký dají  veřejnosti  podnět  k 

diskusi. 

Není zkrátka v možnostech médií pokrýt veškeré světové dění a přestože jsou 

mnohé druhy událostí na mediálně méně sledovaných místech rutinně opomíjeny, stále 

nezbývá dostatek žurnalistů k zachycení všech aspektů, ani u těch nejdůležitějších zpráv 

dne. Agenda sdělovacích prostředků je tedy sestavována redukováním vstupních stimulů 

z  vnějšího  světa,  za  pomoci  systematického třídění  obrovského množství  informací, 

výběrem toho,  co  podle  mediálních  pracovníků  stojí  za  povšimnutí.  V nitru  těchto 

procesů se nacházejí  různé faktory,  jež činí  z  mediální agendy závislou proměnnou, 

mapují synchronizační vzorce vztahů mezi mediálním pokrytím témat a  partikulárními 

zájmy vlivných sociálních subjektů, identifikují hlavní původce agendy, kteří stojí mimo 

mediální  organizace,  stejně  jako  modulační  znaky  v  charakteristikách  samotného 

mediálního prostředí a novinářské profese (McCombs, 2009, srov. Meyer, 2002, Louw, 

2005). 

V první řadě do výstavby mediální agendy promlouvají zpravodajské hodnoty, 

kterými  je  implicitně  vyjádřena  zpravodajská  přijatelnost  události,  zároveň se  jejich 

prostřednictvím v redakcích hodnotí nároky na zpracování všech souvislostí, jež s sebou 

ta která událost nese. Absencí či naopak přítomností  zpravodajských hodnot je dáno 
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postavení  události  v  konkurenci  ostatních  informací,  které  by  potenciálně  mohly 

proniknout  do  zpravodajství.  Žurnalistům  významně  napomáhají  při  selekci  zpráv 

(přičemž redaktoři v tomto zpravidla anticipují zájmy publika), tvoří jakýsi univerzální 

návod,  metodickou  linku  k  prezentaci  daného  tématu,  naznačují,  na  co  by  se  měl 

novinář během zpracovávání materiálu soustředit, co se nabízí zdůraznit a co naopak 

vynechat. Svou kvalitativní povahou jsou zpravodajské hodnoty implikací profesních 

norem a  tradic  zahrnujících  souhrn  pracovních  zvyklostí,  jež  ozřejmují  a  provázejí 

obvyklou praxi ve všech typech médií (Golding, Elliot, 2006).

Jednotlivé hodnoty byly vysledovány komunikačními teoretiky prostřednictvím 

konkrétních analýz zpravodajských příspěvků,33 nicméně mezi novináři nemají  úlohu 

vědomě formulovaných,  záměrně  aplikovaných norem.  V rámci  oboru  spíše  fungují 

jako tacitní konsenzus, společná představa o podobě zpráv. Zároveň se předpokládá, že 

schopný redaktor  jednotlivé hodnoty přimknuté k jisté  události  bez potíží  rozpozná, 

ačkoli si této vlohy bez cizího upozornění ani nemusí být vědom. Vliv zpravodajských 

hodnot  vstupuje prakticky dennodenně do všech částí  mediálního systému a týká se 

celého výrobního procesu (Meyer, 2002). Kompetice hodnot ve zpravodajství je přitom 

odvislá  od  období,  v  němž  se  uskutečňuje,  někdy dokonce  může  přetvořit  původní 

podstatu  mediované  události.  Především  v  letních  měsících,  v  období  „okurkové 

sezony“, které je poměrně chudé na zpravodajsky atraktivní dění, je možné, že novináři 

přepracují  starý příběh,  potažmo jej  vytvoří  z  události,  jež  by se  jinak  do mediální 

agendy  nedostala.  Aby  před  publikem,  svými  nadřízenými,  ale  i  sami  před  sebou 

legitimizovali  svůj  výběr,  dokázali,  že  dělají  svou  práci  dobře,  kompenzují  absenci 

hodnot u zprávy intenzifikací významu události. Z příběhu, jenž by jinak stál na okraji 

zájmu, média vytvoří drama, které se dobře prodává (Altheide, Snow, 1979).     

33 Základy koncepce zpravodajských hodnot položil empirický výzkum Galtunga a Rugeové (1965), 
kteří rozborem zahraničního zpravodajství identifikovali tucet hodnot (prvních osm je založeno na 
tom, co zaujme publikum, zbylé čtyři hodnoty jsou pak úzce propojené s kulturou dané země, v níž to 
které médium působí): frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, 
kontinuita, variace, vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizace, negativita. Studie 
Westerstahla a Johanssona (1994) se oproti výše uvedenému omezuje pouze na pět hodnot: důležitost, 
blízkost, dramatičnost, přístup a ideologie. Podle Goldinga a Elliota (2000), jejichž přístup více 
reflektuje trend komerčně zaměřené žurnalistiky, můžeme rozeznat následující hodnoty: drama, 
vizuální atraktivita, zábava, význam, rozměr („size“), blízkost, stručnost, negativita, novost, zaměření 
na elity, personalizace. Brighton a Foy (2007) vnášejí do uvažování o zpravodajských hodnotách svou 
dlouholetou editorskou zkušenost. Přestože původní seznam hodnot Galtunga a Rugeové považují za 
překonaný, nechtějí se ho zcela vzdát. Spíše si zmíněnou koncepci berou na pomoc jako odrazový 
můstek k definování vlastního systému zpravodajských hodnot, který sestává ze sedmi položek: 
důležitost, aktuálnost, kompozice, očekávání, neobvyklost, význam („worth“) a vnější vlivy.
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Média se též v procesu utváření agendy ovlivňují navzájem. Jednotlivé redakce 

často sledují zprávy ostatních médií, hledají tatáž témata, snaží se, aby jim neuniklo nic 

z  toho,  čemu  se  věnuje  konkurence.  Motivem  novinářů  k  intermediální  agendě 

(McCombs,  2009),  nebo  také  cirkulární  cirkulaci  informací  (Bourdieu,  2002),  bývá 

potvrzení  správnosti  vlastních  zpravodajských  závěrů  ohledně  událostí  daného  dne. 

Mediální prostředí se tím de facto mění v uzavřenou obec, jejíž členové se recipročně 

posilují  v  identifikaci  se stávajícími  profesními hodnotami  a  normami,  vytváří  efekt 

mentální koheze, napomáhají tématickému sblížení nabízených obsahů.34 Zásadní úlohu 

původce homogenizovaných mediálních agend též zastávají tiskové agentury. Sdělovací 

prostředky, jež čerpají zprávy z agenturního servisu, zpravidla pouze redukují kvantitu 

agenturního zpravodajství, tématickou skladbu ovšem  nemění.35

Vedle  mediální  agendy působí  ve  společnosti  mnoho  dalších  organizovaných 

agend, které ovšem spoléhají na zviditelnění se v mediálním prostoru. Snaha o zavedení 

vlastního tématu do agendy médií přivádí mnohé veřejné aktéry – zájmové skupiny, 

podnikatelské  subjekty,  nevládní  organizace,  legislativní  orgány,  politické  strany  i 

politiky samotné – do služeb profesionálních komunikačních manažerů, pracovníků v 

oblasti  public  relations (PR),  kteří,  jak bylo uvedeno v souvislosti  s žurnalistickými 

zdroji, udržují s médii nadstandardní, vzájemně prospěšné vztahy. Značná část z toho, 

co  se  mediální  publikum  dozví  o  aktivitách  různých  lidí  v  rozličných  sociálních 

oblastech  bývá  výtvorem PR,  zprávou,  za  jejímž  vznikem stojí  najatí  odborníci  na 

veřejnou komunikaci  nabízející  žurnalistům velké množství  uspořádaných informací, 

často sepsaných novinářským stylem. Bez příspěvků pravidelně přicházejících od PR 

agentur a tiskových odborů veřejného či nevládního sektoru  by byla mediální agenda z 

hlediska rozsahu i obsahu výrazně odlišná (McCombs, 2009).

34 Komparace agend zpravodajství hlavních českých deníků (Lidové noviny, Hospodářské noviny, 
Právo, Mladá fronta DNES a Blesk), nejsledovanějších celoplošných televizních stanic (Nova, Prima, 
Česká televize) a dvou rozhlasových stanic (Český rozhlas – Radiožurnál, Impuls) prokázala, že ve 
sledování tématických oblastí zkoumaná média vykazují podobné preference. Z obecného pohledu se 
neliší ani agendy komerčních a veřejnoprávních médií, ačkoli je patrný rozdíl v pozornosti, kterou obě 
skupiny ve sledovaném období věnovaly nejčastějším tématům (Nečas, 2009). 

35 Vliv zpravodajských agentur dopadá i na média lokálního charakteru. Dokladem je výsledek šetření 
odrazu zpráv agentury Associated Press v obsazích čtyřiadvaceti deníků vycházejících v americkém 
státě Iowa. Ty druhy agenturních informací, které patřily k nejčastěji otiskovaným v jednom listu, se 
zároveň vyskytovaly mezi nejčastěji publikovanými obsahy v ostatních listech. To stejné lze uvést o 
průměrně a nejméně otiskovaných typech zpráv. Vybrané vzorky zpravodajství tak nesly v podstatě 
stejnou míru podílu jednotlivých kategorií zpráv, která se ještě velmi blížila umístění příspěvků v 
celém informačním souboru od Associated Press (Gold, Simmons, 1965, srov. McCombs, 2009).
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3.3 Interpretace témat

Každý  novinářský  popis  jakéhokoli  objektu  zpravodajství  s  sebou  nese  jisté 

atributy nacházející se na škále kontinua, jehož jeden konec tvoří mikroúroveň a druhý 

makroúroveň. Atributy vyššího řádu,  které se vyskytují  na makroúrovni,  se nazývají 

„rámce“  („frames“)  a  jejich  uplatňování  ve  vztahu  k  mediálně  vykreslovaným 

událostem je „rámcování“ („framing“).  V rámcích se snoubí několik atributů nižšího 

řádu,  jež  společně  poutají  pozornost  k  dominantní  perspektivě  vybraného  tématu 

(obvykle prostřednictvím titulku a perexu zprávy), předkládají ke zvážení úhel pohledu, 

determinují,  co  je  důležité  a  co  nikoli.  Rámec je  vždy atributem,  protože  plní  jeho 

základní deskriptivní funkci, zatímco atribut může být považován za rámec pouze za 

předpokladu, že vykazuje komplexní charakter, zahrnuje ostatní atributy na mikroúrovni 

(McCombs, Ghanemová, 2001, srov. McCombs, 2009). 

K  základním  krokům  principu  rámcování  řadíme  selekci  a  zdůraznění. 

Rámcováním dochází k výběru symbolických aspektů vnímané reality, vytvoření obrazu 

sociálního světa postaveného na kontextuálním posílení specifické stránky jevu, o němž 

obsah komunikovaného sdělení pojednává. Užití rámců ve zprávách vede přednostně k 

pojmenování určitého problému, revizi nákladů a přínosů v jednání příčinného původce 

na  základě  sdílených  sociálních  norem  a  kulturních  hodnot.  Stejně  tak  se 

prostřednictvím rámců prosazuje kauzální interpretace, když jsou identifikovány síly, 

které  daný  problém  vytvořily.  Rámcování  též  přináší  morální  hodnocení  aktivit  a 

samotné osoby příčinného původce, doporučuje možná řešení popisovaného problému a 

predikuje jejich dopad na společenské soužití. K rámcování může docházet vědomě i 

nevědomě,  nakládání  s  významy  sdělení  je  u  obou  stran  procesu  komunikace  – 

podavatele a příjemce – podmíněno individuálními psychickými procesy a systémem 

internalizovaných hodnot. Závěry, které recipient vyvodí z dekódované informace, se 

nemusí  nutně  shodovat  s  nastavením rámců  v  distribuovaném sdělení.  Jestliže  však 

účastníci komunikace disponují společnou kulturní znalostí, lze oprávněně očekávat, že 

veškeré zdůrazněné či naopak upozaděné interpretace povedou recipientovo myšlení a 

intence autora rámců bude naplněna  (Entman,  1993, srov.  Reese,  2001, McCombs, 

Ghanemová, 2001, McCombs, 2009, Street, 2001).
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Zpravodajské  obsahy  bývají  rámcovány  jako  epizodické  nebo  tématické. 

Přestože se ve většině případů oba způsoby rámcování překrývají, jeden vždy převažuje. 

Epizodické rámce jsou typické zejména pro televizní formát, jenž je založen na vizuální 

podmanivosti,  vyžaduje  dynamický  sled  událostí,  dramatickou  výstavbu  děje  a 

emocionální dimenzi prezentovaných příběhů. Za účelem zaujetí divákovy pozornosti se 

epizodické  televizní  zpravodajství  mnohdy  orientuje  na  lidský  rozměr  událostí, 

vyobrazuje  veřejná  témata  na  příkladech  konkrétních  lidí  (kroky vlády v  sociální  a 

hospodářské  oblasti  tak  mohou  být  ilustrovány  reportáží  o  složitých  životních 

podmínkách nezaměstnaných, téma politického rozhodnutí zrušit protidrogové centrum 

může být převedeno na příběh v tomto středisku vyléčeného narkomana atd.), případně 

vyzdvihuje aktuálnost a naléhavost vybraných událostí speciální doprovodnou grafikou 

(předěly  upozorňující  na  „mimořádné  zpravodajství“)  a  pravidelným  zařazováním 

reportážních  vstupů  z  terénu  (třeba  i  z  jednání  politiků  za  zavřenými  dveřmi). 

Epizodické rámce jsou přitom prosty věcnějšího pohledu na prezentované téma, složitou 

problematiku ukazují tak, že ji recipienti primárně přisuzují jedinci, nikoli společnosti. 

V důsledku omezené stopáže televizního zpravodajství  pak tyto rámce z velké části 

opomíjejí  souvislosti,  pozadí  mediované  události,  informují  především  skrze  obraz, 

pomocí  přitažlivě  nasnímaných  a  rychle  se  střídajících  záběrů  (Iyengar,  1991,  srov. 

McCombs, Ghanemová, 2001, Street, 2001, Altheide, Snow, 1979).

Naopak  tématické  rámcování  obsahu  se  vyznačuje  obecnějším  pohledem na 

objekt zpravodajství, zasazuje témata do širšího kontextu, drží se spíše abstraktní roviny 

vykreslení události. Zatímco prostřednictvím epizodických rámců dochází k objasnění 

témat  na  základě  konkrétních  událostí,  tématické  rámcování  v  první  řadě  sleduje 

kolektivní,  potažmo  celospolečenskou  dimenzi  sledovaného  objektu  (v  centru 

pozornosti  tak nestojí  život  lidí  bez práce,  nýbrž debata  o rekvalifikačních kurzech, 

změnách ve státních výdajích na sociální dávky atp.). Tématický rámec tedy referuje o 

systémových konfiguracích, vysvětluje podmínky procesu sociální změny, zdůrazňuje 

společenskou odpovědnost za daný problém a v témže duchu může posilovat vnímání 

vyobrazené události publikem, skrze fakta zahrnuje do úvahy historické pozadí tématu 

(např.  statistikami  dlouhodobého  vývoje  nezaměstnanosti,  počtu  vyléčených 

narkomanů) a rovněž dovoluje nastínit předpoklad budoucího vývoje (Iyengar,  1991, 

srov. Street, 2001, McCombs, Ghanemová, 2001).
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Pokud jde o atributy nižšího řádu, tedy mikroatributy, jejich funkce spočívá v 

nuančním vykreslování aspektů objektu, který se objevuje v médiích. V komparaci s 

rámci  jsou atributy na  mikroúrovni  jednoduššími  prvky,  nemají  moc určovat  hlavní 

téma zpravodajského příspěvku, přisuzují ovšem objektům zájmu novinářů rozmanitá 

specifika,  neobjevují  se na začátku zprávy,  ale  jsou začleněny do jejího trupu,  tvoří 

součást jednotlivých výpovědí. Mezi atributy však panují zásadní rozdíly. U některých z 

nich  existuje  větší  pravděpodobnost  než  u  jiných,  že  se  stanou součástí  mediálního 

obsahu, dalších si v procesu dekódování mohou recipienti spíše všimnout než ostatních, 

stejně  tak  si  určité  atributy  spíše  zapamatují  než  jiné,  bez  ohledu  na  četnost  jejich 

výskytu  či  dominanci  ve  sdělení.  Vykazují-li  strukturace  obrazu  předmětu 

zpravodajského sdělení u recipientů silnou odezvu, působí jako přesvědčivé argumenty. 

Ty bývají při interpretaci sdělení považovány za významnější než jiné atributy, podílejí 

se na usměrňování mínění publika36 tím, že je veřejnost spolehlivě asociuje s objektem, 

u něhož se pravidelně objevují, a podle toho přistupuje k jeho hodnocení. Přesvědčivé 

argumenty tedy přinášejí takové charakteristiky objektu, že se z nich stávají vodítka pro 

zvýšení významu jistých témat, osob či problémů v agendě veřejnosti (McCombs, 2009, 

srov. McCombs, Ghanemová, 2001). 

36 Koncept usměrňování (původně označovaný jako „priming“) rozebírá spojnici mezi podobou 
zpracovaného mediálního výstupu, dílčími preferencemi veřejnosti a nakonec i celkovým názorovým 
směrem. Mediální působení prostřednictvím rámců a nejvýraznějších atributů vede k tomu, že lidé ve 
svých postojích vycházejí z perspektiv nabídnutých sdělovacími prostředky, svá hodnotící kritéria 
opírají o stanoviska, která jsou jim nabízena v mediálních obsazích (McCombs, 2009).
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4. Politická logika

Politika má nepochybně značnou přitažlivost, neboť její systém mobilizuje řadu 

rozmanitých  společenských  sil,  je  součástí  myšlenkového  paradigmatu,  na  jehož 

základě lze spontánně nabýt povědomí o institucionálních kategoriích, pochopit formy 

sociální  organizace,  formulovat  oblast  zájmů  a  cílů,  obhajovat  program  činností. 

Jednotlivé cíle, jichž se má dosáhnout, a metody, které by se za tím účelem měly použít, 

přitom nejsou nezbytně ve shodě. Z toho vyplývá, že politika nese prvek konfliktu, ale 

obsahuje  také  prvek  dohody,  představuje  permanentní  boj  o  moc,  výhody  a  zisky, 

zároveň ale sleduje cestu racionálního budování konsenzu, harmonizace a stabilizace 

praxe.  Jestliže  by  byly  programy  činností  v  rámci  soudržné  sociální  entity  ostře 

antagonistické, existoval by boj bez možné kooperace a došlo by k rozpadu koheze. 

Politika je nejdůležitější charakteristikou společenské pospolitosti,  odkazuje k dílčím 

úsekům sociálního  světa  i  společnosti  jako  celku,  tvoří  podmínku každé  spolupráce 

mezi lidmi (Aron, 1993, srov. Colebatch, 2005). Vstupy do politického systému jsou 

realizovány  komunikací,  přičemž  jednotlivá  politická  sdělení  –  nároky  na  vládu, 

požadavky  po  organizační  změně,  stejně  jako  vyjádření  podpory  stávající  podobě 

systému  –  distribuují  do  politické  arény  hromadné  sdělovací  prostředky.  Výstupy 

systému – jež mají podobu závazných rozhodnutí a politické akce – pak musí být, opět 

prostřednictvím masových médií, představeny veřejnosti (Mazzoleni, Schulz, 2000).

4.1 Kompetice hodnot a usilování o moc

Vnitřní  logika demokratických institucí  je  odvozována od toho,  že  nositelem 

suverenity je lid. Je ovšem zřejmé, že početný lid – soubor jedinců, kteří tvoří danou 

pospolitost  –  nikdy sám nevládl,  jelikož  není  jako  celek  schopen  vykonávat  vládní 

funkce.  Ve složitě strukturovaných společnostech se tudíž pokládá za nutné rozlišovat 

mezi právně legitimním původem autority a jejím faktickým držitelem. Lid v tomto 

ohledu vystupuje jako titulární suverén obdařený legitimní autoritou, avšak faktickou 

mocí, jež přímo umožňuje spravovat záležitosti celku, nedisponuje, místo toho přenáší 
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svou  autoritu  na  menšinu,  která  ji  opravdu  vykonává.  Západní  politické  režimy 

vycházejí z toho, že když je lid svrchovaný, musí občané svobodně volit mezi kandidáty 

pro výkon moci (Aron, 1993, srov. Schulz,  2004b).  Pravidelné svobodné volby jsou 

nástrojem  obsazování  veřejných  úřadů,  spočívají  v  rovné  soutěži  o  hlasy  voličů. 

Subjekty, jež chtějí získat podíl na vládě, odpovídat za tvorbu politiky a prosazovat v ní 

určité  zájmy,  jsou  nuceny  vést  kampaně,  organizovanou  formou  komunikovat  s 

veřejností, apelovat na elektorát, aby se vyjádřil pro věc, kterou daný politický aktér 

zastává a považuje ji za důležitou. K volebním kampaním tedy patří informování voličů 

o programech a kandidátech, snaha posílit stávající podporu stoupenců kandidáta a jeho 

strany,  ale  také  mobilizovat  a  přesvědčovat  k  podpoře  dosud  nerozhodnuté  voliče. 

