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Anotace (abstrakt)

Tato práce zkoumá mediální reprezentaci levicově orientovaných politických stran v 

postkomunistické zemi a to konkrétně v České republice. První část bude pojednávat o 

historickém vývoji České republiky, kde zvláštní důraz bude kladen na transformaci 

médií a jejich vliv na veřejné mínění. Realitu České republiky se pokusí zasadit do 

kontextu s vybranými zeměmi bývalého východního bloku. Částečně si tak potvrdí či 

vyvrátí domněnka o nezpochybnitelném vlivu komunistické éry na politické smýšlení 

lidí. Druhá a třetí část se budou zabývat praktickou stránkou bakalářské práce a to 

obsahovou analýzou čtyř deníků a dvou týdeníků v období tří na sebe nenavazujících 

let. Díky této analýze by měla být získána odpověď na otázku, jak objektivní naše 

média jsou a do jakého světla staví levicové strany. Praktická část práce se dělí na 

metodologickou a analytickou. V metodologické části jsou stanoveny hypotézy a 

výzkumné otázky, které vycházejí z teoretické části práce. Dále je zvolena metoda 

analýzy a to analýza obsahová, jejíž výsledky jsou uvedeny v analytické části a 

interpretovány.

Abstract

This thesis focuses on the media representation of leftist political parties in post-

communist country specifically in the Czech Republic. The first part will discuss the 

historical development of the Czech Republic, where special emphasis will be placed on 

the transformation of media and their influence on public opinion. The reality of the 

Czech Republic will be put into a context with selected countries of the former eastern 

bloc. It will confirmed or refuted a presumption of influence of the communist era on



the political leanings of people. The second and third part will deal with the practical 

aspect of this thesis and content analysis of four newspapers and two weeklies in three 

years. This analysis should be an answer to the question of how our media are objective 

and how they reflect left-wing parties. The practical part of the work is divided into 

methodological and analytical part. There are defined hypotheses and research questions

in the methodological section, based on the theoretical part. The chosen method of 

analysis is the content analysis, the results are presented in the analytical part and 

interpreted after that.
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Úvod

Píše se rok 2011, od pádu komunismu uplynulo více než dvacet jedna let, od 

vzniku samostatné České republiky o tři roky méně. Ve vedení naší země se stihlo 

vystřídat jedenáct vlád – pětkrát vláda tzv. pravice, čtyřikrát tzv. levice a dvě 

úřednické1. Všechny volby proběhly dle demokratických principů. Popularita 

pravicových i levicových stran se zdá poměrně vyrovnaná. Komunistická strana 

Československa nebyla zakázána a transformovala se v Komunistickou stranu Čech a 

Moravy a v každých volbách získá několik mandátů v Parlamentu. 

Na první pohled se zdá, že se Česká republika, potažmo její občané, dávno se 

svou minulostí vypořádali. Může se ale bezmála čtyřicetiletá totalitní vláda levice 

vymazat tak snadno z paměti národa aniž by ovlivnila jejich politický či názorový 

přístup? Jak jsou levicové strany skutečně vnímány? Vykreslují je média objektivně? 

Nebo jsou snad sama média stranicky ovlivněna? Jaký obrázek levicových stran 

předáváme našim dětem, které samy v komunismu nikdy nežily? Liší se nějak od toho, 

který předávají rodiče pocházející ze států, které nikdy nespadaly pod Sovětský svaz?

Na tyto klíčové otázky bych se ráda ve své bakalářské práci zaměřila a odpovědi 

podpořila obsahovou analýzou konkrétních tištěných deníků a týdeníků. 

Práce bude rozdělena do tří hlavních celků a to do teoretického, 

metodologického a analytického. 

První část bude pojednávat o historickém vývoji České republiky, kde zvláštní 

důraz bude kladen na transformaci médií a jejich vlivu na veřejné mínění. Realitu České 

republiky se pokusím zasadit do kontextu s vybranými zeměmi bývalého východního 

bloku. Částečně si tak potvrdím či vyvrátím domněnku o nezpochybnitelném vlivu 

komunistické éry na politické smýšlení lidí. 

Druhá a třetí část se budou zabývat praktickou stránkou bakalářské práce a to 

obsahovou analýzou čtyř deníků a dvou týdeníků v období tří na sebe nenavazujících 

let. Díky této analýze bych měla získat odpověď na otázku, jak objektivní naše média 

jsou a do jakého světla staví levicové strany. 

V zájmu vylepšení konzistence mé bakalářské práce jsem upravila lehce 

základní osnovu tezí a sloučila některé body pod jeden větší zastřešující celek.

                                               
1 Přehled vlád ČR 1993 - 2007. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/default.htm
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V původních tezích jsem se rozhodla pro svou obsahovou analýzu využít noviny a 

týdeníky z ročníku 1994, 2000 a 2009. V průběhu psaní práce jsem ale došla k názoru, 

že až krize Řecka pomohla otevřeněji odhalit přístup médií k levici a levicovým 

stranám. Od roku 2009, kdy se vyjevily problémy řecké ekonomiky a zadluženosti, se 

začalo v médiích objevovat mnoho podložených i nepodložených teorií o vině 

levicových vlád, které byly rovněž aplikovány i na české reálie a české levicové strany. 

Tohoto jevu bylo využito v roce 2010 při volební kampani pravicových stran. Mým 

primárním cílem je realisticky vykreslit postoj médií vůči levicovým stranám a obraz, 

který přenášejí na veřejnost. Nikdy nebyla jejich nezaujatost postavena větší zkoušce 

než v období řecké krize. Proto jsem se rozhodla roky pro analýzu změnit a to na rok 

2009, 2010 a 2011. Novináři jsou již za dvacet let existence nového státního zřízení na 

dostatečně vysoké úrovni, aby za běžných podmínek dokázali zachovat zdání 

objektivity. Jak se ale zachovají, když jim možnost zkritizovat levici spadne přímo do 

klína? Dle mé teorii je právě tato vyhrocená situace tou, která dokáže sundat médiím 

masku a ukázat jejich postoj k levici v pravém světle.

1. Teoretická část

1.1 Vývoj formy vlády a politického uspořádání od roku 1948
Chceme – li se dobrat prapůvodu názoru české populace na levicové strany, je 

zcela nezbytné vypravit se hlouběji do minulosti České republiky a k jejím 

socialistickým kořenům, které byly definitivně zapuštěny roku 1948, avšak začaly klíčit 

již za druhé světové války. 

Klíčem k pochopení přimknutí k Sovětskému svazu je především Mnichov, 

který znamenal pro důvěru lidu i jeho zástupců v západní mocnosti velkou ránu. Dosud 

profanované systémy a hodnoty byly pošpiněny a lidé začali automaticky hledat nová 

východiska. Začal se uctívat slovanský duch a jeho tradice. V Sovětském svazu lidé 

začali vidět podobu velkého slovanského bratra, který je ochrání a laskavě navede na 

správnou cestu a převede přes nesnáze. Pokud odhlédneme od jistého patetismu, tak 

hledání silného spojence mělo své opodstatnění. Československo bylo po válce 

oslabeno, staré smlouvy a jistoty pozbyly smyslu, bylo nutno nalézt nějakou garanci a 

ochranu proti dalšímu případnému útlaku. Sovětský svaz byl víceméně jedním z mála 

východisek, kromě toho zapůsobil svou silou a výdrží za druhé světové války a nelze 

ani přehlédnout jeho podíl na našem osvobození, který se mnoha lidem vryl do paměti.
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1.1.1 Třetí republika

Spolu s osvobozením Československa v květnu 1945 přichází vznik dlouho 

očekávaného demokratického státu, který je v návaznosti na kontinuitu s první a druhou 

republikou, nazýván tzv. třetí Československou republikou. Takto je popisováno 

meziválečné období trvající od okupace nacisty po komunistický převrat.

Československá republika navazuje v politických postojích na snahy exilové vlády 

ochránit zemi před dalším Mnichovem, při čemž se tyto snahy projevovaly především 

ve snaze o obnovení předmnichovských hranic, navázání spojenectví se Sovětským 

svazem a provádění změn týkajících se ekonomických, politických a národnostních 

poměrů.

Již v roce 1943 odjíždí Beneš do Moskvy a uzavírá československo-sovětskou 

smlouvu, kterou zajišťuje spolupráci obou státu ve válce proti Německu. Spolupráce se 

však pomalu rozšiřuje i na hospodářské aspekty a začíná se jednat o poválečné podobě 

Československa. Znovu Beneš navštěvuje Moskvu o dva roky později, v březnu 1945. 

Tentokrát ve společnosti dalších členů exilové vlády. Původní systém mnoha 

politických stran je na jednání značně zeštíhlen. Ukončit činnost musí Strana agrární, 

národně demokratické a živnostenské strany a na Slovensku ludové strany. Zbývající 

povolené strany KSČ, KSS, Socialistická strana, Československá strana sociálně 

demokratická, Československá strana lidová a Demokratická strana na Slovensku 

vytvořily tzv. Národní frontu Čechů a Slováků. 

5. dubna 1945 je vytvořen nechvalně známý Košický vládní program, který 

určoval zásady budoucí politiky a stal se silným podpůrným pilířem KSČ. Program 

deklaroval zahraničně politickou orientaci na SSSR a vzájemné sblížení, konfiskaci 

majetku Němců a Maďarů a zrádců, potrestání kolaborantů, rovnoprávný vztah Čechů a 

Slováků, zřízení národních výborů a zásadní změny v hospodářské a sociální oblasti, 

podstatné bylo široké znárodnění bank, továren a velkých podniků.

Prvním zastupitelským zákonodárným sborem se stalo Prozatímní národní 

shromáždění, jehož existence trvala od 8. 10. 1945 do června 1946. Jeho cílem byl 

přechodný výkon zákonodárné moci do zvolení Ústavodárného národního shromáždění.

Bylo ustaveno dekretem prezidenta republiky ze 4. prosince 1944 o Prozatímním

národním shromáždění a národních výborech. 

Změny doznala i soudní soustava, do které byly přidány tzv. retribuční 

mimořádné lidové soudy. Dekretem č. 17/1945 Sb. byl v Praze a Bratislavě ustaven tzv. 

Národní soud. Tyto soudy se zaměřovaly na trestání nacistických zločinců a zrádců. 

Soudy zasedaly v pětičlenných senátech, ve kterých pouze předseda byl soudcem 



5

z povolání, jmenovaný prezidentem. Další čtyři přísedící byli soudci z lidu, jmenovaní 

vládou, podle návrhů národních výborů.

První a poslední skutečně demokratické a svobodné parlamentní volby se konaly 

26. května 1946. Krátce před volbami byla volební způsobilost snížena z 21 na 18 let. 

Byly to volby do jednokomorového Ústavodárného shromáždění Československé 

republiky, které mělo mít dvouleté funkční období. Všechny strany byly členy Národní 

fronty a měly své zastoupení ve vládě podle svého volebního lístku. Ve volbách 

hlasovalo celkem 7 102 893 voličů. Komunistická strana dosáhla v českých zemích 

nejlepších výsledků v okresech, odkud bylo vysídleno původní německé obyvatelstvo, 

nejvíce v okrese Tachov - 70,45% hlasů. Tyto volby vyhrála v českých zemích se silnou 

převahou KSČ a na Slovensku zvítězila Demokratická strana. První vláda tedy byla 

vytvořena a v jejím čele stanul Klement Gottwald. Komunisté v ní měli 9 zástupců 

(sedm českých a dva slovenské), národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté po 

čtyřech, sociální demokraté tři a dva ministři byli bez politické příslušnosti.

                                               
2 HARNA, Josef. První Československá republika - pokus o demokracii ve střední Evropě. Praha: SPN, 
1990. ISBN 8085298694.

Tabulka č. 1: Celostátní výsledky voleb do Ústavodárného shromáždění 26.5 1946: 
2

Politické strany Celkem 

odevzdaných hlasů

Počet hlasů v % Počet přidělených 

mandátů

KSČ 2 205 697 31,05 93

Čs. strana lidová 1 111 009 15,64 46

Čs.Sociální 

demokracie

855 538 12,05 37

Čs. Strana nár. soc. 1 298 980 18,29 55

Strana práce 50 079 0,71 2

Demokratická strana 999 622 14,07 43

Kom.strana 

Slovenská

489 596 6,89 21

Strana slobody 60 195 0,85 3

Prázdné lístky 32 177 0,45 -

Celkem 7 102 893 100 300
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1.1.2 Únor 1948

Hlavní události tzv. Vítězného února, jak je občas nazýván, se odehrály převážně 

ve dnech 17. – 25. února 1948. Byly vyvrcholením soustavné a plánované snahy 

Komunistické strany Československa (KSČ) o úplné mocenské ovládnutí státu.

Komunisté sice v roce 1946 získali ve volbách většinu, avšak s postupem času své 

voliče začali ztrácet a jejich neotřesitelná pozice pomalu padla. Dvouleté období 

Gottwaldovi vlády mělo skončit a výsledky nových voleb byly ve hvězdách. Komunisté 

tak začali stále agresivněji prosazovat svůj program a posilovat svou moc 

v bezpečnostních složkách, což se zástupcům ostatních stran pochopitelně nelíbilo.

Spor vyvrcholil, když ministr vnitra Václav Nosek (KSČ) po tlaku na 

vyšetřování politicky motivovaných případů, odvolal z funkce nekomunistické policejní 

ředitele a nahradil je komunisty. To vláda odmítla, Nosek však nechce ustoupit.

20. února 1948 podává v reakci na krizovou situaci demisi celkem dvanáct 

ministrů ze tří nekomunistických politických stran.  Sociální demokracie ve vládě 

zůstává. Nechce odstoupit ani nechce ustoupit tlaku komunistů. Odstupující ministři 

jsou si jistí podporou prezidenta, u něhož doufají v odmítnutí demisí nebo ve vyhlášení 

předčasných voleb.  Ty však Beneš odmítá. 

V tu chvíli se chopí iniciativy komunisté a začínají vyvíjet silný nátlak na přijetí 

demisí a doplnění stavů dle komunistických plánů. Gottwald se obrací k lidu a žádá jeho 

podporu, vyzývá pracující lid k „ostražitosti a připravenosti zasáhnout proti reakci“ a 

vyhlašuje pohotovost v Pražské Státní bezpečnosti, zpravodajských odborech a u 

několika pohraničních vojenských pluků. Později Gottwald svolává demonstraci na 

Staroměstské náměstí, která má ukázat politické postoje celé země a její zájmy. 

Demonstrace probíhají i pod záštitou ostatních stran, avšak nejsou tak rozsáhlé a lidé 

jsou spíše vyzývání ke klidu. Benešovi je rovněž odeslán dopis představitelů dělnického 

hnutí, kteří v něm vyžadují splnění Gottwaldových návrhů a rovněž přijetí delegace

odborářů z demonstrace, kteří prohlašují své zájmy za zájem lidu.

Komunisté začínají vytvářet vlastní ozbrojené složky – Lidové milice. Budují se 

také Akční výbory Národní fronty, jejichž členové nejsou voleni, ale jmenováni. 

Dochází k domovním prohlídkám a k zatýkání nekomunistických vládních činitelů. 

Sociální demokracie zatím odmítá spolupráci s komunisty, ale podporuje je v některých 

krocích. Jako protichůdná síla se objevuje průvod více než deseti tisíc národně 

socialistických vysokoškoláků a jejich příznivců, kteří se vydávají na Hrad a vyjadřují 

svou podporu prezidentovi. 

24. února však začíná generální stávka, které se zúčastnilo 2,5 milionů 

pracujících, a kteří stojí za komunistickým pučem. Pod silným nátlakem podléhá 

Sociální demokracie KSČ a slibuje jim podporu v jejich vládě. 

Přichází nechvalně známý 25. únor, komunisté plánují obří demonstraci na 

Václavském náměstí. Odpoledne se odehrává jednání prezidenta s Gottwaldem, který 

nakonec dosáhne svého cíle, donutí Beneše k přijetí demisí a doplnění vlády 
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z komunistických řad. Gottwald přijíždí na Václavské náměstí a informuje davy o

výsledku ve své známé řeči: „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 

ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří 

odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, 

kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident 

všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal3.“

1.1.3 50. léta

O 50. létech se občas mluví jako o období teroru, kdy docházelo k největším 

komunistickým zločinům. 

KSČ začala procházet jistou proměnou. Již v roce 1948 došlo ke sloučení se 

Sociální demokracií a Komunistickou stranou Slovenska, KSČ se držela politiky 

nabírání co největšího možného počtu lidí. Počet jejích straníků brzy přesáhl 2 miliony. 

Strana nabrala směr sovětizace, který stál na pěti pilířích: 

 militarizace našeho průmyslu a vznik průmyslu těžkého

 vyvlastňování, vznik družstev

 zahraniční orientace

 kultura

 procesy, které zapříčinily přídavné jméno „hrůzný“ v popisu této doby

Při podpoře těžkého průmyslu byl pochopitelně lehký, spotřební průmysl 

odstrčen zcela do pozadí, což mělo v pozdějších letech hospodářské důsledky. V tomto 

období došlo k rozvoji těžařských oblastní, východoslovenských železáren, rozmachu 

petrochemie na severu Čech a těžbě uranu.

Druhý okruh znamenal konec éry soukromého sektoru a přechod na ústřední 

plán, který zaštiťoval Státní úřad plánovací. Došlo ke kolektivizaci zemědělství, jež 

bylo spuštěno po roce 1949 zákonem o jednotných zemědělských družstvech. Byl zřízen

dvojí typ socialistického vlastnictví: sovchozy – státní statky a kolchozy. Na jaře 1948 

bylo dokončeno znárodnění podniků nad padesát zaměstnanců. Podniky byly sloučeny, 

to se odrazilo v zániku malých živností, maloobchodů, řemesel. Většina odvětví byla 

ovládána národními a družstevními podniky. Tento čin se odrazil k přístupu v práci, kde 

téměř vymizela snaha o iniciativu, vývoj, originalitu či kvalitu.  

Třetí pilíř stál na odvrhnutí Západu a příklonu k Sovětskému svazu, kdy jsme 

byli nuceni se zcela podřídit sovětskému diktátu a plánům, rovněž hájit všechna 

                                               
3 TOTEV, Jonko. Únor 1948. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/1948/1948.php
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sovětská stanoviska. Výsledkem tohoto politického posunu bylo odmítnutí Marshallova 

plánu v roce 1947, jež měl být narazen Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), 

jež byla ustanovena v lednu 1949. V návaznosti na to byla zřízena v Moskvě 

Mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci (MBHS) a Mezinárodní investiční 

banka (MIB), která měla za úkol financovat investiční výstavbu.

Čtvrtá část plánu se týkala kultury. Došlo k pronikání ruského jazyka a ruských 

zvyků na naše území. Byla omezována jakákoliv umělecká tvorba, která by mohla byť 

podtextově poukazovat na stav té doby, nevhodným umělcům bylo zabraňováno ve 

vystupování. Komunistický režim rovněž opovrhoval církvemi a bojoval za potlačení 

náboženství.

Nejděsivější byla pátá část, kdy docházelo k prověrkám a justičním vraždám. V 

roce 1948 se konečně sloučila KSS se Sociální demokracií, načež navazovaly po

sovětském vzoru prověrky. Prověrka měla oddělit lidi, kteří do strany vstoupili jen 

v zájmu své kariéry nebo ty, co nebyli dostatečně aktivní na schůzích apod. Výsledek 

prověrky nebyl tak působivý, jak si vedení představovalo, definitivně vyloučeno bylo 

jen pár členů, další dostali podmínku, kdy se měli do tří či šesti měsíců polepšit a 

prokázat svou oddanost. V létech 1948 – 1954 začalo docházet k tzv. justičním 

vraždám. Nejznámějším případem je dr. Milada Horáková. Mnoho lidí rovněž zemřelo 

ve vězení či při pokusu o útěk za hranice, další byly nespravedlivě vězněni. Represe se 

týkali některých odbojářů, soukromníku, intelektuálů, kněží, prakticky každého, kdo se 

jevil pro režim jako „ohrožení“. Nepohodlní přicházeli o práci, jejich dětem bylo 

ztíženo studovat a docházelo k šikaně ve všech aspektech jejich života. Trestům se 

nevyhnuli ani někteří představitelé KSČ, v roce 1952 byl například popraven generální

tajemník Rudolf Slánský.

V 50. letech začalo docházet k jisté deziluzi mezi lidem, který začal chápat, že 

komunismus možná nepřinese to štěstí, které sliboval. Důležitou událostí byl XX. sjezd 

Komunistické strany Sovětského svazu a Chruščevův proslov o kultu osobnosti J. V. 

Stalina, za něž byl později důrazně pokárán. I přes jistou nespokojenost občanů však 

režim dokázal udržet vše pevně v rukou a v roce 1960 upevnil svou pozici vydáním 

nové ústavy, která mimo jiné stanovovala oficiálně vedoucí pozici KSČ.

1.1.4 60. léta

60. léta v Československu jsou považována za jedno z nejuvolněnějších období 

komunistické éry. Sovětský svaz se potýkal s problémy vyvolanými Karibskou krizí i 

neúspěšnou reorganizací zemědělství, rovněž došlo k roztržce s Čínskou lidovou 
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republikou, Albánií a Jugoslávií. Celé soukolí se pomalu ale jistě dostávalo do 

hospodářské krize. 

V tomto období došlo logicky k určité krizi oficiální ideologie. Tato krize je cítit 

i u vysokých funkcionářů, přesto nedochází ke skutečnému uvolnění poměrů. 

Ekonomika se nerozvíjí dobře, klesá objem průmyslové výroby, režim není schopen 

uspokojit vzrůstající životní náklady. Je nedostatek zboží, potravin, máme žalostnou 

infrastrukturu i zástavbu, v mnoha oborech se užívá zastaralá technika. ÚV KSČ i vláda 

začínají pátrat po možnostech řešení. Současně dochází k přezkoumání a rehabilitaci 

některých procesů 50. let. 

Dochází k jistému uvolňování ve společnosti. Začíná návrat národních tradic a 

ozývají se hlasy, které se touží přiblížit západu, což je i z hlediska životní úrovně 

pochopitelné. Došlo k usnadnění rozvoje západního turismu, což vedlo ke kritickému 

srovnání, z kterého východ nevycházel příliš dobře. Společnost zvyšuje svou poptávku 

po tehdy nedostatkovém zboží jako je elektronika, dopravní prostředky nebo i oblečení.

Velkým skokem kupředu je uvolnění médií, kterým je poprvé za komunistickou 

éru dovoleno psát i o nepříjemných tématech režimu. Začíná se překládat i západní 

literatura a objevují se i západní filmy. Jsou vysílány i cestopisy, které opět přinášejí 

srovnání s jinými zeměmi do té doby nevídané. V roce 1963 se koná Liblinská 

konference, kde se probírá Kafka a jeho pocit vykořistění, tato konference je spojována 

i se vznesením požadavků na socialismus s lidskou tváří. Rovněž začíná vycházet 

časopis Tvář. Na podporu liberalizace se staví i Literární noviny, které jsou v průběhu 

60. let třikrát zakázány. Je uvolněn knižní trh. Angažují se i malá divadla v čele s 

divadlem Semafor. 

Proces uvolňování vyvrcholuje v roce 1968. ÚV KSČ zbavuje Antonína 

Novotného funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a za jeho nástupce navrhuje prvního

tajemníka ÚV KSS Alexandera Dubčeka. Ten je později vnímán jako jeden z

představitelů reformního proudu, symbol Pražského jara 1968 a skutečného 

reprezentanta socialismu s lidskou tváří.  Dubček chce pokračovat v uvolňování režimu,

má však ve vládě mnoho konzervativních odpůrců. Dubček dokonce stanovuje v zákoně 

z roku 1968 úplnou svobodu tisku, když označí cenzuru jako nepřípustnou. Tyto kroky 

však vedou lid k touze po větší a větší svobodě, čemuž Dubček nemůže dostatečně 

vyhovět. Jeho liberální smýšlení nevyhovuje ani jeho kolegům, ani sovětskému vedení. 

Celá idylka se pomalu blíží ke zkáze. 

Ještě v květnu se situace zdá poměrně stabilizovaná a Dubček si sám pochvaluje 

znovuobnovení víry občanů ve stranu. Na to má zajisté krom jiného i vliv Akční 
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program KSČ, vize pro XIV. Sjezd KSČ, vzniklý o pár měsíců dříve, který dal jasný 

signál lidem, kterým směrem se míní socialismus dále ubírat. Program stál na myšlence 

specifického vývoje Československa, který nutně nemusí kopírovat okolní země, na 

nutnosti změny ekonomických struktur, které by vedly ke snížení energetické a 

materiálové náročnosti a na určitém uvolnění socialistického podnikání, které by již 

nebylo tak úzce a pevně svázáno s orgány státu. Tím byla dána lidem naděje i ve 

zlepšení v ekonomickém slova smyslu, po kterém spolu se sociálním uvolněním toužili.

Není příliš překvapivé, že Sovětský svaz nereagoval nikterak vstřícně a dané 

změny pozoroval se stále rostoucím znepokojením. Posledním milníkem smutné cesty 

za socialismem s lidskou tváří byla schůze v Čierné nad Tisou konaná na přelomu 

července a srpna. Zde se sešlo československé předsednictvo ÚV KSČ a politbyra ÚV 

KSSS. Zde bylo jasně řečeno, že Sovětský svaz nesouhlasí s vývojem, který se 

v Československu děje a žádá jeho nápravu. To bylo stvrzeno společným prohlášením 3. 

srpna v Bratislavě, kdy se sešlo šest zemí Varšavské smlouvy. Toto prohlášení 

obsahovalo velmi podstatnou část, která byla několikrát zneužita jako obhajoba okupace 

Československa: „Podpora, ochrana a upevnění těchto vymožeností, kterých dosáhly 

národy svým hrdinským úsilím, obětavou prací lidu každé země, jsou společnou 

internacionální povinností všech socialistických zemí.“ 4Na tom samém sjezdu byl 

údajně předán sovětům nechvalné známý Zvací dopis, v němž byla žádána pomoc

"všemi prostředky" proti nebezpečí kontrarevoluce. Sovětský svaz tento dopis použil 

jakožto záminku pro vpád do Československa, ke kterému došlo 21. srpna. 

Z noci 20. srpna na 21. srpna došlo k neočekávané intervenci. Byla obsazena 

letiště, po zemi se začala rozmisťovat vojska a v závěsu za nimi pěší sovětské jednotky. 

Větší část předsednictva KSČ na situaci zareagovala jasným prohlášením, že tento krok 

není posvěcený žádným z vysokých představitelů a že je považován za porušení 

mezinárodního práva. O den později byl svolán mimořádný sjezd KSČ, později nazýván 

Sjezdem vysočanským. Na něm byla ostře odsouzena sovětská invaze a žádána náprava, 

rovněž byla vyjádřena potřeba nové nezkorumpované vlády a představitelů, nutnost 

pokračování v reformách. Znovu byl podpořen jakožto První tajemník Dubček. Všechny 

tyto snahy se ale ukázaly jako zbytečné, což bylo zřejmé již o pár dnů později.

23. srpna se vypravilo československé vedení do Moskvy, aby došlo 

k rozhřešení dané situace. Po silném nátlaku však celé setkání skončilo podepsáním tzv. 

Moskevského protokolu o neplatnosti vysočanského sjezdu KSČ. 16. října byla 

odsouhlasena smlouva „o dočasném pobytu sovětských vojsk“. Tím byly de facto 

                                               
4 Prohlášení šesti komunistických a dělnických stran socialistických zemí,. [online]. [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné z: http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/803.pdf



11

jakékoliv naděje ohledně stáhnutí vojsk ze země zpečetěny a Československo vkročilo 

do období normalizace. 

1.1.5 Normalizace a 80. léta

Celé období normalizace, které se řadí do časového úseku 70. a částečně 80. let, 

se neslo v duchu utužování režimu, vracení se k pořádkům před rokem 1968 a 

stranických čistek. Čistky ve straně probíhaly jak z hlediska kritéria chování jedince za 

roku 1968, tak i z hlediska aktivity a víry v nový režim, který byl po 23. srpnu nastolen.

Optimistická nálada ve společnosti se proměnila v tichou bezútěšnost a rezignaci, lidé 

přijali signál Moskvy, že veškerý odpor je marný a většina opustila snahy o nápravu či 

změnu poměrů. Vedení strany chytře zvolilo tuhý centristický kurs a dohled nad aparáty 

a důležitými strukturami, vyhýbalo se však velkým represím, akcím či procesům, jež by 

mohly být záminkou pro vzbouření se lidu. Místo brutality 50. let byl nastolen tichý a 

skrytý teror, proti kterému bylo těžší se vymezovat.

Prvním krokem bylo pochopitelně systematicky odstavit od moci lidi spojené 

s Pražským jarem a nahrazovat je lidmi podporujícími Moskevské protokoly. Velkým 

trnem v oku byl samozřejmě Alexandr Dubček, který byl v dubnu 1969 ve funkci 

Prvního tajemníka nahrazen Gustavem Husákem. V září došlo k prvnímu pokusu o 

zničení možných opozičních proudů ve straně, kdy byly zrušeny mandáty delegátů 

Vysočanského sjezdu a byli vyloučeni nositelé tzv. pravicových a oportunistických 

tendencí. Postupně došlo k prověrkám ve všech zákonodárných orgánech, státní správě, 

bezpečnostních složkách a organizacích. Byla pozastavena činnost mnoha časopisů a 

deníků, spolků a sdružení. Čistky byly dokončeny tzv. Dopisem ÚV stranickým 

organizacím, který započal výměnu stranických legitimací, které byly udělovány po 

zhodnocení prověrkové komise. 

Rovněž byl uveden v platnost tzv. Pendrekový zákon, který postihoval účastníky 

demonstrací a narušovatele společenského řádu, stalo se tak v návaznosti na 

demonstrace proběhlé k výročí srpnových událostí. 

V prosinci 1970 bylo přijato Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

od XIII.sjezdu KSČ, které svým vlastním pokrouceným způsobem vykládalo události 

roku 1968. Stanovovalo nutnost pevnosti a bratrskosti v rámci Sovětského svazu, tímto 

způsobem rovněž interpretovalo i okupaci. Jediným možným základním kamenem 
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spokojeného společenského uspořádání byl nazván komunismus a byla slíbena snaha o 

jeho udržení a vyvarování se chyb, které vedly k Pražskému jaru. Poučení vyšlo ve

velkém nákladu v roce 1970 v Rudém právu, bylo rozesláno i do škol v komentované 

verzi. 

Při XIV. sjezdu, konaném 25. - 29. 5. 1971 byla znovu zdůrazněna nutnost 

stranické jednoty, její vedoucí role a co nejtěsnější přilnutí a inspirace dělnickými 

hnutími ve světě. KSČ po celé 70. a 80. léta vystupovala jakožto nejspolehlivější partner 

Moskvy. Mohlo si to dovolit i z hlediska vnitřních poměrů, kdy své dominantní 

postavení opět potvrdili ve volbách do Federálního shromáždění, kde získali 99, 78% 

hlasů voličů od 99,41% zapsaných voličů, podobná situace se opakovala i o pět let 

později v roce 1976. 

Mírným rozvířením socialistických vln se v roce 1977 stala Charta 77. Byla to 

neformální občanská iniciativa, která v kritice československých poměrů vycházela 

převážně z podpisu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a z 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které byly 

jménem republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily 

u nás v platnost dnem 23.3.19765. Tyto pakty zaručovaly určitou svobodu a práva lidí, 

která sice byla na papíře stvrzena, ale v praxi uplatňována nebyla. Vznik Charty 77 

vedli například J. Hájek, V. Havel, Z. Mlynář, J. Patočka. V prosinci 1976 začali 

shromažďovat podpisy občanů ze všech možných vrstev, kteří souhlasili s jejich názory. 

Reakce vlády byla jasně kritická a odsuzující. Charta byla označená za hanlivou a 

protistátní, signatáři byli vystavení represím a silnému tlaku ze strany státních orgánů. 

Charta byla pro vedení silně pobuřující, protože se vymykala možnosti kontroly, která 

byla jinak prosazována ve všech aspektech veřejného života, přesto ale nebyla 

skutečnou hrozbou. Její ideologický apel byl neformální, nehrozil vznik reálné formální 

opozice. Ve smýšlení společnosti samozřejmě Charta 77 určitý dopad měla, ale pevnost 

režimu nebyla schopna narušit.

Zatímco 50. léta byl komunismus vštěpován lidem jakožto ideová a sociální 

myšlenka, sen, kterého je třeba dosáhnout, v 70. a 80. letech byl přístup pozměněn. Byla 

víceméně vytvořena určitá společenská smlouva, která sice na jedné straně lidi 

omezovala v politickém a veřejném vyjádření, na druhou stranu jim poskytovala 

                                               
5 Charta 77. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://charta77.wordpress.com/
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stabilitu v práci a běžném životě, kulturní vyžití a klidnou předvídatelnost, kterou, jak 

bylo zdůrazněno, západ nikdy nabídnout nemohl. Byly vytvářeny mnohé umělecké 

spolky, dodržování tradičních oslav a událostí, byla zajištěna možnost poměrně pestrých 

volnočasových aktivit, vše samozřejmě pod taktovkou KSČ. Tímto byli občané 

nenápadně směřování ke spokojenému domácímu životu a naopak obraceni od mluvení 

do politiky a myšlenek na nějakou revoluci. Víceméně se dá říct, že ten stav pro 

většinovou společnosti fungoval. 

Pokud se 70. léta pro komunisty dají nazvat poměrně úspěšná z hlediska 

sociálního, ekonomicky to již tak nadějně nevypadalo. Hospodářství se poměrně 

stabilně drželo v první polovině sedmdesátých let, postupně se ale jeho stav započal 

zhoršovat. Došlo ke snížení HDP, neexistence konkurence vedla k určité stagnaci ve 

vývoji, čímž došlo k zaostávání za západními zeměmi. Na trhu chybělo mnoho komodit, 

po kterých lidé toužili. Rovněž se zhoršila ekologická situace v těžebních oblastech. 

Začaly se objevovat ekonomické názory, že centrálně plánované hospodářství není 

udržitelné. 

Situace není ani o moc lepší v Sovětském svazu, který mimo jiné vyčerpávala 

Studená válka s USA a závody ve zbrojení. Ránu povrchnímu zdání pospolitosti 

zasadilo i Polsko se svou Solidaritou a Maďarsko. Na začátku 80. let se na postu 

generálního tajemníka KSSS vystřídali dva lidé, než byl do funkce jmenován Michail 

Gorbačov. Ten si byl vědom problémů., které zemí zmítají i nutnosti reforem, kterým se 

vedení tak dlouho a úporně bránilo. Přišel s programy Perestrojka a Glasnosť, tedy 

Přestavba a Otevřenost. Ukázal snahu o reformaci trhu, s kterou ruku v ruce kráčela 

větší svoboda a uvolněnost ve společnosti.  Reakce československého vedení na tyto 

tendence byla značně rozpačitá a spíše negativní, protože se začali obávat nových 

pořádků. Velký bratr poprvé povolil uzdu. Pokud okolní země snad této nové situace 

začaly lehce využívat, Československo naopak stále tíhlo ke starým způsobům řízení.

To se zrcadlilo i na XVII. sjezdu KSČ v roce 1986, kde se o novotách debatovalo a 

došlo ke střetu mezi novou generací, která se přidala do strany zcela pragmaticky, 

se starými straníky. Největším a nejevolučnějším krokem Gorbačova se však stalo 

zrušení Brežněvovy doktríny v roce 1988, čímž dal státům Sovětského svazu volné ruce 

v rozhodování.
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Rok 1988 s sebou nesl mnoho změn stávajících poměrů, jednou z nich byly i 

stále silnější hlasy kritiky, které se již neozývaly jen od nepatrné části disidentských řad, 

ale i z řad běžných občanů. Došlo k něčemu do té doby neskutečnému a to k několika 

protivládním demonstracím. Dne 25. března 1988 proběhla tzv. Svíčková demonstrace 

v Bratislavě, demonstrace k výročí 21. srpna, k výročí vyhlášení samostatnosti 

republiky. Mnoho demonstrací se událo jakožto připomínka upálení Jana Palacha6.

V červnu 1989 připravila Charta 77 petici Několik vět, kde vznesla sedm 

požadavků: 

 Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.

 Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.

 Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé 

iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích 

veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a 

legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny 

překážky vznikání nových občanských hnutí, včetně nezávislých 

odboru, svazu a spolku.

 Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech 

forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a 

otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací 

prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách.

 Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.

 Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají 

natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život 

budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení 

odborníkům a veřejnosti.

 Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o 

Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné 

normalizaci. 
                                               
6 Rok 1989. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1236_02.htm
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Několik vět podepsalo zhruba 40000 lidí. Mezi nimi i mnoho známých 

osobností. A další demonstrace pokračovaly. Opět k výročí 21. srpna a další 28. října. 

Vedení KSČ se ještě snažilo o nějakou defenzivní reakci, čímž ale dlouho potlačovaný 

vztek a nespokojenost spíš rozdmýchali. Události se už nedaly zastavit a vedení, nutno 

podotknout, se o to již ani příliš nesnažilo a lidu nebránilo. 9. listopadu přihází zpráva o 

pádu Berlínské zdi, v Polsku vítězí Solidarita a Maďarsko se již v říjnu vyhlašuje 

svobodnou republikou. Celý kolos Sovětského svazu se otřásá v základech. 

Poslední nejdůležitější demonstrace se koná k výročí zavření vysokých škol 

nacisty 17. listopadu. Proti demonstrantům zasáhnout ozbrojené složky Veřejné 

bezpečnosti a pluk Sboru národní bezpečnosti. Tato akce je pro veřejnost tím posledním 

polínkem do ohně, který vzplane v noci z 18. na 19. listopadu 1989, kdy vzniká 

Občanské fórum, v jehož čele stojí Václav Havel. To o deset dnů později vyvolá 

generální stávku a chce znát viníky zásahu proti studentům, stejně jako požaduje 

odchod komunistů z čela a svobodnou společnost. O dva dny později ruší Federální 

shromáždění čtvrtý dodatek ústavy o vedoucí úloze KSČ. 7. prosince vláda podává 

demisi, následně je nahrazena novou, vedenou Mariánem Čalfou. Rovněž odstupuje 

z úřadu prezidenta Gustav Husák, kde ho 29. prosince nahrazuje Václav Havel, první 

nekomunistický prezident po čtyřiceti letech.

1.2 Společenská, ekonomická transformace po roce 1989

Podle jedné teorie se moloch Sovětského svazu zhroutil kvůli nestabilním 

ekonomickým základům, kdy se v praxi ukázala neschopnost přežití centrálně 

plánované ekonomiky a socialismu jako takového. Další teorie tvrdí, že Západ prostě a 

jednoduše Východní blok uzbrojil. Idealisté v tom vidí boj za svobodu, který potvrzuje, 

že nelze člověka navždy ponížit a porobit, že svobodná vůle a vyšší ideály si vždy 

nakonec najdou cestu. Alan Badiou ve své knize Obskurní katastrofa aneb konec pravdy 

státu dokonce předstírá názor, že pád žádný důvod neměl a došlo k němu jaksi 

samovolně, náhodně. Tato vize pro mnoho dnešních myslitelů ta nejděsivější, protože 

v sobě skrývá skrytou hrozbu, že se něco podobného může kdykoliv odehrát i s dnešním 

kapitalistickým světem, který je ještě pro mnohé stále tím nejlepším možným. 

Samozřejmě se i najdou ti, kteří přesně v takové zhroucení současného směru doufají.

Ať již je pravda jakákoliv, v roce 1989 se uzavřela jedna kapitola dějin našeho 

státu a ten vykročil vstříc novým uspořádáním a poměrům. 
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1.2.1 Volební systém

Vytvoření nového nekomunistického světa vyžadovalo mnoho snahy a práce, 

nešlo pouze otočit list a navázat na novou nepopsanou kapitolu. V roce 1990 byla 

rozpuštěna STB a došlo k rehabilitaci nespravedlivě uzurpovaných komunistickým 

režimem. To ale samozřejmě jako čára za minulostí nestačilo a bylo třeba rovněž 

obměnit politické elity za nové s čistou minulostí. Docházelo tak záměnám nejvíce 

zprofanovaných poslanců. Tento systém ale nebyl dokonalý už jen z toho důvodu, že 

fungoval na stejném principu jako minulý režim – dosazoval své lidi do předních míst, 

aniž by byli legálně zvoleni občany státu. Bylo tedy nutné co nejdříve vypsat skutečné 

volby. Rovněž bylo dohodnuto, že proti všem předpokladům nebude Komunistická 

strana rozpuštěna a tak se stala jednou z legitimních stran rodícího se režimu a mohla se 

tak objevit na volebních lístcích spolu s dalšími dvaadvaceti stranami.

V roce 1990 rovněž došlo ke dvěma podstatným událostem, který definitivně 

stvrdily změnu poměrů. První z nich byl odchod Sovětských vojsk, která byla po 

dlouhých dvaceti dvou letech konečně 26. 2. 1990 vypovězena z našeho státu. Druhou 

událostí byly konečně ony první postkomunistické parlamentní volby, které se konaly 

od 8. - 9. června. Jako vítězné vyšlo Občanské fórum s 49,96 %. Ani KSČM si ale 

nevedla tak špatně se svými 13,8%, což svým způsobem potvrdil správnost rozhodnutí 

tuto stranu nezrušit. Přece jen v rámci demokracie měli voliči právo si sami určit, kdo je 

jejím zájmům nejbližší, i když by se to z větší perspektivy nemuselo jevit jako moudré 

rozhodnutí. V čele státu následně stanula nová vláda, kterou vedl Marián Čalfa. 

Uspořádání prvních postkomunistických voleb ale nebylo ta snadné, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Bylo nutné dotvořit a přetvořit stávající volební systém a 

rozhodnout se, jaký způsob modifikace pro něj bude nejlepší.

Základní otázkou bylo, zda jít cestou poměrného či většinové volebního 

systému. Nebo pokračovat v systému absolutní většiny, který platil za komunismu, 

změnit ho na prostou většinu nebo si snad vybrat systém poměrného zastoupení, který 

byl známý z dob první Československé republiky. Nakonec se došlo k závěru, že 

v proporčním volebním systému bude zastoupení více reflektovat reálný počet hlasů, 

který strana obdržela, a tedy celkové nastavení bude spravedlivější. Většinový systém 

by naopak vyřadil menší strany a podpořil vznik silné vlády dua politických stran, které 

by mohlo následně vést k vládě jedné strany, což se z hlediska komunistické minulosti 



17

jevilo v tu dobu zcela nepřijatelné. Obě varianty měly své pro a proti, těžké bylo v té 

době odhadnout, jaký dopad tyto skutečnosti budou mít. Havel každopádně ve své knize 

Letní přemítání na konec označil fakt, že přistoupil na poměrný systém, jako jednu 

z největších chyb, kterých se dopustil. Havel sám prosazoval variantu systému, který by 

se zaměřil na kandidáty a osobnosti. Obával se, že nakonec pod záštitou stran budou 

vládnout lidé, které by si voliči nikdy dobrovolně nevybrali či jen politické loutky 

ovládané jinými zájmy než jsou ty obecné a státní. Z dnešního pohledu lze s jeho 

obavami pouze souhlasit, avšak na druhou stranu v době, kdy se o této problematice 

jednalo, fakticky žádné příliš známé a důvěryhodné politické osobnosti neexistovaly. 

Nejvíce veřejně známí byli leda komunističtí představitelé, kterým by tedy teoreticky 

takové uspořádání mohlo hrát do karet, i přes jejich minulost nebo možná právě pro ni.

K přepočtu se rozhodlo užívat Hagenbach-Bischoffova metodu, která platila 

v téměř nezměněné podobě až do roku 2000. „Zakládá se na odlišném principu než 

d'Hondtův dělitel, neboť zde nevzniká žádná řada podílů, ale v prvním skrutiniu se 

zjišťuje, kolikrát se krajské volební číslo vypočítané jako počet celkem odevzdaných 

hlasů / (počet celkem rozdílených mandátů + 1) vejde do počtu odevzdaných hlasů pro 

daný politický subjekt7.“ ČR byla rozdělena do osmi volebních krajů, kdy přišlo zhruba 

dvacet pět mandátů na jeden kraj8.

1.2.2 Pomlčková válka 

Spolu s příchodem nového zřízení se objevila touha tuto změnu vyjádřit i 

změnou názvu země. Československá socialistická republika by tak Ústavním zákonem 

Federálního shromáždění ze dne 29. března 1990 definitivně zrušena a byl ustanoven 

název Československá federativní republika. 

Tento na první pohled poměrně prostý akt se ale stal předmětem vleklých debat, 

které nepřímo poukázaly na jiné, hlouběji doutnající problémy. Na začátku roku 1990 

Václav Havel předložil Federálnímu shromáždění návrh, ať je z názvu vypuštěno ono 

slovo „socialistická“. Tento návrh ale překvapivě narazil na odpor ze strany 

předsednictva, které si vymínilo jistý čas, aby mohlo návrh přehodnotit a upravit. Tímto 

činem se odstartovala fraška, která by však dobrého pozorovatele tehdejších poměrů asi 

                                               
7DITRYCH, Ondřej . Parlamentní volby v ČR - jak to funguje?. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://glosy.info/texty/parlamentni-volby-v-cr-jak-to-funguje/
8 Jak jsme chystali první postkomunistické volb. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=103
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příliš nepřekvapila. Návrh Československá republika se nelíbil představitelům 

Slovenska z toho důvodu, že v nich příliš vyvolával asociace s tendencemi k

nešťastnému čechoslovakismu, z něhož měli pocit, že jsou pouze zbytečným malým 

národem přidruženým k hlavnímu českému národu. Padaly tedy návrhy jako Federace 

České a Slovenské republiky, Republika česko-slovenská atd. Nakonec se tedy došlo 

k jistému kompromisu výše zmíněné Československé federativní republiky (slovenská 

verze zněla Česko-slovenská federatívna republika). Ani tento kompromisní krok však 

neuspokojil slovenskou část vlády a tak došlo k dalším jednáním. Nakonec byl schválen 

název Česká a Slovenská federativní republika. Sice tato podoba odporovala správným 

gramatickým pravidlům, ale byla to asi jediná přijatelná varianta, kterou by Slováci 

akceptovali9.

