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Abstrakt 

Diplomová práce Rámcování tématu státního zadlužování v agendě MF DNES a Práva 

před volbami do Poslanecké sněmovny 2010 aplikuje koncept rámcování (framing) na 

konkrétní příklad z praxe českého denního tisku. Analýza dvou deníků – Mladé fronty 

DNES a Práva popisuje, jak v předvolebním období bylo v agendě obou listů 

rámcováno téma státního zadlužování, které bylo jedním z klíčových v předvolební 

kampani. Práce zároveň srovnává rozdíly rámcování v obou denících.   

 

Abstract 

The diploma thesis called “The Framing of the Topic of National Indebtedness in MF 

DNES and Právo before the Election to the Chamber of Deputies 2010“ deals with a 

concrete example of framing in Czech media praxis. The national indebtedness was one 

of the key topics during the pre-election campaign. The coverage of this topic is 

analyzed in two Czech newpapers – Mladá fronta DNES and Právo. The diploma thesis 

describes the frames used in the coverage and compares framing in both newpapers.  
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1. Úvod 

V roce 2008 se ve Spojených státech amerických naplno projevily potíže 

finančního sektoru, jejichž náznaky se objevovaly už dříve. Stát v září převzal důležité 

poskytovatele hypoték, společnosti Freddie Mac a Fannie Mae a zároveň došlo ke 

krachu investiční banky Lehman Brothers. Právě září roku 2008 tak bývá označováno 

jako počátek ekonomické krize, která se z Ameriky rozšířila do celého světa, nabyla 

globálních rozměrů a uvrhla do ekonomické recese řadu států. (Mareš, 2011) Dopady 

této krize pocítila i Česká republika, v prosinci 2008 oznámila Hospodářská komise 

České republiky, že ekonomická krize udeřila na tuzemský průmysl naplno 

s odůvodněním, že téměř 90 procentům firem oproti předchozímu roku klesl počet 

zakázek.
1
  

Ekonomická krize měla vliv na veřejné rozpočty. „V reakci na ni byla ve většině 

států zavedena rozsáhlá protikrizová opatření a podpora oslabené ekonomiky se stala 

zátěží pro veřejné finance. Recese se dotkla národních ekonomik rozdílnou měrou, 

ovlivnila řadu ekonomických sektorů a signifikantně zhoršila stav veřejných rozpočtů.“
2
 

V České republice tomu nebylo jinak. Podle analýzy České bankovní asociace
3
 se státní 

dluh od roku 2003 pohyboval kolem 30 procent hrubého domácího produktu. „Na této 

úrovni se stabilizoval a setrval až do roku 2008. Zlom ve vývoji financí vládního 

sektoru přinesla finanční krize a následná hospodářská recese.“
4
 V březnu roku 2010 

zveřejnilo ministerstvo financí nové podrobnosti o státním dluhu. Dluh v roce 2009 

stoupl o 178,4 miliardy na 1,1782 bilionu korun
5
.  

                                                 
1 Ekonomická krize udeřila na tuzemský průmysl naplno, téměř 90 procentům firem oproti loňskému roku klesl počet 

zakázek. Komora.cz [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-

media/aktuality-4/vsechny-aktuality/chap_13401/ekonomicka-krize-uderila-na-tuzemsky-prumysl-naplno-temer-90-

procentum-firem-oproti-lonskemu-roku-klesl-pocet-zakazek.aspx>. 

2 Siglerová, L.: Srovnání dopadu ekonomické krize na veřejné rozpočty Islandu a Řecka. [rukopis], 2011. 83 s. 

Masarykova univerzita (Brno). Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí diplomové práce Robert Jahoda. 

3 Marek, D., Mertlík, P., Niedermayer, L., Sobíšek, P.: Růst státního dluhu, rizika pro ekonomiku, podniky, občany i 

finanční sektor. Czech-ba.cz [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupný z WWW: <http://www.czech-

ba.cz/data/articles/down_8245.pdf>. 

4 Marek, D., Mertlík, P., Niedermayer, L., Sobíšek, P.: Růst státního dluhu, rizika pro ekonomiku, podniky, občany i 

finanční sektor. Czech-ba.cz [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupný z WWW: <http://www.czech-

ba.cz/data/articles/down_8245.pdf>. 

5 Akrman, L.: Český dluh stále roste: Loni stoupl o dalších 180 miliard. iHNed.cz [online]. [cit. 2011-10-18]. 

Dostupný z WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-41339550-cesky-dluh-stale-roste-loni-stoupl-o-dalsich-180-miliard>. 



  Název práce 

3 

 

Státní zadlužování se výrazně promítlo i do předvolební kampaně a agendy 

českých médií v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, které se konaly koncem května roku 2010. Aktuálnost a především 

naléhavost tomuto tématu dodávaly informace, které přicházely z Řecka, které se 

především právě kvůli státnímu zadlužování začalo ocitat na pokraji bankrotu.
6
  

Domnívám se, že státní zadlužování bylo dokonce jedno z klíčových témat, které 

mělo velký vliv na pozdější výsledky voleb. Proto jsem si toto téma vybral pro analýzu 

prostřednictví konceptu rámcování (framingu). Zabývám se obdobím dvou měsíců před 

volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a analyzuji dva deníky, 

které se snaží profilovat jako tzv. seriózní - Mladou frontu DNES a Právo. Cílem práce 

je identifikovat nejčastější rámce, které se v pokrytí tématu vyskytují, a porovnat, jak 

k tématu přistupovaly oba analyzované deníky.  

 

2. Teoretická východiska 

2.1 Rámcování 

Pojem rámcování se ve společenských vědách objevuje v 70. letech 20. století, 

kdy tento koncept představil americký sociolog Erving Goffman,
7
 který se zabýval tím, 

jak lidé přistupují ke každodenním událostem a jak dění kolem sebe interpretují. Rámce 

chápal jako jednotky organizace zkušenosti, které se liší svou komplexností. (Goffman, 

1974) 

S analýzou médií spojil rámcování na počátku 90. let 20. století především 

Robert Entman.  Podle jeho pohledu navzdory všudypřítomnosti pojmu rámcování ve 

společenských vědách nikde nelze nalézt obecnou definici konceptu mediálního 

rámcování, která by ukázala, jak se rámce stávají vrytými a jak samy v textu působí 

jako určitý manifest. Stejně tak neexistuje přesný popis toho, jak rámcování ovlivňuje 

myšlení. Koncept rámcování ale podle Entmana nabízí způsob, jak popsat sílu 

komunikovaného textu. (Entman, 1993)  

Alternativní přístup k rámcování má Maxwell McCombs, podle kterého souvisí 

s teorií agenda-setting neboli s nastolováním agendy. (McCombs, 2009)  „Začlenění 

                                                 
6 Zemánek, J.: Řecko na pokraji ekonomického kolapsu. Euroekonom.cz [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupný z 

WWW: <http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-recko-bankrot>. 

7 Goffman, E.: Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, Harper & Row 1974. 
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rámcování do kontextu teorie agenda-setting nabízí možnost tyto definice uspořádat a 

načrtnout jasnou, užitečnou a dělicí čáru mezi rámce a množství ostatních atributů 

(z nichž mnohé se ale také často označují jako rámce).“
8
 Rámcování je tedy podle 

McCombse spojeno s rozpracováním druhého stupně nastolování agendy, kterým je 

nastolování agendy atributů.  

V poslední době se rámcování těší čím dál tím větší pozornosti ve studiu 

komunikace, přestože se nejedná o nový koncept. (Tabery in Škodová, 2008) Baldwin 

Van Gorp se dokonce domnívá, že v posledních desetiletích má rámcování prominentní 

postavení mezi přístupy zkoumání komunikace a médií. (Van Gorp, 2005) 

Problematická je ale roztříštěnost konceptů, používání pojmu „rámcování“ v různých 

kontextech a nejednotné paradigma. Na to kromě výše uvedeného Roberta Entmana 

upozorňují i další vědci, kteří se rámcováním zabývají. Claes de Vreese upozorňuje na 

nedůslednost při zmiňování pojmu „rámcování“ (de Vreese, 2005), Baldwin Van Gorp 

zmiňuje, že na rozdíl od konceptů, jako je například agenda-setting, kultivační teorie 

nebo spirála mlčení, není v rámcování jeden vědec, kterému by mohl být tento koncept 

připisován, ani jednotná tradice výzkumu. (Van Gorp, 2005) 

 

2.1.1. Definice rámcování a rámců 

Rámcování nutně zahrnuje výběr, podle Roberta Entmana rámcovat znamená 

„vybírat určité aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu 

tak, že se prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či 

také doporučené řešení popisované záležitosti.“
9
   

Tím se dostáváme k definici samotného rámce. Možných definic je více, 

zpravidla se u různých autorů více či méně liší. James Tankard rámec definuje jako 

ústřední organizační myšlenku zpravodajského obsahu, která mu dává kontext a 

napovídá, co je tématem, a to tak, že selektuje, zdůrazňuje, zamlčuje a komentuje. 

(Tankard in McCombs, 2009) Stephen D. Reese rámce popisuje jako „organizační 

principy, které jsou sociálně sdílené a trvalé v čase, které fungují symbolicky, aby 

                                                 
8 McCombs, M.: Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění, Praha, Portál 2009. S. 135. 

9 Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 52.  
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významně strukturovaly sociální svět.“
10

 Jenny Kitzingerová přirovnává rámcování 

k fotografování, kdy fotograf zachycuje scénu určitým pohledem z určité perspektivy. 

(Kitzingerová, 2007) Podle Maxwella McCombse rámec je atributem zkoumaného 

objektu, protože ho popisuje, zároveň ale ne všechny atributy můžeme považovat za 

rámce. Rámce v sobě sdružují více částečných atributů. (McCombs, 2009) 

Z definic, které nabízejí různí autoři, tedy obecně vyplývá, že koncept rámcování 

odkazuje k procesu organizování reality, zdůrazňování určitých aspektů oproti jiným. 

Rámcování je přítomné v každé reprezentaci reality. Klíčovými pojmy v procesu 

rámcování jsou pro mě ve shodě s citovanými autory výběr (určitých prvků) a 

významnost (v anglické literatuře často jako salience).  

 

2.1.2. Funkce rámců 

Autoři zabývající se rámcováním se často věnují tomu, jak rámce fungují, jakou 

roli hrají v komunikačním procesu a jaký vliv mají na příjemce. Podle Roberta Entmana 

rámec definuje problém, určuje jeho příčiny, dělá morální soudy a navrhuje řešení 

problému. Jediná věta v sobě může obsahovat všechny tyto čtyři prvky, ale mnoho vět 

v textu také nemusí zahrnovat ani jeden z nich. Zároveň také rámec v konkrétním textu 

nemusí obsahovat všechny tyto čtyři funkce. (Entman, 1993)  

Rámce Entman nachází na čtyřech místech procesu komunikace. „Jsou jimi 

podavatel (komunikátor), text, příjemce a kultura. Podavatel záměrně nebo nezáměrně 

usuzuje, co říci, je veden rámci, které organizují jeho přesvědčení, víru. Text obsahuje 

rámce, které se projevují přítomností či absencí určitých klíčových slov, asociovaných 

frází (stock phrases), stereotypních obrazů, zdrojů a informací, vět, které tematicky 

upevňují skupinu faktů nebo soudů. Rámce, které vedou příjemcovo myšlení, mohou 

nebo nemusí reflektovat rámce v textu a záměr rámcování od podavatele. Kultura je 

souhrn obvyklých rámců, ve skutečnosti kultura může být definována jako empiricky 

prokazatelný souhrn rámců používaných v diskursu. Rámcování na všech svých čtyřech 

místech v komunikačním procesu zahrnuje podobné funkce: výběr a zdůrazňování, 

                                                 
10 Reese, S.D. : Prologue – Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research. S. 11. in Reese, S.D., 

Gandy, O.H., Grant, A.E. (eds.): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social 

World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004, S. 416.  
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použití zdůrazněných aspektů k vytváření argumentů o příčinách, hodnocení a řešení 

daného problému.“
11

  

Rámce zdůrazňují určité informace o předmětu komunikace, čímž zvyšují její 

významnost. Tento proces zároveň zvyšuje i šanci, že příjemci informaci zachytí a 

uchovají ji ve své paměti. Dosáhnout toho lze opakováním nebo asociováním s kulturně 

známými symboly. I jedinou zmínku si ale příjemce může zapamatovat a považovat ji 

za důležitou, musí ovšem korespondovat s příjemcovým předsvědčení, které již měl 

zažité. (Entman, 1993)  

Podle Maxwella McCombse rámce nabízejí nejen dominantní perspektivu, která 

určuje, co je důležité, obsahují ale také kauzální vysvětlení událostí nebo morální 

hodnocení. Rámce můžou mít schopnost ovlivňovat to, jak příjemce sdělení o objektu 

přemýšlí, tudíž je můžeme považovat za jakási interpretační schémata. Rámcování 

zaměřuje pozornost ke zprostředkovatelům a příjemcům mediálních sdělení, důležité je, 

jak je téma vykresleno. (McCombs, 2009) 

 

2.1.3. Typologie rámců 

Shanta Iyengar rámce rozděluje na základě empirického výzkumu mediálních 

textů na tematické a epizodické. Tematické rámce dané téma popisují hlavně 

v sociálních nebo kolektivních intencích, zatímco epizodické rámce se zaměřují na 

konkrétní případy. (Iyengar, 1990) Iyengar se zabýval tématem chudoby v 80. letech 20. 

století a zjistil, že v mediálních obsazích se objevují tematické rámce v podobě míry 

chudoby, vládní politiky nebo systému sociálního zabezpečení a epizodické rámce jsou 

zastoupeny například v příbězích konkrétních lidí. Tyto epizodické rámce ve 

sledovaném období podle Iyengara oproti rámcům tematickým dominují. Iyengar se 

zabýval i tím, jak rámce ovlivňují pohled publika na problematiku chudoby. Došel 

k závěru, že u tematických rámců připisuje publikum odpovědnost za chudobu celé 

společnosti, zatímco u epizodických rámců připisuje publikum odpovědnost 

individuálně, tedy že si za svoji chudobu mohou chudí víceméně sami. (Iyengar, 1990) 

Podobnou typologii nabízí i Claes de Vreese, který rámce dělí na specifické a 

obecné. Specifické rámce se vážou k jednomu tématu a jsou nepřenositelné na téma 

                                                 
11 Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 52-53.  
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jiné. Obecné rámce naopak téma přesahují a mají obecnou platnost v různých 

kontextech. (de Vreese, 2005)  

Jenny Kitzingerová přichází s rámci alternativními, z nichž uvádí tyto příklady: 

„sestřelení letadla může být rámcováno jako neoprávněný akt války, nebo jako 

nešťastná nehoda. Rozšiřování Evropské unie může být rámcováno pojmy jako 

například riziko, nebo jako příležitost“.
12

 

 

2.2 Politická komunikace a média 

Politická komunikace vychází z pojetí politiky jako procesu. Je spojena 

s mezilidskou, verbální a masovou komunikací, přičemž výměna zpráv musí mít vliv na 

vztah k politickému systému, abychom komunikaci mohli považovat za politickou.  

 (Jirák – Říchová, 2000) Součástí politické komunikace je velmi široké spektrum 

prostředků a prvků, zahrnuje například projevy, tiskové zprávy, vyjednávání 

s politickými partnery a protivníky, slibování různých věcí za podporu, představování 

hrozeb pokud dojde nebo nedojde k naplnění určitého politického kroku. Úspěšný 

politik ovládá tyto rozličné komunikační možnosti a aplikuje je, aby prosadil svou vůli. 

(Louw, 2005) 

Politická komunikace souvisí s médii a mediální komunikací. Vztah těchto 

oblastí může být vnímán různě, ale je zřejmé, že je těsný, komplexní a vzájemný. (Jirák 

–  Říchová, 2000) Média do politické komunikace vstupují především pěti způsoby. 

Zaprvé informují veřejnost o politickém dění, o nových zákonech apod. Zadruhé 

vysvětlují význam politických kroků a rozhodnutí. Zde je předpokladem důraz na 

objektivitu, nepředpojatost a vyváženost médií. Zatřetí poskytují platformu pro politický 

diskurs, pomáhají při tvoření veřejného mínění. Začtvrté plní roli „hlídacího psa“ 

vládních a politických institucí. Zapáté předkládají veřejnosti různé pohledy a různé 

možnosti řešení politických otázek. (McNair, 2003) 

V demokratických politických systémech média zprostředkovávají publiku 

politickou komunikace, která se odehrává vně médií, ale zároveň i politickou 

komunikaci sama vytvářejí. Političtí aktéři využívají médií, aby se jejich zpráva dostala 

k veřejnosti a voličům, ať už jde o politické programy, prohlášení nebo apely. K tomu, 

                                                 
12 Kitzinger, J.: Framing and Frame Analysis in Devereux, E. (ed.): Media Studies: Key Issues and Debates, London, 

Sage 2007. S. 130.  
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aby získali přístup do médií, používají různé prostředky. Ty částečně mohou vycházet 

z legislativy (souvisejí s požadavky, které jsou kladeny na média, jako je nestrannost 

nebo vyváženost) a ze schopností politických aktérů přesvědčit média, že jejich sdělení 

je natolik důležité, že si prostor v médiích zaslouží. (McNair, 2003)  

Média ovšem neinformují o tom, co se v politice děje, pouze v čistě neutrální 

formě. Různé analýzy potvrzují, že do politických mediálních obsahů se často promítají 

i soudy žurnalistů, subjektivita a například i určité projevy předpojatosti. S tím souvisí i 

tři typy „politické reality“, které nabízí L. Kaid. „Objektivní politická realita“ podle něj 

značí to, jak politické události skutečně probíhají. „Subjektivní politická realita“ značí, 

jak politické události vnímají jejich aktéři a také veřejnost. „Konstruovaná politická 

realita“ je kritický pohled na předcházející typ, který zohledňuje, jak do politické reality 

vstupují média a jak ji zobrazují. (Kaid, 1991 in McNair, 2003) V tomto třetím typu 

pojetí politické reality mají velké slovo například komentátoři deníků a časopisů nebo 

jejich analytici (například při analýzách politických programů).   

Na druhé straně do „objektivní polické reality“ zasahují sami politici, jejich 

poradci apod., používající nástroje politického marketingu a public relations. Politická 

komunikace se stává čím dál tím profesionalizovanější disciplínou, je centralizovaná, 

hovoří se o „permanentní kampani“. (Negrine – Lilleker, 2002). Profesionalizace 

politické komunikace je charakterizována centrálním plánováním a řízením všech 

komunikačních aktivit, které jsou podobné public relations a reklamním aktivitám 

komerčních společností. Politické strany zaměstnávají profesionály, experty z oboru 

public relations. Ti plánují komunikační strategie a dohlížejí na jejich dodržování. 

Proces profesionalizace politické komunikace bývá vysvětlován změnami voličského 

chování, expanzí a diverzifikací masových médií. Velmi výrazný je tento trend 

především ve Spojených státech amerických, kde roste význam těchto profesionálů na 

komunikaci a klesá význam samotných politických stran. V Evropě je o něco slabší. 

(Esser – Reinemann – Fan, 2000)  

V souvislosti s profesionalizací politické komunikace jsou používány pojmy 

jako spin, spin doctor nebo spin doctoring. Jde o metaforu ze sportovní terminologie – 

v baseballu hráč udílí míčku spin, tedy faleš, rotaci. Spin doctor v politice obdobně 

usměrňuje komunikaci. Může fungovat jako zdroj informací pro novináře a jeho cílem 

je ovlivnit, aby novinář událost či informaci interpretoval tak, jak je pro výhodné pro 

toho, pro koho spin doctor pracuje. Interpretace je ve spin doctoringu klíčové slovo a 

praktika.  (Esser – Reinemann – Fan, 2000)  
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Politická komunikace má velký význam a intenzitu v předvolebním období. 

Politické strany prostřednicím médií předkládají voličům své programy. Média také 

hrají zásadní roli v politické kampani a jsou nositeli politické reklamy (placených 

reklam, televizních a rozhlasových spotů). J. S. Tuman poukazuje na to, že volby jsou 

někdy cynicky označované jako „soutěž v popularitě“, která je redukovaná na vzhled 

kandidátů. Jako o něco komplexnější pohled nabízí metaforu „soutěže obrazů 

vůdcovství“. Kampaň a politická komunikace umožňuje, aby se volič identifikoval 

s kandidátem, který nejlépe bude hájit jeho zájmy. (Tuman, 2008)  

 

2.2.1 Rámcování v politické komunikaci 

Rámcování má zvláště velký význam v politické komunikaci a zprávách o 

politickém dění. Důvodem je, že rámce ovlivňují postoj veřejnosti (a tedy i voličů) 

k určitým politickým událostem.  Politici hledající podporu tak musejí soutěžit nejen 

mezi sebou, ale také s novináři prostřednictvím rámců ve zprávách a politickém dění. 

(Entman, 1993) 

 „Navzdory nejlepším snahám, novináři rámcováním často straní jedné straně 

v politických sporech. Tendenční rámcování vychází z interakcí mezi vývojem reálného 

světa, kulturními normami, pravidly novinářského rozhodování, někdy velmi 

schopnými a někdy naopak velmi neohrabanými snahami soupeřících elit.“
13

  

Rámcování je všudypřítomný proces v politické komunikaci. Když média ovlivňují, o 

čem mají lidé přemýšlet, ovlivňují i to, co si mají myslet. Tendenční rámcování (slant) 

je, když novinová zpráva zdůrazňuje rámec jedné strany politického konfliktu a ignoruje 

nebo zlehčuje rámec druhé strany. Školení politici rámcují komunikaci tak, aby jejich 

potenciální příznivce získali na svou stranu. Mediální obsahy nemůžou garantovat rovné 

zastoupení soupeřících rámců, protože schopnosti soupeřů se liší a relevantní fakta se 

často mění. Efekt rámcování na úrovni elit nebo mas může mít zásadní následky pro 

politickou moc.  To je to, co osvětluje vztah rámcování a bias (předpojatosti).  

