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Abstrakt 

Tématem práce je spin doctoring. Pojmy „spin“ či „spin doctoring“ chápe jako 

záměrnou manipulaci veřejným míněním skrze prostředky komunikace. Práce obsahuje 

přehled souvisejících konceptů jako jsou public relations, propaganda či korporátní spin. 

Popisuje akademické přístupy k tomuto tématu. Autoři kritizují zvláště rozkladný vliv spin 

doctoringu na demokratické uspořádání společnosti a manipulativní charakter public 

relations, ovšem předkládají i moţnosti odporu proti těmto praktikám. Práce se věnuje 

historickým i současným projevům spin doctoringu. Mnoho rozebíraných příkladů se týká 

politického prostředí Velké Británie. Podrobně jsou vyloţeny jednotlivé techniky a 

postupy spin doctoringu jako je „technika třetí strany“, „astroturfing“ či „diskreditační 

kampaně“. Zohledněna je sémiotická perspektiva a spin doctoring jakoţto manipulace se 

znaky v sociálním prostoru. Rozpor mezi kritiky spin doctoringu a představiteli public 

relations je interpretován jako diskursivní střet a oba protichůdné diskursy jsou 

analyzovány. Jedna kapitola je věnována spin doctoringu v prostředí farmaceutického 

průmyslu. Na tomto příkladě jsou konkrétně vyloţeny postupy a techniky spinu. Práce 

vyuţívá akademickou literaturu, ale i citace z dalších textů, například z deníků údajného 

spin doctora Alastaira Campbella. 

 

Abstract 

The topic of this thesis is spin doctoring. It understands terms „spin“ and „spin 

doctoring“ as deliberate manipulation with public opinion by means of communication. 

The thesis includes an account of relevant concepts as are public relations, propaganda or 

corporate spin. It describes academical approaches to this issue. The authors criticize 

especially a corruptive influence of spin doctoring on democratic society and manipulative 



 

 

nature of public relations, but they offer possibilities of counteraction against these 

practices as well.  The thesis considers both historical and recent manifestations of spin 

doctoring. Many examples analyzed in this thesis concerns political environment of the 

Great Britain. Techniques and practices of spin doctoring such as „third party technique“, 

„astroturfing“ or „denigration campaings“ are thoroughly explained. The perspective of 

semiotics and spin doctoring as manipulation with signs within social environment are 

concerned. The conflict between critics of spin doctoring and representatives of public 

relations is interpreted as discoursive discrepancy and both the antagonist discourses are 

analyzed. One chapter is devoted to spin doctoring within pharmaceutical industry. The 

practices and techniques of spin doctoring are interpreted in detail on this example. The 

thesis works with academical literature but also other texts, e.g. diaries of so-called spin 

doctor Alastair Campbell. 
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1. Úvod 

Pojmy spin či spin doctoring označují formu manipulativní komunikace, která má 

za cíl vyvolat určitá přesvědčení či jednání veřejnosti ve prospěch manipulujícího subjektu. 

Spin doctoring je podle mnohých nebezpečným fenoménem současné společnosti, neboť 

narušuje racionální komunikaci a tak i fungování demokratického systému. 

Koncept spin doctoringu není v českém kulturním prostředí všeobecně známým 

konceptem. V akademické literatuře, aţ na výjimky, není zpracován. Známější je spíše 

v anglo-americké kultuře, kde je také více odborně reflektován. Zároveň jsou však jeho 

definice různorodé a kaţdá zdůrazňuje jiný jeho aspekt. 

Za spin lze povaţovat mnoho různých postupů a technik – od sponzorovaného 

vystoupení celebrity v médiích, přes zakládání „falešných“ občanských hnutí, aţ po výběr 

hostů na státní pohřeb. Pro některé autory můţe být spin doctoringem státní kampaň proti 

řízení pod vlivem alkoholu, pro jiné to jsou i vyloţeně kriminální aktivity jako špehování, 

odposlouchávání a fyzické útoky. 

Spin doctoring se můţe týkat jak prostředí korporací, které bojují o zákazníky a 

další výhody ovlivňováním veřejného mínění, tak politických stran a politiků, kteří usilují 

o veřejnou podporu svých rozhodnutí a samozřejmě o své zvolení. Co víc, korporace a 

politici mají mnohdy společné zájmy a vznikají tak mezi nimi velmi úzké vazby. 

I z tohoto důvodu se jedná o téma kontroverzní. Kritici spin doctoringu hovoří o 

„korporátní manipulaci“, „neoliberální ideologii“, která v pozadí ovládá chod světa. 

Z těchto praktik osočují celé odvětví public relations, které je podle nich manipulativní a 

nedemokratické ze své podstaty. Pro představitele PR a vůbec pro všechny, kdo jsou 

označováni za „spin doctory“, však nejde o ţádnou „manipulaci“. Naopak chápu sebe sama 

jako zprostředkovatele mezi svým zaměstnavatelem (korporací, politickou stranou) a jeho 

publiky. Taková činnost podle nich nejen ţe není manipulativní, ale potenciálně je 

prospěšná pro společnost a demokracii. 

1.1. Cíle a struktura práce 

Tato diplomová práce se bude věnovat výše popsaným problémům, které se týkají 

konceptu spinu či spin doctoringu. Cílem je uchopit tento koncept v různých jeho 

podobách a projevech a zjistit, co je jim společné. 
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Nejprve je třeba se věnovat definicím a termínům, které v případě tohoto tématu 

nejsou zcela ujasněné. V odborné literatuře se kromě pojmů „spin“ a „spin doctoring“ 

uţívají například také pojmy „moderní spin“, „korporátní spin“ či „finanční spin“. 

V kriticky laděných textech se často hovoří o public relations v podobném smyslu jako o 

spin doctoringu. Významově blízké jsou také termíny „propaganda“ či „rétorika“. 

Naváţi kapitolou o kritickém pohledu na spin doctoring a public relations, který je 

nejčastější u anglických a amerických akademiků. Kritika spinu zpravidla vychází 

z levicových pozic a naopak přisuzuje oboru public relations neoliberálně orientovanou 

ideologii. Někteří autoři však nabízejí i způsoby, jak proti těmto manipulativním taktikám 

vystupovat. 

Pro výklad tématu této práce je zásadní rozebrat jednotlivé postupy a techniky spin 

doctoringu. Ve čtvrté kapitole se budu věnovat například „technice třetí strany“, 

„astroturfingu“ či vedení diskreditačních kampaní. Jednotlivé postupy vyloţím na 

příkladech. 

Pátá kapitola se týká tématu spin doctoringu v politické sféře. Volební kampaně se 

v posledních dekádách profesionalizovaly a prosadily se v nich nové trendy. Manipulativní 

komunikace však představuje zásadní problém pro demokratické uspořádání a jeho 

fungování. Konkrétně to lze vyloţit na příkladu britského politického prostředí a zvláště 

Labour Party. 

Dále představím předmět práce ze sémiotické perspektivy, tedy vzhledem ke 

znakovým systémům, v nichţ se manipulace uplatňuje. Takto lze nahlíţet například na 

mediální obraz války v Iráku, který britská a americká vláda ovlivňovala ve prospěch 

svých zájmů. 

Mezi kritiky spin doctoringu a představiteli public relations panuje diskursivní 

střet, jak se pokusím ukázat. Jejich způsoby vypovídání se liší v základních rámcích a 

hodnotách a navíc jsou často formovány ideologicky. Teprve tematizace tohoto střetu 

můţe debatu o spin doctoringu posunout dál. 

Osmá kapitola popisuje techniky a postupy spinu v prostředí farmaceutického 

průmyslu. V tomto odvětví sice jiţ platí řada regulací a právních předpisů, ovšem i tak se 

zde uplatňují taktiky manipulace veřejného mínění, názorů pacientů i doktorů. 

Poslední část shrnuje závěry práce a nastiňuje rámce a moţnosti úvah o konceptu 

spin doctoringu. 



4 

 

 

 

1.2. Změny oproti předloženým tezím 

Oproti schváleným tezím jsem v samotné diplomové práci udělal řadu změn. 