Organizace kampaní přitom prošla v průběhu let  zásadní proměnou, jíž lze spatřit  v 

tranzici  od tradičních  komunikačních  forem, jako jsou především osobní  kontakty s 

voliči na mítincích, k profesionalizovaným kampaním, kterým dominuje komunikace 

řízená mediálními odborníky.37 Zapojením expertního faktoru do realizace kampaní a 

politické  persvaze  (viz  také  podkapitola  5.3)  se  boj  o  voliče  postupně  posunul  k 

symbolickým  sdělením,  mediální  profilaci  a  reflexím  analýz  názorového  vyladění 

voličstva (Bradová, 2005, srov. Schulz, 2004b).

Ve vývoji stylů vedení kampaně můžeme rozlišit tři etapy: premoderní, moderní 

a postmoderní kampaň. Premoderní kampaně se začaly realizovat na konci 19. století, 

kdy bylo uděleno všeobecné volební právo. Jejich vedení se ze všeho nejvíce opíralo o 

kontakty  s  potenciálními  voliči  na  lokální  úrovni.  Straničtí  dobrovolníci  z  místních 

organizací vylepovali volební plakáty, roznášeli volební programy, oslovovali stoupence 

partaje, starali se o finanční zdroje, plánovali a zajišťovali přímé spojení mezi voliči a 

kandidáty. Na samém vrcholku organizace kampaní ovšem stál předseda strany, jenž se 

jako jediný účastnil národní formy kampaně. Stranického lídra obklopoval nepočetný 

tým politických  poradců,  národní  kampaň  však  byla  spíše  epizodického  charakteru, 

pořádaná  výhradně  za  účelem  předvolebního  boje.  Dominantním  zdrojem 

zprostředkování informací většímu množství voličů byl stranický tisk, který buď přímo 

vlastnily  a  podporovaly  politické  partaje,  anebo  byl  řízen  nezávisle,  ovšem tak,  že 

37 Negrine a Lilleker (2002) upozorňují, že profesionalizace (dle USA, kde tato praxe vznikla, též 
označovaná jako „amerikanizace“) není v politické komunikaci zcela nový úkaz, jak by se mohlo jevit 
vzhledem k tomu, že ji odborná literatura hojně připisuje současným kampaním. Autoři spíše v 
profesionalizaci spatřují kontinuální proces, během něhož se politická komunikace změnila tak, že je v 
daleko větší míře než kdy předtím kontrolována profesionálními konzultanty.
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sympatizoval s politickým programem příslušné strany a ve svých komentářních textech 

jej  explicitně  podporoval.  Posléze  se  rovněž  začaly  k  politické  propagaci  používat 

rozhlas,  a  dokonce  i  film.  Úpadek  kampaní,  jež  v  současnosti  považujeme  za 

premoderní, nastal v polovině 20. století, nicméně jejich prvky se stále uplatňují alespoň 

ve  volbách  druhého  řádu,  především  lokálních  a  regionálních,  kde  má  úzké  sepětí 

kandidátů s voliči a jejich přímé oslovování stále své opodstatnění (Bradová, 2005).

Přechod od premoderních k moderním kampaním řadíme na počátek 50. let 20. 

století. Směr tomuto vývoji začali udávat externí a placení komunikační odborníci. Ti 

nahradili  stranické  funkcionáře  a  dobrovolníky,  kteří  kampaně  dříve  zajišťovali  a 

přispívali na ně svým volným časem a prací. S tím souvisí také oslabení role místních 

organizací  ve prospěch koordinovaných agitačních metod na národní  úrovni.  Kromě 

krátkých oficiálních kampaní, jež se vždy odehrávaly v mírném časovém předstihu před 

konáním voleb, získaly značný význam dlouhodobé kampaně, včetně jejich výrazného 

vyobrazení v médiích. Strany se začaly orientovat na systematické prosazování lídra, 

dosažení jeho co možná nejčastějšího vystupování v hlavních relacích (ve večerních 

zprávách,  v  politických  debatách)  nově  se  objevivších  televizních  kanálů  a  naopak 

rozvolnily  své  vztahy  s  tiskem.  Televize  přinesla  do  té  doby  netušené  možnosti  v 

oslovování širokého spektra voličů, jako nejpodstatnější se ale jeví to, že kandidujícím 

subjektům výrazně usnadnila působení na „plovoucí“, stranicky neukotvený elektorát, 

jehož  voličské  chování  často  rozhoduje  o  celkovém  výsledku  voleb.  Spoléhání  se 

jednotlivých  partají  na  služby  agentur  pro  výzkum  veřejného  mínění,  pomoc 

profesionálních poradců a manažerů kampaně, navíc ještě po delší čas, vedlo ke zvýšení 

finančních nákladů na celkovou předvolební propagaci. Z hlediska zapojení občanů do 

volebního  procesu  ale  byly moderní  kampaně pasivní,  jelikož  se  vzdálily  občanům, 

učinily z nich převážně nezúčastněné diváky událostí kampaně (Tamtéž).

Od 90. let 20. století  registrujeme proces spojený s utvářením postmoderních 

kampaní.  Typickým  znakem  postmoderní  kampaně  je  značně  fragmentarizované  a 

složité mediální prostředí, v němž strany musí vyvíjet enormní snahu, aby se jim dařilo 

kontrolovat produkci komunikačních výstupů a zvládat přijímání nových technologií. 

Trend rozkvětu digitální komunikace možná poněkud paradoxně přispívá k tomu, že se 

kampaně ve vývoji  vrací  na pomezí mezi  lokálně aktivní premoderní  formu a spíše 

pasivní formu národní, televizní kampaně charakteristickou pro moderní stadium. Na 
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jedné straně totiž bývá užito e-mailů, sociálních sítí či internetových diskusí k přímé 

aktivizaci elektorátu, užšímu kontaktu s voliči, organizaci nadnárodní programové sítě, 

na straně druhé pestřejší nabídka televizního, ale i rozhlasového vysílání vypouští na 

občany stále  více simplifikovaných politických  hesel,  významově povrchní  politické 

reklamy. Role profesionálních mediálních poradců, PR technik a volebních průzkumů se 

de  facto  vyrovnává  roli  politických aktérů.  Vzhledem k  neustálé  přítomnosti  těchto 

elementů v politické komunikaci se již kampaně nemusí omezovat jen na období před 

volbami (Bradová, 2005).

Pravidelné prosazování postojů, ideálů a zájmů je pro politické aktéry snazší, 

dokážou-li s pomocí komunikačních manažerů podnítit ve veřejném prostoru vzrušující 

atmosféru.  Z  hlediska  efektivity  politického  uplatnění  je  proto  vhodné  podepřít 

prezentaci  politického  programu,  zastávaných  hodnot  a  racionálních  východisek 

jiskrnými proklamacemi,  jejichž expresivita  dává politickému subjektu větší  šanci  k 

tomu, aby se zviditelnil  a vyvolal  požadovanou impresi.  Sofistikovaným vytvářením 

obecného  nadšení  je  možné  opatřit  vybraná  témata  a  stanoviska  krajní  vážností, 

dosáhnout legitimizace plánovaných intencí, ale i již aplikovaných politických kroků, 

získat masy na svou stranu. Věcná dimenze politiky se tudíž snoubí s dovedností její 

propagace. Obě tyto složky politického diskurzu mají svůj zvláštní význam, jeví se jako 

nezbytné, byť každá vychází z jiné esence. V mediálních výstupech politiků však často 

bývá politický program zastíněn konstrukcí dojmu (Louw, 2005).

4.2 Dynamika politického procesu

Proces  politiky  je  popsán  jako  řada  etap  ve  vývoji  a  sledování  jistých  cílů 

(počínaje myšlenkou přes vlastní akci zakončenou řešením), přičemž tyto etapy bývají 

prezentovány jako kruh. Cyklický  model naznačuje existenci přirozeného přechodu z 

jedné etapy v druhou, permanentní revitalizaci systémových parametrů. Zrod politické 

linie nastává iniciační fází,  jež otevírá cestu k ostatním stadiím politického procesu, 

strukturuje veškeré následné diskuse, spory i rozhodnutí, je věcí zásadní důležitosti v 

tom smyslu, že vytyčuje politickou agendu, tedy že určité jevy sociální reality definuje 

jako politické problémy a stanovuje,  jakým způsobem se na tyto problémy zaměřit. 

Vychází-li iniciace „shora“, tzn. z pozice legálních autorit (politických vůdců, vládních 
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formací  atd.),  zpravidla  se  týká  maximalizace  zastávaných  hodnot,  osobních  zájmů 

politického lídra nebo ideologické perspektivy určité vládnoucí strany. Většinou však 

platí, že čím je politický systém demokratičtější a pluralističtější, tím větší vliv mají na 

iniciaci  politických otázek  tlaky „zdola“,  tedy podněty z  lidu,  od neorganizovaných 

jedinců i zájmových skupin, jež nemusí nutně soutěžit ve volbách, neusilují o převzetí 

politické odpovědnosti, hlasitě se však vyjadřují k politickému dění (Heywood, 2004, 

srov. Colebatch, 2005). Klíčovým měřítkem moci a rovnosti, determinantem participace 

na politickém procesu je proto přístup ke komunikaci, který se rovná přístupu do médií. 

Sociální aktéři komunikují ve veřejné sféře38, aby vyjádřili své hodnoty a zájmy, dali 

najevo  své  preference,  směr  uvažování  o  veřejných  záležitostech,  zpětnou  vazbou 

zároveň  poznávají  aktivity  vládnoucích  elit,  což  samo  o  sobě  preference  veřejnosti 

tvaruje a modifikuje, utváří veřejné mínění. Jelikož se uchazeči o politické vůdcovství 

orientují  na úspěch ve volbách,  jsou v zásadě nuceni  formulovat  politické návrhy a 

opatření, jež budou významově přihlížet k tomu, co společnost znepokojuje a po čem 

lidé touží (Bennett, Entman, 2001, srov. Heywood, 2004). 

Zájmy níže postavených účastníků v té které oblasti  politiky se často mohou 

jevit jako poměrně vágní a neuspořádané, dokud je neartikulují představitelé některých 

zainteresovaných  stran  s  odborností,  která  je  relevantní  pro  určitý  problém.  Kolem 

specifických témat  se  tedy za pomoci  dobře informovaných a  veřejně aktivních lidí 

vytvářejí  tzv.  politické komunity,  jejichž vnitřní  vztahy jsou postaveny na sdílených 

zkušenostech či společné názorové orientaci jednotlivých členů a mnohdy se i vyznačují 

přesahem  dělící  čáry  mezi  vládními  a  nevládními  útvary,  veřejným  a  soukromým 

sektorem.  Příslušníci politických komunit – výzkumníci, lobbisté, profesoři, úředníci, 

ale  i  čelní  novináři  –  dlouhodobě  sledují  jistou  problematiku,  na  základě  své 

konceptuální znalosti o dané věci přispívají k organizování politické aktivity, upozorňují 

na širokou škálu věcí, přicházejí s konkrétními případy a nabídkami, jak se jim věnovat. 

38 Ideální veřejná sféra, jak ji stanovuje Habermas (2000), je nezávislá na vládě, působí v ní svobodná 
média, její podmínky dovolují všem občanům bez rozdílu kriticky hodnotit vládní rozhodnutí, 
usměrňovat a konrolovat mocenské elity, otevřeně vyslovovat vlastní názory, aniž by za to hrozil 
postih ze strany politického režimu. Podmnožinou sféry veřejnosti je potom dle Bennetta s Entmanem 
(2001) politická sféra. V jejím rozmezí jsou ideje spojovány s politickými aktéry, kteří oplývají 
mandátem rozhodovat o výsledku veřejných jednání. Dahlgren (2001) však zmiňuje, že médii 
vytyčená veřejná sféra nemusí svým rozprostřením zcela odpovídat sféře politické. Mnohé kabelové 
televize, jak známo, překračují hranice států a dokonce i kontinentů, ale například Evropská unie 
nemá veřejnou sféru založenou na společném médiu. Občané EU tedy musí k participaci na evropské 
politice využívat veřejnou sféru odpovídající hranicím státu, v němž přebývají. 
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Vedle  angažovaných  složek  sociálního  systému se  pak  do  procesu  iniciace  zapojují 

opoziční politické strany. Ty produkují alternativní soubory politických opatření, aby se 

nejevily pouze jako destruktivní subjekty kritizující tvůrce rozhodnutí, ale jako strany 

způsobilé  vládnutí  a  schopné  nést  politickou  odpovědnost.  Zařazení  problému  do 

politické agendy je ve svém důsledku  mechanismem, jenž ovlivňuje alokaci zdrojů, 

souvisí s tím, koho se bude řešení problému týkat a jaké požadavky na zdroje mohou 

být vzneseny (Colebatch, 2005, srov. Heywood, 2004). 

Jakmile  je  problém  či  soubor  problémů  součástí  politické  agendy,  musí  se 

pečlivě  analyzovat.  Přechází  se  tedy ke  stadiu  formulace,  jež  může  někdy vést  i  k 

zásadnímu  přepracování  uvažovaných  návrhů.  Nejprve  je  vybrán  průběh  jednání  a 

aktéři, kteří se budou tohoto jednání účastnit, zapojí se do rozpracování politiky. Aby 

politické  komunity  dosáhly  snadnějšího  přístupu  k  závažným  politickým  jednáním, 

vykazují  snahu opustit  strukturu neformálních vztahů a naopak získat  institucionální 

postavení – zakládají tedy různé svazy, asociace, sdružení, unie, hnutí, ale také vědecké 

instituty a think tanky. Takový postup bude vláda většinou podporovat, protože je pro ni 

jednodušší jednat spíše s organizovanými než neorganizovanými uskupeními, vyhovuje 

jí,  když  rozptýlené  zájmy hovoří  jedním hlasem, disponují  čitelnými  programovými 

východisky. Z interakcí účastníků procesu následně vychází nové cíle a priority. Jelikož 

má  na  určení  cílů  obvykle  značný  vliv  veřejné  mínění,  stejně  jako  média,  která  se 

považují za ochránce veřejného zájmu, není zaručeno, že priority, k nimž dospějí ti, kdo 

je stanoví, budou totožné jako priority, které měli na mysli ti, kdo politiku iniciovali. 

Nakonec je však jedna z variant řešení problému vybrána, což fakticky znamená, že se 

učinilo  autoritativní  rozhodnutí.  Přestože  bývá  závěrečný  výstup  prezentován 

prostřednictvím  konkrétní  osoby,  tedy  jako  rozhodnutí  ministra  či  premiéra,  ve 

skutečnosti se jedná o výsledek interakcí byrokratického aparátu příslušného vládního 

úřadu se zástupci dotčených zájmů. Politikovi sice nelze upřít roli primární hybné síly, 

on sám je však pouze jedním z vícero účastníků komplexního procesu rozhodování, jen 

vzácně může vytvářet ryze vlastní politku, k učinění rozhodnutí vždy potřebuje podporu 

dalších aktérů (Colebatch, 2005, srov. Heywood, 2004, Meyer, 2002).

Třetí  stadium spočívá v implementaci  politických rozhodnutí.  V této  části  se 

odráží reálné rozdělení práce mezi těmi,  kteří  vybírají  cíle,  tedy politickými lídry,  a 

těmi, jejichž úkolem je vybraných cílů dosáhnout, tedy administrátory. Pro stát je vždy 
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nezbytné najít úředníky, vytvořit fungující administrativu. Každý úředník je odborník a 

profesionál,  je  kvalifikovaný,  ví,  co  je  možné  udělat,  plní  zadání,  která  plynou  ze 

zákonů  a  vládních  nařízení.  Avšak  podstata  byrokratické  funkce  je  přísně  neutrální, 

jelikož úředník nedisponuje pravomocí autoritativně rozhodnout. Ve společnosti oproti 

tomu vládnou profesionální politici, kteří dohromady představují specifickou kategorii, 

autonomní vůči ostatním řídícím kategoriím. Zvláštnost moci politických subjektů tkví 

v tom, že není určována kompetencemi, nýbrž legitimitou, mandátem od lidu. Politici 

nemusí být odborníci na jednotlivé oblasti veřejného života, jejich specializací je totiž 

umění mírumilovně vládnout, schopnost efektivně vést  ostatní  a současně pravidelně 

dosahovat kompromisu, pozorovat smysluplné, umírněné představy občanského sektoru 

a inkorporovat je do vlastního politického programu. Z tohoto pohledu politici vystupují 

jako reprezentanti lidu, plní funkci právě tak nezbytnou, jako je funkce administrativy, 

protože neexistuje politický režim, jenž by mohl trvat bez komunikace mezi ovládanými 

a vládnoucími (Aron, 1988 srov. Colebatch, 2005). 

Politický proces vrcholí evaluací, jež umožňuje tvůrcům politiky zjistit, do jaké 

míry dosahují svých záměrů, stejně jako zvážit, zda danou politiku sledovat dále, nebo s 

ní  skončit,  přeorientovat  se  na  jinou.  Evaluací  získané  informace  se  tedy  mohou 

opětovně  využít  ve  stadiích  iniciace  a  formulace,  představují  východiska  pro  další 

politický cyklus, který může vyústit v nové politické návrhy a napomoci tak doladění a 

zkvalitnění  stávajících  politik.  Kromě  toho,  že  se  soustředí  na  otázky  vhodnosti  a 

účinnosti  jednotlivých  politických  opatření,  může  evaluace  rovněž  osvětlovat 

procedurální  otázky,  tzn.  jak  je  organizováno  stadium  formulace,  s  kým  a  kde  se 

konzultuje a jakým způsobem dochází ke kontrole implementace (Heywood, 2004, srov. 

Colebatch, 2005). 
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5. Interakce mediální a politické sféry

Logika médií a logika politiky, jak byly popsány v předcházejích kapitolách, na 

sebe neustále vzájemně působí. Masmédia jsou klíčovým prvkem v přibližování politiky 

veřejnosti, byť se jejich úloha v průběhu času měnila (Louw, 2005).

5.1 Vývoj mediálně-politického vztahu 

Politická role médií získala svou hmatatelnou podobu v období 18. století, kdy 

se utvářela měšťanská společnost, jež postupně začala vystupovat proti státnímu aparátu 

a  jako  nástroj  svého  politického  boje  používala  tisk.  Vznikla  politicky  angažovaná 

žurnalistika,  která  sice  ještě  netvořila  součást  vlastního  politického  procesu,  jejím 

standardem  ovšem  bylo  otevřené  stranění  jistému  názorovému  proudu,  důrazné 

prosazování konkrétního pohledu na veřejné záležitosti a naopak zlehčování opačného 

politického postoje.  Patřilo  k  dobovým zvyklostem,  že  publicisté  dávali  zřetelně  na 

srozuměnou  svou  předpojatost,  ostrými  a  přímočarými  polemikami  na  stránkách 

jednotlivých  periodik  však  ve  výsledku  formovali  názorový  pluralismus,  úspěšně 

rozvíjeli  veřejnou  diskusi,  soustavným  požadováním  změn  v  rigidních  politických 

poměrech  příspívali  k  emancipaci  veřejného mínění,  posilovali  politické  uvědomění 

lidu39 (Louw, 2005, srov. Köpplová, Köppl, 1989). 

39 Těžiště vývoje se nepochybně nacházelo v Anglii. Politická žurnalistika zde zapustila kořeny v 
důsledku rozkvětu parlamentarizace státní moci, vytvoření první kabinetní vlády a funkční 
legitimizace opozičního tábora. Nově zakládané bojovné politické listy posunuly novinářskou praxi od 
převážně zahraničního zpravodajství k politickým komentářům a posuzování kroků vlády a 
panovníka. Rozsáhlý konflikt tisku s parlamentem následně vedl k tomu, že novináři získali právo 
zveřejňovat parlamentní rozpravy. Politicky angažovaná žurnalistika rovněž významně působila v 
procesu sbližování britských kolonií na severoamerickém kontinentu a založení Spojených států 
amerických. Rozmach prodělala také ve Francii v souvislostí s Velkou francouzskou revolucí 
(Köpplová, Köppl, 1989). Českého tisku se politizace dotkla až v průběhu 19. století. Noviny byly 
tribunou vlastenecky orientovaných politických osobností, které požadovaly autonomii Zemí Koruny 
české v rámci rakouské monarchie. Politické žurnalistice ve jménu státoprávního boje zásadně 
napomohlo zrušení cenzury v  roce 1848. Díky tomu se v dosud nevídané míře objevila na stránkách 
novin politická témata a rovněž vzniklo mnoho nových periodických i nepravidelně vycházejících 
titulů (jejich existence ale většinou neměla dlouhého trvání). Od 60. let do konce 80. let pak česká 
média tvořila představu politické veřejnosti, byla nástrojem přímého vlivu na politickou moc a 
rozhodování. Došlo k vnitřní názorové diferenciaci, vedoucí pozici ve formování české společnosti 
však mělo liberální křídlo, jež ve svém ústředním deníku – Národních listech – hájilo národní zájmy a 
stavělo se nepřátelsky vůči centralizaci moci reprezentované vládou ve Vídni (Bednařík a kol., 2011).
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Jak tisk  jakožto  nositel  publicity  napomáhal  šíření  liberálních  idejí  (svoboda 

slova, rovnost před zákonem, zrušení feudalismu, všeobecné volební právo) a postupné 

transformaci podoby společenského života, došlo v 19. století k zapojení novinařiny do 

politického procesu. Přestože bylo členství v kolektivních politických orgánech a s tím 

spojené  vykonávání  politických  rozhodnutí  stále  výsadou  privilegovaných  elit  s 

dědičnými  třídními  vazbami,  relativně  úzkého  okruhu  vysoce  postavených  a  dobře 

situovaných  lidí,40 tištěná  média  se  začala  podílet  na  formulaci  politických  priorit, 

kritizovala vládu, přibližovala politiku široké veřejnosti. Žurnalistika byla vnímána jako 

„čtvrtý stav“41, stále prestižnější profese, která nabízí platformu pro prezentaci názorů 

na politické záležitosti, zprostředkovává seriózní a racionálně vedenou veřejnou debatu, 

detailně informuje o legislativních záměrech politických aktérů,  efektivně kontroluje 

mocné,  aktivizuje  občany  a  ovlivňuje  veřejné  mínění.  Tento  druh  žurnalistiky  se 

vyhýbal senzacím a účelové skandalizaci, nestranil žádnému politickému proudu, mohl 

se však s některým z nich dostat do konfliktu, neboť často referoval o záležitostech, 

jejichž zveřejnění politickým činitelům příliš nevyhovovalo (Louw, 2005).