Předpojatost lze podle Roberta Entmana vysledovat dvojí – obsahovou (content 

bias) a rozhodovací (decision-making bias).  „Obsahová předpojatost je neustále 

tendenční (slanted) rámcování mediované komunikace, které podporuje úspěch nebo 

specifický zájem strany nebo ideologie v soutěži o politickou moc. … Rozhodovací 

                                                 
13 Entman, R.M: Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign 2008. Journalism, 

roč. 11, č. 4, 2010, s. 389.   
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předpojatost je vliv novinářova systému hodnot na text, který tvoří.“ 
14

 Kritici namítají, 

že novináři a editoři nechávají své osobní ideologie, aby vedly jejich rozhodování. 

Novináři sami to odmítají. Mnozí pozorovatelé upozorňují, že právě tyto osobní 

ideologie novinářů mají za následek to, že mnohé zprávy jsou vykreslovány tendenčně. 

(Entman, 2010) 

Robert Entman uvádí příklad z amerických médií, jak se tato problematika může 

promítnout ve zpravodajství. V debatě před válkou v Iráku o přístupu Spojených států 

amerických panoval tichý konsenzus elit, že se nebude mluvit o možnosti vyjednávání 

mezi Irákem a Kuvajtem. Také rámce, které se ve zpravodajství objevovaly, nabízely 

pouze dvě možnosti: válku okamžitě, nebo okamžitě sankce a válku později. Definice 

problematiky, analýzy, morální hodnocení přitom byly homogenní. Tento příklad 

poukazuje na to, že síla rámců ve zpravodajství může být sebe-posilující. V době před 

válkou jakákoliv kritika, která přesahovala nastíněný rámec debaty (válka teď, nebo 

válka později), porušovala hranice přijatelného diskursu, tudíž bylo nepravděpodobné, 

že by ovlivnila politiku. Entman si myslí, že v tomto případě média nepostupovala 

profesionálně a zásadně ovlivnila veřejné mínění, když se nezabývala i jinými 

možnostmi řešení situace než válkou. (Entman, 1993) 

V politické komunikaci do procesu rámcování vstupují další různé faktory, jako 

jsou organizační omezení na straně podavatelů, profesní postupy novinářů, zásady 

novinářské práce a představy žurnalistů o publiku. Důležité jsou i externí zdroje 

informací, například politici nebo lobbistické skupiny.  (Tabery in Škodová, 2008) 

 

2.2.1.1 Rámcování v politické komunikaci v předvolebním období 

V mediální agendě v předvolebním období lze vysledovat dva okruhy, do 

kterých se rámcování promítá nejčastěji. První okruh rámců vyzdvihuje určité politické 

záležitosti, problémy. Druhý okruh rámců zdůrazňuje prvky prezentace politiky jako 

dostihových závodů, soustřeďuje se na souboj stran a kandidátů. Tento druhý okruh 

v poslední době převládá, prezentuje politiku jako hru, souboj herních strategií. (Brewer 

– Sigelman, 2002) V americkém prostředí se dokonce objevují názory, že novináři si na 

tento způsob prezentace politiky natolik zvykli, že někdy ignorují informace, které do 

tohoto rámce nezapadají. (Cappella – Hallová, 1997 in Brewer – Sigelman, 2002) 

                                                 
14 Entman, R.M: Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign 2008. Journalism, 

roč. 11, č. 4, 2010, s. 395.   
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Rámcování v předvolebním období má vliv zejména na ty voliče, kteří výrazně 

nepreferují jednu konkrétní stranu nebo nejsou do poslední chvíle rozhodnuti, koho 

budou volit. Rámcování jako nástroj politických subjektů, kterým soupeří v diskursu, je 

typické pro souboj vládnoucí a opoziční strany. (Entman, 2010)   

Robert Entman analyzoval období před prezidentskými volbami v roce 2008 ve 

Spojených státech amerických a jeho pokrytí v médiích.
15

 Zaměřil se konkrétně na 

pořad televize ABC World News a pořad televize NBC Nightly News. Všímal si, jaké 

atributy jsou v nich ve stejném období přisuzovány kandidátům demokratů na jedné a 

republikánů na druhé straně. Zjistil, že ze zmínek obsahujících hodnocení bylo na ABC 

67 % negativních u demokratů, zatímco u republikánů bylo 62,5 % pozitivních. Na 

NBC 58 % hodnocení demokratických kandidátů bylo negativních, 57 % hodnocení 

republikánů bylo pozitivních.
16

 Jako vysvětlení nabízí Robert Entman, že republikáni 

měli v předvolební kampani lepší komunikační schopnosti než soupeř. (Entman, 2010) 

Na rámcování mají v předvolebním období také vliv političtí komentátoři, 

experti a analytici, kterých média využívají a kterým dávají prostor. Jejich hlasy ale 

spíše podporují dominantní rámce, které média používají, spíše než aby ukazovaly 

alternativní perspektivu. (Brewer – Sigelman, 2002)  

 

3. Metodologie 

 Jako metodu pro výzkum tématu státního zadlužování v předvolební agendě 

Mladé fronty DNES a Práva jsem zvolil kvalitativní obsahovou analýzu rámcování. Při 

kvalitativním výzkumu se výsledků nedosahuje statistickými procedurami, přestože 

některé údaje mohou být kvantifikovány. Samotná analýza je ale kvalitativní. 

Výsledkem jsou poznatky z údajů shromážděnými různými postupy, z nichž důležité je 

pozorování analyzovaného jevu. Kvalitativní výzkum má tři základní složky – údaje 

pozorované v první fázi, interpretace zjištění analytickými postupy vedoucími 

k závěrům a výzkumná zpráva. Důležitou roli v kvalitativní analýze hraje přesný popis, 

popisné pasáže a vysvětlující poznámky. Sledování vybrané oblasti vede k vyvození 

závěru, co je pro tuto oblast významné. (Strauss – Corbinová, 1999)  

                                                 
15 Entman, R.M: Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign 2008. Journalism, 

roč. 11, č. 4, 2010, s. 395.   

16 Entman, R.M: Media framing biases and political power: Explaining slant in news of Campaign 2008. Journalism, 

roč. 11, č. 4, 2010, s. 395.   
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Při analýze rámcování se výzkumník podle Jenny Kitzingerové (2007) potýká 

minimálně se čtyřmi klíčovými otázkami: Jak je problém definován? Jak jsou 

zobrazování klíčoví hráči? Kdo je prezentován jako ten zodpovědný? Jaká jsou 

nabízena řešení. Dále se ptá „jak žurnalisté vyprávějí příběhy, proč je vyprávějí zrovna 

takto? … Jak různě může být problém a klíčoví hráči, kterých se týká, prezentován?… 

Jaké jsou konsekvence prezentování problémů určitým způsobem a ne jiným?“
17

  Při 

objevování rámců v textu můžou pomoci určitá vodítka, kterými jsou „používané 

obrazy, typ jazyka, štítky a definice, nabízená vysvětlení, přičítání zodpovědnosti, 

návrhy řešení, narativní struktury, kontext a odkazy, historické asociace, přirovnání a 

metafory, emoční apel, kdo se k problému vyjadřuje a komentuje ho, jak rozdílní mluvčí 

jsou představeni, jak jsou popsány různé postavy a sociální hnutí.“
18

 

Při své vlastní analýze rámcování vycházím především ze základního pojetí 

tohoto konceptu Roberta Entmana, který pojem „rámcovat“ chápe jako „vybírat určité 

aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se 

prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také 

doporučené řešení popisované záležitosti.“
19

 Blíže to objasňuji v kapitole 2. Jeho přístup 

je totiž podle mého názoru relativně snadno uchopitelný. V zájmu komplexnějšího 

pohledu na problematiku se ale nebráním zmínit i teoretická východiska jiných autorů, 

pokud mám pocit, že konkrétnímu příkladu vyhovují více nebo ho lépe vysvětlují. Při 

identifikaci rámců v agendě obou sledovaných deníků vycházím z klasifikace rámců 

Jenny Kitzingerové (především pokud jde o rámce alternativní) a také z dělení rámců na 

specifické a obecné od Claese de Vreese (blíže také v kapitole 2). V analytické části 

práce uvádím rámce, které jsem identifikoval, a chronologicky řadím texty, ve kterých 

se podle mého názoru vyskytují. U každého textu se snažím vysvětlit, proč se 

domnívám, že je v něm právě tento konkrétní rámec přítomný. Každý rámec pomocí 

diagramu zařazuji do hierarchické struktury rámců v příslušném deníku. 

 

 

                                                 
17 Kitzinger, J.: Framing and Frame Analysis in Devereux, E. (ed.): Media Studies: Key Issues and Debates, London, 

Sage 2007. S. 134-135. 

18 Kitzinger, J.: Framing and Frame Analysis in Devereux, E. (ed.): Media Studies: Key Issues and Debates, London, 

Sage 2007. S. 141-143.  

19 Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 52.  
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3.1 Příklady analýz rámcování  

Koncept rámcování Jenny Kitzingerová (2007) demonstruje například na 

rámcování embrya v britských médiích v souvislosti s diskusí o využívání embryí 

mladších čtrnácti dní při získávání kmenových buněk pro léčbu závažných nemocí, jako 

je například Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Zastánci výzkumu embryí se 

brání používání pojmu „embryo“ a namísto něj používají pojem „blastocyst“, aby 

zdůraznili, že jde jen o shluk buněk. Stejně tak často velikost čtrnáctidenního embrya 

přirovnávají k velikosti tečky za větou a zmiňují, že pouhým okem je jen obtížně 

viditelné. Naopak odpůrci využívání embryí k výzkumu o velikosti čtrnáctidenního 

embrya spíše nemluví a volí slova jako „vražda“ nebo „mladé lidské stvoření“. 

(Kitzingerová, 2007)  

Jako další příklad Kitzingerová uvádí studii Baldwina Van Gorpa (2005 in 

Kitzingerová, 2007), který se zajímá o problematiku rámcování lidí, kteří hledají azyl 

v cizí zemi. Na jedné straně média přinášejí hluboce lidské příběhy konkrétních rodin, 

referují o příkořích v jejich domovské zemi, na druhé straně jsou uprchlíci prezentováni 

jako potenciální nebezpečí pro „naši“ kulturu a jako „ilegální imigranti“.  Základní 

rámce se tak dají rozdělit do dvou alternativních – uprchlík jako „oběť“, nebo uprchlík 

jako „narušitel“. Zajímavým faktem vyplývajícím ze studie je zvýšený počet rámcování 

uprchlíků jako „nevinných obětí“ v období Vánoc. (Van Gorp, 2005 in Kitzingerová, 

2007)  

Robert Entman (1993) zmiňuje také práci Williama Gamsona (1992), která se 

zabývala studenou válkou a jejím rámcováním v amerických médiích. V pokrytí této 

události byly zdůrazňovány jako zásadní problémy občanské války, jejichž zdroji byly 

rebelie proti komunismu. Přítomno bylo také morální odsouzení a jako doporučované 

řešení americká podpora. (Gamson, 1992 in Entman, 1993)  

Entman (1993) popisuje i další zajímavý příklad ze studie Daniela Kahnemana a 

Amose Tverského (1984), kteří podnikli experiment, když nechali respondenty řešit 

následující úkol: „Představte si, že Spojené státy americké se připravují na vypuknutí 

neobvyklé asijské choroby, kvůli které zřejmě zemře 600 lidí. Byly navrhnuty dva 

programy, jak proti nemoci bojovat. Když bude přijat program A, 200 lidí bude 

zachráněno. Když bude přijat program B, je třetinová pravděpodobnost, že bude 
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zachráněno 600 lidí, a dvoutřetinová pravděpodobnost, že nepřežije nikdo. Který 

z programů byste vybrali?“
20

  

Výsledkem bylo, že 72 procent dotázaných zvolilo program A, 28 procent 

program B. Aby zjistili, jestli rámce fungují, podnikli pokračování experimentu, v němž 

přidali zdánlivě další dva nové programy, které ale ve skutečnosti byly stejné jako 

programy A a B, ale jen byly rámcovány jinak. Místo počtem mrtvých zarámcovali 

programy počtem zachráněných. (Kahneman – Tversky, 1984 in Entman, 1993)  

Nové zadání tak znělo: „Když bude přijat program C, 400 lidí zemře. Když bude 

přijat program D, je třetinová pravděpodobnost, že nikdo nezemře, a dvoutřetinová 

pravděpodobnost, že zemře 600 lidí.“
21

 Program C si vybralo jen 22 procent, přestože 

matematicky byl shodný s plánem A, který si vybralo 72 procent. Program D zvolilo 78 

procent dotázaných, identický program B pouze 28 procent. (Kahneman – Tversky, 

1984 in Entman, 1993) 

Tento experiment tak ukázal, že rámce rozhodují o tom, jak lidé problému 

porozumí a jak na něj budou nahlížet. Rámcování tak má vliv na značnou část příjemců, 

kteří se chovají podle toho, jak je sdělení zarámcováno. Tento experiment také prokázal, 

že rámce mohou skutečně vyzdvihnout význam určité části sdělení a ovlivnit pohled 

příjemců na realitu.  

Podobně vyznívá také pohled R. M Edelmana: „Charakter, příčiny a následky 

jakéhokoliv fenoménu se stávají radikálně odlišnými, pokud se změní to, jak je fenomén 

znázorňován, co je potlačeno, jak je pozorování klasifikováno. … Sociální svět (social 

world) je kaleidoskop potencionálních realit, z nichž každou můžeme vidět podle toho, 

jak je její pozorování zarámcováno a kategorizováno.“
22

  

 

 

 

                                                 
20 Kahneman, D., Tversky, A.: Choice, Values and Frames. American Psychologist. Č. 39. 1993. S. 341-350 in 

Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 52-53. 

21 Kahneman, D., Tversky, A.: Choice, Values and Frames. American Psychologist. Č. 39. 1993. S. 341-350 in 

Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 52-53. 

22 Edelman, M. J.: Contestable categories and public opinion. Political Communication, roč. 10. ř. 3, 1993, S. 232. in 

Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm in Journal of Communication, roč. 43, č. 4, 

1993, s. 54. 
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3.2 Výzkumný materiál  

Mladá fronta DNES i Právo patří k českým celostátním deníkům. Zároveň jde 

podle dat z výzkumu Media projekt za první a druhé čtvrtletí roku 2011 o deníky, které 

patří mezi nejčtenější. Mladá fronta DNES je s 834 tisíci čtenářů na jedno vydání 

druhým nejčtenějším listem v České republice za Bleskem, deník Právo ji následuje na 

třetím místě s 348 tisíci čtenářů. 
23

 Stejné postavení ve čtenosti českých deníků patřilo 

oběma sledovaným listům i v analyzovaném období v roce 2010. Jejich čtenost byla ve 

srovnání s daty roku 2011 o něco větší: Mladou frontu četlo v prvním pololetí roku 

2010 874 tisíc lidí, Právo 435 tisíc.
24

 

Pokud jde o politickou orientaci Mladé fronty DNES a Práva, která by podle mě 

mohla mít vliv na rámcování politických témat určitým způsobem, tak v českém 

mediálním prostředí se obecně politický paralelismus („úroveň a povaha propojení 

médií a politických stran, v širším pojetí rozsah, v jakém mediální systém odráží hlavní 

politické členění společnosti“
25

) projevuje spíše slabě. Lze ale vypozorovat určité jeho 

projevy, které se mohou odrážet ve výběru témat nebo rozdílným přístupem 

představitelů ideových proudů do mediálních obsahů. Oba deníky lze umístit na ose 

mezi pravicí a levicí, která je odvozená od toho, k jakým politickým směrům se hlásí 

jejich čtenáři. (Jirák – Trampota, 2008 in Hallin – Mancini, 2008)  

Toto umístění na ose vychází z výzkumů MML-TGI ČR (Market, media, 

lifestyle), které realizuje agentura Median a o které se opírají i Jan Jirák a Tomáš 

Trampota: „Z hlediska všeobecných titulů se nejvíce napravo řadí deník Mladá fronta 

DNES (k orientaci napravo od středu se přihlásilo 42% čtenářů) … K levicové straně 

spektra patří deník Právo, ačkoliv strukturou čtenářů se řadí spíše ke středolevé pozici 

(ke středové orientaci se přihlásilo přes 40% jeho čtenářů a orientaci nalevo od středu 

přes 39%). Jeho skutečné postavení při zohledňování obsahu může být ale o něco 

                                                 
23 Media projekt, tisková zpráva Unie vydavatelů 4. srpna 2011. Median.cz [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z 

WWW: <http://www.median.cz/docs/MP_2011_1+2Q_zprava.pdf>. 

24 Media projekt, tisková zpráva Unie vydavatelů 5. srpna 2010. Median.cz [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z 

WWW: <http://www.median.cz/docs/MP_2010_1+2Q_zprava.pdf>. 

25 Hallin, D.C., Mancini P.: Systémy médií v postmoderním světě : tři modely médií a politiky. Praha: Portál. 2008. 

S. 49. 



  Název práce 

16 

 

levicovější vzhledem k potenciální silnější neochotě čtenářů/voličů hlásit se 

k levicovému směřování, než je tomu u čtenářů inklinujících k pravici.“
26

 

Mladá fronta DNES se ke své politické orientaci vyjadřuje na svých webových 

stránkách: „Mladá fronta DNES není závislá na žádné politické straně. Nedává přednost 

žádnému úzce vymezenému ideovému proudu. Ve zpravodajství se snaží být nestranná, 

v názorové části vyznává hodnoty svobody, politické a názorové plurality a tržního 

hospodářství. Odmítá extremismus v jakékoli formě, komunismus, nacismus či 

rasismus. Vydavatel netvoří názorovou linii, ovšem jmenuje šéfredaktora a schvaluje 

přijímání redaktorů.“
27

 Na webových stránkách deníku Právo podobné vyjádření není.  

 

3.2.1 Mladá fronta DNES 

 Mladá fronta DNES (MF DNES) patří mediální společnosti Mafra a.s., stejně 

jako internetový portál iDNES.cz, který je s deníkem spjatý jak redakčně, tak obsahově. 

Vztah těchto dvou médií definují webové stránky MF DNES tak, že „on-line iDNES.cz 

zveřejňuje na internetu co nejrychleji aktuální informace. Tištěná Mladá fronta DNES 

rozebírá události předešlého dne do hloubky, přináší výsledky vlastního investigativního 

pátrání, reportáže a rozbory, praktické servisní přílohy a regionální přílohy. Navíc každý 

týden pravidelné magazíny – Ona DNES v pondělí, Doma DNES ve středu, Magazín 

DNES + TV ve čtvrtek a Víkend v sobotu. Zdaleka ne všechny texty, které se objeví v 

Mladé frontě DNES, najdete i na iDNES.cz a obráceně.“
28

  

Do mediální skupiny Mafra dále spadají například Lidové noviny, deník Metro, 

televizní hudební kanál Óčko a rádia Express a Classic. Většinovým vlastníkem akciové 

společnosti Mafra je od roku 1994 německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei 

und Verlagsgesellschaft mbH. Toto vydavatelství vydává dále například regionální 

deník Rheinische Post, další aktivity má například také v Nizozemsku nebo v Polsku. 

Mladá fronta DNES vychází šestkrát týdně, od pondělí do soboty.  

 

                                                 
26 Jirák, J., Trampota, T. in Hallin, D.C., Mancini P.: Systémy médií v postmoderním světě : tři modely médií a 

politiky. Praha: Portál. 2008. S. 18.  

27 O MF DNES. MfDNES.cz [online]. [cit. 2011-10-18]. Dostupný z WWW: <http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-

dnes/otazky-a-odpovedi#otazka-5>. 

28 O MF DNES. MfDnes.cz [online]. [cit. 2011-10-18]. Dostupný z WWW: 

<http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/otazky-a-odpovedi.htm>. 
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3.2.2 Právo 

 Deník Právo patří společnosti Borgis a.s., kterou většinově ovládá jeho 

současný šéfredaktor Zdeněk Porybný.
29

 On-line doplňkem Práva je spřízněný server 

Novinky.cz. Stejně jako Mladá fronta DNES vychází od pondělí do soboty, každý den 

s různými tematickými rubrikami a přílohami.
30

 V pondělí to jsou Sport extra (rozšířené 

sportovní zpravodajství), Koktejl s novinkami ze společnosti a týdeník Firma zaměřený 

na podnikání s důrazem na malé a střední firmy. V úterý vychází v Právu Styl pro ženy 

(barevný magazín zejména pro ženy) a rubriky Zdravé rady (s praktickými lékařskými 

informacemi) a Kosmetika, jídlo, trendy, osobnost (s radami o spotřebních a 

potravinářských výrobcích). Středeční vydání obsahuje barevný magazín Dům a bydlení 

(s praktickými radami, jak zlepšit bydlení) a také rubriku Profese zaměřenou na 

personální poradenství a inzertní nabídku volných míst. Čtvrteční Právo doplňuje 

literární příloha Salon, café (o novinkách z hudby a filmu) a rubrika Věda a technika s 

aktuálními informacemi o moderních technologiích. V pátečním vydání vychází 

barevná příloha Víkend a rubriky Na cestách, Auta, Studium a Zajímavosti ze 

společnosti. Magazín s televizním programem Právo zařazuje do sobotních vydání, 

stejně jako rubriku Rodinné finance s pravidelným finančním poradenstvím. 

 

3.3 Výzkumný vzorek  

 Mladou frontu DNES i Právo jsem analyzoval shodně v období dvou měsíců 

před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010, tedy všechna 

vydání od 28. března 2010 do 28. května 2010.  

 

                                                 
29 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 267. Justice.cz. [online]. 

[cit. 2011-10-26].Dostupný z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=19645&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=tr

ansformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=694224921b481a1f4c1896f12397

93f2&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=267&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%2

0Praze&sysinf.platnost=26.10.2011Ú>. 