V první řadě jsem se na základě předběţných studií rozhodl neprovádět kvantitativní 

analýzu médií. Předvýzkum nepřinesl ţádné relevantní výsledky a ani další podobné 

studie, o nichţ jsem uvaţoval, se neukázaly dostatečně přínosné. Analýzu jsem nahradil 

případovou studií metod a postupů spin doctoringu v prostředí farmaceutického průmyslu. 

Z tohoto důvodu jsem také nevyuţil dva z titulů, které v tezích uvádím jako základní 

literaturu. 

V průběhu psaní jsem změnil strukturu kapitol tak, aby byla práce přehlednější. 

Jako nosná se ukázala témata „politického spinu“ a „diskursivního střetu“, jimţ jsem 

věnoval větší prostor. Snaţil jsem se také často uvádět příklady, jimţ jsou věnovány 

některé podkapitoly. 
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2. Definice 

Pojmy „spin“ a „spin doctoring“ nejsou v českém prostředí natolik běţné jako 

například ve Velké Británii či ve Spojených státech. Mnoho Američanů či Britů by zřejmě 

bylo schopno vysvětlit, proč se populární seriál ze zákulisí newyorské radnice Všichni 

starostovi muži nazývá v originálním znění právě Spin City. To ovšem neznamená, ţe by v 

kulturním prostředí, kde je spin tematizován častěji, panovala všeobecná shoda ohledně 

jeho definice. 

V této kapitole se pokusím představit základní přehled definic pojmů „spin“ a „spin 

doctoring“. Vedle toho je však také nutné uvést je do souvislosti s pojmy, které jsou 

obsahově podobné a které jsou mnohdy pokládány za synonyma. 

Uţívání termínů „spin“ a „spin doctoring“ je zpravidla jiţ samo o sobě známkou 

kritického postoje. Tyto termíny jiţ v sobě nesou negativní konotace. Proto budu spíše neţ 

o „obhájcích spinu“ mluvit např. o „obhájcích public relations“ (přestoţe je taková skupina 

obtíţně vymezitelná). Jen ve výjimečných případech by také někdo, kdo je kritiky spinu 

označován za spin doctora, sám o sobě tvrdil, ţe je spin doctor. Obhájci a představitelé 

těchto praktik uţívají pojmy jako „PR konzultant“, „tiskový sekretář“ či jiné. 

2.1. Spin a moderní politický spin 

O spinu v politické rovině a jeho historii hovoří například Martin Moore
1
. Spin 

představuje snahu demokratické vlády prezentovat se v co možná nejlepším světle. Moore 

však zároveň dodává, ţe z tohoto pohledu v podstatě kaţdá vláda provádí spin
2
. 

Snaha prezentovat sama sebe pozitivně je nejspíš vlastní všem politickým 

subjektům, pokud vycházíme z předpokladu, ţe demokratický souboj je soubojem o 

důvěru veřejnosti. Martin Moore proto uţívá pojem moderní spin (modern spin), aby 

zachytil jistý komunikační trend rozvíjející se ve Velké Británii zhruba od konce 2. světové 

války
3
. Moderní politický spin je podle něj „prostopášné schvalování manipulativní 

                                                 

1
 MOORE, Martin. The Origins of Modern Spin: Democratic Government and the Media in Britain, 1945-51. 

Houndmills and New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2006. ISBN 978-1-4039-8956-7. 
2
 Tamtéţ, s. 1. 

3
 Pro Martina Moora jsou obdobím vzniku moderního spinu právě léta 1945-1951, kdy byla v Británii u moci 

Atleeho vláda. K této historii se vrátím v další kapitole. 
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komunikace s cílem zajistit si souhlas veřejnosti“
4
. Nejde jen o to vypadat dobře. Jedná se 

o manipulativní praktiku s konkrétním cílem. 

Termín politický spin zmiňují také William Dinan a David Miller v knize Thinker, 

Faker, Spinner, Spy
5
. Praktiky manipulace s médii vedoucí k získání si veřejnosti mohou 

být vyuţívány vládnoucí stranou. Dinan s Millerem ovšem uvaţují v širším měřítku a pro 

jejich koncepci je klíčový hlavně pojem korporátní spin. 

2.2. Korporátní spin 

Velké komerční korporace a podniky nesoutěţí jen mezi sebou. Podle konceptu 

korporátního spinu, který představili Dinan a Miller, je cílem komunikačních aktivit 

korporací manipulovat veřejností tak, aby demokratické uspořádání společnosti 

neomezovalo jejich zájmy. Za prostředek omezení demokracie mohou být vyuţity i další 

postupy, mimo jiné lobbying, špehování či korupce. Na úrovni mediální a masmediální 

komunikace však podle Williama Dinana a Davida Millera za tímto účelem vzniklo celé 

jedno odvětví. 

2.3. Public relations 

Definice public relations (či PR) vycházející z perspektivy korporátního spinu je 

jistě kontroverzním tématem a značná část odborné veřejnosti (nejspíš většina těch, kteří 

v rámci PR působí) by s ní jistě nesouhlasila. Rozdílné přístupy k oboru public relations 

reflektuje Kevin Moloney v knize Rethinking Public Relations
6
. Zabývá se špatnou pověstí 

PR ve Velké Británii a důvody, které k tomu vedly. Snaţí se nabídnout definice a koncepty 

PR z různých úhlů pohledu a uvést je do souvislosti s proměnami britské společnosti (např. 

nástup pluralismu). Public relations jsou pro jedny manipulací s veřejným míněním, pro 

druhé legitimním hájením zájmů. Moloney to shrnuje takto: 

„Co jsou PR? Pro ty, kteří je nemají rádi, jde o zákeřnou manipulaci či podvodnou 

propagandu ve prospěch toho, proti čemu ten který osočitel brojí. Pro ty, kteří je 

                                                 

4
 „[...] a worldly acceptance of the manipulation of communication to engineer consent[...]“;MOORE, 

Martin. The Origins of Modern Spin: Democratic Government and the Media in Britain, 1945-51. 

Houndmills and New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2006. ISBN 978-1-4039-8956-7. s. 1. 
5
 DINAN, William – MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on 

Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. 
6
 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). 
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uznávají, jde o legitimní způsob prosazování zájmů dané organizace či 

záležitosti.“
7
 

Podobně chápe vztah mezi pojmy PR a spin doctoring Hana Hurtíková. Podle 

Hurtíkové jde o určité postupy či způsoby komunikace, jejichţ cílem je ovlivňovat veřejné 

mínění. Oproti spin doctoringu však PR usilují o dlouhodobou komunikaci mezi korporací 

a jeho publiky, která by měla vést k porozumění. Hurtíková se tak blíţí spíše perspektivě 

zastánců PR, pro něţ je klíčový právě rozdíl mezi „navazováním porozumění“ a 

„manipulací veřejným míněním“. 

Public relations jsou ovšem u jiných autorů synonymem pro spin a jsou chápány 

jako značně negativní jev současné společnosti. Oproti tomu, co o sobě samo odvětví PR 

tvrdí, je podle těchto autorů „skutečným“ záměrem PR, resp. spin doctoringu, manipulovat 

názory publika a upírat lidem svobodnou vůli. 

Mezi takové kritiky PR patří i skotští akademici William Dinan a David Miller. 

Jejich definice public relations zdůrazňuje právě manipulativní procesy a nekalé záměry 

těch, kteří je provádějí. Na rozdíl od nekriticky laděných definic PR, které je zpravidla 

popisují v rámci komunikačních aktivit a marketingových zájmů organizace, chápou Miller 

s Dinanem PR ve společensko-historické a především pak ideologické perspektivě. V knize 

Thinker, Faker, Spinner, Spy vymezují public relations jako netransparentní, 

manipulativní a nedemokratické služebníky zájmů mocných pod záštitou neoliberální 

ideologie
8
. 