Legalizace politicky aktivní veřejnosti dovedla část tisku k tomu, že se již necítil 

být nucen jednoznačně vyjadřovat určité názory, opustil své polemické postavení a začal 

se ve větší míře soustředit na výdělečné šance komerčního podnikání. Trend budování 

spotřebitelsky  vděčného  masového  publika,  jež  ve  velké  míře  konzumuje  zábavné, 

kontroverzní a šokující zprávy, kulminoval v závěru 19. století dominancí mediálních 

magnátů (Pulitzer,  Hearst  v USA, Lord Northcliffe  ve Velké Británii)  a  depolitizací 

obsahů mediálních sdělení. Žurnalistika masového tisku připomínala „kydání hnoje“42, 

nezajímala  se  o  politická  témata,  neprohlubovala  povědomí  veřejnosti  o  důležitých 

politických  otázkách,  místo  toho  přinášela  senzačně  laděné  informace  ze  soukromí 

40 Na parlamentní půdě se utvořily frakce s výlučným členstvím, volně strukturovaná politická uskupení 
zastupující zájmy aristokratické elity. Primárním cílem těchto stran bylo zajistit volební procedurou 
zastoupení svých reprezentantů v parlamentu a zde koordinovat jejich zákonodárnou činnost. S 
ohledem na to, že v té době ještě neexistovalo všeobecné volební právo, byla volební soutěž značně 
omezená. Elitní strany tudíž nemusely zřizovat členské organizace na místní úrovni, sympatizanty 
získávaly pouze  prostřednictvím osobních kontaktů (Bradová, 2005, srov. Heywood, 2004).

41 Představu novinařiny jako „čtvrtého stavu“ původně předestřel hlavní redaktor anglického deníku The 
Times John Thadeus Delane. Neshoda The Times s vládou v otázce postoje k státnímu převratu ve 
Francii z prosince 1851 poskytla Delaneovi vhodnou příležitost k tomu, aby ve svém úvodníku 
vymezil rozdíl mezi odpovědností tisku a politiků. Důstojně sebevědomý tón, s jakým byl text napsán, 
tehdy vyvolal velký ohlas, stal se výmluvným dokladem skutečnosti, že si noviny vymohly úlohu 
nezávislého činitele ve světě politiky (Köpplová, Köppl, 1989, srov. Louw, 2005).

42 Označení pochází z veřejného vystoupení amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Novináře 
připodobnil k lidem, kteří se prohrabávají bahnem, sbírají špínu a hází ji na ostatní (Louw, 2005).
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politických aktérů, vyvolávala konflikty mezi tiskem a politiky, vytvářela negativismus, 

senzace  a  skandály,  upřednostňovala  emocionální  stránku  před  konstruktivním 

přístupem k politickému procesu (Louw, 2005). Vývoj ke komerčnímu masovému tisku 

odpovídal  nové  orientaci  elitních  politických  stran  na  masovou  základnu.  V 

konsekvencích rozšiřování volebního práva a delegování kompetencí státních orgánů na 

nově  zakládané  společenské  organizace  –  hnutí  či  svazy,  jež  se  staly  protiváhou 

veřejnosti  vůči vrchnostenské autoritě,  začaly zajišťovat politické prosazování zájmů 

jednotlivých společenských složek – se volná sdružení voličů od prvních let 20. století 

postupně měnila na politické strany ve vlastním smyslu slova: demonstrativní, kohezní a 

soutěživá tělesa s mohutnou vnitřní organizací a byrokratickým aparátem zaměřeným na 

přesvědčovací komunikační metody, ideologickou integraci mas občanů státu za účelem 

odevzdání hlasů.43 (Habermas, 2000).

Stranicko-politický systém se v následujících desetiletích stal výrazem rozporů, 

kterými žila veřejnost kolem něj, byl považován za hlavní zdroj společenské dynamiky, 

když inicioval veřejnou debatu a vybízel k sociálním reformám. Politické strany se mezi 

občany  těšily  významnému  postavení,  jelikož  každá  z  nich  disponovala  pevnou 

voličskou  základnou  vycházející  z  jistého  etnika  či  společenské  vrstvy.  Faktor 

kulturních zvyků a sociální stratifikace do značné míry determinoval dlouhodobě silnou 

identifikaci  voličů s  náležitými  politickými  subjekty,  loajalita  vzhledem k sociálním 

nebo ekonomickým vazbám, příslušnosti  ke skupině (svazu)  byla  hlavním vodítkem 

voličského  chování,  příčinou  kontinuity  voličských  preferencí.  Existovala  sice 

nepočetná část občanů, jejichž názorová orientace se neřídila skupinovou konformitou, 

nicméně  zájem  těchto  lidí  o  veřejný  život  a  politiku  byl  minimální,  jednoduše 

neinklinovali  k  žádnému  politickému  uskupení  a  vliv  politických  sdělení  je  příliš 

nezasahoval.  Strany se  totiž  ze  všeho  nejvíce  snažily  mobilizovat  vlastní  elektorát, 

upevňovat  již  vytvořenou  sounáležitost,  posilovat  stávající  stranickou  podporu. 

43 Rekrutací velkého množství členů jde o tzv. masové strany.  Jejich úspěch byl založen na zřizování 
lokálních stranických buněk, odkud mohly odvozovat svou legitimitu a voličské zázemí (socialistické 
strany se opíraly o dělnictvo, agrární partaje zase o zemědělce). Místní výbory ovšem podléhaly 
centrálnímu vedení, řadové členstvo se na činnosti masových stran podílelo jen v malé míře 
(Heywood, 2004, srov. Bradová, 2005). Habermas (2000) shledává, že model centrálně řízeného 
stranického aparátu degradoval status nezávislosti poslance. V parlamentní praxi je tlak k neustále 
obnovovanému kompromisu mezi organizovanými zájmy stranou převáděn na nátlak, který umožňuje 
jednotu jejího vystupování. Poslanec fakticky dostává od těch, kteří stranu kontrolují, imperativní 
mandát, parlament se tak stává místem setkávání stranických zmocněnců, kteří jsou vázáni pokyny, 
aby dali zaregistrovat již přijatá rozhodnutí.  
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Politická komunikace tak směřovala k propagandě, čemuž značně napomáhal stranický 

tisk, který byl partajím k dispozici.44 Přístup politiků do mediálního prostoru byl velice 

snadný,  měli  tedy prakticky neomezenou  možnost  vést  kampaň  dle  svých představ, 

podrobně  se  vyjadřovali  k  vlastním  cílům  a  zájmům,  otevřeně  útočili  na  politické 

oponenty (Blumler, Kavanagh, 1999, srov. Bradová, 2005). V přeneseném významu, jak 

jej  zavádí Sabato (1991 in Louw, 2005, srov. Barnett,  2002, Street,  2001), sdělovací 

prostředky představovaly „pejska na mazlení“. Novináři se k politikům chovali servilně, 

neodvažovali se je příliš kritizovat, neupozorňovali na jejich prohřešky, mnohdy s nimi 

spolupracovali  na  podobě  výsledných  obsahů.45 Podle  Louwa  (2005)  je  novinářská 

submisivita  v  relaci  k  politikům  invokována  především  tehdy,  jsou-li  média 

přesvědčena,  že  společnost  čelí  skutečně  závážnému  problému,  jehož  vyřešení  by 

konfliktní  novinářský  styl  mohl  zkomplikovat  nebo  dokonce  zcela  znemožnit. 

Žurnalisté v takovém případě, byť může být jejich obava přehnaná či zbytečná, raději 

opustí kritické pozice a podporují vládu.46   

S  prudkým  rozšířením  televizního  vysílání  v  60.  letech  20.  století  došlo  v 

interferencích  médií  a  politiky k  mnohým změnám.  Politické  subjekty ustoupily  od 

halasné propagandy a v reakci na fakt, že média přijala etická pravidla, která byla s 

předešlým stylem politické komunikace krajně neslučitelná, začaly lpět na serióznějším 

způsobu persvaze. Novým poměrům nepřístupní členové stran se ocitli v defenzivě a do 

centra pozornosti se místo starých struktur dostali ti, kteří vyznávali vstřícnější přístup k 

novinářům,  stejně  jako  ideu  občana,  jenž  svým  politickým  postojem  ani  tolik 

nevyjadřuje identitu, ale volí racionální přístup, hlasuje, protože chce ovlivnit politické 

dění  ve  svůj  prospěch.  Souvislost  lze  hledat  v  tom,  že  televize  výrazně  rozšířila 
44 Periodika politických stran si vydobila silnou pozici také ve struktuře českého tisku. Deníky byly 

prostředkem systematicky udržované politické komunikace. Stranická politika se prosazovala zejména 
v ranních vydáních novin, kde si mohli recipienti přečíst projevy partajních činitelů, obvykle stranicky 
zaměřené komentáře k politickému dění, excerpce z usnesení stranických zasedání, reakce na aktivitu 
politických konkurentů a další zprávy politického charakteru (Bednařík a kol., 2011).

45 Extrémní podobou takové žurnalistiky je tzv. budovatelská žurnalistika, která se uplatňovala v 
totalitních režimech zemí východního bloku – Československo nevyjímaje. Média de facto sloužila 
státostraně, novináři byli nuceni vyhýbat se negativním událostem, které by mohly oslabit loajalitu 
občanů k vládě, uškodit politikům a destabilizovat celý mocenský systém, a naopak rozvíjeli 
ideologizaci veškerého společenského života propagandou kolektivní práce, egalitarismu a sociálního 
pokroku (Louw, 2005). 

46 Jako jeden z nejvážnějších důsledků odevzdaného souhlasu novinářů je uváděn mccarthismus, tedy 
stíhání domnělých komunistů senátorem Josephem McCarthym v USA během 50. let 20. století. 
Důraz médií na fakta – McCarthyho slyšení – odpovídal představě o žurnalistické objektivitě. 
Rezignací na podrobné zkoumání tehdejší situace však novinářská obec přispěla k vzepjetí vášnivých 
antikomunistických nálad, rozvoji intolerance ve společnosti (Louw, 2005).  
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publikum politické komunikace proniknutím do sektoru voličů, které bylo do té doby 

obtížné zasáhnout.  Tito  lidé byli  před nástupem televizního vysílání méně vystaveni 

zpravodajství o politice, místo předpokládaného zesílení dlouhodobých účinků v podobě 

snadnější politické socializace a stranické identifikace se však u nich v daleko větší míře 

objevil  trend účinků krátkodobých, když jejich preference začaly citlivě reagovat na 

aktuální,  televizí  zprostředkované  události.  Politické  strany  se  musely  s  novými 

podmínkami  vyrovnat,  proto  zavedly  vysoce  pozitivistický  přístup  k  politické 

komunikaci:  místo  reflexe  střednědobých a  dlouhodobých vizí  občanské  společnosti 

začaly zkoumat proměnlivost názorového klimatu, od mobilizace jistého společenského 

úseku přešly k působení na široký elektorát,47 respektovaly žurnalistiku, která se aktivně 

zhostila role „hlídacího psa demokracie“48, současně ovšem přijaly řadu nových nástrojů 

k tvarování mediální agendy a estetizaci mediálního obrazu svých kandidátů (Blumler, 

Kavanagh, 1999).

Rozpínání  mediální  sféry  –  od  90.  let  20.  století  ještě  přiživené  razantním 

nástupem internetu – přivedlo politické subjekty k nárůstu konformity vůči mediálnímu 

diskurzu,  přenášení  marketingově  řízených  komunikačních  postupů  do  každodenní 

politické reality. Politická komunikace se diverzifikovala a zprofesionalizovala, nadále 

je instrumentem, jak si zajistit nejširší možnou podporu voličů, zároveň ale její současné 

pojetí  diferencuje elektorát  na různá dílčí  publika,  přizpůsobuje metody specifickým 

standardům produkce toho kterého média, předkládá politický program jako spotřební 

zboží  uzpůsobené  jednotlivým  segmentům  společnosti,  momentálním  potřebám, 

náladám  a  zájmům  potenciálních  voličů.  Tradiční  vazby  mezi  voliči  a  politickými 
47 Mobilizace vlastních členů, ani věrnost jisté sociální vrstvy již dále nemohly být zárukou volebního 

vítězství, z toho důvody se začaly ustavovat strany typu „catch-all“. Tyto subjekty tvoří většinu 
moderních partají, zbavily se nadměrné ideologické zátěže a již nesázejí na sociální identitu, nýbrž na 
širokou programovou shodu, skupinové zájmy napříč společností. Rovněž opustily platformu 
stranického tisku a voliče oslovují skrze nezávislá média (Bradová, 2005, Heywood, 2004).

48 Metafora „hlídacího psa demokracie“, který zabraňuje politickým elitám ve zneužívání moci a udržuje 
tím veřejné blaho, je se sdělovacími prostředky spojována zásluhou dvou událostí, k nimž došlo v 
USA během 70. let 20. století. Ta první se týká sporu ohledně tzv. Pentagon Papers, dokumentů 
obsahujících citlivé informace o krocích americké administrativy v souvislosti s válkou ve Vietnamu. 
V roce 1971 byly tyto listiny zveřejněny v tisku, přestože s tím oficiální místa nesouhlasila. Soud 
nakonec potvrdil správnost postupu novin. O rok později Spojenými státy zatřásla aféra Watergate. 
Její mediální zpracování, jež posléze vedlo až k odhalení konspirace Bílého domu a odstoupení 
Richarda Nixona z prezidentského úřadu, způsobilo rozmach investigativní žurnalistiky v celém 
západním světě (Sabato, 1991 in Louw, 2005, srov. Barnett, 2002, Bednařík a kol, 2011, Street, 2001). 
Louw (2005) však podotýká, že takový styl novinařiny nepřispívá k rozvoji veřejné debaty o 
politických záležitostech. Zmiňuje se o „nepřátelském hlídacím psu demokracie“, kdy se média 
soustředí hlavně na skandály politických osobností a v důsledku toho zanedbávají (na rozdíl od 
žurnalistiky jako „čtvrtého stavu“) podstatná politická témata. 
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stranami49 se tím značně rozvolnily. Těžiště volebního úspěchu se přesouvá z názorové 

profilace  k  míře  osvojení  si  systematické,  detailně  promyšlené  persvaze  zaváděné 

najatými komunikačními poradci,  postavení politických aktérů ve veřejném mínění se 

odvíjí  od  schopnosti  být  co  nejvíce  vidět,  zajistit  si  publicitu,  ovlivnit  tématickou 

skladbu  zpravodajství,  vytvořit  příznivý  dojem  (Blumler,  Kavanagh,  1999,  srov. 

Franklin, 2004, Habermas, 2000, Meyer, 2002, Street, 2001, McNair, 2003). 

Starost  politických  subjektů  o  vlastní  mediální  obraz  zapříčinila,  že  jejich 

tisková  oddělení  jsou  využívána  k  tomu,  aby  kontrolovala  činnost  sdělovacích 

prostředků,  omezovala  novinářům  přístup  do  zákulisí,  kde  politická  reprezentace  a 

orgány veřejné správy vyjednávají se svými občansko-politickými partnery a rozhodují 

o politických otázkách, bezprostředně utvářejí podobu a praktickou náplň politického 

procesu.  Zejména  redaktoři  komerčně  orientovaných  médií  jsou  mnohdy  nuceni  se 

svými  protějšky  v  angažmá  politické  sféry  spolupracovat,  participací  na  produkci 

obsahově povrchního politického zpravodajství, v němž se mísí informace se zábavou, 

rezignují  na iniciování  zasvěcené veřejné debaty o politických záležitostech.  Jelikož 

jsou ale média s dvojí rolí politických aktérů – tedy, že politici kombinují racionální 

programové  cíle  se  stimulací  atmosféry  zápalu,  chtějí  ovlivnit  mediální  a  veřejnou 

agendu ve svůj prospěch – poměrně obeznámena a profesní etika novinářům velí, aby 

byli  nezávislí,  neohrožovali  svou  důvěryhodnost  (potažmo  důvěryhodnost  svého 

zaměstnavatele),  snaží  se  vyvarovat  nařčení  z  toho,  že  podléhají  tlakům politického 

marketingu  a  pěstují  si  obranný  mechanismus  apriorní  nedůvěry  vůči  politikům  a 

politickým  stranám  (Louw,  2005,  srov.  Meyer,  2002).  Žurnalistika  tak  v  mnoha 

ohledech nabývá podoby „psa ze skládky“50, když propadá voyerismu, senzacechtivosti, 

agresi a negativismu, nepatřičně proniká do soukromí politiků, vytváří morální paniku a 

hysterii (Sabato, 1991 in Barnett, 2002, srov. Louw, 2005). 

49 Vedle „catch-all“ partají se objevují manažersky vedené strany, tzv. strany kartelu, jejichž zájmem je 
především soutěž o voliče a přístup k univerzálním komunikačním kanálům. Státní subvence a 
provázání s ekonomickým sektorem těmto politickým subjektům umožňuje investovat do nákladných 
předvolebních kampaní a strategického budování pozitivního mediálního obrazu. S pomocí externích 
PR agentur a mediálních expertů se snaží opanovat mediální prostor na úkor politické konkurence. Do 
centra pozornosti sdělovacích prostředků přitom bývá posouván stranický lídr, který je zpravidla 
vyškolen k tomu, aby odolával mediálnímu tlaku a zosobňoval image partaje (Bradová, 2005).  

50 Louw (2005) zmiňuje, že pojetí žurnalistiky jako psa, který se hrabe v odpadu, místo aby se zajímal o 
to, co je opravdu důležité, v sobě prolíná vlastnosti „nepřátelského hlídacího psa“ a „kydače hnoje“. 
Podle Barnetta (2002) jsme vstoupili do věku mediálního opovržení: novináři se domnívají, že chrání 
demokracii, z ostražitosti vůči zneužívání moci nicméně přešli k permanentnímu rozhořčení, 
nepodloženým obviněním a posměchu, čímž paradoxně důvěru v demokratické instituce podrývají.
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5.2 Politika v médiích

V konkurenčním prostředí mediálního trhu, v podmínkách komodifikace obsahu 

zpravodajství je po žurnalistech vyžadováno, aby svými příspěvky publikum neustále 

bavili, šokovali a překvapovali. Aktuální události je nutné prodat co největšímu počtu 

konzumentů,  proto  je  zpravodajská  produkce  pojímána  jako  součást  zábavního 

průmyslu,  nese  podobu  vzrušujícího  spektáklu,  který  má  v  recipientech  vzbudit 

pozornost  a  vyvolávat  vnitřní  pohnutí.51 Vzhledem  k  tomu,  že  politický  proces  je 

převážně  byrokratické  povahy,  sestává  z  řady  vysoce  institucionalizovaných  a 

hierarchizovaných  komunikačních  aktivit,  odráží  se  v  administrativních  úkonech, 

přirozeně  vytváří  formálně  vedené  výstupy,  tudíž  sám o  sobě  nevyhovuje potřebám 

mediální sféry, bývá sdělovacími prostředky transformován na ohromující archetypální 

vyprávění s nádechem exkluzivity a dramatu. Novináři často akcentují neotřelé aspekty 

politického  dění,  vyzdvihují  kuriozity,  jež  s  původní  podstatou  politického  procesu 

souvisí jen vzdáleně, jejich rámcování je ovšem implicitně blízké sdíleným kulturním 

vzorcům,  zajímají  se  o  příběhy  konkrétních  politických  aktérů,  zvýznamňují  jejich 

prožívání a osobní vztahy (Meyer, 2002, srov. Louw, 2005, McNair, 2003).