30 Redakční přílohy. Pravo.novinky.cz [online]. [cit. 2011-10-18]. Dostupný z WWW: 

<http://pravo.novinky.cz/inzerce/prilohy.php>. 



  Název práce 

18 

 

4. Analytická část 

4.1 Rámcování tématu v Mladé frontě DNES 

V Mladé frontě DNES jsem identifikoval celkem šest rámců, kterými je téma 

státního zadlužování ve sledovaném období rámcováno. Všechny uvedené rámce podle 

typologie Claese de Vreese (2005) spadají do kategorie specifických (blíže v kapitole 

2.1.3).  

Rámce v MF DNES

Zadlužování jako 
důležité téma

Zadlužování jako 
reálná hrozba

Paralela s 
Řeckem

Volby jako 
rozcestí

ČSSD jako viník 
zadlužování

Zadlužování 
zastaví pravice

 

Diagram 1: Rámce v MF DNES 

 

4.1.1 Zadlužování jako důležité téma 

Rámec zadlužování jako důležité téma je jedním ze základních rámců, které 

jsem v Mladé frontě DNES identifikoval. Zahrnuje pod sebou ještě podřazené rámce, 

kterým se budu věnovat dále. Tento rámec popisuje zadlužování jako závažné a aktuální 

téma, kterým je třeba se zabývat, o kterém je třeba mluvit.  

 

Rámce v MF DNES

Zadlužování jako 
důležité téma

Zadlužování jako 
reálná hrozba

Paralela s 
Řeckem
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ČSSD jako viník 
zadlužování

Zadlužování 
zastaví pravice

 

Diagram 2: Rámec zadlužování jako důležité téma v hierarchii rámců v MF DNES 
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Nacházím ho poprvé v textu OECD: Měli byste víc šetřit, který Mladá fronta 

DNES otiskla dne 7. dubna 2010 na straně C1 jako titulní článek ekonomické rubriky. 

Shrnuje závěry zprávy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které 

se týkají České republiky. Právě skutečnost, že redakce tento text zvolila jako otevírací 

text rubriky, považuji za projev toho, že téma považovala za důležité. 

Tématu zprávy OECD se v názorové rubrice listu věnuje komentátor Pavel 

Páral, a to 7. dubna 2010 v textu Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale možná 

jen do voleb na straně A10. „Je docela škoda, že v politické diskusi u nás tohle téma 

(státního zadlužování) není příliš populární a zlehčují ho i někteří ekonomičtí 

komentátoři,“
31

 píše Páral v duchu rámce zadlužování jako důležité téma.  

Tento rámec je podle mého názoru přítomný i v textu ekonoma Pavla Kohouta 

Zplundrujeme ekonomiku tak jako Řekové?, který Mladá fronta DNES otiskla 14. dubna 

2010 na straně A11. „Za řecké problémy nemůže nikdo jiný než Řekové sami. Národ, 

který desítky let volí všeho schopné vůdce, si svůj osud vybírá sám. Čímž vzniká 

otázka, zda řecký osud potká i Českou republiku,“
32

 uvádí Kohout a podle mě tak 

nastiňuje závažnost tématu zadlužování i pro české prostředí.   

Dne 16. dubna 2010 se Mladá fronta DNES věnuje předvolebnímu programu 

ODS, který strana den před tím oficiálně představila. Na straně A3 list otiskl rozsáhlý 

článek ODS: proti dluhům a Paroubkovi. Přestože se „dluhy“ dostaly do titulku, 

v samotném textu jsou zmíněny spíše okrajově. To by mohlo nasvědčovat snaze redakce 

rámcovat text coby zadlužování jako důležité téma. V doplňující infoboxu se 

srovnáním programů ČSSD a ODS je téma snižování státního dluhu ve výčtu různých 

oblastí na prvním místě, což považuji za další znak toho, že redakce tomuto tématu 

přisuzovala velkou důležitost.  

Tento rámec nacházím také v rozsáhlém rozhovoru s Bohuslavem Sobotkou 

z ČSSD Nejsme populisti. Víme, kde na naše sliby brát, který list otiskl 21. dubna 2010 

na straně A10. Státního zadlužování se přímo dotýká hned druhá otázka: „Chcete 

navrhnout zrušení poplatků u lékaře, vyplácení prvních tří dnů nemocenské a třináctý 

důchod. … Jak jde tohle dohromady s plánem, že příští vláda musí sestavit rozpočet 

                                                 
31 Páral, P.: OECD: Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale možná jen do voleb. Mladá fronta DNES, 7. 4. 

2010, s. A10.   

32 Kohout, P.: Zplundrujeme ekonomiku tak jako Řekové? Mladá fronta DNES, 14. 4. 2010, s. A11.   
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s nižším schodkem?“
33

 Lze tedy usuzovat, že autor téma považuje za hodně důležité, 

dotýká se ho i v dalším průběhu rozhovoru.   

Rámci zadlužování jako důležité téma odpovídá rozhovor s ekonomem Janem 

Švejnarem Mohou nás čekat bolestné roky, který Mladá fronta DNES otiskla 30. dubna 

2010 na straně A17. Přítomnost tohoto rámce podporuje skutečnost, že jde o text, 

kterému redakce věnovala celou stranu a také velký titulek. 

Ve stejný den se státnímu zadlužování věnuje i text ODS: Česku hrozí řecká 

cesta na straně A11. Jde o analytický článek o tom, zda se Česká republika může 

ocitnout v podobně hlubokých finančních problémech, jako má Řecko. Podtitulek textu 

zní: „Občanští demokraté obviňují socialisty, že jejich plány přivedou zemi do situace 

Řecka, ČSSD se brání. Největší problém je růst dluhu.“
34

 Tento článek je podle mě 

příkladem, kdy se ODS podařilo prosadit svou agendu do agendy listu. Text stranu 

otevírá, což mu dodává na důležitosti. Nasvědčuje tomu i téměř celostránkový rozsah a 

také například tato pasáž: „Volební kampaň většiny politických stran letos poprvé 

v historii stojí na tématu zadlužování státu.“
35

 

Dne 11. května 2010 se Mladá fronta DNES na straně A2 věnuje problematice 

českého zdravotnictví a hned titulek textu Na péči chybí už teď 10 miliard. Brzy bude 

hůř naznačuje rámec zadlužování jako důležité téma.  

Mladá fronta DNES 13. května 2010 otiskla v názorové rubrice na straně A16 

text předsedy ODS Petra Nečase Dluhy vás doženou pokaždé. Už samotný titulek 

odpovídá identifikovanému rámci, ten se ale promítá i v celém textu. „Stát se musí 

uskrovnit, jedině tak se vyhneme řeckým, ale i maďarským, portugalským nebo 

španělským problémům,“
36

 píše Nečas. 

Dne 15. května 2010 se téma státního zadlužování dostalo na titulní stranu 

Mladé fronty DNES, a to v souvislosti s kampaní TOP 09, která voličům rozeslala 

fiktivní složenky na splacení státního dluhu přepočítaného na jednoho občana. Text 

Kalouskovy složenky vyděsily lidi titulní stranu otevírá. „Státní dluh, na který upozornily 

fiktivní složenky na 121 tisíc korun ve schránkách českých domácností, vnímají lidé 

                                                 
33 Kubík, J.: Nejsme populisti. Víme, kde na naše sliby brát, Mladá fronta DNES, 21. 4. 2010, s. A10.   

34 Vlková, J.: ODS: Česku hrozí řecká cesta. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A11.   

35 Vlková, J.: ODS: Česku hrozí řecká cesta. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A11.   

36 Nečas, P.: Dluhy vás doženou pokaždé. Mladá fronta DNES, 13. 5. 2010, s. A16.   
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jako velké nebezpečí pro českou ekonomiku,“
37

 stojí v podtitulku, který naznačuje 

rámec zadlužování jako důležité téma. Rámci odpovídá i skutečnost, že se text objevil 

na titulní straně deníku.  

Ve stejný den v ekonomické rubrice na straně A7 otiskla Mladá fronta DNES 

text Průzkum: Lidi děsí státní dluhy, ale šetřit se jim nechce. Článek zpracovává 

průzkum veřejného mínění Ipsos Tambor pro Zlatou korunu, který je zmíněn už i 

v otevíracím textu vydání. Rámec zadlužování jako důležité téma identifikuji i zde.  

Dne 18. května 2010 věnovala Mladá fronta DNES předvolebním tématům sešit 

C pojmenovaný Volby. Na straně C2 se text Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to 

vážně? věnuje i tématu státního zadlužování. Už samotný fakt, že redakce toto téma 

zařadila hned na druhou stranu sešitu, považuji za projev rámce zadlužování jako 

důležité téma, kterému napovídá i podtitulek „V roce, v němž si státní kasa musí půjčit 

minimálně 163 miliard korun, aby pokryla současné výdaje státu, se volebním slibům 

vyšších dávek a nezvýšených daní věří těžko.“
38

 

K fiktivním složenkám TOP 09 na státní dluh se ve svém komentáři Volte 

plýtvaly. Politika v ponurém světle Kalouskovy složenky vrací Karel Steigerwald dne 18. 

května 2010. „Kalouskova složenka, celkem přehledný vtip, který někdo může 

považovat za blbý, jiný za dobrý, ale nikdo za nesrozumitelný, naše voličstvo osvítila 

ostrým světlem. … Kdo nepochopil Kalouskovu složenku, neměl by mít volební právo. 

… Lidé se státních dluhů dožadují, vynucují si je na vládách všemi prostředky, stávkují, 

demonstrují, zastavují vlaky. … Politiky, kteří nejvíc slibují, nejraději volí. … Jestli 

Kalouskova složenka někoho opravdu poděsila, zaplaťpánbůh,“
39

 uvádí autor v duchu 

tohoto rámce. 

Rámec zadlužování jako důležité téma se objevuje i v rozsáhlém rozhovoru 

s Milošem Zemanem, kterému Mladá fronta DNES věnovala 22. května 2010 celou 

stranu A16. Už samotný titulek Paroubek a Sobotka nám zařídí bankrot odpovídá 

identifikovanému rámci. V případě interview podle mě rámce nevycházejí vždy zcela 

z intence redakce, ale téma rámcuje svými odpověďmi samotný respondent. Například 

redakční titulek ale je dle mého názoru jasným příkladem rámcování tématu ze strany 

                                                 
37 Sůra, J.: Kalouskovy složenky vyděsily lidi. Mladá fronta DNES, 15. 5. 2010, s. 1.   

38 Vlková, J.: Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to vážně? Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, s. C2.   

39 Steigerwald, K.: Volte plýtvaly. Politika v ponurém světle Kalouskovy složenky. Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, 

s. A10.   



  Název práce 

22 

 

Mladé fronty DNES určitým způsobem (v duchu zmíněného rámce), protože téma 

zadlužování není hlavním tématem interview, ale spíše se ho jen v několika místech 

dotýká. Přesto se ale dostalo do titulku. Zda list dal větší prostor odpovědím, které se 

státního zadlužování týkají, a například jiná témata vynechal, přestože na ně třeba při 

rozhovoru přišla řeč, není možné ze samotného textu vyvodit.   

Den před začátkem voleb, 27. května 2010, vyšel v Mladé frontě DNES na 

straně A10 text Česko na evropské volební mapě. Hned podtitulek „Tytam jsou doby, 

kdy se v kampaních strašilo kriminalitou cizinců. Teď ve volebních úvahách hraje prim 

obava z Řecka, tedy z toho, aby nezkrachoval stát,“
40

 odpovídá rámci zadlužování jako 

důležité téma.  

Tento rámec se prolíná textem Evropa šetří, ale my si to pošetříme. Tahle země 

není pro starý, který vyšel v den voleb, 28. května 2010, v názorové rubrice Mladé 

fronty DNES na straně A16.  Jiří Štický, vedoucí ekonomické redakce listu, v něm píše: 

„Jsme šestou nejméně zadluženou zemí ze sedmadvaceti členů Evropské unie. Z mně 

neznámého důvodu si to ale však někteří vykládají jako něco zvláštního, co je třeba 

změnit. Se silným voličským zázemím se jim to jistě podaří.“
41

 Rámec navíc naznačuje 

už samotný titulek.  

 

4.1.1.1. Zadlužování jako reálná hrozba 

Rámec zadlužování jako reálná hrozba je podřazený rámci zadlužování jako 

důležité téma. Tento rámec zdůrazňuje, že zadlužování je problém, který skutečně 

existuje, jehož nebezpečí může v budoucnu sílit a který je třeba řešit. Vymezuje se proti 

názorům, že jde o uměle vyvolané téma. 

                                                 
40 Marjanovič, T., Koubová, K.: Česko na evropské volební mapě. Mladá fronta DNES, 27. 5. 2010, s. A10.   

41 Štický, J.: Evropa šetří, ale my si to pošetříme. Tahle země není pro starý. Mladá fronta DNES, 28. 5. 2010, s. A16.   
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Diagram 3: Rámec zadlužování jako reálná hrozba v hierarchii rámců v MF DNES 

 

Tento rámec identifikuji hned v prvním textu, který se tématem státního 

zadlužování ve sledovaném období zabývá. Dne 30. března 2010 komentátor Mladé 

fronty DNES Karel Steigerwald v textu na straně A8 Nečas, nemluv furt o Řecku 

ironicky glosuje „nemluvení“ o Řecku jako podmínku politické spolupráce, kterou si 

podle něj klade předseda ČSSD Jiří Paroubek. Z textu je patrné, že Steigerwald si myslí, 

že zadluženost Řecka není v české předvolební kampani jen jakýmsi strašením, které se 

by se Česka ve skutečnosti netýkalo, ale považuje ho za reálnou hrozbu i pro české 

prostředí. „Sledujte předvolební kampaň, uvidíte, že nejdeme řeckou cestou zvyšování 

státního dluhu, nýbrž českou cestou zvyšování státního sluhu,“
42

 píše autor, který 

předvolební rétoriku ČSSD v souvislosti se státním zadlužováním charakterizuje 

citátem „V domě oběšencově nemluv o provazu.“
43

 

Stejný rámec je podle mě přítomný i v textu OECD: Měli byste víc šetřit ze 7. 

dubna 2010. „Pochvala za snahu bojovat za nižší rozpočtový schodek, výtka za 

nevytváření rozpočtových rezerv v předkrizových časech a nutnost co nejrychleji 

dosáhnout vyrovnaného rozpočtu – tak včera shrnul první krizový ekonomický přehled 

o stavu a budoucnosti českého hospodářství Ángel Gurría, generální tajemník OECD,“
44

 

píše list. Text je žánrově zpráva, ale rámec zadlužování jako reálná hrozba je v něm 

podle mého názoru přítomný, nasvědčuje mu i zvolený titulek.  

Tento rámec nacházím i v textu Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale 

možná jen do voleb, ve kterém na stejné téma reaguje v názorové rubrice komentátor 

                                                 
42 Steigerwald, K.: Nečas, nemluv furt o Řecku. Mladá fronta DNES, 30. 3. 2010, s. A8.   

43 Steigerwald, K.: Nečas, nemluv furt o Řecku. Mladá fronta DNES, 30. 3. 2010, s. A8.   

44 Novotný, P.: OECD: Měli byste víc šetřit. Mladá fronta DNES, 7. 4. 2010, s. C1.   
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Pavel Páral. „Když jde člověk k lékaři s bolením v krku, tak obvykle ví, že má angínu. 

Nicméně je rád, když doktor jeho diagnózu potvrdí. I my tak můžeme být spokojeni 

s tím, když nám Ángel Gurría (šéf Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), řekne, že náš opravdu největší problém jsou veřejné finance a skutečnost, že 

jsme promarnili nejlepší roky pro uskutečnění nutných reforem,“
45

 píše autor hned 

v úvodu.  

Rámec zadlužování jako reálná hrozba je i v textu Zplundrujeme ekonomiku 

tak jako Řekové? ze 14. dubna 2010, jehož autorem je ekonom Pavel Kohout. Autor 

analyzuje příčiny řecké ekonomické krize: „Ještě v roce 1980 činil řecký státní dluh jen 

23 procent HDP. … Pak se moci chopil Andreas Papandreu. Jeho socialisté v bratrské 

spolupráci s pravicí, která rovněž přijala politiku rozhazování, dovedli zemi do dnešního 

stavu. Zruinovat zemi trvalo třicet let.“
46

 Kohout komentuje i situaci v České republice, 

uvádí, že žádná vláda by nedokázala zplundrovat ekonomiku během jednoho či dvou 

volebních období. Na závěr se vyjadřuje k výroku Bohuslava Sobotky z ČSSD. „Česká 

republika žádným rozpočtovým Řeckem není a nebude, tvrdí Bohuslav Sobotka. První 

část tohoto tvrzení je pravdivá. Zatím,“
47

 uzavírá Kohout. 

V rozhovoru s ekonomem Janem Švejnarem Mohou nás čekat bolestné roky, 

který Mladá fronta DNES otiskla 30. dubna 2010, nacházím rámec v otázkách autora 

rozhovoru Viliama Bucherta. Otázka: „Také říkáte, že český dluh k nominálnímu HDP 

není tak vysoký. Není to chlácholení?“
48

 je možným příkladem. Jeho přítomnosti v textu 

nasvědčuje i další otázka redaktora: „Čeští politici před volbami slibují téměř cokoliv. 

Jednou možná budeme muset jejich sliby tvrdě zaplatit. Je například ještě možné dál 

zvyšovat deficity?“
49

 

Rámec zadlužování jako reálná hrozba je přímo hlavním tématem textu ODS: 

Česku hrozí řecká cesta, který v Mladé frontě DNES vyšel 30. dubna 2010. „Bez ohledu 

                                                 
45 Páral, P.: OECD: Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale možná jen do voleb. Mladá fronta DNES, 7. 4. 

2010, s. A10.   

46 Kohout, P.: Zplundrujeme ekonomiku tak jako Řekové? Mladá fronta DNES, 14. 4. 2010, s. A11.   

47 Kohout, P.: Zplundrujeme ekonomiku tak jako Řekové? Mladá fronta DNES, 14. 4. 2010, s. A11.   

48 Buchert, V.: Janota: Mohou nás čekat bolestné roky. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A17.   

49 Buchert, V.: Janota: Mohou nás čekat bolestné roky. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A17.   
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na tvrzení ODS a ČSSD má Česko aktuálně s Řeckem společné jediné: za poslední rok 

jejich celkový dluh povyskočil o šestinu. To je alarmující číslo,“
50

 píše list. 

Dne 7. května 2010 se téma českého zadlužování objevuje v názorové rubrice, 

konkrétně v textu Karla Steigerwalda Krize sociálních států je tady. „Propočty, kam se 

řítíme my a s námi většina Evropy, neukáže nikdo. Proti rozumu každé uvážlivé selky, 

která říká, když děláš dluhy, máš dluhy, stojí vědeckopolitická symfonie slepců, kteří 

neviděli příchod řecké krize a nevidí příchod naší krize,“
51

 píše autor. Je to jen jeden 

z příkladů přítomnosti rámce zadlužování jako reálná hrozba, kterých je v textu více. 

Jako reálnou hrozbu rámcuje Mladá fronta DNES i zadlužování v souvislosti 

s českým zdravotnictvím v textu Na péči chybí už teď 10 miliard. Brzy bude hůř ze dne 

11. května 2010. „Pokud nechceme dopadnout jako Řecko, nemůžeme donekonečna 

zvyšovat deficit. Pacienti si mohou platit aspirin a další levné léky, i když to neradi 

slyší, protože v nich převládá pocit, že zdravotnictví by mělo být zadarmo,“
52

 cituje list 

Jana Petrenka z pacientské organizace Koalice pro zdraví. 

Rámec zadlužování jako reálná hrozba je přímo tématem textu předsedy ODS 

Petra Nečase Dluhy vás doženou pokaždé, který redakce zařadila 13. května 2010 do 

názorové rubriky. „Pokud neprovedeme reformy veřejných financí a důchodů a 

nesnížíme zadlužení, sníží se nám rating. A to je první krok do pasti, ve které se ocitlo 

Řecko. Když někdo tvrdí, že nám nic podobného nehrozí a dluhy se platit nemusí, 

lže,“
53

 uvádí Nečas.  

Také v článku Kalouskovy složenky vyděsily lidi z titulní strany Mladé fronty 

DNES ze dne 15. května 2010 je rámec přítomný. Článek popisuje, jak fiktivní složenky 

některé občany vylekaly až do takové míry, že museli být hospitalizováni. „Zadlužení 

Česka nepatří k nejvyšším, přesto rychle roste. Od roku 2005 se státní dluh 

zdvojnásobil. A může být ještě hůř,“
54

 varuje list. 

„Devět z deseti obyvatel Česka považuje zadlužování země za hrozbu,“
55

 stojí 

v podtitulku textu Průzkum: Lidi děsí státní dluhy, ale šetřit se jim nechce z 15. května 

                                                 
50 Vlková, J.: ODS: Česku hrozí řecká cesta. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A11.   

51 Steigerwald, K.: Krize sociálních států je tady. Mladá fronta DNES, 7. 5. 2010, s. A14.   

52 Petrášová, L., Syslová, J.: Na péči chybí už teď 10 miliard. Brzy bude hůř. Mladá fronta DNES, 11. 5. 2010, s. A2.   

53 Nečas, P.: Dluhy vás doženou pokaždé. Mladá fronta DNES, 13. 5. 2010, s. A16.   

54 Sůra, J.: Kalouskovy složenky vyděsily tisíce lidí. Mladá fronta DNES, 15. 5. 2010, s. 1. 

55 Sůra, J.: Průzkum: Lidi děsí státní dluhy, ale šetřit se jim nechce. Mladá fronta DNES, 15. 5. 2010, s. A7.   
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2010. Nejen podtitulek, ale i samotný text vyznívá v duchu rámec zadlužování jako 

reálná hrozba. 