2.4. Rétorika 

Přistoupíme-li ke spin doctoringu z hlediska jazykového, pak bude mít velmi blízko 

k rétorice. Rétorické postupy mají za cíl podat sdělení tak, aby s ním posluchač (divák) 

souhlasil. Navíc byly tyto postupy jiţ v antickém světě hodnoceny rozporuplně – pro jedny 

šlo o umění řečnické, pro druhé o manipulaci a matení posluchačů. Jak jsem jiţ 

poznamenal výše, jde o podobnou pověst, jakou v současném světě mají public relations. 

                                                 

7
 „What is PR? To those who dislike it, it is an insidious manipulation or cheating propaganda in favour of 

what the insult thrower does not like. To those who accept it, it is the legitimate promotion of the interests of 

an organisation or a cause.“; Tamtéţ, s. 5. 
8
 MILLER, David – DINAN, William. Public Relations and the Subversion of Democracy. in: DINAN, 

William – MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on 

Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 11-20. s. 12. 
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V tomto smyslu hovoří o spinu Jeff Hynds ve svém článku Putting a spin on 

reading
9
. Hynds analyzuje jeden odborný článek z oblasti pedagogiky, který podle něj 

skrytě prosazuje určitou metodu vzdělávání. Postupy, kterými tento článek manipuluje 

názory veřejnosti a které autor označuje právě jako spin, jsou čistě rétorické. Podle Hyndse 

jde například o chybné logické vyvozování či překrucování faktů
10

. 

2.5. Propaganda a korporátní propaganda 

V první polovině 20. století se pro označení komunikačních postupů s cílem 

přesvědčit veřejnost či ji přímo manipulovat uţíval zejména pojem „propaganda“. Za první 

světové války vznikl ve Velké Británii speciální úřad pro propagandu, jehoţ ředitelem byl 

mediální magnát Alfred Harmsworth, známý jako lord Northcliffe. Přední postavení měla 

propaganda například i ve Třetí říši, kde stejnojmenné ministerstvo řídil Joseph Goebbels. 

Souvislost mezi spinem, public relations a propagandou lze sledovat na osobě 

Edwarda Bernayse. Obecně je Bernays povaţován za jednoho ze zakladatelů public 

relations. Pro jiné to však byl cynický manipulátor veřejným míněním, který si vyslouţil 

přezdívku „otec spinu“
11

. Bernays sám vedle pojmů „vztahy s veřejností“ („public 

relations“) a „poradce pro vztahy s veřejností“ („public relations counsel“) uţíval právě i 

pojem „propaganda“. Jmenuje se tak mimo jiné jeho kniha z roku 1928. 

Sám Bernays nehodnotil propagandu jako negativní jev. Naopak, povaţoval ji za 

nutnou součást fungování společnosti a zefektivňování jejích procesů
12

. V současnosti 

(mimo jiné i kvůli konotacím s nacistickou propagandou) má tento pojem značně negativní 

zabarvení. Například John Corner popisuje hlavní aspekty propagandy jako: lhaní, 

zadrţování informací, strategický výběr zpráv, přehánění, zjevné či skryté emotivní apely 

na touhy a obavy společnosti či uţívání vizuální a jazykové rétoriky ke zdůraznění daného 

                                                 

9
 HYNDS, Jeff. Putting a spin on reading: The language of the Rose Review. Journal of Early Childhood 

Literacy, 2007, Vol. 7(3), pp. 267-279. 
10

 Tamtéţ, s. 273-274. 
11

 TYE, Larry. The Father of Spin: Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations. 1st edition. Crown, 

1998. ISBN 978-0517704356. 

12 „Propaganda nikdy nevymře. Inteligentní lidé si musí uvědomit, ţe propaganda je moderním nástrojem 

boje za produktivitu a uvádění chaosu v řád.“; „Propaganda will never die out. Intelligent men must realize 

that propaganda is the modern instrument by which they can fight for productive ends and help to bring order 

out of chaos.“; BERNAYS, Edward L. Propaganda. H. Liveright, 1930. s. 159. 
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sdělení
13

. Právě v tomto rámci dávají kritici spin doctoringu do souvislosti public relations 

s propagandou
14

. Naopak obhájci PR budou spíše usilovat o odlišení těchto dvou pojmů. 

Například David Miller a William Dinan popisují historii korporátní propagandy. 

Zakrytí faktu, ţe se jedná o propagandu, bylo podle nich součástí strategie jejích 

představitelů. Zatíţený termín „propaganda“, který pro Millera a Dinana vystihuje podstatu 

této činnosti, měl být a byl nahrazen neutrálním pojmem public relations
15

. Charakter 

korporátních PR (či korporátní propagandy) je přitom dvojí – manipulovat veřejným 

míněním a vytvářet aliance mezi korporacemi a společenskými elitami
16

. 

2.6. Herman a Chomsky: model propagandy 

V tomto kontextu je třeba zmínit model propagandy, který ve své knize 

Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media z roku 1988 představili 

Noam Chomsky a Edward Herman
17

. Herman a Chomsky tvrdí, ţe propaganda je 

podstatnou funkcí masmédií. Důvodem je koncentrace moci a bohatství. Nejvyšší 

společenská třída v liberálních společnostech vlastní a kontroluje média, která pak 

prosazují její zájmy
18

. Zpravodajství podle autorů musí projít řadou „filtrů“, které odstraní 

nevhodné zprávy a zbytek upraví tak, aby vyhovoval zájmům mocenské skupiny. Tyto 

„filtry“ zahrnují (1) koncentraci vlastnictví a trţní fungování médií; (2) inzerci jako hlavní 

zdroj příjmů médií; (3) závislost médií na informačních zdrojích právě od mocenských 

skupin; (4) kritiku médií jako nástroj jejich usměrňování; a (5) „antikomunismus“
19

. 

Model propagandy, ač se v mnohém dotýká témat, o nichţ zde bude řeč, není 

synonymem pro koncepci spin doctoringu. Jak se pokusím ukázat, spin se spíše projevuje 

skrze konkrétní techniky a postupy, kdeţto vliv mocenských skupin, které popisují Herman 

s Chomským, je vlivem dlouhodobějším a často také nepřímým. Přesto lze autory modelu 

propagandy řadit mezi odpůrce spinu a v této práci se k nim ještě vrátím. 

                                                 

13
 CORNER, John. Mediated politics, promotional culture and the idea of propaganda. Media, Culture & 

Society, 2007, Vol. 29(4), s. 669-677. s. 674-675. 
14

 MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of 

Corporate Power. London, Ann Arbor: Pluto Press, 2008. ISBN 987-0-7453-2688-7. s. 14-16. 
15

 Tamtéţ, s. 5. 
16

 Tamtéţ, s. 6-7. 
17

 HERMAN, Edward S. – CHOMSKY, Noam. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 

Media. New York: Pantheon Books, 2002. ISBN 0-375-71449-9. 
18

 Tamtéţ, s. 1-2. 
19

 Nad rámec této práce by bylo moţné polemizovat, zda v současném světě nebyla ideologie 

„antikomunismu“ nahrazena ideologií „antiterorismu“. 
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2.7. Management informací 

Pokud je pro kritické teoretiky termín public relations pouze eufemistickým 

označením spin doctoringu, pak podobně přistupují i k pojmu „management informací“. 

Komunikační aktivity však lze odlišovat například na základě záměru, s nímţ jsou sdělení 

produkována. 

Pro Martina Moora jsou spin a management informací různými formami 

komunikace vlády směrem k občanům. Na jedné straně stojí záměr vysvětlovat a 

komunikovat, na straně druhé pak zvyšovat vlastní popularitu a získávat podporu pro svou 

činnost. Moore píše: 

„Metody managementu informací a moderního spinu jsou podobné, ale liší se jejich 

motivace. Účelem managementu informací je objasnění vládních informací, jež 

mají být směřovány na publikum, které tyto informace potřebuje nebo je může 

využít. Oproti tomu je účelem moderního spinu udržet popularitu vlády a zajistit si 

souhlas veřejnosti bez ohledu na obsah dané informace.“
20

 

2.8. Finanční spin 

Spin můţe mít i řadu „podmnoţin“, které se týkají určité specifické oblasti 

komunikace. Pokud připustíme, ţe lze odlišovat korporátní spin od politického spinu (coţ 

by autoři jako William Dinan a David Miller nejspíše odmítli, neboť pro ně je obojí 

součást jednoho proudu), pak lze uţívat například i pojem finanční spin. 