Tento na první pohled poněkud dětinský problém ovšem reflektoval mnohem 

hlubší rozkol, který v té době mezi Čechy a Slováky vládl. Rozpor nevzniknul 

samozřejmě ze dne na den, československá problematika se začala datovat už během 19. 

století. Slováci si vždy byli vědomi jisté výhody, kterou spojení s Čechy přináší a chtěli 

jí využívat, na druhé straně ale vždy cítili touhu po jisté samostatnosti a právu 

rozhodovat o svých záležitostech sami, což bylo v rámci jednoho státu poněkud 

problematické10. 

K prvnímu a asi i největšímu rozpojení národů došlo v roce 1939 vytvořením 

Slovenského štátu. Ten v roce 1945 zrušily Benešovy dekrety, které ustanovovaly 

obnovení Československa. Dalším krokem, který poměrně jasně signalizoval vizi 

slovenského lidu, byla federalizace v roce 1968. Zatímco Češi to považovali za 

malicherné zatěžování, pro Slováky to bylo jedno z hlavních politických témat11. 

Za komunistické éry samozřejmě národní problémy nebyly tak znatelné a 

veřejně se příliš neřešily, přesto na jistou zvláštnost ve vztazích ukazuje vznik dvou 

                                               
9 STRAŠÍKOVÁ, Lucie . Pomlčková válka předznamenala blížící se konec Československa. [online]. 
[cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/85203-pomlckova-valka-
predznamenala-blizici-se-konec-ceskoslovenska/
10 STRAŠÍKOVÁ, Lucie . Pomlčková válka předznamenala blížící se konec Československa. [online]. 
[cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/85203-pomlckova-valka-
predznamenala-blizici-se-konec-ceskoslovenska/
11 STRAŠÍKOVÁ, Lucie . Pomlčková válka předznamenala blížící se konec Československa. [online]. 
[cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/85203-pomlckova-valka-
predznamenala-blizici-se-konec-ceskoslovenska/
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oddělených opozičních hnutí a k nim se vázajících revolučních center, které měl každý 

národ svoje.

S rokem 1989 mohly tyto tendence naplno vyplynout na povrch a tak se také 

stalo. Již po sametovém listopadu se ukazují rozdíly ve vnímání státu. Zatímco česká 

strana se snaží o změnu systému na federální úrovni, slovenská se zajímá především o 

důslednou federalizaci, kterou bylo nutné dovést do konce. Další spor se objevil již při 

debatách o ustanovení prezidenta. Z hlediska toho, že předsedou federální vlády byl 

jmenován Slovák, bylo tiše předpokládáno, že prezidentem se stane Čech. Tato 

domněnka se ale narušila, když se o pozici prezidenta začal intenzivně ucházet 

Alexandr Dubček, který měl za sebou podporu několika slovenských stran. Volba sice 

nakonec padla na Havla, ale ani u jeho osoby přes velkou popularitu nebyly názory 

jednotné a to především z důvodu jeho národnosti. 

Neustále dohady o pravomocích federace jako celku versus jednotlivých států se 

začaly promítat i do volebních programů. Důležitost tohoto faktu se projevila před 

volbami roku 1992. Nejoblíbenější favorizovanou českou stranou byla ODS (ve spojení 

s KDS), která mimo jiné slibovala vylepšit fungování federace a pokud to nebude 

možné, její rozpuštění. Na Slovensku byla oblíbená jistá obdoba ODS a to Mečiarovo 

HZDS, které šlo v plánech ještě dál. Chtělo vyhlásit samostatnost, prosadit slovenského 

prezidenta a mezinárodní subjektivitu. Když ve volbách obě strany zvítězily, byla 

budoucnost poměrně zřejmá. Přesto při hlasování o zániku ČSFR poslanci nejednali 

jednotně a zákon byl několikrát odmítnut. 26. 11. 1992 ale nakonec ústavní zákon č. 

542/1992 Sb. prošel a tak 31. prosince zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika 

a místo ní se vytvořily dva samostatné státy.

1.2.3 Ekonomická přeměna

Jedna z nejzásadnějších věcí, která lidi motivovala k touze po nové formě 

zřízení, byl neuspokojivý stav ekonomiky a její nulová konkurenceschopnost vůči 

Západu.  Kapitalismus zdánlivě sliboval zemi zaslíbenou a otevíral cestu k možnostem, 

o kterých se před tím nikomu ani nesnilo. Aby však kapitalismus v naší zemi mohl 

fungovat stejně jako u západních sousedů, bylo nutné provést mnoho změn a 

systematicky projít procesem transformace od centrálně plánované ekonomiky 

k ekonomice tržní. 
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Proces transformace v takovém měřítku byl prakticky něčím zcela novým, tedy 

nebylo možné okopírovat postup jiných států před námi či se řídit nějakými zaručenými 

radami, což stavělo vedení do velmi náročné pozice. 

Prvotní otázky byly dvě a to, čeho vlastně chceme přeměnou dosáhnout a jak 

rychle si dosažení tohoto cíle představujeme. Názory nebyly zcela jednotné, ale nakonec 

se jako cíl stanovilo skutečné tržní hospodářství západního typu. V praxi to znamenalo 

soukromé podnikání bez nějakých větších státních zásahů, vytvoření trhu a to vše

doplněné v jisté míře o sociální systém a záchrannou síť. Transformace tedy byla 

postavena na myšlence masové privatizace, cenové liberalizace a měnových kursů, 

liberalizace vnějších ekonomických vztahů. Do čela vedení se dostala skupina kolem 

Václava Klause, která vytyčila čtyři budoucí body a to liberalizace cen a zahraničního 

obchodu, makroekonomická stabilizace, privatizace, sociální síť.

Liberalizace cen byla prakticky nutným základem pro vytvoření trhu, kde by 

existovala poptávka a nabídka bez umělé regulace či nařízení. Problémem ovšem bylo, 

že v případě uvolnění cen dojde okamžitě ke zdražení a v návaznosti na to je nutné 

okamžitě státem uplatnit restriktivní politiku, která zabrání inflační spirále, jenž se 

daným zdražením spustí. Hlavní silou protiinflační politiky byl dočasný pevný kurz 

koruny a rovněž nulová valorizace mezd a důchodů. K uvolnění většiny cen došlo k 

1.1.1991. Na rozdíl od značné části postkomunistických zemí se udržela inflace na uzdě 

a nedošlo k hyperinflaci.

Liberalizace cen byla v té době značně výhodná pro velkou část podniků té 

doby, protože měly víceméně monopolní postavení. Proto bylo nutné liberalizovat 

vnější ekonomické vztahy, které by vnesly konkurenční prostředí. K tomu došlo 

zrušením legislativních překážek volného zahraničního obchodu, uzákoněním nejdříve 

vnitřní a následně úplné směnitelnosti měny, rušením celních bariér a jednáním se 

zástupci jiných zemí o vymizení opatření proti vývozu našich výrobků na zahraniční trh.

Největší spory se vedly o část, která se týkala privatizace. Ze zpětného 

hodnocení se je rovněž na tento krok transformace díváno jako na nejproblematičtější a 

s nejhoršími výsledky. Bylo potřeba vyjasnit, jak rychle se daná privatizace provede a 

jakým způsobem se to udělá. Federální shromáždění se přiklánělo spíše k radikálnějším 

verzím plánů, s čímž nesouhlasily některé výzkumné ústavy a vytvořily oponenturu 
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proti federálnímu plánu. Ten se v podstatě stavěl za rychlý průběh privatizace a její 

kupónovou formu. Rychlý průběh privatizace se nepozdával těm, kteří si uvědomovali 

nutnost vytvoření kvalitního právního prostředí před uskutečněním jakýchkoliv dalších 

kroků. Skupina Václava Klause prosazovala pravý opak. Jejich argumenty se točily 

okolo ideálního načasování reforem po převratu, kdy ještě není zformovaná opozice a 

lidé jsou v zajetí nadšení ochotní k obětem a utahování opasků. Rovněž argumentem pro 

rychlou privatizaci bylo zkrácení tzv. předprivatizační agonie. Což v praxi znamená, že 

státní podniky do doby než je převezmou noví majitelé, jsou v rukou managerů, kteří 

nemají zájem na jejich efektivním hospodaření, ale naopak se snaží na úkor tohoto 

podniku přiživit, což je opět umožněno nedostačujícím právním rámcem12. 

Stejně rozporuplné diskuze se vedly i o formě privatizace, kdy nakonec tedy 

zvítězila tzv. kupónová. Transformace majetku se ale neskládala pouze z ní, to označení 

je prakticky chybné.  V první řadě došlo k restitucím, následně převodu práv k majetku 

na obce ze strany státu, přeměně socialistických družstev na družstva soukromá a až 

dalším proudem je malá a velká privatizace, kde se právě užívalo oné kupónové13.

Velká privatizace se týkala středních a velkých podniků, kromě podniků, které byly 

z nějakého důvodu pro tuto formu nevhodné a vyřazené, proto byla vnímána jako 

nejpodstatnější. Problémem byl tehdejší nedostatek kapitálu, proto se přišlo 

s myšlenkou kupónové privatizace, která měla dvě vlny. Metoda kupónové privatizace 

stojí na tom, že akcie společností byly prodávány za investiční kupóny místo peněz. 

Občané si tyto kupóny zakoupili za symbolický poplatek jakožto kupónovou knížku, 

následně mohly investovat buď dle vlastního uvažování, nebo pomocí některého 

z fondů, které byly o tento účel zřízeny. To mělo pomoci nezkušeným lidem nebo těm, 

kteří se v zájmu vlivu chtěli spojovat. Nikdo ale nečekal, že nakonec nebude o 

kupónové knížky zájem. To se změnilo až intenzivní reklamní kampaní, na které se 

podílel i neslavně známý Viktor Kožený a jeho Harvardské fondy. Protože 

angažovanost lidí byla v investování nízká, většinu rozhodování měly právě ony 

investiční fondy, což se mimo jiné ukázalo jako kámen úrazu, kdy docházelo díky tristní 

právní úpravě k tunelování14. V případě tunelování a rozkrádání nelze opomenout ani 

                                               
12 JAKLÍN, Jiří. Transformace ekonomiky - 15 let poté. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z:
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jj-transformace
13Privatizace (odstátnění). [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://www.eamos.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/6/kap66.html
14 BOUDOVÁ, Jarmila. Transformace české ekonomiky po roce 1990: Diplomová práce [online]. [cit. 
2012-01-03]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/79279/pedf_m/diplomka.txt
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transformaci bankovního sektoru, kde docházelo k poskytování rizikových úvěrů 

spřízněným osobám, odsouvání privatizace, což tento styl vůbec umožnilo a nakonec 

převedení všech nevýhodných úvěrů na Českou konsolidační agenturu, kdy tento krok 

znamenal obrovské finanční ztráty pro stát.

1.2.4 Vývoj společnosti

Popsat stav společnosti v určitém období dějin není snadný úkol, protože kritéria a 

hodnoty, která by daný stav určovala a charakterizovala, jsou těžko definovatelná a

složitě obecně aplikovatelná. Tehdejší občanské nálady a míra spokojenosti se dají leda 

odhadovat na průzkumech veřejného mínění a z nich souvisejících analýz. Tyto 

průzkumy provádí v České republice řada organizací, většinou se jedná o soukromé 

agentury. Institut pro výzkum veřejného mínění při ČSÚ je jedním z mála, který dané 

výsledky po spolupráci s SOÚ AV ČR zdarma zveřejňuje. V této části tedy budu 

vycházet především z jeho zjištění a ukazatelů15.

Po Sametové revoluci a pádu čtyřicet let trvajícího komunistického režimu se 

společnost nesla v duchu euforie, optimismu a nadšení. V novinách se psaly oslavné 

články, lidé se těšili na novou dobu, všude probíhaly intelektuální debaty o tom, jak by 

měla budoucnost vypadat, a lidé měli dojem, že stojí u zrodu něčeho velkého a ještě 

lépe, že budou moci být součástí toho něčeho. Občané neměli představu o tom, co 

přesně by se mělo udát, ale byli jasně vymezení vůči negativní minulosti, kterou, jak 

věřili, měli za sebou a tento samotný fakt jim pro zatím stačil. Věřilo se v demokratické 

ideály a věřilo se, že pokud zde není komunismus a lidé s ním spojení, tak se zákonitě 

musí vše podařit. Pokud za minulého režimu byl idealizován Sovětský svaz, po roce 

1989 byl zase profanován západ, který bohužel těžko mohl vysokým očekáváním 

dostát. Podle IPVV se v té době ve výzkumech nediferencovaly odpovědi dle věku, 

vzdělání apod., tedy nevázaly se na konkrétní životní podmínky, ale obecně vládlo 

většinové nadšení a pozitivní přístup16.

První větší deziluzi přineslo rozdělení České a Slovenské republiky, které 

neproběhlo na základě referenda, ale rozhodnutím politických elit. Podle průzkumů 

                                               
15 Výzkum veřejného mínění jako nástroj zrcadlení vývoje české společnosti [online]. [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/149_99-1wptext.pdf
16 Výzkum veřejného mínění jako nástroj zrcadlení vývoje české společnosti [online]. [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/149_99-1wptext.pdf
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veřejného mínění by k tomuto dělení nejspíš jinak nedošlo17. Lidé začínají vnímat 

změny na vlastní kůži a z toho i plyne zaujmutí poněkud realističtějšího postoje. 

Všechny útrapy, které jsou zatím spojeny s ekonomickými reformami, jsou trpěny 

v zájmu demokracie a změny. Lidé si stále většinově váží nabyté svobody, která se 

projevuje ve všech aspektech života od školství, noviny, práci po cestování. Co občany 

stmeluje je rovněž víra v politické představitele, které zvolili. 

Na politickém poli však dochází k jisté proměně, kterou postupně vnímá i 

společnost. Politici už nestaví na přední pozice reálné zájmy voličů, ale spíš se snaží 

voliče nalákat, aby se udrželi u moci. Bohužel většina slibů, což je pro politické sliby 

poměrně typické, nemůže být naplněna a je značně nadnesená. Což přivádí lidi k jisté 

deziluzi, kdy vidí, že makroekonomická ani mikroekonomická hlediska se nevyvíjí tak, 

jak bylo slibováno a jejich názory a spokojenost se začíná odvíjet od individuálního 

postavení. Čehož pochopitelně využívají strany se svými volebními programy, což 

může být jeden z důvodů rostoucí oblíbenosti ČSSD. 

Velký zlom přišel v roce 1997, kdy kromě neuspokojivého hospodaření, začaly 

naplno vycházet najevo skandály ODS, která byla tehdy u moci. Situace se natolik 

vyhrotila, že Klaus byl nucen podat demisi vlády. Tato událost otřásla představou o 

novém režimu a jejich zástupcích od základů. To se i projevilo při volbách, kdy poprvé 

vyhrála levicová strana ČSSD. Ovšem tato strana nebyla schopná vytvořit většinovou 

vládu, bylo tedy nutné s někým spolupracovat. Tím někým byla překvapivě ODS, což 

je, z hlediska toho, že byla hlavním opozičním zástupcem, poměrně neobvyklé. Pod 

touto záminkou vznikla jedinečná Opoziční smlouva, která za čas svého trvání dokázala 

definitivně zničit poslední zbytky idealismu ve voličích a dovedla je do cynického 

apatického stavu, který prakticky trvá dosud.

1.2.5 Transformace médií

Stejně jako došlo k přeměně na formální i hospodářské úrovni došlo k přeměně i 

na úrovni mediální. Média vládnou jistou ekonomickou i politickou mocí, za totalitních 

režimů mohou uplatňovat pouze moc druhou a to ještě v závislosti na nařízeních, z moci 

se tak stává nástroj propagandy. Rokem 1989 dřívější cenzura řízená státním aparátem 

zmizela a dala prostor pro vznik nezávislých médií a jejich působení. 

                                               
17 Výzkum veřejného mínění jako nástroj zrcadlení vývoje české společnosti [online]. [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/149_99-1wptext.pdf
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První vlaštovka, která ohlašovala změnu, přilétla 21. a 22. 11. 1989 do 

Československé televize. Zaměstnanci vyvinuly pod pohrůžkou stávky své vedení ke 

garanci možnosti otevřeného projevu a reálného zhodnocení a popisu situace. Do té 

doby se širší masy občanů měli šanci dozvědět o probíhající revoluci pouze 

z televizních novin, které v té době ještě podléhaly cenzuře, tudíž informace byly 

značně zkreslené. Protože bylo již v té chvíli poměrně zřejmé, že starý režim se příliš 

dlouho neudrží, nebylo již dále nutné bránit médiím v jejich rozhodování. Zaměstnanci 

ČST se tedy stali vedením televize a z této pozice měli veškerou rozhodovací pravomoc 

nad vysíláním. Až v tu chvíli se rozšířila po republice informace o tom, jak to v Praze 

skutečně vypadá a co z toho vyplývá. Tento čin inspiroval následně i zaměstnance 

Československého rozhlasu, kteří se po vzoru kolegů rozhodli postavit vedení. 3. 

prosince se jejich vítězství zlegalizovalo, když byl do čela dosazen nový ředitel Karel 

Starý.

Změna se odehrála rovněž na poli novin. Ještě pár dnů před demonstrací zasílá 

Občanské fórum do redakcí prohlášení, ale z pochopitelných důvodů ho nikdo 

neotiskne. Přesto je již vidě rozdíl v přístupu Rudého práva a ostatních deníků a 

časopisů, kdy Rudé právo stále vydává články odsuzující demonstrace a podporuje 

zásah policejních složek. Svobodné slovo a Mladá fronta naopak vykreslují informace 

objektivněji a vyjadřují se k zásahům ozbrojenců s despektem. Kolem 25. listopadu, 

tedy o něco později než v případě televize, se situace vyhrocuje. Některé deníky 

přinášejí informace o jednání komunistické moci s opozicí. 27. 11. Už mají dostatek 

odvahy i na zveřejnění programového prohlášení Občanského fóra. Tím všechny 

mediální složky ukončují svou propagandistickou moc a vracejí se původnímu smyslu 

žurnalistické profese.

Média se na rozdíl od ostatních složek transformace dokázala přeměnit poměrně 

rychle a bezbolestně. Většina z nich přešla do soukromých rukou, část se stala médii 

veřejnoprávními, což znamená, že jsou dotována z veřejných peněz a musí plnit určitá 

nařízení. V České republice se jimi stala Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková 

kancelář. Soukromá média jsou buď ve vlastnictví jednotlivých osob či společností, 

konglomerátů a nadnárodních institucí. Výraznou změnou prošla i organizace novinářů. 

Činnost federálního Československého svazu novinářů, zastřešující národní organizace 

Svaz českých novinářů a Svaz slovenských novinářů, byla ukončena mimořádným 
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sjezdem. Mimořádný sjezd vyjádřil svou úctu a omluvu všem, kteří nesměli vykonávat 

novinářskou praxi a v době normalizace byli vyloučeni z novinářských organizací. 

Nástupnickou organizací Českého svazu novinářů se stal Syndikát novinářů České 

republiky, který jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení navázal na odkaz 

původní novinářské organizace Spolku českých žurnalistů.

Co se týče tisku, s otevřením českého trhu začaly do tuzemské mediální sféry 

pronikat již zavedené společnosti ze zahraničí. Jednotlivá česká média postupně 

přecházela pod nadnárodní vydavatelské domy a mediální společnosti, kdy se situace 

dostala do stavu, že většina novin je sdružena pod pár vydavatelských domů, kdy pouhé 

minimum zůstalo v českých rukách. Hlavními domy jsou Respekt Publishing, 

Economia, Mafra, Mediacop, Ringier ČR, Vltava Labe Press, Borgis a.s, Burda. Tento 

trend není v návaznosti na otevření našeho trhu spolu s rostoucím globalizačním tlakem 

nic překvapivého, přesto zůstává otázka, zda tím nedochází k omezování různorodosti 

pohledů a názorového spektra.

Televizní svět se po roce 1993 dočkal velké změny s udělením první licence 

soukromého televizního vysílání a to FTV Premiéře. Teprve udělení druhé licence CET 

21 ale přineslo opravdový pokrok na televizním poli. Skupina kolem Vladimíra 

Železného získala licenci v návaznosti na předestřenou programovou skladbu, která 

měla přinést jak zábavné pořady, tak rozšířit divákovi vědomosti. Nova se poprvé 

objevila na televizních obrazovkách 4. února a okamžitě si získala srdce diváctva. 

Železný vsadil na pokleslejší programovou skladbu, kde se konečně publiku dostávalo 

plnými doušky všech programů, kterých si nemohli užívat v minulém režimu. Americké 

seriály, akční filmy, erotické filmy. I zpravodajská relace byla uzpůsobena odlehčenému 

stylu a byla pojata v bulvárním stylu. V té době zkrátka přinesli přesně to, po čem lidé 

toužili. ČT nemohla Nově nikdy přímo konkurovat. Musela se zaměřit na spektrum 

diváctva, které naopak tíhlo k vážným a naučným programům a mělo zájem o aktuální 

témata a politiku. V roce 1994 se ke trojici programů připojila ještě Premiéra, která se o 

tři roky později přejmenovala na Primu. Ta se na rozdíl od ČT Nově konkurovat 

pokusila, avšak neuspěla a zařadila se na stabilní druhé místo, které si drží prakticky po 

celou dobu existence. Po čase divácké nadšení z laciného nováckého stylu lehce opadlo, 

přesto ale Nova zůstává nejsledovanější televizí.
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Po revoluci média očekávala nezávislost a svobodu projevu. Od toho si mnoho 

lidí slibovalo návrat onoho mýtického hlídacího psa demokracie. Co se ale stalo ve 

skutečnosti? Základním smyslem působení médií obecně je informovat, následně bavit.

Vlivem kapitalismu se ten smysl a jeho důležitost poněkud obrátil. Nejdříve bavit a pak 

informovat a to ještě nejlépe zábavnou a nenáročnou formou. Důvod je jako vždy prostý 

a to peníze plynoucí z reklamy. Postupem času dochází k jisté absenci seriózních médií 

a hyperkomercionalizaci médií, jejímž cílem je snaha o získání, rozšíření a udržení 

velmi málo diferencovaného publika. To by sice nutně nemuselo znamenat problém, ale 

jenom v případě, když by to média veřejně přiznala a neměla stále nasazenou onu 

seriózní masku, kterou hrají na důvěřivou strunu. Lidé pak často mohou vnímat 

informace jako nezpochybnitelnou skutečnost, i když v realitě tomu tak není. Média se 

ráda rovněž pasují do role nezávislého soudce, ovšem otázka je, jak může být někdo 

skutečně nezávislý, pokud má majitele a ekonomické zájmy? A dokáže se žurnalista 

skutečně odpoutat od vlastního názorového přesvědčení a nepodsouvat ho veřejnosti 

skryté za nálepkou neutrální?

1.3 Levicové strany v ČR

V České republice se v současné době vyskytuje 165 registrovaných politických 

stran a hnutí, které odráží široké spektrum politických ideologií, což je z hlediska naší 

minulosti totalitní vlády jedné strany pozitivní fakt18. Mezi těmito stranami se vyskytují 

i strany levicové, kdy některé z těchto stran byly i zvoleny do parlamentu či dokonce 

vyhrály volby a to od roku 1992 dokonce čtyřikrát. Na první pohled se tedy jeví pozice 

levice na české politické scéně poměrně vyrovnaná té pravicové či středové. Otázkou je, 

zda je to skutečně tak a pokud ano, proč lidé levicové strany volí a jakým způsobem se 

samy ty strany definují a představují veřejnosti. Kořeny odporu ke komunismu a tudíž 

levici jsou v naší společnosti přece jen zakořeněné příliš hluboko na to, aby mohla být 

levice posuzována stejně jako ostatní strany. 

1,3,1 Levice obecně

Pro začátek je nutné si levici určitým způsobem definovat. Politologie rozeznává 

několik způsobu rozdělování, pokud ale chceme používat pojem levice, jak mu zhruba 

rozumíme v České republice, pak se tedy musíme zaměřit na dělení dle politického 

                                               
18 SEZNAM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
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spektra. To v podstatě odpovídá představě úsečky, kdy na jedné straně máme extrémní 

levici, tedy komunisty, dále levici, střed, pravici a extrémní pravici. Tato představa je 

ale poměrně zjednodušená, protože nedává ani levé ani pravé části žádné definice a tedy 

tvoří z nich vlastně jen prázdné pojmy. Obecně se tedy levice spojuje s touhou po 

větším zásahu státu na úkor práv jednotlivce, větší sociální sítí, liberalismem (avšak 

nikoliv ekonomickým), vyššími daněmi, zatímco pravice chce zásahy státu minimální a 

věří v sílu trhu, ať již na trhu výrobních faktorů nebo trhu výrobků a služeb, nízké daně 

a rovněž je spojována s konzervativními postoji. Už jen tyto základní definice jsou 

dlouhá léta diskutována a nedošlo k jejich sjednocení, kromě toho definice určitých 

pojmů je zcela odlišná pro USA a pro Evropu a v případě Evropy i odlišná mezi zeměmi 

a to dle historického vývoje, který formoval politické názory a strany jako takové. 

V našich oblastech se většinou levicí rozumí zájem na kolektivismu, pokroku a 

toleranci k menšinám, velké sociální štědrosti, vysokým daním a obecně je levice 

považována za stranu pro chudé. Pravice je naopak spojována s individualismem, 

nízkým zdaněním, omezeným sociálním systémem, uctíváním tradic a je to strana 

asociovaná s podnikateli a bohatými lidmi. Toto dělení samozřejmě neodpovídá často 

pravdě, ať skutečným volebním programem, činy nebo voliči, ale pro základní 

zamyšlení nad problematikou postačí.

1.3.2 Levicové strany v minulosti

Levicové strany nejsou na našem území žádným nováčkem a mají zde silnou 

tradici. Již v roce 1907, kdy bylo za Rakouska – Uherska, zavedeno všeobecné, tajné, 

rovné a přímé volební právo (samozřejmě se týkalo pouze mužské části populace) se 

ukázala popularita sociálních stran mezi lidmi. „O mandáty v říšské radě se v roce 1907 

nakonec utkalo téměř čtyřicet politických stran a bloků. Z celkového počtu 108 českých 

mandátů získali agrárníci 28 křesel, mladočesko-staročeské seskupení 26, sociální 

demokracie 24, klerikální strana 17, uskupení české státoprávní demokracie (národní 

socialisté, radikální pokrokáři a státoprávníci) devět, pokroková strana dva a zbývající 

dva mandáty získali neodvislí poslanci. Nejsilnější německou stranou se stala v českých 

zemích sociální demokracie, následovali agrárníci, pokrokoví, lidová německá strana a 

nacionální radikálové19.“

                                               
19 1907: První svobodné volby bez ženských a opilců. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-
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Za první republiky základní sestavu stran tvořily za české a moravské strany 

Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD), Republikánská

strana zemědělského a malorolnického lidu (strana agrární), Československá strana 

národně socialistická (ČSNS), Československá strana lidová (ČSL), Československá 

strana národně demokratická (ČSND). Československá živnostensko-obchodnická

strana středostavovská (ČŽOSS), Komunistická strana Československa (KSČ), Národní

liga, Národní sjednocení, Národní obec fašistická (NOF). Za primárně levicové lze 

považovat Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, 

Československou strana národně socialistickou, Komunistickou stranu Československa.

Během první republiky se konaly volby čtyřikrát a to v roce 1920, 1925, 1929, 

1935. První volby roku 1920 potvrdily značnou oblibu levicových stran. Na prvním 

místě s 25, 7% skončila ČSDSD, na druhém pak Německá sociálně-demokratická strana

dělnická s 11,1%. Prvenství ČSDSD s takovým náskokem bylo přece jen lehce 

překvapivé, zvlášť proto, že se na první místo již nikdy znovu nedostala, na což mohly 

mít ale jistý vliv rozkoly, které se později v jádru strany odehrály. V roce 1925 se 

poměry obrátily a popularita téměř všech sociálních stran se snížila na úkor těch 

občanských. Jako vítězná vyšla Agrární strana s 13, 7%, za ní v závěsu Komunistická 

strana s 13,2% a jako třetí Československá strana lidová s 9, 7%. V roce 1929 své 

prvenství obhájila Agrární strana 15%, na druhou pozici se probojovala ČSDSD 13% a 

třetí skončila Československá strana národně-sociální 10,4%. V posledních volbách 

roku 1935 vyhrála Sudetoněmecká strana s 15, 2%, což nemělo příliš vypovídací 

hodnotu o preferencích levice či pravice, ale odrážely se v tom složitá situace té doby. 

Druhé místo patřilo Agrárníkům 14, 3%. Na třetím ČSDSD 12,6%. Z povolebních

výsledků je vidět, že levicové sociální strany zde nebyly ničím výjimečným a svým 

volebním program dokázaly získat početnou stabilní základnu voličstva. 

Nejvýznamnější levicovou stranou té doby byla ČSDSD. Za Rakouska –

Uherska ČSDSD podporovala zavedení všeobecného volebního práva, osmihodinovou 

pracovní dobu, podílela se na vzniku odborů, avšak na druhou stranu pociťovala jistou 

věrnost vůči Rakousku – Uhersku, tedy byla promonarchistická. V roce 1918 došlo ke 

sloučení s centralistickou Českou sociálně demokratickou stranou v Rakousku a se 

Slovenskou sociálně demokratickou stranouUherska. V tom období také přehodnotili 

svůj postoj k monarchii a připojili se k Národní přísaze. Na počátku První republiky 
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byla ČSDSD nejsilnější politickou stranou v Československu. V roce 1920 let došlo ke 

vnitřním sporům mezi levicově umírněným a revolučním křídlem, kdy nakonec došlo i 

k rozštěpení strany a následně k jejímu odstoupení z vlády. 

Strana stavěla na Marxistické teorii o třídní společnosti, avšak vždy se rovněž 

držela myšlenek parlamentní demokracie a demokratického socialismu. Povedlo se jí 

prosadit osmihodinovou pracovní dobu, ochranu zaměstnanců a vznik odborů 

v závodních radách. Plánovala zavést bezplatné školství, starobní a invalidní pojištění, 

sociální pojištění, rovněž se starala o zájmy Slováků.

Na politickém spektru se sblížila v rámci možných budoucích koalic s národními 

socialisty, čímž vytvořily levicové křídlo, zatímco jako pravicové byly označovány 

agrární a živnostenské strany. Střed pak reprezentovala strana lidová.

Není možné ani opomenout vznik a historii Komunistické strany, která rovněž 

patřila mezi voliči mezi poměrně populární volbu a která se hlavně ukázala být 

důležitou po druhé světové válce. 

Komunistická strana Československa vznikla 14. - 16. 5. 1921 na tzv. 

slučovacím sjezdu. Ten znamenal, jak již název napovídá, sloučení několika radikálních 

seskupení, k čemuž je vedla Komunistická internacionála. Strana vznikla jakožto sekce 

třetí v rámci Komunistické internacionály. Jedno ze seskupení, které se k KSČ připojilo, 

bylo právě odpadlé radikálně levicové křídlo od ČSDSD.

Strana byla mezi voliči poměrně oblíbená, ale v praxi se díky její jisté 

zakonzervovanosti její vliv moc neuplatňoval. Strana šla primárně za vzorem 

Komunistické internacionály a Komunistické strany Sovětského svazu, čemuž všechno 

slepě podřizovala. I v takto zapálené straně bylo možné rozeznat radikální část a tu 

umírněnější. Radikální část, která vyvolávala dohady a vedla stranu ke sporům, 

symbolizoval K. Gottwald, který dokonce vystupoval i proti zřízené československé 

republice. Tato radikální část prosazovala revoluci a vládu dělnické třídy a zcela vážně 

myslela záměr zničit stávající systém. Díky tomu byli uvrženi do jisté politické izolace, 

kdy si je ostatní strany nemohli reálně vybrat jakožto koaliční partnery. Na druhou 

stranu na slušných volebních preferencích to očividně nic nezměnilo a strana si rovněž 

získala mnoho následovníků.
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1.3.3 Levicové strany v současnosti

Po roce 1989 se na našem politickém poli vyrojil velký počet zájemců, kteří se 

toužili ujmout vlády a určovat následný směr. Politické strany v té době však 

nedoznávaly žádné velké popularity z prostého důvodu, že vůbec samotný pojem 

politická strana se stal na čas hanlivým označením a nebylo jisté, zda vůbec něco 

takového pro budoucnost v naší zemi chceme. Občanské fórum bylo typem 

nestranického fóra, které v té době v postkomunistických zemích bylo poměrně 

oblíbené. Spojoval ho společný odpor vůči režimu, nic víc. Nebyla to politická strana. 

Nicméně i na ty samozřejmě došlo. Byly vytvořeny právní paragrafy, které stanovovaly,

za jakých podmínek může strana vzniknout a existovat a daly tak podmět k vytváření 

nových politických uskupení. Zároveň s tím bylo potvrzeno, že již existence stávajících 

stran zůstane zachována, což bylo poměrně značně kontroverzní rozhodnutí. 

KSČ 21. 12. 1989 na mimořádném sjezdu přijala akční program distancující se 

od stalinského modelu a ustanovila za cíl svou přeměnu v moderní politickou stranu 

usilující o sociálně spravedlivou demokratickou společnost. Díky tomuto kroku nedošlo 

k jejímu zrušení, což byla v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi zcela 

jedinečná událost. V postkomunistických zemích se v podstatě vytvořily čtyři druhy 

stran a to zcela nové, postkomunistické, historické a jiné. Jako postkomunistické strany 

se sice udržely ty strany, co vládly v minulém režimu či s ním spolupracovaly, ale nikdy 

to nebyly strany do současného dne zároveň i komunistické, tedy které si ponechaly 

stále svůj původní charakter, jak tomu víceméně bylo i u KSČ. V pozdějších letech 

se v České republice několikrát objevily pokusy o to KSČM zakázat, ale do dnešního 

dne se tak nestalo a nejspíš ani nestane, dokud KSČM nenapne své úsilí směrem

k porušení základů demokracie či republiky, což se momentálně nejeví jako 

pravděpodobné. Otázkou je, na kolik KSČM svou přítomností pomohla obrazu levice 

jako celku. Na jednu stranu sice přitahuje tradiční voliče, kteří ji mají rádi právě proto, 

čím bývala, ale na druhou stranu odpuzuje širokou část společnosti právě svým 

odkazem a vrhá špatné světlo i na ostatní levicové strany, čehož rádi populisticky 

zneužívají v předvolebních tématech ostatní strany.

Lehce překvapivým faktem bylo, že už od počátku se objevovala levicová 

sdružení i v nových uspořádáních a to dokonce i v rámci Občanského fóra, které se 

postupně vnitřně rozdělili na Meziparlamentní klub demokratické pravice, Liberální 
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klub OF a Klub sociálních demokratů OF. V podstatě jediným skutečně názorově 

pravicovým byl pouze Meziparlamentní klub. Nakonec se ručička vah přetočila pod 

vedením Václava Klause k pravicovějšímu křídlu a po rozpadu OF se tak členové 

rozdělili mezi pravicovou ODS a Občanské hnutí, které symbolizovalo zhruba střed.

V následujících letech se většina stran klonila spíše k pravicovým teoriím a růst 

levice se zastavil. V roce 1992 se ODS dohodla na spolupráci s nově sloučenou KDU –

ČSL, kdy jejich jedinou opozicí byli v té době komunisté v KSČM. Pro lepší veřejný 

obraz ještě před volbami KSČM vstoupila do koalice Levý blok s hnutím Demokratická 

levice. Mělo za cíl obnovit myšlenku demokratického socialismu.

LB samozřejmě nebyla jediná levicová strana. Z KSČM se již v roce 1991 

odštěpila frakce Demokratická levice KSČM, která v prosinci 1991 stála spolu s dalšími 

levicově orientovanými politiky u zrodu Demokratické strany práce.

Rovněž své místo na politickém spektru hledala i ČSSD. Díky nedostatku 

jakékoliv reálné konkurence postupně budovala svůj levicový charakter, který ale měl 

umírněnou formu a snažil se působit realisticky. To k ČSSD přilákalo i mnoho bývalých 

členů KSČM, kteří se staronovým směřováním své strany nesouhlasili. Nakonec se 

vytvořil Realistický blok, který měl sdružovat středové a levicové strany jakožto opozici 

vůči pravici.

Na další léta byly u kormidla pravicové vlády, zatímco ČSSD nenápadně 

zesilovala svůj vliv. Rozhodli se všemi možnými prostředky získat více preferencí a 

posunout se více ke středu, aby tak obsáhli prostor, kam za nimi KSČM nechtěla. Navíc 

stále zůstávali prakticky jedinou stabilní levicovou stranou. Přišli rovněž s nápadem 

„catch all party", což prakticky znamenalo vytvořit si stabilní zázemí a nevybočovat 

příliš z řady v zájmu nalákání co nejvíce voličů. I tady se již daly najít počátky 

pozdějšího populismus, který samozřejmě ale neuplatňovala jen ČSSD.

V roce 1996 už oblíbenost ČSSD značně vzrostla, což bylo, jak je v kapitole 1.2 

zmíněno, zapříčiněno z velké části ne úspěšností ČSSD, ale skandály ODS. S tím jak 

lidé přicházeli o iluze a víru v hospodářské zlepšení, se začali upínat k jediné další 

snesitelné variantě, která se jim nabízela. Protože KSČM stále pro většinu lidí nebyla 

reálnou možností a středové strany si nevytvořily tak stabilní zázemí, mnoho voličů 

postupně přecházelo k ČSSD. K tomu mohlo dojít i v návaznosti na výše zmiňovanou 
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proměnu stran na catch all party, kdy se obě strany vlastně přiblížily středu a přestaly 

cílit na konkrétní úzkou skupinu voličů, byť se tak občas v programech ještě tak tvářily. 

V tu chvíli už přejití k jedné či druhé straně nebylo pro voliče tak nepředstavitelné. 

Rovněž spolu se stále těžší deziluzí docházelo i poklesu volební účastí, čímž se 

redukoval počet stran, které vstoupily do parlamentu.

Definitivní zlom ale přinesl pro levici až rok 1997, který jim nahrál přímo do 

karet. Na povrch vyplynul další skandál ODS a tentokrát nabral takových rozměrů, že 

ODS musela odstoupit z vlády a nahradila ji vláda úřednická. Podstatným faktem ani 

nebylo to, že vláda dříve složila svůj mandát, ale dopad na důvěru lidí vůči elitě. 

V dalších volbách se do čela poprvé dostala ČSSD. Problémem ovšem bylo, že neměla 

dostatek mandátů na vytvoření většinové vlády a Bohumínského usnesení nesměla 

spolupracovat s KSČM, což by byl její logický partner. Nakonec se rozhodla pro 

spolupráci s ODS, které nese označení Opoziční smlouva a je zpětně hodnoceno velmi 

negativně. Nicméně na uvedeném příkladě je jasně vidět složité postavení levicových 

stran v českém politickém prostředí. Malé strany se do parlamentu nemají téměř šanci 

dostat a větší zavedené levicové strany jsou v naší zemi jen dvě. To by možná tak 

nevadilo, jenže jedna z těch stran je KSČM, která je díky minulosti a populističnosti 

ostatních stran zdiskreditovaná a tak není pro koalici vhodným partnerem.

Od té doby do současnosti se toho na levicovém politickém poli příliš 

nezměnilo. Obě hlavní strany ODS i ČSSD nesbíraly za své období vlády slušnou 

sbírku skandálů a obvinění z korupce, přesto si uchovaly stálou voličskou základnu, což 

je s podivem. Ironicky jedinou stranou bez skandálů stále zůstává KSČM. Do 

politického pravicového spektra přibyly některé strany a dvě z nich se dokonce ve 

volbách roku 2010 dokázaly propracovat do Poslanecké sněmovny. Levicové strany a 

jejich vnímání negativně ovlivnila Světová finanční krize 2008, která spustila procesy 

vedoucí k destabilizaci mnoha států, kdy některé z nich byly známy svou značnou 

sociální sítí, což pravicové složky ve spolupráci s některými médii využily pro kampaň 

proti levicovým stranám obecně. V momentně kdy však pravicové vlády zklamou nebo 

snad v reformách zajdou vůči pohodlí občanů příliš daleko, zvítězí s velkou 

pravděpodobností opět ČSSD. 

1.3.4 Volební výsledky
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Pro představu vývoje postavení levice v rámci let 1990 – 2011 jsou výsledky 

voleb téměř jediným reálným statistickým údajem, který je k dispozici. Nevypovídá to 

sice přímo o postavení a vnímání levice společností, avšak dává to alespoň představu o 

ochotě tento směr volit a jak se vyvíjel v čase.

Jak již bylo výše zmíněno, v České republice existují fakticky jen dvě zaběhlé 

levicové strany, vývoj volebních výsledků náš bude zajímat tedy jen u nich.

Tabulka č. 2: ČSSD

Národní rada/Poslanecká sněmovna20

Celkové výsledky

Volby Počet hlasů %
Počet 

mandátů

1990 296 165 4.11 0

1992 422 736 6.53 16

1996 1 602 250 26.44 61

1998 1 928 660 32.31 74

2002 1 440 279 30.20 70

2006 1 728 827 32.32 74

2010 1 155 267 22.08 56

                                               
20 Volby. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.volby.cz/
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Tabulka č. 3: KSČ

Národní rada/Poslanecká sněmovna21

Celkové výsledky

Volby Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů

1992 909 490 14,05 % 35

1996 626 136 10,33 % 22

1998 658 550 11,03 % 24

2002 882 653 18,51 % 41

2006 685 328 12,81 % 26

2010 589 765 11,27 % 26

                                               
21 Volby. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.volby.cz/
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Obě dvě strany se od roku 1992 vždy dostaly do parlamentu. ČSSD vyhrála 

volby v roce 1998, 2002, 2006 a sestavovala vládu. KSČ se to nepodařilo ani jednou.

1.3.5 Levice a média

Po roce 1989 se v České republice média transformovala do na první pohled 

nezávislé formy. Otázkou, kterou si klade mnoho politologů, sociologů, ekonomů, 

teoretiků obecně, ale i široké občanské veřejnosti, je: jsou ale opravdu nezávislá? Na 

kolik může být jakýkoliv podnik, a média ničím jiným nejsou, nezávislý, když spadá 

pod určité vlastníky, má své vlastní ekonomické zájmy a cíle a potřebuje příjmy 

z reklamy, kterou mu opět zadávají určité podnikatelské subjekty? 

Kniha Systémy médií v postmoderním světě mimo jiné pojednává o vztahu 

novodobých médií k politice a dělí tento vztah do tří možných podob: středomořského, 

severoevropského-středoevropského a liberálního22. 

Středomořský typ, který je České republice nejbližší, popisuje typ médií, která 

jsou zatížena svým historickým kontextem a která byla navyklá sloužit v zájmu vedení, 

tedy prezentovat názory, které jim byly přikázány. To odpovídá České republice a její 

totalitní historii, kdy byla média po 40 let navyklá řídit se příkazy politických pánů. 

Dalším znakem tohoto typu jsou otevřeně zaujatí novináři, kteří obvykle preferují styl 

komentářů. Komentáře už ze samé podstaty mohou být názorově neutrální velmi 

obtížně. Stát rovněž nemá problémy do jejich chodu zasahovat, a pokud se mu podvolí 

nebo pokud to je v rámci zákona možné, nějakým způsobem je ovlivňovat23.

Další typ severoevropský-středoevropský, nebo také demokraticko-

korporativistický je naopak postaven na tradici právního státu a regulí, kdy jsou média 

ovlivňována různými zájmovými skupinami, avšak ve výsledku jsou zákony natolik 

jasně sepsány, že nedávají tolik prostoru k zneužívání. Na druhé straně existuje široké 

spektrum novin jasně zájmově ovlivněných, která se ovšem jako taková i prezentují.

Zásahy státu jsou obvykle regulovány poměrně silně a nedochází k silnému vlivu na 

média z nejvyšších míst24.

                                               
22 HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě . Praha: Portál, 2008. ISBN 
978-80-7367-377-2.
23 HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě . Praha: Portál, 2008. ISBN 
978-80-7367-377-2.
24 HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě . Praha: Portál, 2008. ISBN 
978-80-7367-377-2.
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Poslední model liberální, který odpovídá převážně formě médií v USA, Kanadě 

a VB. Tak jsou sice média ze strany státu téměř nedotknutelná, ale jelikož jsou 

postavena čistě na komerčních principech, jsou ovlivňována zase z této strany, což se 

může rovněž projevovat v jisté zaujatosti v rámci vlastníků či ve formě pokleslosti, kdy 

je jejich funkce spíše zábavná než informační25.

Politolog Jiří Pehe řadí naše média do typu středomořského, kdy největší slabinu 

nachází právě v novinářském pravicovém spektru. Mimo jiné zdůrazňuje i složitější 

postavení médií v porovnání s ostatními zeměmi a to z hlediska malého trhu, kde je 

velmi náročné zůstat nezávislý a nepodbízet se. Pehe razí teorii o neštěstí 

postkomunistických médií, s kterou nelze nesouhlasit. Po pádu komunismu, v období 

první vlny nadšení a ideálů, se novinářská obec nechala nakazit obecným pozitivním 

myšlením, které se neslo v duchu budoucího kapitalismu, pravicových ideologií a jeho 

představitelů. V té době to bylo pochopitelné a nedalo se to považovat za nic špatného. 