Evropa řeší dluh, Češi mateřskou je titulek textu komentátora Mladé fronty 

DNES Pavla Párala, který list otiskl na straně A10 v názorové rubrice dne 19. května 

2010. „Jiří Paroubek nemá rád, když se u nás mluví o Řecku. Tvrdí, že u nás je přece 

vše jinak. Naposledy na stranickém webu dokonce sáhl do Lidových novin po výroku 

ekonoma Miroslava Zámečníka, který se podílel na ekonomickém programu ODS. Na 

otázku, zda Česku akutně hrozí bankrot, Zámečník odpověděl, že jsou to kecy a 

propaganda. Paroubek však ve svém pokřiku o prozrazeném spiklenectví ODS lehce po 

goebelsovsku opomněl vzít v úvahu z otázky redaktorky podstatné slovíčko ‚akutně‘,“
56

 

píše Páral a používá tak podle mě rámec zadlužování jako reálná hrozba. 

Tomuto rámci nasvědčuje i titulek rozsáhlého rozhovoru s Milošem Zemanem 

Paroubek a Sobotka nám zařídí bankrot ze dne 22. května 2010, stejně jako některé 

další pasáže textu:  „Na rozdíl od jiných odmítám tvrzení, že vládní hospodářská 

ekonomika neovlivňuje ekonomický vývoj. Samozřejmě, že ovlivňuje. … Jestliže tady 

bude populistická, demagogická a rozhazovačná vláda, tak můžeme dojít ke stejné 

situaci jako v Řecku, Lotyšku či Maďarsku.“
57

 

Rámec zadlužování jako reálná hrozba nacházím rovněž v textu Evropa šetří, 

ale my si to pošetříme. Tahle země není pro starý z 28. května 2010. „Podle nedávno 

zveřejněné studie … přesáhne Česká republika zadlužení srovnatelných (rozumějte: 

stejně chudých) států už na konci letošního roku. … V nejhorším případě, který autoři 

studie označují jako pesimisticko-realistický scénář, vyroste dluh k sedmdesáti 

procentům. Za bezpečnou úroveň pro zemi typu České republiky přitom považují 

hranici padesáti procent,“
58

 píše Jiří Štický, vedoucí ekonomické redakce listu. 

 

4.1.1.1.1. Paralela s Řeckem  

Rámec paralela s Řeckem je podřazený rámci zadlužování jako reálná 

hrozba. Zdůrazňuje společné či podobné rysy ekonomické situace v České republice a 

v Řecku, obsahuje upozornění, že pokud se zadlužování nebude řešit, existuje riziko, že 

                                                 
56 Páral, P.: Evropa řeší dluh, Češi mateřskou. Mladá fronta DNES, 19. 5. 2010, s. A10.   

57 Buchert,: V. Paroubek a Sobotka nám zařídí bankrot. Mladá fronta DNES, 22. 5. 2010, s. A16.   

58 Štický, J.: Evropa šetří, ale my si to pošetříme. Tahle země není pro starý. Mladá fronta DNES, 28. 5. 2010, s. A16.   
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Česká republika by se mohla ocitnout v podobně závažné ekonomické situaci jako právě 

Řecko. 

Rámce v MF DNES

Zadlužování jako 
důležité téma

Zadlužování jako 
reálná hrozba

Paralela s 
Řeckem

Volby jako 
rozcestí

ČSSD jako viník 
zadlužování

Zadlužování 
zastaví pravice

 

Diagram 4: Rámec paralela s Řeckem v hierarchii rámců v MF DNES 

 

Rámec paralela s Řeckem se objevuje v textu komentátora Karla Steigerwalda 

Nečas, nemluv furt o Řecku ze dne 30. března 2010, ve kterém se Řecko dostalo i přímo 

do titulku. „S tím Řeckem je to velká lež. My nejsme Řekové. Dokonce ani nemáme 

moře,“
59

 píše Steigerwald. Protože je ale celý text laděn ironicky, domnívám se, že 

autor paralelu mezi vývojem situace v České republice a v Řecku spatřuje.  

Také 14. dubna 2010 se řecká problematika dostává do titulku textu, který se 

státnímu zadlužování věnuje. Na straně A11 Mladá fronta DNES otiskla text ekonoma 

Pavla Kohouta Zplundrujeme ekonomiku tak jako Řekové? Rámci nasvědčuje nejen 

titulek, ale i samotný text, v němž autor hledá potencionální paralely řeckého a českého 

prostředí (viz citace na straně 24 této práce). Rámec paralela s Řeckem nacházím také 

v textu ODS: Česku hrozí řecká cesta ze 30. dubna 2010. Redakce v článku přináší 

pohledy odborníků, kteří mají různé názory na to, zda můžou problémy v České 

republice nabrat rozměry problémů v Řecku.  

Paralelu s Řeckem používá ve svém komentáři Krize sociálních států je tady i 

Karel Steigerwald dne 7. května 2010. „Cesta ven existuje: vrátit sociálnímu státu jeho 

původní funkci: pomoci občanům v neštěstí. Volby nám brzy naznačí, jestli je to cesta 

použitelná, nebo i my půjdeme cestou Řeků.“
60

 

                                                 
59 Steigerwald, K.: Nečas, nemluv furt o Řecku. Mladá fronta DNES, 30. 3. 2010, s. A8.   

60 Steigerwald, K.: Krize sociálních států je tady. Mladá fronta DNES, 7. 5. 2010, s. A14.   
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Rámec se objevuje i v textu Na péči chybí už teď 10 miliard. Brzy bude hůř, 

který se věnuje 11. května 2010 českému zdravotnictví. Paralelu v tomto textu používá 

Jan Petrenko z Koalice pro zdraví (viz citace na straně 25 této práce). 

Rámec používá i předseda ODS Petr Nečas ve svém textu Dluhy vás doženou 

pokaždé, který Mladá fronta DNES otiskla 13. května 2010. Nečas zmiňuje šetření jako 

nutnost pro vyhnutí se řeckým problémů a o Řecku také píše v souvislosti s možným 

zhoršením ratingu České republiky (viz citace na straně 25 této práce). 

Rámec paralela s Řeckem využila Mladá fronta DNES i 18. května 2010 

v textu Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to vážně? Text popisuje, jakým způsobem 

chtějí největší strany přivést do státního rozpočtu více peněz. „Skoro všechny strany 

mají spadeno na neefektivní státní správu. Česko připomíná Řecko v malém,“
61

 uvádí 

list. 

Obdobným způsobem je rámcován i text Evropa řeší dluh, Češi mateřskou Pavla 

Párala ze dne 19. května 2010. V souvislosti s odmítnutím přijetí zákona o nutně 

vyrovnaném rozpočtu do roku 2016 po vzoru Německa Páral píše: „V tomto hlasování 

nás (poslanci ČSSD spolu s komunistickými, zelenými a lidoveckými) na té možná ještě 

kilometrové cestě do Řecka postrčili o pár metrů vpřed.“
62

 Paralela s Řeckem se 

objevuje i 22. května 2010 v rozhovoru s Milošem Zemanem Paroubek a Sobotka nám 

zařídí bankrot (viz citace na straně 26 této práce).  

Rámec identifikuji rovněž v textu Česko na evropské volební mapě z 27. května 

2010. „Teď ve volebních úvahách hraje prim obava z Řecka, tedy z toho, aby 

nezkrachoval stát. …  Dominantním tématem je krize. Přesně řečeno, jak zabránit tomu, 

aby se stát ocitl v podobném průšvihu jako Řecko,“
63

 píše list.  

Tento rámec používá také Jiří Štický ve svém textu Evropa šetří, ale my si to 

pošetříme. Tahle země není pro starý 28. května 2010. „Navíc ten největší dluh – tedy 

budoucí penze pro současnou aktivní generaci – je skrytý. Ten se platit nebude. Bude 

smazán prodlužováním odchodu do penze, nižší valorizací, nezapočítáváním některých 

let do důchodu. Stačí se kouknout do Řecka, Španělska, Itálie nebo Portugalska, jak se 

to dělá v panice bez rezerv na poslední chvíli.“
64

  

                                                 
61 Vlková, J.: Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to vážně? Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, s. C2.   

62 Páral, P.: Evropa řeší dluh, Češi mateřskou. Mladá fronta DNES, 19. 5. 2010, s. A10.   

63 Marjanovič, T., Koubová, K.: Česko na evropské volební mapě. Mladá fronta DNES, 27. 5. 2010, s. A10.   

64 Štický, J.: Evropa šetří, ale my si to pošetříme. Tahle země není pro starý. Mladá fronta DNES, 28. 5. 2010, s. A16.   
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4.1.2. Volby jako rozcestí  

Rámec volby jako rozcestí je vedle rámce zadlužování jako důležité téma 

druhým základním rámcem, který jsem v Mladé frontě DNES identifikoval. Jsou mu 

podřazeny další dva rámce. Zdůrazňuje, že nadcházející volby budou klíčové pro to, 

jakým směrem se zadlužování České republiky bude vyvíjet, a to v závislosti na tom, 

která část politického spektra se ujme vládnutí. 
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Diagram 5: Rámec volby jako rozcestí v hierarchii rámců v MF DNES 

 

Tento rámec nacházím poprvé v textu Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, 

ale možná jen do voleb ze dne 7. dubna 2010. Autor Pavel Páral poukazuje na to, že 

když se ministr financí Fischerovy úřednické vlády Eduard Janota pokusil trend 

rostoucího zadlužování České republiky zastavit, vedlo to k tomu, že OECD považuje 

Českou republiku za spolehlivého dlužníka. „Názor se však může změnit po volbách,“
65

 

varuje autor přesně v duchu identifikovaného rámce.  

Podobně rámcován je i text ODS: Česku hrozí řecká cesta ze 30. dubna 2010. 

„ODS ve svém volebním programu slibuje, že do roku 2017 dosáhne vyrovnaného 

rozpočtu a uzákoní ho, takže dluh dále neporoste. Oproti tomu ČSSD slibuje pouze 

přibrzdění zadlužování,“
66

 píše Mladá fronta DNES o dvou odlišných přístupech řešení 

problematiky státního zadlužování.  

Rámec volby jako rozcestí používá ve svém textu Krize sociálních států je tady 

také Karel Steigerwald 7. května 2010, když píše, že volby naznačí, zda Česká 

republika půjde řeckou cestou (viz citace na straně 27 této práce).  

                                                 
65 Páral, P.: OECD: Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale možná jen do voleb. Mladá fronta DNES, 7. 4. 

2010, s. A10.   

66 Vlková, J.: ODS: Česku hrozí řecká cesta. Mladá fronta DNES, 30. 4. 2010, s. A11.   
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Rámec lze vysledovat i v textu Průzkum: Lidi děsí státní dluhy, ale šetřit se jim 

nechce, který vyšel 15. května 2010 v ekonomické rubrice. V textu není výslovně 

uvedeno, kdo za dluhy může nebo kdo proti nim dokáže z politických stran nejlépe 

bojovat. „Podle průzkumu nemají voliči jasný názor na to, kdo má nejlepší program na 

snížení státního dluhu,“
67

 píše list. Rámec je ale podle mě přesto přítomný, protože části 

průzkumu (průzkum veřejného mínění Ipsos Tambor pro Zlatou korunu), který 

zkoumal, jaká strana má nejlepší program proti zadlužování, věnovala Mladá fronta 

DNES v textu značný prostor.  

Dne 21. května 2010 zástupce šéfredaktora Mladé fronty DNES Michal Musil v 

textu Střízlivě optimisticky! Jak asi bude vypadat vítězství socialistů v názorové rubrice 

spekuluje, jak by vypadala možná povolební vládní koalici ČSSD a KSČM a její 

politika. „Představy, co může přijít po volbách, k černotě, dokonce k apokalyptickým 

vidinám, svádějí,“
68

 uvádí autor. Celým textem se podle mě prolíná rámec volby jako 

rozcestí.  

 

4.1.2.1. ČSSD jako viník zadlužování 

Rámec ČSSD jako viník zadlužování rozvíjí rámec volby jako rozcestí, 

kterému je podřazený. Identifikuje levicovou politiku, především pak ČSSD jako toho, 

kdo má největší zásluhu na rostoucím státním dluhu České republiky. Zároveň v sobě 

obsahuje varování, že pokud bude po volbách vládnout ČSSD, bude státní dluh nadále 

růst. 
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Diagram 6: Rámec ČSSD jako viník zadlužování v hierarchii rámců v MF DNES 

                                                 
67 Sůra, J.: Kalouskovy složenky vyděsily lidi. Mladá fronta DNES, 15. 5. 2010, s. 1.   

68 Musil, M.: Střízlivě optimisticky! Jak asi bude vypadat vítězství socialistů. Mladá fronta DNES, 21. 5. 2010, s. 
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Rámec ČSSD jako viník zadlužování nacházím v textu Jasná diagnóza. Jsme 

spolehliví dlužníci, ale možná jen do voleb ze dne 7. dubna 2010. „V Česku prostě vždy 

platilo, že dobré účty dělají dobré přátele a dluhy se nenosí. A velký státní dluh je jen 

druhé jméno pro vlastizradu. Až Bohuslav Sobotka tohle prolomil a řízen heslem svého 

premiéra Špidly ,Zdroje jsou‘ se podepsal jako první v dějinách pod stomiliardový 

schodek státního rozpočtu na rok 2003,“
69

 připomíná autor Pavel Páral. 

Vypozorovat tento rámec lze také v rozhovoru s Bohuslavem Sobotkou z ČSSD 

Nejsme populisti. Víme, kde na naše sliby brát ze dne 21. dubna 2010. „Ač je doba krize 

a boje se zadlužováním státu, sociální demokraté nás ze svých billboardů přesvědčují, 

že pořád je komu a z čeho rozdávat,“
70

 uvozuje text autor Jiří Kubík.  

Dne 28. dubna 2010 se rámec objevuje na straně C2 v textu Janota: Musíme více 

šetřit, díra v rozpočtu bude o 15 miliard větší. Jde o reakci na aktuální propočty 

ministerstva financí, podle kterých by ve státním rozpočtu mělo chybět více peněz, než 

se očekávalo. „Už začátkem roku, poté co levice prosadila nesnižování platů státním 

zaměstnancům či příspěvků zemědělcům a ohrozila plánovaný 163miliardový schodek, 

byla vláda nucena zmrazit ministerstvům pět procent z plánovaných peněz,“
71

 píše list. 

Zde je podle mě rámec ČSSD jako viník zadlužování patrný proto, že ČSSD je 

výrazný představitel levice, přestože v textu není výslovně zmíněna.   

Rámec nacházím i v textu o českém zdravotnictví Na péči chybí už teď 10 

miliard. Brzy bude hůř ze dne 11. května 2010. Autoři píší o tom, že v boji proti růstu 

zadlužování je nutné, aby si pacienti běžné levné léky hradili sami, a dodávají: „ČSSD 

se přitom ohrazuje i proti tomu, aby si pacienti platili ze svého léky na chřipku.“
72

 

Za rámec ČSSD jako viník zadlužování lze označit i analýzu volebních 

programů stran, kterou deník přinesl 18. května 2010 v textu Budeme šetřit, slibují 

strany. Myslí to vážně? Článek doplňují infoboxy, ve kterých redakce shrnuje návrhy 

jednotlivých politických stran a hodnotí je. O plánech ČSSD Mladá fronta DNES 

napsala: „Slibované sociální výhody neřeší chudobu a při současné životní úrovni se 

                                                 
69 Páral, P.: OECD: Jasná diagnóza. Jsme spolehliví dlužníci, ale možná jen do voleb. Mladá fronta DNES, 7. 4. 

2010, s. A10.   

70 Kubík, J.: Nejsme populisti. Víme, kde na naše sliby brát, Mladá fronta DNES, 21. 4. 2010, s. A10.   

71 Vlková, J.: Janota: Musíme více šetřit, díra v rozpočtu bude o 15 miliard větší. Mladá fronta DNES, 28. 4. 2010, s. 

C2.   

72 Petrášová, L., Syslová, J.: Na péči chybí už teď 10 miliard. Brzy bude hůř. Mladá fronta DNES, 11. 5. 2010, s. A2.   



  Název práce 

32 

 

jeví jako zbytečné. Opomíjejí bobtnající povinné výdaje státu.“
73

 Plány ODS oproti 

tomu redakce hodnotí jako „splnitelné“: „Program se jeví jako rozumný. ODS nicméně 

klame sebe sama, když zavírá oči před nutností zvýši daně.“
74

  

Ve stejný den je téma státního zadlužování i námětem textu Volte plýtvaly. 

Politika v ponurém světle Kalouskovy složenky v názorové rubrice, kde se k němu 

vyjadřuje komentátor Mladé fronty Dnes Karel Steigerwald. Vrací se k části 

předvolební kampaně strany TOP 09, která distribuovala letáky v podobě složenky na 

zaplacení státního dluhu rozpočítaného na každého obyvatele, o které Mladá fronta 

DNES informovala 15. května 2010. „Kalouskova složenka říká pravdu. … Kdo se 

podívá na to, jak státní dluh za posledních dvanáct let narostl, snadno zjistí, kdo ho 

způsobil hodně a kdo méně. Podstatně větší díl způsobila vláda ČSSD, menší vláda 

koalice s ODS v čele,“
75

 píše Steigerwald. Z této pasáže je myslím zcela jasný rámec 

ČSSD jako viník zadlužování, byť autor připouští i podíl ODS. 

Tento rámec používá také komentátor Mladé fronty DNES Pavel Páral ve svém 

textu Evropa řeší dluh, Češi mateřskou, který list otiskl na straně A10 v názorové 

rubrice dne 19. května 2010. „Poslanci ČSSD spolu s komunistickými, zelenými a 

lidoveckými dali najevo, že je nějaká rozpočtová odpovědnost nezajímá ani za mák,“
76

 

píše autor.  

Stejně tak svůj text Střízlivě optimisticky! Jak asi bude vypadat vítězství 

socialistů rámcuje 21. května 2010 Michal Musil, který píše: „Ač má sociální 

demokracie plná ústa splácení dluhu, plnění jejího programu dohromady s programem 

komunistů prostě dluhy znamená.“
77

 

Rámec ČSSD jako viník zadlužování nacházím také v rozhovoru s Milošem 

Zemanem Paroubek a Sobotka nám zařídí bankrot dne 22. května 2010. Zde jde o jeho 

jakousi modifikaci, neboť Miloš Zeman říká: „Nikoliv sociální demokracie, ale duo 

                                                 
73 Vlková, J.: Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to vážně? Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, s. C2.   

74 Vlková, J.: Budeme šetřit, slibují strany. Myslí to vážně? Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, s. C2.   

75 Steigerwald, K.: Volte plýtvaly. Politika v ponurém světle Kalouskovy složenky. Mladá fronta DNES, 18. 5. 2010, 

s. A10.   

76 Páral, P.: Evropa řeší dluh, Češi mateřskou. Mladá fronta DNES, 19. 5. 2010, s. A10.   

77 Musil, M.: Střízlivě optimisticky! Jak asi bude vypadat vítězství socialistů. Mladá fronta DNES, 21. 5. 2010, s. 

A12.   
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Paroubek – Sobotka může během dvou až tří let přivést českou ekonomiku ke státnímu 

bankrotu.“
78

 

 

4.1.2.2. Zadlužování zastaví pravice 

Rámec zadlužování zastaví pravice je podřazený rámci volby jako rozcestí. 

Rozvíjí ho v tom, že identifikuje pravicové strany a jejich politiku jako toho, kdo 

dokáže s problémem státního zadlužování účinně bojovat. 

Rámce v MF DNES

Zadlužování jako 
důležité téma

Zadlužování jako 
reálná hrozba

Paralela s 
Řeckem

Volby jako 
rozcestí

ČSSD jako viník 
zadlužování

Zadlužování 
zastaví pravice

 

Diagram 7: Rámec zadlužování zastaví pravice v hierarchii rámců v MF DNES 

 

 Rámec zadlužování zastaví pravice podle mě vyplývá z textu ODS: Česku 

hrozí řecká cesta ze 30. dubna 2010. Mladá fronta DNES zmiňuje plány ODS uzákonit 

vyrovnaný rozpočet a na druhé straně plány ČSSD, která chce růst dluhu pouze přibrzdit 

(viz citace na straně 29 této práce). ODS je tak identifikována jako strana, která dokáže 

se státním zadlužováním bojovat efektivněji.  

Rámec je zřetelně přítomný i v textu předsedy ODS Petra Nečase Dluhy vás 

doženou pokaždé ze dne 13. května 2010. Autor zmiňuje nutnost státních úspor. „Proto 

prosazujeme finanční ústavu, která zamezí nezodpovědné rozpočtové politice,“
79

 píše 

Nečas.  

 

 

 

 

 

                                                 
78 Buchert, V.: Paroubek a Sobotka nám zařídí bankrot. Mladá fronta DNES, 22. 5. 2010, s. A16.   

79 Nečas, P.: Dluhy vás doženou pokaždé. Mladá fronta DNES, 13. 5. 2010, s. A16.   
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4.2. Rámcování tématu v Právu 

V deníku Právo jsem identifikoval celkem dvanáct rámců. Základní zastřešující 

rámce jsou čtyři: zadlužování jako důležité téma, zadlužování jako nedůležité téma, 

volby jako rozcestí a boj proti zadlužování škodí lidem. Rámce zadlužování jako 

důležité téma a zadlužování jako nedůležité téma jsou podle klasifikace Kitzingerové 

(2007) navzájem alternativní (více v kapitole 2.1.3). Tyto rámce mají pod sebou ještě 

podřazené rámce, kterým se budu věnovat dále. Všechny uvedené rámce podle 

typologie Claese de Vreese (2005) spadají do kategorie specifických (blíže v kapitole 

2.1.3).  