Oblasti finančního spinu se věnuje Aeron Davis ve svém článku Spinning Money: 

Corporate Public Relations and the London Stock Exchange
21

. Původci manipulace jsou 

opět korporace či subjekty působící na finančních trzích, ovšem objektem manipulace je 

zde tzv. „finanční veřejnost“. Na tento finanční spin doctoring jsou však podle Davise opět 

najímány firmy z oboru public relations a jejich činnost je obdobná jako v případě 

politického či jiného spinu. 

 

                                                 

20
 „The methods of information management and modern spin are similar, but their motivation is different. 

The purpose of information management is to clarify government information, to target it at specific 

audiences who need or could use it, and to make it more comprehensible. The purpose of modern spin, on the 

other hand, is to sustain government popularity and to secure popular consent no matter what the content of 

the information.“; MOORE, Martin. The Origins of Modern Spin: Democratic Government and the Media in 

Britain, 1945-51. Houndmills and New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2006. ISBN 978-1-4039-8956-7. 

s. 3. 
21

 DAVIS, Aeron. Spinning Money: Corporate Public Relations and the London Stock Exchange. in: 

DINAN, William – MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on 

Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 212-225. 
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3. Kritici spinu 

V této kapitole se budu věnovat kritickému přístupu k fenoménu spinu či spin 

doctoringu. Ačkoli kritika těchto praktik zaznívá z různých směrů a v různých kontextech, 

lze vysledovat určitou jednotnou linii. Ta vychází především z kritické teorie a z úvah o 

fungování demokratického státu. Odehrává se v rámci společenském, kulturně-historickém 

a politickém. Je často spojena s (levicově laděnou) kritikou neoliberální ideologie. 

3.1. Spin a demokratická společnost 

Na akademické půdě patří mezi význačné kritiky spinu David Miller, profesor 

sociologie, a William Dinan, doktor mediálních studií, oba působící na skotské University 

of Strathclyde, Glasgow. Pro Millera a Dinana představuje spin doctoring nebezpečný 

společenský jev, především vzhledem k demokracii a spravedlivému fungování 

společnosti. 

Spin doctoring se podle těchto autorů do značné míry shoduje s oborem public 

relations, jak jsem zmiňoval v předchozí kapitole. Dinan a Miller popisují PR jako 

prostředek boje za zájmy ekonomických a politických elit (které se do značné míry 

prolínají). V demokratické společnosti sice formálně moc pochází z rozhodnutí všech 

občanů daného státu, ovšem korporace usilují o to, aby tento rozhodovací proces ovlivnily 

ve svůj prospěch. V zájmu vlastního obohacení a udţení svého majetku a svých výsad 

nabourávají demokratický charakter společnosti. Dinan a Miller píší: 

„Public relations byly vytvořeny za účelem maření a rozvracení demokratického 

rozhodovacího procesu. Sloužily jako prostředek, jak demokracii „zbavit 

nepředvídatelnosti“. Nepředvídatelná byla vzhledem k nezadatelným zájmům těch, 

kteří vlastnili a kontrolovali společnost před nástupem volebního práva pro všechny 

dospělé. Moderní PR byly založeny s tímto úmyslem a stále stojí v čele aktivit 

pokoušejících se zaručit, že liberálně demokratické společnosti nebudou brát zřetel 

na vůli lidí a že zvítězí stávající zájmy.“
22

 

                                                 

22
 „Public relations was created to thwart and subvert democratic decision making. It was a means for „taking 

the risk‟ out of democracy. The risk was to the vested interests of those who owned and controlled society 

before the introduction of voting rights for all adults. Modern PR was founded for this purpose and continues 

to be at the cutting edge of campaigns to ensure that liberal democratic societies do not respond to the will of 

the people and that vested interests prevail.“; MILLER, David – DINAN, William. Public Relations and the 

Subversion of Democracy. in: DINAN, William – MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: 

Corporate PR and the Assault on Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 

978-0-7453-2444-9. s. 11-20. s. 11. 
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Spin doctoring či public relations jsou tedy z této perspektivy formou třídního boje 

o moc. Korporace a politické elity zde nesoutěţí v konkurenčním prostředí jedna proti 

druhé, nýbrţ hají své zájmy společně proti „lidem“. Jejich cíl je společný – nenechat si 

sebrat ekonomické a politické výhody, které elity propůjčily samy sobě, kdyţ 

demokratické rozhodování ještě nebylo plně zavedeno. 

Výhrady, které kritici spinu a public relations mají, se tak zaměřují především na 

„netransparentnost“, „nedemokratičnost“ a „manipulativnost“ těchto praktik. Dinan a 

Miller shrnují svou kritiku v šesti bodech: 

„Hlavní obvinění, která mohou být vznesena proti public relations jakožto 

disciplíně, jsou: 1. Naplňují převážně zájmy stávající moci, hlavně korporací.; 2. 

Nejsou otevřené a transparentní ohledně svých prostředků či dokonce ohledně 

svých klientů a zájmových skupin, pro něž pracují.; 3. Obvykle zahrnují klamání a 

manipulaci.; 4. Nepodporují demokratickou diskusi, nýbrž se jí snaží podkopávat 

v zájmu svých klientů.; 5. Společenská odpovědnost korporací a další „etické“ 

aktivity jsou všechny součástí korporátní strategie.; 6. PR hrály zásadní úlohu 

v prosazování korporátní moci v rámci neoliberální revoluce.“
23

 

Public relations jakoţto prostředek prosazování zájmů ekonomických a 

mocenských elit je tématem i pro Kevina Moloneyho
24

. „Persvazivní masová komunikace“ 

je jen jedním z prostředků, kterým se snaţí ekonomické subjekty zvýšit svůj zisk. V rovině 

politické se to projevuje tlakem na zachování či rozšiřování trţních svobod a deregulace, 

na rovině společenské pak rozšiřováním ideologie a ovlivňováním názorů veřejnosti
25

. PR 

jsou zkrátka vyuţívány právě těmi, kdo z nich mají prospěch – tedy ekonomickými a 

politickými elitami: 

„Naproti tomu v akademické literatuře nalezneme důkazy pro to, že v liberálních, 

tržně orientovaných demokraciích v průběhu 20. století byly PR využívány 

                                                 

23
 „The main charges that can be made against public relations as a discipline are: 1. It is overwhelmingly 

carried out for vested powerful interests, mainly corporations.; 2. It is not open and transparent about its 

means or even about its clients and the interests it is working for.; 3. It characteristically involves deception 

and manipulation.; 4. It does not engage in democratic debate, but rather seeks to subvert it in the interests of 

its clients.; 5. Corporate social responsibility (CSR) and other „ethical‟ activities are all subordinated to 

corporate strategy.; 6. PR has played a crucial role at the cutting edge of corporate power in the neoliberal 

revolution.“; Tamtéţ, s. 12. 
24

 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). 
25

 Tamtéţ, s. 60. 
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především velkými podniky k hájení jejich ekonomických a politických zájmů a 

vládami k udržení si moci či prosazování linie sociálního inženýrství.“
26

 

Z poněkud odlišné perspektivy, ovšem s podobnými závěry, hodnotí vývoj 

současných médií Doug Underwood
27

. Zajímá ho především podoba ţurnalistiky v trţním 

prostředí, kdy je ke čtenářům novin a mediálním publikům obecně přistupováno nikoli 

jako k „občanům“, nýbrţ jako ke „konzumentům“
28

. Underwood tvrdí, ţe zpravodajství se 

(v důsledku „marketizace“) odklání od klasických politických zpráv. To má za následek 

mohutný rozvoj public relations a spin doctoringu v této oblasti, neboť politické 

organizace se musí propagovat samy. Podle Underwooda se tak ovšem zároveň ztrácí role 

novinářů jakoţto gatekeeperů. Zpravodajské pokrytí politiky se zakládá jiţ téměř výlučně 

na tiskových zprávách a dalších materiálech ze zdrojů, kterých se dané zprávy nějakým 

způsobem dotýkají. Těmito zdroji jsou spin doctoři usilující o propagaci svých 

zaměstnavatelů. Podle Underwooda v takovém prostředí ani nelze očekávat seriózní, 

analytickou ţurnalistiku. Převaha spin doctoringu v politickém zpravodajství je důsledkem 

entertainizace a marketizace médií
29

. 