Bohužel tento odkaz předala tehdejší novinářská obec i svým pokračovatelům, kteří

často přistupují k otázkám kapitalismu a pravice se stejným zaslepeným nadšením a 

pociťují neustálou potřebu se vymezovat vůči levici a čemukoliv, co přináší kritické 

hlasy vůči pravici či se dokonce staví do opozice. Velkou komplikací pro pravicové 

novináře jsou rovněž nejasně stanovené definice, které se ke kapitalismu a pravici váží, 

proto se občas do povědomí veřejnosti vsouvají pojmy a názvy, které ale neodpovídají 

skutečnému stavu věcí a jsou matoucí. Pokud ovšem názory nepracují s reálnými 

termíny, kdy ani sami novináři přesně neví, o čem vlastně mluví, pak se ztrácí jakákoliv 

informační hodnota a dochází spíše k jisté formě dezinformací, která je ale široké 

čtenářské obci představena jakožto reálný fakt, nehodný zpochybnění. Na druhou stranu 

levicová média mají svou funkci usnadněnou historickými zkušenostmi a dlouho 

levicovou tradicí v našich zemích. Nemají proto často tak zoufalou snahu o to se nějak 

vymezovat a mohou tak tvořit serióznější žurnalistiku. Ovšem díky tomu nejsou často 

tak agresivní v prosazování svých názorů, čímž pak vzniká dojem, že většina médií 

v naší republice je spíše pravicových26. 

Pokud se zaměříme na možnost nezávislostí médií, musíme si znovu položit 

otázku, zda je něco podobného v České republice vůbec možné. Právě díky malému 

                                               
25 HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě . Praha: Portál, 2008. ISBN 
978-80-7367-377-2.
26 PEHE, Jiří. Proč patří česká média do Středomoř. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://www.pehe.cz/zapisnik/proc-patri-ceska-media-do-stredomori
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trhu jsou média nucena bojovat o reklamu a sponzory. Otázkou zůstává, co se ovšem 

stane, pokud dojde k nějakému skandálu, který se přímo dotýká uskupení lidí, které 

média financuje? Jsou schopna o této problematice psát se stejnou nezaujatostí jako 

média jiná, jež daným subjektem financována nejsou?

A co se stane v případě, kdy je stvořena jistá mediální elita, kterou si vedoucí 

postavy stran vybrali, a kterým jsou ochotni odpovídat na otázky, zatímco ostatním 

novinářům nikoliv? Nefunguje pak nepsané pravidlo, že nebudu tvořit negativní články 

o někom, kdo mi dovolil jistého privilegia, a kterého se novináři, stejně jako ostatní lidé, 

neradi vzdávají? Mezi médii a politikou existuje jistá symbióza. Média potřebují 

náměty, o čem informovat a tedy i vstřícné politiky. Politici zase potřebují média 

k hlásání svých názorů a zviditelnění.

Zaujatost médií v tu či onu stranu by nemusela být nutně problémem, pokud by 

existovalo dostatečně množství médií, která by tedy mohla vyjadřovat široké spektrum 

názorů a podporovat pluralismus idejí. To se ale v České republice neděje a je otázkou, 

za při tak malém trhu, je to vůbec reálně možné. Jistou vyvažovací funkci převzal 

internet, který diverzitu názorů nabízí těm, kteří se ji rozhodnout hledat.  

Problematickým spojením je ovšem ono „rozhodnou hledat“. Lidé, kteří mají touhu po 

získání uceleného názoru a informací, se obvykle nenechají médii ovlivňovat natolik 

jako ti, kdo tu touhu nemají. 

V dnešní době existuje velmi málo studií, které by se zaměřovaly na pravicovou 

či levicovou orientaci médií v České republice. Jeden výzkum drobnějšího rozsahu jsem 

však přesto nalezla – je to diplomová práce Bc. Martina Drápala27. Je to obsahová 

analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického 

paralelismu, kdy cílem bylo zjistit, zda jsou daná média pravicová či levicová. Autor se 

zaměřil na celostátní deníky Právo, Lidové noviny a MF Dnes. Ve výsledku svého 

zkoumání označil Právo za deník s levicovou ideologií, zatímco zbývající dva za 

pravicovou. V závěru svého šetření konstatuje fakt, že „V rámci tohoto výzkumu jsem 

zjistil, že editoriální ideologie jednotlivých deníků má vliv na způsob prezentace 

klíčových celospolečenských událostí s tím, že v případě konfliktu „zájmů“ dochází k 

vytěsnění tématu z deníku. Zároveň v případě možnosti podpory kladně vnímaných 
                                               
27 DRÁPAL, Martin . Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých 
deníků optikou teorie politického paralelismu [online]. Praha, 2011 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/114428/fss_m_a3?info=1;zpet=/vyhledavani/?search=pravicová nebo levicová
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hodnot a uskupení investují deníky do problému čas a energií s tím, že přinášejí 

čtenářům bleskové informace o vývoji a novinkách28.“ Pokud přistoupíme na premisu, 

že větší část novin je pravicově zaměřená, pak z toho plyne jasný závěr, že levicová 

orientace a s ní i levicové strany jsou v denících vnímány negativněji a tento názor šíří i

mezi společnost. 

1.3.6 Postkomunistické státy středovýchodní Evropy

Definitivní rozpad Sovětského svazu v roce 1991 se stal jednou 

z nejpodstatnějších událostí minulého století. Na rozpad se samozřejmě navázala 

nutnost v jednotlivých vznikajících státech vytvořit režim nový, dojít k určité přeměně, 

nastoupit na cestu demokracie. Dle politologa Huntingtona jsou tři možnosti, jak 

přechod k demokracii uskutečnit. První je transformace, pak nahrazení a třetí variantou 

je přesun. První případ platí pro Maďarsko, Rusko, částečně Bulharsko. Dojde k tomu, 

že změna režimu se začne uskutečňovat shora, tedy sami lidé, kteří se podíleli na 

vytvoření totalitního režimu, se nyní podílí na jeho pádu. Tato varianta je obvykle 

nepoklidnější formou přechodu a to za předpokladu, že reformované jádro je dostatečně 

silné. Vládci nejsou potrestáni. Rumunsko a trochu i NDR patří do druhého typu. Ten se 

vyznačuje tím, že změna přijde zdola, od některého uskupení opozice, které získá dost 

síly na to, aby vládnoucí režim svrhlo. Obvykle je tento přechod značně bolestný a 

krvavý. Bývalí vůdci často končí mrtví nebo ve vězení. Československo a Polsko, i 

přes námitky některých teoretiků, se řadí do typu třetího. V něm jde o kombinaci vůle 

vlády a opozičního reformního hnutí. Nejdříve vláda dobrovolně povolí režim, kdy 

v návaznosti na tento akt se jí vymkne pevná kontrola nad událostmi, čehož využije 

opozice. Následně se vládnoucí režim pokusí znovu získat nadvládu, ale díky silné 

opozici se dostane do slepé uličky, kdy ani jedna strana není dostatečně silná, aby 

suverénně protivníka vytlačila. Začíná se obvykle vyjednávat29. 

Pádem režimu ale není ani zdaleka všechno vyřešené. Nyní přichází jen, kterému 

se říká konsolidace demokracie. Z bývalého Sovětského svazu neboli zemí východní 

Evropy se dá označit jen šest jako konsolidované demokracie. Institucionální 

konsolidací je nastolení určitých pravidel hry (ústava, volební zákon) a jejich 

                                               
28 DRÁPAL, Martin . Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých 
deníků optikou teorie politického paralelismu [online]. Praha, 2011 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/114428/fss_m_a3?info=1;zpet=/vyhledavani/?search=pravicová nebo levicová
29 KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie. Praha: Dokořán, 2003. ISBN 8086569470.
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dodržování. Jde prakticky o slazení nastolených zákonů a jejich reálného dodržování. 

Těmito zeměmi jsou dle Michala Kubáta, autora knihy Postkomunismus a demokracie, 

Česko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Ostatní autoři ke konsolidované 

demokracii ještě nedospěli (např. Albánie, Moldavsko, Rusko, Ukrajina) nebo dokonce 

ještě nedospěli k demokracii jako takové (Bělorusko). 

Pád totality samozřejmě nezaručuje přechod právě k demokracii, často vede 

pouze k přechodu na novou formu totality což je dobře vidět na příkladu mnoha 

afrických zemí. Huntington stanovuje šest kritérií, které ovlivňují přeměnu 

v demokracii. Prvním je již jistá zkušenost s demokratickým režimem před tím. Dále je 

vysoká závislost s ekonomickou rozvinutostí, mezinárodním prostředím. Podstatným je 

i fakt, že touha po demokratizaci přišla zevnitř, nikoliv, že byla vnucena z vnějšku. 

Lepším je pro země poklidný přechod od režimu k režimu než násilný. V poslední řadě 

je velmi důležité, aby lidé i elity v nový režim a přechod skutečně věřili. 

Po přechodu bylo nutné určit politický režim, zda se vydat cestou parlamentního, 

prezidentského, poloprezidentského režimu. Ve všech státech byla novelizací 

v ústavách ukotvena vedoucí úloha komunistické strany. Za éry totality bylo nejvíce 

pokrokové Polsko, které se již v 80. letech pokusilo zavést prvky parlamentní 

demokracie. Právě parlamentní demokracii si valná většina postkomunistických států 

zvolila jako své nová uspořádání. Část si zvolila systém blížící se poloprezidentskému a 

to Chorvatsko, Litva, Rumunsko, Rusko, Ukrajina. Tyto systémy byly často spíš jistým 

pokusem o dosáhnutí jejich pravého vzoru než že by se jim to reálně podařilo. 

Skutečným parlamentarismem se dá víceméně nazvat jen ten v Česku, Lotyšsku a 

Maďarsku. Česká republika si ale v roce 2011 zvolila přímou volbu prezidenta, čímž se 

od klasických parlamentních systému rovněž odklání. Přímá volba prezidenta 

v parlamentním systému je vůbec specialita východních zemí. Často to vyplynulo 

z konkrétních situací, avšak tato tendence je i lehce zneužitelná. Sice přímá volba 

prezidenta nahrává pocitu většího zapojení lidu do politické scény a do demokratických 

principů, avšak na druhou stranu silné postavení prezidenta umožňuje jistým lidem 

dostat se k moci a zneužívat tak své pozice, například Putin v Rusku. 

Typ systému si státy určily dle různých kritérií. V zemích, kde již byla zkušenost 

s demokratickým režimem (Československo, Estonsko, Lotyšsko) se často snažili o 

inspiraci právě jím a tak si zvolili podobný systém. Rusko či Chorvatsko bylo jedním 
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z těch, kde budoucí řízení v podstatě určila odstupující komunistická moc, který si 

připravovala možnost podílu na moci v pozici prezidenta. Jinde došlo k pouhým 

kompromisům či vykrystalizováním problémů, kdy se systém prakticky určil samovolně 

(Polsko, Ukrajina). 

Co se týká praktické stránky realizace politického systému jako je parlament, 

vláda atd., pak parlament se samozřejmě vyskytuje ve všech zemích, sedm má 

jednokomorový parlament a pět zemí dvoukomorový (Česko, Chorvatsko, Polsko, 

Rumunsko, Slovinsko). V Polsku byl tento systém domluven u kulatého stolu v průběhu 

složitého procesu demokratizace, v Česku se odrazila snaha o zajištění postů pro bývalé 

členy Federálního shromáždění. Další státy měly již takovou tradici. Výjimku 

v postavení dvou komor tvoří Slovinsko, které má horní hranici postavenou na 

podobném principu jako Irové. Zastupuje tedy zájmové skupiny a lokální samosprávy, 

nefunguje na principu voleb30. 

Co mají rovněž všechny země společné je dualistická exekutiva, kdy je výkonná 

moc rozdělena na dvě části: prezident a vláda s premiérem. Ve většině zemí je prezident 

volen na pět let, výjimku tvoří Lotyšsko a Rumunsko, kde jen na čtyři. Vlády jsou 

tvořeny třemi možnými způsoby a to jmenování prezidentem (ČR, Chorvatsko, Litva, 

Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko), parlamentem (Bulharsko, Makedonie, 

Slovinsko)nebo kombinací.

Důležitou součástí přechodu do nového systému jsou samozřejmě volby, 

svobodné demokratické volby. Jak již bylo řečeno v části o přechodu Československa 

k demokracii, bylo nutné rozhodnout o vhodném volebním systému. V některých 

zemích se sice komunistický režim snažil o lehké zdání volební soutěže, kdy zapojil i 

přidružené organizace komunistické strany, avšak byla to jen prázdná přetvářka, pod 

kterou se skrýval ten stále stejný režim a nesvoboda. 

První volby se v postkomunistických zemích ukázaly jako počátek přechodu 

k demokracii, součást přechodu k demokracii či součást demokratizace nebo výsledek 

přechodu k demokracii. Příkladem po první verzi je Sovětský svaz, kdy v roce 1989 

měly volby do Sjezdu lidových poslanců charakter polosvobodných voleb, které vedly 

ke skutečně svobodným volbám v jiných zemích. Poprvé mohl kandidovat někdo jiný 

                                               
30 KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie. Praha: Dokořán, 2003. ISBN 8086569470.
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než jen KSSS, této příležitosti se chopily především pobaltské země. Vzorem pro 

druhou verzi je Polsko. To v roce 1989 po dohodách u kulatého stolu uspořádalo 

polosoutěživé volby. Bylo předem rozhodnuto, že 65% dostanou komunisté a o zbylých 

35% se může podělit opozice. Volby do Senátu už byly naopak svobodné, kdy ovšem 

většinu stále musela držet komunistická strana. Voliči daly najevo své preference 

směrem k Solidaritě a reformám. Třetí směr reprezentují převážně země Sovětského 

svazu, které se právě tímto aktem rovněž začaly od Sovětského svazu emancipovat a 

osvobozovat. Poslední případ, tedy výsledek přechodu k demokracii, reprezentuje 

Bulharsko, Československo, Albánie, Maďarsko, Rumunsko31.

Ustanovení volebního systému, ale nebylo tak snadné, všechny představitele 

tlačil čas, rovněž docházelo k dohadům o většinový či proporční systém. V některých 

státech jako je například Bulharsko a Rumunsko byly vytvořeny prozatímní volební 

systémy, které měly platit jen pro prví volby než bude více času, aby se rozhodlo, co 

dál. V jiných zemích došlo k modifikované volbě do parlamentu v té podobě, v jaké byl 

v minulém režimu. V několika málo státech byl v rychlosti vytvořen systém, který měl 

takto zůstat natrvalo, bez dalších změn. Ten případ bylo Maďarsko a Československo.

V současné době je ve středovýchodním evropské oblasti 12 konsolidovaných a 

semikonsolidovaných zemí, kde se využívá všech možných typů volebních systémů. 

Proporční se vyskytuje v Bulharsku, Česku (Poslanecká sněmovna), Estonsku, 

Chorvatsku, Lotyšsku, Makedonii, Polsku (Sejm), Rumunsku, Slovensku, Slovinsku 

(Državní sbor). Dvoukolový většinový v České republice do Senátu. Jednokolový 

většinový v Polsku do Senátu. A smíšená v Litvě a Maďarsku. 

Nyní se zaměřím na strany, které v postkomunistických zemích vznikly. 

Politické strany, které zde víceméně uměle vznikly, nemohou zcela konkurovat stranám 

západního typu. Dědictvím komunismu je ona jistá plochost a slabost nových 

politických stran. Všechny strany v rámci středovýchodní Evropy vznikly až po roce 

1989. Již před rokem 1989 se v mnoha státech formovala jistá antikomunistická hnutí, 

která měla nestranický charakter, a jejímž jediným cílem byl pád komunismus, tedy 

neměli žádné reálné cíle co do politiky či ekonomiky. Výjimkou bylo Maďarsko a 

Slovinsko, kdy jako první vznikly opoziční politické strany, které se pak spojily do 

koalice.

                                               
31 KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie. Praha: Dokořán, 2003. ISBN 8086569470.
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Politické strany, které v postkomunistických zemích operují či operovaly, lze 

rozdělit na nové, postkomunistické, historické a vzniklé okolnostmi transformace. 

Klasickým příkladem nové strany je ODS v České republice. Postkomunistické strany 

zahrnují i ty strany, které nejsou pokračovatelkami, ale byly součástí národní fronty. 

Například Lidovci v Polsku i u nás. 

Jedinečným případem, který nemá obdoby, je ovšem KSČM, tedy strana, která 

je sice postkomunistická, ale zároveň je i stále komunistická, protože si ponechala svůj 

charakter. Do postkomunistických stran spadá kromě KSČM ještě pět dalších uskupení 

a to Maďarská socialistická strana, polský Svaz demokratické levice, slovenská Strana 

demokratické levice, slovinská Spojená kandidátka sociálních demokratů, 

Demokratická dělnická stranu Litvy. To v rámci středovýchodní Evropy a Pobaltí. 

Východoevropský a balkánský rámec pak má Bulharskou socialistickou stranu, 

Sociálnědemokratický svaz Makedonie, Demokratickou stranu socialistů Černé Hory, 

černohorskou Socialistickou národní stranu, chorvatskou Sociálnědemokratickou stranu, 

Stranu sociální demokracie v Rumunsku, Socialistickou stranu Srbska, albánskou 

Socialistickou stranu, ukrajinskou Socialistickou stranu, bosenskou koalici Sloga32. 

Historické strany jsou ty, co navazují na jisté tradice v dané zemi, např. 

maďarská Nezávislá malorolnická strana, Litevská křesťanskodemokratická strana.

Poslední jsou strany, které vlastně vznikly jen z důvodu protikomunistické opozice., 

např. Svaz mladých demokratů – Maďarská občanská strana. 

V postkomunistických zemích se vyskytuje cca deset typů stran a to 

komunistické, socialistické, křesťansko – demokratické, liberální, náboženské, 

konzervativní, agrární, extrémně pravicové, etnické. Tyto definice jsou sice převzaty ze 

západních vzorů, avšak v realitě východní Evropy se pod nimi často skrývají jiné 

systémy, které se vytvořily díky specifickým podmínkám daného území. Michal Kubát 

ve své knize Postkomunismus a demokracie díky nejnovějším poznatkům polských 

politologů Antoszewského a Herbuta přesto činí jisté obecné závěry. Stranické systémy 

této oblast jsou nestálé, proměnlivé, multipartistické a částečně fragmentované. 

Nevyskytují se zde obecně dominantní strany, strany jsou často slabé, nemají pevnou 

voličskou základnu. To platí především pro pravicové strany, které nemají v zemích tak 

dlouho tradici a pevnou ideologickou základnu.

                                               
32 KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie. Praha: Dokořán, 2003. ISBN 8086569470.
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Po transformaci systému a vzniku nových politických stran se samozřejmě 

objevily i strany levicové. Byly to obvykle strany sociálně demokratické či 

postkomunistické, jak již bylo zmíněno výše. Rok 1989 samozřejmě u voličské 

základny přeměnil volební preference, kdy došlo k prudkému nárůstu zájmu o pravicové 

strany. Tento stav se postupem let začal měnit a to v závislosti na ekonomickém a 

politickém úspěchu či neúspěchu vlád. Levice tedy začala být opět pro voliče aktuální. 

Jako u prvních se to projevilo v Maďarsku a Polsku, kde byl také návrat k levici 

v nejsilnější podobě. Levicové strany byly obvykle transformovány a hlásily se 

k sociálně demokratickým idejím. Úspěšně prošly tímto procesem například v Polsku se 

Svazem demokratické levice, v Maďarsku s Maďarskou socialistickou stranou či v Litvě 

s Litevskou demokratickou stranou práce.

V rámci Sociologického ústavu ČR byla vypracována studie, která se zabývala 

Analýzou změny v efektu příslušnosti k sociální třídě na volební chování. Tato studie 

byla zaměřená primárně na Českou republiku, avšak vycházela z teorií, které 

pojednávaly o postkomunistických zemích obecně33. Prví teorie, která vysvětluje 

revitalizaci popularity levicových stran, vysvětluje onu proměnu právě neschopností 

postkomunistických vlád dostát svým slibům a ekonomicky udržet zemi. Tato teorie je 

ale částečně vyvrácena pokračující popularitou levice, i když se státy dostaly do stavu 

rovnováhy. Důvod příklonu se skrývá spíše v sociálních faktorech, které si lze rozdělit 

na subjektivní a objektivní. „První z nich (subjektivní) klade důraz na relativní 

deprivaci, subjektivní mobilitu, pocit změny v životních šancích, atd., zatímco druhý 

(objektivní) zdůrazňuje spíše objektivní faktory sociální diferenciace - příslušnost k 

určité sociální skupině či třídě, objektivní mobilitu v období transformace, atd.34.“ 

Studie vychází ze závěrů, že subjektivní faktory hrají podstatnější roli než ty objektivní. 

Prakticky to znamená, že ti, kteří v komunismu pociťovali jistou životní jistotu a 

profitovali z něj, se budou po revoluci přiklánět opět tímto směrem, zatímco ti druzí, 

kteří mají pocit nových možností až nyní v kapitalismu, se vyhraní pravicově. Podle 

průzkumů se k levicové orientaci přiklánějí lidé obecně nižších sociálních vrstev, kteří 

pociťují nejistotu nejintenzivněji. Vybírají si tedy strany, které podporují co nejvíce 

cestu sociální rovnosti a stability. Rovněž k tomuto rozhodnutí přispívá i restituce, 

                                               
33 MATĚJŮ, Petr a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování 
sociálních tříd? [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: sda.soc.cas.cz/stwp/97-2.doc
34 MATĚJŮ, Petr a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování 
sociálních tříd? [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: sda.soc.cas.cz/stwp/97-2.doc
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privatizace a princip kapitalismu obecně, který rozevřel více sociální nůžky, než tomu 

bylo v minulých režimech. Navíc nejnižší dělnická třída již nemá výjimečná statut, 

naopak byla zařazena na nejnižší příčky a potýká se s jistým ponižováním a 

zostouzením. Tyto fakta jsou platná pro celé spektrum postkomunistických stran. 

Transformace v postkomunistických zemích proběhla samozřejmě i na úrovni 

mediální. Česká republika již byla zmíněna výše. Mediální scéna se v každé zemi 

samozřejmě částečně liší, avšak lze najít jisté společné rysy. V porovnání se západními 

zeměmi je prvním zajímavým faktem věk novinářů, který je v rámci postkomunistickým 

zemí středovýchodní Evropy nižší, než tomu bývá zvykem. Je tu tedy vidět citelná 

ztráta celé jedné generace, která si i odráží v nezkušenosti, povrchnosti a postojích nové 

žurnalistické vlny. V tomto případě je výjimkou Polsko, kdy novinářské elity jsou stále 

tvořeny zkušenými novináři. Na druhou stranu vyšší věk novinářů v Polsku i přináší 

riziko spojení těchto osob s bývalým režimem, což měl ošetřit lustrační zákon, který ale 

nakonec po tvrdém odporu (i z řad liberálních novinářů) neprošel. Těžko mohou ovšem 

demokratická otevřená média stát na lidech, kteří byli nějakým způsobem zapleteni 

s minulým režimem. Další kritika na hlavy novinářů je spíše spojená se strukturou 

médií, která nejen že nabírá v zájmu nízkých platů nezkušené novináře, ale rovnaje 

vystavuje časovému presu, kdy následně dochází k chybám, neověření informací atd.

Dalo by se říci, že například v České republice je mediální scéna velmi otevřená, kdy se 

novinářem může stát naprosto každý. 

V protikladu k tomu je třeba Slovinsko, kde jsou novináři vyčleněnou uzavřenou 

skupinou, která se vyznačuje jistým elitářstvím. Většina novinářů, patřících do této 

skupiny, jsou bývalí reformní komunisté, kteří se po revoluci dali na podnikání a tak 

vytvořili na určitou dobu ve Slovinsku specifickou vrstvu, kde se propojovala 

ekonomická, politická i mediální moc.  Směrem k jihu se situace spíše dále zhoršuje a 

objevuje se větší a větší vliv státu. 

V Chorvatsku je situace ještě docela podobná té Polské či České republiky,

novináři zde však mají větší prestiž a stejně jako v Polsku jsou i finančně ohodnoceni a 

to i přes fakt, že jejich mediální trh je ještě výrazněji menší než český. Situace 

v Chorvatsku se začala zlepšovat po smrti prezidenta Tučmana.  
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Naproti tomu například Srbsko je v situaci, kdy média jsou prakticky podřízena 

státu, i když neoficiálně. Ředitelem veřejnoprávní televize se například stal poradce 

premiéra. Soukromá média jsou převážně bulvárního charakteru, kdy různá uskupení, 

která propojují politickou moc se zločineckými organizacemi, zakládají další a další 

bulvární média, zvláště denní tisk, který například po roce zanikne po nahromadění 

žalob za lživé články, avšak během toho roku již stihne rozpoutat silnou antikampaň 

proti nepohodlným představitelům, která se přece jen do podvědomí lidí uloží. Výraz 

bulvární zde neznamená to samé, co v ČR, tedy pokleslou žurnalistiku a zaměření na 

média, ale spíš rasistické, šovinistické, nacionalistické názory a propagandu. Tento 

trend je podobný v okolních zemích, kde cesta ke svobodným médiím bude ještě dlouhá 

a složitá.

Problémem napříč téměř všemi postkomunistickými zeměmi jsou rovněž 

veřejnoprávní média. Jejich vymezení není dost často jasné, jejich samostatnost je 

zpochybňována, protože jsou určitým způsobem napojena na vládu a vznikají tak třecí 

plochy, kdy často dochází k politizaci. Faktorem, který má na politizaci médií obecně 

velký vliv je faktor trhu a jeho velikosti. V případě malého trhu jsou častější osobní 

známosti a propojenosti s politiky, existence nezávislých deníků je prakticky nulová a 

na novináře je vyvíjen značný tlak. Naopak v případě většího trhu, jako je třeba 

v Polsku, je možnost vzniku mediálních institucí, která si téměř produkují své vlastní 

politické strany, tedy než o politizaci médií by se dalo mluvit o medializaci politiky. Ani 

tento jev se samozřejmě nedá popsat jako ideální stav.

Velký podíl na stavu mediální scény ve spojení s politikou má odkaz komunistů, 

který v zemích zůstal a který dnešní vlády nikterak nenapravují. Odkaz jistého 

morálního propadu, zničení politické i mediální kultury, který nedokáže překonat ani 

institucionální rámec či nějaké právní vymezení. Možná se tento stav dokáže usilovnou 

prací a příkladnými vzory po čase změnit. V současné době to na to ale nevypadá.

1.4 Mediální konstrukce reality

Ve většině knih o politických či mediálních teoriích se dříve či později setkáme 

s myšlenkou o propojenosti médií a politiky, médií a veřejného myšlení, médií a 
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manipulace. Otázkou vždy zůstává, jakým způsobem jsou média schopna veřejnost 

ovlivňovat a na kolik jsou ji schopna ovlivňovat.

Přístupy k této otázce se štěpí na dva hlavní proudy a to objektivistický a 

konstruktivistický. Objektivistický vychází z teorie, že existuje nějaké objektivní vnější 

skutečno, které není tvořeno subjekty, ale funguje nezávisle na nich. Vnímání této 

reality subjekty je dáno interakcí s tímto skutečným světem, je tedy objektivně 

konstruováno, není odvislé od porozumění dané věci nebo od interpretace tohoto 

porozumění. Pokud vycházíme z teorie, že myšlení pracuje pouze v realitě symbolů a ty 

svoje významy dostávají právě po tom, co jsou dány do vztahu s objektivním světem, 

tak tedy vzniká zobrazení skutečnosti35. V praxi médií to tedy znamená, že existují 

nějaké vnější objektivní události, které by novináři měli být schopní objektivně 

interpretovat. Z toho vychází i mnoho teorií, které vidí média jakožto zrcadlo reality, 

které je po určení vhodných postupů schopno vhodně interpretovat události a téměř 

nezkresleně je poslat dál k příjemci, čímž je možno podpořit informovanost společnosti 

bez obav o manipulaci, která by se pod tím mohla skrývat.

Opačný přístup, tedy konstruktivistický, to však vidí odlišně. Vnímá subjekt ne 

jako pasivního přijímače, ale jako aktivního tvůrce reality, který si vnímání světa 

uzpůsobuje dle svých zážitků, dosavadního poznání, tedy si danou událost interpretuje 

svým vlastním způsobem. Podrobněji se tomuto jevu jakožto sociální konstrukci reality 

věnuje P. Berger a T. Luckmann ve své knize Sociální konstrukce reality, který vyšla již 

v 60. letech a byl na ní znát vliv Alfreda Schütze. Teorie staví na faktu, že realita není 

neměnná, ale tvoří ji sociální procesy, kdy se z ní stává intersubjektivní jev, který každý 

člen společnosti sdílí s dalšími, čímž dochází k integraci. Zkoumáním tohoto jevu a jak 

k němu dochází, se autoři pokouší o objektivaci subjektivních procesů. Základním 

prvkem, který tvoří pro každého současnou realitu je sociální struktura, který je 

souhrnem typizací a opakování vzorců interakcí, typizace je tím anonymnější, čím je 

vše vzdálenější od „tady a teď“. Možností, jak čiré subjektivitě dodat objektivity, je 

jazyk, lidské vyjadřování. Mluvou se má vlastní realita stává objektivně přístupnou, 

prostřednictvím tohoto jevu dochází ke vzniku sociální zásoby vědění, která se předává 

dalším generacím. Z ní vycházejí ony sociální struktury a typizace, které užíváme 

v běžném životě. Tento model funguje do chvíle, než se objeví něco, co se tomuto 

                                               
35 Ženy, oheň a nebezpečné věci. Praha: Triáda, 2006. ISBN 80-86138-78-X.
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chápání a vzorcům vymyká. Vzorce vznikají habitualizací, což to prakticky znamená 

zvykem na danou činnosti či postup při stálém opakování. Ve chvíli, kdy si dané zvyky 

či jednání habitualizuje určitý typ subjektů/objektů, dochází pro okolí k typizaci této 

činnosti, čímž dochází k institucionalizaci. Tento konstrukt se pak předává dalším a 

dalším generacím, šíří se a je vykládán jako nezpochybnitelný realita, která díky 

typizaci předurčuje určitým subjektům/objektům jisté role a místo, které bude zaujímat. 

Tyto role jsou pak vzájemně hrány a sociální konstrukce uzavírá svůj rámec. 

Média, jeden z nejmocnějších sociálních aktérů, tedy místo toho, aby danou 

realitu zobrazovala, tak ji spíš vytváří, ovlivňují a zasahují do dané institucionalizace. 

Realita sama prakticky vzato neexistuje, stává se realitou až ve chvíli, kdy je jako 

taková označena, jak vyplývá i z Thomasova teorému: „Jestliže je určitá situace lidmi 

definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích36“. Dochází tedy k jevu, kdy 

média nepopisují jev ve vztahu k objektivní realitě, ale čtenáři si do své subjektivní 

reality a potažmo z jejich hlediska objektivní, dosadí právě ono mediální sdělení a tomu 

se snaží realitu uzpůsobit. Vychází se z jednoduché víry, že co napíší média, je pravdou. 

V tom případě se tedy daný fakt skutečně pravdou stává. 

Zpráva od komunikátora přes médium k příjemci ale obvykle není posílána 

s oním úmyslem, komunikátor má na věc jen nepřímá vliv, je plně pod vlivem 

mediálních aparátů, které si po uvedení do života, už žijí svým vlastním životem. Velký 

podíl na to má proces tvorby novin jako takový, tedy výběr zpráv dle zpravodajských 

hodnot, existence agendy setting a gatekeepera. 

S pojmem a definicí v rámci mediálních studií gatekeeper přišel americký 

sociolog David Manning White. Zajímalo ho, dle jakých kritérií vybírají editoři zprávy 

do novin a na kolik je ono jednání promyšlené. Zjistil, že editoři dále do světa posílají 

jen nepatrný zlomek práv, které obdrželi od svých pracovníků či agentur, zhruba jen 

10% a těch deset procent je vybíráno na intuitivní bázi, která si dává za cíl potěšit co 

nejvíce své publikum, tedy čtenářstvo. Dle dalšího teoretika Pamely Shoemakerové 

dokonce žurnalisté i události ve zprávy přetvářejí. 

Gatekeeper není ve svém rozhodování zcela nezávislý, ale na jeho chování 

existují jisté vlivy, které zkoumala Shoemakerová a Reese, kteří vytvořili hierarchický 

                                               
36 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.
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model vlivů na obsah sdělení, který se skládá z pěti úrovní vlivu. Podstatnou otázkou 

není jen, jak média působí na publikum, ale i co působí na média, oba aspekty jsou úzce 

provázány. Těch pět úrovní se skládá z roviny individuální osobnosti, která má nejnižší 

vliv. Jde prakticky o psychologické vlastnosti žurnalisty. Další rovinou je rovina 

mediálních rutin, kdy dochází k zaběhnutí jistých postupů v rámci daných organizací. 

Třetí rovinou je rovina organizační, která ovlivňuje výběr zpráv a novináře z hlediska 

majitelů, tlaků vytvářených organizační strukturou. Čtvrtou rovinou je pak rovina 

extramediální, která zahrnuje vlivy vnějšího okolí, tedy ekonomickou, politickou, 

sociální situaci a podobně. Třetí a čtvrtá rovina již byla ve spojitosti s médií a jejich 

reflexí politických ideologií zmíněna v rámci kapitoly 1.2, kdy byly zmíněny podmínky 

české mediálního trhu a z toho vyplývající problémy, které nás řadí do středomořského 

typu. Pátá rovina je pak rovina ideologická, kterou tvoří extramediální vlivy nejvyšší 

úrovně. To znamená provázanost médií se systémem, jejich podporování sociální a 

politické stability, což znamená utvrzování a blahořečení současného stavu, který je 

prezentován jako nejlepší možný a varování před jakýmkoliv pokusem o změnu či 

revoluci, kdy tedy média svým způsobem brání v jakékoliv změně a snaží se zuby nehty 

udržet stávající koloběh, ať už je skutečně dobrý či ne, na tom nezáleží.

Z tohoto hlediska to však znamená, že teorie o svobodných médiích je prakticky 

chybná, protože média sama nejsou schopna již ze své podstaty a struktury nezávisle 

fungovat a vždy jsou vlastně v područí daného systému a státu, tedy je zcela jedno, zda 

totalitního či demokratického, protože i při neexistenci reálné cenzury ze 

strany vládního aparátu, dochází vlastně k jisté formě autocenzury, která je o to 

zákeřnější, že je prakticky automatická, podvědomá. Média, která fungují v rámci 

kapitalismu, tedy nikdy kapitalismus skutečně hloubkově jakožto systém kritizovat 

nebudou a tedy i čtenáře budou přesvědčovat o tom samém názoru. Sami čtenáři ale 

zase zpětně mají vliv na to, o čem žurnalisté píší a tedy je to takový začarováný kruh 

vzájemného utvrzování a potvrzování jich stávajících principů a struktur. 

Zajímavým objevem bylo i poznání ohledně synchronizace zpráv a komentářů, 

kdy bylo nejprve určeno téma komentářů a k nim pak dosazovány vhodně zprávy, tedy 

logicky zcela opačný sled postupu než jaký by měl v rámci objektivity být. Tímto 

způsobem jsou do zpráv buď explicitně či implicitně vpraveny hodnotové soudy, tedy 
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prakticky buď je daný hodnotový soud už zabudován přímo do zprávy, nebo jsou 

vybrány pouze zprávy, který prostě a jednoduše daný názor potvrzují37. 

Z těchto poznatků neplyne fakt, že by média realitu vyloženě zkreslovala, 

protože to by nejdříve muselo něco jako realita hmatatelně existovat, ale že média 

částečně tyto konstrukty reality tvoří. Tento závěr samozřejmě napovídá faktu, že jsem 

se přiklonila ke konstruktivistické teorii a ne reflexivní. Pokud bychom se na toto 

východisko podívali optikou polické propagandy, tedy zajímali se o možný dopad na 

interpretaci politických ideologií a potažmo stran v mediích, pak se nám potvrdí tvrzení 

uvedená v předchozích kapitolách, tedy že média nejsou objektivní a vůbec otázka 

obsažená v této bakalářské práci, tedy jak média přistupují k levici v našich končinách, 

má smysl. 

1.5 Vliv médií na veřejné mínění

Základními otázkami, které si kladou výzkumy v rámci mediální problematiky, 

jsou: Kdo s kým komunikuje, proč, jak, o čem a s jakým důsledkem38. Pro moji práci je 

nejzajímavější především poslední část a to s jakým důsledkem, tedy jaké dopady 

názory prezentované mediální sférou skutečně mohou mít. Tuto výzkumnou otázku ale 

samozřejmě nelze zcela odloučit od těch předchozích, protože jsou úzce provázány.

Možný vztah médií a společnosti se snažila již v roce 1956 popsat kniha Čtyři 

teorie tisku, kdy byly nastíněny čtyři varianty interakce. První byla autoritářská teorie, 

která popisovala média jako prostředníka, který interpretoval názory nějaké vyšší 

autority, kdy média formulovala žádoucí pohled na společnost. Druhou teorií byla 

libertariánská, která věřila ve funkci svobodného tisku, tedy, že média mohou 

prosazovat kdykoliv, jakkoliv jakékoliv své názory, kdy nakonec právě díky tomuto 

faktu a široké diversifikaci médií byly tyto názory vyrovnaně zastoupeny. Třetí teorie se 

nazývá společenské zodpovědnosti, kdy vychází z faktu, že média mají vůči společnosti 

jistý závazek, který by se měla po celou dobu svého fungování snažit dosáhnout, tedy 

směřovat k přínosu pro společnost. Poslední teorie je sovětská, která primárně určuje 

                                               
37 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.
38 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-
5.
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média k roli socializační, vzdělávací, utvářející veřejné mínění, sloužící především 

dělnickému lidu39.

Tyto teorie doplnil v roce 1992 McQuail o další dvě, tedy rozvojovou teorii 

médií, kdy by měla média socializovat a vzdělávat národ. A druhou teorii demokratické 

participace, kdy média neměla být centralistická, ale podporovat práva menšin a jim 

umožňovat přístup a spolupráci. 

Nejblíže současné situaci by se jevil nejspíše model autoritářský, avšak v dnešní 

době výše zmínění teorie doplnili Paolo Mancini a Daniel P. Hallin třemi systémy médií 

v postmoderním světě, které jsou již zmíněny v minulé kapitole. Těmi systémy jsou 

středomořského, severoevropského-středoevropského a liberálního, kdy pro české 

prostředí se jeví jako odpovídající systém středomořský. Tedy novináři jsou otevřeně 

politicky zaujatí, jsou ideologicky zamření, velký vliv má stát a je s médii velmi 

provázán.

Je dobré si uvědomit, že média jsou vydávána a vnímána masovým publikem. 

Masa je nový typ sociální formace v moderní společnosti. Je mnohem rozprostřenější 

než dav, veřejnost nebo skupina. Je rozptýlená a její příslušníci se obvykle navzájem 

neznají a nezná je ani ten, kdo mase dal vzniknout. Chybí vědomí identity, 

sebeuvědomění příslušníků masy a nejsou schopni ani organizovaným způsobem 

společně jednat. Masa se vyznačuje proměnlivým složením v měnících se hranicích. 

Nevyvíjí žádnou činnost, naopak činnost je na ní vyvíjena – je předmětem manipulace. 

Je různorodá (heterogenní), nesmírně početná a její členové pocházejí z nejrůznějších 

společenských vrstev a demografických skupin. Je stejnorodá (homogenní) ve smyslu, 

že si její příslušníci vybrali stejný objekt zájmu a dále v tom, jak na ni nahlížejí ti, kteří 

by masou rádi manipulovali40.

Publikum popisuje Reifová v knize jako sociální kolektivitu, která sdílí určitý 

mediovaný obsah jako předmět své pozornosti. Sdílená pozornost se může formovat na 

základě různých faktorů: sociální charakteristiky (publikum, jehož koherence je určená 

věkem, genderem či příjmem); místo (např. publikum lokálních médií); čas (např. 

                                               
39 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-
80-7367-287-4.
40 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-574-5.
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publikum v prime-time); konkrétní médium (např. publikum ČT), konkrétní obsah 

(např. publikum Večerníčku). Publikum se nejčastěji charakterizuje na základě odlišení 

od jiných. Základní pohyb mezi pojetími publika v mediálních studiích lze popsat jako 

přechod od „publika v jednotném čísle“ (masa) k „publikům v množném čísle“ (sociální 

skupina, trh, subkultura). V prvních dekádách 20. století bylo publikum médií v souladu 

s teorií masové společnosti a velkými teoriemi a přechodu tradiční společnosti v 

moderní společnost chápáno jako jedna, homogenní, vnitřně nerozrůzněná masa (jev, 

který vykazuje stejné kvality ve všech svých částech). Postupně se pojetí publik 

komplikovalo; publika se fragmentalizovala a výklad jejich jednání se stále více 

odpoutával od představ o pasivním reagování na aktivitu producentů41. Přechod k 

aktivnímu publiku v rámci zaměření mediálních studií lze datovat do několika 

posledních desetiletí (od přelomu 70. a 80. let). Přesun od studia účinků médií ke studiu 

mediálních publik přináší nové pole pro výzkum médií, ústředním motivem je 

sémiotická aktivita publika. Publikum je tedy chápáno jako aktivní tvůrce významů42.

Rozdílem mezi běžnou komunikací a masovou je tedy kromě výše uvedeného 

typu publika i odložená zpětná vazba, nepřímá komunikace a organizace dané 

komunikace.

Veřejné mínění je dáváno do protikladu k mase nebo davu, protože na rozdíl od 

nich je postavěno na racionalitě, které je dosaženo veřejnou debatou, kdy je ve světle 

zájmu nějaké téma či problém, když zanikne téma, zanikne i veřejnost. 

Pokud hovoříme o veřejném mínění, máme na mysli souhrn názorů a 

hodnocení, které členové společnosti vyjadřují k určitému tématu. Pro veřejné mínění 

existují i jiné definice, avšak tato se pro danou otázku v kontextu politických stran a 

ideologií hodí nejlépe. Veřejné mínění se dostalo do popředí zájmu ve 30. letech 20. 

století, kdy se začaly rozvíjet empirické kvantitativní výzkumy veřejného mínění. 

Základy pro tyto výzkumy položil Gallup, který se místo diskursivního modelu 

veřejnosti zaměřil na individuality, které v součtu tu společnost tvoří. Již v antice byl 

definován základní spor, který se po léta s pojmem veřejné mínění vážně a to: 

aristotelské pojetí a platónské pojetí. Aristotelské pojetí předpokládá, že jsou občané 

schopni nezávislého úsudku a tedy měla by jim být umožněno rozhodovat o politických 

                                               
41 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267
42 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-
80-7367-287-4.
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záležitostech a veřejných otázkách. Platónská idea by naopak veřejnost z důvodu jejich 

nekompetence od zásahu do chodu státu či podstatných veřejných otázek zcela odřízla. 

Každopádně v praxi převládá zatím první pojetí, tedy lidé mají podíl na veřejných 

otázkách a to bez ohledu na svůj intelekt, kompetence či vzdělání. S postupem času se 

debaty o veřejném mínění více zaměřily směrem vztahů mínění a postojů a role sociální 

kontroly43. 

Zajímavý koncept v této návaznosti přinesla Elisabeth Noelle-Neumannová se 

svojí Spirálou mlčení. Základem této teorie je fakt, že člověk má hluboce v sobě 

zakořeněny obavy nějak vybočovat, být se svými názory či postoji v menšině či 

osamocen. Proto zcela automaticky vnímá okolí a jeho prezentaci názor a tak si sám 

utváří dojem, který názor je většinový a převládá a který nikoliv. Pokud nabude dojmu, 

že jeho postoj není ten majoritní, pak začne tento postoj projevovat míně či dokonce 

umlkne zcela. Z toho ovšem logicky plyne, že ten názor, který je společnosti nehlasitěji 

slyšet (a často bývá nejhlasitěji slyšet právě ten nejhloupější), umlčí opozici, díky tomu 

další lidé nabudou dojmu, že jejich názor je v menšině a rovněž umlknou, až téměř 

zcela vyhraje onen jeden hlavní názor. Zajímavá je spojitost s médii, která jsou obvykle 

nositelem dominantního názorového proudu ve společnosti, či spíše bych měla říct, že 

ten proud sami tvoří, právě tím, jaké zprávy a v jakém stylu veřejnosti předkládají. 

Média tedy často hrají tu roli informátora, který ukazuje hlavní názorový proud a vůči 

kterému se opozice začne bát vystupovat. Pokud se budeme držet teorie, že média 

v České republice jsou převážně pravicová a jsou i ve svých informacích zaujatá vůči 

levici, pak by mělo dojít právě k oné spirále mlčení, kdy levicoví voliči se budou bát říci 

svoji volbu, jelikož díky agresivní pravicové propagandě budou za tento názor izolováni 

či potrestáni. Dobrou příkladem jsou v tomto případě voliči komunistů, kdy se KSČM 

pravidelně dostává do parlamentu a má poměrně pevnou pozici na politickém nebi, 

avšak veřejné se téměř nikdo neodváží přiznat k tomu, že tuto stranu volí. Tento trend 

dle mého názoru částečně tvoří právě média, která vytvářejí negativní asociace s touto 

stranou, na což se zaměřím v praktické části. Média jsou vůbec obecně v oblibě u 

politiků a jsou ráda používána pro politické kampaně, protože vliv je znásoben 

respektem a důvěrou vůči zdroji, kdy média se obvykle těší podstatně větší přízni než 

                                               
43 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267
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politici44. Navíc média často vládnou jistou expertní mocí, tedy vyvolávají dojem, že 

mají vyšší a hlubší znalosti než příjemce, který tedy jejich slovům věří.

Pokud tedy vycházíme z uvedené premisy, že novináři jsou zaujatí, otázkou stále 

zůstává, jaký to má vliv na veřejné mínění a jak moc ho to ovlivňuje? Existuje víra v 

moc médií. Média můžou způsobit změnu postoje, názorů, kolektivní reakci, paniku, 

odcizení, znecitlivění, socializaci, definováni skutečnosti, trivializaci45. Na tomto 

předpokladu prakticky stojí celá mediální sféra a k ní přimknuté oblasti. I když jsou 

vlivy médií na první pohled často znatelné, v praxi se těžko dokazují. Jak již bylo 

řečeno, teoreticky média realitu netvoří, oni její konstrukt jen pomáhají tvořit, tedy i 

v názorových směrech jsou média často jen jednou z příčin daného myšlení a je náročné 

určit, jak moc velkou procentuální účast zastupují. V rámci historie se názor na účinnost 

médií různě formoval a přeměňoval. McQuail ve své knize Úvod do teorie masové 

komunikace popisuje čtyři fáze. 