 

Rámce v 
Právu

Zadlužování 
jako důležité 

téma

Zadlužování 
jako reálná 

hrozba

Paralela s 
Řeckem

Zadlužování jako 
nedůležité téma

Zadlužování 
jako strašák

Řecko jako 
falešná 
paralela

Zadlužování 
jako mýtus 

pravice

Volby jako 
rozcestí

Pravice 
zastaví 

zadlužování

Pravice 
zadlužování 
nezastaví

Pravice jako 
kozel 

zahradníkem

Boj proti 
zadlužování 
škodí lidem

 
 
Diagram 8: Rámce v Právu 
 

4.2.1. Zadlužování jako důležité téma 

Rámec zadlužování jako důležité téma popisuje zadlužování jako závažnou 

záležitost, kterou je třeba se zabývat, o které je třeba mluvit. Vymezuje se proti 

názorům, že jde o uměle vyvolané téma. Má podřazený rámec zadlužování jako reálná 

hrozba.  
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Diagram 9: Rámec zadlužování jako důležité téma v hierarchii rámců v Právu 

 

Státním zadlužováním se deník Právo zabývá 7. dubna 2010 na straně 8 v textu 

OECD: Zvyšte daně a snižte sociální výdaje. Text shrnuje závěry zprávy OECD 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které se týkají České republiky. 

„Zatím se podle Gurii (generálního tajemníka OECD) Česko dobře vypořádalo s krizí, 

země se nezadlužila. … Nová vláda by měla stanovit termín, kdy by země chtěla 

vstoupit do eurozóny. … Tvrdé podmínky konsolidace a dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí, které přijetí eura podmiňují, totiž přispějí k tomu, že země začne 

urychleně a bez odkladů konsolidovat veřejné finance a spořit, uvádí zpráva.“
80

 Text má 

žánrově nejblíže ke zprávě. Téma zadlužování je přítomno v celém textu, a tak bych v 

něm identifikoval rámec zadlužování jako důležité téma, závažnost státních dluhů zde 

není oproti některým jiným textům v deníku Právo nijak zpochybňována. Text navíc 

otevírá stranu a je mu věnována její nadpoloviční plocha, což by rovněž mohly být 

indicie nasvědčující tomu, že redakce považovala zprávu za důležitou.  

Dne 10. dubna 2010 se zmínka o státním zadlužování dostala i na titulní stranu 

listu, a to v textu Lídři ODS a lidovců se shodli. V krátkém třísloupcovém textu se píše: 

„Lídr ODS Petr Nečas se včera sešel s předsedou lidovců Cyrilem Svobodou. Shodli se 

na potřebě snižování schodku veřejných rozpočtů. ‚ODS i KDU-ČSL budou postupovat 

velmi zodpovědně s důrazem na disciplínu a úspornou politiku. Obě strany odmítají 

jakoukoliv formu populismu,‘ uvedla ve zprávě ODS.“
81

 Tímto text začíná, což spolu se 

                                                 
80 Vavroň, J.: OECD: Zvyšte daně a snižte sociální výdaje. Právo, 7. 4. 2010, s. 8.   

81 Danda, O.: Lídři ODS a lidovců se shodli. Právo, 10. 4. 2010, s. 1.   
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skutečností, že redakce tuto zprávu zařadila na titulní stranu vydání, považuji za projev 

rámce zadlužování jako důležité téma. 

Dne 15. dubna 2010 se k tématu státního zadlužování vyjádřil v deníku Právo 

kardiochirurg Jan Pirk. V textu na straně 6 Je dluh Česka věcí nás všech? píše: 

„V poslední době se začalo hovořit o výzvě podnikatelů proti zadlužování České 

republiky. … Matematika nemá s politikou vůbec nic společného. Prostě 1 + 1 = 2. Ať 

jsem příznivec levice, či pravice. Po roce 1948, kdy jsem se narodil, jsem vyrůstal ve 

skromných poměrech. … Přesto rodiče nikdy nenapadlo půjčovat si peníze. Prostě jsme 

se životním standardem přizpůsobili tomu, nač jsme momentálně měli. V současnosti 

jako bychom si nechtěli uvědomit, že pro hospodaření státu platí stejná pravidla. … 

Argument, že ostatní země Evropské unie jsou zadluženy více, neberu. … Ta závratná 

rychlost, jakou narůstá náš dluh, je příšerná. A jak bychom se měli, kdybychom 

nemuseli splácet pouhé útoky z půjčky. Proti tomu jsou sliby levicových stran pouhou 

žebračenkou.“
83

 V závěru Pirk vyzývá, aby se čtenáři podívali na internetové stránky 

výzvy proti zadlužování. Rámec zadlužování jako důležité téma je podle mě v tomto 

případě jasně zřetelný.  

Dne 19. dubna 2010 deník Právo přinesl text volebního lídra ODS Petra Nečase 

Občanští demokraté se s OECD shodují na řešení krize v názorové rubrice na straně 6. 

Nečas se v něm vrací ke zprávě OECD, o které list informoval už 7. dubna 2010. 

„Neslibujeme lidem vzdušné zámky a nové sociální výdaje, zvláště v době krize. 

Odmítáme jít cestou stále vyššího zadlužování, jehož důsledky již na vlastní kůži 

poznalo Maďarsko a dnes prožívá Řecko.“
84

 I zde nacházím rámec zadlužování jako 

důležité téma.  

Ve zpravodajství Práva je téma státního zadlužování znovu zmiňováno v textu 

Janota: daně porostou, výdaje se musí snížit, který vyšel 10. května 2010 na straně 4. 

Titulek naznačuje rámec zadlužování jako důležité téma, který potvrzuje i 

pokračování textu: „Šetřit se bude muset podle Janoty i v letošním roce, aby byl 

dodržen plánovaný deficit ve výši 5,3 procenta hrubého domácího produktu. … Bez 

                                                 
83 Pirk, J.: Je dluh Česka věcí nás všech? Právo, 15. 4. 2010, s. 6.   

84 Nečas, P.: Občanští demokraté se s OECD shodují na řešení krize. Právo, 19. 4. 2010, s. 6.   
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 dalších úsporných opatření by letos deficit veřejných financí dosáhl 5,9 procenta 

hrubého domácího produktu. Loni byl deficit 5,93 procenta.“
85

 

Dne 13. května 2010 list přináší na druhé straně text Kalousek rozesílá výstražné 

složenky, varuje před dluhem. Článek se zabývá částí předvolební kampaně strany TOP 

09, která do poštovních schránek rozeslala fiktivní složenky na zaplacení částky státního 

dluhu přepočítaného na jednoho občana. „Na narůstající státní dluh chce neobvyklým 

způsobem upozornit první místopředseda Miroslav Kalousek. … Kalousek se pro 

složenku rozhodl po zkušenostech z mítinků. ‘Velmi často slyšíme argument: Státní 

dluh mě nezajímá, já nikomu nic nedlužím, ať si stát se svým dluhem dělá, co chce. To 

je ale tragický omyl, stát nemá jiné peníze, než které odebírá od svých občanů. A státní 

dluh je proto dluhem každého občana,‘“
86

 cituje Právo Kalouska. Jako zřetelný rámec 

v tomto textu vidím zadlužování jako důležité téma, neboť problematiku státního 

dluhu nikdo z aktérů, kteří v textu vystupují, nezpochybňuje a stejně tak ani samotný 

redaktor. 

Ve stejný den se o státním zadlužování zmiňuje také text Brusel kritizuje ČR za 

přístup k euru v ekonomické rubrice na straně 14. „Česko zatím neplní podmínky 

potřebné pro přijetí eura. Z dosavadních návrhů vlády navíc není zcela zřejmé, zda Češi 

o rychlé přijetí eura vůbec stojí. Vyplývá to ze včera zveřejněné zprávy Evropské 

komise. … Brusel Praze vytýká zejména nedostatek ambicí ve fiskální strategii. Český 

plán na nápravu nadměrného schodku v letech 2011 a 2012 podle Evropské komise 

neobsahuje dostatek konkrétních opatření ve výdajové straně. … Ministerstvo financí 

s výtkami Evropské unie souhlasí. … Česko podle zprávy… neplní podmínky deficitu 

veřejných financí. Ten by měl být nižší než tři procenta hrubého domácího produktu, 

jenže v loňském krizovém roce vystoupal na 5,9 procenta,“ píše Právo.  Z textu podle 

mě vyplývá rámec zadlužování jako důležité téma, který ještě podporuje skutečnost, 

že redakce Práva tento materiál zařadila jako otevírací text ekonomické rubriky.  

Dne 14. května 2010 se list na první straně v textu Kalouskovy dluhové složenky 

vyvolaly mezi lidmi poprask zaměřuje na reakce lidí na část předvolební kampaně TOP 

09 s fiktivními složenkami na státní dluh.  „Do redakce Práva přišla řada mailů a 

telefonovali lidé, kteří se složenky lekli. Také v centrále TOP 09 od rána drnčel telefon 

zvědavých i naštvaných lidí, kterým pracovníci strany museli vysvětlovat, že jde jen o 

                                                 
85 Procházka, M.: Janota: daně porostou, výdaje se musí snížit. Právo, 10. 5. 2010, s. 4.   

86 Danda, O.: Kalousek rozesílá výstražné složenky, varuje před dluhem. Právo, 13. 5. 2010, s. 2.   



  Název práce 

38 

 

marketingový tah a že složenkou chtějí upozornit na narůstající veřejný dluh a že ji 

nikdo platit nemusí,“
87

 píše deník. Přestože text se nezabývá samotným státním 

zadlužováním, ale spíše jen kampaní, která na něj upozorňuje, myslím si, že je přítomen 

rámec zadlužování jako důležité téma. Rámcovat téma tímto způsobem se podle mě 

povedlo více samotným iniciátorům, tedy TOP 09. Protože ale redakce této události 

věnovala značnou pozornost, podle mě tento rámec přejala.  

Rámec je patrný i v rozhovoru s ministrem financí Eduardem Janotou Janota: 

Fandím programu TOP 09 dne 15. května 2010 na titulní straně. Zadlužování se týká 

hned první otázka „Na jedné straně voliče děsí z billboardů vize bankrotu, na druhé 

straně sliby všeho dluhu. Jaký dojem to na vás dělá?“
88

 Ministr na ni odpověděl: „Velmi 

bych si přál, aby minulou neděli při jednání ministrů financí Evropské unie, kdy se 

rozhodovalo o záchranném balíčku eurozóny, byli účastni politici napříč politickým 

spektrem a uvědomili si tu hrůzu, která nastane pro některé země, které kvůli 

nezodpovědné rozpočtové politice vytvořily obrovské deficity a dostaly se do problémů, 

kdy už je nemohou financovat. … Pak by možná naši politici rychle přemalovali 

předvolební billboardy.“
89

 

K tématu složenky od TOP 09 se vrací komentář Alexandra Mitrofanova, který 

Právo otisklo dne 15. května 2010 na straně 6. V textu Složenka na vládnutí autor píše: 

„Mnohé mladší voliče šokující marketingový tah pobavil, protože hned postřehli, že jde 

o nadsázku. Volič, na kterého jsou tato slova mířena, ví, že nebude muset složenku 

zaplatit okamžitě. Do mozku se mu ale bez pochyby dostává obrovská částka a hlavně 

povědomí, že dříve nebo později – a to ještě ve větším rozsahu – na něj ta výše státního 

dluhu spadne. Nebo na jeho děti. A na šokované důchodce, ač k nim může mít i soucit, 

v tu chvíli myslí nejméně. … Když se navíc dozví, že tuto stranu otevřeně podporuje 

Eduard Janota, ministr financí s pověstí pravého hospodáře a slušného úředníka, pak 

není vyloučeno, že svým hlasem ve volbách zaplatí TOP 09 složenku na vládnutí. Státní 

dluh, hlavní předvolební téma pravice, prostě může rozhodnout volby,“
90

 uzavírá 

Alexandr Mitrofanov. Rámec zadlužování jako důležité téma je v tomto textu podle 

mě dobře zřetelný.  

                                                 
87 Danda, O.: Kalouskovy dluhové složenky vyvolaly mezi lidmi poprask. Právo, 14. 5. 2010, s. 1.   

88 Danda, O. Janota: Fandím programu TOP 09. Právo, 15. 5. 2010, s. 1.   

89 Danda, O. Janota: Fandím programu TOP 09. Právo, 15. 5. 2010, s. 1.   
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Stejně tak ho lze vysledovat i v rozhovoru Kalousek: Lepší, když se důchodci 

leknou teď, než až bude pozdě s místopředsedou strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem 

z titulní strany Práva 17. května 2010. „Nejen u nás, ale i v Řecku lidé říkají: my 

nikomu nic nedlužíme, státní dluh není náš dluh, ale politiků. Bez ohledu na to, že 

politici nesou nějakou odpovědnost, je to bohužel dramatický omyl. Jde o dluh nás 

všech, protože stát nemá jiné peníze než peníze svých občanů a závazky státu nejsou 

nikoho jiného než těch občanů,“
91

 řekl Kalousek. V tomto rozhovoru podle mě téma 

rámcuje především respondent, vzhledem k prostoru a zařazení rozhovoru na čelní 

stránky listu se lze domnívat, že redakce věnovala materiálu větší pozornost, což 

naznačuje, že rámec zadlužování jako důležité téma v tomto případě použila i redakce. 

Rámec nacházím také 19. května 2010, kdy Pavol Lukša, místopředseda TOP 

09, v textu Složenka a solidarita píše: „Strana TOP 09 se stala oblíbeným tématem 

komentátorů deníku Právo. To mě velmi těší, nicméně dovolím si reagovat na některá 

tvrzení, která jsem si zde v minulých dnech mohl přečíst. Alexandr Mitrofanov se 

zamýšlel nad složenkou, která byla voličům zaslána jako originální součást kampaně. 

Údajně jsme jí cílili na mladé či na lidi v produktivním věku, vystrašení senioři nás prý 

stejně volit nebudou. Já bych to takto neviděl. Uvědomme si, že televize, rozhlas a 

noviny přinášejí prakticky každý den údaje o státním dluhu. … I přes tyto časté 

informace stále mnoho občanů netuší, jaká výše státního dluhu připadá na jednoho 

obyvatele. Pokud si mnozí bez ohledu na věk tuto skutečnost uvědomili, složenka 

splnila svůj účel.“
92

 

Téma fiktivní složenky na stranách Práva nechybí ani 20. května 2010. Na pátou 

stranu redakce zařadila text Průzkum: složenka rozdělila národ, líbí se hlavně mladým. 

Jde o interpretaci výsledků výzkumu veřejného mínění agentury SANEP: „Podle 

průzkumu vnímá 90,8 procenta dotázaných narůstající dluh jako vážný problém, ale 

třetina respondentů považuje nápad za správnou cestu, jak na tento dluh upozornit 

veřejnost.“
93

 Dále jsou v textu uvedeny výsledky průzkumu, které se týkají názoru 

dotázaných na tuto část kampaně strany TOP 09. I v tomto textu spatřuji rámec 

zadlužování jako důležité téma.   

                                                 
91 Königová, M.: Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, než až bude pozdě. Právo, 17. 5. 2010, s. 1.   

92 Lukša, P.: Složenka a solidarita. Právo, 19. 5. 2010, s. 6.   

93 Danda, O.: Průzkum: složenka rozdělila národ, líbí se hlavně mladým. Právo, 20. 5. 2010, s. 5.   



  Název práce 

40 

 

Stejně tak je tento rámec přítomný ve stejný den i v textu na straně 15 v 

ekonomické rubrice Studie: ČR by měla udržet dluh do 50 % HDP, který čtenáře 

seznamuje s výsledky studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. „Česko 

se v době doznívání a překonávání celosvětové krize neubrání ještě dalšímu zvýšení 

svého celkového dluhu, který už dnes v přepočtu na občana České republiky činí asi 

121 tisíc korun. Jeho maximální velikost by se však měla stabilizovat na úrovni okolo 

50 procent hrubého domácího produktu. … Studie upozorňuje, že snížení schodků nelze 

dosáhnout pouze zvýšením daní nebo jednorázovými, byť ráznými škrty ve výdajích. 

Na základě dlouholeté zkušenosti z praxe českých vlád začne totiž každá vláda i po 

správných a potřebných opatřeních postupně získávat přízeň občanů i lobbistických 

skupin opětovným zvyšováním výdajů. Je proto třeba dosáhnout zásadních změn přímo 

při začátku tvorby státních rozpočtů, mimo jiné i změnou pravidel tzv. rozpočtových 

rámců,“
94

 uvádí text. 

Rámec identifikuji dále 24. května 2010 v textu Ministři budou muset více šetřit, 

který Právo otisklo na straně 14. „Ministři vlády budou muset letos výrazně šetřit. 

Ministr financí jim v polovině roku neuvolní vázané prostředky, které jim zmrazil 

v lednu letošního roku z jejich provozních výdajů ve výši 6 miliard korun, jako reakci 

na kroky sněmovny, která při hlasování o rozpočtu na letošní rok zvýšila výdaje 

rozpočtu, a prakticky tak zrušila efekt úsporného vládního balíčku. … Další úspory jsou 

nutné. Rozpočet totiž můžou zatížit nejen nečekané výdaje na povodně, ale i rozhodnutí 

sněmovny navrátit mateřskou na její původní úroveň a vyplatit maminkám dlužné 

částky za prvních šest měsíců tohoto roku. … (Eduard Janota) upozornil, že snaha 

udržet letos deficit veřejných financí na plánovaných 5,3 procenta hrubého domácího 

produktu není fetiš, ale nutnost udržet důvěryhodnost České republiky před 

investory,“
95

 píše Právo.   

Rámec zadlužování jako důležité téma naznačuje už titulek textu Bezpečná 

míra zadlužení států neexistuje, který Právo otisklo 26. května 2010 v ekonomické 

rubrice. Stejně je rámcován i samotný text: „Spoléhat na to, že Česko nemůžou 

postihnout problémy řeckého typu, protože v současné době schodek veřejných financí 

dosahuje pouze 38 procent hrubého domácího produktu, je chyba. Shodli se na to 

analytici. … Pokud by se například nedařilo v České republice snižovat chronické 

                                                 
94 Vavroň, J.: Studie: ČR by měla udržet dluh do 50% HDP. Právo, 20. 5. 2010, s. 5. 

95 Vavroň, J.: Ministři budou muset více šetřit. Právo, 24. 5. 2010, s. 14. 
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rozpočtové deficity, může stoupnout vládní dluh do roku 2020 až na 70 procent hrubého 

domácího produktu.“
96

 

V den voleb, 28. května 2010, se státní zadlužování objevuje v otevíracím textu 

titulní strany Práva Kampaň 2010: místo vajíček utopenci, místo poplatků Řecko, který 

se ohlíží za tématy a průběhem předvolební kampaně ve srovnání s volbami 

předchozími. „Také hlavní téma kampaně se změnilo, což však neubralo na její razanci. 

Zatímco v roce 2008 před krajskými a senátními volbami sociální demokracie vyhrála 

hlavně díky kritice poplatků ve zdravotnictví, dnes je hlavním tématem ekonomické 

drama v Řecku a zadlužování i škrty v Česku. Podle pravicových stran míří sociálně 

demokratické scénáře k bankrotu země. První místopředseda TOP 09 ale obvinil ODS, 

že její politika pozvolna povede k řecké cestě.“
97

 Text pokračuje se stejným titulkem na 

straně 2: „Zatímco ODS i TOP 09 mluví o nutnosti škrtat na výdajové stránce rozpočtu 

včetně například sociálních dávek, sociální demokracie chce obnovit progresivní daň 

z příjmu fyzických osob či vrácení vyššího zdanění pro firmy.“
98

  I zde bych z rámců 

identifikoval zadlužování jako důležité téma.  

 

4.2.1.1. Zadlužování jako reálná hrozba 

Rámec zadlužování jako reálná hrozba popisuje zadlužování jako problém, 

který skutečně existuje, jehož nebezpečí může v budoucnu sílit a který je třeba řešit. 

Rozvíjí rámec zadlužování jako důležité téma, který je mu nadřazený, a to tak, že více 

akcentuje nebezpečí vyplývající z rostoucího státního dluhu a možné následky.   

                                                 
96 Vavroň, J.: Bezpečná míra zadlužení států neexistuje. Právo, 26. 5. 2010, s. 19. 

97 Bek, L.: Kampaň 2010: místo vajíček utopenci, místo poplatků Řecko. Právo, 28. 5. 2010, s. 1. 

98 Bek, L.: Kampaň 2010: místo vajíček utopenci, místo poplatků Řecko. Právo, 28. 5. 2010, s. 2. 
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Diagram 10: Rámec zadlužování jako reálná hrozba v hierarchii rámců v Právu 

 

Ve sledovaném období je v Právu rámec zadlužování jako reálná hrozba 

v názorové rubrice poprvé přítomný v textu kardiochirurga Jana Pirka Je dluh Česka 

věcí nás všech? ze dne 15. dubna 2010 (viz citace na straně 36 této práce). Tento text se 

pohledem na problematiku oproti dalším textům v názorové rubrice Práva zřetelně 

vymyká.  

Rámec lze vysledovat i v textu volebního lídra ODS Petra Nečase Občanští 

demokraté se s OECD shodují na řešení krize z 19. dubna 2010, který odmítá další 

zadlužování. „Také i sama Evropská unie, kterou se ČSSD mnohokrát oháněla, varuje 

před tím, co by levice ráda zavedla u nás,“
99

 uvádí Nečas.  

Téma státního zadlužování se dále na stránky Práva dostalo 29. dubna 2010, kdy 

list otiskl text Jiřího Peheho Řecko, euro a my na straně 6. „V české debatě o tom, proč 

je Řecko na pokraji státního bankrotu, varuje pravice, že se řítíme do stejné situace a 

nabízí (neo)liberální úsporná opatření. Levice to odmítá jako strašení,“
100

 píše autor. 

„Radost našich euroskeptiků nad řeckými problémy, které prý dokazují, že euro byl 

omyl, je typicky česká: místo hledání konstruktivního řešení se raději škodolibě 

posmíváme. Posmívat se ale může jen ten, kdo je sám v bezpečí. A to nejsme,“
101

 uvádí 

Pehe, což je podle mě projev rámce zadlužování jako reálná hrozba. 