3.2. Historie public relations podle kritiků spinu 

Rozsah „obvinění“ vůči PR nezahrnuje pouze celou společenskou třídu, ale i celé 

historické období. Manipulativní a nedemokratické praktiky jsou bezpochyby staré jako 

společnost sama, ovšem v podobě spinu či public relations se ustavily s nástupem „masové 

demokracie“ (všeobecného volebního práva), tedy zhruba po první světové válce
30

. 

David Miller a William Dinan v knize A Century of Spin
31

 popisují vývoj 

korporátní propagandy. Od 20. let 20. století začínají korporace v demokratických státech 

pociťovat hrozbu omezení svých výhod ze strany „lidu“. V první fázi – zhruba ve 20. 

letech – usilují především o udrţení svých privilegií. Od 30. let však přecházejí do 

                                                 

26
 „On balance, the evidence from the academic literature is that the principal use of PR in liberal, market-

orientated democracies in the twentieth century has been by big business, in defence of their economic and 

political interests, and by governments, to maintain power or to promote a social engineering agenda.“; 

Tamtéţ, s. 64. 
27

 UNDERWOOD, Doug. Chapter 5: Reporting and the Push for Market-Oriented Journalism: Media 

Organizations as Businesses. in: BENNETT, W. Lance – ENTMAN, Robert M. (eds.). Mediated Politics: 

Communication in the Future of Democracy. First published 2001, reprinted 2003, 2005. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-78356-9. 
28

 Tamtéţ, s. 99. 
29

 Tamtéţ, s. 106-107. 
30

 MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of 

Corporate Power. London, Ann Arbor: Pluto Press, 2008. ISBN 987-0-7453-2688-7. s. 1. 
31

 MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of 

Corporate Power. London, Ann Arbor: Pluto Press, 2008. ISBN 987-0-7453-2688-7. 
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„protiútoku“ a aktivně vystupují proti demokratickým hnutím (kam autoři počítají např. 

hnutí odborová). Třetí fáze – začínající v 70. letech – je jiţ podle Millera s Dinanem 

triumfem korporátních snah. V politické rovině je to doba thatcherismu ve Velké Británii a 

vláda Ronalda Reagana ve Spojených státech. Prosazuje se také globální neoliberální 

revoluce. Neoliberalismus se stává převládající ideologií
32

. Korporátní klice se daří oslabit 

demokratické a levicové pozice, například tím, ţe formálně levicová vláda Tonyho Blaira 

ve skutečnosti hájí zájmy korporací. 

Osobnosti, které jsou pracovníky a teoretiky public relations oceňovány jako 

zakladatelé tohoto oboru, jsou ze stejného důvodu kritizovány ze strany jeho odpůrců. 

Dinan a Miller na postavách Edwarda L. Bernayse, Ivyho Lee či Carla Byoira ukazují, ţe 

manipulativní postupy bez etických zábran byly součástí public relations od jejich počátku 

a jsou jejich nedílnou součástí
33

. 

Edward Bernays působil jako průkopník a obhájce public relations v teoretických 

kruzích a zároveň jako průkopník mnoha praktických postupů a technik PR. Kritici 

připomínají například jeho celoţivotní práci pro tabákový průmysl
34

 nebo jeho nepřímý 

vliv na propagandu Třetí říše. Bernaysovými technikami se podle Millera a Dinana údajně 

inspiroval přímo Joseph Goebbles
35

. Kontakty se nacistickým Německem měl i Ivy Lee, 

jehoţ hlavním zaměstnavatelem však byl nejbohatší muţ své doby a vlastník ropné 

společnosti Standard Oil John Davison Rockefeller
36

. Ivy Lee podle všeho vedl mediální 

kampaň ve prospěch Rockefellerových společností v době tzv. ludlowského masakru, kdy 

kolorádská národní garda zaútočila na stávkující horníky. Carl Byoir byl zase jeden 

z prvních, kdo vyuţíval techniky tzv. krycích skupin (front groups)
37

. 

Miller a Dinan vidí vznik public relations v kontextu boje korporací a elit proti 

demokracii. Společným cílem korporací zhruba od první světové války bylo zamezit 

„demokratické revoluci“, tedy prosazení práv a svobod širokých mas. Obavy 

z demokratických či odborových hnutí překonaly i vzájemný konkurenční boj. To se 

projevilo mimo jiné v roce 1919 ve Velké Británii zaloţením organizace Národní 

propaganda (National Propaganda), která sdruţovala představitele britského průmyslu
38

.   

                                                 

32
 Tamtéţ, s. 6-10. 

33
 Tamtéţ, s. 14-16. 

34
 Tamtéţ, s. 14. 

35
 Tamtéţ, s. 18. 

36
 Tamtéţ, s. 13. 

37
 Technikám spin doctoringu se budu podrobněji věnovat v následující kapitole. 

38
 Tamtéţ, s. 30. 
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V „protidemokratických“ snahách se odráţí „strach z davu“, teoreticky 

formulovaný Gustavem Le Bonem. Dav je chápán jako iracionální, chaotický a podléhající 

afektům. Proto je třeba ho „usměrňovat“ a „vzdělávat“, i kdyby to znamenalo jím 

manipulovat
39

. Miller a Dinan píší: 

„Bezpochyby nešlo jen o kampaň založenou na argumentech a idejích. Byl to boj 

proti lidové demokracii, který vedle přesvědčování a propagandy využíval i násilí a 

zastrašování. Propaganda byla prostě jen součástí strategie, jež zahrnovala také 

intriky, podrazy, uplácení a špehování.“
40

 

3.3. Neoliberální ideologie 

Korporátní zájmy neměly svůj odraz jen ve společných organizacích a postupech, 

ale i ve společné ideologii. Po druhé světové válce se začaly sjednocovat názorové proudy 

prosazující „volné podnikání“ jako nezadatelné lidské právo či trh bez zásahů a regulací. 

Pro Dinana a Millera bylo klíčovou událostí zaloţení Mont Pelerin Society v roce 1947 ve 

Švýcarsku. Společnost zaloţil rakouský ekonom Friedrich von Hayek a prošla jí řada 

významných ekonomů a myslitelů, včetně Miltona Friedmana
41

. Mont Pelerin Society měla 

podle Dinana s Millerem od počátku slouţit k formulaci a šíření ideologie neoliberalismu. 

Většina intelektuálů poválečné doby totiţ inklinovala k levicovým myšlenkám, coţ se von 

Hayek a jeho souputníci, podporovaní korporacemi a ekonomicko-politickými elitami, 

snaţili změnit
42

.  

Skupina Mont Pelerin Society předznamenala vznik mnoha neoliberálních think 

tanků či akademických skupin, jejichţ účelem byla obrana volného trhu a ovlivňování 

politiky ve prospěch korporací. Tuto roli úspěšně hrály podobné skupiny např. v době 

vlády Margaret Thatcherové ve Velké Británii
43

. Dalšímu velkému úspěchu neoliberální 

ideologie ve Velké Británii – totiţ získání levicové Labour Party v čele s Tony Blairem 

pro korporátní zájmy – se budu věnovat v dalším textu. 