Prezentace  politických  událostí  je  uplatňováním  mediální  logiky  silně 

personalizována.  V  hledáčku  médií  se  ze  všech  politických  představitelů  nejčastěji 

objevují  prezidenti,  premiéři  a  ministři,  předsedové,  potažmo  jiní  vysoce  postavení 

činitelé velkých politických stran, jejichž prohlášení je žurnalisty považováno za natolik 

autoritativní, zpravodajsky hodnotné, že jej mohou použít k rámcování tématu, umístit 

jej do titulku nebo úvodní části zprávy. V nastolování agendy je tedy politik ve vysoké 

funkci sdělovacími prostředky zvýhodňován před politikem, který tak vlivnou pozicí 

51 Obecně lze konstatovat, že entertainizaci zpravodajství vštípila celému mediálnímu systému televize. 
Každá událost vyobrazená v televizi je příběhem, jenž má svého familiárního vypravěče (moderátora, 
reportéra) a své postavy (externí mluvčí, původce děje). Televizní zpravodajství staví na akci, napětí a 
obrazovém vjemu (místo zde mají pouze vizuálně atraktivní témata), postrádá však řád, je 
dekontextualizované a utržkovité, ve výsledku spíše dezinformuje (Postman, 2010, srov. Altheide, 
Snow, 1979, Meyer, 2002). Charakter televizního zpravodajství se v průběhu let notně promítl do 
tištěných obsahů. Noviny omezily délku jednotlivých článků, přiblížily styl psaní mluvenému projevu, 
zkrátily citace ve prospěch narativního vyznění zprávy, celkově snížily objem textu a naopak přidaly 
barevné fotografie a grafiku. Redakce tištěných médií začaly soutěžit s televizí o přízeň publika tím, 
že zkopírovaly styl televizního zpravodajství, přitom televizní diváci o noviny nestojí a tisk se tak sám 
připravuje o respekt před vzdělanějším čtenářstvem (Underwood, 2001, srov. Postman, 2010).
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nedisponuje (Franklin,  2004, srov. Nečas, Vochocová, 2010, van Aelst a kol.,  2008). 

Primární zaměření na politiky médiím umožňuje překlenout abstraktní podobu mnohých 

politických problémů, otázek a programů. Spíše než na relevantní politická témata se 

jednoduše orientují na zájmy jejich nositelů a na modality, jakými tyto zájmy prosazují. 

Účinkování jednotlivých aktérů na politické scéně je pak médii vykládáno za použití 

obrazných přirovnání,  politici  bývají  stereotypně  etiketizováni,  jsou  jim kategoricky 

přisuzovány mýtické52 vlastnosti a role (novinářská sdělení nepřímo definují siláky a 

slabochy,  zrádce,  intrikány,  idealisty a  kariéristy,  společníky a  rivaly atd.)53 (Meyer, 

2002, srov. Nečas, Vochocová, 2010).

Dramatický  rámec  mediálním  obsahům  o  politice  dodává  zdůrazňování 

konfliktu. Politickou soutěž, prostou konfrontaci postojů a idejí média uvádějí podobně 

jako sportovní klání, inscenují střet, v němž proti sobě stojí znesvářené strany a který 

produkuje  vítěze  a  poražené.  Sérií  příspěvků  mohou  sdělovací  prostředky  udržovat 

situaci  po  delší  čas  napjatou,  vystupňovat  v  recipientech  zvědavost  po  rozuzlení, 

zvýraznit závěrečný emocionální kontrast (výjevy radosti a uspokojení proti zklamání a 

rozhořčení) (Louw, 2005, srov. Meyer, 2002). Nejznatelněji je konflikt konstruován v 

televizních  debatách.  Účastníci  diskusních  pořadů  vždy prosazují  především vlastní 

image  a  styl,  místo  kultivovaného  rétorického  projevu  usilují  o  zaujetí  divácké 

pozornosti příjemným vzhledem, suverénním a energickým vystupováním, snaží se být 

zábavní,  působit  nestrojeným dojmem, zesměšnit  oponenta.  Hlubší  rozbor zásadních 

politických témat je omezován moderátorem, který určuje pořadí důležitosti, uděluje a 

odjímá  slovo,  přerušuje  proud  myšlenek,  manipuluje  s  časem,  aby  uspíšil  verbální 

promluvy svých hostů. K detailnímu přednesu politického stanoviska, ke konkretizaci 

názoru není prostor, politici jsou zde spíše vedeni ke kolizím, vzájemnému poměřování, 

bývají  hodnoceni  podle  toho,  nakolik  se  jim  v  tomto  směru  daří  zastínit  ostatní 

diskutující (Postman, 2000, srov. Bourdieu, 2002, Altheide, Snow, 1979, Meyer, 2002).

52 Barthes (2004) představuje mýtus jako ryze depolitizovanou promluvu. Smyslem mýtu je totiž 
vyprazdňovat skutečnost, dodávat vnímatelným objektům přirozenost a jasnost – a to nikoli jasnost 
pojmenování, ale jasnost konstatování. Tím, že mýtus umožňuje konstatovat bez dovysvětlení, činí 
význam takového konstatování samozřejmým. V kontrastu s řečí, jež vyslovuje věci, může tedy lehce 
ukázat aspekt politična v celé jeho spletitosti, mýtus plní funkci metajazyka, když věci opěvuje, ale 
nepůsobí na ně, probíhá na pozadí, které je již naturalizované, zbavené politické perspektivy.

53 Když například český prezident Václav Klaus otálel s podpisem Lisabonské smlouvy, reformního 
dokumentu Evropské unie, byl v médiích z jedné strany označován jako „státník hájící národní 
zájmy“, ze strany druhé byl nazýván „protivníkem celé Evropy“, „salónním vyděračem“ či „zapadlým 
vlastencem“ (Nečas, Vochocová, 2010). 
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Mediální  obsahy z  velké  části  simplifikují  politické  dění  na  mocenskou hru, 

strategické soupeření, kde slaví úspěch vypočítavost, prospěchářství a bezohlednost, kde 

se  jeden  snaží  přetlačit  druhého,  ovšem  nikoli  silou  logických  argumentů,  nýbrž 

zákulisním  pletichařením,  lstí  a  agresivitou.  Motivací  ke  hře  je  vítězství,  proto  se 

novináři  – prosazujíce cynický pohled na politickou sféru a její  procesy – převážně 

zabývají  kompetitivním  chováním politických  aktérů  a  již  tolik  nesledují  podstatné 

atributy tvorby politiky,  tedy formulace cílů  a  závazků,  nakládání  se  zdroji,  hledání 

širokého  sociálního  konsenzu,  zajišťování  institucionálních  podmínek  pro  efektivní 

politickou akci, rozhodování komplikovaných sporů a uvolňování společenského napětí. 

Obzvláště předvolební období je médii vnímáno jako dostihový závod, jehož zápletkou 

je  hledání  vítěze.  S  pomocí  pravidelně  zvěřejňovaných  výsledků  předvolebních 

průzkumů sdělovací prostředky spekulují o tom, komu stoupají voličské preference a 

komu naopak klesají, který ze soutěžících subjektů nakonec získá největší počet hlasů, 

kdo s kým po volbách spojí síly, vytvoří vládní koalici a na koho zbyde úloha opozice. 

Hlavním předmětem mediálního zájmu nejsou ideové okruhy a kompetence kandidátů k 

výkonu funkce,  ale  jejich komunikační  strategie (resp.  strategie zvolená a  nastavená 

štábem poradců), prostředky, jimiž se političtí aktéři ucházejí o přízeň voličů, jakými 

vedou předvolební kampaň. Novináři si nárokují právo komentovat způsob vystupování 

kandidátů  na  mítincích  a  v  televizních  debatách,  mají  tendenci  prezentovat  se  jako 

odborníci na odhalování politického PR (přestože jsou s ním v symbióze), zamýšlejí se 

nad pohnutkami politických aktérů, přičemž za jejich veřejnou aktivitou a stylizací vidí 

jen touhu po vlivu, egoismus a chladný kalkul (Louw, 2005, srov. Barnett, 2002).

Masmédia  nerozhodují  o  alokaci  zdrojů,  nejsou  držitelem  politické  moci, 

stimulací hostility a morální paniky však mohou oslabit ty, kteří touto mocí disponují. 

Mediální obraz politických subjektů se nachází v rukou žurnalistů,  kteří  působí jako 

arbitři  komunikačních  událostí  odehrávajících  se  ve  veřejném  prostoru,  posuzují 

přizpůsobivost politiků ve vztahu k mediální logice, hodnotí jejich charisma a potenciál 

bavit publikum, rozhodují se, zda přijmou politikovu sebeprezentaci nebo jej vyobrazí 

vlastním způsobem. Většinou se ale politici, kteří odmítají participovat na zpravodajství 

ve formě spektáklu, potažmo za sebou nemají poradce, kteří by je naučili vyhovět tomu, 

co po nich novináři vyžadují, do sdělovacích prostředků ani nedostanou, jsou mediálně 

nezajímaví a redakce je ignorují (Meyer, 2002, srov. Louw, 2005, Franklin, 2004).  
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5.3 Profesionalizace politického prosazování

Penetrace mediální logiky do politického procesu přiměla jeho účastníky, vlády, 

politické organizace a veřejné instituce, k upnutí se na marketingově vedené strategie a 

cílené služby PR kanceláří. Postupem času se pojetí politického marketingu stalo nejen 

elementárním  principem  politické  komunikace,  ale  i  samotného  výkonu  běžné, 

každodenní  politiky.  Je  obvyklým  a  typickým  úkazem  prakticky  všech  liberálně 

demokratických systémů, že relevantním politickým stranám a jejich lídrům pomáhají 

zástupy  mediálních  konzultantů  oplývajících  stejnými  odbornými  znalostmi  a 

především  totožným  způsobem  myšlení  jako  zaměstnanci  mediálních  organizací. 

Politici tedy kontrolují vlastní mediální obraz konformním přístupem k logice médií, 

„taktickým“ podvolením se normám žurnalistické profese. Vytvoření příznivého dojmu 

na  média  a  zprostředkovaně  i  na  veřejnost  představuje  hlavní  předpoklad  dosažení 

pozic,  z  nichž  je  možné  konat  a  realizovat  závažná  politická  rozhodnutí,  realita 

politického  procesu  je  uzpůsobena  pravidlům,  podle  kterých  sdělovací  prostředky 

konstruují  politické  události  (Meyer,  2002,  srov.  Bradová,  2005,  Louw,  2005, 

Habermas, 2000, Gandy, 2001, Heywood, 2004).    

Politický marketing vnímá voliče jako spotřebitele či zákazníky,  na kandidáta 

nebo stranu hledí jako na prodejce či výrobce, politický program považuje za produkt a 

veřejnou  sféru  s  odlišnými  skupinami  voličů  (stoupenci  strany,  nevyhranění  voliči, 

příznivci  opozice)  pojímá  jako  trh,  kde  jsou  volbami  vyjadřovány  potřeby  a  přání 

klientů. Pro marketingově řízený politický subjekt je velice důležité provádět pravidelné 

průzkumy trhu,  jež  by  měly  optimálně  spojovat  kvantitativní  i  kvalitativní  metody. 

Průzkumy hrají užitečnou roli v průběhu voleb, mohou pomáhat stranám a kandidátům 

lépe zaměřovat strategie na voliče. Pomocí průzkumů strana segmentuje trh, odkrývá 

strukturu elektorátu, rozděluje voliče do různých tržních skupin a každé z nich následně 

poskytuje specializovaný produkt. Tímto procesem se mění pouhá segmentace voličů ve 

strategii jejich oslovení: strana může cílit na jeden rozsáhlý segment, jednu početnou 

skupinu voličů (jde ale o relativně zastaralý princip, svého času jej využívaly masové 

strany), nebo může rozprostřít svůj zájem mezi voliče z různých segmentů, ignorovat 

rozdíly  mezi  jednotlivými  skupinami  a  spíše  se  soustředit  na  celý  trh  (strany  typu 
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„catch-all“), potažmo může zvolit diferencovaný přístup, kdy se orientuje na několik 

skupin voličů, nikoli však prostřednictvím jedné strategie, ale hned několika (kartelové 

strany).54 Ze segmentace a zacílení následně vychází strategie politického umístění, v 

jejím  rámci  strana  zhodnotí  vlastní  komunikační  přednosti  a  slabiny,  zjistí  své 

konkurenční  výhody  v  komparaci  s  oponenty  a  podle  toho  si  zvolí  postavení  na 

volebním trhu (Bradová, 2005).

Pevnou  součástí  politického  marketingu  je  tzv.  marketingový  mix,  který 

zahrnuje čtyři položky: produkt, propagaci, distribuci a v neposlední řadě cenu. Podoba 

produktu závisí na tom, jakou si partaj dokáže vybudovat image. Zatímco někteří voliči 

se ze všeho nejvíce nechávají oslovit politickými tématy a programem strany, velká část 

elektorátu – „plovoucí voliči“ – primárně reaguje na sebepojetí dané partaje, stejně jako 

na  charisma a přitažlivost  jejího předsedy.  Druhým bodem marketingového mixu je 

propagace,  která  může  probíhat  prostřednictvím  různých  komunikačních  kanálů. 

Političtí aktéři většinou ke svému zviditelnění využívají syntézu placených prostředků 

(billboardy,  plakáty,  webové stránky atp.)  a  účasti  v  nezávislých,  volně  přístupných 

médiích  (objevují  se  ve  zprávách,  televizních  a  rozhlasových  diskusích,  volebních 

spotech,  jež  jsou  v  ČR  vysílány  zdarma).  Jednotlivá  sdělení  je  pochopitelně  nutné 

distribuovat příslušným souborům voličů, čemuž také napomáhá síť regionální podpory 

strany. Lokální organizace a jejich členové se standardně podílejí na koordinaci volební 

kampaně  (která  je  jinak  řízena  z  centra)  a  mnohdy  i  za  stranu  agitují  také  mimo 

předvolební boj, pravidelnými kontakty s občany zjišťují jejich postoje a snaží se je 

přesvědčit o kvalitách vlastní nabídky. Se všemi předchozími složkami se prolíná cena, 

tj.  vklad strany k mobilizaci voličů. Nejedná se jen o finanční prostředky určené na 

kampaň, ale rovněž o složitost témat, jež hodlá  strana v předvolebním boji prosazovat a 

vysvětlovat (Tamtéž).

Jelikož ve veřejném mínění leží klíč k politické moci, je pro politické aktéry 

složité vyvarovat se inklinace k zdůrazňování pozitivního a zamlčování negativního. 

Právě z toho důvodu je ambicí politického PR, na jehož efektivitu politická sféra značně 

spoléhá,  ovlivnit  mediální  agendu  tak,  aby  se  neustále  ve  sdělovacích  prostředcích 

54 Úspěšně zvládnout diferencovaný přístup je ovšem pro politický subjekt velice obtížné. V politice 
nelze tak snadno měnit strategie a koncepce jako je tomu v oblasti byznysu. Politické strany musejí 
udržovat jistou kontinuitu, případný výrazný ústup strany z její z tradiční pozice by totiž voliči mohli 
vnímat negativně. Je proto zásadní, aby partaj dokázala různá programová témata integrovat do svého 
stávajícího politického směřování (Bradová, 2005).
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objevovaly  zprávy,  jež  si  veřejnost  v  kladném smyslu  spojí  s  určitým politikem či 

politickou stranou, stejně jako aby akce konkrétního politika byla jasně viditelná a on 

sám se pravidelně objevoval před mikrofony a v hledáčcích kamer. Profese politického 

PR tedy postuluje dokonalou znalost žurnalistických metod, PR pracovníci musí vědět, 

jaké  události  novináři  považují  za  zpravodajsky hodnotné,  jakým institucionálním a 

časovým omezením redakční kolektivy čelí55 (Louw, 2005, srov. Heywood, 2004).

Manažeři politického PR si předcházejí novináře poskytováním zpráv, o něž se 

média  zajímají,  veškerý  materiál  navíc  dodávají  ve  formě  odpovídající  standardům 

žurnalistiky (odpovědi na základní otázky, obrácená pyramida), aby redaktor nemusel 

původní obsah příliš měnit a skrytá intence PR sdělení zůstala zachována. Do tiskových 

zpráv a  veřejných projevů jednotlivých politiků též zařazují  výrazná politická hesla, 

která žurnalisty navádí k žádoucímu rámcování zprávy. Výrok politika se tak s velkou 

pravděpodobností dostane do titulku či perexu zprávy, má šanci zvýznamnit politikovu 

činnost a existenci v uvažování voličů. Politické PR rovněž zajišťuje veškeré doplňující 

informace k události, čímž novinářům šetří čas při výrobě zpravodajství a pomáhá jim 

zvládat tlak redakční uzávěrky. Neméně důležitým úkolem pracovníků PR je provádět 

žurnalisty – především ty méně zkušené – složitými politickými kauzami. Pro činovníka 

PR jde o velmi dobrou příležitost, jak se přiblížit tomu kterému redaktorovi, vybudovat 

vztah postavený na vzájemné důvěře a ochotě pracovně si vypomoci, je-li to třeba. Svou 

péči, jež ovšem vyžaduje nemálo taktu, může v žurnalistovi vzbudit dojem, že získal 

zajímavého spojence,  cenný a spolehlivý informační  zdroj,  s  jehož pomocí  se může 

dostat k exkluzivním příběhům (Louw, 2005).

Důležitý nástroj  politického PR spočívá v organizování tiskových konferencí, 

brífinků či interview s vládními a partajními lídry, v přípravě stranických manifestací a 

příležitostí k fotografování, tedy v aranžování tzv. pseudoudálostí56, které sdělovacím 

prostředkům zaručují přísun materiálu k relativně pohodlnému a levnému zpracování. 

55 Orientaci v normách a rutinách žurnalistické profese PR agenturám usnadňuje skutečnost, že 
zaměstnávají řadu bývalých novinářů. Průmysl práce s médii a veřejností obvykle vábí mediální 
pracovníky na vyšší mzdy, čerpá z jejich (často dlouholeté) redakční praxe (Louw, 2005). 

56 Podle Boorstina (1992, srov. McNair, 2003, Altheide, Snow, 1979, Meyer, 2002) se pseudoudálost 
vyznačuje tím, že není spontánní a přirozená, nýbrž předem plánovaná a iniciovaná subjektem, který 
se jejím prostřednictvím snaží získat publicitu. Pseudoudálost tedy v první řadě vzniká za účelem 
medializace, její úspěšnost se posuzuje podle stupně mediálního pokrytí, míry rozšíření ve veřejném 
prostoru. Vztah pseudoudálosti k realitě je dvojznačný: v jádru postrádá autenticitu, obyčejně však 
bývá sebenaplňujícím se proroctvím, stává se významnou a sledovanou prostě z toho důvodu, že se jí 
média věnují.
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V případě  precizně  nachystané  tiskové  konference  je  novinářům poskytován  lákavě 

zabalený  produkt  v  podobě  promyšlených  vyjádření  daného  politika,  přehledné, 

srozumitelné  a  poutavé  vizuální  prezentace  a  množství  obsáhlých,  nicméně  účelově 

sestavených informačních podkladů. Politik se zde může spolehnout na svého tiskového 

mluvčího,  který  řídí  průběh  konference,  vybírá  případné  tazatele  a  je  připraven 

promptně reagovat, přijde-li nepříjemná otázka, na kterou politik nechce nebo nemůže 

odpovědět (Louw, 2005, srov. Boorstin, 1992). Neméně se politici a jejich komunikační 

poradci snaží kontrolovat vedení interview. V roli respondentů se političtí aktéři brání 

některým dotazům tak, že uplatňují (třeba i opakovaně) vlastní fráze, jež mají být dle 

jejich záměru hlavním výstupem celého rozhovoru. Rovněž se snaží vyhnout nadechnutí 

na konci věty, aby nebyli v tom okamžiku zpovídajícím přerušeni a pokud poskytují 

interview, které je přenášeno televizí, dbají samozřejmě i na „jazyk těla“ (Street, 2001). 

Politické PR též předvádí politiky v různých sociálních rolích, snaží se přiblížit jejich 

soukromý  život,  zpopularizovat  jejich  tvář.  Z  politických  osobností  se  tím  stávají 

celebrity57,  které  se  nechávají  zachycovat  fotoaparáty  a  kamerami  při  rozličných 

rekreačních činnostech (např. na procházce se psem, doma s rodinou), baví publikum 

netradičními výstupy (hrou na hudební nástroj, zpěvem, sportováním), objevují se po 

boku hvězd šoubyznysu (komiků, herců a hereček, hudebních skupin, sportovců aj.). 

Celebritizace má ukázat  politické představitele  v civilním duchu, mimo rozhodovací 

procesy  a  byrokratické  prostředí,  zároveň  nepřímo  zdůrazňuje  společenské  hodnoty 

(rodinný život), napomáhá ztotožnění publika s politikem (Altheide, Snow, 1979, srov. 

Meyer, 2002, Street, 2001, Louw, 2005, van Aelst a kol. 2008).

Stratégové  politické  komunikace  obyvkle  vytvářejí  neveřejné  informační 

databáze, v nichž shromažďují veškeré mediální výstupy politického subjektu, který je 

zaměstnává,  a zpětně analyzují  efektivitu  zvoleného komunikačního stylu,  zkoumají, 

zda  byl  politik  vyobrazen  tak,  jak  bylo  zamýšleno,  zjišťují,  které  redakce  jsou 

přístupnější PR prezentaci politických témat a naopak, která média interpretují činnost 

politiků dle vlastního uvážení a je proto potřeba s nimi intenzivněji pracovat. Stejně tak 
57 Boorstin (1992) charakterizuje celebritu jako lidskou verzi pseudoudálosti. Velké jméno celebrity není 

dáno jejími mimořádnými činy, tím, co dokázala, ale její publicitou. Celebrita těží ze slávy, působí 
přátelsky, je význačná svou mediálně stvořenou image, kterou zároveň pojímá jako obchodní značku. 
Louw (2005) k tomu poznamenává, že svět celebrit dovedně kombinuje všednost s výjimečností, čímž 
je umožněno, aby celebrity byly atraktivní, lidem blízké a dobře se prodávaly. Celebrita se jeví jako 
důležitá, protože ji sdělovací prostředky činí důležitou, je neustále žurnalisty nabízena, jelikož se o ni 
publikum zajímá, tento zájem však vyvolávají právě média. 
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ovšem komunikační experti monitorují postupy konkurence, archivují projevy a výroky 

politických oponentů, rešeršují jejich předvolební programy, sbírají informace, jež lze v 

pravou chvíli  využít  ve vlastní  prospěch,  k latentnímu „řízení zpráv“, nebo-li  „spin-

doctoringu“  (Louw,  2005).  Optikou  „spin-doctors“  je  informace  mocnou  politickou 

zbraní,  prostřednictvím  rafinovaného  dávkování  informačního  toku,  selektivním 

rozšiřováním,  omezováním,  popřípadě  překrucováním  dostupných  sdělení  může 

průmysl „spinu“ pomoci politickým elitám ve formování veřejného mínění. Ze služeb 

„spin-doctors“ většinou těží ti, kteří jsou zrovna u moci – především tedy vlády, jež mají 

k dispozici všechna tisková oddělení státních úřadů (McNair, 2003).