Všemocná média: tato fáze trvá zhruba do konce třicátých let. Zde jsou média 

interpretována jako silní manipulátoři, kteří mají obrovskou moc nad názory publika, a 

tedy publikum je zcela bezbranně ponecháno v rukou jejich tvůrce či majitele. 

Zneužívání médií diktátorskými režimy pro propagandu, tuto teorii potvrzovalo. V té 

době se prosazovala tzv. Teorie zázračné střely. Na druhou stranu by se pak média dala 

použít k vyšším cílům a účelům a k pozitivním výsledkům.

Teorie mocných médií vystavena zkoušce: tato etapa trvá až do let šedesátých. 

V tomto období bylo uděláno mnoho průzkumů a analýz, které se především snažily 

změřit vliv přesvědčování a politických kampaní. Příjemce už nebyl brán zcela 

homogenně, ale dokonce došlo na rozlišení dle jeho motivů. Výsledky studií nebyly 

uspokojivé a snížily značně víru v sílu mediálního sdělení. Potvrdily skutečnosti 

z minulé kapitoly, že média spíš podporují stávající názorový proud a doplňují ho, než 

že by ho zcela přetvářela, vliv tedy mají, ale ne tak revoluční.

Znovuobjevení mocných médií: studie provedené v předchozích letech byly 

označeny za špatné, protože se zaměřovaly na špatné ukazatele. Novými ukazateli byly 

dlouhodobé vlivy, poznávací procesy, motivace příjemců, kolektivní fenomény. Tento 

                                               
44 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-
5.
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trend byl značně podpořen rozšířením televize, která se zdála jako prostředek mediální 

manipulace ještě silnější než předešlé prostředky. 

Dohodnutý vliv médií: Poslední fáze je víceméně popsaná v předchozí kapitole 

Mediální konstrukce reality. Je dáno, že média vytvářejí sociální procesy a historii, 

zatímco publikum si konstruuje svůj vlastní pohled na sociální realitu a na její vztah k té 

mediální. Moc je tedy v rukou jak médií, tak publika.

Když už jsou zde popisovány teorie mediálních účinků, bylo by vhodné si tento 

pojem nadefinovat: „zamýšlené či nezamýšlené důsledky činnosti masových médií“.

Mediální účinnost je pak výkonnost médií při dosahování nějakého záměru. Účinky 

mohou být jak v oblasti kognitivní, afektivní či v dopadech na jednání. Tyto oblasti jsou 

poměrně rozsáhlé a těžko zkoumatelné, avšak zužit se nedají ani pro politickou a 

ideologickou sféru, která nás zajímá nejvíc. Média mají moc způsobit záměrnou změnu, 

způsobit nezáměrnou změnu, způsobit méně významnou změnu, usnadnit změnu, posílit 

existující stav či zabránit změně. Toto všechno jsou ale prakticky vzato pouze teorie, 

z kterých budu vycházet v praktické části. Reálné 100% výzkumy, které by dokázaly 

potvrdit vztah mezi médii a jejich vlivem na veřejnost neexistují. Jisté průzkumy 

veřejného mínění či vlivu na něj vydávají a publikují opět zase média, což ovšem 

vytváří poněkud začarovaný kruh. Základem podobných průzkumů musí být kvalita, 

což často neplatí a i přes to jsou tyto výzkumy prezentovaný jako relevantní. 

2. Metodologická část

2.1 Hypotézy a výzkumné otázky

Výzkumné otázky a hypotézy se sestaví na základě teoretické části, kde byla 

nastíněna teoretická fakta a myšlenky, které nyní zkusíme dokázat a potvrdit či naopak 

vyvrátit. 

Primární téma, kterého se teoretická část dotýká, je pozice levicových stran a 

levicové ideologie obecně v České republice, která se vyznačuje těžkou zátěží 

minulosti, kdy byla nuceně držena v totalitním režimu. Totalitní režim byl nastolen 

politickou stranou KSČ, což byla strana, která na politickém spektru reprezentovala 

extrémní levici. Právě z hlediska oné historie je zajímavé, jak transformovaná 
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společnost na levicové strany pohlíží a na kolik tento jejich názor podporují média. 

Média by sice měla být nezaujatá a nestranná, nebo se o tento ideální stav neustále 

pokoušet, avšak v České republice je velká, možní i majoritní, část médií pravicová a 

proto vycházíme z předpokladu, že tato média vykreslují negativně strany levicové, 

nejsou k nim zcela objektivní a tento mediální obraz dále předávají společnosti.

Novináři, kteří se na médiích podílejí, jsou také jen lidé ovlivňovaní prožitými zážitky a 

stereotypy, proto není překvapivé, pokud se jistý odpor k levici zobrazuje i v jejich 

pracích. Otázky se tedy budou týkat potvrzení, zda média skutečně vykreslují levici 

neobjektivně či negativně a jaký mediální obraz tedy tvoří.

HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA:

Jakým způsobem je ve vybraných celostátních denících a týdenících 

prezentována levicová ideologie a levicové strany působící v České republice?

Celostátními deníky jsou myšlena tištěná periodika, která vycházejí každý den a 

jsou vydávána po celé České republice a zabývají se celonárodními otázkami, nikoliv 

regionálními. Obvykle k nim ale nějaké regionální mutace patří. V tomto případě jsem 

si zvolila deník Právo, Mladou frontu DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny. 

Politické rozložení těchto deníků není vyrovnané, ale odráží to poměrně dobře reálný 

stav, jaký panuje v České republice.

Deník Právo je považován obecně za levicový, zatímco MF DNES a Lidové 

noviny jsou deníky spíše pravicovými. Hospodářské noviny pak považuji za seriózní 

tisk, který tíhne spíše k jisté formě konzervatismu a možná by se dal zařadit na politický 

střed, rozhodně ale je víc názorově vyvážený a není to klasický pravicový tisk jako 

právě MF DNES či Lidové noviny.

Týdeníky se, jak již název napovídá, vydávají pouze jednou týdně, mají jiný 

formát a jsou tištěny na kvalitnější papír. Rovněž obsahují barevné fotografie. Z velké 

části v nich převažují komentáře, úvahy a analýzy, jsou tedy svým způsobem více 

názorově ovlivněny osobou novináře, ale obvykle jdou rovněž víc do hloubky. 

Z týdeníků jsem si zvolila týdeník Respekt a Reflex. Reflex považuji za zcela otevřeně 

pravicový plátek, méně seriózního typu, který je ale mezi jistými skupinami obyvatel 
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velmi oblíben, proto je zajímavé udělat i jeho analýzu. Respekt je naopak spíše středo-

pravicový a serióznější. 

Hlavní výzkumná otázka chce zjistit, jakým způsobem výše uvedená média 

levici a s ní spojené strany, v tomto případě tedy ČSSD a KSČM, popisují. Jaký spojení 

k tomu využívají, s jakými pojmy se v článku dané výrazy často objevují, s jakými 

asociacemi je tedy média pojí a jak pozitivním či negativním stylem je prezentují. 

VEDLEJŠÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY:

VV1: Jsou levicové strany (KSČM, ČSSD) spojovány se svojí minulostí? Je tato 

v článcích zmiňována, i když to není nutné? 

H1: Levicové strany KSČM, ČSSD jsou stále silně spojovány se svou minulostí, 

proto tyto skutečnosti budou v některých článcích uvedeny.

H2: Větší procento nadbytečných zmínek o minulosti těchto stran se bude 

objevovat v denících MF DNES, Lidové noviny a týdeníku Reflex

H3: V květnu roku 2010 se konaly volby. Předpokládám tedy v tomto měsíce 

nárůst zmínek o minulosti levicových stran od pravicového tisku MF DNES, Lidové 

noviny a Reflex a to v zájmu odrazení veřejnosti od zvolení levice.

Operacionalizace: Minulostí KSČM či ČSSD se v tomto kontextu myslí odkaz 

na dřívější podobu těchto politických uskupení a jejich podíl na totalitním režimu před 

rokem 1989. Obě dvě strany se určitým způsobem od minulého působení distancovaly, 

přesto je zřejmé, že tíhu tohoto historického údělu stále nesou. Média si toho jsou 

vědoma a sama, ať již z dobrých či špatných důvodů, tento obraz levicových stran, 

jakožto nedůvěryhodných, dále prezentují. Nejčastěji jsou tato témata zneužívána ve 

volebních kampaních pravicových stran, které se tak snaží nalákat voliče ne tím, co 

jsou, ale právě tím, co nejsou.

Indikátory: Část textu, v níž se objevují ve spojitosti se stranami narážky na 

jejich minulost, tedy KSČ, totalitu, soudruhy aj.

Hodnoty: 
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1)Ano, objevuje se, má logickou souvislost s textem

2)Ano, objevuje se, nemá logickou souvislost s textem

3) Ne

VV2: Jsou levicové strany KSČM či ČSSD v článcích spojovány s Ruskou 

federací? 

H4: Ano, levicové strany budou spojovány s Ruskou federací a to převážně 

jakožto možná hrozba. Tím bude znovu poukazováno na jejich minulost a na jejich 

nedůvěryhodnost.

Operacionalizace: Stejně jako ve vedlejší výzkumné otázce č. 3 vycházíme 

z teorie, že levicové strany v České republice se ještě zcela nezbavily stigma minulého 

režimu a jsou tím sankciované. To samo platí v našich končinách o pro Ruskou federaci, 

která dříve tvořila pilíř Sovětského svazu, a která držela v rukou reálnou moc nad

okolními státy. Pro Českou republiku připadá v úvahu spolupráce s EU, USA či právě

Ruskou federací a je nutné tyto tři aspekty nějak moudře diplomaticky vyvažovat. Část 

veřejnosti se ale obává vstřícného přístupu k Rusku, protože se obává opakování 

minulosti nebo alespoň toho, že by se Rusko mohlo pokusit to zopakovat. Jelikož 

levicové strany za minulého režimu byly současné Ruské federaci podřízeny, jsou 

podezřívány z tajné sympatie a podporování těsné spolupráce s Ruskem. Chceme vědět, 

kolik procent článků tyto názory přiživuje. V této výzkumné otázce se zaměříme na to, 

jak moc tento názor média podporují a dotváří.

Indikátor: Zmínka v článku o vztahu k Ruské federaci či vztahu ke spolupráci 

s Ruskou federací v souvislosti s KSČM či ČSSD

Hodnoty: 

1)Ano, je zmíněno, popisováno negativně či jako hrozba

2) Ano, je zmíněno, popisováno neutrálně

3) Ano, je zmíněno, popisována pozitivně

4) Ne
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VV3: Jsou levicové strany (ČSSD, KSČM) v článcích spojovány nějakým 

způsobem s krizí v Řecku, jsou s ní dávány do souvislosti?

H5: Ano, chování a strategie ČSSD či KSČM bude dávána do spojitosti 

s chováním vlád v Řecku.

H6: Před volbami, tedy v květnu 2010, bude prudký nárůst těchto názorů 

v pravicovém tisku.

Operacionalizace: V roce 2008 nastala Celosvětová ekonomická krize, která se 

citelně dotkla ekonomiky mnoha států, jak v USA, tak v Evropě. Jedním z těchto států 

bylo a stále je i Řecko. V roce 2009 se projevil naplno dopad globální krize umocněný 

chronickými strukturálními nedostatky národní ekonomiky snižujícími její 

konkurenceschopnost. Řecko se pomalu ale jistě dostalo do nezvladatelné hospodářské 

situace, na kterou měla značný vliv jeho obrovská zadluženost, kterou způsobily 

předchozí vlády. Začaly se objevovat teorie, že zadluženost byla způsobená příliš 

štědrým sociálním státem a veřejnou sférou. Mnoho lidí začalo věřit tomu, že daný stav 

způsobila levice se svým neekonomickým přístupem. Tento jev se pochopitelně objevil 

i v České republice, kde byl aplikován na naše levicové strany s tím, že s jejich 

přístupem Česká republika skončí právě jako Řecko. Tohoto argumentu se ujaly 

pravicové vlády v roce 2010 a s ním i vyhráli volby. Otázkou opět zůstává, jak široce 

šířila tento názor mezi veřejnost média. Zjistíme tedy, v kolika procentech článků se 

daný názor objevil.

Indikátory: Článek obsahuje spojitost Řecka a ČSSD či KSČM a nějakou formu 

jejich připodobnění

Hodnoty:

Ano, obsahuje

VV4: Je levicová ideologie spojována s ekonomickou krizí v Řecku? Je 

označovaná jakožto viník?

H7: Ano, levicová ideologie bude spojována s ekonomickou krizí i krizí 

v Řecku, kdy tyto dvě události jsou propojené. Bude tvrzeno, že to levicový a sociální 

přístup vlád zavinil daný stav.
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H8: Před volbami, tedy v květnu 2010, dojde k nárůstu těchto názorů 

v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.

Operacionalizace: Tato otázka navazuje na vedlejší otázku č. 5. Vychází ze 

stejných teoretických předpoklad, avšak tentokrát se zaměřuje na spojování levice 

jakožto levicové orientace s krizí v Řecku. Články tedy již nemusí nutně mluvit o 

levicových stranách ČSSD či KSČM v České republice, ale postačí jakákoliv spojitost 

s levicovou politickou orientací.

Indikátory: Článek obsahuje spojitost levicové politické ideologie a krize 

v Řecku.

Hodnoty:

Ano, levice označena jako viník

Ano, levice označena jako možný spoluviník

Ano, ale teorii o vině levice zamítnuta

VV5: Používají média v článcích dotýkajících se levicových stran pozitivní či 

negativní zpravodajské hodnoty? Či zůstávají neutrální? 

H9: Vzhledem k závěrům teoretické části práce, kde jsem vyšla z premisy, že 

pravicové noviny mají skutečně tendence zveličovat pozitivní aspekty svých 

ideologických představitelů a zároveň i zdůrazňovat negativní stránky oponentů, tak 

předpokládám, že převažovat budou hodnot negativní, protože z daných deníků a 

týdeníků je levicového směru pouze jeden a to Právo. Rovněž média více táhnou 

k používání negativity než pozitivity, tedy i to podporuje můj názor. 

Operacionalizace: V knize Žurnalistika od autora Stephana Ruß-Mohla se uvádí 

šest dimenzí, které tvoří faktory, podle kterých si vybírají či naopak nevybírají dané 

události do médií. Tyto faktory zpracoval na základě práce Galtunga a Marie Holmboe 

Rugeová Winfried Schulz. Těchto šest dimenzí je čas, blízkost, status, dynamika a 

valence. V tomto případě nás bude zajímat valence, která se skládá z pozitivity a 

negativity. Pozitivita jsou události, které informují o úspěších, pokroku nebo zlomových 
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objevech a tak mají šanci se častěji stát zprávou.  Negativita jsou logicky přímým 

opakem.

Hlavním indikátory: Přítomnost negativního či pozitivního hodnocení dané 

situace vyplývající z kontextu

Hodnoty: 

1) negativita 

2)pozitivita

2.2 Metoda výzkumu

Metodou, kterou jsem si vybrala pro potvrzení svých hypotéz a tvrzení je 

obsahová analýza. Jde o kvantitativní metodu analýzy textu vhodnou pro výzkum 

velkého množství materiálu, což ji dělá ideální pro mou práci. Stojí na principu 

kvantifikace daných jevů, které následně třídí do předem daných kategorií, splňujících 

jistá kritéria.

McQuail ji ve své knize popisuje jako nejstarší, ústřední a stále nejpoužívanější 

analytickou metodu médií. Postup obsahové analýzy se skládá z pěti částí a to:

 volba vzorku obsahu

 vytvoření relevantního rámce kategorií vnějších referentů

 volba jednotky analýzy obsahu (v případě této bakalářské práce tedy 

článek včetně titulku)

 pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o 

relevantních tématech umístění obsahu do připraveného rámce

 vyjádření výsledků jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu 

podle frekvence výskytu hledaných referencí.

Obsahová analýza stojí na předpokladu, že vyšší frekvence výskytu vybraných 

jevů znamená vyšší důležitost, a tedy má vypovídající hodnotu.  Jde o ověřitelnou 

metodu, což znamená, že její výsledky jsou objektivně dané, tudíž pokud jiný 
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výzkumník provede tytéž kroky, dojde ke stejnému výsledku. Problémem tohoto typu 

výzkumu, stejně jako všech kvantitativních a objektivních, je nedostatečně hloubka 

interpretace, chybějící propojení a ucelený obraz, neumožňuje nám příliš ptát se po 

příčinách daného jevu a problematiky. 

Obsahovou analýzu tedy doplním intepretativním čtením, které je alternativním 

způsobem pro zpracování rozsáhlých textů. Intepretativní čtení umožňuje skloubení 

kvalitativních i kvantitativních přístupů a metod k výzkumu. Výzkumník je nucen 

hodnotit text jako celek, ne jen jako zdroj výzkumných dat, musí textu porozumět, 

pochopit jeho kontext. 

2.3 Charakteristika základního souboru

Základní soubor pro výzkum se skládá z novinových článků čtyř celostátních 

deníků a dvou týdeníků. Celostátními deníky jsou Mladá fronta DNES, Lidové noviny, 

Právo, Hospodářské noviny. Z týdeníků to jsou Respekt a Reflex. 

V těchto denících a týdenících bude pokryto období vždy tří vybraných měsíců 

v rámci tří vybraných let. Je to leden, květen a září roku 2009. Leden, květen a září roku 

2010. A leden květen a září toku 2011.

Jednotkou analýzy je novinový článek včetně titulku bez fotografie. Do 

výzkumu jsou zahrnuty všechny druhy článků, tedy zpráva, příspěvek, reportáž, 

rozhovor, portrét, komentář, glosa, fejeton, čtenářské příspěvky atd. Cíleně bylo 

rozhodnuto zkoumat všechny druhy článků ve všech rubrikách, tedy i v sekci, kde se 

vyjadřují k tématu čtenáři, protože zde sice není přímo vyjádřen názor reportéra a novin, 

avšak výběrem daných dopisů a poskytnutí prostoru k jejich prezentování, se rovněž 

přístup novin zrcadlí.

Články jsou zpracovávány a čteny pomocí databáze Anopress IT, která nabízí 

záznamy všech tiskovin vyšlých v rámci České republiky. Články jsou považovány za 

relevantní, pokud obsahují specifická slova či témata, která jsou popsána ve 

výzkumných otázkách výše. 

2.4 Charakteristika zkoumaného média



62

Zkoumanými médii jsou čtyři celostátní deníky Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny, Právo, Hospodářské noviny a dva týdeníky Respekt a Reflex.

Důvodem pro zvolení právě těchto deníků byl fakt, že jsou to deníky celostátní, 

tedy s největší působností, i když v rámci výzkumu se započítávaly i jejich regionální 

mutace. Pro výzkum bylo vhodné si vybrat deníky, které se teoreticky řadí do 

seriozního tisku a nikoliv bulváru. Rovněž pro účel výzkumu bylo nutné zahrnout 

všechny celostátní deníky, protože až na tomto případě bude v konečných součtech 

vidět převaha pravicových či levicových názorů, což vyplývá ze samotného faktu, že 

celostátní levicový deník je pouze jeden vůči dalším třem.

Důvod pro výběr týdeníků byl ten, že týdeníky obvykle poskytují hlubší vhled 

do problematiky a i přes to, že vycházejí jednou týdně, dokáží svou hlubší analýzou 

ovlivnit vnímání lidí podobně jako denní tisk.

Mladá fronta DNES

Tento deník patří mezi největší celostátní deníky v ČR. Noviny MF Dnes jsou 

vydávané denně s výjimkou neděle ve formátu 310× 230 mm s přílohami ve stejném 

formátu nebo ve formátu časopisu A4.

Noviny začaly vycházet 1. září 1990, zvolením podobného názvu navázaly na 

list Mladá fronta a převzaly i jeho redaktory, know how a čtenářskou základnu, avšak z 

právního hlediska jde o zcela jiný deník. Deník Mladá fronta DNES patří v současnosti 

akciové společnosti MAFRA. Majoritním vlastníkem MAFRA, a. s., je od roku 1994 

německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. 

Dle stránek deníku: „Deník MF DNES je nejčtenější seriózní deník poskytující 

kompletní zpravodajství z České republiky i světa, z politiky, ekonomiky, kultury a 

sportu. MF DNES se systematicky věnuje odhalování nepravostí, má rozsáhlé 

zpravodajství z Vašeho regionu, přináší čtyři magazíny týdně. Jako jedno z mála 

českých médií má oddělení věnující se výhradně investigativní žurnalistice, jako jediný 

celostátní deník má ovšem také redakci nejen v Praze, ale ve všech krajských městech: 

jejich práce zajišťuje, že v rámci MF DNES vychází každý den i speciální sešit 

popisující dění v regionu, fakticky druhé krajské noviny.“ 
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Průměrný náklad Mladé fronty DNES se v roce 2010 pohyboval kolem 240 000 

prodaných výtisků denně.

MF DNES údajně čte každý pátý čtenář ze všech zpravodajských i bulvárních 

deníků. Čtenáři MF s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním tvoří 34 % všech 

čtenářů deníků. V MF DNES oslovujete 25 % ze všech čtenářů deníků, kteří studují 

nebo jsou ekonomicky aktivní. MF DNES údajně čte 44 % vedoucích pracovníků, kteří 

čtou noviny46.

Deník sám se charakterizuje jako politický neutrální, avšak obecně je přijímán 

jakožto tisk reprezentující spíše pravicové názory. 

Lidové noviny

Lidové noviny byly založeny v roce 1893 a staly se nástupcem Moravských listů 

vycházejících od roku 1889. Lidové noviny vycházely i za války, po osvobození 

změnily název na Svobodné noviny (návrat k původnímu názvu od 9. 5. 1948). Po 

komunistickém převratu v roce 1948 bylo vydávání tohoto deníku nakonec v roce 1952 

zastaveno. V roce 1987 bylo vydávání obnoveno ilegálně a od roku 1989 legálně.

Lidové noviny jsou tedy nejstarším českým deníkem. Na konci roku 2009 kupuje titul 

Lidové noviny vydavatelství MAFRA. Spadá tedy pod stejné vydavatelství jako MF 

DNES. 

Lidové noviny se profilují jako kvalitní celostátní tisk se speciálním zájmem o 

politiku, byznys a kulturu47.

Lidové noviny mají nadprůměrný podíl čtenosti mezi podnikateli. 35% jejich 

čtenářů žije v domácnosti s příjmem vyšším než 30 tisíc kč. 59% čtenářů má 

středoškolské vzdělání s maturitou či vysokoškolské.

Lidové noviny se zaměřují více na byznys a peníze, která tvoří zhruba osm stran 

z každého vydání. Rovněž vydávají speciální přílohy o byznysu a to v sobotu, dále 

každé pondělí o právu a justici, v úterý o vědě a výzkumu a školství, v sobotu o kultuře 

a umění.

                                               
46 Mediální skupina mafra. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A111212_TVE_CENIK_2012.PDF
47 Mediální skupina mafra. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110729_TVE_LN_PREZENTACE_2011.PDF
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Noviny jsou rovněž řazeny do pravicového tisku48.

Právo

Právo je jediný celostátní deník s levicovou orientací. Dříve deník vycházel pod 

název Rude právo a byl to stranický deník KSČ. Po roce 1990 se pod vedením 

Porybného začal vzdalovat jak KSČ, tak komunistické ideologii jako takové. Vymezení 

se vůči předlistopadové éře bylo viditelné zejména z nástupu nové generace novinářů a 

publicistů, často signatářů Charty 77 (Jiří Hanák, Petr Uhl, Pavel Dostál, Alexandr 

Kramer a další). Dne 18. září 1995 pak vydavatel uskutečnil závěrečný transformační 

krok, který se již delší dobu očekával, a přejmenoval deník na Právo.

Deník spadá pod vydavatelství Borgis, které patří k předním vydavatelským 

domům v České republice. Většinovým majitelem společnosti Borgis je šéfredaktor 

deníku Právo a předseda představenstva Borgisu Zdeněk Porybný. Právo je tedy 

prakticky jediný deník ve vlastnictví českého majitele.

Nejaktuálnější údaje uvádí na svých stránkách deník Právo z roku 2008, z těch 

tedy budu vycházet. Deník Právo je stabilně druhým nejčtenějším celostátním 

nebulvárním deníkem na trhu. Mírnou většinu mezi čtenáři deníku Právo mají muži a 

lidé žijící v manželství. Téměř polovinu čtenářské obce tvoří lidé ve věku 45-65 let. 

Jedná se o čtenáře na vrcholu kariéry, kteří již mají vlastní bydlení a samostatné děti a 

tedy i dostatek volných finančních prostředků. V zastoupení čtenářů z této věkové 

kategorie nemá Právo na deníkovém trhu konkurenci. Čtenáři Práva jsou vzdělanější 

než průměrná populace - 41 % čtenářů má minimálně středoškolské vzdělání s 

maturitou, v populaci je to jen 37 % lidí. Rodiny s vyšším a středním 

socioekonomickým statutem tvoří téměř 2/3 čtenářů49.

Hospodářské noviny

Deník Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 

1989. Od pondělí do pátku přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky 

a komentáře. Ze všech českých deníků dávají HN největší prostor informacím z české i 

světové ekonomiky. HN mají denně dva aktuální sešity. První obsahuje všeobecné 

                                               
48 Lidové noviny. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-
jsme/vice-z-historie
49 Právo novinky. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil2.php
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zpravodajství z domova a ze zahraničí, názory a komentáře, kulturní rubriku a sport. 

Druhou složku Hospodářských novin, Podniky a trhy, tvoří vedle zpravodajství z české i 

světové ekonomiky a byznysu na našem trhu rubriky Finance, Business Class a Moje 

HN. Každou středu mají HN barevný magazín IN, zaměřený na cestování, gastronomii, 

tipy pro volný čas. Nechybí ani přehled televizních a rozhlasových pořadů na příštích 

sedm dní. Každý pátek je v HN vložen rovněž plnobarevný magazín Víkend, přinášející 

články o aktuálním společenském a kulturním dění včetně rozhovorů s domácími i 

zahraničními osobnostmi.

Čtenáři Hospodářských novin jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, 

pracující na pozicích středního a vrcholového managementu, profese kvalifikovaných 

odborníků, podnikatelé. Čtenáři deníku žijí nadprůměrně v domácnostech s nejvyšší 

životní úrovní, disponují nadprůměrnými osobními i rodinnými příjmy.

Auditovaný průměrný prodaný denní náklad Hospodářských novin v březnu 

2009 dosahoval 56 000 kusů.50

Respekt

Respekt je český nezávislý politický týdeník, zaměřený liberálně. Každý týden 

komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a 

historií, společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, 

velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností z 

různých oblastí lidské činnosti. V roce 2010 měl přes 28 500 prodaných výtisků, v 2009 

měl 27 800, v roce 2008 pak 26 30051.

Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. 

Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a trendy, sleduje 

novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky 

přispívá řada významných osobností z různých oblastí lidské činnosti.

Čtenáři Respektu jsou v produktivním věku, se středoškolským nebo 

vysokoškolským  vzděláním, téměř polovina z nich žije v domácnostech s nejvyšší 

životní úrovní. Každý pátý čtenář je ředitelem firmy nebo podnikatel.

                                               
50Hospodářské noviny. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodářské_noviny#cite_ref-0
51 Ekonomia. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/659/obsah-sekce/respekt/
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Respekt vydává společnost R-Presse, kde před nedávnem získal většinový podíl 

55,5 procenta nechvalně známý podnikatel Bakala. Dalších 44,5 procenta nyní patří 

ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, jehož podíl byl dříve 99,9 procenta.

Reflex

Reflex je český týdeník vycházející od dubna roku 1990. Věnuje se převážně 

společenským, politickým, kulturním a publicistickým tématům. Je to časopis s vysokou 

autorskou a grafickou úrovní a stálými vyhraněnými rubrikami.

Vydavatelem časopisu je od roku 1993 společnost Ringier ČR. Patří k 

nejčtenějším tuzemským magazínům svého druhu: prodaný náklad 64 008 výtisků za 

únor roku 2011 a čtenost 289 000 čtenářů za čtvrtý kvartál roku 2010 a první roku 

201152.

3. Analytická část

Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První z nich je část 

teoretická, která popisuje historické události, které měly vliv na současné myšlení 

společnosti a potažmo i novinářů. Dále rozebírá postavení levice v této zemi a předkládá 

teoretické koncepty, jakým způsobem se média chovají, zda jsou skutečně schopná 

ovlivňovat veřejný úsudek, zda jsou objektivní a zda má tedy smysl základní otázku 

bakalářské práce, tedy jaký je mediální obraz vytvářejí média pro levicové strany, vůbec 

zodpovídat. V teoretické části jsem díky uvedeným teoriím i praktickým výzkumům 

jiných analytiků, dospěla k závěru, že smysl tato otázka má.

V druhé hlavní části, tedy metodologické, tedy byl stanoven postup a zvolena 

metoda, která se při analýze použije. Dále byly stanoveny hlavní a vedlejší výzkumné 

otázky, na které s pomocí obsahové analýzy, pokusím odpovědět. V závěru byl 

charakterizován zkoumaný vzorek.

Cílem analytické časti, té poslední, je nyní interpretací získaných dat zodpovědět 

otázky položené v metodologické části. Budou se analyzovat články vybraných deníků a 

                                               
52 Reflex. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reflex_(časopis)
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týdeníků za dané vybrané období tří zvolených let. Jedna se o rozbor všech článků 

obsahujících klíčové výrazy za toto období. Články se budou primárně týkat levice 

obecně, ČSSD a KSČM jakožto nejvýznamnějších zástupců levicové ideologie v České 

republice.

Základním východiskem pro stanovené otázky je teorie sociální a mediální 

konstrukce reality, kterou uvedl Peter Berger a Thomas Luckmann, a která je podrobněji 

nastíněna v v závěru teoretické části. Zkráceně řečeno tato teorie pojednává o 

konstruování reality médii, které místo toho, aby realitu zrcadlila, ji sama svým 

způsobem pomáhají dotvářet a to často bez vědomého uvědomění publika. Média jsou 

tímto prostředkem schopná realitu, která ovšem sama o sobě prakticky neexistuje bez 

našeho vnímání, zkreslit a to dokonce i bez vědomé snahy novinářů. Média totiž nejsou 

objektivně schopna být opravdu neutrální. V analytické části se tedy pokusím dopátrat, 

jaké metody a konstrukty dané deníky a týdeníky užívají v prezentování levicových 

stran. 

Dalším důležitým teoretickým výchozím konceptem je agenda setting a 

gatekeeping, rovněž popsána v teoretické části. Média se na utváření dané reality 

podílejí i výběrem zpráv, díky čemuž těmto událostem dávají punc důležitosti a staví je 

do středu pozornosti. Tyto zprávy často vybírají v návaznosti na zpravodajské hodnoty, 

které v informacích hledají a kterých si v nich váží. Pro tento výzkum je nejvíce 

relevantní valence, která se skládá z pozitivity a negativity.

3.1 Základní charakteristika souboru

Nejelementárnější charakteristiky souboru je počet relevantních článků, které 

k výzkumu použijeme. 

Články byly nalezeny v rámci čtyř deníků a dvou týdeníků, tedy v celkové 

souhrnné tabulce bude rozdělení dle jednotlivých titulů za jednotlivá období a pak 

celková součet.

Rozdělení počtu článků dle období (tedy třech vybraných měsíců) je zajímavé 

z toho hlediska, že v roce 2010 v květnu proběhly volby do poslanecké sněmovny, kdy 

politická kampaň pravicových stran byla postavena na útočnosti vůči stranám 

levicovým. V říjnu pak proběhly volby do senátu. Je zajímavé zjistit, zda v tomto bulka 
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období (tedy květen 2010 a září 2010) došlo ke zvýšení počtu článků relevantních pro 

tento výzkum a pokud ano, jakého zabarvení byly.

Tabulka č. 4 Počet článků relevantních pro analýzu

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

MF DNES 218 270 304 222 511 254 270 208 253 2510
Lidové noviny 119 171 222 160 298 143 123 110 122 1468

Právo 103 140 190 133 208 127 106 106 115 1228
Hospodářské 

noviny
59 72 188 76 152 70 56 59 59

791
Reflex 26 24 20 16 42 31 24 17 26 226

Respekt 22 22 31 39 58 23 29 30 11 265
Celkově za 

měsíc 547 699 955 646 1269 648 608 530 586
Celkově 6488

Velikost výběrového souboru činila 6488 článků. Články byly zařazeny 

do této kategorie, pokud se v denících či týdenících vyskytovala slova a jejich 

odvozeniny: ČSSD, KSČM, levicové, levice, komunisté, sociální demokracie.

Nejvyšší počet relevantních příspěvků se s poměrně značným náskokem

objevoval pravidelně každý měsíc v MF DNES. Na druhém místě pak v Lidových 

novinách a až na třetím v Právu. Hospodářské noviny nízkým počtem příspěvků 

k tématu potvrdily svou orientaci na ekonomiku a trh, kdy se nezabývají natolik 

politickou situací a jejími představiteli jako ostatní noviny, ale pouze stručně o ní 

informují, což je obvykle postačující. 

Silný náskok frekvence výskytu levicových otázek a námětů v pravicově

zaměřených médií je určitou zajímavostí. Pokud vycházíme z teorie, že média tíhnou 

více k negativním zprávám jako zpravodajským hodnotám a že nejsou zcela neutrální, 

pak logicky vychází fakt, že budou více psát o opoziční ideologii. Tento závěr by onu 

nesrovnalost vysvětlovat, kdy tato tendence neplatí jen pro pravicový, ale i levicový 

tisk. 

U všech deníků se dá vysledovat trend růstu po lednu 2009, který vrcholí v září 

2009, kdy je intenzita výskytu druhá nejvyšší v celém zkoumaném období. V případě 

Hospodářských novin dokonce zcela nejvyšší. Pokud bychom se měli podívat na 

události té doby, které by na tento fakt mohly mít vliv, pak bychom měli vzpomenout 

pád Topolánkovy vlády v březnu 2009, který vyvolalo hlasování o důvěře iniciované 
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ČSSD. Následně nastoupila Úřednická vláda, kdy se mezi stranami vedly spory o to, 

zda budou předčasné volby nebo zda se volby nechají proběhnout v řádném termínu 

v květnu 2010. Původně to vypadalo, že strany včetně ČSSD souhlasí s vyhlášením 

předčasných voleb, v září ale ČSSD rozhodla jinak a projevila zájem o normální termín 

konání voleb. V reakci na to Topolánek složil svůj poslanecký mandát. Tyto události by 

mohly vysvětlovat vysoký mediální zájem o levicové strany v článcích.

V lednu 2010 došlo oproti září 2009 k poklesu, avšak v porovnání s předchozími 

měsíci roku 2009 se zájem držel zhruba na stejné úrovni. Obrovský nárůst je 

zaznamenán v květnu 2011, kdy většina médií vykazuje nejvyšší čísla vůbec. MF 

DNES, Hospodářské noviny dokonce více jak zdvojnásobí svůj zájem o levicové strany. 

Je jisté, že tento fakt je způsoben volbami do Poslanecké sněmovny, které se v květnu 

2011 konaly. Je běžným trendem, že média zaměří svůj zájem na politické strany v čase 

voleb. Pokud ale přihlédneme k faktu, že ve volbách v květnu 2011 vyhrála pravice a 

dokonce se prosadily i nové pravicové strany, které postavily svou kampaň na strašení 

levicovou vládou a dluhy, pak je možné deníky podezírat z jistého napomáhání. Tento 

fakt se ale bude muset potvrdit v další části analýzy, kdy budeme zodpovídat výzkumné 

otázky týkající se zabarvení článků atd., při čemž bude květnu věnována větší pozornost 

právě z důvodů voleb.

Další tabulka ukazuje zastoupení oněch relevantních článků z první tabulky, kdy 

se zaměřuje na jejich umístění, tedy v tomto případě, kolik z nich bylo na hlavní straně 

vydání, jaké téma tedy noviny považovaly za podstatné, ke kolika článkům chtěly 

přitáhnout pozornost. 11,66 % článků, které se dotýkaly levicové problematiky, bylo 

umístěno na hlavní straně. Nejvyšší frekvence umístění článků na hlavní straně je opět 

v měsíci květnu 2010.
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Tabulka č. 5: Počet článků relevantních pro analýzu umístěných na hlavní straně   

3.2 Výsledky analýzy

3.2.1 VV1

VV1: Jsou levicové strany (KSČM, ČSSD) spojovány se svojí minulostí? Je tato 

v článcích zmiňována, i když to není nutné? 

H1: Levicové strany KSČM, ČSSD jsou stále silně spojovány se svou minulostí, 

proto tyto skutečnosti budou v některých článcích uvedeny.

H2: Větší procento nadbytečných zmínek o minulosti těchto stran se bude 

objevovat v denících MF DNES, Lidové noviny a týdeníku Reflex

H3: V květnu roku 2010 se konaly volby. Předpokládám tedy v tomto měsíce 

nárůst zmínek o minulosti levicových stran od pravicového tisku MF DNES, Lidové 

noviny a Reflex a to v zájmu odrazení veřejnosti od zvolení levice.

Pokud mluvíme o minulosti politických stran KSČM či ČSSD, je tím v rámci 

této výzkumné otázky míněna minulost před rokem 1989, tedy podíl na totalitní moci. 

Obě strany mají sice v českých zemích tradici i před příchodem komunismus, avšak to 

není v tomto případě nápomocné. V teoretické části bylo zmíněno, že právě 

v dlouholeté tradici levicových stran v naší zemi leží jejich síla a zázemí, které si 

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

MF DNES 55 60 59 52 81 45 49 33 41 475
Lidové 
noviny

10 26 25 17 31 10 6 7 6
138

Právo 11 21 30 13 14 7 2 10 7 115
Hospodářské 
noviny

2 4 9 2 5 2 2 1 0

27
Reflex 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Respekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkově za 
měsíc 78 111 123 84 131 64 60 51 54
Celkově 756
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pravicové strany budují jen těžko. Částečně je samozřejmě pravda, pokud ale mluvíme o 

kontextu mediální reality a jejího vlivu na veřejnost, pak zdůrazňování právě oné 

historie může levicovým stranám spíš uškodit. Na to opět pravicové vlády často sázejí 

v kampaních, kdy varují před návratem komunismu a přirovnávají ČSSD ke KSČM bez 

toho, aby to nějak jinak než historicky zdůvodnili. 

Historie KSČM a ČSSD je úzce propletená, kdy vzájemná blízkost těchto stran 

se datuje ještě před rok 1948, kdy byly sloučeny. Čtyřicetiletá spolupráce, která po 

sloučení následuje, se nedá vymazat či zapomenout a v myslích lidí určitým způsobem 

zůstává. Po revoluci se obě strany reformovali a přistoupily na principy nového režimu 

a principy kapitalismu. Teoreticky by tedy měly být pojímány jako nové politické 

uskupení a nikoliv být dávány do spojitosti s minulostí. Tento přístup vůči nim však 

není dosud uplatňován, na čemž, v případě KSČM, mají jistý podíl i sami. Situaci

rovněž stěžuje fakt, že na politickém spektru jsou opět pouze tyto dvě strany jakožto 

reprezentanti levicové ideologie a tedy logicky předurčení ke spolupráci. V tomto bodě 

ale nastává jistý problém. KSČM sice byla uznána jako právoplatný člen 

demokratických stran, avšak není s ní tak často jednáno. Politici jiných uskupení část 

odmítají s KSČM spolupracovat právě s odkazem na její minulost. Voliči obvykle tyto 

kroky kvitují s vděkem. Ve společnosti je pochopitelně stále velmi silný odpor ke 

komunistické straně, která totalitně vládla 40 let, a obzvlášť mezi mladými lidmi mají 

komunisté málo zastánců. Z tohoto hlediska není pro ČSSD příliš výhodné být s KSČM 

spojována, protože se na ni přenáší jejich stín. I přes jisté snahy se od KSČM v očích 

veřejnosti zcela oprostit, se to ČSSD příliš nedaří. Může to být vlivem silné historické 

zkušenosti, může to mít ovšem částečně něco společného s médii, který tuto spojitost 

mohou přiživovat. 

Pro fungování levicových stran a získání voličské přízně je nutné se od minulosti 

distancovat, čemuž mohou, ale také nemusí, média napomáhat. KSČM i ČSSD byly 

uznány jakožto plnoprávné politické strany, tedy tímto způsobem by s nimi mělo být i 

jednáno. V praxi se tak na politickém poli ale často neděje, hlavně pokud jde o KSČM. 

Neustále odkazy na totalitní minulost odrazují voliče, převážně ty mladší generace. Tyto 

odkazy se nevyskytují ale jen politických a volebních kampaních, často se objevují i 

v médiích. 
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Tabulka č. 6: Výskyt spojitosti KSČM či ČSSD s totalitní minulostí

leden 09 květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

MF DNES 3 2 9 3 6 1 2 1 1 28
Lidové 
noviny

4 3 1 4 7 2 0 0 2
23

Právo 3 1 2 1 0 1 1 2 2 13
Hospodářsk
é noviny

3 1 1 0 4 0 1 3 0

13
Reflex 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
Respekt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Celkově za 
měsíc 14 8 14 8 18 4 5 6 5
Celkově 82

Tabulka č. 7: Kontext zmínky v daném médiu

MF DNES leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

2 1 5 2 3 1 1 0 0
15

b)ano, 
neodůvodněně

1 1 4 1 3 0 1 1 1
13

Tabulka č. 8: Kontext zmínky v daném médiu

Lidové noviny leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

1 3 1 3 3 0 0 0 2
13

b)ano, 
neodůvodněně

3 0 0 1 4 2 0 0 0
10

Tabulka č. 9: Kontext zmínky v daném médiu

Právo leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

3 1 0 1 0 1 1 2 2
11

b)ano, 
neodůvodněně

0 0 2 0 0 0 0 0 0
2

Tabulka č. 10: Kontext zmínky v daném médiu

Hospodářské 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

2 0 1 0 3 0 1 2 0
9

b)ano, 
neodůvodněně

1 1 0 0 1 0 0 1 0
4
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Tabulka č. 11: Kontext zmínky v daném médiu

Reflex leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

1 0 1 0 0 0 0 0 0
2

b)ano, 
neodůvodněně

0 0 0 0 1 0 1 0 0
2

Tabulka č. 12: Kontext zmínky v daném médiu

Respekt leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

a)ano, 
odůvodněně

0 1 0 0 0 0 0 0 0
1

b)ano, 
neodůvodněně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Zkoumaná média dávají strany KSČM a ČSSD do spojitosti s jejich totalitní 

minulostí překvapivé málo, jak naznačuje první tabulka. MF DNES dané téma použilo 

pouze v 1,1% případů. Lidové noviny v 1,5% případů. Právo v 1%. Hospodářské noviny 

1,6%. Reflex 1,7 %. Respekt 0,3%. Takto nízká čísla jsou velmi dobrou výpovědní 

hodnotou pro zkoumané deníky i týdeníky, které, byť občas pravicového zaměření, 

přistupují v článcích k levicovým stranám jako k minulostí nezatíženým uskupením. 

Pokud ve společnosti je podporována připomínka minulého režimu a stran, které za něj 

nesly odpovědnost, pak média na tom nemají výrazný podíl. Výraznější frekvence 

se neobjevila ani v období voleb, přestože největší hodnoty dosahovalo toto téma 

v součtu právě v období května 2010. Poté se podobná témata začala v tisku vyskytovat 

stále řidčeji a hodnoty mají klesající tendenci. 

V další části výzkumu byla zmínka o KSČM a ČSSD ve spojení s minulostí 

zkoumána trochu podrobněji. Články byly rozděleny na ty, kde byla daná zmínka 

logickou součástí textu a patřila do kontextu. A na ty, kde se zmínka objevila bez nějaké 

patřičné návaznosti k tématu. Pokud se jednalo o článek částečně popisující historii, 

totalitní režimy, vývoj komunismu či naší země a podobně, pak byla zmínka uznána za 
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nutnou a vhodnou. V případě zcela nesouvisejícího tématu, kam byla vsunuta věta 

s narážkou na historii, oslovení soudruh atd., byla zmínka označena jako neodůvodněná. 

V MF DNES byl poměr odůvodněných a neodůvodněných zmínek 15:13. 

V Lidových novinách 13:10. V Právu 11:2. V Hospodářských novinách 9:4. V Reflexu 

2:2. V Respektu 1:0.

Z těchto poměrů je znát určitý rozdíl mezi médii, který jsou řazena spíše do 

pravicové orientace a to MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Reflex a 

mezi těmi, které by se spíš dala zařadit mezi levicová či středová jako je Právo a 

Respekt. Respekt se obecně také spíše hlásí k pravicové ideologii, avšak jeho články 

jsou pokud možno objektivní a dávají prostor i ideologiím jiným. 

První hypotéza výzkumné otázky předpokládala, že KSČM i ČSSD jsou natolik 

silně spojovány se svou minulostí, že tento jev v hodnotách zobrazí. Z hlediska výše 

uvedených argumentů a nízkého procentuálního zastoupení tohoto tématu v článcích, je 

nutné tuto hypotézu označit za chybnou, neboť se nepotvrdila.

Druhá hypotéza se částečně vázala k té první a předpokládala více zmínek v 

denících MF DNES, Lidové noviny a Reflex. Tyto deníky skutečně vykazovaly 

nepatrně vyšší frekvenci, tedy hypotézu lze označit za správnou. V celkovém kontextu 

ale nelze na základě této hypotézy potvrdit výraznější zkreslování reality a vytváření 

negativního mediálního obrazu levice.