                                                 

39
 Tamtéţ, s. 32. 

40
 „There can be little doubt that this was not a campaign based on arguments and ideas alone. This was a 

struggle against popular democracy which used violence and intimidation alongside persuasion and 

propaganda. The propaganda was simply an element of the strategy that also involved intrigue, subversion, 

bribery and spying.“; Tamtéţ, s. 42. 
41

 William Dinan a David Miller připomínají Friedmanovu spolupráci s Augusto Pinochetem a jeho reţimem 

v Chile. Tamtéţ, s. 77. 
42

 Tamtéţ, s. 65. 
43

 Tamtéţ, s. 73. 
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Také Kevin Moloney se v knize Rethinking Public Relations
44

 věnuje vztahu 

neoliberální ideologie a spin doctoringu. Růst odvětví public relations ve Velké Británii 

podle něj lze uvést do souvislosti s rozšiřováním myšlenek neoliberalismu a rozvojem 

institucí a organizací, které je prosazovaly
45

. Obojí lze zaznamenat od 60. let. 

Neoliberalismus jakoţto vědecké paradigma či filosofická koncepce měl svůj odraz i na 

společenské úrovni, coţ Moloney nazývá „komerčním pluralismem“
46

. Ten se v průběhu 

70. a 80. let stal dominantním společenským i politickým paradigmatem, coţ lze ukázat 

například na reformách kabinetu Margaret Thatcherové
47

. Právě reformy 80. let, jeţ 

směřovaly k uvolnění trţních pravidel, privatizaci a dalším zásahům v duchu 

neoliberalismu, byly podle Moloneyho důvodem tak rychlého vzestupu komerčních public 

relations
48

. 

Moloney zmiňuje i kulturní rovinu rozvoje odvětví public relations. Propagace 

výrobků a sluţeb vyţaduje hodnoty a objekty, s nimiţ je lze spojit. Oproti přímé inzerci 

vyuţívá PR konotací s oblíbenými a známými společenskými fenomény, ať uţ jde o 

umělecká díla, zajímavosti či celebrity. Vzestup komerčních public relations tak znamenal 

i vzestup populární kultury s celebritami, zábavním průmyslem či „lifestylem“ a jeho 

komodifikací
49

. 

Bliţší pohled na fungování neoliberální ideologie ve společnosti a médiích 

zprostředkovává Daya Kishan Thussu ve svém článku Television News in the Era of 

Global Infotainment
50

. Přestoţe je Thussuovým hlavním tématem globální zpravodajství a 

infotainment, právě neoliberalismus podle něj stojí za jeho podobou
51

. Současné mediální 

konglomeráty jsou vlastněny úzkou skupinou ekonomických a mocenských elit. Ţijeme tak 

v prostředí „totální a neustálé propagandy“
52

, přestoţe si to zpravidla neuvědomujeme. 

                                                 

44
 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). 
45

 Tamtéţ, s. 35. 
46

 Tamtéţ, s. 36. 
47

 Tamtéţ, s. 37. 
48

 Tamtéţ, s. 43. 
49

 Tamtéţ. 
50

 THUSSU, Daya Kishan. Television News in the Era of Global Infotainment. in: ALLEN, Stuart (ed.). The 

Routledge Companion to News and Journalism. London and New York: Routledge, Taylor and Francis 

Group, 2010. ISBN 0-203-86946-X. 
51

 Tamtéţ, s. 371. 
52

 Tamtéţ. 
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Neoliberální ideologie se projevuje na rovině diskursivní a Thussu ji povaţuje za 

diskurs hegemonický
53

. Hodnotový systém tak můţeme sledovat například na protikladech 

slov: 

„A právě díky této ‚neustálé‘ a jemné propagandě byl neoliberalismus přijat či 

dokonce zevšeobecněn vůdčími skupinami globálních elit, které se začaly řídit jeho 

základními principy – soukromé (efektivní a proto upřednostňované) vs. veřejné 

(zkorumpované a neefektivní); individualismus (úctyhodný) vs. komunita 

(odsouzeníhodná); trh (dobrý) vs. stát (špatný) – jakožto opozity, které jsou mimo 

diskusi a které „se rozumí samy sebou“.“
54

 

3.4. Historie politického spinu ve Velké Británii 

Zůstaňme ještě ve Velké Británii, vraťme se však do poválečného období. Martin 

Moore sleduje vývoj komunikace mezi britskou vládou, médii  a veřejností v letech 1945-

51
55

. Podle něj jde o dobu, kdy se původně idealistický přístup k informování veřejnosti 

proměnil v manipulaci a vznikl tak „moderní politický spin“ (či eufemisticky řečeno 

„moderní vládní komunikace“)
56

. 

Proč právě období po roce 1945? Protoţe počet lidí s hlasovacím právem významně 

vzrostl, během války se občané začali více zajímat o politiku a více sledovat média. Vláda 

uţ musela začít oslovovat celý národ
57

. Moore jako moţné předchůdce spinu ve Velké 

Británii připomání pouze propagandu během první světové války, která však měla jasný cíl 

a po válce ztratila smysl
58

. 

Atleeho kabinet měl podle Moora zpočátku idealistickou vizi komunikace 

s občany
59

. Komunikační aktivity britské vlády ovšem začaly naráţet na problémy, zvlášť 

pokud chtěla vláda získat podporu pro svá zásadní politická rozhodnutí. Důsledkem byl 

zvýšený zájem vlády o komunikační postupy, zakládání tiskových odborů, tisk knih a 

broţurek nebo třeba výroba filmů. K tomu Moore píše: 

                                                 

53
 Tamtéţ, s. 372. 

54
 „And it is because of this ‚constant„ and soft propaganda that neo-liberalism has been embraced, almost 

universalized by dominant sections of the global elites, who have come to regard its basic tenets - private 

(efficient and therefore preferable) vs. public (corrupt and inefficient); individualism (to be applauded) vs. 

community (to be decried); market (good) vs. state (bad) – as undisputed opposites which fall within the 

rubric of ‚commonsense„.“; Tamtéţ, s. 371-372. 
55

 MOORE, Martin. The Origins of Modern Spin: Democratic Government and the Media in Britain, 1945-

51. Houndmills and New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2006. ISBN 978-1-4039-8956-7. 
56

 Tamtéţ, s. 11. 
57

 Tamtéţ, s. 4. 
58

 Tamtéţ, s. 7. 
59

 Tamtéţ, s. 26. 
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„Po palivové krizi z roku 1947 vláda přehodnotila svůj přístup ke komunikaci. Jak 

jsem zmiňoval v předchozí části, vláda začala věřit, že doposavad selhávala ve 

sdělování své pozice voličům. Jako součást této sebereflexe změnila svůj přístup 

k filmu. Začala usilovat o aktuálnější a přímější filmy. Vytvořila centrální skupinu, 

Oddělení pro ekonomické informace (Economic Information Unit), která měla 

mimo jiné koordinovat a odsouhlasit filmy s ekonomickou tematikou. Měla také 

hledat způsoby, jak navázat spolupráci s výrobci filmových týdeníků a začít 

připravovat své vlastní, „oficiální“ týdeníky.“
60

 

Sdělení, například z oblasti legislativy, bylo nutné zjednodušovat, aby o ně 

veřejnost vůbec měla zájem. Pracovníci tiskového oddělení si také začali uvědomovat, ţe 

na komunikační aspekt musí být brán zřetel jiţ v prvotních fázích kaţdého politického 

procesu
61

. 