  „Spin-doctors“ kontrolují zdroje informací, aby zajistili, že budou veřejnosti 

předkládány  pouze  oficiálně  schválené  výstupy,  přednostně  také  poskytují  zprávy 

médiím,  která  jsou  jim,  potažmo  politickému  subjektu,  v  jehož  prospěch  „spin-

doctoring“  působí,  nakloněna.  Jestliže  naopak  nějaké  médium  o  daném  politickém 

aktérovi referuje negativně, lobbují manažeři „spinu“ za tohoto aktéra u klíčových členů 

redakce, tj. u šéfredaktora, u editorů či politických komentátorů, nebo se snaží přímo 

dodat  jistému  „problémovému“  novináři  zákulisní  informaci,  aby  si  jej  zavázali  a 

oslabili jeho nepřízeň. K práci „spin-doctors“ rovněž patří vedení týmů, které posílají 

příspěvky do internetových diskusí nebo se zapojují do interaktivních diskusních pořadů 

v rozhlase a televizi a snaží se tak vnutit novinářům i občanům jistou podobu veřejného 

mínění.  Zároveň  je  v  oblasti  „spin-doctoringu“  nutné  anticipovat  krizové  situace. 

Nastane-li případ, že média přinesou kauzu, jež vrhá na politický subjekt špatné světlo, 

aplikují  jeho  komunikační  štáby  dopředu  připravené  a  systematicky  vypracované 

scénáře, kdy vehementně popírají vše problematické, co je s jimi hájeným subjektem 

spojováno,  a  kromě  toho  se  ještě  snaží  odvést  pozornost  sdělovacích  prostředků  a 

veřejnosti  k jinému tématu.  Manažeři  „spinu“ v této věci využívají úniky sebraných 

informací  víceméně  skandální  povahy,  jež  se  citelně  dotýkají  politických  oponentů. 

Mnohé  kontroverzní  zprávy  (sahající  třeba  i  hluboko  do  minulosti)  „spin-doctors“ 

vypouštějí těsně před redakční uzávěrkou, tudíž je novinářům ztíženo detailně ověřit 

jejich přesnost  a nalézt  k  nim vhodné protiargumenty.  Na druhé straně je  vzájemné 

soupeření manipulátorů se zprávami nezřídka příčinou toho, že „spin-doctoring“ selže. 

Schopní novináři tuto zákulisní rivalitu využívají v procesu vyhledávání zpravodajsky 

hodnotných témat a událostí (Louw, 2005, srov. Heywood, 2004).
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6. Mediatizovaná politika

Jestliže  se  politická  komunikace  podrobuje  zvláštním  nárokům  mediálního 

systému, politika nezvratně přichází o svou identitu a samostatnost. Politická sféra je v 

takovém  případě  kolonizována  médii  a  jejich  logikou:  nejenže  média  mění  vnější 

podobu, v jaké je veřejnosti politika předkládána, determinují  relace politické sféry s 

ostatními  složkami  společnosti,  ale  dokonce  restrukturalizují  konstitutivní  faktory 

samotného  politického  procesu,  dodávají  jádru  politiky  nové  významové  odstíny, 

přisvojují si úroveň, na níž politický proces z podstaty svého fungování ovlivňuje formu 

veřejného života.  Pouze  výjiměčně přitom politická  tělesa trvají  na tom, aby média 

prezentovala  politické  procesy  ve  shodě  s  veřejným  zájmem  (Meyer,  2002,  srov. 

Mazolleni, Schulz, 2000).

6.1 Simulace politického procesu

Oblast  prezentace  politiků  a  politických partají  se  stala  doménou mediálních 

konzultantů,  politický  diskurz  se  pod vlivem marketingově  řízených  komunikačních 

metod trivializuje, povyšuje formu nad obsah, upozaďuje program, hodnoty a cíle, aby 

vyhověl  médiím,  která  se  zajímají  o  zábavu,  konflikty  a  volební  dostihy.  Aparáty 

politických  stran  začaly  vybírat  kandidáty  na  základě  toho,  s  jakou  suverenitou  se 

pohybují  v  mediálním  prostoru,  zda  se  dokážou  mediálně  zviditelnit  a  jak  se  jim 

společně  s  manažery  komunikace  daří  propagovat  vlastní  osobu  či  pověst  strany, 

vytvářet atmosféru nadšení, která jim zajistí příval voličských hlasů. Veškerá mediální 

prezentace strany se pak přizpůsobuje osobnosti mediálně exponovaného lídra, od nějž 

se očekávají nejlepší komunikační schopnosti, charismatické vystupování (zvláště pro 

televizi přijatelné fluidum) a otevřenost radám mediálních poradců. Z politiků se stali 

herci,  kteří  pouze  simulují  politický  proces,  jsou  vedeni  k  teatralizaci  dle  scénáře 

převzatého  od  najatých  PR  agentur,  předstírání  spontaneity  v  rámci  dopředu 

nachystaných, pečlivě naplánovaných akcí, které mají zajistit publicitu a vyvolat zdání 

politické aktivity (Meyer, 2002, srov. Franklin, 2004, Street, 2001, Louw, 2005). 
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Politické strany zažívají krizi důvěry, když se dlouhodobě potýkají s úbytkem 

členů.58 Stranické  zázemí  tvořené  místními  organizacemi  ztrácí  na  významu,  mezi 

řadovými  straníky  a  nejužším  vedením  partají  se  mnohdy  vytváří  propast,  jelikož 

stranický  sekretariát  komunikuje  především  s  masmédii  a  na  problémy stranických 

buněk nebere takový zřetel. Na politické scéně se navíc objevují politici, kteří se nehlásí 

k žádné z politických stran, neboť si zakládají na lidové image.59 V kampaních většinou 

zdůrazňují  svou nezávislost,  vymezují  se  vůči  stranické  byrokracii,  opírají  se  o  své 

charisma, snaží se být zábavní a uvolnění, záleží jim na popularitě. Jejich nevýhodou 

ovšem  je,  že  mají  pouze  minimální  zkušenosti  s  politickým  zákulisím,  jsou  spíše 

mediálními  hvězdami,  kterým je  logika  politického procesu  vzdálena  (Meyer,  2002, 

srov. Mazzoleni, Schulz, 2000).  

Podobně  jako  se  zvýšily  náklady  mediálního  podnikání,  došlo  k  nárůstu 

prostředků  vynaložených  na  volební  kampaně.  Tímto  trendem  jsou  výrazně 

znevýhodněny subjekty, jež nemají přístup k finančním zdrojům a nemohou si dovolit 

utrácet za služby komunikačních odborníků. Politická moc se stala něčím, co si lze spíše 

koupit  než,  že by se to dalo vyhrát v demokratické soutěži (McNair, 2003). Značné 

částky strany platí za výzkumy veřejného mínění a volební modely, které monitorují 

pohyb  voličských  preferencí.  Náklady  rovněž  zvyšuje  provádění  testů  komunikace 

kandidátů na vybraném vzorku potenciálních voličů. Politici a jejich PR manažeři tak 

pravidelně hodnotí situaci na volebním poli, dle vyzkoumaných reakcí publika upravují 

projevy politiků, celkově kontrolují efektivitu zvoleného stylu kampaně (Meyer, 2002, 

srov. Bradová, 2005, Louw, 2005).

Aby  politici  oslovili  politicky  nezainteresované  občany  a  zároveň  poskytli 

novinářům  informační  produkt,  který  lze  snadno  uchopit  a  vytvořit  z  něj  poutavé 

zpravodajské  sdělení,  doplňují  některá  svá  vyjádření  výraznými  slovy  či  slovními 

spojeními.  Zpravidla se jedná o výrazy,  které vyvolaly pozitivní odezvu u testované 

cílové skupiny a lze tedy předpokládat, že budou rezonovat i ve veřejném prostoru, jsou 
58 V českých politických stranách dochází dlouhodobě k obousměrnému pohybu (lidé vstupují a 

vystupují), nicméně v absolutních číslech registrujeme buď zmenšování nebo stagnaci členských 
základen jednotlivých partají. Strany sice usilují o nové členy, zvláště o mladé, avšak narážejí na 
nezájem občanů a antistranictví veřejnosti (Linek, 2004, srov. Vávra, 2007). 

59 V České republice je nestranictví rozšířeno především na komunální úrovni. Dle statistik stoupá od 
roku 1994 počet kandidátů do zastupitelstev obcí, kteří nejsou členy politických stran – v roce 1994 to 
bylo 62,53 %, v roce 1998 68,53 %, v roce 2002 75,38 % a v roce 2006 77,9 %. Nárůst počtu 
zastupitelů bez politické příslušnosti je ještě výraznější. Zatímco v roce 1994 bylo v obecních 
zastupitelstvech jen 73,33 % nestraníků, v roce 2006 už to bylo více než 82 % (Vávra, 2007). 
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natolik neotřelá a výstižná, že s velkou pravděpodobností zaujmou hromadné sdělovací 

prostředky a zviditelní politika, který je vyřkl (přestože autory těchto slov mohou být 

lidé z jeho PR týmu). V rámci marketingově vedených volebních kampaní důležitost 

mediálně  atraktivních  sloganů  ještě  stoupá,  kandidáti  jimi  shrnují  svůj  program  a 

vystavují  na  odiv  své  pozitivní  charakterové  vlastnosti.  Politická  sdělení  se  tím ale 

značně  banalizují,  splývají  s  komerční  propagací  a  mohou  vést  k  nesprávnému 

pochopení problému (Franklin, 2004, srov. Street, 2001, Habermas, 2000, Meyer, 2002, 

McNair, 2003).

V médii kolonizované politické sféře ustupují do pozadí spory mezi rozdílnými 

politickými cíli, které jsou obsaženy v programech jednotlivých stran. Političtí aktéři se 

vyhýbají  budování  konsenzu,  jednoho  z  hlavních  aspektů  politické  logiky,  tím,  že 

nereflektují  kontroverzní  témata,  jež  rozdělují  společnost.  Míru  kontroverze 

jednotlivých témat, která zatím nejsou předmětem mediální a veřejné agendy, opět měří 

komunikační manažeři na dopředu zvolených skupinách voličů, sporná témata, o nichž 

se již ve veřejném prostoru intenzivně mluví, jsou následně monitorována skrze změny 

veřejného mínění. Konflikty jsou naopak rozdmýchávány negativními kampaněmi. V 

tomto  útočném  stylu  politického  boje,  kde  se  za  hlavní  cíl  považuje  ostrakizování 

politického  konkurenta,  je  velice  důležitá  funkce  „spin-doctors“,  kteří  vyhledávají 

kompromitující  informace  ze  soukromého  života  kandidáta  protistrany,  inscenují 

politické skandály a prosazují je u novinářů. Agresivní forma politické komunikace je 

mediálně  velice  působivá,  neboť  vychází  vstříc  potřebám  senzace.  O  detaily  ze 

soukromí politiků a různé aféry, byť mnohdy uměle vyrobené, se zajímají především 

komerční sdělovací prostředky, pro něž znamená žuralistika více obchod než veřejné 

poslání.  Z mediálního prostoru mizí  reálná politická debata,  média zesilují  konflikt, 

který  se  ale  nachází  mimo  politický  diskurz,  nepomáhá  rozvoji  společnosti,  jen 

rozptyluje publikum svým emocionálním nábojem (Louw, 2005, srov. Schulz, 2004b, 

Blumler, Kavanagh, 1999).

Při vědomí toho, že bez publicity není popularity, představitelé politické sféry 

přicházejí o svou nezávislost. Média na politiky vytváří tlak z hlediska odlišného pojetí 

času: zatímco mediální sféra preferuje vše aktuální a epizodické,  povaha politického 

procesu je založena na minimálně střednědobé perspektivě. Mediální logice vyhovují 

hlavně ty události, které lze jednoduše převyprávět, mají jasné ohraničení, média tudíž 
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nutí politiky orientovat se na krátkodobé cíle. V politické sféře, jež podléhá sféře médií, 

jsou standardní  mechanismy politického rozhodování  nahrazovány mediální  logikou. 

Působení politiků se omezuje na řetězec mediálně orientovaných výstupů, dlouhodobá 

koncepce je  obětována  vnímání  politických hledisek  na základě potenciálu mediální 

úspěšnosti  toho kterého politického tělesa,  chybí  plně  rozvinutá  strategie  vládnutí  a 

řešení  sporných  otázek  systémovým  způsobem.  Politici  místo  toho  vypouštějí  do 

veřejného prostoru „pokusné balónky“, tedy dílčí návrhy a záměry, nikoli komplexní 

reformní  opatření.  Stane-li  se,  že  je  balónek  novináři  sestřelen,  politická  garnitura 

původní  záměr  zreviduje  a  přizpůsobí  médii  vyjadřovanému  veřejnému  mínění. 

Mediatizovaná politika tím směřuje k populismu, vzdává se řídící funkce (Meyer, 2002, 

srov. Franklin, 2004, Habermas, 2000, Blumler, Kavanagh, 1999, Blumler, Gurevitch, 

2001). 

6.2 Přístup veřejnosti k mediatizované politice 

Podle Habermasova (2000) normativního konceptu je základem veřejné sféry 

inkluzivní charakter komunikačních aktů, jež se na veřejnosti odehrávají. Nikdo by tedy 

neměl být vyloučen z věřejné debaty a každý by měl mít stejnou šanci do této debaty 

vstoupit,  stát  se  její  plnohodnotnou  součástí,  přispět  k  jejímu  směřování  svým 

stanoviskem. Struktura veřejnosti  nicméně vykazuje jisté nerovnosti  v tom, jaký typ 

informace se k lidem dostává. Tyto nerovnosti vytváří strategické formy komunikace 

využívané ve prospěch partikulárních zájmů. Gandy (2001) přisuzuje odpovědnost za 

poškození veřejné sféry praktikám profesionálních politických poradců, kteří rozdělují 

populaci na malé skupiny dle různých charakteristik a každému takto rozpoznanému 

souboru příjemců dodávají jemu uzpůsobený apel. Těmito technikami, tj. segmentací a 

zacílením,  politický  marketing  podporuje  soupeření,  kdy  komunikační  manažeři  ve 

službách různých politických aktérů mobilizují jednotlivé skupiny proti sobě, místo aby 

se snažili sladit jejich postoje a napomoci vytvoření konsenzu. 

Oba autoři – Habermas (2000) a Gandy (2001) – rovněž kritizují spoléhání se 

politické  sféry  na  průzkumy veřejného mínění.  Řídí-li  se  vláda  veřejným míněním, 

neznamená to, že jsou splněny podmínky demokratické vlády lidu. Politické subjekty 

svými nabídkami, vytvořenými na základě dat z průzkumů, pouze reagují na podvědomí 
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občanů, nikoli na jejich vůli. Dočasné nálady periodicky vytvářené veřejnosti nemohou 

vyjadřovat obecný zájem, jelikož toto rozvažování neprochází procesem komunikačních 

výměn, nebývá podrobeno zkoušce kvality argumentů, ani komparaci s alternativními 

pohledy. Na jedné straně je vyvíjen určitý tlak na vládní reprezentaci, aby uspokojila 

potřeby obyvatelstva, na straně druhé je bráněno vzniku mínění, jež lze v jádru pokládat 

za  veřejné.  Aparáty  politických  stran  jsou  přitom  natolik  přitahovány  průzkumy 

veřejného mínění, že si naopak vytváří odstup od občanů. K dotazování se lidí na jejich 

názory jsou najímáni externisté, interpersonální komunikace mezi politikem a voličem 

je  stále  vzácnější  jev,  politické  subjekty  z  větší  části  znají  názory  lidu  jen 

prostřednictvím statistiky.

Z  opačného  pohledu  jsou  hlavním  a  často  jediným  informačním  zdrojem 

veřejnosti o politických procesech masmédia. Ačkoli je ve vyspělých společnostech k 

dispozici  velké  množství  informací,  způsob  jejich  prezentace  ve  sdělovacích 

prostředcích paradoxně zapříčiňuje, že politická informovanost občanů klesá. Postman 

(2010)  uvádí  názor,  že  informační  přesycenost  v  kombinaci  se  zábavným, 

dekontextualizovaným  zpravodajstvím  v  televizi  vede  k  otupělosti  mas,  oslabuje 

politický  vliv  veřejnosti.  V podobném duchu  se  vyjadřují  i  Meyer  (2002)  a  Louw 

(2005), podle nichž jsou členové mediálně saturovaných společností k politice neteční, 

nezajímají  se  o  politické  dění,  spíše  jen  v  izolaci  svých  obývacích  pokojů  pasivně 

přijímají nabídnuté interpretace a inscenované politické výstupy. Podle Franklina (2004) 

pramení  veřejný  skepticismus  vůči  politikům  a  politické  sféře  z  poklesu  úrovně 

politické komunikace, jíž vedou „spin-doctors“ a PR agentury, stejně jako z toho, že se 

média  nesoustředí  na  podstatu  politiky,  nýbrž  na  negativismus  a  konflikty.  Dále 

zmiňuje, že občané mnohdy nevolí na základě racionálního uvážení, jak by závažnost 

odevzdání voličského hlasu vyžadovala, ale zejména podle dojmu, jaký na ně ten který 

politik  v  kampani  udělal.  Barnett  (2002)  pak  v  souvislosti  se  vztahem veřejnosti  k 

politice připomíná novinářský cynismus, který se podle něj do značné míry přenáší i na 

publikum. V důsledku toho lidé vnímají politický proces jako mocenskou hru, nevěří 

politikům, dokonce jimi opovrhují.60

60 Výzkum prestiže vybraných povolání u české veřejnosti ukázal výraznou nechuť Čechů k politikům, 
ale i dalším profesím s politikou nějak spjatým. Z žebříčku šestadvaceti povolání se funkce poslance 
ocitla na posledním místě, ministr se umístil na 23. příčce a novinářské povolání, jež se politiky 
rovněž týká a lidé jej tak vnímají, skončilo na 20. místě (Tuček, 2011).
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Novým fenoménem, do nějž se vkládají naděje, že změní nastavení vztahu mezi 

veřejností, sdělovacími prostředky a politickou sférou, je internet. Schulz (2004a) tvrdí, 

že internet vytlačuje z vedoucích pozic televizi a v souvislosti  s tím se zamýšlí  nad 

budoucností konceptu mediatizace.  V rámci optimistické odpovědi zmiňuje, že internet 

přináší pestřejší obsahovou nabídku. Uživatelé mají možnost sami si zvolit obsah, který 

je zajímá, případně se mohou podílet na jeho produkci (média tím ztrácejí svou filtrující 

funkci). Politici nejsou nuceni přizpůsobovat se mediální logice, jelikož mohou využít 

virtuální prostor k  vytvoření sdělení,  které následně pošlou vlastním komunikačním 

kanálem veřejnosti, potažmo jím zacílí na zvolený segment voličů. Skeptická odpověď 

naopak hovoří o možnosti,  že internet posílí proces mediatizace. Nová média získají 

nadvládu  nad  těmi  tradičními,  sociální  a  političtí  aktéři  se  jim  proto  budou  muset 

přizpůsobit. Rozvoj nových médií přitom vyžaduje investice do speciálních technologií, 

jež  nemusí  být  každému  finančně  dostupné.  Potenciální  komunikátoři  jsou  tedy  v 

internetové komunikaci omezováni finančními náklady a vybavením, které na základě 

svých finančních možností využívají. Za novými médii rovněž stojí velké společnosti, 

které mohou rozhodovat o obsahu a kontrolovat provoz systému. Rozumná odpověď 

nakonec přiznává internetu a síťové komunikaci schopnost poskytovat snazší přístup k 

informacím, zároveň ale akceptuje vliv konvenčních sdělovacích prostředků, které se 

dokážou prosadit i v nových podmínkách a existovat vedle nových médií. 

Podle  Meyera  (2002)  bývá  role  internetu  často  přeceňována.  Očekávání,  že 

internet přiblíží občany k politice, dosavadní způsob komunikace ve veřejné sféře bude 

marginalizován  a  zprostředkující  úlohu  médií  nahradí  nehierarchická  a  asymetrická 

komunikace po síti,  považuje autor za přehnaná. Internet je pouze novým systémem 

distribuce starých obsahů, nabízí víceméně totožná sdělení jako konvenční média. Navíc 

nijak nemění  návyky uživatelů,  kteří  stále  preferují  zábavné obsahy před seriózními 

informacemi o politických událostech. Novou formou participace na politickém procesu 

je formování různých skupin okolo určitého tématu na sociálních sítích. Tato politická 

aktivita je však spíše efemérní povahy, vyvolává v občanech pocit, že aktivně přistupují 

k politickému životu, že se na něm podílí a mají relativně snadnou možnost jej ovlivnit. 