O státním zadlužování v České republice se 11. května 2010 zmiňuje i text 

Tlapa: Ke kolapsu Řecka přispěly dotace Evropské unie na straně 19. K tématu řeckých 

                                                 
99 Nečas, P.: Občanští demokraté se s OECD shodují na řešení krize. Právo, 19. 4. 2010, s. 6.   

100 Pehe, J.: Řecko, euro a my. Právo, 29. 4. 2010, s. 6.   

101 Pehe, J.: Řecko, euro a my. Právo, 29. 4. 2010, s. 6.   
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problémů se vyjadřuje náměstek ministra obchodu a průmyslu Martin Tlapa a v článku 

nechybí ani souvislost s českým prostředím: „(Tlapa) naznačuje, že finanční mor se 

může šířit i do dalších, ještě donedávna stabilních zemí Evropy. … Podle něho je to i 

lekce pro Česko, které prioritně potřebuje štíhlý stát, výrazně důvěryhodnější státní 

správu a nízkou míru zadlužení,“
102

 píše Právo, což lze podle mého názoru popsat jako 

rámec zadlužování jako reálná hrozba.  

Stejný rámec identifikuji i v rozhovoru s ministrem financí Eduardem Janotou 

Janota: Fandím programu TOP 09 15. května 2010. Tématu rostoucího státního dluhu 

se dotýká druhá otázka „Máme se tedy začít bát?“
103

, na kterou Eduard Janota reagoval: 

„Nevyvolávám paniku, nejsme v kritické situaci, znepokojující ale je, že řada politiků se 

tváří, jako by se nás nic netýkalo. Jestli ale trhy na vás ukážou prstem, že nejste schopni 

zvládat svoje problémy se schodky veřejných financí, úroky dluhopisů letí nahoru a to 

není k zastavení.“
104

 

Rámec je výrazně přítomen i v rozhovoru Kalousek: Lepší, když se důchodci 

leknou teď, než až bude pozdě s místopředsedou strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem 

17. května 2010. Kromě titulku mu odpovídá i několik pasáží rozhovoru, například ta o 

fiktivních složenkách na státní dluh, které byly součástí kampaně TOP 09: „Mluvil jsem 

s řadou seniorů a mnohým se to naopak líbilo. Někteří se ale skutečně lekli. Pokud se 

někomu z toho udělalo nevolno, tak je nám to velmi líto a skutečně to nebylo naším 

úmyslem, ale na druhou stranu je lepší, když se někdo trochu lekne a zamyslí se nad 

skutečným stavem věcí. Upřímně řečeno, udělalo se mu nevolno jen z pravdy, kterou 

nechtěl slyšet, anebo mu někdo říkal, že je to jinak. Je lepší, když se lekne dnes, než aby 

mu za čtyři roky nepřišel důchod, protože nás zavalily dluhy,“
105

 říká Miroslav 

Kalousek.  

Rámci zadlužování jako reálná hrozba odpovídá i text Studie: ČR by měla 

udržet dluh do 50% HDP ze dne 20. května 2010. „Česko nestojí před krachem jako 

Řecko. Nicméně bez reforem veřejných financí, pokud se nepodaří snížit chronické 

rozpočtové deficity, by mohlo hrozit, že kolem roku 2020 by se podíl vládního dluhu na 

hrubém domácím produktu mohl zvýšit z dnešních asi 35 procent až na 70 procent 

                                                 
102 Ginter, J.: Tlapa: Ke kolapsu Řecka přispěly dotace Evropské unie. Právo, 11. 5. 2010, s. 19.   

103 Danda, O.: Janota: Fandím programu TOP 09. Právo, 15. 5. 2010, s. 1.   

104 Danda, O.: Janota: Fandím programu TOP 09. Právo, 15. 5. 2010, s. 1.   

105 Königová, M.: Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, než až bude pozdě. Právo, 17. 5. 2010, s. 1.   
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hrubého domácího produktu. To je hranice, která s sebou skoro automaticky nese ztrátu 

dobrého ratingu, zdražení úvěrů a skutečné ekonomické problémy.“
106

 

Dne 21. května 2010 dostal v názorové rubrice Práva na straně 6 prostor 

předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. V textu Jak finance uzdravit, ne udusit píše: 

„Řecko dává celému světu lekce z hospodářské politiky. I Česká republika se má z čeho 

učit. Athény nám ukazují, kam to vede, když se uvolní uzda nad výdaji státu. … 

Jenomže při pohledu na Českou republiku vidíme mnoho paralel. Za posledních několik 

let se nám dluh státu zdvojnásobil.“
107

 To považuji za projev rámce zadlužování jako 

reálná hrozba.  

Stejný rámec nacházím i v ekonomické rubrice 26. května 2010 v textu 

Bezpečná míra zadlužení států neexistuje. „Podle analýzy třetina zemí, které 

zbankrotovaly, měla podíl veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu pouze ve 

výši 41 až 61 procent. Necelá pětina zemí nebyla schopna dodržet své závazky 

s podílem dluhů dokonce menším než 41 procent. Úroveň 60 procent hrubého domácího 

produktu je přitom považována obecně za bezpečnou hranici zadlužení, je to zároveň i 

jedno z tzv. maastrichtských kritérií pro zavedení eura. Podle analytiků je třeba vedle 

výše dluhu posuzovat ekonomiku a perspektivy té které země také podle stavu 

bankovního sektoru. … Podle ekonoma Jana Švejnara by podíl veřejného dluhu na 

hrubém domácím produktu neměl v případě Česka v žádném případě překročit 50 

procent. … Pokud by se například nedařilo v České republice snižovat chronické 

rozpočtové deficity, může stoupnout vládní dluh do roku 2020 až na 70 procent hrubého 

domácího produktu.“
108

 

 

4.2.1.1.1. Paralela s Řeckem 

Rámec paralela s Řeckem upozorňuje na společné či podobné rysy ekonomické 

situace v České republice a v Řecku. Obsahuje varování, že pokud se zadlužování 

nebude řešit, existuje riziko, že by se Česká republika mohla ocitnout v podobně 

závažné ekonomické situaci jako právě Řecko. Dále tak rozvíjí rámec zadlužování jako 

reálná hrozba. 

                                                 
106 Vavroň, J.: Studie: ČR by měla udržet dluh do 50% HDP. Právo, 20. 5. 2010, s. 5. 

107 Svoboda, C.: Jak finance uzdravit, ne udusit. Právo, 21. 5. 2010, s. 6. 

108 Vavroň, J.: Bezpečná míra zadlužení států neexistuje. Právo, 26. 5. 2010, s. 19. 
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Diagram 11: Rámec paralela s Řeckem v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec paralela s Řeckem používá Jiří Pehe v textu Řecko, euro a my dne 29. 

dubna 2010. „Nejen že na nás dopadne řecká krize ,euro neeuro‘, ale navíc je naše 

posměvačství výrazem politických neduhů podobných těm řeckým: tedy neochoty 

hledat racionální kompromisy přes politický střed, doprovázené vysokou mírou 

popularizace politiky a veřejného diskursu obecně.“
109

 

Rámec lze najít i 7. května 2010 v rozsáhlém rozhovoru s místopředsedou 

politické strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem Než se současnou sociální demokracií 

do Řecka, to raději do opozice, říká Miroslav Kalousek. Rámci nasvědčuje už samotný 

titulek, v textu je patrné, že téma takto rámcuje především respondent. „TOP 09 je ale 

jediná strana, jejíž opatření směřují z hlediska veřejných rozpočtů mimo Řecko. 

Všechny ostatní strany navrhují programy, které vedou do Řecka,“
110

 uvedl Kalousek.  

Rámec identifikuji také v textu z 13. května 2010 Kalousek rozesílá výstražné 

složenky, varuje před dluhem. „(Kalousek) dodává, že lepší je šetřit dříve, než dojde 

k nehoršímu jako v Řecku,“
111

 píše Právo.  

Paralela s Řeckem se objevuje i 17. května 2010 v rozhovoru s místopředsedou 

strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, 

než až bude pozdě. „… Program TOP 09 je jediným programem, který vede 

                                                 
109 Pehe, J.: Řecko, euro a my. Právo, 29. 4. 2010, s. 6.   

110 Danda, O.: Než se současnou sociální demokracií do Řecka, to raději do opozice, říká Miroslav Kalousek. Právo, 

7. 5. 2010, s. 8.   

111 Danda, O.: Kalousek rozesílá výstražné složenky, varuje před dluhem. Právo, 13. 5. 2010, s. 2.   
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k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Všechny ostatní vedou do Řecka, rychleji nebo 

pomaleji,“
112

 zmiňuje Kalousek.  

Výslovně paralelu mezi Řeckem a Českou republikou zmiňuje předseda KDU-

ČSL Cyril Svoboda v textu Jak finance uzdravit, ne udusit z 21. května 2010 (viz citace 

na straně 44 této práce). Rámec obsahuje i text Bezpečná míra zadlužení států neexistuje 

ze dne 26. května 2010 (viz citace na straně 40 této práce).  

 

4.2.2. Zadlužování jako nedůležité téma  

Vedle rámce zadlužování jako důležité téma jsem v Právu identifikoval i zcela 

opačný, alternativní způsob rámcování problematiky, který reprezentuje zastřešující 

rámec zadlužování jako nedůležité téma. Tento rámec obsahuje hodnocení, že 

zadlužování není klíčové téma, které by zasloužilo zásadní pozornost, a že jde spíše o 

téma uměle vyvolané. Vymezuje se vůči prvnímu způsobu rámcování a fakticky ho 

zlehčuje. Zastřešuje další tři rámce, které jsou mu podřazené.  
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Diagram 12: Rámec zadlužování jako nedůležité téma v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec ve sledovaném období poprvé v Právu identifikuji v textu Deficitní 

demokracie, který vyšel dne 31. března 2010 na straně 6. Martin Hekrdla píše: 

„Zaplaťpánbůh, že světové trhy neberou předvolební kampaně v zavedených 

demokraciích vážně. Kdyby totiž vzaly za bernou minci, že přepřahání koňů v ODS má 

zabránit, aby ‚levice ovládla tuto zemi‘ (Petr Nečas) a vrátila nás ‚někam před listopad 

1989‘ (Mirek Topolánek), musel by kapitál zahájit už dávno střemhlavý útek do 

bezpečnějších krajin. A nový volební lídr ODS by měl ryzí pravdu, že tato země stojí 

                                                 
112 Königová, M.: Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, než až bude pozdě. Právo, 17. 5. 2010, s. 1.   
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před bankrotem. Dnes se říkává ‚před Řeckem‘. … K tomu, že ‚každý z nás‘ je dnes 

skrze stát zadlužen více než stotisícovkou, chce prý Paroubek zatížit daňového 

poplatníka dalším asi čtvrtmilionem na hlavu. … Co je však podstatné – a co ani ‚svěží‘ 

a ‚zásadové‘ malé strany nijak neposunou ani nezmaří? Hlavně to, že přes všechny ty 

řeči o fatálních bankrotech, astronomických dluzích – a bídě našich vnuků i pravnuků – 

investoři v žádném případně nepropadají panice.“
113

 Z citovaných pasáží podle mě 

vyplývá rámec zadlužování jako nedůležité téma.  

Vysledovat ho lze i 30. dubna 2010 v textu Nečas varoval před poloprázdnou 

síťovkou, který shrnuje tiskovou konferenci ODS. V závěrečném odstavci redakce 

přinesla citaci Jana Mládka z ČSSD: „‚Jedna věc je mít dobrý rating a druhá mít 

spokojené občany. Jenom oddlužit na úkor svého obyvatelstva uměl koncem 

osmdesátých let i Ceaucescu,‘ dodal s tím, že návrhy sociální demokracie budou mít ve 

výsledku pozitivní bilanci v rozpočtu.“
114

 Právě zde spatřuji rámec zadlužování jako 

nedůležité téma, neboť z Mládkových slov je patrné, že samotné oddlužení země 

nepovažuje za zásadní prioritu.  

Rámec je přítomný i v textu Připomínka k upomínkám od Martina Hekrdly ze 

dne 15. května 2010. „ K předvolebním upomínkám je ale třeba vyslovit nějakou tu 

připomínku. Ten svět, jejž milujeme, jenž s naší láskou stojí a padá, je na úvěrech, 

dluzích, zálohovaném kapitálu, bublinách a ‚pozitivních očekáváních‘ přímo založen. 

Vůbec by ho nebylo bez toho všeho, v devadesátých letech by se nerozjel, po roce 2000 

nevrcholil a dnes bychom o něj netonuli v obavách. Neexistoval by,“
115

 uvádí Hekrdla. 

  

4.2.2.1. Zadlužování jako strašák  

Rámec zadlužování jako strašák nepopisuje zadlužování jako reálnou hrozbu, 

zdůrazňuje snahu vyvolat strach u voličů problémem, který reálně není tak závažný, 

nebo jde dokonce o uměle vyvolané téma. Je podřazený rámci zadlužování jako 

nedůležité téma.  

                                                 
113 Hekrdla, M.: Deficitní demokracie. Právo, 31.3. 2010, s. 6.   

114 Danda, O.: Nečas varoval před poloprázdnou síťovkou. Právo, 30. 4. 2010, s. 2.   

115 Hekrdla, M.: Připomínka k upomínkám . Právo, 15. 5. 2010, s. 6.   
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Diagram 13: Rámec zadlužování jako strašák v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec zadlužování jako strašák identifikuji v textu Deficitní demokracie od 

Martina Hekrdly z 31. března 2010. Autor považuje za pozitivní, že světové trhy 

nereagují na téma zadlužování v české předvolební kampani a poukazovaní na možné 

dopady považuje za „řeči“ (viz citace na straně 47 této práce). Stejný rámec nacházím i 

v textu z téhož dne TOP 09: oddlužení země bude bolet o předvolebním programu, který 

představila strana TOP 09. Rámcování tématu tímto způsobem nasvědčuje to, že 

redakce do textu zařadila postoj předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, ve kterém je slovo 

„strašení“ výslovně zmíněno: „‚Nesmyslené strašení státním bankrotem slouží jako 

ospravedlnění politiky, která prospívá jen úzké skupince nejbohatších a která hrozí 

uvrhnout většinu společnosti na pokraj chudoby,‘ uvedl šéf sociální demokracie.“
116

 

Rámci zadlužování jako strašák odpovídá i argumentace místopředsedy ČSSD 

Bohuslava Sobotky v jeho textu Žádné Řecko nám nehrozí ze dne 2. dubna 2010. To, že 

ODS říká, že Česká republika má blízko k situaci v Řecku, považuje Sobotka za 

„nesmysl“ a dodává: „Český dluh je podle agentury Bloomberg hodnocen jako osmý 

nejbezpečnější na světě. Žebříček čtyřiačtyřiceti zemí by sestaven podle ceny, kterou 

investoři platí na trhu za pojištění proti státnímu bankrotu. Český státní bankrot žádný 

ekonomický analytik nečeká.“
117

  

Rámec lze vysledovat i 10. dubna 2010 v textu Kdo to bude příště? od Jana 

Kellera, který vyšel v názorové rubrice. „Proč se tedy mám uskrovnit dnes? Systém, ve 

kterém žijeme, je správný a vůbec za nic nemůže. Byl však zbytečně benevolentní, příliš 

                                                 
116 Danda, O.: TOP 09: oddlužení země bude bolet. Právo, 31.3. 2010, s. 2.   

117 Sobotka, B.: Žádné Řecko nám nehrozí. Právo, 2. 4. 2010, s. 6.   
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přející, místy až rozhazovačný. Ti nejschopnější, kteří stáli v jeho čele, dovolili, aby 

bohatství, které pro nás se svými přáteli vyvářejí, bylo rozpuštěno v nadměrné spotřebě 

důchodců, nezaměstnaných, matek samoživitelek a dalších simulantů. … Nejhorší je, že 

nikdy nemůžeme vědět, kdo bude do seznamu zařazen jako příští. Jakmile osvědčení 

politici pravice zjistí, že ani akvizice nezaměstnaných, ani šetření na dětech, ani 

pokutování starých a nemocných nepřináší dostatečné úspory, budou se muset 

pohlédnout po dalších překážkách naší prosperity. Kdo bude vinen příště?“
118

 

V názorové rubrice se k tématu vyjadřuje i 14. dubna 2010 Martin Hekrdla. 

V textu Další kritická mez na straně 6 píše: „Součástí předvolební kampaně je ,řecká 

otázka‘. Petr Nečas, zbavený ‚dvojkolejnosti‘ s expředsedou ODS Mirkem Topolánkem, 

kráčí do voleb ,dvojkolejně‘, rameno na rameni s jiným strašidlem: bankrotujícím 

Řeckem.“
119

 Zde je výslovně zmíněný rámec zadlužování jako strašák, jeho 

přítomnost dále v textu nic nerozporuje, takže nejde o nadsázku, ale zjevně autor text 

v tomto duchu rámcuje. 

V pátek 30. dubna 2010 se téma státního zadlužování vrací i do zpravodajské 

agendy Práva. Na druhé straně list otiskl text Nečas varoval před poloprázdnou 

síťovkou. Jde o shrnutí tiskové konference ODS. „ODS vyzvala ministry, které 

nominovala do úřednické vlády Jana Fischera, aby podpořili šéfa financí Eduarda 

Janotu v jeho úsporných krocích. Cílem strany je podle jejího vedení zabránit tomu, aby 

se Česko dostalo kvůli levicovým návrhům do situace, v níž se nyní nachází Řecko,“
120

 

píše Právo. Přestože text je v zásadě zprávou, lze v něm na několika místech podle mě 

vysledovat, jakým způsobem redakce Práva státní zadlužování rámcuje. „Lídr ODS 

předvedl novinářům dvě síťové tašky s nákupem. V té rudé, která měla podle všeho 

symbolizovat možné dopady plánů levice, byl objem nakoupeného zboží poloviční. 

‚Pokud bude realizován program levice, bude hrozit státní bankrot a tomu musíme 

zabránit,‘ strašil Nečas,“
121

 uvedl list. Podle mě právě uvozovací sloveso „strašil“ lze 

chápat jako projev rámce zadlužování jako strašák. 

Zcela evidentně je tento rámec přítomen v textu Petra Uhla Strašení není 

program, který vyšel 4. května 2010 na straně 6. „Politické strany potřebují před 

                                                 
118 Keller, J.: Kdo to bude příště? Právo, 10. 4. 2010, s. 6.   

119 Hekrdla, M.: Další kritická mez. Právo, 14. 4. 2010, s. 6.   

120 Danda, O.: Nečas varoval před poloprázdnou síťovkou. Právo, 30. 4. 2010, s. 2.   

121 Danda, O.: Nečas varoval před poloprázdnou síťovkou. Právo, 30. 4. 2010, s. 2.   
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volbami hesla, aby přitáhly voliče. Poukazují na hrůzy, které nás neminou, nedá-li volič 

hlas té správné straně… Strašení komunismem a Jiřím Paroubkem jako jeho uvaděčem 

do českých poměrů se i letos udrželo, ale opravdovým hitem se stal státní bankrot – prý 

jako v Řecku, jinak řečeno obavy ze státního dluhu a ze schodku státního rozpočtu. 

V Evropské unii ale patří Česká republika mezi státy s menším dluhem, ze 

sedmadvacítky má šestý nejmenší dluh, 35,4 procenta HDP. I proto strašení Řeckem 

považuji za neseriózní,“
122

 zmiňuje autor. Dále Petr Uhl píše o nových malých 

politických stranách, kterým vyjádřila podporu církev. Svůj text uzavírá: „Hesla ‚nebát 

se a nekrást‘ by se měla držet i církev. A ono ‚nebát se‘ dnes znamená i nenechat se 

vystrašit předvolební agitací o nebezpečí státního bankrotu. Je to totiž agitace 

nemravná, neboť´slouží k urvání většího krajíce moci.“
123

 I tato závěrečná pasáž podle 

mě rámec potvrzuje.   

Rámec zadlužování jako strašák nacházím 13. května 2010 v textu Kdo tady 

má skládat účty? od Jana Kellera, který vyšel v názorové rubrice na straně 6. 

„Rozesílání všech těch složenek přijde asi stranu Miroslava Kalouska na pěkné peníze. 

To ale nevadí. TOP 09 chce lidi zmanipulovat a vystrašit, ne ušetřit,“
124

 píše Jan Keller. 

K fiktivním složenkám se Právo vrací ve zpravodajství 15. května 2010, kdy na 

straně 5 otisklo text Lidem je zle z pravdy, hájí Kalousek fiktivní složenky. Článek se 

zabývá tím, jaké reakce tato část předvolební kampaně vyvolala: „Zaskočení lidé, kteří 

se obávají, že 121 tisíc budou muset zaplatit, volají nejen do centrály strany a redakcí, 

ale také na tísňové linky policie. … Na jeho adresu (Miroslava Kalouska) Jana 

Bobošíková, předsedkyně strany Suverenita, chystá trestní oznámení kvůli podezření ze 

šíření poplašné zprávy a vydírání. …  Podle právníka udělala strana chybu, že na 

složenku výrazně nenapsala: Neplaťte! … Negativní reakce zaznamenala strana i od 

politiků,“
125

 píše Právo a uvádí reakce konkrétních politiků, které jsou obdobné jako ve 

výše zmíněném textu ze 13. května 2010. V zásadě lze říci, že oba texty si jsou hodně 

podobné. Nově Právo přináší pohled experta na reklamu Jiřího Mikeše: „My tomu 

říkáme šokografie. Vyvolají paniku, novináři na to skočí a hodně o tom napíší. Lidé se 

poté konečně dozvědí, že na hlavu dlužíme 121 tisíc a že to tato strana vyřeší. Oni 

                                                 
122 Uhl, P.: Strašení není program. Právo, 4. 5. 2010, s. 6.   

123 Uhl, P.: Strašení není program. Právo, 4. 5. 2010, s. 6.   

124 Keller, J.: Kdo tady má skládat účty? Právo, 13. 5. 2010, s. 6.   
125 Danda, O.: Lidem je zle z pravdy, hájí Kalousek fiktivní složenky. Právo, 15. 5. 2010, s. 5.   
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počítali s tím, že jim lidé budou volat a že jim při tom vysvětlí program. Marketingově 

to ujeté není, ale někoho s tím určitě naštvou,“
126

 cituje Právo Mikeše. Tématu deník 

věnoval velký prostor, text zabírá nadpoloviční plochu páté strany a je doprovázen 

velkou fotografií oné fiktivní složenky. Z toho usuzuji, že Právo považovalo událost za 

důležitou, i když způsob jejího pokrytí naznačuje, že za silnější téma list považuje 

reakce, které fiktivní složenka vyvolala, než samotné státní zadlužování. Mohlo by tedy 

jít o snahu posunout téma zadlužování od jeho původního obsahu k důsledkům 

„strašení“. Způsob uchopení tedy podle mého názoru zapadá do rámce zadlužování 

jako strašák.  