Podle Moora se snaha vlády kontrolovat svou komunikaci s veřejností postupně 

proměnila ve snahu ovlivňovat média. Kabinet tlačil na tisk, aby se choval 

„zodpovědně“
62

, coţ vedlo k roztrţce. Vláda musela uznat nezávislost tisku. Totéţ se 

ovšem nestalo v případě velmi významné státní mediální společnosti British Broadcasting 

Corporation, v té době ještě rozhlasu. Moore popisuje řadu technik, jimiţ se kabinet a jeho 

úřady pokoušely BBC manipulovat: 

„Tyto neformální techniky ovládání médií zahrnovaly vše od pečlivé kontroly 

informačních zdrojů (co do obsahu, načasování a volby výstupu), ustavení 

vzájemných informačních kanálů (jako s úřadem lorda prezidenta v roce 1947), 

poskytování předpřipravených zpravodajských shrnutí a statistik (jako s Economic 

Bulletin), kontextualizace špatných zpráv tak, aby se zmírnil jejich dopad, sdělení 

připravená na míru pro specifické publikum, neustálá kontrola nad vystoupeními 

ministrů, záměrné vyloučení nesouhlasných názorů (buď na základě předchozí 

                                                 

60
 „Following the fuel crisis of 1947 the government reviewed its approach to communications. As outlined 

in the previous chapter the government came to believe that, up to this point, it had failed to communicate its 

position adequately to the electorate. As part of this review it began to change its approach towards films. It 

sought to make the films more topical and immediate. It created a central unit, the Economic Information 

Unit, which, amongst its other roles, was to coordinate and commission films on economic themes. It also 

looked for ways to enhance links with the newsreel companies, and started to develop its own „official‟ 

newsreel.“; Tamtéţ, s. 61. 
61

 Tamtéţ, s. 36. 
62

 Tamtéţ, s. 162-163. 
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dohody nebo skrze silný politický tlak) a jmenování ovlivnitelných členů rady. Jinak 

řečeno nouze vedla k nastolení nových technik manipulace.“
63

 

3.5. Proti spinu 

Spin doctoring je pro výše citované akademiky nebezpečným společenským 

fenoménem. Podrývá demokratické základy naší společnosti a vytváří nerovnost mezi 

elitami a „lidem“. Proto kritici spinu nezůstávají u popisu, ale nabízejí i moţnosti, jak proti 

němu bojovat. 

Zásadním krokem v boji proti spin doctoringu je důraz na transparentnost 

komunikace. Součástí technik spinu je totiţ i to, ţe nejsou příliš viditelné
64

, jak ostatně 

vyjadřuje bonmot: „Dobrý spin je takový, o němţ se nikdo nedozví, ţe vůbec proběhl“
65

. 

Vedle akademických článků a knih tak fungují např. informačně-publicistické webové 

stránky jako jsou SpinWatch.org
66

, upozorňující na kauzy a problematická témata z 

prostředí public relations a lobbyingu, CorpWatch.org
67

, usilující o transparentnost 

v prostředí korporací, či jejich česká obdoba PragueWatch.cz
68

, mapující kauzy z prostředí 

praţské politické a veřejné sféry. Na stránky SpinWatch.org přispívají i autoři jako 

William Dinan, David Miller či Nicholas Jones. Miller a Dinan o podobných občanských 

aktivitách a kampaních píší: 

„Avšak transparentnost a otevřenost závisí na víc než jen existenci regulací a 

zdrojů k jejich prosazování. Vyžadují také, aby aktivistické skupiny a hnutí věnovaly 

dostatek času a úsilí odhalování spinu, manipulace a korporátního vlivu. To je 

úkol, který si stanovily organizace jako PR Watch, Spinwatch, Corporate Watch 

(UK), Corporate Europe Observatory, LobbyControl, Lobbywatch, GM Watch, the 

                                                 

63
 „These informal media management techniques included everything from the careful control of 

information at source (in terms of content, timing and choice of media outlet), the establishment of reciprocal 

channels of information (as with the Lord President‟s Office in 1947), the provision of pre-packaged news 

summaries and statistics (as with the Economic Bulletin), the contextualisation of bad news to dilute its 

impact, the targeting of specific audiences with tailored messages, the assiduous management of Ministerial 

appearances, the deliberate exclusion of dissenting voices (either through prior agreement or through intense 

political pressure), and the appointment of malleable board members. Necessity, in other words, led to the 

introduction of new techniques of manipulation.“; Tamtéţ, s. 210. 
64

 DINAN, William – MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault 

on Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. 
65

 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). s. 100. 
66

 Zdroj: http://www.spinwatch.org/. 
67

 Zdroj: http://www.corpwatch.org/. 
68

 Zdroj: http://praguewatch.cz/main. 
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Campaign for Press and Broadcasting Freedom, the Colombia Solidarity 

Campaign a další[…]“
69

 

Transparentnost se musí dosahovat na všech úrovních. Podle Essera, Reinemanna a 

Fana
70

 se nacházíme ve třetím stádiu ţurnalistické reprezentace politických kampaní, 

kterou nazývají metakomunikace. Pokud se od počátku 20. stol. informovalo o politických 

kampaních nejprve z hlediska témat a agendy politiků a následně z hlediska strategického 

vedení kampaní, nyní se podle autorů v médiích samých zdůrazňuje aspekt „informování o 

kampaních“, tedy pokrytí jednotlivých kampaní médii a prostředí mediální manipulace 

(především spinu)
71

. 

Podle autorů mohou novináři cítit ohroţení ze strany PR specialistů a spin doctorů. 

Proti tomu se brání dvojím způsobem – jednak zobrazují samotné spin doctory, a to ve 

velmi negativním světle; a jednak působí vzděláváním a demystifikací procesu medializace 

politických kampaní
72

. 

V případě metakomunikace o spin doctorech hraje zásadní roli, zda jsou pojímáni 

jako „objekt“ (kdy jsou popisovány jejich metody a postupy) či jako „zdroj“ (kdy jsou 

víceméně nekriticky či dokonce doslova přejímány jejich výroky a názory). Na základě 

analýzy Esser a spol. uvádí, ţe v prostředí Spojených států figurují spin doctoři spíše jako 

„zdroj“, kdeţto v prostředí britské a německé ţurnalistiky jsou spíše pojímáni jako 

„objekt“
73

. 

Autoři povaţují metakomunikaci o spin doctorech za potenciálně společensky 

prospěšnou. Musí se však vystříhat hodnotících a zabarvených výrazů (jejichţ příkladem je 

i termín „spin doctoři“) a zaměřit se na neutrální a vzdělávací reprezentaci. Pokud se sami 

spin doctoři a jejich praktiky stanou „objektem“ zájmu médií, jejich manipulativní moc je 

výrazně oslabena. Kevin Moloney doplňuje, ţe ke „zviditelnění“ spin doctorů by mohla 

přispět i „oficializace“ jejich postavení, coţ by také přispělo k moţnostem dohledu a 

kontroly
74

. 

                                                 

69
 MILLER, David – DINAN, William. Conclusion: Countering Corporate Spin. in: in: DINAN, William – 

MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on Democracy. 1st ed. 

London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 295-300. s. 298-299. 
70

 ESSER, Frank – REINEMANN, Carsten – FAN, David. Spin Doctors in the United States, Great Britain, 

and Germany: Metacommunication about Media Manipulation. The Harvard International Journal of 

Press/Politics, 2001, Vol. 6(1), pp. 16-45. 
71

 Tamtéţ, s. 17-18. 
72

 Tamtéţ, s. 25-26. 
73

 Tamtéţ, s. 31-32. 
74

 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). s. 109-110. 
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Moloney a další autoři také spoléhají na „demokratický“ potenciální internetu, 

s nímţ nastupuje éra decentralizované komunikace. Moloney píše: 

„Takto by se spin doctoři a novináři s tradičním postavením v tiskových 

korporacích a v lobby stali zbytečným, jakmile by jejich zprostředkující role byla 

zrušena přímým elektronickým publikováním. Šlo by o reformu v podobě 

vyhubení.“
75

 

Nutno ovšem dodat, ţe potenciál internetu můţe být stejně tak prospěšný jako i 

zneuţitelný. V následující kapitole se budu mimo jiné věnovat technikám „třetí strany“, 

které právě s touto ideální podobou komunikace na internetu pracují ve prospěch 

korporátních či politických zájmů. 

Kromě výzev k občanské angaţovanosti volají autoři jako Miller a Dinan také po 

konkrétních legislativních změnách. Efektivním krokem by například bylo zavedení 

přísnější regulace lobbyingu. Korporace by také měly jasně uvést, které think tanky a 

organizace finančně podporují, coţ by jim bylo moţno nařídit zákonem
76

. Tyto změny by 

zpětně pomohly občanům k větší informovanosti a potřebě získávat další informace. 