Stále ovšem jde pouze o virtuální participaci, jež bez akce v reálném prostředí, mimo 

kybernetický  prostor,  nemůže  mít  patřičný  účinek.  Prostředí  internetu  kromě  toho 

nepřispívá ke kultivaci veřejné debaty, často ji spíše vulgarizuje.
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7. Kvantitativní výzkum

Praktická  část  této  diplomové práce  se  pokouší  rozkrýt  prvky mediatizace  v 

českém  mediálně-politickém  kontextu.  Cílem  úvodní  fáze  výzkumu,  jež  využívá 

metodu  kvantitativní  obsahové  analýzy,  je  identifikovat  základní  modality,  kterými 

tuzemská média – konkrétně Česká televize a deník Mladá fronta DNES – prezentují 

průběh volebního klání, tedy převážně kompetitivní složku politické logiky. Následující 

šetření je zaměřeno na makroatributy novinářského referování o volbách, když si všímá 

frekvence výskytu jistých politických témat a událostí v agendě zpravodajství (tj. toho, 

o co se novináři zajímají), stejně jako rámcování médii zprostředkovaného politického 

dění z hlediska jeho aktérů (tj. o koho se žurnalisté zajímají).

7.1 Formulace výzkumné otázky a stanovení hypotéz

Jak bylo přiblíženo v předcházejících pasážích práce, klíčový faktor v procesu 

mediatizace tvoří mediální logika. Na jejím základě redakční týmy vybírají zprávy a 

rozhodují  se,  jak  je  předvedou  publiku.  Vzhledem  k  metodologickým  omezením 

kvantitativní  obsahové  analýzy61 je  zkoumání  mediálních  interpretací  přenecháno 

případové studii  (viz  kapitola  8),  místo  toho se  v  první  výzkumné  části  tážeme po 

faktickém vlivu selektivních rutin žurnalistů na elementární vyobrazení voleb. 

Otázka  1:  Jakým způsobem  se  novinářský  výběr  témat  a  jejich  aktérů  promítá  do 

podoby předvolebního  zpravodajství?

Pro účely výzkumného šetření byly vymezeny tři výchozí hypotézy.62 V první 

řadě je potřeba zjistit,  na co se zpravodajství  v předvolebním období orientuje, jaká 

61 Kvantitativní obsahové analýze bývá vytýkáno, že redukuje komplexitu, vnáší vlastní „řády“ do 
analyzované skutečnosti, není schopna pronikat za explicitní obsahy a objevovat tak netransparentní, 
ale přítomné významy a struktury. Na druhé straně však umožňuje zpracování většího množství dat. 
Pro studii tématické různorodosti mediálních obsahů, určení prioritních témat a aktérů mediální 
agendy se jeví jako dostačující (Nečas, 2009).

62 Oproti původnímu výzkumnému plánu došlo k upřesnění hypotéz na základě výsledků předchozích 
studií této oblasti. Bylo tak učiněno po dohodě s vedoucím práce.
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témata  tvoří  jeho  agendu.  Následující  hypotéza  vychází  z  výzkumu  agenda-setting 

McCombse  a  Shawa  (1972),  kteří  upozornili  na  to,  že  média  inklinují  k  častému 

referování o průběhu volební kampaně a již méně se zabývají jejím obsahem.

Hypotéza 1:  Obsahové zaměření  většiny příspěvků politického zpravodajství  v době 

předvolební  kampaně  se  týká  kampaně  samotné  a  odsouvá  tak  do  pozadí  řešení 

konkrétních politických témat (McCombs, Shaw, 1972).

Žurnalisté  disponují  mocí  vybírat  zdroje,  rozhodují  o  tom,  kdo bude vidět  a 

slyšet,  rozebírá-li  se  nějaké  politické  téma.  Druhá  hypotéza  se  tudíž  vyjadřuje  k 

problematice  přístupu do médií,  všímá si  toho,  na jakých místech  novináři  vytyčují 

hranice politické sféry a zda se dostatečně věnují všem relevatním politickým aktérům.

Hypotéza 2: Jako aktéři mediálních obsahů o politice vystupují převážně politické elity, 

pro  politicky  autonomní  zástupce  veřejného  sektoru  (občanské  organizace,  veřejné 

instituce, jednotliví občané v konkrétních rolích) je přístup do médií omezen (Nečas, 

Vochocová, 2010).

Třetí  hypotéza  se  týká  výzkumu  personalizace,  tedy  míry  přítomnosti 

jednotlivých politiků ve zpravodajských obsazích. V tomto směru se výzkum zabývá 

mediálním  obrazem  samotné  politické  sféry,  tím,  kdo  ji  z  mediální  hlediska 

reprezentuje.

Hypotéza 3: Politické události jsou v médiích přednostně prezentovány skrze jednotlivé 

politické osobnosti, zejména prezidenta, premiéra a předsedy nejsilnějších politických 

stran (Nečas, Vochocová, 2010).

7.2 Operacionalizace výzkumu

Výběrový vzorek analýzy tvoří domácí zpravodajství celostátního deníku Mladá 

fronta  DNES  (dále  jen  MF  DNES)  a  hlavní  zpravodajská  relace  České  televize  s 

názvem „Události“ (dále jen Události ČT). Deník MF DNES byl vybrán z toho důvodu, 
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že se jedná o nejčtenější nebulvární list v České republice.63 Na Českou televizi padla 

volba ze dvou důvodů: za prvé – mediatizaci, jak tvrdí Schulz (2004a), stvořila televizní 

éra, za druhé – Česká televize musí ze zákona plnit veřejnou službu64, je proto zajímavé 

sledovat, zda se tato povinnost nějak odráží v tématické nabídce jejího zpravodajství a 

ve spektru aktérů zpráv. 

Zvolené  obsahy  byly  zkoumány  vždy  v  úseku  tří  týdnů  před  prvním  dnem 

konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2006 a 

2010. Přesné časové vymezení analýzy tedy v prvním případě činí období od 12. května 

do 1. června 2006, ve druhém případě se jedná o období od 7. května do 27. května 

2010.  Za  kódovací  jednotku  je  u  MF  DNES  považován  relevantní  článek  o  české 

politice, tj. ucelená textová jednotka s titulkem, která se primárně dotýká politických 

záležitostí a figuruje v ní minimálně jeden zástupce české politické sféry. Články byly 

čerpány  výhradně  z  domácího  zpravodajství  MF  DNES,  jsou  tedy  obsahem titulní 

strany  či  rubriky  „Z  domova“.  Do  analýzy  byly  též  zahrnuty  texty  uveřejněné  v 

mimořádných  monotematických  přílohách  se  zaměřením  na  volby  (vyšly  v  obou 

zkoumaných  obdobích).  Pokud  byla  kódovací  jednotka  rozdělena  na  několik  stran 

(obvyklý  případ  u  textů  z  titulní  strany),  evidovala  se  jako  jeden  celek.  V případě 

Událostí ČT pak představuje kódovací jednotku reportážní příspěvek věnující se české 

politice a oddělený vstupem moderátora. K zahrnutí do zkoumaného souboru bylo opět 

třeba,  aby v  příspěvku  figuroval  některý  z  českých  politických  subjektů.  Obsahy o 

zahraniční  politice  bez  vazby  na  tuzemskou  politickou  scénu  a  její  aktéry  nebyly 

předmětem analýzy.  

Aby  bylo  možné  rozpoznat,  o  jakých  tématech  se  zkoumané  sdělovací 

prostředky ve svém zpravodajství v souvislosti s politikou nejčastěji zmiňovaly, musel 

být proveden pretest,  na jehož základě došlo k vytvoření deseti tématických okruhů: 

jsou jimi zahraniční politika, korupce/kauzy/kriminalita, zdravotnictví, životní prostředí, 

justice a policie, obrana a bezpečnost, ekonomika, sociální problematika, kultura a také 

školství. Po vzoru McCombse a Shawa (1972) byly k takto vytvořenému souboru témat 

63 Data z výzkumu za čtvrté čtvrtletí 2011 a první čtvrtletí 2012 hovoří o tom, že MF DNES dosahuje 
čtenosti 797 000 a průměrného nákladu 214 408 kusů (Media Projekt, 2012).

64 Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi vymezuje veřejnou službu jako „vytváření... vyvážené 
nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel... tak, aby tyto programy a nabídky odrážely 
rozmanitost názorů a politických... směrů, a to s cílem podporovat vzájemné porozumění a toleranci a 
podporovat soudržnost pluralitní společnosti.“
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přidány další tři tématické položky, jež ovšem odkazují na volební kampaň: jedná se o 

analýzy kampaně, události kampaně a průzkumy spojované se spekulacemi o možném 

vítězi voleb. Každému příspěvku v analýze bylo z uvedeného seznamu přiřazeno jedno 

hlavní téma. Do takové kategorie patří téma, které je vyjádřeno v úvodu zprávy nebo je 

mu poskytnuto nejvíce prostoru. Pokud se stalo, že se příspěvek věnoval ještě dalším 

tématům, existovala možnost určit navíc téma vedlejší. 

K ověření druhé a třetí hypotézy bylo zapotřebí identifikovat jednotlivé aktéry 

zpravodajství.  Jestliže  se  v  příspěvku vyskytovalo  více  aktérů,  bylo  nutné  přikročit, 

podobně jako u zkoumání  tématické  agendy,  k  rozlišení  hlavního objektu a  objektu 

vedlejšího. Za hlavního aktéra či objekt zájmu je považován ten, jehož se týká převážná 

část příspěvku, je uveden na prvním místě, příspěvek se o něm zmiňuje ze všech aktérů 

události nejčastěji. Vedlejší aktér se pak v těchto kritériích nachází na druhém místě za 

dominantním aktérem. 

Rozdělení aktérů dle jejich příslušnosti k politické sféře či veřejnému sektoru je 

inspirováno  longitudinálním  rozborem  mediatizace,  který  vypracoval  Kepplinger 

(2002), když kategorizoval zdroje zpráv a zkoumal četnost jejich vyjádření v médiích. 

Pro  účely  výzkumu této  diplomové  práce  byly  vytvořeny čtyři  skupiny  –  politická 

reprezentace, veřejné instituce, občanské organizace a jednotliví občané v konkrétních 

rolích.  K  politické  reprezentaci  řadíme  osoby  a  kolektivní  orgány  s  rozhodovací 

pravomocí, tzn. jednotlivé politiky, politické strany, zahraniční sbory (např. Evropský 

parlament),  vládu  a  ministerstva,  Poslaneckou  sněmovnu  ČR,  Senát  ČR  atd.  Do 

kategorie veřejné instituce patří státní složky, jež bývají financovány z veřejných zdrojů, 

často vykonávají byrokratické funkce, zároveň ale disponují jistou mírou autonomie na 

politických  elitách,  tj.  policie,  školy,  akademici  a  odborné  komise,  nezávislé  úřady 

(např. Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad), experti, soudy a soudci aj. Dále 

je  registrována  kategorie  občanských  organizací,  které  stojí  na  hranici  mezi  spíše 

úřednickým aparátem ve státních službách a řadovými občany – tato skupina zahrnuje 

například  aktivisty,  nevládní  organizace,  profesní  sdružení  či  odbory.  Občanské 

organizace  většinou  nebývají  součástí  státního  aparátu,  spíše  prosazují  jisté  zájmy 

„zdola“. Jednotliví občané, kteří tvoří poslední kategorii, se pak od ostatních odlišují 

tím, že nejsou nijak organizováni, zastupují pouze sami sebe, může se tedy jednat o 

anonymní osoby, např. vězně, studenty nebo nezaměstnané. 
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Každá hodnota u jednotlivých proměnných dostala své číselné označení, jejich 

souhrnný  přehled  dal  vzniknout  kódovací  knize.  Následně  bylo  přistoupeno  k 

samotnému  kódování,  tedy  zapisování  výsledků  do  záznamového  archu,  který  nesl 

podobu  tabulky  v  programu  Excel.  Po  analyzování  všech  jednotek  (u  obou  médií 

převzatých  z  databáze  Newton)  byly  spočteny  výsledky.  Součet  výskytu  deseti 

tématických okruhů byl dán do poměru se součtem témat o kampani. Stejně tak byli 

sečteni všichni členové politické reprezentace, kteří se objevili ve zpravodajství, a tento 

výsledek  byl  porovnán  se  součtem  zpravodajského  výskytu  ostatních  skupin. 

Personalizace,  jíž  se  týká  poslední  hypotéza,  byla  zjišťována  komparací  rozsahu 

mediálního  vyobrazení  jednotlivých  politiků  (např.  ministra,  premiéra)  s  rozsahem 

vyobrazení kolektivních politických těles (Senát, vláda, ministerstvo atp.).

7.3 Vyhodnocení výsledků výzkumu

Dohromady bylo analyzováno 464 zpravodajských obsahů. Soubor kódovacích 

jednotek u MF DNES čítal v analyzovaném předvolebním období roku 2006 celkem 

128 textů s průměrnou délkou 491 slov, před volbami v roce 2010 měl soubor za celé 

analyzované  období  211  textů,  jejichž  průměrná  délka  činila  329  slov.  V  případě 

Událostí ČT bylo ve vymezeném časovém úseku před volbami v roce 2006 analyzováno 

71  zpravodajských  příspěvků  s  průměrným  rozsahem  306  slov  (dle  přepisu  z 

mediálního archivu Newton), za analyzované období před volbami v roce 2010 pak bylo 

podrobeno rozboru celkem 54 příspěvků ČT, přičemž jejich průměrná délka dosáhla 243 

slov (opět počítáno dle přepisu dostupného z databáze Newton).

Hypotéza 1:  Obsahové zaměření  většiny příspěvků politického zpravodajství  v době 

předvolební  kampaně  se  týká  kampaně  samotné  a  odsouvá  tak  do  pozadí  řešení 

konkrétních politických témat (McCombs, Shaw, 1972).

V tématické  agendě  předvolebního  zpravodajství  roku  2006  lze  vypozorovat 

rozdíl mezi Událostmi ČT a MF DNES. Zatímco u hlavního tématu MF DNES vcelku 

jednoznačně převažuje kampaň nad věcnými politickými tématy, v případě Událostí ČT 

je situace taková, že o 7 % naopak převládají věcná témata nad vyobrazením kampaně. 
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Tabulka a graf č. 1: Hlavní téma, MF DNES, 2006 (N=128)

Tabulka a graf č. 2: Hlavní téma, Události ČT, 2006 (N=71)

U vedlejších témat MF DNES byl poměr mezi objemem příspěvků zaměřených 

na kampaň a objemem příspěvků, jež nesly také věcné téma, naprosto vyrovnaný. V 

případě  Událostí  ČT jde  pouze  o  nepatrný  rozdíl  3  % ve  prospěch  věcných  témat 

(nicméně vůbec nejčastějším tématem z celkové agendy byly události kampaně).

Tabulka a graf č. 3: Vedlejší téma MF DNES, 2006 (N=128)

Kampaň 11%

Věcná témata 11%
Jiné téma 1%

Nepřítomno 77%

MF DNES, 2006 – Hla vní té m a
Průzkumy/Spekul. o vítězi 10
Analýzy kampaně 36
Události kampaně 25
Životní prostředí 3
Doprava 3
Justice a policie 8
Sociální problematika 5
Zahraniční politika 4
Školství 1
Zdravotnictví 1
Ekonomika 3
Obrana a bezpečnost 1
Korupce/Kauzy/Kriminalita 7
Celkem 107

Kampaň 55%
Věcná témata 28%

Jiné téma 16%

Kampaň
32%

Věcná témata
39%

Jiné téma
28%

Udá losti ČT, 2006 – Hla vní té m a
Průzkumy/Spekul. O vítězi 6
Analýzy kampaně 7
Události kampaně 10
Zahraniční politika 2
Korupce/kauzy/kriminalita 9
Zdravotnictví 4
Životní prostředí 2
Školství 1
Kultura 2
Ekonomika 1
Obrana a bezpečnost 1
Sociální problematika 2
Justice a policie 4
Celkem 51

M F  D N E S ,  2 0 0 6  –  V e d l e j š í  té m a
P rů z k u m y /S p e k u l.  o  vítě z i 2
A n a lý z y  k a m p a n ě 5
U d á lo s t i k a m p a n ě 7
E k o n o m ik a 1
O b ra n a  a  b e z p e č n o s t 1
Za h ra n ič n í p o l it ik a 3
Ju s t ic e  a  p o l ic ie 3
K o ru p c e /K a u z y /K rim in a lit a 4
S o c iá ln í p ro b le m a t ik a 2
C e lk e m 2 8
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Tabulka a graf č. 4: Vedlejší téma, Události ČT, 2006 (N=71)

Přesuneme-li  se  k  volbám  2010,  zjistíme,  že  agenda  MF  DNES  zůstala  u 

hlavních témat neměnná, což znamená, že v její nabídce výrazně převažují příspěvky o 

kampani.  Detailní  pohled  na  jednotlivé  kategorie  rovněž  vede  k  poznání,  že  oproti 

volbám v roce 2006 ubylo analýz komunikačního stylu kandidátů a naopak došlo k 

výraznému  nárůstu  počtu  příspěvků,  které  referovaly  o  událostech  volební  soutěže 

(stranické  mítinky,  recesní  akce  občanů,  podnikatelské  nabídky  nerozhodnutým 

voličům).  Relace  Události  ČT  poté  vykazuje  sedmiprocentní  pokles  obsahů  se 

zaměřením na konkrétní politická témata a naopak nárůst počtu příspěvků o kampani o 

8 %. Samotné volební boje (a stejně jako u MF DNES hlavně události kampaně) se tak 

v  analyzovaném  období  staly  vůbec  nejsledovanějším  tématem  zpravodajců  České 

televize.

Tabulka a graf č. 5: Hlavní téma MF DNES, 2010 (N=211)

U d á l o s t i  Č T ,  2 0 0 6  –  V e d l e j š í  t é m a  
P rů z k u m y / S p e k u l.  O  vít ě z i 1
A n a lý z y  k a m p a n ě 0
U d á lo s t i  k a m p a n ě 1 0
S o c iá ln í p ro b le m a t ik a 2
K o ru p c e / k a u z y / k r im in a li ta 2
Ju s t ic e  a  p o lic ie 6
E k o n o m ik a 2
Zd ra vo t n ic t ví 1
C e lk e m 2 4

Kampaň 
15%

Věcná témata
18% Nepřítomno 

66%

Kampaň
58%

Věcná témata
30%

Jiné téma
12%

M F  D N E S ,  2 0 1 0  –  H l a v n í  té m a
P růz kum y /s pek ul. o  vítěz i 36
A nalý zy  k am paně 25
Událos t i k am paně 79
Zdravotnic tví 5
E k onom ik a 5
S oc iální problem at ik a 17
Životní pros tředí 1
Jus t ice a po lic ie 1
Š k ols tví 2
K orupc e/k auz y /k rim inalita 11
Celk em 182



Kampaň
22%

Věcné téma
13%Jiné téma

2%

Nepřítomno 
63%
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Tabulka a graf č. 6: Hlavní téma, Události ČT, 2010 (N=54)

Také  vedlejším  tématům,  pokud  byla  v  příspěvcích  přítomna,  vévodí  u  MF 

DNES  analýzy,  průzkumy  a  události  kampaně.  V  poměrně  omezeném  spektru 

vedlejších témat Událostí ČT se z tématické podmnožiny, jež je orientována na kampaň, 

vyskytují pouze události kampaně. Stačí to však k tomu, aby mezi vedlejšími tématy 

byly  nejčastěji  zastoupenou  kategorií  a  frekvencí  svého  výskytu  zastínily  témata 

věcnějšího rázu.
Tabulka a graf č. 7: Vedlejší téma, MF DNES, 2010 (N=211)

Tabulka a graf č. 8: Vedlejší téma, Události ČT, 2010 (N=54)

U d á l o s t i  Č T ,  2 0 1 0  –  H l a v n í  té m a
P růz k um y /s pe k u l.  o  vítěz i 6
A n a lý z y  k a m p an ě 5
U d á los t i k a m p an ě 1 0
Ju s t ic e  a  po lic ie 3
K o ru pc e /K au z y /k rim ina li ta 2
S o c iá ln í p rob lem at ik a 1
K u ltu ra 1
E k ono m ik a 7
Živo tn í p ros t řed í 3
C e lk em 3 8

Kampaň
40%

Věcná témata
32%

Jiné téma
28%

M F  D N E S  2 0 1 0  –  V e d l e j š í  t é m a
P rů z k u m y / s p e k u l .  o  vít ě z i 1 9
A n a lý z y  k a m p a n ě 2 8
U d á lo s t i  k a m p a n ě 3 1
E k o n o m ik a 4
Š k o ls t ví 2
J u s t ic e  a  p o l ic ie 5
Z d ra vo t n ic t ví 1
S o c iá ln í p ro b le m a t i k a 1
C e lk e m 9 1

Kampaň
37%

Věcná témata
9%

Nepřítomno
54%

U d á l o s t i  Č T ,  2 0 1 0  –  V e d l e j š í  t é m a
U d á lo s t i  k a m p a n ě 1 2
O b ra n a  a  b e z p e č n o s t 1
Ju s t ic e  a  p o l ic ie 1
E k o n o m ik a 2
S o c iá ln í p ro b le m a t ik a 2
C e lk e m 1 8
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Hypotéza 2: Jako aktéři mediálních obsahů o politice vystupují převážně politické elity, 

pro  politicky  autonomní  zástupce  veřejného  sektoru  (občanské  organizace,  veřejné 

instituce, jednotliví občané v konkrétních rolích) je přístup do médií omezen (Nečas, 

Vochocová, 2010).