Poslední hypotéza vycházela z termínu voleb, které se uskutečnily v květnu 

2010. Byl předpokládán nárůst zmínek o minulosti levicových stran v MF DNES, 

Lidové noviny a Reflex a to v zájmu manipulace voličem, ať již vědomé či ne. 

Frekvence zmínek se oproti minulé zkoumané jednotce, tedy lednu 2010, a oproti 

následující, tedy září 2010, skutečně o něco zvýšila. Hypotéza tedy může být 

považována za potvrzenou. Opět je však nutné zmínit pouze nepatrný nárůst, kdy 

například v MF DNES byla tato hodnota vyšší již v září 2009, tedy deník se držel 

prakticky v normě. Pravdou ovšem je, že po konání voleb až do současné doby tendence 

zmiňovat minulost levicových stran téměř opadly.

3.2.2 VV2
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VV2: Jsou levicové strany KSČM či ČSSD v článcích spojovány s Ruskou 

federací? 

H4: Ano, levicové strany budou spojovány s Ruskou federací a to převážně 

jakožto možná hrozba. Tím bude znovu poukazováno na jejich minulost a na jejich 

nedůvěryhodnost.

Levicové strany mají díky svému podílu na totalitním režimu velké stigma, 

kterého se zcela nezbavily ani po 20 letech. Stejné stigma samozřejmě nese i Rusko, 

které bylo základním pilířem Sovětského svatu a komunistické totality, která se zde 

rozpoutala po revoluci a po druhé světové válce byla přenesena i k nám. Je tedy 

pochopitelné, že obě dvě minulostí zatížené objekty, budou určitým způsobem 

spojovány. Česká republika leží v centru Evropy a svými dispozicemi není předurčená 

k jakékoliv formě izolace. Musí tedy určitým způsobem koordinovat svou zahraniční 

politiku, kdy je nutné docílit určité rovnováhy mezi Ruskem, Amerikou a Evropskou 

unií, což jsou tři mocnosti, ke kterým máme nejblíže. Každá z našich parlamentních 

stran má trochu odlišné představy o tom, jakým směrem by bylo nejlepší napnout 

naplno své diplomatické vztahy. Levicové strany jsou podezírány z toho, že stále 

inklinují k východu a mají touhu se pod jeho náruč vrátit. Těmito argoty rovněž často 

argumentuje pravice, především v předvolebních kampaních, kde varuje před návratem 

komunismu a hrozbou Ruska, kterou na nás uvalují právě levicové strany svou ideologií 

a politikou. Otázkou je, jak moc toto tvrzení reflektují média a jakým způsobem dávají 

v článcích do spojitosti levicové strany a Rusko. 

Tabulka č. 13: Spojování Ruska a KSČM a ČSSD

leden 09 květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově 
za 

médium
MF DNES 9 12 10 14 9 10 8 3 4 79

Lidové 
noviny

15 11 9 15 14 13 0 2 6 85

Právo 22 12 15 5 8 9 5 2 5 83

Hospodářské 
noviny

8 6 5 4 8 6 1 5 3 46

Reflex 2 7 5 2 4 4 2 1 1 28

Respekt 7 5 10 4 3 0 2 1 1 33

Celkově za 
měsíc

63 53 54 44 46 42 18 14 20

Celkově 354
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Tabulka č. 14: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

MF 
DNES

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a)ano, 
jako 
hrozba

1 1 1 1 1 1 1

7

b)ano, 
neutrálně

8 11 9 13 8 10 7 2 4
72

c)ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 15: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

Lidové 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a) ano, 
jako 
hrozba

1 1 0 2 2 1 0 0 0

7

b) ano, 
neutrálně

14 10 9 13 12 12 0 2 6
78

c) ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 16: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

Právo leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a)ano, 
jako 
hrozba 0

b)ano, 
neutrálně

22 12 15 5 8 9 5 2 5
83

c)ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 17: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

Hospodářské 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a)ano,jako 
hrozba

1 1 0 0 0 0 0 0 1
3

b)ano, 
neutrálně

7 5 5 4 8 6 1 5 2
43

c)ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 18: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

Reflex leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a)ano,jako 
hrozba

1 1 3 1 2
8

b)ano, 
neutrálně

1 6 2 1 2 4 2 1 1
20

c)ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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Tabulka č. 19: Způsob prezentování spojitosti levicových stran s Ruskem

Respekt leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11

Celkově za 
médium

a)ano, 
jako 
hrozba

0 0 0 1 0 0 0 0 0

1

b)ano, 
neutrálně

7 5 10 3 3 0 2 1 1
32

c)ano, 
pozitivně

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

První tabulka zobrazuje počet výskytů spojování ČSSD a KSČM s Ruskem 

v relevantních článcích. V deníku MF DNES tvoří tyto články 3,14%,v Lidových 

novinách 5,7%,v Právu 6,7%, v Hospodářských novinách 4,6%, v Reflexu 12,3% a v 

Respektu 12,4%.

Z hlediska celkového počtu článků v denících to není zase tak překvapivé, 

protože MF DNES má v porovnání s Reflexem či Respektem o mnoho větší objem 

článků, proto srovnání mezi deníky s týdeníky není v tomto případě podstatné. 

Pokud se ale zaměříme na noviny jednotlivě, pak MF DNES i v Lidových 

novinách se vyskytuje poměrově malé zastoupení spojitosti levicových stran s Ruskem, 

což poukazuje na jistý posun ve vidění levice jakožto hrozby. Frekvence výskytu se 

nezvyšuje ani s přiblížením volebního období, od roku 2009 do roku 2011 spíše ve 

výsledku klesá, což lze chápat jako pozitivní jev. Pravicové deníky nezdůrazňují tedy 

možnost ruské hrozby ve spojitosti s našimi levicovými stranami nijak markantně, 

nepodílejí se tedy na politické kampani pravicových stran, jak by se dalo předpokládat. 

Stigma minulosti ve vztahu k Rusku má tedy jistou šanci na zhojení.

Týdeníky Respekt a Reflex se k tomuto tématu naopak ubírají ve svých článcích 

poměrně často. Dvanácti procentní zastoupení je docela vysoké číslo, ovšem vliv na to 

může mít i styl týdeníků, které jsou zaměřené spíše na analýzy a komentáře než na 

běžné zpravodajské články. V případě komentářů je žurnalista vystaven vyšší hrozbě 

neobjektivnosti a více má tendence prezentovat své vlastní postoje a názory. 
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Podstatnějším než jen samotné procento zastoupení této tématiky je způsob, jakým ji 

dané médium uchopí a popíše, což znázorňují další tabulky pro jednotlivá média.

Následující tabulky jsou rozděleny podle způsobu, jakým byl článek podán a 

zabarven, což vyplývá z kontextu. Prvním zajímavým aspektem je, že ani v jednom 

deníku či týdeníku nebyl možný vztah mezi Ruskem a našimi levicovými stranami 

vykreslen pozitivně. Tento fakt potvrzuje domněnku o neustálém stigmatu Ruska 

jakožto hrozby, kdy je stále hluboce zakořeněna nedůvěra vůči této zemi a pociťována 

nechuť k jakémukoliv sbližování. 

MF DNES informovalo o možném propojení Ruska a levicových stran jakožto 

možné hrozbě v 8,8%. Lidové noviny pak v 8,2 %. V Právu se nevyskytl ani jeden 

článek, který by tuto hrozbu nastiňoval. V Hospodářských novinách to činilo 3,6%. 

V Reflexu dokonce 28,5%. V Respektu 3%.

Nejvýrazněji hrozbu zdůrazňoval týdeník Reflex, kdy v kombinaci s velkým 

zastoupením tématiky v článcích obecně, to již něco vypovídá o jeho postoji k ČSSD či 

KSČM. Reflex se ani sám neprezentuje jako nezaujatý, naopak staví své články na 

vyhraněnosti a veřejně se připojuje na pravicovou stranu spektra dokonce s tím, že 

levicové strany nemá příliš v oblibě. Tímto průzkumem to bylo částečně potvrzeno.

Respekt měl sice poměrně vysoký podíl článků o tomto tématu, avšak 97% 

z nich bylo zabarveno neutrálně či čistě informativně. Z toho hlediska lze Respekt 

zařadit mezi neutrální médium, které sice vnímá i možná ohrožení, ale nemá je potřebu 

v zájmu lacinosti zdůrazňovat.

Právo se naopak jasně vybarvilo jako spojence levicových stran, kdy sice o této 

tématice několikrát psali, avšak nikdy ve spojitosti v něčím negativním či snad dokonce 

možnou hrozbou. 

Téměř u všech deníků má frekvence negativně zabarvených článků tendenci 

klesat, což znovu podporuje teorii jistého usmíření médií a zklidnění stavu.

Hypotéza u této výzkumné otázky předvídala výskyt spojitostí a to převážně ve 

formě hrozby. První část předpokladu, tedy, že bude Rusko zmiňováno, se potvrdila. 

Avšak v žádném médiu nebyl tento jev popisován převážně jako hrozba, naopak byl 

z velké části vyjeven neutrálně či pouze informativně. Hypotéza se tedy nepotvrdila
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3.2.3 VV3

VV3: Jsou levicové strany (ČSSD, KSČM) v článcích spojovány nějakým 

způsobem s krizí v Řecku, jsou s ní dávány do souvislosti?

H5: Ano, chování a strategie ČSSD či KSČM bude dávána do spojitosti 

s chováním vlád v Řecku.

H6: Před volbami, tedy v květnu 2010, bude prudký nárůst těchto názorů 

v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.

V roce 2008 nastala Celosvětová ekonomická krize, která se citelně dotkla 

ekonomiky mnoha států, jak v USA, tak v Evropě. Jedním z těchto států bylo a stále je i 

Řecko. V roce 2009 se projevil naplno dopad globální krize umocněný chronickými 

strukturálními nedostatky národní ekonomiky snižujícími její konkurenceschopnost. 

Řecko se pomalu ale jistě dostalo do nezvladatelné hospodářské situace, na kterou měla 

značný vliv jeho obrovská zadluženost, kterou způsobily předchozí vlády. Začaly se 

objevovat teorie, že zadluženost byla způsobená příliš štědrým sociálním státem a 

veřejnou sférou. 

Tyto teorie někteří ekonomové potvrzují, jiní nikoliv. Jakým způsobem se přesně 

události udály, prakticky nikdo neví. Po roce 2008 mnoho politologů očekávalo změnu 

voličských preferencí a to ve smyslu nárůstu popularity levicových stran. Tento 

předpoklad vycházel z faktu, že krize byla spuštěna bankovním sektorem, který díky 

špatným regulacím a v zájmu vysokého zisku, rizikově obchodoval a tento stav 

nedokázal ustát. Ve spojitosti s tím se objevila kritika bankovního sytému, systému 

odměňování, nulové zodpovědnosti lidí ve vysokých pozicích atd. K tomu se rovněž 

přidal fakt, že ratingové firmy, podle kterých se celý trh v současné době řídí, hodnotily 

vytvářené bankovní produkty chybně, kdy vzniklo podezření, že tak leckdy nestalo 

širou náhodou. Vlády byly nuceny zasáhnout a situaci se pokusit stabilizovat, kdy se 

opět ukázala potřeba státu jakožto regulátora a kontrolora, protože trh zklamal. 

Předpoklady politologů se ale nepotvrdily. Po navazující krizi jednotlivých států 

byla pozornost upřena od bankovního sektoru směrem k jednotlivým státům, které byly 

označeny za příliš sociálně štědré, a to bylo označeno za hlavní důvod stávající situace. 
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Místo toho, aby se tedy preference obrátily směrem k levici, se vydaly přesně opačným 

směrem a moci se začala ujímat pravice. Tento fenomén se odrazil i v České republice, 

kde pravicové strany stávající stav zneužily pro svou předvolební kampaň a využily 

příkladu Řecka jako ukázky, kam by nás levicová vláda mohla dovést. Tento plán vyšel 

a v květnu 2010 zvítězila pravice. Teorie o zadluženosti kvůli levicovým vládám média 

obecně schvalovala a o Řecku byla zmínka téměř všude. Ve spojitosti s tím byla 

zaměřena pozornost i na naše levicové strany a na jejich programy. Následující 

analýzou zjistíme, jakým způsobem situaci média prezentovala.

Tabulka č. 20: Spojitost krize v Řecku s KSČM či ČSSD

leden 09 květen 
09

září 09 leden 
10

květen 
10

září 10 leden 
11

květen 
11

září 11 Celkově za 
médium

MF DNES 0 0 0 2 21 1 0 0 1
25

Lidové noviny 0 0 0 2 6 0 0 0 0
8

Právo 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1

Hospodářské 
noviny

0 0 0 1 10 0 0 0 0
11

Reflex 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2

Respekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Celkově za 
měsíc 0 0 0 5 39 1 0 0 2

Celkově 48

Tabulka č. 21: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

MF 
DNES

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 2 21 1 0 0 1

25

Tabulka č. 22: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

Lidové 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 2 6 0 0 0 0

8

Tabulka č. 23: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

Právo leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 0 1 0 0 0 0

1
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Tabulka č. 24: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

Hospodářské 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 1 10 0 0 0 0

11

Tabulka č. 25: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

Reflex leden 
09

květen 
09

září
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 0 1 0 0 0 1

2

Tabulka č. 26: Spojitost krize v Řecku a KSČM či ČSSD v médiu

Respekt leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, je 
zmíněna 
spojitost

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Výše uvedené výsledky analýzy na první dojem působí dobře. Spojitost mezí 

krachujícím Řeckem a KSČM či ČSSD MF DNES nadnesla jen v 1,0% relevantních 

článků. Lidové noviny v 0,5%. Právo v 0,0008%. Hospodářské noviny v 1,3%. Reflex 

0,8%. A Respekt tuto spojitost nepoužil ve svých článcích nikdy. 

Tato nízká čísla v poměru k celkovému počtu však nejsou zase tak překvapivá. 

Krize propukla v roce 2008, kdy v roce 2009 již byla plně medializována, avšak nebyla 

nijak silně dávána za vinu levicovým vládám a pozornost se spíše upírala na bankovní 

sektor a stav ekonomiky obecně. V roce 2009 se naplno odhalily řecké problémy až na 

podzim. Tedy do té doby je pochopitelné, že výskyt zmínek o Řecku ve spojitosti 

s českou levicí byl nulový a první zmínky nalezneme až v lednu 2010. 

Květen 2010 však dobrý dojem z analýzy kazí. V období voleb došlo náhle 

k prudkému nárůstu spojování krize Řecka a našich levicových stran a to nejrazantněji 

v MF DNES, Lidových novinách a Hospodářských novinách. Tento nárůst by mohl být 
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teoreticky částečně vysvětlován půjčkou Řecku od Evropské unie, která byla 

uskutečněna právě v květnu 2010. Avšak tato událost by neměla mít žádný vliv na 

vykreslování českých levicových stran. Argumentem proti je i náhlý pokles zájmu o 

toto téma po volbách, který trvá dosud. 

Výzkumná otázka ohledně dluhové krize Řecka byla položena právě z důvodu, 

že v této době byla média vystavena největší zkoušce objektivity. Dle odborníků jsou 

naše, sic postkomunistická, média na poměrně dobré úrovni, víceméně nezávislá na 

státě a relativně se snaží o objektivitu. To dokládají i jiné výzkumné otázky a jejich 

výsledky v této práci. Novináři se snaží potlačit své osobní názory a i přes příklon 

některých deníků a týdeníků k pravici, jsou zprávy obvykle vedeny poměrně objektivně. 

Na druhou stranu ovšem tato objektivita nemá hluboké kořeny. Sice jsme se již 

posunuly od razantního odmítání levice a adorování pravice, která byla typická po 

čerstvě porevoluční léta. Ovšem za léta působení našich politických stran se neudálo 

nic, co by v hypotetické rovině levici nějak snížilo v porovnání s jinými stranami. 

Skandály či ekonomické a politické neúspěchy byly vždy na obou stranách poltického 

spektra, proto nebylo extrémně náročné udržovat zdání jisté objektivity, která se jen 

lehce vychýlila v období voleb. 

V roce 2010 však došlo k situaci, kdy byla náhle tato objektivita vystavena velké 

zkoušce. Levice začaly být po celém světě kritizována, i když to nemělo žádnou jasnou 

spojitost s českým prostředím. Pravicové strany začaly brojit za pomocí řeckých 

argumentů a daly tak médiím nástroj, který mohla snadno použít a zneužít. Pokud by 

jejich objektivita byla skutečně postavena na solidních základech pak by tento nástroj 

nepoužila, protože se nezakládal na reálných faktech. To se ale v případě pravicových 

deníků nestalo. MF DNES spojitost Řecka a levicových stran v květnu 2010 oproti 

lednu více než z desetinásobila. Lidové noviny pak tyto zmínky ztrojnásobily. 

Hospodářské noviny rovněž zdesetinásobily, avšak v konečném součtu stále 

nevycházely tak špatně jako MF DNES. Pravicové deníky v této výzkumné otázce 

naplno projevily svůj postoj k levici a jejich konkurentům. Vliv médií není zatím nijak 

kvantitativně ani kvalitativně výzkumně prokázán, avšak je prokázáno, že se určitým 

způsobem podílejí na konstruování sociální a mediální reality. Jsou schopna vytvořit 

určitý obraz dané věci a ten prezentovat jako správný. V tomto případě vytvořila obraz, 

že zvolit pravici je dobré rozhodnutí, což by v žurnalistické praxi nemělo existovat.
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Analýza byla postavena na výskytu článků o spojitosti Řecka a jeho problémů 

s levicovými stranami v ČR. Pokud bylo v jednom článku spojeno Řecko v kontextu 

zadluženosti a levicové strany, ale ty to dvě položky nebyly dány do přímé souvislosti, 

pak se článek do výzkumu nezapočítal. Počítaly se pouze články, kde byl přímý náznak 

či připodobnění levicové vlády v Řecku, která vedla stát ke krachu a KSČM  či ČSSD.

První hypotéza této výzkumné otázky předpokládala, že ČSSD či KSČM budou 

dávány do spojitosti s Řeckem. Poměr takto zaměřených článků vůči celku byl sice 

malý, ale byl a proto ano, hypotéza byla potvrzena.

Druhá hypotéza stavěla na teorii, že dojde k nárůstu takto zaměřených článků 

před volbami. Jak plyne z výše uvedených argumentů a analýzy: hypotéza se potvrdila.

3.2.4 VV4

VV5: Je levicová ideologie spojována s ekonomickou krizí v Řecku? Je 

označovaná jakožto viník?

H8: Ano, levicová ideologie bude spojována s ekonomickou krizí i krizí 

v Řecku, kdy tyto dvě události jsou propojené. Bude tvrzeno, že to levicový a sociální 

přístup vlád zavinil daný stav.

H9: Před volbami, tedy v květnu 2010, dojde k nárůstu těchto názorů 

v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.

Výchozí teorie pro tuto otázku již byla popsána v předešlé výzkumné otázce, 

která se zaměřila na spojitost dluhové krize Řecka a levicových stran v České republice. 

Postoj vůči konkrétním levicovým stranám u nás, ať již v žurnalistických 

kruzích či mezi veřejností, je možné vysvětlovat jistou nedůvěrou vůči nim díky 

bývalému režimu a rovněž nedobrou pověstí, kterou si vydobyly v rámci nového 

kapitalistického režimu. Nedobrou pověst má teoreticky převážně ČSSD díky 

korupčním skandálům a špatným ekonomickým výsledkům. Postoj k levicové ideologie 

je však již něco odlišného. Levicová ideologie jako taková je samozřejmě asociována 

s domácími událostmi, zkušenostmi a konkrétními stranami, avšak ve skutečnosti s nimi 

příliš společného nemá. V České republice se prakticky od revoluce vyskytují jen dvě 
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velké levicové strany, které se jsou schopné dostat do parlamentu. ČSSD a KSČM. 

Naproti tomu existuje převaha stran pravicových, jak se ukázalo v minulých volbách. 

Díky faktu, že levice se omezuje jen na dvě strany a jedna z nich je velmi silně zatížena 

minulostí, čehož poslanci část zneužívají, se často politická situace dostává do patu, kdy 

nikdo nechce s KSČM spolupracovat. Rovněž voliči nemají v naší zemi příliš velké 

možnosti, pokud se necítí být spřízněny s pravicovým spektrem. Pro vznik nových 

levicových stran je ovšem nutné dobré klima mezi veřejností i v rámci médií, který by 

tuto myšlenku měla podporovat. Je ale možné, že pravicovým médiím současný stav 

vyhovuje, protože touží po dominanci svého ideologického směru a nemají zájem o 

větší diverzitu. V tu chvíli mohou používat Řecko a potažmo celkovou kritiku 

levicových vlád k tomu, aby ukázaly nefunkčnost levicové ideologie jako takové.

Tabulka č. 27: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

leden 09 květen 
09

září 09 leden 
10

květen 
10

září 10 leden 
11

květen 
11

září 11 Celkově za 
médium

MF DNES 0 1 3 1 6 0 0 2 0
13

Lidové noviny 0 2 0 3 6 0 1 2 1
15

Právo 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3

Hospodářské 
noviny

1 0 1 0 4 0 0 0 0
6

Reflex 0 0 0 0 2 0 1 0 0
3

Respekt 0 0 0 1 1 0 0 1 0
3

Celkově za 
měsíc 1 3 4 5 22 0 2 5 1

Celkově 43

Tabulka č. 28: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

Lidové 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

0 2 0 3 6 0 1 2 1

15

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 29: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

Právo leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 3 0 0 0 0
3
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Tabulka č. 30: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

MF 
DNES

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

0 1 3 1 6 0 0 2 0

13

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 31: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

Hospodářské 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

1 0 1 0 4 0 0 0 0

6

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 32: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

Reflex leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

0 0 0 0 2 0 1 0 0

3

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Tabulka č. 33: Spojitost krize v Řecku a levicí v médiu

Respekt leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

Ano, jako 
viník

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ano, jako 
možný 
spoluviník

0 0 0 1 1 0 0 0 0

2

Ano, ale 
popřeno 

0 0 0 0 0 0 0 1 0
1
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Podíl článků, v nichž se objevuje spojitost řecké krize a levicové ideologie 

obecně je velmi malý. MF DNES má pouhých 0,5% podílu. Lidové noviny 1%. Právo 

0,0024. Hospodářské noviny 0,7.  Reflex 1,3%. Respekt 1,1%.

Na rozdíl od analýzy spojování Řecka s našimi levicovými stranami, jsou 

výsledky této analýzy poměrně pozitivní. Levicová orientace není v tisku nijak výrazně 

spojována s dluhovou krizí Řecka, většina médií se v této tématice pohybuje v rozmezí 

nuly až jednoho procenta v poměru k celku. Nejvíce neutrální imunní vůči tématu 

zůstává Právo, což je z logiky jeho levicové ideologie zcela pochopitelné. 

V období voleb lze opět vysledovat lehký nárůst hodnot, který následně opět 

opadá. Většina relevantních článků se nesla v duchu označení levice jakožto možného 

spoluviníka, což znamená, že byly vyjmenovány i jiné faktory, které krizi způsobily a 

levicová ideologie byla zařazena jako jedna z možností mezi ně. Žádný deník ani 

týdeník se razantněji vůči této problematice nevyhradil a neoznačil levicovou ideologii 

za původce či zdroj problému. Naopak Právo o tomto problému referovala, avšak 

postavilo se naopak na stranu levice, kdy teorii o její spojitosti z krizí odmítlo. To 

učinilo ve třech článcích v květnu 2010, což by se dalo vykládat jako obranný manévr 

vůči negativní kritice ostatních médií, kdy je stále podstatné nezapomínat, že Právo je 

v rámci celostátních deníků ve své politické orientaci osamoceno. Rovněž Respekt 

publikoval jeden článek, kde odmítl označit levici jakožto viníka a to v květnu 2011.

Tato analýza je ovšem zajímavá v kontextu s tou předchozí, která položila tu 

samou otázku, avšak levicovou ideologii obecně zaměnila za levicové strany v ČR. 

V tom případě již byly výsledky citelně odlišné, obzvláště v období voleb. To vyvolává 

otázku, zda postoj médií není vyvolaný pouze konkrétními levicovými stranami u nás, 

které asociují negativní zkušenost, než že by byla média celkově protilevicová.

Hypotéza číslo jedna nepotvrzená, zatímco hypotéza č. 2 je platná.



87

3.2.5 VV5

VV5: Používají média v článcích dotýkajících se levicových stran pozitivní či 

negativní zpravodajské hodnoty? Či zůstávají neutrální? 

H9: Vzhledem k závěrům teoretické části práce, kde jsem vyšla z premisy, že 

pravicové noviny mají skutečně tendence zveličovat pozitivní aspekty svých 

ideologických představitelů a zároveň i zdůrazňovat negativní stránky oponentů, tak 

předpokládám, že převažovat budou hodnot negativní, protože z daných deníků a 

týdeníků je levicového směru pouze jeden a to Právo. Rovněž média více táhnou 

k používání negativity než pozitivity, tedy i to podporuje můj názor. 

Aby se informace mohla stát zprávou, musí nejdříve projít přes novinářské síto, 

odborně řečeno před gatekeepera. Z celkových informací, které se do redakce dostanou, 

se dle výzkumů použije pouze 10%. Tyto informace gatekeeper nevybírá čistě podle 

svého individuálního názoru, ale řídí se objektivními principy zpravodajství, které jsou 

úzce vázány na zpravodajské hodnoty. Původně Walter Lippman definoval pět 

zpravodajských hodnot a to jednoznačnost, překvapení, prostorová blízkost, osobní 

zaujetí, konflikt. Těchto pět hodnot bylo později rozpracováno Galtungem a Rugeovou, 

kteří vypracovali dvanáct kategorií: frekvence, jednoznačnost, egocentrismus, souznění, 

překvapení, kontinuitu, variace, vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, 

personalizace, negativita, práh pozornosti. Právě hodnota negativity zaujala Wilkeho, 

který tuto zpravodajskou hodnotu blíže zkoumal. Podle Wilkeho užívají negativity 

z důvodů krátkodobého charakteru, kdy pozitivní události obvykle potřebují delší 

časový úsek, což vyhovuje mediální periodicitě. Negativní události jsou také zpravidla 

lépe rozpoznatelné a jednoznačnější. V současné době mají rovněž spíše negativní 

vidění světa, proto negativní události s nimi budou souznět a podpoří jejich světonázor. 

Negativita je definována jako: „Události, jejichž následky měly, mají nebo mohou mít 

citelně nepříjemné či tragické důsledky, mají větší naději na zpracování do 

zpravodajského výstupu“53.

Protože ostatní zpravodajské hodnoty jsou v případě levicových stran 

automaticky předpokladatelné a to díky tomu, že se jedná o největší a nejsilnější 

                                               
53 (Reifová, ed. 2004: 77-78).
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levicové strany v naší republice, které rozhodují o životě všech občanů, tedy potažmo 

publika, pro analýzu v této bakalářské práci jsem si zvolila pouze zpravodajskou 

hodnotu negativity, která je z hlediska tématu práce nejvíce užitečná. Tato zpravodajská 

hodnota dá rovněž odpověď na otázku, jakým způsobem jsou převážně levicové strany 

v denících zobrazovány a to díky procentuálnímu zastoupení těchto článků vůči 

celkovému počtu relevantních článků. Hodnotu negativity ale pojmeme dle teorie 

Winfrieda Schulze, který negativitu zařadil pod pojem valence. Díky tomu budeme 

schopni rozlišit i zprávy s pozitivní valencí, čímž analýzu vyvážíme, abychom dostali 

reálný poměr pozitivních a negativních kontextů.

Tabulka č. 34: Zpravodajská hodnota valence

leden 09 květen 
09

září 09 leden 
10

květen 
10

září 10 leden 
11

květen 
11

září 11 Celkově za 
médium

MF DNES 43 62 65 54 84 55 56 47 50
516

Lidové noviny 20 35 44 34 63 33 40 37 34
340

Právo 40 50 53 49 62 44 47 45 42
432

Hospodářské 
noviny

22 29 38 34 49 35 35 27 34
303

Reflex 0 0 2 0 2 1 1 0 3
9

Respekt 3 1 4 0 3 0 1 0 1
13

Celkově za 
měsíc 128 177 206 171 263 168 180 156 164

Celkově 1613

Tabulka č. 34: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

MF 
DNES

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 30 45 49 42 67 39 41 34 37
384

pozitivita 13 17 16 12 17 16 15 13 13
132

Tabulka č. 35: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

Lidové 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 16 25 32 26 49 24 30 29 27
258

pozitivita 4 10 12 8 14 9 10 8 7
82

Tabulka č. 36: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

Právo leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 29 35 39 34 49 32 38 33 31
320
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pozitivita 11 15 14 15 13 12 9 12 11
112

Tabulka č. 37: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

Hospodářské 
noviny

leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 15 21 28 25 39 28 27 21 25
229

pozitivita 7 8 10 9 10 7 8 6 9
74

Tabulka č. 38: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

Reflex leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 2 2 1 2
7

pozitivita 1 1
2

Tabulka č. 39: Zpravodajská hodnota valence v konkrétním médiu

Respekt leden 
09

květen 
09

září 
09

leden 
10

květen 
10

září 
10

leden 
11

květen 
11

září 
11 Celkově za médium

negativita 2 1 3 2 1 1
10

pozitivita 1 1 1
3

První tabulka odráží hodnotu valence dohromady, tedy nikoliv rozdělenou na 

pozitivní a negativní, ale jako celek. MF DNES využily tuto zpravodajskou hodnotu 

v 20% relevantních článků. Lidové noviny v 23%.  Právo v 35% relevantních článků. 

Hospodářské noviny v 38%. Reflex v 3,9%. Respekt v 4,9%. Nízké hodnoty týdeníků 

Reflex a Respekt nelze brát zcela v úvahu, týdeníky ekonomického a kulturního ražení 

mají jiné redakční zvyklosti, jsou více specializované na komentáře a zpravodajské 

hodnoty se pro ně tedy příliš nehodí. 

Ve všech denících negativní valence převažuje nad valencí pozitivní, což se 

dle výše zmínění teorie Wilkeho dalo očekávat. S negativitou se lépe pracuje, je lidem 

více blízká, odpovídá potřebě periodicity, vzbuzuje větší emoce, je snadněji uchopitelná 

a definovatelná. S negativní valencí MF DNES pracovalo v 74,4 % případů užité 

valence. Lidové noviny v 75,8%.  Právo v 74%. Hospodářské noviny v 74,5%. Mezi 

frekvencí využívání negativní valence mezi novinami nepanuje žádný zvláštní rozdíl, 

hodnoty jsou podobné pro levicový i pravicový tisk. Nicméně nejméně negativní 

valence užívalo Právo, avšak rozdíl je docela malý. V tomto případě se negativní 
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zabarvení článku o levici či levicové ideologii nedá vysvětit politickým přístupem 

média, avšak spíše prostým faktem, že to je médium. To znamená, že média dle 

výzkumů ráda užívají zpravodajské hodnoty negativity a upřednostňují ji před pozitivní 

valencí. Tento fakt neovlivňuje směr jejich příklonu na politickém spektru. O všem 

zpravují podobnou formou a používají podobné standardizované postupy. Proto nelze 

najít významnější rozdíl mezi levicovým Právem a ostatními pravicovými deníky. 

Pozitivní valence je definována jako událost, která informuje o úspěších, 

pokroku nebo zlomovém objevu. V souvislosti z levicovými stranami se tyto články 

obvykle objevovaly v souvislosti s příznivou ekonomickou prognózou, stranickým 

pozitivním plánem do budoucna, schváleným zákonem, dostavbou, sociálními dávkami 

a zabezpečením či obecně v případě hmotného zisku obyvatelstva. Nejvyšší pozitivní 

valencí se vyznačovalo Právo, což koresponduje s jeho levicovým charakterem a tedy 

jistou podporou levicovým stranám. 

V rámci hypotézy byl stanoven předpoklad, že hodnota negativity bude 

převažovat nad pozitivní valencí a to jak z důvodů jisté zaujatosti pravicových médií, 

tak z důvodu přirozené tendence médií. Tato hypotéza se potvrdila. I když ale skutečně 

negativita převážila nad pozitivitou, nebylo to pravděpodobně z důvodu zaujatosti a 

neobjektivnosti, ale spíše z výše zmíněného druhého důvodu.

3.2.6 Hlavní výzkumná otázka

Hlavní výzkumná otázka této práce zněla, jakým způsobem je ve vybraných 

celostátních denících a týdenících prezentována levicová ideologie a levicové strany 

působící v České republice?

Odpovědi na tuto otázku jsme se dobrali pomocí vedlejších výzkumných otázek 

a hypotéz. Vedlejších výzkumných otázek bylo pět, hypotéz pak devět.  Tři hypotézy se 

ukázaly jako chybné. Výchozí stanoviska předpokládala potvrzení zaujatosti 

pravicového tisku, která se úzce váže s neschopností objektivity. Tento jev je poměrně 

častý v ostatních postkomunistických zemích. 

Na základě jednotlivých výzkumných otázek se však ukázalo, že média nejsou 

tak neobjektivní, jak by se mohlo zdát na první pohled. Prezentace levice byla sice často 

lehce zabarvena negativně a stále byla veřejnosti podsouvána asociace KSČM a ČSSD 
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s jejich minulostí, avšak frekvence těchto článků v porovnání s celkovým počtem byla 

poměrně nízká. Rovněž pozitivním znamení je postupné snižování hodnot frekvence 

v čase, kdy se zdá, že i mediální trh se jen schopen stále učit a transformovat.

Prasklinu na křehce vytvořené toleranci pravicových médií a levice však 

vytvořila dluhová krize Řecka, která znamenala pokles volebních preferencí pro 

levicové strany obecně, našich nevyjímaje. Zatímco za běžných podmínek, kdy levicové 

strany chováním nikterak nevybočovaly z řady dalších politických uskupení, se média 

dokázala držet alespoň zdání objektivity, tak v tomto případě se vyjevila jejich pravá 

zaujatá tvář. Média ještě stále nemají skutečně zažitý neutrální přístup k levicovým 

stranám, kdy v případě pomocné ruky vnějším faktorem (v tomto případě politology a 

ekonomy, kteří tvrdili, že za krizi Řecka mohou levicové vlády), jejich snaha o 

objektivnost selže. V tomto případě se v analýze projevila silná podpora pravicových 

stran při volbách, kdy mediální obraz levicových stran byl pošpiněn nepodloženými 

teoriemi. 

Zajímavým srovnáním pak byl přístup k otázce Řecka a levice obecně a v otázce 

Řecka a našich konkrétních levicových stran. Na první pohled se zdají obě problematiky 

podobné, avšak dle výzkumu se ukázalo, že jednání médií se v tomto směru liší. 

Výsledky analýzy vzbudily dojem, že pravicová média nejsou zaujata vůči levicové 

ideologii jako takové, ale spíše vůči konkrétním levicovým stranám v ČR, jejichž 

historii nedokáží tak snadno pominout, i když by v zájmu objektivity měla.

Závěr

Již s volbou tématu jsem byla připravená na obtížnost, kterou s sebou nese. Pro téma 

samo o sobě neexistují prakticky žádné vědecké výzkumy, i přes to, že se mnoho 

politologů levicí či postkomunistickými zeměmi zabývá, tak do kontextu s médii je 

nikdy nevložili. Další jistou obtíží je neprobádaná oblast vlivu médií, kdy každý tuší, že 

určitou moc vytvářet realitu mají, avšak změřit reálně jakou je za tím nad naše síly. Celá 

práce tedy musela být postavena na teoretických základech nepodložených řádnými 

výzkumy, což situaci komplikuje. Pokud se zabýváme mediálním obrazem 
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v postkomunistické zemi, pak je důležité mít nějaká reálná data, která budou vliv médií 

popisovat, aby se daly udělat určité závěry, to ale chybí. Rovněž výzkumný vzorek 

médií byl poměrně rozsáhlý díky účasti čtyř deníků a dvou týdeníků, což zabraňovalo 

hlubší analýze média jednoho či dokonce komparativní analýze, ke které se téma 

vybízelo. Přesto byly nakonec analyzovány dané jednotky, z čehož vyplynuly zajímavé 

závěry a poznání ohledně pravicových médií. Má negativní očekávání nebyla naplněna, 

což mě naplnilo jistým optimismem ohledně mediální scény v ČR.

Summary
When I decided to choose this topic I realised how difficult this problematic can be. 

There are no scientific researches for this topic even though there are many politologist 

who study the problematic of post-communist country or leftist political parties but they 

has never connected this with media. Another problem is with missing scientific results 

abou media power. Everyone knows they have something like that but no one is able to 

measure it or describe it. Whole thesis had to create conlusions based only on theories. 

If we try to study the media representation of leftist political parties then is quite 

important to work with some real scientific facts. Another problem was quite wide 

analysis sample which consisted of four newspapers and two weeklies. That prevented 

me from focus on one study object and describe it more deepely. Despite all these 

problems in the end the analys was done and it brought some interesting facts about 