Ve stejný den se státního zadlužování dotýká i text v názorové rubrice, a to 

komentář Připomínka k upomínkám od Martina Hekrdly. „Rok co rok se u nás prodají 

dvě tisícovky vozů luxusních značek BMW, Audi a Mercedes. Jezdí v nich lidé, kteří 

zřejmě nikomu nic nedluží. A tak je logické, že státním dluhem jsou nejvíce vystrašeny 

dvě třetiny české populace, které pobírají podprůměrnou mzdu, nic neušetří a dluhům se 

nevyhnou. Nebo studenti, z nichž většina nevydělává ani ten podprůměr. A které budí 

ze sna TOP 09 úzkostí ze zadlužené budoucnosti,“
127

 píše autor. I zde spatřuji rámec 

zadlužování jako strašák. 

V duchu tohoto rámce podle mého názoru vyznívá i komentář Jana Kellera ze 

dne 18. května 2010. Text Kalousek bere rukojmí reaguje na rozhovor s místopředsedou 

strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, 

než až bude pozdě, který v Právu vyšel 17. května 2010. „Pokaždé, když se některá část 

občanů rozhodla jít do stávky za své požadavky, politici pravice, mezi nimi zvlášť 

hlasitě Miroslav Kalousek, spustili povyk, že tito lidé si prý berou zbytek společnosti 

jako rukojmí. Je proto překvapivé, že právě Miroslav Kalousek se rozhodl pro naprosto 

stejnou taktiku, kterou vždy tak odsuzoval. Rozhodl se všem ukázat, jak to vypadá, 

když si někdo někoho bere za rukojmí. Tento skutečný šéf strany TOP 09 se rozhodl 

vzít si jako rukojmí ty ze všech nejslabší, tedy starobní důchodce. Na adresu seniorů 

neváhal prohlásit: Je lepší, když se lekne teď, než aby mu za čtyři roky nepřišel důchod, 

protože nás zavalily dluhy. Co tím bývalý ministr financí, který byl činný v politice po 

celou dobu zadlužování, veřejnosti sděluje? V podstatě tohle: Pokud nebudete volit naši 

stranu, která prosazuje tvrdé škrty v sociální oblasti a která se zároveň ani v nejmenším 
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nehodlá dotknout privilegií nejvyšších příjmových skupin, budou potrestáni důchodci – 

přijdou již koncem příštího volebního období o své důchody.“
128

 

Dne 22. května 2010 se tématu státního zadlužování dotýká Martin Hekrdla 

v textu Dluhy a prasata v názorové rubrice na straně 6. „Zadluženost jako předvolební 

triumf pravice dosahuje účinnosti Kubiceho zprávy, ovšem výrazně serióznější. Nikdo 

přece nepopře, že srovnané účty dělají přátele. I kdyby přáteli měli být spekulační 

fondy, které právě cupují euro pod záminkou řecké nákazy. … Mimochodem, pro ty 

‚obžerné‘ země cyničtí profesionálové razí až rasisticky arogantní jméno PIIGGS 

(anglická zkratka Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska), které významově zní 

přesně tak, jak bylo autory zamýšleno: prasata. Petru Nečasovi či Miroslavu Kalouskovi 

– jejich alarmům a složenkám – bezděčně přispěchal předevčírem na pomoc 

francouzský prezident Nicolas Sarkozy, když vyjádřil vůli vložit do ústavy princip 

vyrovnaného rozpočtu.“
129

 Ze slov Martina Hekrdly podle mě vyplývá rámec 

zadlužování jako strašák. 

 

4.2.2.1.1. Řecko jako falešná paralela 

Rámec Řecko jako falešná paralela zpochybňuje společné znaky ekonomické 

situace v Řecku a v České republice nebo je přímo odmítá. Rozvíjí nadřazený rámec 

zadlužování jako strašák, a to tak, že oním „strašákem“ je právě Řecko. Má 

alternativní rámec paralela s Řeckem. Ten spadá do způsobu rámcování opačným 

způsobem, který zastřešuje rámec zadlužování jako důležité téma. Rámec Řecko jako 

falešná paralela se vůči rámci paralela s Řeckem přímo vymezuje.  

                                                 
128 Keller, J.: Kalousek bere rukojmí. Právo, 18. 5. 2010, s. 6.   

129 Hekrdla, M.: Dluhy a prasata. Právo, 22. 5. 2010, s. 6. 
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Diagram 14: Rámec Řecko jako falešná paralela v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec Řecko jako falešná paralela nacházím 31. března 2010 v textu Martina 

Hekrdly Deficitní demokracie. „Řecko je příliš velké na to, aby padlo,“
130

 zmiňuje autor 

a dále odmítá společné znaky situace v obou zemích.  

Dne 2. dubna 2010 Právo otisklo v názorové rubrice na straně 6 text prvního 

místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky Žádné Řecko nám nehrozí. Už samotný titulek 

je podle mě jasným příkladem rámce Řecko jako falešná paralela. „Po naší zemi jezdí 

muž jménem Petr Nečas a pomlouvá Českou republiku. Bankrot je prý za dveřmi, 

budeme nové Řecko. Po něm to úslužně papouškují ostatní kandidáti ODS. Je jim jedno, 

že opakováním těchto nesmyslů zemi poškozují,“
131

 píše Bohuslav Sobotka. 

Podobně rámcuje svůj text Další kritická mez i 14. dubna 2010 Martin Hekrdla. 

„Ekonom Martin Kocourek dokonce ‚řecky‘ upřesnil, že při současném tempu 

zadlužování budeme na kritické mezi asi za tři až čtyři roky. I kdybych byl celý modrý, 

mával bych tím Řeckem opatrněji,“
132

 pokračuje Hekrdla a podle mého názoru přesně 

vystihuje rámcování způsobem Řecko jako falešná paralela. Stejně tak nacházím 

rámec i v textu Petra Uhla Strašení není program ze 4. května 2010. Autor považuje 

strašení Řeckem za neseriózní (viz citace na straně 50 této práce).  

Dne 11. května 2010 se tématu státního zadlužování dotýká ve svém komentáři 

opět Martin Hekrdla. V textu Před Řeckem, za Řeckem, který Právo otisklo na straně 6, 

píše: „Nepřekvapí, když místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek bryskně maluje … 

                                                 
130 Hekrdla, M.: Deficitní demokracie. Právo, 31.3. 2010, s. 6.   

131 Sobotka, B.: Žádné Řecko nám nehrozí. Právo, 2. 4. 2010, s. 6.   

132 Hekrdla, M.: Další kritická mez. Právo, 14. 4. 2010, s. 6.   
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staronový předvolební billboard: jeho strana je prý jediná, jejíž opatření z hlediska 

veřejných rozpočtů směřují mimo Řecko, zatímco programy ostatních stran více či 

méně vedou do Řecka. Překvapující je ‚řecký postoj‘ Jiřího Paroubka. Předseda ČSSD 

… má za to, že sociální parametry našeho života jsou podstatně jiné (ve smyslu horší) 

než ty, ve kterých žijí Řekové. … Málem bych tuhle pohádku zhltl i s navijákem. … Jiří 

Paroubek si nejspíš ponechá názor, že řecký sociální stát je poněkud přestřelený. Nevím 

ale, jak potom před rozsáhlejšími škrty ubrání – nikoliv horší, ale proti Řecku stále ještě 

přívětivější – ‚parametry života‘ v České republice.“
133

 Podle mého názoru Martin 

Hekrdla v tomto případě používá rámec Řecko jako falešná paralela. 

 

4.2.2.2. Zadlužování jako mýtus pravice 

Rámec zadlužování jako mýtus pravice zdůrazňuje pravicové strany a politiky 

jako toho, kdo téma do diskursu přináší, byť jde spíše o mýtus a uměle vyvolané téma 

než o reálný problém. Tento rámec je podřazený rámci zadlužování jako nedůležité 

téma.  
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Diagram 15: Rámec zadlužování jako mýtus pravice v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec zadlužování jako mýtus pravice používá podle mého názoru 31. března 

2010 Martin Hekrdla ve svém textu Deficitní demokracie. Přítomnosti rámce nasvědčují 

příklady z české předvolební kampaně, které autor uvádí (viz citace na straně 46 této 

práce).  

                                                 
133 Hekrdla, M.:  Před Řeckem, za Řeckem. Právo, 11. 5. 2010, s. 6.   
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Ve stejný den Právo v textu TOP 09: oddlužení země bude bolet na straně 2 

informovalo o předvolebním programu, který představila strana TOP 09. „Strana, 

v jejímž čele stojí Karel Schwarzenberg a která má šanci uspět v květnových volbách, 

včera představila program. Jeho mottem je šetření státních výdajů,“
134

 píše redakce, 

která text doplnila stanoviskem předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Právě to podle mě 

nejvíce nasvědčuje rámci zadlužování jako mýtus pravice (viz citace na straně 48 této 

práce). Rámec by vysvětloval, proč právě stanovisko Jiřího Paroubka redakce do tohoto 

článku zařadila. 

Tento rámec je přítomný i v textu místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky 

Žádné Řecko nám nehrozí, který Právo otisklo 2. dubna 2010. Autor považuje 

poukazování na ekonomické problémy ze strany pravice za pomlouvání České 

republiky, které zemi poškozuje (viz citace na straně 48 této práce).  

Jako mýtus pravice rámcuje zadlužování podle mě i Jan Keller ve svém textu 

Kdo to bude příště? z 10. dubna 2010. „Kdo se pozorně zaposlouchá do předvolební 

kampaně pravicových stran, slyší motivy až důvěrně známé, posloucháme totiž 

v podstatě totéž, co jsme slýchávali před dvaceti lety. Také počátkem devadesátých let 

politici sdělovali, že je nezbytné utáhnout si opasky. Je nutno uskrovnit se, zeštíhlet, 

začít výrazně šetřit. … Po dvaceti letech slyšíme přesně totéž,“
135

 píše autor a závažnost 

zadlužování i dále zpochybňuje.  

Rámec identifikuji i v textu Martina Hekrdly Další kritická mez ze 14. dubna 

2010, ve kterém autor zmiňuje stranu ODS (viz citace na straně 53 této práce) přesně 

v duchu rámce zadlužování jako mýtus pravice. 

Tento rámec je dle mého názoru obsažen i v textu Nečas varoval před 

poloprázdnou síťovkou ze dne 30. dubna 2010. List ve druhé části textu uvádí reakci 

představitele levice na tiskovou konferenci ODS, o které text referuje: „Podle ekonoma 

ČSSD Jana Mládka občanští demokraté svými výroky o státním bankrotu straší občany 

a ohrožují mezinárodní rating, čili důležité investiční hodnocení celé republiky,“
136

 stojí 

v článku. Fakt, že Právo do textu zařadilo tento názor, je podle mého názoru projevem 

zmíněného rámce.  

 

                                                 
134 Danda, O.: TOP 09: oddlužení země bude bolet. Právo, 31.3. 2010, s. 2.   

135 Keller, J.: Kdo to bude příště? Právo, 10. 4. 2010, s. 6.   

136 Danda, O.: Nečas varoval před poloprázdnou síťovkou. Právo, 30. 4. 2010, s. 2.   
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4.2.3. Volby jako rozcestí 

Rámec volby jako rozcestí zdůrazňuje, že nadcházející volby budou klíčové pro 

to, jakým směrem se zadlužování České republiky bude vyvíjet, a to v závislosti na tom, 

která část politického spektra se ujme vládnutí. Má dva podřazené rámce, které jsou 

sobě navzájem rámci alternativními: zadlužování zastaví pravice a zadlužování 

pravice nezastaví, které ukazují právě opačnou perspektivu řešení situace ze strany 

pravicových stran. 
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Diagram 16: Rámec volby jako v rozcestí v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec volby jako rozcestí v deníku Právo poprvé identifikuji 19. dubna 2010 

v textu Petra Nečase Občanští demokraté se s OECD shodují na řešení krize. Nečas se 

v něm vrací ke zprávě OECD, o které list informoval už 7. dubna 2010. Uvádí, že plány 

ODS nebudou zvyšovat zadlužení země, což se ale nedá říci o plánech ČSSD (viz citace 

na stranách 36 a 42 této práce).  

Dne 7. května 2010 Právo otisklo rozsáhlý rozhovor s místopředsedou politické 

strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem Než se současnou sociální demokracií do Řecka, 

to raději do opozice, říká Miroslav Kalousek. Samotný titulek podle mě naznačuje 

rámec volby jako rozcestí, který potvrzují i některé pasáže textu (viz citace na straně 

45 této práce).   

Obdobně je téma rámcováno i v dalším rozhovoru s Miroslavem Kalouskem. 

Text Kalousek: Lepší, když se důchodci leknou teď, než až bude pozdě Právo otisklo 17. 

května 2010. Kalousek uvádí, že pouze program TOP 09 dokáže proti zadlužování státu 

bojovat - na rozdíl od programů ostatních stran (viz citace na straně 45 této práce).  

Volby jako rozcestí je podle mého názoru dominantní rámec textu předsedy 

KDU-ČSL Cyrila Svobody Jak finance uzdravit, ne udusit. „Levice chce problém 
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vyřešit tím, že zvýší daně. Je však jasné, že stát takovou politikou nezhubne a i 

s vyššími daněmi bude dluh stále vesele růst. Druhý směr české politiky, pravice, nabízí 

přísné škrty. Pravicoví politici nechtějí zvyšovat daně, ale naopak snižovat výdaje státu. 

Stát tak zhubne. Nezhubne ale jenom stát. Zhubne celá ekonomika. Když se výdaje 

dramaticky seškrtají, udusí se investice, a hrubý domácí produkt proto poklesne. To je 

to, co chceme?“
137

 ptá se Svoboda a podobně rámcuje i dále: „Extrémní řešení ani 

napravo, ani nalevo pro nás není řešením. Jasně říkám, že se musíme zaměřit jak na 

stranu příjmů, tak na stranu výdajů rozpočtu. Daně se musí při stávajícím stavu státní 

pokladny zvýšit a výdaje státu snížit. Vše je ale třeba dělat citlivě, aby byla tato politika 

únosná pro všechny vrstvy domácností. … Již není prostor pro experimenty s rovnými 

daněmi či životem na dluh. Ekonomiku není možné udusit vysokými daněmi ani 

nulovými výdaji. My chceme rozumně rostoucí ekonomiku s rozumně nízkou 

nezaměstnaností a současně zdravými veřejnými financemi.“
138

  

Tento rámec nacházím také 26. května 2010 v textu Bezpečná míra zadlužení 

států neexistuje. „Řešení problémů s rostoucím státním dluhem ztěžuje v České 

republice skutečnost, že strany napravo od politického středu prosazují jako hlavní směr 

snižování výdajů, zejména na sociální účely, zatímco strany z levé části politického 

spektra za hlavní zdroj pro zastavení dalšího zadlužování považují zvyšování daní. Jiné 

řešení obě skupiny označují za cestu do dluhové pasti.“
139

 Rámci nasvědčuje to, že 

ze zmíněných pasáží se dá odvodit, že právě volby rozhodnou o tom, jestli Česká 

republika bude státní zadlužování řešit „pravicovým“ nebo „levicovým způsobem“.  

 

4.2.3.1. Pravice zastaví zadlužování  

Rámec pravice zastaví zadlužování identifikuje pravicové strany jako ty, které 

dokážou s problematikou státního zadlužování účinně bojovat. Je podřazený rámci 

volby jako rozcestí, protože konkrétně ukazuje perspektivu možného vývoje 

ekonomické situace v České republice v závislosti na tom, která část politického spektra 

se po volbách ujme vládnutí.  

                                                 
137 Svoboda, C. Jak finance uzdravit, ne udusit. Právo, 21. 5. 2010, s. 6. 

138 Svoboda, C. Jak finance uzdravit, ne udusit. Právo, 21. 5. 2010, s. 6. 

139 Vavroň, J.: Bezpečná míra zadlužení států neexistuje. Právo, 26. 5. 2010, s. 19. 
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Diagram 17: Rámec pravice zastaví zadlužování v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec pravice zastaví zadlužování je zřetelný v textu volebního lídra ODS 

Petra Nečase Občanští demokraté se s OECD shodují na řešení krize ze dne 19. dubna 

2010. V textu popisuje plány ODS, které podle jeho názoru dokážou problematice 

zadlužování nejlépe čelit (viz citace na straně 36 této práce).  

 

4.2.3.2. Pravice zadlužování nezastaví 

Rámec pravice zadlužování nezastaví se vymezuje vůči rámci pravice zastaví 

zadlužování, se kterým jsou navzájem alternativní.  Problematiku popisuje tak, že 

pravicové strany nedokážou zadlužování efektivně čelit. Ať už proto, že ve skutečnosti 

na tom nemají zájem, nebo to nemají funkční nástroje. Je podřazen rámci volby jako 

rozcestí.  
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Diagram 18: Rámec pravice zadlužování nezastaví v hierarchii rámců v Právu 
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Rámec pravice zadlužování nezastaví nacházím v textu Kdo to bude příště? od 

Jana Kellera 10. dubna 2010 v názorové rubrice na straně 6. Autor zpochybňuje 

efektivitu plánů pravice v boji proti státnímu zadlužování (viz citace na stranách 49 a 55 

této práce).  

Na text kardiochirurga Jana Pirka Je dluh Česka věcí nás všech? ze dne 15. 

dubna 2010 reaguje o den později, tedy 16. dubna 2010, sociolog Jan Keller, jehož text 

Demagogie bez závoje list otiskl na straně 6. „Profesor Jan Pirk správně varuje před 

zadlužováním země. Dopouští se však ve své argumentaci řady nepřesností, ba přímo 

zavádějících tvrzení. Tvrdí, že dluh je záležitostí čistě matematickou, nikoliv politickou. 

Bohužel se už v tomto bodě mýlí. Dluh může vzniknout buď rozmařilou sociální 

politikou, ale může také narůstat třeba přiškrcením příjmů do státní pokladny od těch 

nejbohatších. Matematicky naprosto stejné číslo je v prvním případě výsledkem politiky 

levicové, ve druhém pravicové. … Profesor Pirk přece musí vědět, že zadluženou 

domácnost nevyléčíme tím, že jí radikálně omezíme, podvážeme a osekáme příjmy. 

Pokud by své pacienty léčil se stejnou rozvahou, s jakou komentuje politiku, jistě by 

nedospěl k tak vynikajícím výsledkům, jakých ve své profesi dosáhl.“
140

 Zde vidím 

rámec, a to pravice zadlužování nezastaví, neboť Keller zmiňuje praktiky, kterými 

chce proti zadlužování bojovat především pravice.   

Obdobně rámcuje plány TOP 09 a Miroslava Kalouska i Jan Keller ve svém 

textu Kalousek bere rukojmí ze dne 18. května 2010. „Miroslav Kalousek, tento 

prototyp českého konzervativního politika, si šedin příliš neváží. A hrozba zbídačení 

našich starších spoluobčanů ho nepřiměje, aby začal uvažovat o změně daňového 

zatížení těch nejvíce privilegovaných. Vydává se za zachránce našich financí. Ve 

skutečnosti však pouze zachraňuje a opečovává pouze zájmy těch, kterým hladový 

důchod rozhodně nehrozí,“
141

 napsal Keller.   

 

4.2.3.2.1. Pravice jako kozel zahradníkem  

Rámec pravice jako kozel zahradníkem rozvíjí nadřazený rámec pravice 

zadlužování nezastaví, a to tak, že v sobě navíc obsahuje názor, že pravicoví politici 

                                                 
140 Keller, J.: Demagogie bez závoje. Právo, 16. 4. 2010, s. 6.   

141 Keller, J.: Kalousek bere rukojmí. Právo, 18. 5. 2010, s. 6.   
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sice mluví o boji proti zadlužování, přitom ale sami v minulosti zemi zadlužili nebo se 

na tom podíleli.  
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Diagram 19: Rámec pravice jako kozel zahradníkem v hierarchii rámců v Právu 

 

Rámec pravice jako kozel zahradníkem nacházím v textu Kalousek rozesílá 

výstražné složenky, varuje před dluhem ze dne 13. května 2010. „Kalouskův nápad 

včera kritizovala jeho konkurence. … ‚Miroslav Kalousek žaluje složenkou sám sebe. 

Za sumu uvedenou na složence je z velké části zodpovědný také on. Místo, aby uznal 

svoje chyby, hází odpovědnost na občany a posílá lidem složenky. Proto doporučuji, 

aby lidé složenky vraceli na adresu Miroslava Kalouska do Bechyně,‘ uvedl šéf lidovců 

Cyril Svoboda. Podobně se do Kalouska opřel i předseda ČSSD Jiří Paroubek,“
142

 píše 

Právo. 