Analýza  složení  aktérů  předvolebního  zpravodajství  roku  2006  ukázala 

intenzivní  zaměření  zkoumaných  sdělovacích  prostředků  na  politickou  reprezentaci. 

Žádná z politických komunit  nebyla ve zpravodajském prostoru MF DNES a České 

televize zastoupena tak, aby se její přítomnost jevila jako statisticky významná. Ani v 

celkovém součtu dílčích mediálních výstupů veřejný sektor nedosahuje takových čísel, 

aby mohl v otázce mediální pozornosti konkurovat politickým subjektům.

Tabulka a graf č. 9: Hlavní aktér, MF DNES, 2006 (N=128)

Tabulka a graf č. 10: Hlavní aktér, Události ČT, 2006 (N=71)

MF DNES 2006 – Hlavní aktér 
Konkrétní politik 61
Politická strana 30
Tisk. ml. pol./strany 1
Poslanci 4
Vláda 2
Stát/“Hrad“/Radnice 1
Parlament 1
Zahraniční sbory/cizí státy 1
Policista 5
Odborníci/analytici 3
Aktivista 1
Think tanks 1
Nevládní organizace 1
Profesní organizace  1
Jednotliví občané 7
Příbuzní politika 3
Celkem 123

Politická sféra
79%

Veřejný sektor
17%

Nelze určit
4%

Udá losti ČT 2006 – Hla vní a kté r
Konkrétní politik 28
Politická strana 8
Vláda/ministerstvo 6
Poslanci 2
Zahraniční sbory/cizí státy 1
Parlament 4
Profesní sdružení 1
Odbory 1
Nevládní organizace 3
Policie 4
Komerční subjekt (firma) 2
Odborníci/analytici 2
Nezávislé úřady 5
Jednotliví občané 4
Celkem 71

Politická sféra 
64%

Veřejný sektor
36%
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Tabulka a graf č. 11: Vedlejší aktér, MF DNES, 2006 (N=128)

Jak vidno z grafů č. 11 a 12, politická reprezentace dominuje také na úrovni vedlejšího 

aktéra.  Větší  prostor  se  ale  zástupcům  veřejné  sféry  přece  jen  dostává  ve 

veřejnoprávním médiu, tedy v České televizi.

Tabulka a graf č. 12: Vedlejší aktér, Události ČT, 2006 (N=71)

V předvolebním období roku 2010 ovšem podíl účasti politické reprezentace v 

hlavní zpravodajské relaci České televize stoupl. U hlavního aktéra MF DNES zaujme 

relativně častý výskyt jednotlivých občanů: je to ovšem dáno tím, že se redakce MF 

DNES pravidelně dotazovala známých osobností,  koho budou volit.  Respondenti zde 

vystupovali sami za sebe, tudiž splnili základní kritérium pro zařazení mezi jednotlivé 

občany, zda však reprezentují řadového občana, „hlas z ulice“, není jednoznačné.

M F  D N E S  2 0 0 6  –  V e d l e j š í  a k t é r  
K onk rétní polit ik 53
P olit ic k á s trana 14
V láda 2
Zahranič ní s bory /c iz í s táty 1
S oudc e/s oudy /s tá tn í z as t . 1
P olic ie/polic is ta 2
Jednot liví obč ané 6
O dborníc i/analy t ic i 1
P říbuz ní polit ik a 2
Celk em 82

Politická sféra 55%

Veřejný sektor 9%

Nelze určit/Nepřítomno 36%

U d á l o s t i  Č T  2 0 0 6  –  V e d l e j š í  a k t é r  
K o n k ré tn í p o li t ik 4 1
P o l it ic k á  s t ra n a 4
V lá d a /m in is te rs t vo 1
P a rla m e n t 1
P o l ic ie 2
P o l it o lo g 5
S o u d c e / s o u d y / s tá tn í z a s t . 1
K o m e rč n í s u b je k t  (firm a ) 3
Je d n o t l iví o b č a n é 5
C e lk e m 6 3

Politická sféra
66%

Veřejný sektor
23%

Nelze určit/Nepřítomno
11%
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Tabulka a graf č. 13: Hlavní aktér, MF DNES, 2010 (N=211) 

Tabulka č.  15 také poskytuje  zajímavý údaj  o  zvýšeném výskytu příbuzných 

jednotlivých  politiků  v  obsazích  MF DNES.  Deník  se  zaměřil  na  manželky  špiček 

politické  scény,  jejichž  prostřednictvím  přinášel  informace  z  osobního  života 

politického kandidáta.

Tabulka a graf č. 14: Hlavní aktér, Události ČT, 2010 (N=71)

Pro úplnost jsou ještě uvedeny údaje o vedlejších aktérech v obou sledovaných 

médiích před volbami v roce 2010.

MF DNES, 2010 – Hlavní aktér
Konkrétní politik 79
Politická strana 54
Poslanci 9
Parlament 1
Vláda/ministerstvo 1
Stát/“Hrad“/Radnice 2
Soudy/stát. Zastupitelství 1
Odborníci/Analytici 2
Nezávislé úřady 1
„Šedé eminence“ 1
„Lidé“/„Občané“ (obecně) 4
Komerční subjekt 2
Nevládní organizace 1
Profesní sdružení 1
Politolog 1
Jednotliví občané 37
Příbuzní politiků 11
celkem 208

Politická sféra 69%

Veřejný sektor 29%

Nelze určit 1%

Udá losti ČT, 2010 – Hla vní a kté r
Konkrétní politik 22
Politická strana 8
Vláda/ministerstvo 4
Parlament 3
Stát/„Hrad“/Radnice 2
Soudy/soudce/stát.zast. 1
Policie/policista 2
Nezávislý úřad 3
Veřejnoprávní média 1
Vládní agentura 1
Odborníci/Analytici 2
Nevládní organizace 1
„Lidé“/občané (obecně) 2
Jednotliví občané 2
celkem 54

Pol. sféra
72%

Veřejný sektor
28%
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Tabulka a graf č. 15: Vedlejší  aktér, MF DNES, 2010 (N=211) 

 

Tabulka a graf č. 16: Vedlejší aktér, Události ČT, 2010 (N=71)

M F  DNES , 2010 – V e d le jší a kté r
Konkrétní politik 64
Politická strana 25
Vláda/ministerstvo 1
Poslanci 2
„Lidé“/„Občané“ (obecně) 2
Nevládní organizace 1
Jednotliví občané 8
Škola 1
Policie/policisté 2
Aktivista 3
Příbuzní politiků 3
Veřejnoprávní média 1
Profesní sdružení 1
celkem 114

Politická sféra 44%

Veřejný sektor 10%Nelze určit 1%

Nepřítomno 45%

Události ČT, 2010 – Vedlejší aktér
Konkrétní politik 28
Vláda/ministerstvo 1
Profesní organizace 2
Nevládní organizace 2
Nezávislý úřad 2
Politolog 2
Odborníci/Analytici 1
Jednotliví občané 2
celkem 40

Politická sféra 54%

Veřejný sektor 20%

Nelze určit/Nepřítomno 26%
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Hypotéza 3: Politické události jsou v médiích přednostně prezentovány skrze jednotlivé 

politické osobnosti, zejména prezidenta, premiéra a předsedy nejsilnějších politických 

stran (Nečas, Vochocová, 2010).

Porovnáme-li počet případů, kdy byl příspěvek rámcován dle konkrétní politické 

osobnosti, s případy, kdy bylo téma uvedeno skrze určitý kolektivní orgán, vyjde nám, 

že zaměření sledovaných médií na jednotlivé politiky naprosto převládá. U MF DNES 

činí průměr za obě zkoumaná období a u hlavních i vedlejších aktérů přesně 65 %. 

Personalizace byla ještě intenzivnější v případě Událostí ČT, průměr je 74 %. 

Tabulky se  jmény jednotlivých aktérů  potvrzují,  třetí  hypotézu  výzkumu.  Na 

předních  místech  ve  výskytu  ve  zprávách  se  objevují  hlavně  ti  nejvýše  postavení 

politici, tj. lídři dvou hlavních politických stran (ČSSD a ODS), potažmo jako aktéři 

figurují  v  příspěvku samy dvě hlavní  partaje.  Zájmu médií  se  rovněž těší  prezident 

Klaus. Oproti tomu v roce 2010 média víceméně opomíjela členy tzv. úřednické vlády, 

například její předseda Jan Fischer se na přední místa v této statistice vůbec nedostal.

U d á l o sti  Č T ,  P ř e d v o l e b n í  o b d o b í  2 0 0 6
Jméno hlavního aktéra P o č e t výs k y tů
1. Jiří Paroubek 14
2. Václav Klaus 11
3. Jan Kubice 8
4. Mirek Topolánek 4
    Miros lav Macek
    ODS, ČSSD, SZ
Jméno vedlejš ího aktéra P o č e t výs k y tů
1. Mirek Topolánek 9
2. Jiří Paroubek 7
    David Rath 

M F  D N ES ,  P ře d vo le b n í  o b d o b í  2010
Jméno hlavního aktéra P o č e t výs k ytů
1. ČSSD 18
2. Petr Nečas 15
3. Jiří Paroubek 14
4. ODS 9
5. Václav Klaus 5
Jméno vedlejš ího aktéra P o č e t výs k ytů
1. Jiří Paroubek 17
2. Petr Nečas 13
3. ODS 6
4. Václav Klaus 4
    ČSSD

U d á l o s t i  Č T ,  P ř e d v o l e b n í  o b d o b í  2 0 1 0
Jm éno h lavn ího ak té ra P o č e t výs k ytů
1.  V ác lav K laus 15
2.  Jiří P aroubek 13
3.  E duard  Janota 5
    Č S S D
    O tak ar M ote jl
Jm éno vedle jš ího ak téraP o č e t výs k ytů
1.  P etr Neč as 10
2.  Jiří P aroubek 6
    D an iela  K ovářová
    B ohus lav S obotk a

M F DNES , P ře dvo le b n í obd obí  2006
Jméno hlavního aktéra P o če t výs kytů
1. Jiří Paroubek 16
2. Mirek Topolánek 13
3. ČSSD 9
4. Václav Klaus 5
5. David Rath 4
    ODS
Jméno vedlejšího aktéra P o če t výs kytů
1. Jiří Paroubek 10
2. Mirek Topolánek 8
3. ODS 5
4. ČSSD 4
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Otázka  1:  Jakým způsobem  se  novinářský  výběr  témat  a  jejich  aktérů  promítá  do 

podoby předvolebního  zpravodajství?

Výzkum agendy Událostí ČT a deníku MF DNES potvrdil, že média tíhnou v 

období  volebních kampaní,  v tomto případě kampaní  před parlamentními volbami v 

letech 2006 a 2010, k častému vyobrazování témat, jež souvisí s volebním kláním, již 

méně se ale zabývají obsahovou stránkou politického soupeření. Silnější zaměření na 

kampaň bylo možné vysledovat u MF DNES. Česká televize se v roce 2006 ve své 

hlavní  zpravodajské  relaci  snažila  o  spíše  věcnější  sdělení,  na  druhé  straně  jejím 

nejčastějším  vedlejším  tématem byly  události  kampaně.  O  čtyři  roky  později  již  v 

Událostech  ČT  zaměření  na  kampaně  převažovalo  nad  věcnými  tématy.  Události 

kampaně  byly  nejsledovanější  též  v  MF  DNES.  Do  této  kategorie  se  vešly  různé 

neobvyklé události spojené s voliči (např. lístky levice za slevu 20 % v obchodě, dražba 

voličského hlasu na internetu apod.), ale i inscenované akce kandidátů voleb (např. když 

Jiří Paroubek, tehdejší předseda ČSSD, sfáral za horníky 180 metrů pod zem) a příběhy 

z mítinků (zprávy o tom, že na mítinku ODS hrála country kapela, ČSSD rozdala v 

rámci  předvolební  akce  100  tisíc  koblih  atd).  Orientace  médií  na  tyto  veskrze 

oddechové, zábavné zprávy svědčí o symbióze novinářů a politického PR, jež se zabývá 

realizací mediálně atraktivních událostí, nebo-li pseudoudálostí. Média a PR vytváří z 

kampaně show, médii  pravidelně zveřejňované průzkumy preferencí a jejich analýzy 

pak činí z voleb dostihový závod. 

Analýza  aktérů  zpráv  ukázala,  že  média  upřednostňují  politiky před  zástupci 

veřejného  sektoru.  Veřejnoprávní  status  sice  nutí  českou  televizi,  aby  dávala  větší 

prostor  různým  občanským  iniciativám,  politickým  komunitám  a  jiným  sociálním 

proudům, a dělo se tak ve větší míře než u MF DNES, přesto byla dominance politiků v 

Událostech  ČT  patrná,  navíc  zpravodajci  České  televize  silněji  inklinovali  k 

personalizaci  politiky,  rámcování  zpráv  prostřednictvím  jejich  politických  aktérů. 

Překročíme-li  v  interpretaci  výsledků  první  fáze  výzkumu  hranice  kvantitativní 

obsahové analýzy,  můžeme uvést,  že se politika v obou sledovaných médiích nejeví 

jako  věc  veřejná,  nýbrž  jako  uzavřený  svět,  „politika  pro  politiky“.  O  politice  v 

mediálním prostoru mluví hlavně politické elity, ostatní hlasy jsou tak marginalizovány. 

Jako zástupci veřejnosti, nositelé veřejného mínění navíc byli v MF DNES pojímány 
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různé celebrity z řad zpěvaček, sportovců, herců atd. Rovněž MF DNES obsazovala do 

občanské role manželky vrcholných politiků. Tímto způsobem měl být demonstrován 

ženský pohled na politiku a její procesy. Potvrdilo se, že novináři jsou fascinováni mocí, 

proto  věnuji  značnou  pozornost  těm  úzkému  okruhu  politických  osobností.  Tuto 

skutečnost nenarušila ani existence tzv. úřednické vlády v roce 2010, kdy se sice na 

politické scéně objevily nové tváře, nicméně média jim nevěnovala takovou pozornost, 

jakou by si možná vzhledem k vládní funkci zasloužili. Nejvíce z úřednické vlády byli v 

médiích  vidět  ministr  financí  Eduard  Janota,  což  bylo  dáno  složitou  ekonomickou 

situací  v  ČR i  v Evropě,  a  ministryně spravedlnosti  Daniela  Kovářová,  jež proslula 

svými  aktivitami  mimo  politiku,  jiní  členové  tohoto  přechodného  kabinetu  již  tak 

mediálně exponovaní nebyli.
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8. Případová studie

Stejně  jako  novinářská  činnost  nesestává  jen  ze  selekce  aktérů  a  témat 

zpravodajství,  ale  také  z  intrepretací  sociální  reality,  které  jsou  publiku  symbolicky 

předkládány, ani politická logika se neomezuje na soutěžení ve volbách, ale má také 

svou konsenzuální složku, totiž politický proces. Za účelem charakterizování toho, jak 

média uplatňují svou moc vykladače významů a zákonitostí politického dění, je druhá 

fáze výzkumu uskutečňována metodou případové studie.65 Šetření se věnuje událostem z 

ledna  a  února  2012,  kdy se  rozhodovalo  o  tom,  zda  Česká  republika  půjčí  peníze 

ekonomicky  strádajícím  evropským  zemím  a  zároveň,  zda  se  zaváže  přijmout 

evropskou smlouvu o rozpočtové odpovědnosti.

8.1 Deskripce případu

Lídři eurozóny – tedy oblasti, kde se užívá společná evropská měna euro – a nejvyšší 

představitelé  zbývajících  členských  zemí  Evropské  unie  (EU)  se  ve  snaze  pomoci 

zadluženým členským státům dne 9.  prosince 2011 dohodli  na zpřísnění  rozpočtové 

disciplíny. Výsledkem těchto dohod se stal návrh mezinárodní smlouvy o rozpočtové 

odpovědnosti  (též  označované  jako  „fiskální  smlouva“,  „fiskální  unie“  nebo 

„rozpočtový pakt“). Na společném zasedání rovněž došlo ke schválení finanční injekce 

zemím s ekonomickými potížemi. Česká republika byla v této souvislosti požádána o 

uvolnění finančních prostředků v hodnotě 3,5 miliardy eur (přibližně 89 miliard korun). 

Zvažovaná půjčka měla být poskytnuta Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), jenž 

obdržené prostředky následně odešle členům eurozóny. 

Česká vláda dne 25.  ledna 2012 odsouhlasila  půjčku MMF, a  to ve výši  1,5 

miliardy eur (38 miliard korun). Na tomto řešení se zástupci vlády dohodli s vedením 

České národní  banky (ČNB),  z  jejíž  devizových rezerv  prostředky pocházejí.  Vláda 

rozhodla bance uhradit případný rozdíl mezi nižším úročením peněz, které poskytuje 

65 V případové studii jde o zachycení složitosti konkrétního případu, o deskripci vztahů v jejich 
celistvosti. Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným 
podobným případům (Hendl, 2005).
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MMF, a úroky z bezpečných investic, které by jinak ČNB využívala. K fiskální smlouvě 

se premiér ČR Petr Nečas odmítl 2. února 2012 připojit. Své rozhodnutí odůvodnil tím, 

že  nebyl  dostatek  času  na  analýzu  dokumentu,  nepodařilo  se  vyjednat  odpovídající 

podmínky účasti  na eurosummitech a ke smlouvě se lze případně připojit  kdykoli  v 

budoucnu. Ohledně případné ratifikace fiskální smlouvy panovaly na české politické 

scéně  značné  nejasnosti:  dvě  vládní  strany –  Nečasova  ODS a také  Věci  veřejné  – 

požadovaly  schválení  smlouvy v  referendu,  ČSSD chtěla  totéž  za  podmínky přijetí 

zákona o obecném referendu, TOP 09, třetí  vládní partaj,  byla naopak pro ratifikaci 

prostou parlamentní většinou a prezident ČR Václav Klaus již dopředu prohlásil,  že 

smlouvu nepodepíše.  

8.2 Formulace výzkumné otázky a metoda sběru dat

Cílem  této  fáze  výzkumu  je  osvětlit,  jakými  způsoby  novináři  ve  svých 

komentářních  textech  přibližují  veřejnosti  politická  vyjednávání,  společné  hledání 

úkolů,  cílů  a  programů  činností.  Sleduje  proto,  zda  média  napomáhají  budování 

konsenzu, nebo jej spíše boří, jaké vlastnosti žurnalisté připisují jednotlivým politickým 

aktérům, jak vnímají jejich postavení na politické scéně.

Otázka  2:  Jakým  způsobem  výkladová  schémata  novinářů  vstupují  do  politického 

procesu? 

Výzkumný  vzorek  tentokrát  tvoří  komentáře  čtyř  hlavních  českých  deníků: 

Hospodářských  novin,  Práva,  Lidových  novin  a  MF  DNES.  Všechny  analyzované 

obsahy byly čerpány z databáze Newton. Ze souboru pro období, jež trvalo od 19. ledna 

až do 2. února 2012, bylo vybráno celkem čtrnáct komentářních textů, jež měly fiskální 

unii a půjčku eurozóně jako dominantní téma. Deset z nich je citováno v této práci. 

8.3 Analýza a interpretace dat

„Slabý“ Nečas  a  „silný“  Klaus: V několika  textech,  jež  se  týkaly  českého 

postoje  k  rozpočtové  unii  a  zavedení  unijních  fiskálních  pravidel,  byl  Petr  Nečas, 
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předseda  vlády  ČR,  kritizován  za  nechuť  či  neochotu  dát  najevo  jednoznačné 

stanovisko. V souvislosti s tím byla zdůrazňována jeho poddajnost ve vztahu k hlavě 

státu  Václavu  Klausovi.  Nečas  je  vykreslován  jako  politický  aktér,  jemuž  scházejí 

vlastnosti vůdce, neprofiluje se jako dostatečná osobnost a neoplývá kompetencemi k 

ovládnutí  zákulisního  politického  boje.  Z  toho  důvodu je  Nečas  podle  komentátorů 

nucen vycházet politicky obratnějšímu a schopnějšímu prezidentovi vstříc.

„Petr  Nečas je realistický politik postupných kroků a musí brát ohled na 
silné euroskeptické křídlo ODS, jehož králem a mluvčím je Václav Klaus. 
Ten navíc umí své pravomoci, pokud jde o mezinárodní dohody, využít na 
hranu a podle mnohých právníků i za hranu ústavy.“ (Komárek, 2012, s. 10)

Na Václava Klause je na stránkách českých novin nahlíženo jako na zkušeného 

politika,  který má tendenci  Nečase školit,  svými politickými kroky se nad předsedu 

vlády vyvyšovat. Mediální konstrukce Klausova dominantního postavení ve vztahu k 

Nečasovi  je  vyjádřena  jak  implicitně  (slovní  obrat  „znicotnit  jeho  nápad“  invokuje 

hegemona Klause a submisivního Nečase), tak přímo, když uvádí, že prezident vyvíjí na 

premiéra nátlak, navíc s dovětkem (jenž ale postrádá racionální ukotvení), že premiér 

těmto okolnostem podlehne.  