media. My negative expectations were not fulfilled which gived me some optimism 

about nowaday media market.
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	1.2 Společenská, ekonomická transformace po roce 1989
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	1.2.1 Volební systém
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	V roce 1990 rovněž došlo ke dvěma podstatným událostem, který definitivně stvrdily změnu poměrů. První z nich byl odchod Sovětských vojsk, která byla po dlouhých dvaceti dvou letech konečně 26. 2. 1990 vypovězena z našeho státu. Druhou událostí byly konečně ony první postkomunistické parlamentní volby, které se konaly od 8. - 9. června. Jako vítězné vyšlo Občanské fórum s 49,96 %. Ani KSČM si ale nevedla tak špatně se svými 13,8%, což svým způsobem potvrdil správnost rozhodnutí tuto stranu nezrušit. Přece jen v rámci demokracie měli voliči právo si sami určit, kdo je jejím zájmům nejbližší, i když by se to z větší perspektivy nemuselo jevit jako moudré rozhodnutí. V čele státu následně stanula nová vláda, kterou vedl Marián Čalfa.
	Uspořádání prvních postkomunistických voleb ale nebylo ta snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Bylo nutné dotvořit a přetvořit stávající volební systém a rozhodnout se, jaký způsob modifikace pro něj bude nejlepší.
	Základní otázkou bylo, zda jít cestou poměrného či většinové volebního systému. Nebo pokračovat v systému absolutní většiny, který platil za komunismu, změnit ho na prostou většinu nebo si snad vybrat systém poměrného zastoupení, který byl známý z dob první Československé republiky. Nakonec se došlo k závěru, že v proporčním volebním systému bude zastoupení více reflektovat reálný počet hlasů, který strana obdržela, a tedy celkové nastavení bude spravedlivější. Většinový systém by naopak vyřadil menší strany a podpořil vznik silné vlády dua politických stran, které by mohlo následně vést k vládě jedné strany, což se z hlediska komunistické minulosti jevilo v tu dobu zcela nepřijatelné. Obě varianty měly své pro a proti, těžké bylo v té době odhadnout, jaký dopad tyto skutečnosti budou mít. Havel každopádně ve své knize Letní přemítání na konec označil fakt, že přistoupil na poměrný systém, jako jednu z největších chyb, kterých se dopustil. Havel sám prosazoval variantu systému, který by se zaměřil na kandidáty a osobnosti. Obával se, že nakonec pod záštitou stran budou vládnout lidé, které by si voliči nikdy dobrovolně nevybrali či jen politické loutky ovládané jinými zájmy než jsou ty obecné a státní. Z dnešního pohledu lze s jeho obavami pouze souhlasit, avšak na druhou stranu v době, kdy se o této problematice jednalo, fakticky žádné příliš známé a důvěryhodné politické osobnosti neexistovaly. Nejvíce veřejně známí byli leda komunističtí představitelé, kterým by tedy teoreticky takové uspořádání mohlo hrát do karet, i přes jejich minulost nebo možná právě pro ni.
	K přepočtu se rozhodlo užívat Hagenbach-Bischoffova metodu, která platila v téměř nezměněné podobě až do roku 2000. „Zakládá se na odlišném principu než d'Hondtův dělitel, neboť zde nevzniká žádná řada podílů, ale v prvním skrutiniu se zjišťuje, kolikrát se krajské volební číslo vypočítané jako počet celkem odevzdaných hlasů / počet celkem rozdílených mandátů + 1 vejde do počtu odevzdaných hlasů pro daný politický subjekt .“ ČR byla rozdělena do osmi volebních krajů, kdy přišlo zhruba dvacet pět mandátů na jeden kraj .
	1.2.2 Pomlčková válka
	Spolu s příchodem nového zřízení se objevila touha tuto změnu vyjádřit i změnou názvu země. Československá socialistická republika by tak Ústavním zákonem Federálního shromáždění ze dne 29. března 1990 definitivně zrušena a byl ustanoven název Československá federativní republika.
	Tento na první pohled poměrně prostý akt se ale stal předmětem vleklých debat, které nepřímo poukázaly na jiné, hlouběji doutnající problémy. Na začátku roku 1990 Václav Havel předložil Federálnímu shromáždění návrh, ať je z názvu vypuštěno ono slovo „socialistická“. Tento návrh ale překvapivě narazil na odpor ze strany předsednictva, které si vymínilo jistý čas, aby mohlo návrh přehodnotit a upravit. Tímto činem se odstartovala fraška, která by však dobrého pozorovatele tehdejších poměrů asi příliš nepřekvapila. Návrh Československá republika se nelíbil představitelům Slovenska z toho důvodu, že v nich příliš vyvolával asociace s tendencemi k nešťastnému čechoslovakismu, z něhož měli pocit, že jsou pouze zbytečným malým národem přidruženým k hlavnímu českému národu. Padaly tedy návrhy jako Federace České a Slovenské republiky, Republika česko-slovenská atd. Nakonec se tedy došlo k jistému kompromisu výše zmíněné Československé federativní republiky slovenská verze zněla Česko-slovenská federatívna republika. Ani tento kompromisní krok však neuspokojil slovenskou část vlády a tak došlo k dalším jednáním. Nakonec byl schválen název Česká a Slovenská federativní republika. Sice tato podoba odporovala správným gramatickým pravidlům, ale byla to asi jediná přijatelná varianta, kterou by Slováci akceptovali .
	Tento na první pohled poněkud dětinský problém ovšem reflektoval mnohem hlubší rozkol, který v té době mezi Čechy a Slováky vládl. Rozpor nevzniknul samozřejmě ze dne na den, československá problematika se začala datovat už během 19. století.  Slováci si vždy byli vědomi jisté výhody, kterou spojení s Čechy přináší a chtěli jí využívat, na druhé straně ale vždy cítili touhu po jisté samostatnosti a právu rozhodovat o svých záležitostech sami, což bylo v rámci jednoho státu poněkud problematické .
	K prvnímu a asi i největšímu rozpojení národů došlo v roce 1939 vytvořením Slovenského štátu. Ten v roce 1945 zrušily Benešovy dekrety, které ustanovovaly obnovení Československa. Dalším krokem, který poměrně jasně signalizoval vizi slovenského lidu, byla federalizace v roce 1968. Zatímco Češi to považovali za malicherné zatěžování, pro Slováky to bylo jedno z hlavních politických témat .
	Za komunistické éry samozřejmě národní problémy nebyly tak znatelné a veřejně se příliš neřešily, přesto na jistou zvláštnost ve vztazích ukazuje vznik dvou oddělených opozičních hnutí a k nim se vázajících revolučních center, které měl každý národ svoje.
	S rokem 1989 mohly tyto tendence naplno vyplynout na povrch a tak se také stalo. Již po sametovém listopadu se ukazují rozdíly ve vnímání státu. Zatímco česká strana se snaží o změnu systému na federální úrovni, slovenská se zajímá především o důslednou federalizaci, kterou bylo nutné dovést do konce. Další spor se objevil již při debatách o ustanovení prezidenta. Z hlediska toho, že předsedou federální vlády byl jmenován Slovák, bylo tiše předpokládáno, že prezidentem se stane Čech. Tato domněnka se ale narušila, když se o pozici prezidenta začal intenzivně ucházet Alexandr Dubček, který měl za sebou podporu několika slovenských stran. Volba sice nakonec padla na Havla, ale ani u jeho osoby přes velkou popularitu nebyly názory jednotné a to především z důvodu jeho národnosti.
	Neustále dohady o pravomocích federace jako celku versus jednotlivých států se začaly promítat i do volebních programů. Důležitost tohoto faktu se projevila před volbami roku 1992. Nejoblíbenější favorizovanou českou stranou byla ODS ve spojení s KDS, která mimo jiné slibovala vylepšit fungování federace a pokud to nebude možné, její rozpuštění. Na Slovensku byla oblíbená jistá obdoba ODS a to Mečiarovo HZDS, které šlo v plánech ještě dál. Chtělo vyhlásit samostatnost, prosadit slovenského prezidenta a mezinárodní subjektivitu. Když ve volbách obě strany zvítězily, byla budoucnost poměrně zřejmá. Přesto při hlasování o zániku ČSFR poslanci nejednali jednotně a zákon byl několikrát odmítnut. 26. 11. 1992 ale nakonec ústavní zákon č. 542/1992 Sb. prošel a tak 31. prosince zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika a místo ní se vytvořily dva samostatné státy.
	1.2.3 Ekonomická přeměna
	Jedna z nejzásadnějších věcí, která lidi motivovala k touze po nové formě zřízení, byl neuspokojivý stav ekonomiky a její nulová konkurenceschopnost vůči Západu.  Kapitalismus zdánlivě sliboval zemi zaslíbenou a otevíral cestu k možnostem, o kterých se před tím nikomu ani nesnilo. Aby však kapitalismus v naší zemi mohl fungovat stejně jako u západních sousedů, bylo nutné provést mnoho změn a systematicky projít procesem transformace od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní.
	Proces transformace v takovém měřítku byl prakticky něčím zcela novým, tedy nebylo možné okopírovat postup jiných států před námi či se řídit nějakými zaručenými radami, což stavělo vedení do velmi náročné pozice.
	Prvotní otázky byly dvě a to, čeho vlastně chceme přeměnou dosáhnout a jak rychle si dosažení tohoto cíle představujeme. Názory nebyly zcela jednotné, ale nakonec se jako cíl stanovilo skutečné tržní hospodářství západního typu. V praxi to znamenalo soukromé podnikání bez nějakých větších státních zásahů, vytvoření trhu a to vše doplněné v jisté míře o sociální systém a záchrannou síť. Transformace tedy byla postavena na myšlence masové privatizace, cenové liberalizace a měnových kursů, liberalizace vnějších ekonomických vztahů. Do čela vedení se dostala skupina kolem Václava Klause, která vytyčila čtyři budoucí body a to liberalizace cen a zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace, privatizace, sociální síť.
	Liberalizace cen byla prakticky nutným základem pro vytvoření trhu, kde by existovala poptávka a nabídka bez umělé regulace či nařízení. Problémem ovšem bylo, že v případě uvolnění cen dojde okamžitě ke zdražení a v návaznosti na to je nutné okamžitě státem uplatnit restriktivní politiku, která zabrání inflační spirále, jenž se daným zdražením spustí. Hlavní silou protiinflační politiky byl dočasný pevný kurz koruny a rovněž nulová valorizace mezd a důchodů. K uvolnění většiny cen došlo k 1.1.1991. Na rozdíl od značné části postkomunistických zemí se udržela inflace na uzdě a nedošlo k hyperinflaci.
	Liberalizace cen byla v té době značně výhodná pro velkou část podniků té doby, protože měly víceméně monopolní postavení. Proto bylo nutné liberalizovat vnější ekonomické vztahy, které by vnesly konkurenční prostředí. K tomu došlo zrušením legislativních překážek volného zahraničního obchodu, uzákoněním nejdříve vnitřní a následně úplné směnitelnosti měny, rušením celních bariér a jednáním se zástupci jiných zemí o vymizení opatření proti vývozu našich výrobků na zahraniční trh.
	Největší spory se vedly o část, která se týkala privatizace. Ze zpětného hodnocení se je rovněž na tento krok transformace díváno jako na nejproblematičtější a s nejhoršími výsledky.  Bylo potřeba vyjasnit, jak rychle se daná privatizace provede a jakým způsobem se to udělá. Federální shromáždění se přiklánělo spíše k radikálnějším verzím plánů, s čímž nesouhlasily některé výzkumné ústavy a vytvořily oponenturu proti federálnímu plánu. Ten se v podstatě stavěl za rychlý průběh privatizace a její kupónovou formu. Rychlý průběh privatizace se nepozdával těm, kteří si uvědomovali nutnost vytvoření kvalitního právního prostředí před uskutečněním jakýchkoliv dalších kroků. Skupina Václava Klause prosazovala pravý opak. Jejich argumenty se točily okolo ideálního načasování reforem po převratu, kdy ještě není zformovaná opozice a lidé jsou v zajetí nadšení ochotní k obětem a utahování opasků. Rovněž argumentem pro rychlou privatizaci bylo zkrácení tzv. předprivatizační agonie. Což v praxi znamená, že státní podniky do doby než je převezmou noví majitelé, jsou v rukou managerů, kteří nemají zájem na jejich efektivním hospodaření, ale naopak se snaží na úkor tohoto podniku přiživit, což je opět umožněno nedostačujícím právním rámcem .
	Stejně rozporuplné diskuze se vedly i o formě privatizace, kdy nakonec tedy zvítězila tzv. kupónová. Transformace majetku se ale neskládala pouze z ní, to označení je prakticky chybné.  V první řadě došlo k restitucím, následně převodu práv k majetku na obce ze strany státu, přeměně socialistických družstev na družstva soukromá a až dalším proudem je malá a velká privatizace, kde se právě užívalo oné kupónové . Velká privatizace se týkala středních a velkých podniků, kromě podniků, které byly z nějakého důvodu pro tuto formu nevhodné a vyřazené, proto byla vnímána jako nejpodstatnější. Problémem byl tehdejší nedostatek kapitálu, proto se přišlo s myšlenkou kupónové privatizace, která měla dvě vlny. Metoda kupónové privatizace stojí na tom, že akcie společností byly prodávány za investiční kupóny místo peněz. Občané si tyto kupóny zakoupili za symbolický poplatek jakožto kupónovou knížku, následně mohly investovat buď dle vlastního uvažování, nebo pomocí některého z fondů, které byly o tento účel zřízeny. To mělo pomoci nezkušeným lidem nebo těm, kteří se v zájmu vlivu chtěli spojovat. Nikdo ale nečekal, že nakonec nebude o kupónové knížky zájem. To se změnilo až intenzivní reklamní kampaní, na které se podílel i neslavně známý Viktor Kožený a jeho Harvardské fondy. Protože angažovanost lidí byla v investování nízká, většinu rozhodování měly právě ony investiční fondy, což se mimo jiné ukázalo jako kámen úrazu, kdy docházelo díky tristní právní úpravě k tunelování . V případě tunelování a rozkrádání nelze opomenout ani transformaci bankovního sektoru, kde docházelo k poskytování rizikových úvěrů spřízněným osobám, odsouvání privatizace, což tento styl vůbec umožnilo a nakonec převedení všech nevýhodných úvěrů na Českou konsolidační agenturu, kdy tento krok znamenal obrovské finanční ztráty pro stát.
	1.2.4 Vývoj společnosti
	Popsat stav společnosti v určitém období dějin není snadný úkol, protože kritéria a hodnoty, která by daný stav určovala a charakterizovala, jsou těžko definovatelná a složitě obecně aplikovatelná. Tehdejší občanské nálady a míra spokojenosti se dají leda odhadovat na průzkumech veřejného mínění a z nich souvisejících analýz. Tyto průzkumy provádí v České republice řada organizací, většinou se jedná o soukromé agentury. Institut pro výzkum veřejného mínění při ČSÚ je jedním z mála, který dané výsledky po spolupráci s SOÚ AV ČR zdarma zveřejňuje. V této části tedy budu vycházet především z jeho zjištění a ukazatelů .
	Po Sametové revoluci a pádu čtyřicet let trvajícího komunistického režimu se společnost nesla v duchu euforie, optimismu a nadšení. V novinách se psaly oslavné články, lidé se těšili na novou dobu, všude probíhaly intelektuální debaty o tom, jak by měla budoucnost vypadat, a lidé měli dojem, že stojí u zrodu něčeho velkého a ještě lépe, že budou moci být součástí toho něčeho. Občané neměli představu o tom, co přesně by se mělo udát, ale byli jasně vymezení vůči negativní minulosti, kterou, jak věřili, měli za sebou a tento samotný fakt jim pro zatím stačil. Věřilo se v demokratické ideály a věřilo se, že pokud zde není komunismus a lidé s ním spojení, tak se zákonitě musí vše podařit. Pokud za minulého režimu byl idealizován Sovětský svaz, po roce 1989 byl zase profanován západ, který bohužel těžko mohl vysokým očekáváním dostát. Podle IPVV se v té době ve výzkumech nediferencovaly odpovědi dle věku, vzdělání apod., tedy nevázaly se na konkrétní životní podmínky, ale obecně vládlo většinové nadšení a pozitivní přístup .
	První větší deziluzi přineslo rozdělení České a Slovenské republiky, které neproběhlo na základě referenda, ale rozhodnutím politických elit. Podle průzkumů veřejného mínění by k tomuto dělení nejspíš jinak nedošlo . Lidé začínají vnímat změny na vlastní kůži a z toho i plyne zaujmutí poněkud realističtějšího postoje. Všechny útrapy, které jsou zatím spojeny s ekonomickými reformami, jsou trpěny v zájmu demokracie a změny. Lidé si stále většinově váží nabyté svobody, která se projevuje ve všech aspektech života od školství, noviny, práci po cestování. Co občany stmeluje je rovněž víra v politické představitele, které zvolili.
	Na politickém poli však dochází k jisté proměně, kterou postupně vnímá i společnost. Politici už nestaví na přední pozice reálné zájmy voličů, ale spíš se snaží voliče nalákat, aby se udrželi u moci. Bohužel většina slibů, což je pro politické sliby poměrně typické, nemůže být naplněna a je značně nadnesená. Což přivádí lidi k jisté deziluzi, kdy vidí, že makroekonomická ani mikroekonomická hlediska se nevyvíjí tak, jak bylo slibováno a jejich názory a spokojenost se začíná odvíjet od individuálního postavení. Čehož pochopitelně využívají strany se svými volebními programy, což může být jeden z důvodů rostoucí oblíbenosti ČSSD.
	Velký zlom přišel v roce 1997, kdy kromě neuspokojivého hospodaření, začaly naplno vycházet najevo skandály ODS, která byla tehdy u moci. Situace se natolik vyhrotila, že Klaus byl nucen podat demisi vlády. Tato událost otřásla představou o novém režimu a jejich zástupcích od základů. To se i projevilo při volbách, kdy poprvé vyhrála levicová strana ČSSD. Ovšem tato strana nebyla schopná vytvořit většinovou vládu, bylo tedy nutné s někým spolupracovat. Tím někým byla překvapivě ODS, což je, z hlediska toho, že byla hlavním opozičním zástupcem, poměrně neobvyklé. Pod touto záminkou vznikla jedinečná Opoziční smlouva, která za čas svého trvání dokázala definitivně zničit poslední zbytky idealismu ve voličích a dovedla je do cynického apatického stavu, který prakticky trvá dosud.
	1.2.5 Transformace médií

	Stejně jako došlo k přeměně na formální i hospodářské úrovni došlo k přeměně i na úrovni mediální. Média vládnou jistou ekonomickou i politickou mocí, za totalitních režimů mohou uplatňovat pouze moc druhou a to ještě v závislosti na nařízeních, z moci se tak stává nástroj propagandy. Rokem 1989 dřívější cenzura řízená státním aparátem zmizela a dala prostor pro vznik nezávislých médií a jejich působení.
	První vlaštovka, která ohlašovala změnu, přilétla 21. a 22. 11. 1989 do Československé televize. Zaměstnanci vyvinuly pod pohrůžkou stávky své vedení ke garanci možnosti otevřeného projevu a reálného zhodnocení a popisu situace. Do té doby se širší masy občanů měli šanci dozvědět o probíhající revoluci pouze z televizních novin, které v té době ještě podléhaly cenzuře, tudíž informace byly značně zkreslené. Protože bylo již v té chvíli poměrně zřejmé, že starý režim se příliš dlouho neudrží, nebylo již dále nutné bránit médiím v jejich rozhodování. Zaměstnanci ČST se tedy stali vedením televize a z této pozice měli veškerou rozhodovací pravomoc nad vysíláním. Až v tu chvíli se rozšířila po republice informace o tom, jak to v Praze skutečně vypadá a co z toho vyplývá. Tento čin inspiroval následně i zaměstnance Československého rozhlasu, kteří se po vzoru kolegů rozhodli postavit vedení. 3. prosince se jejich vítězství zlegalizovalo, když byl do čela dosazen nový ředitel Karel Starý.
	Změna se odehrála rovněž na poli novin. Ještě pár dnů před demonstrací zasílá Občanské fórum do redakcí prohlášení, ale z pochopitelných důvodů ho nikdo neotiskne. Přesto je již vidě rozdíl v přístupu Rudého práva a ostatních deníků a časopisů, kdy Rudé právo stále vydává články odsuzující demonstrace a podporuje zásah policejních složek. Svobodné slovo a Mladá fronta naopak vykreslují informace objektivněji a vyjadřují se k zásahům ozbrojenců s despektem. Kolem 25. listopadu, tedy o něco později než v případě televize, se situace vyhrocuje. Některé deníky přinášejí informace o jednání komunistické moci s opozicí. 27. 11. Už mají dostatek odvahy i na zveřejnění programového prohlášení Občanského fóra. Tím všechny mediální složky ukončují svou propagandistickou moc a vracejí se původnímu smyslu žurnalistické profese.
	Média se na rozdíl od ostatních složek transformace dokázala přeměnit poměrně rychle a bezbolestně. Většina z nich přešla do soukromých rukou, část se stala médii veřejnoprávními, což znamená, že jsou dotována z veřejných peněz a musí plnit určitá nařízení. V České republice se jimi stala Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář. Soukromá média jsou buď ve vlastnictví jednotlivých osob či společností, konglomerátů a nadnárodních institucí. Výraznou změnou prošla i organizace novinářů. Činnost federálního Československého svazu novinářů, zastřešující národní organizace Svaz českých novinářů a Svaz slovenských novinářů, byla ukončena mimořádným sjezdem. Mimořádný sjezd vyjádřil svou úctu a omluvu všem, kteří nesměli vykonávat novinářskou praxi a v době normalizace byli vyloučeni z novinářských organizací. Nástupnickou organizací Českého svazu novinářů se stal Syndikát novinářů České republiky, který jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení navázal na odkaz původní novinářské organizace Spolku českých žurnalistů.
	Co se týče tisku, s otevřením českého trhu začaly do tuzemské mediální sféry pronikat již zavedené společnosti ze zahraničí. Jednotlivá česká média postupně přecházela pod nadnárodní vydavatelské domy a mediální společnosti, kdy se situace dostala do stavu, že většina novin je sdružena pod pár vydavatelských domů, kdy pouhé minimum zůstalo v českých rukách. Hlavními domy jsou Respekt Publishing, Economia, Mafra, Mediacop, Ringier ČR, Vltava Labe Press, Borgis a.s, Burda.  Tento trend není v návaznosti na otevření našeho trhu spolu s rostoucím globalizačním tlakem nic překvapivého, přesto zůstává otázka, zda tím nedochází k omezování různorodosti pohledů a názorového spektra.
	Televizní svět se po roce 1993 dočkal velké změny s udělením první licence soukromého televizního vysílání a to FTV Premiéře. Teprve udělení druhé licence CET 21 ale přineslo opravdový pokrok na televizním poli. Skupina kolem Vladimíra Železného získala licenci v návaznosti na předestřenou programovou skladbu, která měla přinést jak zábavné pořady, tak rozšířit divákovi vědomosti. Nova se poprvé objevila na televizních obrazovkách 4. února a okamžitě si získala srdce diváctva. Železný vsadil na pokleslejší programovou skladbu, kde se konečně publiku dostávalo plnými doušky všech programů, kterých si nemohli užívat v minulém režimu. Americké seriály, akční filmy, erotické filmy. I zpravodajská relace byla uzpůsobena odlehčenému stylu a byla pojata v bulvárním stylu. V té době zkrátka přinesli přesně to, po čem lidé toužili. ČT nemohla Nově nikdy přímo konkurovat. Musela se zaměřit na spektrum diváctva, které naopak tíhlo k vážným a naučným programům a mělo zájem o aktuální témata a politiku. V roce 1994 se ke trojici programů připojila ještě Premiéra, která se o tři roky později přejmenovala na Primu. Ta se na rozdíl od ČT Nově konkurovat pokusila, avšak neuspěla a zařadila se na stabilní druhé místo, které si drží prakticky po celou dobu existence. Po čase divácké nadšení z laciného nováckého stylu lehce opadlo, přesto ale Nova zůstává nejsledovanější televizí.
	Po revoluci média očekávala nezávislost a svobodu projevu. Od toho si mnoho lidí slibovalo návrat onoho mýtického hlídacího psa demokracie. Co se ale stalo ve skutečnosti? Základním smyslem působení médií obecně je informovat, následně bavit. Vlivem kapitalismu se ten smysl a jeho důležitost poněkud obrátil. Nejdříve bavit a pak informovat a to ještě nejlépe zábavnou a nenáročnou formou. Důvod je jako vždy prostý a to peníze plynoucí z reklamy. Postupem času dochází k jisté absenci seriózních médií a hyperkomercionalizaci médií, jejímž cílem je snaha o získání, rozšíření a udržení velmi málo diferencovaného publika. To by sice nutně nemuselo znamenat problém, ale jenom v případě, když by to média veřejně přiznala a neměla stále nasazenou onu seriózní masku, kterou hrají na důvěřivou strunu. Lidé pak často mohou vnímat informace jako nezpochybnitelnou skutečnost, i když v realitě tomu tak není. Média se ráda rovněž pasují do role nezávislého soudce, ovšem otázka je, jak může být někdo skutečně nezávislý, pokud má majitele a ekonomické zájmy? A dokáže se žurnalista skutečně odpoutat od vlastního názorového přesvědčení a nepodsouvat ho veřejnosti skryté za nálepkou neutrální?
	1.3 Levicové strany v ČR
	V České republice se v současné době vyskytuje 165 registrovaných politických stran a hnutí, které odráží široké spektrum politických ideologií, což je z hlediska naší minulosti totalitní vlády jedné strany pozitivní fakt . Mezi těmito stranami se vyskytují i strany levicové, kdy některé z těchto stran byly i zvoleny do parlamentu či dokonce vyhrály volby a to od roku 1992 dokonce čtyřikrát. Na první pohled se tedy jeví pozice levice na české politické scéně poměrně vyrovnaná té pravicové či středové. Otázkou je, zda je to skutečně tak a pokud ano, proč lidé levicové strany volí a jakým způsobem se samy ty strany definují a představují veřejnosti. Kořeny odporu ke komunismu a tudíž levici jsou v naší společnosti přece jen zakořeněné příliš hluboko na to, aby mohla být levice posuzována stejně jako ostatní strany.
	1,3,1 Levice obecně
	Pro začátek je nutné si levici určitým způsobem definovat. Politologie rozeznává několik způsobu rozdělování, pokud ale chceme používat pojem levice, jak mu zhruba rozumíme v České republice, pak se tedy musíme zaměřit na dělení dle politického spektra. To v podstatě odpovídá představě úsečky, kdy na jedné straně máme extrémní levici, tedy komunisty, dále levici, střed, pravici a extrémní pravici. Tato představa je ale poměrně zjednodušená, protože nedává ani levé ani pravé části žádné definice a tedy tvoří z nich vlastně jen prázdné pojmy. Obecně se tedy levice spojuje s touhou po větším zásahu státu na úkor práv jednotlivce, větší sociální sítí, liberalismem avšak nikoliv ekonomickým, vyššími daněmi, zatímco pravice chce zásahy státu minimální a věří v sílu trhu, ať již na trhu výrobních faktorů nebo trhu výrobků a služeb, nízké daně a rovněž je spojována s konzervativními postoji. Už jen tyto základní definice jsou dlouhá léta diskutována a nedošlo k jejich sjednocení, kromě toho definice určitých pojmů je zcela odlišná pro USA a pro Evropu a v případě Evropy i odlišná mezi zeměmi a to dle historického vývoje, který formoval politické názory a strany jako takové.
	V našich oblastech se většinou levicí rozumí zájem na kolektivismu, pokroku a toleranci k menšinám, velké sociální štědrosti, vysokým daním a obecně je levice považována za stranu pro chudé. Pravice je naopak spojována s individualismem, nízkým zdaněním, omezeným sociálním systémem, uctíváním tradic a je to strana asociovaná s podnikateli a bohatými lidmi. Toto dělení samozřejmě neodpovídá často pravdě, ať skutečným volebním programem, činy nebo voliči, ale pro základní zamyšlení nad problematikou postačí.
	1.3.2 Levicové strany v minulosti
	Levicové strany nejsou na našem území žádným nováčkem a mají zde silnou tradici. Již v roce 1907, kdy bylo za Rakouska – Uherska, zavedeno všeobecné, tajné, rovné a přímé volební právo samozřejmě se týkalo pouze mužské části populace se ukázala popularita sociálních stran mezi lidmi. „O mandáty v říšské radě se v roce 1907 nakonec utkalo téměř čtyřicet politických stran a bloků. Z celkového počtu 108 českých mandátů získali agrárníci 28 křesel, mladočesko-staročeské seskupení 26, sociální demokracie 24, klerikální strana 17, uskupení české státoprávní demokracie národní socialisté, radikální pokrokáři a státoprávníci devět, pokroková strana dva a zbývající dva mandáty získali neodvislí poslanci. Nejsilnější německou stranou se stala v českých zemích sociální demokracie, následovali agrárníci, pokrokoví, lidová německá strana a nacionální radikálové .“
	Za první republiky základní sestavu stran tvořily za české a moravské strany Československá sociálně demokratická strana dělnická ČSDSD, Republikánská
	Během první republiky se konaly volby čtyřikrát a to v roce 1920, 1925, 1929, 1935. První volby roku 1920 potvrdily značnou oblibu levicových stran. Na prvním místě s 25, 7% skončila ČSDSD, na druhém pak Německá sociálně-demokratická strana dělnická s 11,1%. Prvenství ČSDSD s takovým náskokem bylo přece jen lehce překvapivé, zvlášť proto, že se na první místo již nikdy znovu nedostala, na což mohly mít ale jistý vliv rozkoly, které se později v jádru strany odehrály. V roce 1925 se poměry obrátily a popularita téměř všech sociálních stran se snížila na úkor těch občanských. Jako vítězná vyšla Agrární strana s 13, 7%, za ní v závěsu Komunistická strana s 13,2% a jako třetí Československá strana lidová s 9, 7%. V roce 1929 své prvenství obhájila Agrární strana 15%, na druhou pozici se probojovala ČSDSD 13% a třetí skončila Československá strana národně-sociální 10,4%. V posledních volbách roku 1935 vyhrála Sudetoněmecká strana s 15, 2%, což nemělo příliš vypovídací hodnotu o preferencích levice či pravice, ale odrážely se v tom složitá situace té doby. Druhé místo patřilo Agrárníkům 14, 3%. Na třetím ČSDSD 12,6%. Z povolebních výsledků je vidět, že levicové sociální strany zde nebyly ničím výjimečným a svým volebním program dokázaly získat početnou stabilní základnu voličstva.
	Nejvýznamnější levicovou stranou té doby byla ČSDSD. Za Rakouska – Uherska ČSDSD podporovala zavedení všeobecného volebního práva, osmihodinovou pracovní dobu, podílela se na vzniku odborů, avšak na druhou stranu pociťovala jistou věrnost vůči Rakousku – Uhersku, tedy byla promonarchistická. V roce 1918 došlo ke sloučení s centralistickou Českou sociálně demokratickou stranou
	Strana stavěla na Marxistické teorii o třídní společnosti, avšak vždy se rovněž držela myšlenek parlamentní demokracie a demokratického socialismu. Povedlo se jí prosadit osmihodinovou pracovní dobu, ochranu zaměstnanců a vznik odborů v závodních radách. Plánovala zavést bezplatné školství, starobní a invalidní pojištění, sociální pojištění, rovněž se starala o zájmy Slováků.
	Na politickém spektru se sblížila v rámci možných budoucích koalic s národními socialisty, čímž vytvořily levicové křídlo, zatímco jako pravicové byly označovány agrární a živnostenské strany. Střed pak reprezentovala strana lidová.
	Není možné ani opomenout vznik a historii Komunistické strany, která rovněž patřila mezi voliči mezi poměrně populární volbu a která se hlavně ukázala být důležitou po druhé světové válce.
	Komunistická strana Československa vznikla 14. - 16. 5. 1921 na tzv. slučovacím sjezdu. Ten znamenal, jak již název napovídá, sloučení několika radikálních seskupení, k čemuž je vedla Komunistická internacionála. Strana vznikla jakožto sekce třetí v rámci Komunistické internacionály. Jedno ze seskupení, které se k KSČ připojilo, bylo právě odpadlé radikálně levicové křídlo od ČSDSD.
	Strana byla mezi voliči poměrně oblíbená, ale v praxi se díky její jisté zakonzervovanosti její vliv moc neuplatňoval. Strana šla primárně za vzorem Komunistické internacionály a Komunistické strany Sovětského svazu, čemuž všechno slepě podřizovala. I v takto zapálené straně bylo možné rozeznat radikální část a tu umírněnější. Radikální část, která vyvolávala dohady a vedla stranu ke sporům, symbolizoval K. Gottwald, který dokonce vystupoval i proti zřízené československé republice. Tato radikální část prosazovala revoluci a vládu dělnické třídy a zcela vážně myslela záměr zničit stávající systém. Díky tomu byli uvrženi do jisté politické izolace, kdy si je ostatní strany nemohli reálně vybrat jakožto koaliční partnery. Na druhou stranu na slušných volebních preferencích to očividně nic nezměnilo a strana si rovněž získala mnoho následovníků.
	1.3.3 Levicové strany v současnosti
	Po roce 1989 se na našem politickém poli vyrojil velký počet zájemců, kteří se toužili ujmout vlády a určovat následný směr. Politické strany v té době však nedoznávaly žádné velké popularity z prostého důvodu, že vůbec samotný pojem politická strana se stal na čas hanlivým označením a nebylo jisté, zda vůbec něco takového pro budoucnost v naší zemi chceme. Občanské fórum bylo typem nestranického fóra, které v té době v postkomunistických zemích bylo poměrně oblíbené. Spojoval ho společný odpor vůči režimu, nic víc. Nebyla to politická strana. Nicméně i na ty samozřejmě došlo. Byly vytvořeny právní paragrafy, které stanovovaly, za jakých podmínek může strana vzniknout a existovat a daly tak podmět k vytváření nových politických uskupení. Zároveň s tím bylo potvrzeno, že již existence stávajících stran zůstane zachována, což bylo poměrně značně kontroverzní rozhodnutí.
	KSČ 21. 12. 1989 na mimořádném sjezdu přijala akční program distancující se od stalinského modelu a ustanovila za cíl svou přeměnu v moderní politickou stranu usilující o sociálně spravedlivou demokratickou společnost. Díky tomuto kroku nedošlo k jejímu zrušení, což byla v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi zcela jedinečná událost. V postkomunistických zemích se v podstatě vytvořily čtyři druhy stran a to zcela nové, postkomunistické, historické a jiné. Jako postkomunistické strany se sice udržely ty strany, co vládly v minulém režimu či s ním spolupracovaly, ale nikdy to nebyly strany do současného dne zároveň i komunistické, tedy které si ponechaly stále svůj původní charakter, jak tomu víceméně bylo i u KSČ. V pozdějších letech se v České republice několikrát objevily pokusy o to KSČM zakázat, ale do dnešního dne se tak nestalo a nejspíš ani nestane, dokud KSČM nenapne své úsilí směrem k porušení základů demokracie či republiky, což se momentálně nejeví jako pravděpodobné. Otázkou je, na kolik KSČM svou přítomností pomohla obrazu levice jako celku. Na jednu stranu sice přitahuje tradiční voliče, kteří ji mají rádi právě proto, čím bývala, ale na druhou stranu odpuzuje širokou část společnosti právě svým odkazem a vrhá špatné světlo i na ostatní levicové strany, čehož rádi populisticky zneužívají v předvolebních tématech ostatní strany.
	Lehce překvapivým faktem bylo, že už od počátku se objevovala levicová sdružení i v nových uspořádáních a to dokonce i v rámci Občanského fóra, které se postupně vnitřně rozdělili na Meziparlamentní klub demokratické pravice, Liberální klub OF a Klub sociálních demokratů OF. V podstatě jediným skutečně názorově pravicovým byl pouze Meziparlamentní klub. Nakonec se ručička vah přetočila pod vedením Václava Klause k pravicovějšímu křídlu a po rozpadu OF se tak členové rozdělili mezi pravicovou ODS a Občanské hnutí, které symbolizovalo zhruba střed.
	V následujících letech se většina stran klonila spíše k pravicovým teoriím a růst levice se zastavil. V roce 1992 se ODS dohodla na spolupráci s nově sloučenou KDU – ČSL, kdy jejich jedinou opozicí byli v té době komunisté v KSČM. Pro lepší veřejný obraz ještě před volbami KSČM vstoupila do koalice Levý blok s hnutím Demokratická levice. Mělo za cíl obnovit myšlenku demokratického socialismu.
	LB samozřejmě nebyla jediná levicová strana. Z KSČM se již v roce 1991 odštěpila frakce Demokratická levice KSČM, která v prosinci 1991 stála spolu s dalšími levicově orientovanými politiky u zrodu Demokratické strany práce.
	Rovněž své místo na politickém spektru hledala i ČSSD. Díky nedostatku jakékoliv reálné konkurence postupně budovala svůj levicový charakter, který ale měl umírněnou formu a snažil se působit realisticky. To k ČSSD přilákalo i mnoho bývalých členů KSČM, kteří se staronovým směřováním své strany nesouhlasili. Nakonec se vytvořil Realistický blok, který měl sdružovat středové a levicové strany jakožto opozici vůči pravici.
	Na další léta byly u kormidla pravicové vlády, zatímco ČSSD nenápadně zesilovala svůj vliv. Rozhodli se všemi možnými prostředky získat více preferencí a posunout se více ke středu, aby tak obsáhli prostor, kam za nimi KSČM nechtěla. Navíc stále zůstávali prakticky jedinou stabilní levicovou stranou. Přišli rovněž s nápadem „catch all party", což prakticky znamenalo vytvořit si stabilní zázemí a nevybočovat příliš z řady v zájmu nalákání co nejvíce voličů. I tady se již daly najít počátky pozdějšího populismus, který samozřejmě ale neuplatňovala jen ČSSD.
	V roce 1996 už oblíbenost ČSSD značně vzrostla, což bylo, jak je v kapitole 1.2 zmíněno, zapříčiněno z velké části ne úspěšností ČSSD, ale skandály ODS. S tím jak lidé přicházeli o iluze a víru v hospodářské zlepšení, se začali upínat k jediné další snesitelné variantě, která se jim nabízela. Protože KSČM stále pro většinu lidí nebyla reálnou možností a středové strany si nevytvořily tak stabilní zázemí, mnoho voličů postupně přecházelo k ČSSD. K tomu mohlo dojít i v návaznosti na výše zmiňovanou proměnu stran na catch all party, kdy se obě strany vlastně přiblížily středu a přestaly cílit na konkrétní úzkou skupinu voličů, byť se tak občas v programech ještě tak tvářily. V tu chvíli už přejití k jedné či druhé straně nebylo pro voliče tak nepředstavitelné. Rovněž spolu se stále těžší deziluzí docházelo i poklesu volební účastí, čímž se redukoval počet stran, které vstoupily do parlamentu.
	Definitivní zlom ale přinesl pro levici až rok 1997, který jim nahrál přímo do karet. Na povrch vyplynul další skandál ODS a tentokrát nabral takových rozměrů, že ODS musela odstoupit z vlády a nahradila ji vláda úřednická. Podstatným faktem ani nebylo to, že vláda dříve složila svůj mandát, ale dopad na důvěru lidí vůči elitě. V dalších volbách se do čela poprvé dostala ČSSD. Problémem ovšem bylo, že neměla dostatek mandátů na vytvoření většinové vlády a Bohumínského usnesení nesměla spolupracovat s KSČM, což by byl její logický partner. Nakonec se rozhodla pro spolupráci s ODS, které nese označení Opoziční smlouva a je zpětně hodnoceno velmi negativně. Nicméně na uvedeném příkladě je jasně vidět složité postavení levicových stran v českém politickém prostředí. Malé strany se do parlamentu nemají téměř šanci dostat a větší zavedené levicové strany jsou v naší zemi jen dvě. To by možná tak nevadilo, jenže jedna z těch stran je KSČM, která je díky minulosti a populističnosti ostatních stran zdiskreditovaná a tak není pro koalici vhodným partnerem.
	Od té doby do současnosti se toho na levicovém politickém poli příliš nezměnilo. Obě hlavní strany ODS i ČSSD nesbíraly za své období vlády slušnou sbírku skandálů a obvinění z korupce, přesto si uchovaly stálou voličskou základnu, což je s podivem. Ironicky jedinou stranou bez skandálů stále zůstává KSČM. Do politického pravicového spektra přibyly některé strany a dvě z nich se dokonce ve volbách roku 2010 dokázaly propracovat do Poslanecké sněmovny. Levicové strany a jejich vnímání negativně ovlivnila Světová finanční krize 2008, která spustila procesy vedoucí k destabilizaci mnoha států, kdy některé z nich byly známy svou značnou sociální sítí, což pravicové složky ve spolupráci s některými médii využily pro kampaň proti levicovým stranám obecně. V momentně kdy však pravicové vlády zklamou nebo snad v reformách zajdou vůči pohodlí občanů příliš daleko, zvítězí s velkou pravděpodobností opět ČSSD.
	1.3.4 Volební výsledky
	Pro představu vývoje postavení levice v rámci let 1990 – 2011 jsou výsledky voleb téměř jediným reálným statistickým údajem, který je k dispozici. Nevypovídá to sice přímo o postavení a vnímání levice společností, avšak dává to alespoň představu o ochotě tento směr volit a jak se vyvíjel v čase.
	Jak již bylo výše zmíněno, v České republice existují fakticky jen dvě zaběhlé levicové strany, vývoj volebních výsledků náš bude zajímat tedy jen u nich.
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	Obě dvě strany se od roku 1992 vždy dostaly do parlamentu. ČSSD vyhrála volby v roce 1998, 2002, 2006 a sestavovala vládu. KSČ se to nepodařilo ani jednou.
	1.3.5 Levice a média
	Po roce 1989 se v České republice média transformovala do na první pohled nezávislé formy. Otázkou, kterou si klade mnoho politologů, sociologů, ekonomů, teoretiků obecně, ale i široké občanské veřejnosti, je: jsou ale opravdu nezávislá? Na kolik může být jakýkoliv podnik, a média ničím jiným nejsou, nezávislý, když spadá pod určité vlastníky, má své vlastní ekonomické zájmy a cíle a potřebuje příjmy z reklamy, kterou mu opět zadávají určité podnikatelské subjekty?
	Kniha Systémy médií v postmoderním světě mimo jiné pojednává o vztahu novodobých médií k politice a dělí tento vztah do tří možných podob: středomořského, severoevropského-středoevropského a liberálního .
	Středomořský typ, který je České republice nejbližší, popisuje typ médií, která jsou zatížena svým historickým kontextem a která byla navyklá sloužit v zájmu vedení, tedy prezentovat názory, které jim byly přikázány. To odpovídá České republice a její totalitní historii, kdy byla média po 40 let navyklá řídit se příkazy politických pánů. Dalším znakem tohoto typu jsou otevřeně zaujatí novináři, kteří obvykle preferují styl komentářů. Komentáře už ze samé podstaty mohou být názorově neutrální velmi obtížně. Stát rovněž nemá problémy do jejich chodu zasahovat, a pokud se mu podvolí nebo pokud to je v rámci zákona možné, nějakým způsobem je ovlivňovat .
	Další typ severoevropský-středoevropský, nebo také demokraticko-korporativistický je naopak postaven na tradici právního státu a regulí, kdy jsou média ovlivňována různými zájmovými skupinami, avšak ve výsledku jsou zákony natolik jasně sepsány, že nedávají tolik prostoru k zneužívání. Na druhé straně existuje široké spektrum novin jasně zájmově ovlivněných, která se ovšem jako taková i prezentují. Zásahy státu jsou obvykle regulovány poměrně silně a nedochází k silnému vlivu na média z nejvyšších míst .
	Poslední model liberální, který odpovídá převážně formě médií v USA, Kanadě a VB. Tak jsou sice média ze strany státu téměř nedotknutelná, ale jelikož jsou postavena čistě na komerčních principech, jsou ovlivňována zase z této strany, což se může rovněž projevovat v jisté zaujatosti v rámci vlastníků či ve formě pokleslosti, kdy je jejich funkce spíše zábavná než informační .
	Politolog Jiří Pehe řadí naše média do typu středomořského, kdy největší slabinu nachází právě v novinářském pravicovém spektru. Mimo jiné zdůrazňuje i složitější postavení médií v porovnání s ostatními zeměmi a to z hlediska malého trhu, kde je velmi náročné zůstat nezávislý a nepodbízet se. Pehe razí teorii o neštěstí postkomunistických médií, s kterou nelze nesouhlasit. Po pádu komunismu, v období první vlny nadšení a ideálů, se novinářská obec nechala nakazit obecným pozitivním myšlením, které se neslo v duchu budoucího kapitalismu, pravicových ideologií a jeho představitelů. V té době to bylo pochopitelné a nedalo se to považovat za nic špatného. Bohužel tento odkaz předala tehdejší novinářská obec i svým pokračovatelům, kteří často přistupují k otázkám kapitalismu a pravice se stejným zaslepeným nadšením a pociťují neustálou potřebu se vymezovat vůči levici a čemukoliv, co přináší kritické hlasy vůči pravici či se dokonce staví do opozice. Velkou komplikací pro pravicové novináře jsou rovněž nejasně stanovené definice, které se ke kapitalismu a pravici váží, proto se občas do povědomí veřejnosti vsouvají pojmy a názvy, které ale neodpovídají skutečnému stavu věcí a jsou matoucí. Pokud ovšem názory nepracují s reálnými termíny, kdy ani sami novináři přesně neví, o čem vlastně mluví, pak se ztrácí jakákoliv informační hodnota a dochází spíše k jisté formě dezinformací, která je ale široké čtenářské obci představena jakožto reálný fakt, nehodný zpochybnění. Na druhou stranu levicová média mají svou funkci usnadněnou historickými zkušenostmi a dlouho levicovou tradicí v našich zemích. Nemají proto často tak zoufalou snahu o to se nějak vymezovat a mohou tak tvořit serióznější žurnalistiku. Ovšem díky tomu nejsou často tak agresivní v prosazování svých názorů, čímž pak vzniká dojem, že většina médií v naší republice je spíše pravicových .
	Pokud se zaměříme na možnost nezávislostí médií, musíme si znovu položit otázku, zda je něco podobného v České republice vůbec možné. Právě díky malému trhu jsou média nucena bojovat o reklamu a sponzory. Otázkou zůstává, co se ovšem stane, pokud dojde k nějakému skandálu, který se přímo dotýká uskupení lidí, které média financuje? Jsou schopna o této problematice psát se stejnou nezaujatostí jako média jiná, jež daným subjektem financována nejsou?
	A co se stane v případě, kdy je stvořena jistá mediální elita, kterou si vedoucí postavy stran vybrali, a kterým jsou ochotni odpovídat na otázky, zatímco ostatním novinářům nikoliv? Nefunguje pak nepsané pravidlo, že nebudu tvořit negativní články o někom, kdo mi dovolil jistého privilegia, a kterého se novináři, stejně jako ostatní lidé, neradi vzdávají? Mezi médii a politikou existuje jistá symbióza. Média potřebují náměty, o čem informovat a tedy i vstřícné politiky. Politici zase potřebují média k hlásání svých názorů a zviditelnění.
	Zaujatost médií v tu či onu stranu by nemusela být nutně problémem, pokud by existovalo dostatečně množství médií, která by tedy mohla vyjadřovat široké spektrum názorů a podporovat pluralismus idejí. To se ale v České republice neděje a je otázkou, za při tak malém trhu, je to vůbec reálně možné. Jistou vyvažovací funkci převzal internet, který diverzitu názorů nabízí těm, kteří se ji rozhodnout hledat.  Problematickým spojením je ovšem ono „rozhodnou hledat“. Lidé, kteří mají touhu po získání uceleného názoru a informací, se obvykle nenechají médii ovlivňovat natolik jako ti, kdo tu touhu nemají.
	V dnešní době existuje velmi málo studií, které by se zaměřovaly na pravicovou či levicovou orientaci médií v České republice. Jeden výzkum drobnějšího rozsahu jsem však přesto nalezla – je to diplomová práce Bc. Martina Drápala . Je to obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu, kdy cílem bylo zjistit, zda jsou daná média pravicová či levicová. Autor se zaměřil na celostátní deníky Právo, Lidové noviny a MF Dnes. Ve výsledku svého zkoumání označil Právo za deník s levicovou ideologií, zatímco zbývající dva za pravicovou. V závěru svého šetření konstatuje fakt, že „V rámci tohoto výzkumu jsem zjistil, že editoriální ideologie jednotlivých deníků má vliv na způsob prezentace klíčových celospolečenských událostí s tím, že v případě konfliktu „zájmů“ dochází k vytěsnění tématu z deníku. Zároveň v případě možnosti podpory kladně vnímaných hodnot a uskupení investují deníky do problému čas a energií s tím, že přinášejí čtenářům bleskové informace o vývoji a novinkách .“ Pokud přistoupíme na premisu, že větší část novin je pravicově zaměřená, pak z toho plyne jasný závěr, že levicová orientace a s ní i levicové strany jsou v denících vnímány negativněji a tento názor šíří i mezi společnost.
	1.3.6 Postkomunistické státy středovýchodní Evropy