Obdobně rámcuje svůj text Kdo tady má skládat účty? Jan Keller 13. května 

2010. „V normálních zemích jsou volby obdobím, kdy se politici ucházejí o přízeň 

voličů a skládají jim účty. Strana TOP 09 se však rozhodla, že účty budou skládat 

(zatím jen symbolicky) občané. Ona jim k tomu hodlá rozesílat do schránek složenky. 

V čele TOP 09 není prakticky nikdo, kdo by nebyl v politice po celou dobu, po kterou 

vznikal státní dluh. … Na tvorbě dluhu se buď sami podíleli, anebo mu alespoň ze 

svých vlivných a velice dobře honorovaných funkcí nedokázali zabránit. Nyní budou 

rozesílat účty za svoji neschopnost občanům s příslibem, že od nynějška už vědí, jak na 

to. … Konečně máme na politické scéně stranu, která dokáže hodit na občany všechny 

hříchy politiků,“
143

 uvádí autor.  

                                                 
142 Danda, O.: Kalousek rozesílá výstražné složenky, varuje před dluhem. Právo, 13. 5. 2010, s. 2.   

143 Keller, J.: Kdo tady má skládat účty? Právo, 13. 5. 2010, s. 6.   
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4.2.4. Boj proti zadlužování škodí lidem  

Rámec boj proti zadlužování škodí lidem ukazuje názor, že opatření proti 

zadlužování mají negativní dopad na životní úroveň občanů, přestože nejsou nutná. 

Tento rámec používá výhradně Martin Hekrdla.  

Rámce v 
Právu

Zadlužování 
jako důležité 

téma

Zadlužování 
jako reálná 

hrozba

Paralela s 
Řeckem

Zadlužování jako 
nedůležité téma

Zadlužování 
jako strašák

Řecko jako 
falešná 
paralela

Zadlužování 
jako mýtus 

pravice

Volby jako 
rozcestí

Pravice 
zastaví 

zadlužování

Pravice 
zadlužování 
nezastaví

Pravice jako 
kozel 

zahradníkem

Boj proti 
zadlužování 
škodí lidem

 

Diagram 20: Rámec boj proti zadlužování škodí lidem v hierarchii rámců v Právu 

 

S rámcem boj proti zadlužování škodí lidem přichází Martin Hekrdla v textu 

Dluhy a prasata 22. května 2010. Spatřuji ho v především v této pasáži: „Václava 

Klause tento týden při návštěvě Lotyšska potěšilo, že ‚bylo schopno si ty opasky 

utáhnout bez velkých demonstrací‘. Neboť ‚má‘ za sebou komunismus. The 

Independent 19. dubna naopak shledal, že do Lotyšska se po protideficitní šokové 

terapii vracejí – tentokráte vážně vnímaná – ‚komunistická klišé‘. Britský list doslova 

napsal: ‚Do Rigy se vrátilo kapitalistické prase. Z plakátu naproti lotyšskému 

parlamentu dychtivě vyhlíží tlustý vepř. Mezi prackami pevně svírá aktovku plnou 

peněz pracujících. Nedaleko se kolem ohně tísní nezaměstnaní muži v kuklách a 

zimních bundách. Nač ‚přemlouvat bábu‘? Lotyšský předobraz ‚nezadlužené 

budoucnosti‘ přesvědčuje sám.“
144

 

Martin Hekrdla se ke státnímu zadlužování vyjadřuje i 27. května 2010, a to 

v textu Naše přání, jejich realita, který list otiskl v názorové rubrice na straně 6. 

„Ministr financí Eduard Janota zdůvodnil svůj hlas pro TOP 09 tím, že návrhy této 

strany ‚vycházejí z reality, nikoliv z přání‘. Realitu, nutné úspory ve státní pokladně pro 

příští rok, odhadl na šedesát miliard korun. Naše přání – přání ‚obyčejných lidí‘ – je 

obyčejné: mít relativní jistotu ve slušném zaměstnání, kdy po pracovní době člověk 

                                                 
144 Hekrdla, M.: Dluhy a prasata. Právo, 22. 5. 2010, s. 6. 
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hned nemusí omdlévat do postele. … Realita je ale krušná. … Třísky přece všude 

odletují ze všech těch ohlášených úspor, škrtů, z orgií ‚rozpočtové zodpovědnosti‘. … 

Veřejné peníze pilně na kost ořezávají či vbrzku ořezat ohlásili hned tři socialisté. … 

Firmám se to líbí, pod nabobtnalým veřejným sektorem se dusily, ořezaný jim zlevňuje 

práci, mzdy drží pod pokličkou. Experti z EU, OECD, MMF i BBC radí všem ‚zpružnit 

práci‘ – přesný opak pracovního optima, našich přání. Je to teď takový trend. Jakpak mu 

zabrání Jiří Paroubek, léta vydávající středolevý časopis Trend? Vybere víc peněz 

z oživení ekonomiky, k němuž nedojde, protože ho úsporná opatření všude kolem nás 

podetnou v zárodku? “
145

 Hekrdla téma v tomto textu podle mě rámcuje obdobně jako 

22. května 2010, a to rámcem boj proti zadlužování škodí lidem. Zde je tento rámec 

podle mě ještě patrnější. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Hekrdla, M.: Naše přání, jejich realita. Právo, 26. 5. 2010, s. 6. 
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5. Komparace rámcování  

Z komparace rámců vyplývá, že toto téma je v deníku Mladá fronta DNES a 

v deníku Právo rámcováno v některých případech významně odlišným způsobem. Lze 

najít i případy alternativních rámců (nebo skupin rámců, které reprezentují alternativní 

rámcování problematiky), z nichž v každém z listů dominuje ten opačný. Kompletní 

přehled výskytu jednotlivých rámců ukazuje následující tabulka.  

 

RÁMEC VÝSKYTŮ V  
MF DNES 

VÝSKYTŮ V PRÁVU 

VYBRANÉ ALTERNATIVNÍ RÁMCE NAPŘÍČ OBĚMA DENÍKY 

ZADLUŽOVÁNÍ JAKO DŮLEŽITÉ TÉMA 16 17 

ZADLUŽOVÁNÍ JAKO NEDŮLEŽITÉ TÉMA 0 3 

ZADLUŽOVÁNÍ JAKO REÁLNÁ HROZBA 14 9 

ZADLUŽOVÁNÍ JAKO STRAŠÁK 0 12 

ZADLUŽOVÁNÍ JAKO MÝTUS PRAVICE 0 6 

PARALELA S ŘECKEM  11 6 

ŘECKO JAKO FALEŠNÁ PARALELA 0 5 

ZADLUŽOVÁNÍ ZASTAVÍ PRAVICE 2 1 

PRAVICE ZADLUŽOVÁNÍ NEZASTAVÍ 0 3 

DALŠÍ RÁMCE 

VOLBY JAKO ROZCESTÍ 5 5 

ČSSD JAKO VINÍK ZADLUŽOVÁNÍ 9 0 

PRAVICE JAKO KOZEL ZAHRADNÍKEM  0 2 

BOJ PROTI ZADLUŽOVÁNÍ ŠKODÍ LIDEM  0 2 

 

Tabulka 1: Frekvence výskytu jednotlivých rámců 

 

Otázka důležitosti tématu státního zadlužování v obou listech nevykazuje 

zásadní rozdíly, určité odlišnosti jsou ale přesto patrné. Oba deníky otiskly přibližně 

podobný počet textů, ve kterých jsem našel rámec zadlužování jako důležité téma. 

K tomuto rámci jsem v Mladé frontě DNES nenašel žádný rámec alternativní, v Právu 
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jsem ho našel – zadlužování jako nedůležité téma, jeho zastoupení je přibližně 

čtvrtinové oproti rámci, který zadlužování jako téma důležité pojímá. Zde se tedy 

ukázala absence alternativních rámců v Mladé frontě DNES oproti Právu. 

Nejvýraznější rozdíl mezi oběma listy je patrný v otázce, zda je zadlužování 

reálnou hrozbou, nebo spíše není. Rámec zadlužování jako reálná hrozba jsem našel 

v Mladé frontě DNES ve čtrnácti textech, zatímco rámec k němu alternativní v žádném.  

Jde tedy o dominantní pohled na problematiku. V Právu je naopak rámec zadlužování 

jako reálná hrozba zastoupen menšinově a převládá rámcování alternativním 

způsobem, který reprezentují rámce zadlužování jako strašák a zadlužování jako 

mýtus pravice. Dominantní pohled Práva tedy je, že zadlužování je spíše téma uměle 

vyvolané.  

Významné rozdíly komparace rámců ukázala i v pohledu obou deníků na to, zda 

ekonomické problémy České republiky mají, nebo mohou mít něco společného se 

situací v Řecku. V Mladé frontě DNES se vyskytuje podle mé analýzy výhradně rámec, 

který tuto skutečnost připouští, tedy paralela s Řeckem. V Právu je tento rámec naopak 

zastoupen přibližně ve stejném počtu případů jako rámec k němu alternativní, a to 

Řecko jako falešná paralela. Mladá fronta DNES k této otázce tedy tiskla texty, 

ve kterých byl nabízen zpravidla jeden pohled na věc, v Právu byly oba alternativní 

pohledy zastoupeny zhruba vyrovnaně.  

Rámec volby jako rozcestí je v obou listech zastoupen ve shodném počtu 

případů, liší se ale pohled na to, kdo proti zadlužování dokáže účinně bojovat a kdo za 

zadlužení českého státu může. V Mladé frontě DNES naznačují nalezené rámce, že 

zadlužení zastaví pravice, a identifikována je ČSSD jako viník zadlužování. Další 

rámce k tomu tématu jsem nenašel. V Právu se rámec zadlužování zastaví pravice 

vyskytuje jednou, dvakrát alternativní rámec pravice zadlužování nezastaví. ČSSD 

v Právu není jako viník zadlužování vykreslena ani v jednom případě, objevují se ale 

dva jiné rámce, a to pravice jako kozel zahradníkem a boj proti zadlužování škodí 

lidem. Obecně lze tedy říci, že v Mladé frontě DNES převládaly rámce, ze kterých 

vyplývá, že pravice umí na rozdíl od levice proti zadlužení bojovat, v Právu převládaly 

rámce, které tento pohled zpochybňovaly.  
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6. Závěr 

Analýza potvrdila, že státní zadlužování bylo v období před volbami do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 jedním z výrazných 

témat, a to jak v Mladé frontě DNES, tak i v Právu. Svědčí o tom i skutečnost, že téma 

se výrazně promítlo ve zpravodajství i v publicistice napříč většinou žurnalistických 

žánrů.  

Rámce jsou výraznější v publicistických textech, nejvíce v komentářích na 

názorových stranách. Zde je také nejvíce patrný rozdíl mezi oběma analyzovanými listy. 

Právě názorové rubriky nejvíce odrážejí rozdílnou domnělou politickou orientaci obou 

listů, kterou naznačuji v kapitole 3.2. V Mladé frontě DNES převládají komentáře, které 

bych označil jako propravicové (zadlužování je reálná hrozba, je třeba šetřit, politika 

levicových stran vede k zadlužování). Naopak v Právu převládají komentáře 

prolevicové (zadlužování je strašák nebo mýtus pravice, proti kterému není třeba 

radikálně bojovat, politika pravicových stran není řešení). Potvrdila se tedy teze Paula 

R. Brewera a Lee Sigelmana, že na rámcování mají v předvolebním období vliv 

komentátoři, experti a analytici, kterých média využívají a dávají jim prostor. Jejich 

hlasy spíše podporují dominantní rámce, které média používají, než aby ukazovaly 

alternativní perspektivu (Brewer – Sigelman, 2002, více v kapitole 2.2). Případy, kdy 

redakce do názorové rubriky zařadila politicky opačně orientovaný komentář, než by 

odpovídalo orientaci daného listu, se objevují jenom výjimečně. Zpravidla platí, že 

Mladá fronta DNES tiskla názory pravicově zaměřené, Právo tisklo názory zaměřené 

levicově.  

Ve zpravodajství je politická orientace listů patrná méně, nejvýrazněji lze její 

projevy vysledovat ve výběru mluvčích, kteří se v textu k danému tématu vyjadřují. 

Častým jevem je, že například texty o plánech pravice jsou v Právu doprovázeny 

odmítavými vyjádřeními představitelů levice. Třeba v textu ve zpravodajství Práva o 

předvolebním programu TOP 09 je zařazena citace Jiřího Paroubka z ČSSD, který tento 

program kritizuje (další příklady v kapitole 4). Opačné případy, že k plánům levice by 

se v Právu ve zpravodajských textech vyjadřovali představitelé pravice, jsou méně 

časté. 

Pokud se na rámce podíváme souhrnně napříč zpravodajstvím i publicistikou, 

tak zajímavé je především porovnání rámců alternativních v obou denících. V Právu se 

ve většině případů vyskytují alternativní rámce k určité dílčí problematice, byť 
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zpravidla jeden dominuje. V Mladé frontě DNES tomu tak ale není. V té alternativní 

rámec často zcela chybí, problematika rámcována jen jedním pohledem, ať už jde o to, 

že zadlužení je důležité téma, reálná hrozba nebo že má paralelu s Řeckem. Rámcování 

tématu je tedy pestřejší v Právu, které nabízí čtenáři více různých pohledů.  

Obecně lze z komparace usoudit, že v předvolebním období i na české mediální 

scéně existovaly projevy toho, co Lee Kaid nazývá „konstruovanou politickou realitou“, 

tedy že do politické reality vstupují média, která ji formují (Kaid, 1991 in McNair, 

2003). A to, jak ukázala komparace, rozdílným způsobem v závislosti na konkrétním 

médiu.  

Přijmu-li terminologii téhož autora, tak mohu konstatovat, že analýza ukázala i 

zajímavé případy „objektivní politické reality“ (Kaid, 1991 in McNair, 2003) 

formované nástroji politického marketingu (blíže v kapitole 2.2.). Za zmínku stojí podle 

mého názoru především příklad z kampaně TOP 09, která voličům rozesílala imitaci 

složenek na zaplacení částky státního dluhu přepočítaného na jednoho obyvatele České 

republiky. Oba sledované deníky tomuto prvku kampaně věnovaly velkou pozornost 

(jak je patrné z  kapitoly 4), a to dokonce několik dní. TOP 09 se tak téma státního 

zadlužování tímto tahem povedlo výrazně zviditelnit a zarámcovat podle své potřeby. A 

to i v Právu, které státnímu zadlužování nepřikládalo podle výsledků analýzy tak velký 

význam jako Mladá fronta DNES. Tento případ považuji za ukázku velmi efektivního 

politického marketingu.  

Analýza rámcování státního zadlužování odpovídá analýze prvního okruhu 

rámců, který v předvolebním období identifikují P. Brewer a L. Sigelman (2002), tedy 

rámcování určité politické problematiky. Jejich tezi, že v posledních letech na úkor 

tohoto okruhu rámců převládají rámce prezentující politiku jako dostihové závody a 

souboj kandidátů, tedy tato analýza nemohla komplexně posoudit. Určité prvky tohoto 

způsobu rámcování jsou ale přesto zřetelné. Jde o v několika případech přítomnou 

personifikaci stran prostřednictvím jejich lídrů (například v textu Mladé fronty DNES 

ODS: proti dluhům a proti Paroubkovi ze 14. dubna 2010 je navzdory titulku patrné, že 

ODS se nevymezuje pouze vůči Jiřímu Paroubkovi, ale vůči celé ČSSD). 

Pokud jde o projevy možné předpojatosti (bias) při rámcování tématu samotnými 

redaktory ve zpravodajských částech obou deníků, lze určité případy vysledovat. 

Novináři Mladé fronty DNES zřejmě sami téma považovali za závažnější než novináři 

Práva, což se promítalo do textů. Vodítkem mohou být například některé otázky při 

rozhovorech nebo formulace uvozovacích vět citací. „Chcete navrhnout zrušení 



  Název práce 

67 

 

poplatků u lékaře, vyplácení prvních tří dnů nemocenské a třináctý důchod. … Jak jde 

tohle dohromady s plánem, že příští vláda musí sestavit rozpočet s nižším schodkem,“
146

 

ptá se redaktor Mladé fronty DNES. Naproti tomu redaktor Práva v jiném textu píše: 

„Pokud bude realizován program levice, bude hrozit státní bankrot a tomu musíme 

zabránit,“ strašil Nečas.“
147

 Více příkladů lze nalézt v kapitole 4. Tyto možné projevy 

by podle mě mohly souviset s „rozhodovací předpojatostí“, za kterou Robert Entman 

(2010) považuje, když má novinářův systém hodnot vliv na text, který tvoří.  Projevem 

určité předpojatosti by podle mého názoru mohla být především v případě Mladé fronty 

i výše zmíněná absence alternativních rámců. Zajímavé je také to, že členové vedení 

redakce Mladé fronty DNES několikrát vystoupili na stranách deníku se svými názory, 

které se dotýkaly i ekonomických témat a ze kterých se dala usoudit jejich vlastní, spíše 

propravicová politická orientace. Na mysli mám především tehdejšího šéfredaktora listu 

Roberta Čásenského, který těsně před volbami publikoval text Nezasloužíme si 

populisty a plýtvaly, ve kterém mimo jiné píše: „Na samotném hlasu pro tradiční 

levicovou stranu rozhodně není nic špatného, jakkoli její recepty na znovunastartování 

ekonomiky nevypadají zrovna přesvědčivě. … Ale jednu věc si naše země opravdu 

nezaslouží. A sice vládu Paroubka s komunisty. Nedovolme jim to!“
148

 Podobně 

otevřeně vystoupil i například vedoucí ekonomické redakce Jiří Štický v textu Evropa 

šetří, ale my si to pošetříme. Tahle země není pro starý, který vyšel v den voleb, 28. 

května 2010. V Právu se názorové texty vedoucích členů redakce neobjevily. Tyto 

příklady by podle mě mohly být projevem toho, na co v souvislosti s rámcováním a 

předpojatostí upozorňuje Robert Entman (2010), a to že novináři a editoři nechávají své 

osobní ideologie, aby vedly jejich rozhodování. Pokud bych měl zformulovat svůj 

osobní pohled na problematiku předpojatosti v souvislosti s rámcováním, jak ji ukázala 

analýza, tak se nedomnívám, že by ve zpravodajství obou listů byly obecně výrazněji 

překračovány požadavky na objektivitu a vyváženost. V publicistice naopak osobně 

považuji určitou názorovou vyhraněnost za žádoucí a myslím si, že je dobře, že i 

relativně malý mediální trh v České republice dokáže nabídnout produkty pro 

sympatizanty různých stran polického spektra.  

                                                 
146 Kubík, J.: Nejsme populisti. Víme, kde na naše sliby brát, Mladá fronta DNES, 21. 4. 2010, s. A10.   

147 Danda, O.: Nečas varoval před poloprázdnou síťovkou. Právo, 30. 4. 2010, s. 2.   

148 Čásenský, R.: Nezasloužíme si populisty a komunisty. Mladá fronta DNES, 28. 5. 2010, s. A17. 
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Dominantní pohled na problematiku, jak ji prezentují oba listy, je podle mě 

zřetelný. Pokud bych měl z nejčastěji zastoupených rámců rekonstruovat mediální obraz 

tématu státního zadlužování, tak by byl v obou denících poměrně odlišný. Z analýzy 

vyplývá, že Mladá fronta DNES prezentovala státní zadlužování převážně jako důležité 

téma, protože je reálnou hrozbou, což ukazuje příklad Řecka. Nadcházející volby jsou 

rozcestím, které ukáže, jak se bude státní zadlužování nadále vyvíjet, přičemž proti 

zadlužování umí lépe bojovat politika pravicových stran. Právo prezentovalo státní 

zadlužování jako jedno z důležitých témat, jehož význam je ale přeceňován 

pravicovými politiky, kteří ho dokonce někdy zneužívají jako strašák v předvolebním 

boji. Volby naznačí, jakým směrem se bude státní zadlužování ubírat, ale nepůjde o 

zásadní zlom, protože zadlužování v současné době zatím nepředstavuje kritický 

problém. 

Analýza podle mého názoru ukázala, že rámcování bylo u tématu státního 

zadlužování poměrně dobře patrné. Zároveň odkryla významné rozdíly způsobu 

rámcování mezi oběma zvolenými deníky. Komparace rámců se také ukázala jako 

účinný nástroj pro odhalování toho, k jakým politickým proudům konkrétní média 

inklinují, byť toto nebylo hlavním cílem této práce.  
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7. Summary 
 

The analysis of framing of the topic of national indebtedness in MF DNES and 

Právo before the Election to the Chamber of Deputies 2010 shows noticeable 

differences between both Czech newspapers. The frames are well visible, especially in 

commentaries.  

The analysis confirmes Mladá fronta Dnes is focused more on right-wing voters, 

Právo is focused more on left-wing voters. According to Mladá fronta DNES, the 

national indebtedness is a real problem, threat and it is necessary to solve it. The left-

wing parties ale responsible for the growing national debt of Czech Republic and the 

right-wing parties can fight against this problem. On the contrary, according to Právo, 

national indebtedness is not a big problem or threat. The right-wing parties just use this 

topic to threaten the voters and they can not solve this problem better than right-wing 

parties, although they claim it. This is dominant point of view of Právo.  

The pre-election coverage of the topic of national indebtedness is influenced by 

commentators whose texts are often being published in both newspaper. Their texts 

usually support dominant opinions rather than offer some alternative point of view. 

Právo offers more various frames than Mladá fronta DNES. Právo publishes sometimes 

a commentary which does not correspond to its political orientation, on the other hand 

this is rare in Mladá fronta Dnes.  

The analysis suggests some examples of possible bias of journalists, especially 

in Mladá fronta Dnes. However, in my opinion, the demand for the objectivity is not 

exceeded. Morover, the frame analysis proved to be a usefull tool for recognizing the 

political orientation of the newspapers, although it is not the main aim of this diploma 

thesis.  
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