„Prezident  vrací  premiérovi  černého  Petra.  Rozhovorem v  dnešních  LN 
Václav Klaus de facto znicotnil jeden ze dvou nápadů, jimiž Petr Nečas ve 
středu na vládě při jednání o připojení republiky k fiskální unii (EU minus 
Británie) svůj hypotetický podpis mezivládní smlouvy podmínil...  Kromě 
analytika je Klaus samozřejmě také pořád i politik. Slova, že vláda se nemá 
schovávat  s  názorem  za  veřejnost,  nelze  číst  jinak  než  jako  nátlak  na 
premiéra,  aby  začal  mluvit  jasně.  Nečas  se  tedy  nakonec  vymáčkne.“ 
(kráceno, Kaiser, 2012, s. 10)

Nečasovo obezřetné vystupování ve věci fiskální smlouvy je též vykládáno jako 

kamufláž toho, že se český premiér bojí Klausovy reakce. V komentáři Michala Mocka 

obdržel  Nečas  nálepku  prezidentovy  loutky,  potažmo  bázlivce,  jenž  raději  ukrývá 

vlastní  názor  za  zájmy jiných,  především tedy Václava  Klause  (tomuto  pohledu již 

napomáhá název textu: „Schovávačka za Klausův šos“). 

„Kdyby totiž otevřeně řekl, že podpis odmítá poté, co mu prezident Klaus 
dopisem sdělil, že smlouvu stejně nepodepíše, předvedl by se před premiéry 
a prezidenty EU jako úplný tajtrlík. Vždyť co je to za šéfa výkonné moci, 
když nedokáže zvládnout ani kaprice prezidenta, který je v české politice 
spíše  symbolickou  a  ceremoniální  figurou  bez  významných pravomocí?“ 
(Mocek, 2012, s. 6). 
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Názorová  čitelnost  politických  aktérů: Je  zajímavé,  že  i  v  komentářních 

textech, jež se svým obsahem názorově vymezovaly vůči politice Václava Klause, byl 

prezident  ČR  vnímán  pozitivně  v  tom  smyslu,  že  prezentuje  jasné  a  srozumitelné 

stanovisko.  Chování  vlády je  naopak vnímáno jako váhavé  a  nepředvídatelné,  když 

média přehlížejí multilaterální složení vládní koalice (tvoří ji tři subjekty s rozdílným 

pohledem na evropskou integraci), limity v debatě dané nedořešenou podobou fiskální 

smlouvy  a  v  neposlední  řadě  také  problematičnost  vztahů  států  eurozóny  a  zemí 

stojících mimo tento měnový spolek.  

„Tak  nevím,  jak  zní  takový  český  recept  na  krizi,  na  tu  naši  nebo 
(nedejbože) evropskou. Ani nevím, kam vlastně vláda chce tuto republiku či 
ekonomiku směřovat.  Od jádra Evropy,  nebo k jádru Evropy? Jaká bude 
fiskální  zodpovědnost?  Kde  hledáme spojence?  O  co  nám jde?  Chceme 
silnou  Evropu,  nebo  ne?  Ještěže  je  v  odpovědích  aspoň  Hrad  mnohem 
čitelnější!“ (Sedláček, 2012, s. 9).

Stejně jako u vlády,  rovněž kroky občanských demokratů jsou vnímány jako 

značně  nejisté,  v  mnoha  ohledech  dokonce  alibistické  a  podbízivé  vůči  širokému 

spektru  voličstva  (snaha  neodehnat  euroskeptické příznivce  ODS a zároveň neurazit 

proevropskou  část  stranického  elektorátu).  Interpretace  politického  vystupování 

občanských  demokratů  ostře  kontrastuje  s  výkladem  veřejných  vyjádření  Václava 

Klause,  ač je dle  mínění komentátorů a analytiků názorová homogenita uvnitř  ODS 

narušována  právě  Klausovým vlivem (viz  výše).  Za  hlavního  viníka  vnitrostranické 

situace ODS je však považován její předseda Nečas.  

„Občanští demokraté zkrátka – na rozdíl od Klause – nemají odvahu mít k 
některým věcem jasný postoj a hájit jej... Nečasova ODS je odlišná: před 
realistickými analýzami evropského aspektu našich národních zájmů zavírá 
oči, hospodsky se chvástá, ovšem jednoznačným a autoritativním krokům se 
vyhýbá. V takové situaci je i občan s hlasovacím lístkem dobrý. Klausova 
pozice je jednodušší. Mandát se mu chýlí ke konci, obejde se bez stran i 
voličů. Může ukazovat svaly a vedle varování před referendem o rozpočtové 
unii hnát do krajnosti i svůj euroskepticismus. Nicméně jeho upřímnost, ať 
je poháněna, čím chce, zaslouží ocenění. Aspoň víme, na čem jsme a co od 
Klause  můžeme  čekat.  Zato  ODS  je  v  tomto  směru  stále  záhadnější.“ 
(kráceno, Jelínek, 2012, s. 6).

Zpochybnění autority ČNB: Komentátor Práva Michal Mocek se v jednom ze 
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svých textů zamýšlí nad tím, zda ČNB uvolní státu prostředky na půjčku MMF (a jeho 

prostřednictvím eurozóně). Znovu poněkud mytologizuje Václava Klause naznačením, 

že management ČNB – jehož jmenování náleží k prezidentským pravomocem – se při 

svém rozhodování o poskytnutí půjčky bude ohlížet na politická stanoviska Hradu. Tím 

dochází k relativizaci politické autonomie ČNB, jakožto samostatné bankovní instituce 

s nezávislým, čistě manažerským přístupem k politickým otázkám a záležitostem státu. 

Případná  půjčka  se  zárukamí  státu  je  navíc  zcela  iracionálně  pokládána  za  akt 

zpronevěření  se  ČNB  téměř  klientelistickým  vazbám,  jež  autor  textu  na  několika 

řádcích konstruuje, nikoli za pragmatické manažerské rozhodnutí vedení banky. 

„Prezident  už dlouho nespokojeně mručí  nad představou,  že  Česko bude 
přispívat na pomoc slabým v eurozóně. Mohl by dělat problémy – a možná 
ještě bude. Půjčku totiž musí poskytnout Česká národní banka, jejíž vedení 
jmenuje Václav Klaus. Kdyby vláda jednala příliš tvrdě, mohlo by se vedení 
banky proti půjčce postavit. Na Hradě by politickou oporu jistě našlo. Proto 
kabinet nabídl bankéřům záruky o plných 25 miliard korun vyšší, než činí 
půjčka pro MMF. Zdá se, že i podpora státní banky je na prodej.“ (Mocek, 
2012, s. 6)

Mocenská hra: Novináři nahlížejí na český přístup k problémům měnové unie 

prizmatem vnitropolitické  strategické  hry,  v  níž  jsou  primárně  čitelné  ryze  účelové 

pohnutky  politické  akce,  navýsost  racionální  principy  politického  rozhodování,  jež 

neberou  tolik  ohled  na  etický  rozměr  (empatie,  altruismus),  jako  spíše  na  pozitivní 

sebeprezentaci a zachování vlastního elitního postavení. 

„Je ještě v živé paměti, jak premiér Nečas tvrdil, že se kloní spíše k tomu, 
aby se ČR na půjčce pro MMF nepodílela. Nyní se tedy podílet bude. Tady 
získali  politici  TOP 09 pomyslné  evropské  péro  do  své  čelenky.  Půjčku 
prosadili, i když jen ve zredukované míře – to byla zase „malá domů“ pro 
premiéra Nečase a jeho ODS.“(Mocek, 2012, s. 6).

Politické procesy jsou též předkládány jako souboj různých mocenských skupin 

(jak uvnitř jedné politické partaje, tak v rámci vládní koalice). Hlavním poznávacím 

znakem kuloárních soubojů o moc je snaha zviditelnit se na úkor politického rivala. 

„Nečas si programovou euroskepsí sice chrání pravobok, ale z druhé strany 
uvolňuje prostor ke střelbě topce. Karel Schwarzenberg už říká, že premiér 
poškozuje zájmy země (mimochodem, pokud to myslí vážně, nemůže být 
dál  ministrem  zahraničí).  Topka  bude  ODS  vykreslovat  jako  partu 
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zabedněných xenofobů, která chce zatáhnout  Česko do války proti  všem, 
přičemž Lipany jsou na dohled. A může tak v boji o lídra pravice uspět. Petr 
Nečas  si  vybral  -  Klaus  je  dle  něj  větší  hrozbou  než  Schwarzenberg  s 
Kalouskem a EU dohromady.“ (Honzejk, 2012, s. 8). 

Zatímco v případě debaty na téma přijetí rozpočtového paktu a poskytnutí půjčky MMF 

(eurozóně)  žurnalisté   konstruovali  především  souboj  o  pozici  lídra  na  pravé  části 

politického spektra, tedy mocenské zápolení TOP 09 a ODS, otázku možného vyhlášení 

referenda několik deníků interpretovalo jako obchod pravice s levicí, tedy občanských 

demokratů s ČSSD. 

„Nebo neklapne rýsující se obchod mezi koalicí a ČSSD, která by ústavní 
většinu euroreferendu dodala, jen pokud jí občanští demokraté vyjdou vstříc 
se zákonem o obecném referendu, k čemuž se léta neměli.“ (Kaiser, 2012, s. 
12). 

Ideologický střet  eurooptimistů  a  euroskeptiků: Za  pozornost  rovněž  stojí 

způsob, jakým novináři modifikují strukturu veřejné diskuse do značně zjednodušené 

podoby, jež limituje možnou názorovou pestrost a variabilitu pohledů na EU převádí do 

vyloženě ideologické roviny. Ta je na stránkách českého tisku vyobrazena kolizí mezi 

zastánci Evropské unie (bývají označováni jako eurooptimisté) na straně jedné a kritiky 

evropské  integrace  (tzv.  euroskeptiky)  na  straně  druhé.  Níže  citovaný  komentář 

Jaroslava Maška z MF DNES v tomto ohledu upozorňuje na vnitřní dichtomii ODS a 

přizpůsobování  se  politických  subjektů  voličským  náladám.  Sám  autor  se  následně 

zařazuje  k  jednomu z vykreslených názorových proudů,  přičemž svou pozici  vnímá 

takřka disidentsky, když u oponentů – byť s jistou mírou nadsázky – připouští příklon k 

agresi.   

„Nečas má doma stranu rozpolcenou mezi euroskeptiky a eurooptimisty a k 
tomu prezidenta Klause. Navíc ho čekají krajské volby. Podpořit teď cokoli 
proevropského je nepopulární... Je to téma, které zvednou všechny strany a 
podle naladění svých voličů z toho budou několik měsíců žít... Přiznávám, 
že jsem eurooptimista. Kdyby však existovala taková placka, asi bych si ji 
na klopu nedal. Bál bych se, že dostanu na ulici do zubů. Už je to totiž skoro 
nadávka.“ (kráceno, Mašek, 2012, s. 8). 

Za extrémní podobou mediálně konstruovaného střetu dvou stran s rozdílným 

názorem na euro a Evropskou unii lze považovat etiketizaci jednoho či druhého tábora 

posměšnými názvy a přívlastky. Příkladem budiž označení „korunohujeři“, jež zřejmě 
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odkazuje na snahu odpůrců eura zachovat vlastní národní měnu. 

„I  tak  je  včerejšek  prozatímním  vítězstvím  „korunohujerů“:  závazek 
uspořádat referendum, pokud se podaří  ho prosadit,  bude trvanlivější  než 
jasná deklarace vlády, která nepřežije příští volby. Ačkoliv mít k tomu od 
vlády ještě jasně zdůvodněné ne by bylo mnohem, mnohem elegantnější“ 
(Kaiser, 2012, s. 12). 

Osamocená ČR: V řadě textů byla artikulována obava, že nepřipojení se České 

republiky k rozpočtovému paktu způsobí vyloučení země na periferii Evropy. Taková 

tvrzení přitom vycházejí z iracionální představy, že ČR bude v budoucnu sankcionována 

za vyjádření nesouhlasu, potažmo za momentální nepřizpůsobení se většinové evropské 

politice.

„Všichni hledají koalice, spojence - kolikpak jich máme my? Zdá se mi, že 
čím dál tím méně, a naopak čím dál tím více zemí nad námi začíná kroutit 
hlavou. A nakonec nám nezbude nikdo.“ (Sedláček, 2012, s. 9).

Implicitně  se  do  formulací  obav  z  geopoliticky  izolované  České  republiky 

vkrádá  historicky  podmíněná  představa  „o  nás  bez  nás“.  Nejít  s  většinou  v  tomto 

případě znamená dobrovolně se vzdát vlivu na utváření mezinárodní politiky, aniž by 

ale bylo fakticky dokázáno, že takový stav reálně hrozí.

„Ale  pokud  se  přidá  nějakých  24–25  zemí,  můžeme  si  dovolit  zůstat 
stranou? Kdo nám zaručí, že členové nového klubu se postupně nebudou 
dohadovat o větším a větším množství otázek a tam, kde jim bude stačit 
kvalifikovaná většina, nás prostě nepřehlasují? Jistě, v unii rozhodují ad hoc 
sestavené  hlasovací  koalice.  Ale  pokud  nebudeme  sedět  u  stolu,  ale  za 
dveřmi, spojence budeme shánět stále obtížněji. Podpis pod smlouvou, která 
v  unii  nic  skutečně  zásadního  nemění,  je  proto  jen  malou  cenou  za  to, 
abychom se takovému riziku vyhnuli.“ (Houska, 2012, s. 9).

Z komentářů lze vyčíst  projevy hluboce zakořeněných mentálních stereotypů, 

podle nichž se důležitost státu odvíjí od jeho teritoriality. Rozlohou malá země – Česká 

republika  –  je  dle  této  logiky  permanentně  vystavena  nebezpečí  imperialistických 

tendencí politických a ekonomických velmocí, které se nacházejí v její bezprostřední 

blízkosti.  V  souvislosti  s  tím  dochází  k  záměrné  marginalizaci  významu  ČR  pro 

mezinárodní obchod.

„Nyní to vypadá, že do stáda vůbec nepatříme - že jsme se rozhodli být 
volně  se  potulujícím  kusem.  Ne  jediným  -  pro  potulku  mimo  stádo  se 
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rozhodli i Britové, ale ti se, vzhledem ke geografické poloze, ekonomické 
síle  a  finančním  vazbám,  k  nám  mají  stejně  jako  dvoutunový  býk  k 
vykulené ovci. Je nikdo neuloví, my jsme snadná kořist.“ (Honzejk, 2012, s. 
8). 

Ztráta  suverenity: Ta  část  debaty,  jež  se  týká  potenciálního  přenášení 

pravomocí  z  úrovně  národních  států  na  rozhodovací  orgány  v  Bruselu,  postrádá 

důkladné zamyšlení nad skutečným stavem věcí. Mnohem častěji jsou upřednostňovány 

individuální pocity z hlediska zastávané pozice, než aby se věcně diskutovala faktická 

míra pravomocí, jimiž by po aplikaci nové dohody disponoval Brusel a které by naopak 

zůstaly jednotlivým členským zemím měnové unie.  

„Strašení o ztrátě národní suverenity je teď oblíbené. Přiznám se, že mě při 
pohledu  na  výkony  našich  politiků  z  posledních  let  větší  pravomoci 
evropských úředníků neděsí. Hůř sice může být vždy, ale někdy se tomu ani 
nechce věřit“ (Mašek, 2012, s. 8). 

Otázka  2:  Jakým  způsobem  výkladová  schémata  novinářů  vstupují  do  politického 

procesu? 

Z provedené případové studie – jejímž předmětem zkoumání byly žurnalistické 

interpretace  vyjednávacích  mechanismů  politické  sféry,  stejně  jako  kvalitativní 

nastavení  veřejné  debaty  o  fiskální  smlouvě  a  finanční  pomoci  zadluženým státům 

eurozóny na stránkách hlavních českých deníků – vyplývá, že novináři a analytici, kteří 

dostali v tisku prostor k vyjádření, primárně pohlížejí na problémy eurozóny a Evropské 

unie prizmatem České republiky a jejích zájmů. Komunikace se přitom jen minimálně 

týká  podstaty  problému  (tzn.  přínosu  půjčky  eurozóně  a  ekonomicko-politickým 

důsledkům  poskytnutí  těchto  financí),  spíše  je  ovlivňována  emotivně  zabarveným 

vyjadřováním,  personalizací  politických  procesů,  spekulacemi  nad  potenciálními 

zákulisními dohodami, úžasem z jakési strategické hry na pozadí politické akce, limitací 

komunikační  empatie  v  důsledku  neústupného  zastávání  reprezentovaných  pozic  a 

převážnou  absencí  relevantních  argumentů,  verifikovaných  poznatků  a  podnětných 

idejí.  Novináři  štěpí  politický proces,  doprovázejí  své komentáře  mýty a  stereotypy, 

náhled  na  problematiku  ekonomicky  a  politicky  sjednocené  Evropy  simplifikují 

postulátem pouze dvou názorových proudů,  přičemž nepřipouštějí  žádné alternativní 

výklady.



89

Závěr

Média a  politika tvoří  neoddělitelnou součást  našich životů,  proto je důležité 

vědět, jak na sebe navzájem působí a jaký to má dopad na společnost.

V první kapitole práce byla nastíněna společenská role médií, posány představy 

o mediálních účincích, též došlo na charakteristiku ekonomických aspektů médií, jejich 

zapojení do struktur komerčního podnikání. Druhá kapitola práce se nejprve soustředila 

na terminologická specifika,s nimiž se lze při studiu mediatizace setkat, následně byl 

detailně popsán základní analytický princip procesu mediatizace, zvláštní pozornost v 

tomto  byla  pochopitelně  věnována  mediatizaci  s  vazbou  na  politickou  sféru.  Třetí 

kapitola  práce  vysvětlovala  mediální  logiku,  kapitola  čvrtá  se  orientovala  na  logiku 

politiky a  v  páté  kapitole  práce  popisovala,  jak na  sebe politická  a  mediální  logika 

navzájem působí.  V šesté  kapitole  byl  přiblížen  koncept  kolonizace  politické  sféry 

mediální logikou a problematika ohrožení demokracie v důsledku omezené participace 

veřejnosti na mediatizovaných politických procesech.

Výzkum zahrnoval kvantitativní obsahovou analýzu, která se soustředila na to, 

jaká témata a jaké aktéry novináři v předvolebním období vybírají do mediální agendy, s 

případovou studií, jejímž prostřednictvím bylo zkoumáno, jaké atributy média připisují 

jednotlivým politikům a jak tvarují veřejnou debatu.  Ukázalo se, že média v období 

volební kampaně převážně zajímá kampaň samotná, když často referují o véce či méně 

kuriozních aspektech kampaně, soustředí se více na zábavu než informační přínos. Z 

aktérů  dávají  žurnalisté  přednost  zástupcům  politické  sféry  před  nezávislými 

organizacemi,  politicky  aktivní  složkou  společnosti.  Do  médií  má  mnohem  snazší 

přístup  vysoce  postavený  politický  aktér,  jenž  disponuje  reálnou  politickou  mocí, 

potažmo lze  předpokládat  že  této  moci  nabyde  po  volbách.  Případová  studie  navíc 

odhalila, že novináři pojímají politický proces jako zákulisní hru a že debata v médiích 

v  některých  ohledech postrádá  racionální  argumentaci  a  posiluje  konflikt.  Je  ovšem 

nutné  uvědomit  si  interpretační  omezení,  jež  jsou  spjata  se  zvolenými  metodami 

výzkumu.  Do  budoucna  by  jistě  bylo  vhodné  zamyslet  se  nad  dalšími  formami 

praktického  zkoumání  konceptu  mediatizace,  možná  i  rozšířit  vázkumný  zájem  na 

představitele politické sféry a jejich komunikační konzultanty.
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Summary

This Diploma Thesis dealt with the process of mediatization of  political sphere. The 

social role of media was outlined in the first chapter, there was a  presentation of the 

development of researchers´ ideas about media effects on public thinking and behaving, 

the problems concerning the relationship of the media to the reality were explained and 

part of this work also characterized the economic aspects of media, their involvement in 

the structures of the free market. The second chapter was focused on the terminological 

defining of mediatization, subsequently the basic principle of the analytical process of 

mediatization was described in details, and of course the special attention was paid to 

the mediatization linked to the political sphere. The third part explained the logic of the 

media,  the  fourth chapter was  focused  on  the  political logic and the  fifth  chapter 

described the interaction of media and political logic. The concept of colonization of the 

political sphere by the media logic and the problems of threats to the democracy due to 

limited public participation in mediatizied political processes were closely introduced in 

the sixth chapter. 

The research combined the quantitative content analysis that focused on what 

topics and what subjects are chosen by the journalists to the media agenda in the pre-

election period with a case study through which it was examined what attributes are 

joined to individual politicians by the media  and how they shape the public debate. It 

turned out that  the media during the election campaign are  mainly interested in the 

campaign itself. However, they are not  concentrated so much on substantive political 

issues. The journalists give priority and prefer the representatives of the political sphere 

to the public society, furthermore they prefer highly standing political leaders, usually 

the president and chairmen of the two most powerful political parties. Politics in the 

media is heavily personalized, targeted at most powerful people. Case studies have also 

revealed that journalists conceive of the political process as a backstage play, fight of 

the certain  political personalities. The debate in  the media is  limited to  emotionally 

tuned comments lacking rational argumentation and insight, instead of it the journalists 

tend to escalate the conflict and they express more or less cynical and stereotyped view 

of politics and its representatives.
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