	Definitivní rozpad Sovětského svazu v roce 1991 se stal jednou z nejpodstatnějších událostí minulého století. Na rozpad se samozřejmě navázala nutnost v jednotlivých vznikajících státech vytvořit režim nový, dojít k určité přeměně, nastoupit na cestu demokracie. Dle politologa Huntingtona jsou tři možnosti, jak přechod k demokracii uskutečnit. První je transformace, pak nahrazení a třetí variantou je přesun. První případ platí pro Maďarsko, Rusko, částečně Bulharsko. Dojde k tomu, že změna režimu se začne uskutečňovat shora, tedy sami lidé, kteří se podíleli na vytvoření totalitního režimu, se nyní podílí na jeho pádu. Tato varianta je obvykle nepoklidnější formou přechodu a to za předpokladu, že reformované jádro je dostatečně silné. Vládci nejsou potrestáni. Rumunsko a trochu i NDR patří do druhého typu. Ten se vyznačuje tím, že změna přijde zdola, od některého uskupení opozice, které získá dost síly na to, aby vládnoucí režim svrhlo. Obvykle je tento přechod značně bolestný a krvavý. Bývalí vůdci často končí mrtví nebo ve vězení.  Československo a Polsko, i přes námitky některých teoretiků, se řadí do typu třetího. V něm jde o kombinaci vůle vlády a opozičního reformního hnutí. Nejdříve vláda dobrovolně povolí režim, kdy v návaznosti na tento akt se jí vymkne pevná kontrola nad událostmi, čehož využije opozice. Následně se vládnoucí režim pokusí znovu získat nadvládu, ale díky silné opozici se dostane do slepé uličky, kdy ani jedna strana není dostatečně silná, aby suverénně protivníka vytlačila. Začíná se obvykle vyjednávat .
	Pádem režimu ale není ani zdaleka všechno vyřešené. Nyní přichází jen, kterému se říká konsolidace demokracie. Z bývalého Sovětského svazu neboli zemí východní Evropy se dá označit jen šest jako konsolidované demokracie. Institucionální konsolidací je nastolení určitých pravidel hry ústava, volební zákon a jejich dodržování. Jde prakticky o slazení nastolených zákonů a jejich reálného dodržování. Těmito zeměmi jsou dle Michala Kubáta, autora knihy Postkomunismus a demokracie, Česko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Ostatní autoři ke konsolidované demokracii ještě nedospěli např. Albánie, Moldavsko, Rusko, Ukrajina nebo dokonce ještě nedospěli k demokracii jako takové Bělorusko.
	Pád totality samozřejmě nezaručuje přechod právě k demokracii, často vede pouze k přechodu na novou formu totality což je dobře vidět na příkladu mnoha afrických zemí. Huntington stanovuje šest kritérií, které ovlivňují přeměnu v demokracii. Prvním je již jistá zkušenost s demokratickým režimem před tím. Dále je vysoká závislost s ekonomickou rozvinutostí, mezinárodním prostředím. Podstatným je i fakt, že touha po demokratizaci přišla zevnitř, nikoliv, že byla vnucena z vnějšku. Lepším je pro země poklidný přechod od režimu k režimu než násilný. V poslední řadě je velmi důležité, aby lidé i elity v nový režim a přechod skutečně věřili.
	Po přechodu bylo nutné určit politický režim, zda se vydat cestou parlamentního, prezidentského, poloprezidentského režimu. Ve všech státech byla novelizací v ústavách ukotvena vedoucí úloha komunistické strany. Za éry totality bylo nejvíce pokrokové Polsko, které se již v 80. letech pokusilo zavést prvky parlamentní demokracie. Právě parlamentní demokracii si valná většina postkomunistických států zvolila jako své nová uspořádání. Část si zvolila systém blížící se poloprezidentskému a to Chorvatsko, Litva, Rumunsko, Rusko, Ukrajina. Tyto systémy byly často spíš jistým pokusem o dosáhnutí jejich pravého vzoru než že by se jim to reálně podařilo. Skutečným parlamentarismem se dá víceméně nazvat jen ten v Česku, Lotyšsku a Maďarsku. Česká republika si ale v roce 2011 zvolila přímou volbu prezidenta, čímž se od klasických parlamentních systému rovněž odklání. Přímá volba prezidenta v parlamentním systému je vůbec specialita východních zemí. Často to vyplynulo z konkrétních situací, avšak tato tendence je i lehce zneužitelná. Sice přímá volba prezidenta nahrává pocitu většího zapojení lidu do politické scény a do demokratických principů, avšak na druhou stranu silné postavení prezidenta umožňuje jistým lidem dostat se k moci a zneužívat tak své pozice, například Putin v Rusku.
	Typ systému si státy určily dle různých kritérií. V zemích, kde již byla zkušenost s demokratickým režimem Československo, Estonsko, Lotyšsko se často snažili o inspiraci právě jím a tak si zvolili podobný systém. Rusko či Chorvatsko bylo jedním z těch, kde budoucí řízení v podstatě určila odstupující komunistická moc, který si připravovala možnost podílu na moci v pozici prezidenta. Jinde došlo k pouhým kompromisům či vykrystalizováním problémů, kdy se systém prakticky určil samovolně Polsko, Ukrajina.
	Co se týká praktické stránky realizace politického systému jako je parlament, vláda atd., pak parlament se samozřejmě vyskytuje ve všech zemích, sedm má jednokomorový parlament a pět zemí dvoukomorový Česko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko. V Polsku byl tento systém domluven u kulatého stolu v průběhu složitého procesu demokratizace, v Česku se odrazila snaha o zajištění postů pro bývalé členy Federálního shromáždění. Další státy měly již takovou tradici. Výjimku v postavení dvou komor tvoří Slovinsko, které má horní hranici postavenou na podobném principu jako Irové. Zastupuje tedy zájmové skupiny a lokální samosprávy, nefunguje na principu voleb .
	Co mají rovněž všechny země společné je dualistická exekutiva, kdy je výkonná moc rozdělena na dvě části: prezident a vláda s premiérem. Ve většině zemí je prezident volen na pět let, výjimku tvoří Lotyšsko a Rumunsko, kde jen na čtyři. Vlády jsou tvořeny třemi možnými způsoby a to jmenování prezidentem ČR, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, parlamentem Bulharsko, Makedonie, Slovinskonebo kombinací.
	Důležitou součástí přechodu do nového systému jsou samozřejmě volby, svobodné demokratické volby. Jak již bylo řečeno v části o přechodu Československa k demokracii, bylo nutné rozhodnout o vhodném volebním systému. V některých zemích se sice komunistický režim snažil o lehké zdání volební soutěže, kdy zapojil i přidružené organizace komunistické strany, avšak byla to jen prázdná přetvářka, pod kterou se skrýval ten stále stejný režim a nesvoboda.
	První volby se v postkomunistických zemích ukázaly jako počátek přechodu k demokracii, součást přechodu k demokracii či součást demokratizace nebo výsledek přechodu k demokracii. Příkladem po první verzi je Sovětský svaz, kdy v roce 1989 měly volby do Sjezdu lidových poslanců charakter polosvobodných voleb, které vedly ke skutečně svobodným volbám v jiných zemích. Poprvé mohl kandidovat někdo jiný než jen KSSS, této příležitosti se chopily především pobaltské země. Vzorem pro druhou verzi je Polsko. To v roce 1989 po dohodách u kulatého stolu uspořádalo polosoutěživé volby. Bylo předem rozhodnuto, že 65% dostanou komunisté a o zbylých 35% se může podělit opozice. Volby do Senátu už byly naopak svobodné, kdy ovšem většinu stále musela držet komunistická strana. Voliči daly najevo své preference směrem k Solidaritě a reformám. Třetí směr reprezentují převážně země Sovětského svazu, které se právě tímto aktem rovněž začaly od Sovětského svazu emancipovat a osvobozovat. Poslední případ, tedy výsledek přechodu k demokracii, reprezentuje Bulharsko, Československo, Albánie, Maďarsko, Rumunsko .
	Ustanovení volebního systému, ale nebylo tak snadné, všechny představitele tlačil čas, rovněž docházelo k dohadům o většinový či proporční systém. V některých státech jako je například Bulharsko a Rumunsko byly vytvořeny prozatímní volební systémy, které měly platit jen pro prví volby než bude více času, aby se rozhodlo, co dál. V jiných zemích došlo k modifikované volbě do parlamentu v té podobě, v jaké byl v minulém režimu. V několika málo státech byl v rychlosti vytvořen systém, který měl takto zůstat natrvalo, bez dalších změn. Ten případ bylo Maďarsko a Československo.
	V současné době je ve středovýchodním evropské oblasti 12 konsolidovaných a semikonsolidovaných zemí, kde se využívá všech možných typů volebních systémů. Proporční se vyskytuje v Bulharsku, Česku Poslanecká sněmovna, Estonsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Makedonii, Polsku Sejm, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku Državní sbor. Dvoukolový většinový v České republice do Senátu. Jednokolový většinový v Polsku do Senátu. A smíšená v Litvě a Maďarsku.
	Nyní se zaměřím na strany, které v postkomunistických zemích vznikly. Politické strany, které zde víceméně uměle vznikly, nemohou zcela konkurovat stranám západního typu. Dědictvím komunismu je ona jistá plochost a slabost nových politických stran. Všechny strany v rámci středovýchodní Evropy vznikly až po roce 1989. Již před rokem 1989 se v mnoha státech formovala jistá antikomunistická hnutí, která měla nestranický charakter, a jejímž jediným cílem byl pád komunismus, tedy neměli žádné reálné cíle co do politiky či ekonomiky. Výjimkou bylo Maďarsko a Slovinsko, kdy jako první vznikly opoziční politické strany, které se pak spojily do koalice.
	Politické strany, které v postkomunistických zemích operují či operovaly, lze rozdělit na nové, postkomunistické, historické a vzniklé okolnostmi transformace. Klasickým příkladem nové strany je ODS v České republice. Postkomunistické strany zahrnují i ty strany, které nejsou pokračovatelkami, ale byly součástí národní fronty. Například Lidovci v Polsku i u nás.
	Jedinečným případem, který nemá obdoby, je ovšem KSČM, tedy strana, která je sice postkomunistická, ale zároveň je i stále komunistická, protože si ponechala svůj charakter. Do postkomunistických stran spadá kromě KSČM ještě pět dalších uskupení a to Maďarská socialistická strana, polský Svaz demokratické levice, slovenská Strana demokratické levice, slovinská Spojená kandidátka sociálních demokratů, Demokratická dělnická stranu Litvy. To v rámci středovýchodní Evropy a Pobaltí. Východoevropský a balkánský rámec pak má Bulharskou socialistickou stranu, Sociálnědemokratický svaz Makedonie, Demokratickou stranu socialistů Černé Hory, černohorskou Socialistickou národní stranu, chorvatskou Sociálnědemokratickou stranu, Stranu sociální demokracie v Rumunsku, Socialistickou stranu Srbska, albánskou Socialistickou stranu, ukrajinskou Socialistickou stranu, bosenskou koalici Sloga .
	Historické strany jsou ty, co navazují na jisté tradice v dané zemi, např. maďarská Nezávislá malorolnická strana, Litevská křesťanskodemokratická strana. Poslední jsou strany, které vlastně vznikly jen z důvodu protikomunistické opozice., např. Svaz mladých demokratů – Maďarská občanská strana.
	V postkomunistických zemích se vyskytuje cca deset typů stran a to komunistické, socialistické, křesťansko – demokratické, liberální, náboženské, konzervativní, agrární, extrémně pravicové, etnické. Tyto definice jsou sice převzaty ze západních vzorů, avšak v realitě východní Evropy se pod nimi často skrývají jiné systémy, které se vytvořily díky specifickým podmínkám daného území. Michal Kubát ve své knize Postkomunismus a demokracie díky nejnovějším poznatkům polských politologů Antoszewského a Herbuta přesto činí jisté obecné závěry. Stranické systémy této oblast jsou nestálé, proměnlivé, multipartistické a částečně fragmentované. Nevyskytují se zde obecně dominantní strany, strany jsou často slabé, nemají pevnou voličskou základnu. To platí především pro pravicové strany, které nemají v zemích tak dlouho tradici a pevnou ideologickou základnu.
	Po transformaci systému a vzniku nových politických stran se samozřejmě objevily i strany levicové. Byly to obvykle strany sociálně demokratické či postkomunistické, jak již bylo zmíněno výše. Rok 1989 samozřejmě u voličské základny přeměnil volební preference, kdy došlo k prudkému nárůstu zájmu o pravicové strany. Tento stav se postupem let začal měnit a to v závislosti na ekonomickém a politickém úspěchu či neúspěchu vlád. Levice tedy začala být opět pro voliče aktuální. Jako u prvních se to projevilo v Maďarsku a Polsku, kde byl také návrat k levici v nejsilnější podobě. Levicové strany byly obvykle transformovány a hlásily se k sociálně demokratickým idejím. Úspěšně prošly tímto procesem například v Polsku se Svazem demokratické levice, v Maďarsku s Maďarskou socialistickou stranou či v Litvě s Litevskou demokratickou stranou práce.
	V rámci Sociologického ústavu ČR byla vypracována studie, která se zabývala Analýzou změny v efektu příslušnosti k sociální třídě na volební chování. Tato studie byla zaměřená primárně na Českou republiku, avšak vycházela z teorií, které pojednávaly o postkomunistických zemích obecně . Prví teorie, která vysvětluje revitalizaci popularity levicových stran, vysvětluje onu proměnu právě neschopností postkomunistických vlád dostát svým slibům a ekonomicky udržet zemi. Tato teorie je ale částečně vyvrácena pokračující popularitou levice, i když se státy dostaly do stavu rovnováhy. Důvod příklonu se skrývá spíše v sociálních faktorech, které si lze rozdělit na subjektivní a objektivní. „První z nich subjektivní klade důraz na relativní deprivaci, subjektivní mobilitu, pocit změny v životních šancích, atd., zatímco druhý objektivní zdůrazňuje spíše objektivní faktory sociální diferenciace - příslušnost k určité sociální skupině či třídě, objektivní mobilitu v období transformace, atd. .“ Studie vychází ze závěrů, že subjektivní faktory hrají podstatnější roli než ty objektivní. Prakticky to znamená, že ti, kteří v komunismu pociťovali jistou životní jistotu a profitovali z něj, se budou po revoluci přiklánět opět tímto směrem, zatímco ti druzí, kteří mají pocit nových možností až nyní v kapitalismu, se vyhraní pravicově. Podle průzkumů se k levicové orientaci přiklánějí lidé obecně nižších sociálních vrstev, kteří pociťují nejistotu nejintenzivněji. Vybírají si tedy strany, které podporují co nejvíce cestu sociální rovnosti a stability. Rovněž k tomuto rozhodnutí přispívá i restituce, privatizace a princip kapitalismu obecně, který rozevřel více sociální nůžky, než tomu bylo v minulých režimech. Navíc nejnižší dělnická třída již nemá výjimečná statut, naopak byla zařazena na nejnižší příčky a potýká se s jistým ponižováním a zostouzením. Tyto fakta jsou platná pro celé spektrum postkomunistických stran.
	Transformace v postkomunistických zemích proběhla samozřejmě i na úrovni mediální. Česká republika již byla zmíněna výše. Mediální scéna se v každé zemi samozřejmě částečně liší, avšak lze najít jisté společné rysy. V porovnání se západními zeměmi je prvním zajímavým faktem věk novinářů, který je v rámci postkomunistickým zemí středovýchodní Evropy nižší, než tomu bývá zvykem. Je tu tedy vidět citelná ztráta celé jedné generace, která si i odráží v nezkušenosti, povrchnosti a postojích nové žurnalistické vlny. V tomto případě je výjimkou Polsko, kdy novinářské elity jsou stále tvořeny zkušenými novináři. Na druhou stranu vyšší věk novinářů v Polsku i přináší riziko spojení těchto osob s bývalým režimem, což měl ošetřit lustrační zákon, který ale nakonec po tvrdém odporu i z řad liberálních novinářů neprošel. Těžko mohou ovšem demokratická otevřená média stát na lidech, kteří byli nějakým způsobem zapleteni s minulým režimem. Další kritika na hlavy novinářů je spíše spojená se strukturou médií, která nejen že nabírá v zájmu nízkých platů nezkušené novináře, ale rovnaje vystavuje časovému presu, kdy následně dochází k chybám, neověření informací atd. Dalo by se říci, že například v České republice je mediální scéna velmi otevřená, kdy se novinářem může stát naprosto každý.
	V protikladu k tomu je třeba Slovinsko, kde jsou novináři vyčleněnou uzavřenou skupinou, která se vyznačuje jistým elitářstvím. Většina novinářů, patřících do této skupiny, jsou bývalí reformní komunisté, kteří se po revoluci dali na podnikání a tak vytvořili na určitou dobu ve Slovinsku specifickou vrstvu, kde se propojovala ekonomická, politická i mediální moc.  Směrem k jihu se situace spíše dále zhoršuje a objevuje se větší a větší vliv státu.
	V Chorvatsku je situace ještě docela podobná té Polské či České republiky, novináři zde však mají větší prestiž a stejně jako v Polsku jsou i finančně ohodnoceni a to i přes fakt, že jejich mediální trh je ještě výrazněji menší než český. Situace v Chorvatsku se začala zlepšovat po smrti prezidenta Tučmana.
	Naproti tomu například Srbsko je v situaci, kdy média jsou prakticky podřízena státu, i když neoficiálně. Ředitelem veřejnoprávní televize se například stal poradce premiéra. Soukromá média jsou převážně bulvárního charakteru, kdy různá uskupení, která propojují politickou moc se zločineckými organizacemi, zakládají další a další bulvární média, zvláště denní tisk, který například po roce zanikne po nahromadění žalob za lživé články, avšak během toho roku již stihne rozpoutat silnou antikampaň proti nepohodlným představitelům, která se přece jen do podvědomí lidí uloží. Výraz bulvární zde neznamená to samé, co v ČR, tedy pokleslou žurnalistiku a zaměření na média, ale spíš rasistické, šovinistické, nacionalistické názory a propagandu. Tento trend je podobný v okolních zemích, kde cesta ke svobodným médiím bude ještě dlouhá a složitá.
	Problémem napříč téměř všemi postkomunistickými zeměmi jsou rovněž veřejnoprávní média. Jejich vymezení není dost často jasné, jejich samostatnost je zpochybňována, protože jsou určitým způsobem napojena na vládu a vznikají tak třecí plochy, kdy často dochází k politizaci. Faktorem, který má na politizaci médií obecně velký vliv je faktor trhu a jeho velikosti. V případě malého trhu jsou častější osobní známosti a propojenosti s politiky, existence nezávislých deníků je prakticky nulová a na novináře je vyvíjen značný tlak. Naopak v případě většího trhu, jako je třeba v Polsku, je možnost vzniku mediálních institucí, která si téměř produkují své vlastní politické strany, tedy než o politizaci médií by se dalo mluvit o medializaci politiky. Ani tento jev se samozřejmě nedá popsat jako ideální stav.
	Velký podíl na stavu mediální scény ve spojení s politikou má odkaz komunistů, který v zemích zůstal a který dnešní vlády nikterak nenapravují. Odkaz jistého morálního propadu, zničení politické i mediální kultury, který nedokáže překonat ani institucionální rámec či nějaké právní vymezení. Možná se tento stav dokáže usilovnou prací a příkladnými vzory po čase změnit. V současné době to na to ale nevypadá.
	1.4 Mediální konstrukce reality
	Ve většině knih o politických či mediálních teoriích se dříve či později setkáme s myšlenkou o propojenosti médií a politiky, médií a veřejného myšlení, médií a manipulace. Otázkou vždy zůstává, jakým způsobem jsou média schopna veřejnost ovlivňovat a na kolik jsou ji schopna ovlivňovat.
	Přístupy k této otázce se štěpí na dva hlavní proudy a to objektivistický a konstruktivistický. Objektivistický vychází z teorie, že existuje nějaké objektivní vnější skutečno, které není tvořeno subjekty, ale funguje nezávisle na nich. Vnímání této reality subjekty je dáno interakcí s tímto skutečným světem, je tedy objektivně konstruováno, není odvislé od porozumění dané věci nebo od interpretace tohoto porozumění. Pokud vycházíme z teorie, že myšlení pracuje pouze v realitě symbolů a ty svoje významy dostávají právě po tom, co jsou dány do vztahu s objektivním světem, tak tedy vzniká zobrazení skutečnosti . V praxi médií to tedy znamená, že existují nějaké vnější objektivní události, které by novináři měli být schopní objektivně interpretovat. Z toho vychází i mnoho teorií, které vidí média jakožto zrcadlo reality, které je po určení vhodných postupů schopno vhodně interpretovat události a téměř nezkresleně je poslat dál k příjemci, čímž je možno podpořit informovanost společnosti bez obav o manipulaci, která by se pod tím mohla skrývat.
	Opačný přístup, tedy konstruktivistický, to však vidí odlišně. Vnímá subjekt ne jako pasivního přijímače, ale jako aktivního tvůrce reality, který si vnímání světa uzpůsobuje dle svých zážitků, dosavadního poznání, tedy si danou událost interpretuje svým vlastním způsobem. Podrobněji se tomuto jevu jakožto sociální konstrukci reality věnuje P. Berger a T. Luckmann ve své knize Sociální konstrukce reality, který vyšla již v 60. letech a byl na ní znát vliv Alfreda Schütze. Teorie staví na faktu, že realita není neměnná, ale tvoří ji sociální procesy, kdy se z ní stává intersubjektivní jev, který každý člen společnosti sdílí s dalšími, čímž dochází k integraci. Zkoumáním tohoto jevu a jak k němu dochází, se autoři pokouší o objektivaci subjektivních procesů. Základním prvkem, který tvoří pro každého současnou realitu je sociální struktura, který je souhrnem typizací a opakování vzorců interakcí, typizace je tím anonymnější, čím je vše vzdálenější od „tady a teď“. Možností, jak čiré subjektivitě dodat objektivity, je jazyk, lidské vyjadřování. Mluvou se má vlastní realita stává objektivně přístupnou, prostřednictvím tohoto jevu dochází ke vzniku sociální zásoby vědění, která se předává dalším generacím. Z ní vycházejí ony sociální struktury a typizace, které užíváme v běžném životě. Tento model funguje do chvíle, než se objeví něco, co se tomuto chápání a vzorcům vymyká. Vzorce vznikají habitualizací, což to prakticky znamená zvykem na danou činnosti či postup při stálém opakování. Ve chvíli, kdy si dané zvyky či jednání habitualizuje určitý typ subjektů/objektů, dochází pro okolí k typizaci této činnosti, čímž dochází k institucionalizaci. Tento konstrukt se pak předává dalším a dalším generacím, šíří se a je vykládán jako nezpochybnitelný realita, která díky typizaci předurčuje určitým subjektům/objektům jisté role a místo, které bude zaujímat. Tyto role jsou pak vzájemně hrány a sociální konstrukce uzavírá svůj rámec.
	Média, jeden z nejmocnějších sociálních aktérů, tedy místo toho, aby danou realitu zobrazovala, tak ji spíš vytváří, ovlivňují a zasahují do dané institucionalizace. Realita sama prakticky vzato neexistuje, stává se realitou až ve chvíli, kdy je jako taková označena, jak vyplývá i z Thomasova teorému: „Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích “. Dochází tedy k jevu, kdy média nepopisují jev ve vztahu k objektivní realitě, ale čtenáři si do své subjektivní reality a potažmo z jejich hlediska objektivní, dosadí právě ono mediální sdělení a tomu se snaží realitu uzpůsobit. Vychází se z jednoduché víry, že co napíší média, je pravdou. V tom případě se tedy daný fakt skutečně pravdou stává.
	Zpráva od komunikátora přes médium k příjemci ale obvykle není posílána s oním úmyslem, komunikátor má na věc jen nepřímá vliv, je plně pod vlivem mediálních aparátů, které si po uvedení do života, už žijí svým vlastním životem. Velký podíl na to má proces tvorby novin jako takový, tedy výběr zpráv dle zpravodajských hodnot, existence agendy setting a gatekeepera.
	S pojmem a definicí v rámci mediálních studií gatekeeper přišel americký sociolog David Manning White. Zajímalo ho, dle jakých kritérií vybírají editoři zprávy do novin a na kolik je ono jednání promyšlené. Zjistil, že editoři dále do světa posílají jen nepatrný zlomek práv, které obdrželi od svých pracovníků či agentur, zhruba jen 10% a těch deset procent je vybíráno na intuitivní bázi, která si dává za cíl potěšit co nejvíce své publikum, tedy čtenářstvo. Dle dalšího teoretika Pamely Shoemakerové dokonce žurnalisté i události ve zprávy přetvářejí.
	Gatekeeper není ve svém rozhodování zcela nezávislý, ale na jeho chování existují jisté vlivy, které zkoumala Shoemakerová a Reese, kteří vytvořili hierarchický model vlivů na obsah sdělení, který se skládá z pěti úrovní vlivu. Podstatnou otázkou není jen, jak média působí na publikum, ale i co působí na média, oba aspekty jsou úzce provázány. Těch pět úrovní se skládá z roviny individuální osobnosti, která má nejnižší vliv. Jde prakticky o psychologické vlastnosti žurnalisty. Další rovinou je rovina mediálních rutin, kdy dochází k zaběhnutí jistých postupů v rámci daných organizací. Třetí rovinou je rovina organizační, která ovlivňuje výběr zpráv a novináře z hlediska majitelů, tlaků vytvářených organizační strukturou. Čtvrtou rovinou je pak rovina extramediální, která zahrnuje vlivy vnějšího okolí, tedy ekonomickou, politickou, sociální situaci a podobně. Třetí a čtvrtá rovina již byla ve spojitosti s médií a jejich reflexí politických ideologií zmíněna v rámci kapitoly 1.2, kdy byly zmíněny podmínky české mediálního trhu a z toho vyplývající problémy, které nás řadí do středomořského typu. Pátá rovina je pak rovina ideologická, kterou tvoří extramediální vlivy nejvyšší úrovně. To znamená provázanost médií se systémem, jejich podporování sociální a politické stability, což znamená utvrzování a blahořečení současného stavu, který je prezentován jako nejlepší možný a varování před jakýmkoliv pokusem o změnu či revoluci, kdy tedy média svým způsobem brání v jakékoliv změně a snaží se zuby nehty udržet stávající koloběh, ať už je skutečně dobrý či ne, na tom nezáleží.
	Z tohoto hlediska to však znamená, že teorie o svobodných médiích je prakticky chybná, protože média sama nejsou schopna již ze své podstaty a struktury nezávisle fungovat a vždy jsou vlastně v područí daného systému a státu, tedy je zcela jedno, zda totalitního či demokratického, protože i při neexistenci reálné cenzury ze strany vládního aparátu, dochází vlastně k jisté formě autocenzury, která je o to zákeřnější, že je prakticky automatická, podvědomá. Média, která fungují v rámci kapitalismu, tedy nikdy kapitalismus skutečně hloubkově jakožto systém kritizovat nebudou a tedy i čtenáře budou přesvědčovat o tom samém názoru. Sami čtenáři ale zase zpětně mají vliv na to, o čem žurnalisté píší a tedy je to takový začarováný kruh vzájemného utvrzování a potvrzování jich stávajících principů a struktur.
	Zajímavým objevem bylo i poznání ohledně synchronizace zpráv a komentářů, kdy bylo nejprve určeno téma komentářů a k nim pak dosazovány vhodně zprávy, tedy logicky zcela opačný sled postupu než jaký by měl v rámci objektivity být. Tímto způsobem jsou do zpráv buď explicitně či implicitně vpraveny hodnotové soudy, tedy prakticky buď je daný hodnotový soud už zabudován přímo do zprávy, nebo jsou vybrány pouze zprávy, který prostě a jednoduše daný názor potvrzují .
	Z těchto poznatků neplyne fakt, že by média realitu vyloženě zkreslovala, protože to by nejdříve muselo něco jako realita hmatatelně existovat, ale že média částečně tyto konstrukty reality tvoří. Tento závěr samozřejmě napovídá faktu, že jsem se přiklonila ke konstruktivistické teorii a ne reflexivní. Pokud bychom se na toto východisko podívali optikou polické propagandy, tedy zajímali se o možný dopad na interpretaci politických ideologií a potažmo stran v mediích, pak se nám potvrdí tvrzení uvedená v předchozích kapitolách, tedy že média nejsou objektivní a vůbec otázka obsažená v této bakalářské práci, tedy jak média přistupují k levici v našich končinách, má smysl.
	1.5 Vliv médií na veřejné mínění
	Základními otázkami, které si kladou výzkumy v rámci mediální problematiky, jsou: Kdo s kým komunikuje, proč, jak, o čem a s jakým důsledkem . Pro moji práci je nejzajímavější především poslední část a to s jakým důsledkem, tedy jaké dopady názory prezentované mediální sférou skutečně mohou mít. Tuto výzkumnou otázku ale samozřejmě nelze zcela odloučit od těch předchozích, protože jsou úzce provázány.
	Možný vztah médií a společnosti se snažila již v roce 1956 popsat kniha Čtyři teorie tisku, kdy byly nastíněny čtyři varianty interakce. První byla autoritářská teorie, která popisovala média jako prostředníka, který interpretoval názory nějaké vyšší autority, kdy média formulovala žádoucí pohled na společnost. Druhou teorií byla libertariánská, která věřila ve funkci svobodného tisku, tedy, že média mohou prosazovat kdykoliv, jakkoliv jakékoliv své názory, kdy nakonec právě díky tomuto faktu a široké diversifikaci médií byly tyto názory vyrovnaně zastoupeny. Třetí teorie se nazývá společenské zodpovědnosti, kdy vychází z faktu, že média mají vůči společnosti jistý závazek, který by se měla po celou dobu svého fungování snažit dosáhnout, tedy směřovat k přínosu pro společnost. Poslední teorie je sovětská, která primárně určuje média k roli socializační, vzdělávací, utvářející veřejné mínění, sloužící především dělnickému lidu .
	Tyto teorie doplnil v roce 1992 McQuail o další dvě, tedy rozvojovou teorii médií, kdy by měla média socializovat a vzdělávat národ. A druhou teorii demokratické participace, kdy média neměla být centralistická, ale podporovat práva menšin a jim umožňovat přístup a spolupráci.
	Nejblíže současné situaci by se jevil nejspíše model autoritářský, avšak v dnešní době výše zmínění teorie doplnili Paolo Mancini a Daniel P. Hallin třemi systémy médií v postmoderním světě, které jsou již zmíněny v minulé kapitole. Těmi systémy jsou středomořského, severoevropského-středoevropského a liberálního, kdy pro české prostředí se jeví jako odpovídající systém středomořský. Tedy novináři jsou otevřeně politicky zaujatí, jsou ideologicky zamření, velký vliv má stát a je s médii velmi provázán.
	Je dobré si uvědomit, že média jsou vydávána a vnímána masovým publikem. Masa je nový typ sociální formace v moderní společnosti. Je mnohem rozprostřenější než dav, veřejnost nebo skupina. Je rozptýlená a její příslušníci se obvykle navzájem neznají a nezná je ani ten, kdo mase dal vzniknout. Chybí vědomí identity, sebeuvědomění příslušníků masy a nejsou schopni ani organizovaným způsobem společně jednat. Masa se vyznačuje proměnlivým složením v měnících se hranicích. Nevyvíjí žádnou činnost, naopak činnost je na ní vyvíjena – je předmětem manipulace. Je různorodá heterogenní, nesmírně početná a její členové pocházejí z nejrůznějších společenských vrstev a demografických skupin. Je stejnorodá homogenní ve smyslu, že si její příslušníci vybrali stejný objekt zájmu a dále v tom, jak na ni nahlížejí ti, kteří by masou rádi manipulovali .
	Publikum popisuje Reifová v knize jako sociální kolektivitu, která sdílí určitý mediovaný obsah jako předmět své pozornosti. Sdílená pozornost se může formovat na základě různých faktorů: sociální charakteristiky publikum, jehož koherence je určená věkem, genderem či příjmem; místo např. publikum lokálních médií; čas např. publikum v prime-time; konkrétní médium např. publikum ČT, konkrétní obsah např. publikum Večerníčku. Publikum se nejčastěji charakterizuje na základě odlišení od jiných. Základní pohyb mezi pojetími publika v mediálních studiích lze popsat jako přechod od „publika v jednotném čísle“ masa k „publikům v množném čísle“ sociální skupina, trh, subkultura. V prvních dekádách 20. století bylo publikum médií v souladu s teorií masové společnosti a velkými teoriemi a přechodu tradiční společnosti v moderní společnost chápáno jako jedna, homogenní, vnitřně nerozrůzněná masa jev, který vykazuje stejné kvality ve všech svých částech. Postupně se pojetí publik komplikovalo; publika se fragmentalizovala a výklad jejich jednání se stále více odpoutával od představ o pasivním reagování na aktivitu producentů . Přechod k aktivnímu publiku v rámci zaměření mediálních studií lze datovat do několika posledních desetiletí od přelomu 70. a 80. let. Přesun od studia účinků médií ke studiu mediálních publik přináší nové pole pro výzkum médií, ústředním motivem je sémiotická aktivita publika. Publikum je tedy chápáno jako aktivní tvůrce významů .
	Rozdílem mezi běžnou komunikací a masovou je tedy kromě výše uvedeného typu publika i odložená zpětná vazba, nepřímá komunikace a organizace dané komunikace.
	Veřejné mínění je dáváno do protikladu k mase nebo davu, protože na rozdíl od nich je postavěno na racionalitě, které je dosaženo veřejnou debatou, kdy je ve světle zájmu nějaké téma či problém, když zanikne téma, zanikne i veřejnost.
	
	Zajímavý koncept v této návaznosti přinesla Elisabeth Noelle-Neumannová se svojí Spirálou mlčení. Základem této teorie je fakt, že člověk má hluboce v sobě zakořeněny obavy nějak vybočovat, být se svými názory či postoji v menšině či osamocen. Proto zcela automaticky vnímá okolí a jeho prezentaci názor a tak si sám utváří dojem, který názor je většinový a převládá a který nikoliv. Pokud nabude dojmu, že jeho postoj není ten majoritní, pak začne tento postoj projevovat míně či dokonce umlkne zcela. Z toho ovšem logicky plyne, že ten názor, který je společnosti nehlasitěji slyšet a často bývá nejhlasitěji slyšet právě ten nejhloupější, umlčí opozici, díky tomu další lidé nabudou dojmu, že jejich názor je v menšině a rovněž umlknou, až téměř zcela vyhraje onen jeden hlavní názor. Zajímavá je spojitost s médii, která jsou obvykle nositelem dominantního názorového proudu ve společnosti, či spíše bych měla říct, že ten proud sami tvoří, právě tím, jaké zprávy a v jakém stylu veřejnosti předkládají. Média tedy často hrají tu roli informátora, který ukazuje hlavní názorový proud a vůči kterému se opozice začne bát vystupovat. Pokud se budeme držet teorie, že média v České republice jsou převážně pravicová a jsou i ve svých informacích zaujatá vůči levici, pak by mělo dojít právě k oné spirále mlčení, kdy levicoví voliči se budou bát říci svoji volbu, jelikož díky agresivní pravicové propagandě budou za tento názor izolováni či potrestáni. Dobrou příkladem jsou v tomto případě voliči komunistů, kdy se KSČM pravidelně dostává do parlamentu a má poměrně pevnou pozici na politickém nebi, avšak veřejné se téměř nikdo neodváží přiznat k tomu, že tuto stranu volí. Tento trend dle mého názoru částečně tvoří právě média, která vytvářejí negativní asociace s touto stranou, na což se zaměřím v praktické části. Média jsou vůbec obecně v oblibě u politiků a jsou ráda používána pro politické kampaně, protože vliv je znásoben respektem a důvěrou vůči zdroji, kdy média se obvykle těší podstatně větší přízni než politici . Navíc média často vládnou jistou expertní mocí, tedy vyvolávají dojem, že mají vyšší a hlubší znalosti než příjemce, který tedy jejich slovům věří.
	Pokud tedy vycházíme z uvedené premisy, že novináři jsou zaujatí, otázkou stále zůstává, jaký to má vliv na veřejné mínění a jak moc ho to ovlivňuje? Existuje víra v moc médií. Média můžou způsobit změnu postoje, názorů, kolektivní reakci, paniku, odcizení, znecitlivění, socializaci, definováni skutečnosti, trivializaci . Na tomto předpokladu prakticky stojí celá mediální sféra a k ní přimknuté oblasti. I když jsou vlivy médií na první pohled často znatelné, v praxi se těžko dokazují. Jak již bylo řečeno, teoreticky média realitu netvoří, oni její konstrukt jen pomáhají tvořit, tedy i v názorových směrech jsou média často jen jednou z příčin daného myšlení a je náročné určit, jak moc velkou procentuální účast zastupují. V rámci historie se názor na účinnost médií různě formoval a přeměňoval. McQuail ve své knize Úvod do teorie masové komunikace popisuje čtyři fáze.
	Všemocná média: tato fáze trvá zhruba do konce třicátých let. Zde jsou média interpretována jako silní manipulátoři, kteří mají obrovskou moc nad názory publika, a tedy publikum je zcela bezbranně ponecháno v rukou jejich tvůrce či majitele. Zneužívání médií diktátorskými režimy pro propagandu, tuto teorii potvrzovalo. V té době se prosazovala tzv. Teorie zázračné střely. Na druhou stranu by se pak média dala použít k vyšším cílům a účelům a k pozitivním výsledkům.
	Teorie mocných médií vystavena zkoušce: tato etapa trvá až do let šedesátých. V tomto období bylo uděláno mnoho průzkumů a analýz, které se především snažily změřit vliv přesvědčování a politických kampaní. Příjemce už nebyl brán zcela homogenně, ale dokonce došlo na rozlišení dle jeho motivů. Výsledky studií nebyly uspokojivé a snížily značně víru v sílu mediálního sdělení. Potvrdily skutečnosti z minulé kapitoly, že média spíš podporují stávající názorový proud a doplňují ho, než že by ho zcela přetvářela, vliv tedy mají, ale ne tak revoluční.
	Znovuobjevení mocných médií: studie provedené v předchozích letech byly označeny za špatné, protože se zaměřovaly na špatné ukazatele. Novými ukazateli byly dlouhodobé vlivy, poznávací procesy, motivace příjemců, kolektivní fenomény. Tento trend byl značně podpořen rozšířením televize, která se zdála jako prostředek mediální manipulace ještě silnější než předešlé prostředky.
	Dohodnutý vliv médií: Poslední fáze je víceméně popsaná v předchozí kapitole Mediální konstrukce reality. Je dáno, že média vytvářejí sociální procesy a historii, zatímco publikum si konstruuje svůj vlastní pohled na sociální realitu a na její vztah k té mediální. Moc je tedy v rukou jak médií, tak publika.
	Když už jsou zde popisovány teorie mediálních účinků, bylo by vhodné si tento pojem nadefinovat: „zamýšlené či nezamýšlené důsledky činnosti masových médií“. Mediální účinnost je pak výkonnost médií při dosahování nějakého záměru. Účinky mohou být jak v oblasti kognitivní, afektivní či v dopadech na jednání. Tyto oblasti jsou poměrně rozsáhlé a těžko zkoumatelné, avšak zužit se nedají ani pro politickou a ideologickou sféru, která nás zajímá nejvíc. Média mají moc způsobit záměrnou změnu, způsobit nezáměrnou změnu, způsobit méně významnou změnu, usnadnit změnu, posílit existující stav či zabránit změně. Toto všechno jsou ale prakticky vzato pouze teorie, z kterých budu vycházet v praktické části. Reálné 100% výzkumy, které by dokázaly potvrdit vztah mezi médii a jejich vlivem na veřejnost neexistují. Jisté průzkumy veřejného mínění či vlivu na něj vydávají a publikují opět zase média, což ovšem vytváří poněkud začarovaný kruh. Základem podobných průzkumů musí být kvalita, což často neplatí a i přes to jsou tyto výzkumy prezentovaný jako relevantní.

	2. Metodologická část
	2.1 Hypotézy a výzkumné otázky
	Výzkumné otázky a hypotézy se sestaví na základě teoretické části, kde byla nastíněna teoretická fakta a myšlenky, které nyní zkusíme dokázat a potvrdit či naopak vyvrátit.
	Primární téma, kterého se teoretická část dotýká, je pozice levicových stran a levicové ideologie obecně v České republice, která se vyznačuje těžkou zátěží minulosti, kdy byla nuceně držena v totalitním režimu. Totalitní režim byl nastolen politickou stranou KSČ, což byla strana, která na politickém spektru reprezentovala extrémní levici. Právě z hlediska oné historie je zajímavé, jak transformovaná společnost na levicové strany pohlíží a na kolik tento jejich názor podporují média. Média by sice měla být nezaujatá a nestranná, nebo se o tento ideální stav neustále pokoušet, avšak v České republice je velká, možní i majoritní, část médií pravicová a proto vycházíme z předpokladu, že tato média vykreslují negativně strany levicové, nejsou k nim zcela objektivní a tento mediální obraz dále předávají společnosti. Novináři, kteří se na médiích podílejí, jsou také jen lidé ovlivňovaní prožitými zážitky a stereotypy, proto není překvapivé, pokud se jistý odpor k levici zobrazuje i v jejich pracích. Otázky se tedy budou týkat potvrzení, zda média skutečně vykreslují levici neobjektivně či negativně a jaký mediální obraz tedy tvoří.
	HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA:
	Jakým způsobem je ve vybraných celostátních denících a týdenících prezentována levicová ideologie a levicové strany působící v České republice?
	Celostátními deníky jsou myšlena tištěná periodika, která vycházejí každý den a jsou vydávána po celé České republice a zabývají se celonárodními otázkami, nikoliv regionálními. Obvykle k nim ale nějaké regionální mutace patří. V tomto případě jsem si zvolila deník Právo, Mladou frontu DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Politické rozložení těchto deníků není vyrovnané, ale odráží to poměrně dobře reálný stav, jaký panuje v České republice.
	Deník Právo je považován obecně za levicový, zatímco MF DNES a Lidové noviny jsou deníky spíše pravicovými. Hospodářské noviny pak považuji za seriózní tisk, který tíhne spíše k jisté formě konzervatismu a možná by se dal zařadit na politický střed, rozhodně ale je víc názorově vyvážený a není to klasický pravicový tisk jako právě MF DNES či Lidové noviny.
	Týdeníky se, jak již název napovídá, vydávají pouze jednou týdně, mají jiný formát a jsou tištěny na kvalitnější papír. Rovněž obsahují barevné fotografie. Z velké části v nich převažují komentáře, úvahy a analýzy, jsou tedy svým způsobem více názorově ovlivněny osobou novináře, ale obvykle jdou rovněž víc do hloubky. Z týdeníků jsem si zvolila týdeník Respekt a Reflex. Reflex považuji za zcela otevřeně pravicový plátek, méně seriózního typu, který je ale mezi jistými skupinami obyvatel velmi oblíben, proto je zajímavé udělat i jeho analýzu. Respekt je naopak spíše středo-pravicový a serióznější.
	Hlavní výzkumná otázka chce zjistit, jakým způsobem výše uvedená média levici a s ní spojené strany, v tomto případě tedy ČSSD a KSČM, popisují. Jaký spojení k tomu využívají, s jakými pojmy se v článku dané výrazy často objevují, s jakými asociacemi je tedy média pojí a jak pozitivním či negativním stylem je prezentují.
	VEDLEJŠÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY:
	VV1: Jsou levicové strany KSČM, ČSSD spojovány se svojí minulostí? Je tato v článcích zmiňována, i když to není nutné?
	H1: Levicové strany KSČM, ČSSD jsou stále silně spojovány se svou minulostí, proto tyto skutečnosti budou v některých článcích uvedeny.
	H2: Větší procento nadbytečných zmínek o minulosti těchto stran se bude objevovat v denících MF DNES, Lidové noviny a týdeníku Reflex
	H3: V květnu roku 2010 se konaly volby. Předpokládám tedy v tomto měsíce nárůst zmínek o minulosti levicových stran od pravicového tisku MF DNES, Lidové noviny a Reflex a to v zájmu odrazení veřejnosti od zvolení levice.
	Operacionalizace: Minulostí KSČM či ČSSD se v tomto kontextu myslí odkaz na dřívější podobu těchto politických uskupení a jejich podíl na totalitním režimu před rokem 1989. Obě dvě strany se určitým způsobem od minulého působení distancovaly, přesto je zřejmé, že tíhu tohoto historického údělu stále nesou. Média si toho jsou vědoma a sama, ať již z dobrých či špatných důvodů, tento obraz levicových stran, jakožto nedůvěryhodných, dále prezentují. Nejčastěji jsou tato témata zneužívána ve volebních kampaních pravicových stran, které se tak snaží nalákat voliče ne tím, co jsou, ale právě tím, co nejsou.
	Indikátory: Část textu, v níž se objevují ve spojitosti se stranami narážky na jejich minulost, tedy KSČ, totalitu, soudruhy aj.
	Hodnoty:
	1Ano, objevuje se, má logickou souvislost s textem
	2Ano, objevuje se, nemá logickou souvislost s textem
	3 Ne
	VV2: Jsou levicové strany KSČM či ČSSD v článcích spojovány s Ruskou federací?
	H4: Ano, levicové strany budou spojovány s Ruskou federací a to převážně jakožto možná hrozba. Tím bude znovu poukazováno na jejich minulost a na jejich nedůvěryhodnost.
	Operacionalizace: Stejně jako ve vedlejší výzkumné otázce č. 3 vycházíme z teorie, že levicové strany v České republice se ještě zcela nezbavily stigma minulého režimu a jsou tím sankciované. To samo platí v našich končinách o pro Ruskou federaci, která dříve tvořila pilíř Sovětského svazu, a která držela v rukou reálnou moc nad okolními státy. Pro Českou republiku připadá v úvahu spolupráce s EU, USA či právě Ruskou federací a je nutné tyto tři aspekty nějak moudře diplomaticky vyvažovat. Část veřejnosti se ale obává vstřícného přístupu k Rusku, protože se obává opakování minulosti nebo alespoň toho, že by se Rusko mohlo pokusit to zopakovat. Jelikož levicové strany za minulého režimu byly současné Ruské federaci podřízeny, jsou podezřívány z tajné sympatie a podporování těsné spolupráce s Ruskem. Chceme vědět, kolik procent článků tyto názory přiživuje. V této výzkumné otázce se zaměříme na to, jak moc tento názor média podporují a dotváří.
	Indikátor: Zmínka v článku o vztahu k Ruské federaci či vztahu ke spolupráci s Ruskou federací v souvislosti s KSČM či ČSSD
	Hodnoty:
	1Ano, je zmíněno, popisováno negativně či jako hrozba
	2 Ano, je zmíněno, popisováno neutrálně
	3 Ano, je zmíněno, popisována pozitivně
	4 Ne
	VV3: Jsou levicové strany ČSSD, KSČM v článcích spojovány nějakým způsobem s krizí v Řecku, jsou s ní dávány do souvislosti?
	H5: Ano, chování a strategie ČSSD či KSČM bude dávána do spojitosti s chováním vlád v Řecku.
	H6: Před volbami, tedy v květnu 2010, bude prudký nárůst těchto názorů v pravicovém tisku.
	Operacionalizace: V roce 2008 nastala Celosvětová ekonomická krize, která se citelně dotkla ekonomiky mnoha států, jak v USA, tak v Evropě. Jedním z těchto států bylo a stále je i Řecko. V roce 2009 se projevil naplno dopad globální krize umocněný chronickými strukturálními nedostatky národní ekonomiky snižujícími její konkurenceschopnost. Řecko se pomalu ale jistě dostalo do nezvladatelné hospodářské situace, na kterou měla značný vliv jeho obrovská zadluženost, kterou způsobily předchozí vlády. Začaly se objevovat teorie, že zadluženost byla způsobená příliš štědrým sociálním státem a veřejnou sférou. Mnoho lidí začalo věřit tomu, že daný stav způsobila levice se svým neekonomickým přístupem. Tento jev se pochopitelně objevil i v České republice, kde byl aplikován na naše levicové strany s tím, že s jejich přístupem Česká republika skončí právě jako Řecko. Tohoto argumentu se ujaly pravicové vlády v roce 2010 a s ním i vyhráli volby. Otázkou opět zůstává, jak široce šířila tento názor mezi veřejnost média. Zjistíme tedy, v kolika procentech článků se daný názor objevil.
	Indikátory: Článek obsahuje spojitost Řecka a ČSSD či KSČM a nějakou formu jejich připodobnění
	Hodnoty:
	Ano, obsahuje
	VV4: Je levicová ideologie spojována s ekonomickou krizí v Řecku? Je označovaná jakožto viník?
	H7: Ano, levicová ideologie bude spojována s ekonomickou krizí i krizí v Řecku, kdy tyto dvě události jsou propojené. Bude tvrzeno, že to levicový a sociální přístup vlád zavinil daný stav.
	H8: Před volbami, tedy v květnu 2010, dojde k nárůstu těchto názorů v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.
	Operacionalizace: Tato otázka navazuje na vedlejší otázku č. 5. Vychází ze stejných teoretických předpoklad, avšak tentokrát se zaměřuje na spojování levice jakožto levicové orientace s krizí v Řecku. Články tedy již nemusí nutně mluvit o levicových stranách ČSSD či KSČM v České republice, ale postačí jakákoliv spojitost s levicovou politickou orientací.
	Indikátory: Článek obsahuje spojitost levicové politické ideologie a krize v Řecku.
	Hodnoty:
	Ano, levice označena jako viník
	Ano, levice označena jako možný spoluviník
	Ano, ale teorii o vině levice zamítnuta
	VV5: Používají média v článcích dotýkajících se levicových stran pozitivní či negativní zpravodajské hodnoty? Či zůstávají neutrální?
	H9: Vzhledem k závěrům teoretické části práce, kde jsem vyšla z premisy, že pravicové noviny mají skutečně tendence zveličovat pozitivní aspekty svých ideologických představitelů a zároveň i zdůrazňovat negativní stránky oponentů, tak předpokládám, že převažovat budou hodnot negativní, protože z daných deníků a týdeníků je levicového směru pouze jeden a to Právo. Rovněž média více táhnou k používání negativity než pozitivity, tedy i to podporuje můj názor.
	Operacionalizace: V knize Žurnalistika od autora Stephana Ruß-Mohla se uvádí šest dimenzí, které tvoří faktory, podle kterých si vybírají či naopak nevybírají dané události do médií. Tyto faktory zpracoval na základě práce Galtunga a Marie Holmboe Rugeová Winfried Schulz. Těchto šest dimenzí je čas, blízkost, status, dynamika a valence. V tomto případě nás bude zajímat valence, která se skládá z pozitivity a negativity. Pozitivita jsou události, které informují o úspěších, pokroku nebo zlomových objevech a tak mají šanci se častěji stát zprávou.  Negativita jsou logicky přímým opakem.
	Hlavním indikátory: Přítomnost negativního či pozitivního hodnocení dané situace vyplývající z kontextu
	Hodnoty:
	1 negativita
	2pozitivita
	2.2 Metoda výzkumu
	Metodou, kterou jsem si vybrala pro potvrzení svých hypotéz a tvrzení je obsahová analýza. Jde o kvantitativní metodu analýzy textu vhodnou pro výzkum velkého množství materiálu, což ji dělá ideální pro mou práci. Stojí na principu kvantifikace daných jevů, které následně třídí do předem daných kategorií, splňujících jistá kritéria.
	McQuail ji ve své knize popisuje jako nejstarší, ústřední a stále nejpoužívanější analytickou metodu médií. Postup obsahové analýzy se skládá z pěti částí a to:
	volba vzorku obsahu
	vytvoření relevantního rámce kategorií vnějších referentů
	volba jednotky analýzy obsahu v případě této bakalářské práce tedy článek včetně titulku
	pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních tématech umístění obsahu do připraveného rámce
	vyjádření výsledků jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle frekvence výskytu hledaných referencí.
	Obsahová analýza stojí na předpokladu, že vyšší frekvence výskytu vybraných jevů znamená vyšší důležitost, a tedy má vypovídající hodnotu.   Jde o ověřitelnou metodu, což znamená, že její výsledky jsou objektivně dané, tudíž pokud jiný výzkumník provede tytéž kroky, dojde ke stejnému výsledku. Problémem tohoto typu výzkumu, stejně jako všech kvantitativních a objektivních, je nedostatečně hloubka interpretace, chybějící propojení a ucelený obraz, neumožňuje nám příliš ptát se po příčinách daného jevu a problematiky.
	Obsahovou analýzu tedy doplním intepretativním čtením, které je alternativním způsobem pro zpracování rozsáhlých textů. Intepretativní čtení umožňuje skloubení kvalitativních i kvantitativních přístupů a metod k výzkumu. Výzkumník je nucen hodnotit text jako celek, ne jen jako zdroj výzkumných dat, musí textu porozumět, pochopit jeho kontext.
	2.3 Charakteristika základního souboru
	Základní soubor pro výzkum se skládá z novinových článků čtyř celostátních deníků a dvou týdeníků. Celostátními deníky jsou Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny. Z týdeníků to jsou Respekt a Reflex.
	V těchto denících a týdenících bude pokryto období vždy tří vybraných měsíců v rámci tří vybraných let. Je to leden, květen a září roku 2009. Leden, květen a září roku 2010. A leden květen a září toku 2011.
	Jednotkou analýzy je novinový článek včetně titulku bez fotografie. Do výzkumu jsou zahrnuty všechny druhy článků, tedy zpráva, příspěvek, reportáž, rozhovor, portrét, komentář, glosa, fejeton, čtenářské příspěvky atd. Cíleně bylo rozhodnuto zkoumat všechny druhy článků ve všech rubrikách, tedy i v sekci, kde se vyjadřují k tématu čtenáři, protože zde sice není přímo vyjádřen názor reportéra a novin, avšak výběrem daných dopisů a poskytnutí prostoru k jejich prezentování, se rovněž přístup novin zrcadlí.
	Články jsou zpracovávány a čteny pomocí databáze Anopress IT, která nabízí záznamy všech tiskovin vyšlých v rámci České republiky. Články jsou považovány za relevantní, pokud obsahují specifická slova či témata, která jsou popsána ve výzkumných otázkách výše.
	2.4 Charakteristika zkoumaného média
	Zkoumanými médii jsou čtyři celostátní deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny a dva týdeníky Respekt a Reflex.
	Důvodem pro zvolení právě těchto deníků byl fakt, že jsou to deníky celostátní, tedy s největší působností, i když v rámci výzkumu se započítávaly i jejich regionální mutace. Pro výzkum bylo vhodné si vybrat deníky, které se teoreticky řadí do seriozního tisku a nikoliv bulváru. Rovněž pro účel výzkumu bylo nutné zahrnout všechny celostátní deníky, protože až na tomto případě bude v konečných součtech vidět převaha pravicových či levicových názorů, což vyplývá ze samotného faktu, že celostátní levicový deník je pouze jeden vůči dalším třem.
	Důvod pro výběr týdeníků byl ten, že týdeníky obvykle poskytují hlubší vhled do problematiky a i přes to, že vycházejí jednou týdně, dokáží svou hlubší analýzou ovlivnit vnímání lidí podobně jako denní tisk.
	Mladá fronta DNES
	Tento deník patří mezi největší celostátní deníky v ČR. Noviny MF Dnes jsou vydávané denně s výjimkou neděle ve formátu 310× 230 mm s přílohami ve stejném formátu nebo ve formátu časopisu A4.
	Noviny začaly vycházet 1. září 1990, zvolením podobného názvu navázaly na list Mladá fronta a převzaly i jeho redaktory, know how a čtenářskou základnu, avšak z právního hlediska jde o zcela jiný deník. Deník Mladá fronta DNES patří v současnosti akciové společnosti MAFRA. Majoritním vlastníkem MAFRA, a. s., je od roku 1994 německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH.
	Dle stránek deníku: „Deník MF DNES je nejčtenější seriózní deník poskytující kompletní zpravodajství z České republiky i světa, z politiky, ekonomiky, kultury a sportu. MF DNES se systematicky věnuje odhalování nepravostí, má rozsáhlé zpravodajství z Vašeho regionu, přináší čtyři magazíny týdně. Jako jedno z mála českých médií má oddělení věnující se výhradně investigativní žurnalistice, jako jediný celostátní deník má ovšem také redakci nejen v Praze, ale ve všech krajských městech: jejich práce zajišťuje, že v rámci MF DNES vychází každý den i speciální sešit popisující dění v regionu, fakticky druhé krajské noviny.“
	Průměrný náklad Mladé fronty DNES se v roce 2010 pohyboval kolem 240 000 prodaných výtisků denně.
	MF DNES údajně čte každý pátý čtenář ze všech zpravodajských i bulvárních deníků. Čtenáři MF s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním tvoří 34 % všech čtenářů deníků. V MF DNES oslovujete 25 % ze všech čtenářů deníků, kteří studují nebo jsou ekonomicky aktivní. MF DNES údajně čte 44 % vedoucích pracovníků, kteří čtou noviny .
	Deník sám se charakterizuje jako politický neutrální, avšak obecně je přijímán jakožto tisk reprezentující spíše pravicové názory.
	Lidové noviny
	Lidové noviny byly založeny v roce 1893 a staly se nástupcem Moravských listů vycházejících od roku 1889. Lidové noviny vycházely i za války, po osvobození změnily název na Svobodné noviny návrat k původnímu názvu od 9. 5. 1948. Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo vydávání tohoto deníku nakonec v roce 1952 zastaveno. V roce 1987 bylo vydávání obnoveno ilegálně a od roku 1989 legálně. Lidové noviny jsou tedy nejstarším českým deníkem. Na konci roku 2009 kupuje titul Lidové noviny vydavatelství MAFRA. Spadá tedy pod stejné vydavatelství jako MF DNES.
	Lidové noviny se profilují jako kvalitní celostátní tisk se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu .
	Lidové noviny mají nadprůměrný podíl čtenosti mezi podnikateli. 35% jejich čtenářů žije v domácnosti s příjmem vyšším než 30 tisíc kč. 59% čtenářů má středoškolské vzdělání s maturitou či vysokoškolské.
	Lidové noviny se zaměřují více na byznys a peníze, která tvoří zhruba osm stran z každého vydání. Rovněž vydávají speciální přílohy o byznysu a to v sobotu, dále každé pondělí o právu a justici, v úterý o vědě a výzkumu a školství, v sobotu o kultuře a umění.
	Noviny jsou rovněž řazeny do pravicového tisku .
	Právo
	Právo je jediný celostátní deník s levicovou orientací. Dříve deník vycházel pod název Rude právo a byl to stranický deník KSČ. Po roce 1990 se pod vedením Porybného začal vzdalovat jak KSČ, tak komunistické ideologii jako takové. Vymezení se vůči předlistopadové éře bylo viditelné zejména z nástupu nové generace novinářů a publicistů, často signatářů Charty 77 Jiří Hanák, Petr Uhl, Pavel Dostál, Alexandr Kramer a další. Dne 18. září 1995 pak vydavatel uskutečnil závěrečný transformační krok, který se již delší dobu očekával, a přejmenoval deník na Právo.
	Deník spadá pod vydavatelství Borgis, které patří k předním vydavatelským domům v České republice. Většinovým majitelem společnosti Borgis je šéfredaktor deníku Právo a předseda představenstva Borgisu Zdeněk Porybný. Právo je tedy prakticky jediný deník ve vlastnictví českého majitele.
	Nejaktuálnější údaje uvádí na svých stránkách deník Právo z roku 2008, z těch tedy budu vycházet. Deník Právo je stabilně druhým nejčtenějším celostátním nebulvárním deníkem na trhu. Mírnou většinu mezi čtenáři deníku Právo mají muži a lidé žijící v manželství. Téměř polovinu čtenářské obce tvoří lidé ve věku 45-65 let. Jedná se o čtenáře na vrcholu kariéry, kteří již mají vlastní bydlení a samostatné děti a tedy i dostatek volných finančních prostředků. V zastoupení čtenářů z této věkové kategorie nemá Právo na deníkovém trhu konkurenci. Čtenáři Práva jsou vzdělanější než průměrná populace - 41 % čtenářů má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, v populaci je to jen 37 % lidí. Rodiny s vyšším a středním socioekonomickým statutem tvoří téměř 2/3 čtenářů .
	Hospodářské noviny
	Deník Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáře. Ze všech českých deníků dávají HN největší prostor informacím z české i světové ekonomiky. HN mají denně dva aktuální sešity. První obsahuje všeobecné zpravodajství z domova a ze zahraničí, názory a komentáře, kulturní rubriku a sport. Druhou složku Hospodářských novin, Podniky a trhy, tvoří vedle zpravodajství z české i světové ekonomiky a byznysu na našem trhu rubriky Finance, Business Class a Moje HN. Každou středu mají HN barevný magazín IN, zaměřený na cestování, gastronomii, tipy pro volný čas. Nechybí ani přehled televizních a rozhlasových pořadů na příštích sedm dní. Každý pátek je v HN vložen rovněž plnobarevný magazín Víkend, přinášející články o aktuálním společenském a kulturním dění včetně rozhovorů s domácími i zahraničními osobnostmi.
	Čtenáři Hospodářských novin jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, pracující na pozicích středního a vrcholového managementu, profese kvalifikovaných odborníků, podnikatelé. Čtenáři deníku žijí nadprůměrně v domácnostech s nejvyšší životní úrovní, disponují nadprůměrnými osobními i rodinnými příjmy.
	Auditovaný průměrný prodaný denní náklad Hospodářských novin v březnu 2009 dosahoval 56 000 kusů.
	Respekt
	Respekt je český nezávislý politický týdeník, zaměřený liberálně. Každý týden komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností z různých oblastí lidské činnosti. V roce 2010 měl přes 28 500 prodaných výtisků, v 2009 měl 27 800, v roce 2008 pak 26 300 .
	Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností z různých oblastí lidské činnosti.
	Čtenáři Respektu jsou v produktivním věku, se středoškolským nebo vysokoškolským  vzděláním, téměř polovina z nich žije v domácnostech s nejvyšší životní úrovní. Každý pátý čtenář je ředitelem firmy nebo podnikatel.
	Respekt vydává společnost R-Presse, kde před nedávnem získal většinový podíl 55,5 procenta nechvalně známý podnikatel Bakala. Dalších 44,5 procenta nyní patří ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, jehož podíl byl dříve 99,9 procenta.
	Reflex
	Reflex je český týdeník vycházející od dubna roku 1990. Věnuje se převážně společenským, politickým, kulturním a publicistickým tématům. Je to časopis s vysokou autorskou a grafickou úrovní a stálými vyhraněnými rubrikami.
	Vydavatelem časopisu je od roku 1993 společnost Ringier ČR. Patří k nejčtenějším tuzemským magazínům svého druhu: prodaný náklad 64 008 výtisků za únor roku 2011 a čtenost 289 000 čtenářů za čtvrtý kvartál roku 2010 a první roku 2011 .


	3. Analytická část
	Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První z nich je část teoretická, která popisuje historické události, které měly vliv na současné myšlení společnosti a potažmo i novinářů. Dále rozebírá postavení levice v této zemi a předkládá teoretické koncepty, jakým způsobem se média chovají, zda jsou skutečně schopná ovlivňovat veřejný úsudek, zda jsou objektivní a zda má tedy smysl základní otázku bakalářské práce, tedy jaký je mediální obraz vytvářejí média pro levicové strany, vůbec zodpovídat. V teoretické části jsem díky uvedeným teoriím i praktickým výzkumům jiných analytiků, dospěla k závěru, že smysl tato otázka má.
	V druhé hlavní části, tedy metodologické, tedy byl stanoven postup a zvolena metoda, která se při analýze použije. Dále byly stanoveny hlavní a vedlejší výzkumné otázky, na které s pomocí obsahové analýzy, pokusím odpovědět. V závěru byl charakterizován zkoumaný vzorek.
	Cílem analytické časti, té poslední, je nyní interpretací získaných dat zodpovědět otázky položené v metodologické části. Budou se analyzovat články vybraných deníků a týdeníků za dané vybrané období tří zvolených let. Jedna se o rozbor všech článků obsahujících klíčové výrazy za toto období. Články se budou primárně týkat levice obecně, ČSSD a KSČM jakožto nejvýznamnějších zástupců levicové ideologie v České republice.
	Základním východiskem pro stanovené otázky je teorie sociální a mediální konstrukce reality, kterou uvedl Peter Berger a Thomas Luckmann, a která je podrobněji nastíněna v v závěru teoretické části. Zkráceně řečeno tato teorie pojednává o konstruování reality médii, které místo toho, aby realitu zrcadlila, ji sama svým způsobem pomáhají dotvářet a to často bez vědomého uvědomění publika. Média jsou tímto prostředkem schopná realitu, která ovšem sama o sobě prakticky neexistuje bez našeho vnímání, zkreslit a to dokonce i bez vědomé snahy novinářů. Média totiž nejsou objektivně schopna být opravdu neutrální. V analytické části se tedy pokusím dopátrat, jaké metody a konstrukty dané deníky a týdeníky užívají v prezentování levicových stran.
	Dalším důležitým teoretickým výchozím konceptem je agenda setting a gatekeeping, rovněž popsána v teoretické části. Média se na utváření dané reality podílejí i výběrem zpráv, díky čemuž těmto událostem dávají punc důležitosti a staví je do středu pozornosti. Tyto zprávy často vybírají v návaznosti na zpravodajské hodnoty, které v informacích hledají a kterých si v nich váží. Pro tento výzkum je nejvíce relevantní valence, která se skládá z pozitivity a negativity.
	3.1 Základní charakteristika souboru
	Nejelementárnější charakteristiky souboru je počet relevantních článků, které k výzkumu použijeme.
	Články byly nalezeny v rámci čtyř deníků a dvou týdeníků, tedy v celkové souhrnné tabulce bude rozdělení dle jednotlivých titulů za jednotlivá období a pak celková součet.
	Rozdělení počtu článků dle období tedy třech vybraných měsíců je zajímavé z toho hlediska, že v roce 2010 v květnu proběhly volby do poslanecké sněmovny, kdy politická kampaň pravicových stran byla postavena na útočnosti vůči stranám levicovým. V říjnu pak proběhly volby do senátu. Je zajímavé zjistit, zda v tomto bulka období tedy květen 2010 a září 2010 došlo ke zvýšení počtu článků relevantních pro tento výzkum a pokud ano, jakého zabarvení byly.
	
	
	Silný náskok frekvence výskytu levicových otázek a námětů v pravicově zaměřených médií je určitou zajímavostí. Pokud vycházíme z teorie, že média tíhnou více k negativním zprávám jako zpravodajským hodnotám a že nejsou zcela neutrální, pak logicky vychází fakt, že budou více psát o opoziční ideologii. Tento závěr by onu nesrovnalost vysvětlovat, kdy tato tendence neplatí jen pro pravicový, ale i levicový tisk.
	U všech deníků se dá vysledovat trend růstu po lednu 2009, který vrcholí v září 2009, kdy je intenzita výskytu druhá nejvyšší v celém zkoumaném období. V případě Hospodářských novin dokonce zcela nejvyšší. Pokud bychom se měli podívat na události té doby, které by na tento fakt mohly mít vliv, pak bychom měli vzpomenout pád Topolánkovy vlády v březnu 2009, který vyvolalo hlasování o důvěře iniciované ČSSD. Následně nastoupila Úřednická vláda, kdy se mezi stranami vedly spory o to, zda budou předčasné volby nebo zda se volby nechají proběhnout v řádném termínu v květnu 2010. Původně to vypadalo, že strany včetně ČSSD souhlasí s vyhlášením předčasných voleb, v září ale ČSSD rozhodla jinak a projevila zájem o normální termín konání voleb. V reakci na to Topolánek složil svůj poslanecký mandát. Tyto události by mohly vysvětlovat vysoký mediální zájem o levicové strany v článcích.
	V lednu 2010 došlo oproti září 2009 k poklesu, avšak v porovnání s předchozími měsíci roku 2009 se zájem držel zhruba na stejné úrovni. Obrovský nárůst je zaznamenán v květnu 2011, kdy většina médií vykazuje nejvyšší čísla vůbec. MF DNES, Hospodářské noviny dokonce více jak zdvojnásobí svůj zájem o levicové strany. Je jisté, že tento fakt je způsoben volbami do Poslanecké sněmovny, které se v květnu 2011 konaly. Je běžným trendem, že média zaměří svůj zájem na politické strany v čase voleb. Pokud ale přihlédneme k faktu, že ve volbách v květnu 2011 vyhrála pravice a dokonce se prosadily i nové pravicové strany, které postavily svou kampaň na strašení levicovou vládou a dluhy, pak je možné deníky podezírat z jistého napomáhání. Tento fakt se ale bude muset potvrdit v další části analýzy, kdy budeme zodpovídat výzkumné otázky týkající se zabarvení článků atd., při čemž bude květnu věnována větší pozornost právě z důvodů voleb.
	Další tabulka ukazuje zastoupení oněch relevantních článků z první tabulky, kdy se zaměřuje na jejich umístění, tedy v tomto případě, kolik z nich bylo na hlavní straně vydání, jaké téma tedy noviny považovaly za podstatné, ke kolika článkům chtěly přitáhnout pozornost. 11,66 % článků, které se dotýkaly levicové problematiky, bylo umístěno na hlavní straně. Nejvyšší frekvence umístění článků na hlavní straně je opět v měsíci květnu 2010.
	3.2 Výsledky analýzy
	3.2.1 VV1

	VV1: Jsou levicové strany KSČM, ČSSD spojovány se svojí minulostí? Je tato v článcích zmiňována, i když to není nutné?
	H1: Levicové strany KSČM, ČSSD jsou stále silně spojovány se svou minulostí, proto tyto skutečnosti budou v některých článcích uvedeny.
	H2: Větší procento nadbytečných zmínek o minulosti těchto stran se bude objevovat v denících MF DNES, Lidové noviny a týdeníku Reflex
	H3: V květnu roku 2010 se konaly volby. Předpokládám tedy v tomto měsíce nárůst zmínek o minulosti levicových stran od pravicového tisku MF DNES, Lidové noviny a Reflex a to v zájmu odrazení veřejnosti od zvolení levice.
	Pokud mluvíme o minulosti politických stran KSČM či ČSSD, je tím v rámci této výzkumné otázky míněna minulost před rokem 1989, tedy podíl na totalitní moci. Obě strany mají sice v českých zemích tradici i před příchodem komunismus, avšak to není v tomto případě nápomocné. V teoretické části bylo zmíněno, že právě v dlouholeté tradici levicových stran v naší zemi leží jejich síla a zázemí, které si pravicové strany budují jen těžko. Částečně je samozřejmě pravda, pokud ale mluvíme o kontextu mediální reality a jejího vlivu na veřejnost, pak zdůrazňování právě oné historie může levicovým stranám spíš uškodit. Na to opět pravicové vlády často sázejí v kampaních, kdy varují před návratem komunismu a přirovnávají ČSSD ke KSČM bez toho, aby to nějak jinak než historicky zdůvodnili.
	Historie KSČM a ČSSD je úzce propletená, kdy vzájemná blízkost těchto stran se datuje ještě před rok 1948, kdy byly sloučeny. Čtyřicetiletá spolupráce, která po sloučení následuje, se nedá vymazat či zapomenout a v myslích lidí určitým způsobem zůstává. Po revoluci se obě strany reformovali a přistoupily na principy nového režimu a principy kapitalismu. Teoreticky by tedy měly být pojímány jako nové politické uskupení a nikoliv být dávány do spojitosti s minulostí. Tento přístup vůči nim však není dosud uplatňován, na čemž, v případě KSČM, mají jistý podíl i sami. Situaci rovněž stěžuje fakt, že na politickém spektru jsou opět pouze tyto dvě strany jakožto reprezentanti levicové ideologie a tedy logicky předurčení ke spolupráci. V tomto bodě ale nastává jistý problém. KSČM sice byla uznána jako právoplatný člen demokratických stran, avšak není s ní tak často jednáno. Politici jiných uskupení část odmítají s KSČM spolupracovat právě s odkazem na její minulost. Voliči obvykle tyto kroky kvitují s vděkem. Ve společnosti je pochopitelně stále velmi silný odpor ke komunistické straně, která totalitně vládla 40 let, a obzvlášť mezi mladými lidmi mají komunisté málo zastánců. Z tohoto hlediska není pro ČSSD příliš výhodné být s KSČM spojována, protože se na ni přenáší jejich stín. I přes jisté snahy se od KSČM v očích veřejnosti zcela oprostit, se to ČSSD příliš nedaří. Může to být vlivem silné historické zkušenosti, může to mít ovšem částečně něco společného s médii, který tuto spojitost mohou přiživovat.
	Pro fungování levicových stran a získání voličské přízně je nutné se od minulosti distancovat, čemuž mohou, ale také nemusí, média napomáhat. KSČM i ČSSD byly uznány jakožto plnoprávné politické strany, tedy tímto způsobem by s nimi mělo být i jednáno. V praxi se tak na politickém poli ale často neděje, hlavně pokud jde o KSČM. Neustále odkazy na totalitní minulost odrazují voliče, převážně ty mladší generace. Tyto odkazy se nevyskytují ale jen politických a volebních kampaních, často se objevují i v médiích.
	Zkoumaná média dávají strany KSČM a ČSSD do spojitosti s jejich totalitní minulostí překvapivé málo, jak naznačuje první tabulka. MF DNES dané téma použilo pouze v 1,1% případů. Lidové noviny v 1,5% případů. Právo v 1%. Hospodářské noviny 1,6%. Reflex 1,7 %. Respekt 0,3%. Takto nízká čísla jsou velmi dobrou výpovědní hodnotou pro zkoumané deníky i týdeníky, které, byť občas pravicového zaměření, přistupují v článcích k levicovým stranám jako k minulostí nezatíženým uskupením. Pokud ve společnosti je podporována připomínka minulého režimu a stran, které za něj nesly odpovědnost, pak média na tom nemají výrazný podíl. Výraznější frekvence se neobjevila ani v období voleb, přestože největší hodnoty dosahovalo toto téma v součtu právě v období května 2010. Poté se podobná témata začala v tisku vyskytovat stále řidčeji a hodnoty mají klesající tendenci.
	V další části výzkumu byla zmínka o KSČM a ČSSD ve spojení s minulostí zkoumána trochu podrobněji. Články byly rozděleny na ty, kde byla daná zmínka logickou součástí textu a patřila do kontextu. A na ty, kde se zmínka objevila bez nějaké patřičné návaznosti k tématu. Pokud se jednalo o článek částečně popisující historii, totalitní režimy, vývoj komunismu či naší země a podobně, pak byla zmínka uznána za nutnou a vhodnou. V případě zcela nesouvisejícího tématu, kam byla vsunuta věta s narážkou na historii, oslovení soudruh atd., byla zmínka označena jako neodůvodněná.
	V MF DNES byl poměr odůvodněných a neodůvodněných zmínek 15:13. V Lidových novinách 13:10. V Právu 11:2. V Hospodářských novinách 9:4. V Reflexu 2:2. V Respektu 1:0.
	Z těchto poměrů je znát určitý rozdíl mezi médii, který jsou řazena spíše do pravicové orientace a to MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Reflex a mezi těmi, které by se spíš dala zařadit mezi levicová či středová jako je Právo a Respekt. Respekt se obecně také spíše hlásí k pravicové ideologii, avšak jeho články jsou pokud možno objektivní a dávají prostor i ideologiím jiným.
	První hypotéza výzkumné otázky předpokládala, že KSČM i ČSSD jsou natolik silně spojovány se svou minulostí, že tento jev v hodnotách zobrazí. Z hlediska výše uvedených argumentů a nízkého procentuálního zastoupení tohoto tématu v článcích, je nutné tuto hypotézu označit za chybnou, neboť se nepotvrdila.
	Druhá hypotéza se částečně vázala k té první a předpokládala více zmínek v denících MF DNES, Lidové noviny a Reflex. Tyto deníky skutečně vykazovaly nepatrně vyšší frekvenci, tedy hypotézu lze označit za správnou. V celkovém kontextu ale nelze na základě této hypotézy potvrdit výraznější zkreslování reality a vytváření negativního mediálního obrazu levice.
	Poslední hypotéza vycházela z termínu voleb, které se uskutečnily v květnu 2010. Byl předpokládán nárůst zmínek o minulosti levicových stran v MF DNES, Lidové noviny a Reflex a to v zájmu manipulace voličem, ať již vědomé či ne. Frekvence zmínek se oproti minulé zkoumané jednotce, tedy lednu 2010, a oproti následující, tedy září 2010, skutečně o něco zvýšila. Hypotéza tedy může být považována za potvrzenou. Opět je však nutné zmínit pouze nepatrný nárůst, kdy například v MF DNES byla tato hodnota vyšší již v září 2009, tedy deník se držel prakticky v normě. Pravdou ovšem je, že po konání voleb až do současné doby tendence zmiňovat minulost levicových stran téměř opadly.
	3.2.2 VV2

	VV2: Jsou levicové strany KSČM či ČSSD v článcích spojovány s Ruskou federací?
	H4: Ano, levicové strany budou spojovány s Ruskou federací a to převážně jakožto možná hrozba. Tím bude znovu poukazováno na jejich minulost a na jejich nedůvěryhodnost.
	Levicové strany mají díky svému podílu na totalitním režimu velké stigma, kterého se zcela nezbavily ani po 20 letech. Stejné stigma samozřejmě nese i Rusko, které bylo základním pilířem Sovětského svatu a komunistické totality, která se zde rozpoutala po revoluci a po druhé světové válce byla přenesena i k nám. Je tedy pochopitelné, že obě dvě minulostí zatížené objekty, budou určitým způsobem spojovány. Česká republika leží v centru Evropy a svými dispozicemi není předurčená k jakékoliv formě izolace. Musí tedy určitým způsobem koordinovat svou zahraniční politiku, kdy je nutné docílit určité rovnováhy mezi Ruskem, Amerikou a Evropskou unií, což jsou tři mocnosti, ke kterým máme nejblíže. Každá z našich parlamentních stran má trochu odlišné představy o tom, jakým směrem by bylo nejlepší napnout naplno své diplomatické vztahy. Levicové strany jsou podezírány z toho, že stále inklinují k východu a mají touhu se pod jeho náruč vrátit. Těmito argoty rovněž často argumentuje pravice, především v předvolebních kampaních, kde varuje před návratem komunismu a hrozbou Ruska, kterou na nás uvalují právě levicové strany svou ideologií a politikou. Otázkou je, jak moc toto tvrzení reflektují média a jakým způsobem dávají v článcích do spojitosti levicové strany a Rusko.

	První tabulka zobrazuje počet výskytů spojování ČSSD a KSČM s Ruskem v relevantních článcích. V deníku MF DNES tvoří tyto články 3,14%,v Lidových novinách 5,7%,v Právu 6,7%, v Hospodářských novinách 4,6%, v Reflexu 12,3% a v Respektu 12,4%.
	Z hlediska celkového počtu článků v denících to není zase tak překvapivé, protože MF DNES má v porovnání s Reflexem či Respektem o mnoho větší objem článků, proto srovnání mezi deníky s týdeníky není v tomto případě podstatné.
	Pokud se ale zaměříme na noviny jednotlivě, pak MF DNES i v Lidových novinách se vyskytuje poměrově malé zastoupení spojitosti levicových stran s Ruskem, což poukazuje na jistý posun ve vidění levice jakožto hrozby. Frekvence výskytu se nezvyšuje ani s přiblížením volebního období, od roku 2009 do roku 2011 spíše ve výsledku klesá, což lze chápat jako pozitivní jev. Pravicové deníky nezdůrazňují tedy možnost ruské hrozby ve spojitosti s našimi levicovými stranami nijak markantně, nepodílejí se tedy na politické kampani pravicových stran, jak by se dalo předpokládat. Stigma minulosti ve vztahu k Rusku má tedy jistou šanci na zhojení.
	Týdeníky Respekt a Reflex se k tomuto tématu naopak ubírají ve svých článcích poměrně často. Dvanácti procentní zastoupení je docela vysoké číslo, ovšem vliv na to může mít i styl týdeníků, které jsou zaměřené spíše na analýzy a komentáře než na běžné zpravodajské články. V případě komentářů je žurnalista vystaven vyšší hrozbě neobjektivnosti a více má tendence prezentovat své vlastní postoje a názory. Podstatnějším než jen samotné procento zastoupení této tématiky je způsob, jakým ji dané médium uchopí a popíše, což znázorňují další tabulky pro jednotlivá média.
	Následující tabulky jsou rozděleny podle způsobu, jakým byl článek podán a zabarven, což vyplývá z kontextu. Prvním zajímavým aspektem je, že ani v jednom deníku či týdeníku nebyl možný vztah mezi Ruskem a našimi levicovými stranami vykreslen pozitivně. Tento fakt potvrzuje domněnku o neustálém stigmatu Ruska jakožto hrozby, kdy je stále hluboce zakořeněna nedůvěra vůči této zemi a pociťována nechuť k jakémukoliv sbližování.
	MF DNES informovalo o možném propojení Ruska a levicových stran jakožto možné hrozbě v 8,8%. Lidové noviny pak v 8,2 %. V Právu se nevyskytl ani jeden článek, který by tuto hrozbu nastiňoval. V Hospodářských novinách to činilo 3,6%. V Reflexu dokonce 28,5%. V Respektu 3%.
	Nejvýrazněji hrozbu zdůrazňoval týdeník Reflex, kdy v kombinaci s velkým zastoupením tématiky v článcích obecně, to již něco vypovídá o jeho postoji k ČSSD či KSČM. Reflex se ani sám neprezentuje jako nezaujatý, naopak staví své články na vyhraněnosti a veřejně se připojuje na pravicovou stranu spektra dokonce s tím, že levicové strany nemá příliš v oblibě. Tímto průzkumem to bylo částečně potvrzeno.
	Respekt měl sice poměrně vysoký podíl článků o tomto tématu, avšak 97% z nich bylo zabarveno neutrálně či čistě informativně. Z toho hlediska lze Respekt zařadit mezi neutrální médium, které sice vnímá i možná ohrožení, ale nemá je potřebu v zájmu lacinosti zdůrazňovat.
	Právo se naopak jasně vybarvilo jako spojence levicových stran, kdy sice o této tématice několikrát psali, avšak nikdy ve spojitosti v něčím negativním či snad dokonce možnou hrozbou.
	Téměř u všech deníků má frekvence negativně zabarvených článků tendenci klesat, což znovu podporuje teorii jistého usmíření médií a zklidnění stavu.
	Hypotéza u této výzkumné otázky předvídala výskyt spojitostí a to převážně ve formě hrozby. První část předpokladu, tedy, že bude Rusko zmiňováno, se potvrdila. Avšak v žádném médiu nebyl tento jev popisován převážně jako hrozba, naopak byl z velké části vyjeven neutrálně či pouze informativně. Hypotéza se tedy nepotvrdila
	3.2.3 VV3

	VV3: Jsou levicové strany ČSSD, KSČM v článcích spojovány nějakým způsobem s krizí v Řecku, jsou s ní dávány do souvislosti?
	H5: Ano, chování a strategie ČSSD či KSČM bude dávána do spojitosti s chováním vlád v Řecku.
	H6: Před volbami, tedy v květnu 2010, bude prudký nárůst těchto názorů v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.
	V roce 2008 nastala Celosvětová ekonomická krize, která se citelně dotkla ekonomiky mnoha států, jak v USA, tak v Evropě. Jedním z těchto států bylo a stále je i Řecko. V roce 2009 se projevil naplno dopad globální krize umocněný chronickými strukturálními nedostatky národní ekonomiky snižujícími její konkurenceschopnost. Řecko se pomalu ale jistě dostalo do nezvladatelné hospodářské situace, na kterou měla značný vliv jeho obrovská zadluženost, kterou způsobily předchozí vlády. Začaly se objevovat teorie, že zadluženost byla způsobená příliš štědrým sociálním státem a veřejnou sférou.
	Tyto teorie někteří ekonomové potvrzují, jiní nikoliv. Jakým způsobem se přesně události udály, prakticky nikdo neví. Po roce 2008 mnoho politologů očekávalo změnu voličských preferencí a to ve smyslu nárůstu popularity levicových stran. Tento předpoklad vycházel z faktu, že krize byla spuštěna bankovním sektorem, který díky špatným regulacím a v zájmu vysokého zisku, rizikově obchodoval a tento stav nedokázal ustát. Ve spojitosti s tím se objevila kritika bankovního sytému, systému odměňování, nulové zodpovědnosti lidí ve vysokých pozicích atd. K tomu se rovněž přidal fakt, že ratingové firmy, podle kterých se celý trh v současné době řídí, hodnotily vytvářené bankovní produkty chybně, kdy vzniklo podezření, že tak leckdy nestalo širou náhodou. Vlády byly nuceny zasáhnout a situaci se pokusit stabilizovat, kdy se opět ukázala potřeba státu jakožto regulátora a kontrolora, protože trh zklamal.
	Předpoklady politologů se ale nepotvrdily. Po navazující krizi jednotlivých států byla pozornost upřena od bankovního sektoru směrem k jednotlivým státům, které byly označeny za příliš sociálně štědré, a to bylo označeno za hlavní důvod stávající situace. Místo toho, aby se tedy preference obrátily směrem k levici, se vydaly přesně opačným směrem a moci se začala ujímat pravice. Tento fenomén se odrazil i v České republice, kde pravicové strany stávající stav zneužily pro svou předvolební kampaň a využily příkladu Řecka jako ukázky, kam by nás levicová vláda mohla dovést. Tento plán vyšel a v květnu 2010 zvítězila pravice. Teorie o zadluženosti kvůli levicovým vládám média obecně schvalovala a o Řecku byla zmínka téměř všude. Ve spojitosti s tím byla zaměřena pozornost i na naše levicové strany a na jejich programy. Následující analýzou zjistíme, jakým způsobem situaci média prezentovala.

	
	Tato nízká čísla v poměru k celkovému počtu však nejsou zase tak překvapivá. Krize propukla v roce 2008, kdy v roce 2009 již byla plně medializována, avšak nebyla nijak silně dávána za vinu levicovým vládám a pozornost se spíše upírala na bankovní sektor a stav ekonomiky obecně. V roce 2009 se naplno odhalily řecké problémy až na podzim. Tedy do té doby je pochopitelné, že výskyt zmínek o Řecku ve spojitosti s českou levicí byl nulový a první zmínky nalezneme až v lednu 2010.
	Květen 2010 však dobrý dojem z analýzy kazí. V období voleb došlo náhle k prudkému nárůstu spojování krize Řecka a našich levicových stran a to nejrazantněji v MF DNES, Lidových novinách a Hospodářských novinách. Tento nárůst by mohl být teoreticky částečně vysvětlován půjčkou Řecku od Evropské unie, která byla uskutečněna právě v květnu 2010. Avšak tato událost by neměla mít žádný vliv na vykreslování českých levicových stran. Argumentem proti je i náhlý pokles zájmu o toto téma po volbách, který trvá dosud.
	Výzkumná otázka ohledně dluhové krize Řecka byla položena právě z důvodu, že v této době byla média vystavena největší zkoušce objektivity. Dle odborníků jsou naše, sic postkomunistická, média na poměrně dobré úrovni, víceméně nezávislá na státě a relativně se snaží o objektivitu. To dokládají i jiné výzkumné otázky a jejich výsledky v této práci. Novináři se snaží potlačit své osobní názory a i přes příklon některých deníků a týdeníků k pravici, jsou zprávy obvykle vedeny poměrně objektivně. Na druhou stranu ovšem tato objektivita nemá hluboké kořeny. Sice jsme se již posunuly od razantního odmítání levice a adorování pravice, která byla typická po čerstvě porevoluční léta. Ovšem za léta působení našich politických stran se neudálo nic, co by v hypotetické rovině levici nějak snížilo v porovnání s jinými stranami. Skandály či ekonomické a politické neúspěchy byly vždy na obou stranách poltického spektra, proto nebylo extrémně náročné udržovat zdání jisté objektivity, která se jen lehce vychýlila v období voleb.
	V roce 2010 však došlo k situaci, kdy byla náhle tato objektivita vystavena velké zkoušce. Levice začaly být po celém světě kritizována, i když to nemělo žádnou jasnou spojitost s českým prostředím. Pravicové strany začaly brojit za pomocí řeckých argumentů a daly tak médiím nástroj, který mohla snadno použít a zneužít. Pokud by jejich objektivita byla skutečně postavena na solidních základech pak by tento nástroj nepoužila, protože se nezakládal na reálných faktech. To se ale v případě pravicových deníků nestalo. MF DNES spojitost Řecka a levicových stran v květnu 2010 oproti lednu více než z desetinásobila. Lidové noviny pak tyto zmínky ztrojnásobily. Hospodářské noviny rovněž zdesetinásobily, avšak v konečném součtu stále nevycházely tak špatně jako MF DNES. Pravicové deníky v této výzkumné otázce naplno projevily svůj postoj k levici a jejich konkurentům. Vliv médií není zatím nijak kvantitativně ani kvalitativně výzkumně prokázán, avšak je prokázáno, že se určitým způsobem podílejí na konstruování sociální a mediální reality. Jsou schopna vytvořit určitý obraz dané věci a ten prezentovat jako správný. V tomto případě vytvořila obraz, že zvolit pravici je dobré rozhodnutí, což by v žurnalistické praxi nemělo existovat.
	Analýza byla postavena na výskytu článků o spojitosti Řecka a jeho problémů s levicovými stranami v ČR. Pokud bylo v jednom článku spojeno Řecko v kontextu zadluženosti a levicové strany, ale ty to dvě položky nebyly dány do přímé souvislosti, pak se článek do výzkumu nezapočítal. Počítaly se pouze články, kde byl přímý náznak či připodobnění levicové vlády v Řecku, která vedla stát ke krachu a KSČM  či ČSSD.
	První hypotéza této výzkumné otázky předpokládala, že ČSSD či KSČM budou dávány do spojitosti s Řeckem. Poměr takto zaměřených článků vůči celku byl sice malý, ale byl a proto ano, hypotéza byla potvrzena.
	Druhá hypotéza stavěla na teorii, že dojde k nárůstu takto zaměřených článků před volbami. Jak plyne z výše uvedených argumentů a analýzy: hypotéza se potvrdila.
	3.2.4 VV4

	VV5: Je levicová ideologie spojována s ekonomickou krizí v Řecku? Je označovaná jakožto viník?
	H8: Ano, levicová ideologie bude spojována s ekonomickou krizí i krizí v Řecku, kdy tyto dvě události jsou propojené. Bude tvrzeno, že to levicový a sociální přístup vlád zavinil daný stav.
	H9: Před volbami, tedy v květnu 2010, dojde k nárůstu těchto názorů v pravicovém tisku MF DNES, Lidové noviny, Reflex.

	Výchozí teorie pro tuto otázku již byla popsána v předešlé výzkumné otázce, která se zaměřila na spojitost dluhové krize Řecka a levicových stran v České republice.
	Postoj vůči konkrétním levicovým stranám u nás, ať již v žurnalistických kruzích či mezi veřejností, je možné vysvětlovat jistou nedůvěrou vůči nim díky bývalému režimu a rovněž nedobrou pověstí, kterou si vydobyly v rámci nového kapitalistického režimu. Nedobrou pověst má teoreticky převážně ČSSD díky korupčním skandálům a špatným ekonomickým výsledkům. Postoj k levicové ideologie je však již něco odlišného. Levicová ideologie jako taková je samozřejmě asociována s domácími událostmi, zkušenostmi a konkrétními stranami, avšak ve skutečnosti s nimi příliš společného nemá. V České republice se prakticky od revoluce vyskytují jen dvě velké levicové strany, které se jsou schopné dostat do parlamentu. ČSSD a KSČM. Naproti tomu existuje převaha stran pravicových, jak se ukázalo v minulých volbách. Díky faktu, že levice se omezuje jen na dvě strany a jedna z nich je velmi silně zatížena minulostí, čehož poslanci část zneužívají, se často politická situace dostává do patu, kdy nikdo nechce s KSČM spolupracovat. Rovněž voliči nemají v naší zemi příliš velké možnosti, pokud se necítí být spřízněny s pravicovým spektrem. Pro vznik nových levicových stran je ovšem nutné dobré klima mezi veřejností i v rámci médií, který by tuto myšlenku měla podporovat. Je ale možné, že pravicovým médiím současný stav vyhovuje, protože touží po dominanci svého ideologického směru a nemají zájem o větší diverzitu. V tu chvíli mohou používat Řecko a potažmo celkovou kritiku levicových vlád k tomu, aby ukázaly nefunkčnost levicové ideologie jako takové.
	Podíl článků, v nichž se objevuje spojitost řecké krize a levicové ideologie obecně je velmi malý. MF DNES má pouhých 0,5% podílu. Lidové noviny 1%. Právo 0,0024. Hospodářské noviny 0,7.  Reflex 1,3%. Respekt 1,1%.
	Na rozdíl od analýzy spojování Řecka s našimi levicovými stranami, jsou výsledky této analýzy poměrně pozitivní. Levicová orientace není v tisku nijak výrazně spojována s dluhovou krizí Řecka, většina médií se v této tématice pohybuje v rozmezí nuly až jednoho procenta v poměru k celku. Nejvíce neutrální imunní vůči tématu zůstává Právo, což je z logiky jeho levicové ideologie zcela pochopitelné.
	V období voleb lze opět vysledovat lehký nárůst hodnot, který následně opět opadá. Většina relevantních článků se nesla v duchu označení levice jakožto možného spoluviníka, což znamená, že byly vyjmenovány i jiné faktory, které krizi způsobily a levicová ideologie byla zařazena jako jedna z možností mezi ně. Žádný deník ani týdeník se razantněji vůči této problematice nevyhradil a neoznačil levicovou ideologii za původce či zdroj problému. Naopak Právo o tomto problému referovala, avšak postavilo se naopak na stranu levice, kdy teorii o její spojitosti z krizí odmítlo. To učinilo ve třech článcích v květnu 2010, což by se dalo vykládat jako obranný manévr vůči negativní kritice ostatních médií, kdy je stále podstatné nezapomínat, že Právo je v rámci celostátních deníků ve své politické orientaci osamoceno. Rovněž Respekt publikoval jeden článek, kde odmítl označit levici jakožto viníka a to v květnu 2011.
	Tato analýza je ovšem zajímavá v kontextu s tou předchozí, která položila tu samou otázku, avšak levicovou ideologii obecně zaměnila za levicové strany v ČR. V tom případě již byly výsledky citelně odlišné, obzvláště v období voleb. To vyvolává otázku, zda postoj médií není vyvolaný pouze konkrétními levicovými stranami u nás, které asociují negativní zkušenost, než že by byla média celkově protilevicová.
	Hypotéza číslo jedna nepotvrzená, zatímco hypotéza č. 2 je platná.
	VV5: Používají média v článcích dotýkajících se levicových stran pozitivní či negativní zpravodajské hodnoty? Či zůstávají neutrální?
	H9: Vzhledem k závěrům teoretické části práce, kde jsem vyšla z premisy, že pravicové noviny mají skutečně tendence zveličovat pozitivní aspekty svých ideologických představitelů a zároveň i zdůrazňovat negativní stránky oponentů, tak předpokládám, že převažovat budou hodnot negativní, protože z daných deníků a týdeníků je levicového směru pouze jeden a to Právo. Rovněž média více táhnou k používání negativity než pozitivity, tedy i to podporuje můj názor.
	3.2.6 Hlavní výzkumná otázka

	Hlavní výzkumná otázka této práce zněla, jakým způsobem je ve vybraných celostátních denících a týdenících prezentována levicová ideologie a levicové strany působící v České republice?
	
	Na základě jednotlivých výzkumných otázek se však ukázalo, že média nejsou tak neobjektivní, jak by se mohlo zdát na první pohled. Prezentace levice byla sice často lehce zabarvena negativně a stále byla veřejnosti podsouvána asociace KSČM a ČSSD s jejich minulostí, avšak frekvence těchto článků v porovnání s celkovým počtem byla poměrně nízká. Rovněž pozitivním znamení je postupné snižování hodnot frekvence v čase, kdy se zdá, že i mediální trh se jen schopen stále učit a transformovat.
	Prasklinu na křehce vytvořené toleranci pravicových médií a levice však vytvořila dluhová krize Řecka, která znamenala pokles volebních preferencí pro levicové strany obecně, našich nevyjímaje. Zatímco za běžných podmínek, kdy levicové strany chováním nikterak nevybočovaly z řady dalších politických uskupení, se média dokázala držet alespoň zdání objektivity, tak v tomto případě se vyjevila jejich pravá zaujatá tvář. Média ještě stále nemají skutečně zažitý neutrální přístup k levicovým stranám, kdy v případě pomocné ruky vnějším faktorem v tomto případě politology a ekonomy, kteří tvrdili, že za krizi Řecka mohou levicové vlády, jejich snaha o objektivnost selže. V tomto případě se v analýze projevila silná podpora pravicových stran při volbách, kdy mediální obraz levicových stran byl pošpiněn nepodloženými teoriemi.
	Zajímavým srovnáním pak byl přístup k otázce Řecka a levice obecně a v otázce Řecka a našich konkrétních levicových stran. Na první pohled se zdají obě problematiky podobné, avšak dle výzkumu se ukázalo, že jednání médií se v tomto směru liší. Výsledky analýzy vzbudily dojem, že pravicová média nejsou zaujata vůči levicové ideologii jako takové, ale spíše vůči konkrétním levicovým stranám v ČR, jejichž historii nedokáží tak snadno pominout, i když by v zájmu objektivity měla.
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