W. Lance Bennett a Jarol Manheim ve stejném duchu vymezují dvě kritéria, bez 

nichţ demokracie podléhá právě takovým tendencím, jako je spin doctoring. Jedním je 

informační transparentnost (information transparency) a druhým informační rozsah 

(information inclusiveness): 

„Informační transparentnost označuje jasnou identifikaci skupin sponzorujících 

politickou iniciativu, jasné konstatování jejich záměrů pro tento sponzoring a 

odhalení možných rizik a výhod plynoucích z dané iniciativy. Informační rozsah 

označuje rozpětí, v němž jsou politické informace šířeny mezi lidi, kterých by se 

dané téma mohlo týkat (o němž by uvažovali či o něm rozhodovali), kdyby jasněji 

porozuměli jeho možným důsledkům.“
77

 

                                                 

75
 Tamtéţ, s. 110. 

76
 MILLER, David – DINAN, William. Conclusion: Countering Corporate Spin. in: in: DINAN, William – 

MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on Democracy. 1st ed. 

London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 295-300. s. 299-300. 
77

 „Information transparency refers to the clear identification of groups sponsoring a political initiative, a 

clear statement of their purposes for sponsoring it, and disclosure of the known risks and benefits that may 

flow from the initiative. Information inclusiveness refers to the degree to which political information is 

distributed broadly to publics who might be interested in participating in (deliberating about and deciding on) 

an issue if they understood its implications more clearly.“; BENNETT, W. Lance – MANHEIM, Jarol B. 

Chapter 13: The Big Spin: Strategic Communication and the Transformation of Pluralist Democracy. in: 

BENNETT, W. Lance – ENTMAN, Robert M. (eds.). Mediated Politics: Communication in the Future of 

Democracy. First published 2001, reprinted 2003, 2005. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

ISBN 0-521-78356-9. s. 280. 
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4. Techniky a postupy spin doctoringu 

V této kapitole se budu podrobněji zabývat postupy a metodami spin doctoringu. 

Na základě odborné literatury a případových studií se pokusím jednotlivé techniky spinu 

popsat. Vzhledem k tomu, ţe se mnohé z definic spin doctoringu, které jsem probíral 

v předchozích kapitolách, vzájemně liší, měla by tato kapitola poskytnou detailnější 

pohled. Budu obhajovat tezi, ţe spin doctoring je definován právě komunikačními postupy 

a technikami. 

4.1. „Strategické kampaně“ a propojování mediálního 

obrazu s politickou mocí 

Spin doctoring jakoţto forma komunikace vyţaduje uvědomělý přístup k tomu, ţe 

vůbec ke komunikaci dochází. Na základě takového uvědomění můţe být teprve 

komunikace plánovaná, tedy můţe vědomě pracovat s určitými technikami a postupy
78

. 

Nástupu a důsledkům „strategické komunikace“ v politických kampaních se věnují 

W. Lance Bennett a Jarol Manheim
79

. Ta se podle nich vyznačuje především „vědeckostí“, 

s jakou se přistupuje k plánování komunikace, a také podřizováním otevřenosti a 

racionalitě komunikace daným politickým cílům
80

. 

Důleţitým prvkem je zde právě záměrnost, s jakou je komunikace uchopena jako 

prostředek k dosaţení cíle. Odtud plyne mnoho postupů a metod, jak s publikem svých 

sdělení pracovat, abych prosadil své záměry. Bennet a Manheim píší: 

„Tyto kampaně v mnoha případech nahradily tradiční občanské iniciativy (grass 

roots actions) a společenský tlak astroturfingovými (tedy umělými) skupinami a 

elektronickými publiky. Strategické kampaně překonávají konvenční politické 

postupy jako jsou public relations či lobbying plně integrovaným obrazem (např. 

inzerce, PR události, vypouštění zpravodajských příběhů, editorialy) a mocenskými 

(např. soudními, regulačními, legislativními, protestními, stávkovými) taktikami ve 

                                                 

78
 Okrajový případ, kdy by docházelo k vyuţívání technik spin doctoringu „nevědomě“, zde nechávám 

stranou. 
79

 BENNETT, W. Lance – MANHEIM, Jarol B. Chapter 13: The Big Spin: Strategic Communication and the 

Transformation of Pluralist Democracy. in: BENNETT, W. Lance – ENTMAN, Robert M. (eds.). Mediated 

Politics: Communication in the Future of Democracy. First published 2001, reprinted 2003, 2005. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-78356-9. 
80

 „Tato strategická komunikace – vědecká konstrukce a zacílení sdělení, které podřizuje myšlenky 

rozhodování a transparentnosti dosaţení úzkých politických cílů – vyvolává otázky po vymezení skupin, 

informací a zájmů v rámci starých pluralistických modelů.“ - „This strategic communication – the scientific 

engineering and targeting of messages that subordinate the ideals of deliberation and transparency to the 

achievement of narrow political goals – calls in question the definitions of groups, information, and interests 

in the old pluralist models.“; Tamtéţ, s. 282. 
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prospěch stranických cílů a za účelem poškození slabších soupeřů. Techniky 

kampaní byly přijaty jak levicí, tak i pravicí, jak neziskovými organizacemi, tak 

velkými korporacemi.“
81

 

Podle autorů se „strategická kampaň“ vyznačuje sérií kroků. V první fázi (1) 

subjekt „strategické kampaně“ (např. firma, korporace, politická strana, jednotlivec, atd.) 

identifikuje slabiny objektu (objektem můţe být jak politický soupeř, tak např. i určitá idea 

nebo názor obecně). Následně (2) subjekt zvolí cílovou skupinu, na níţ bude své sdělení 

směřovat. V dalším kroku (3) je třeba vytvořit a vyzkoušet sdělení, kterým chce subjekt 

působit. Posledním krokem (4) je legitimizace sdělení skrze třetí stranu, k níţ se ještě 

vrátím v dalších podkapitolách
82

. 

Příkladem spin doctoringu, resp. podle Bennetta a Manheima „strategické 

kampaně“ můţe být kampaň vedená proti společnosti Microsoft
83

. V boji proti Microsoftu 

se spojilo několik odlišných skupin – od jeho konkurentů, přes spotřebitelské skupiny, aţ 

po odbory -, které však sledovaly společný cíl. Autoři popisují několik postupů
84

: 

 vedení soudní pře; 

 vytváření negativního mediálního obrazu o právních zástupcích Microsoftu; 

 útoky ze strany dalších skupin, např. centra ochrany elektronických 

informací (Electronic Privacy Information Center) nebo organizace Net 

Action, které byly podle Bennetta a Manheima spojeny s obchodními 

konkurenty Microsoftu; 

 negativní články a vědecké studie, kdy např. publikace Multinational 

Monitor věnovala celé jedno číslo Microsoftu; 

 zarámování tématu jako „etického problému“; 

 personalizace problému – v tomto případě v osobě generálního ředitele 

společnosti a jejího zakladatele Billa Gatese, přičemţ bylo např. 

zdůrazňováno jeho bohatství. 

                                                 

81
 „These campaigns have in many cases replaced traditional grass roots actions and social pressure with 

astroturf (i.e., artificial) groups and electronic publics. Strategic campaigns transcend conventional political 

modes such as public relations and lobbying by fully integrating image (e.g., ads, PR events, news story 

placement, editorials) and power (e.g., judicial, regulatory, legislative, protest, boycott) tactics to advance 

partisan causes and damage vulnerable opponents. Campaign technologies have been advanced by both the 

left and the right, and by nonprofit organizations and big business.“; Tamtéţ, s. 285. 
82

 Tamtéţ, s. 287-288. 
83

 Tamtéţ, s. 288-289. 
84

 Tamtéţ, s. 289-292. 
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Vyjdeme-li z koncepce „strategické kampaně“, můţeme chápat spin doctoring jako 

obecný postup komunikativní praxe, která využívá určitých technik a sleduje určité cíle. 

Bennett a Manheim také zdůrazňují, ţe klíčovým prvkem tohoto druhu komunikace je 

právě netransparentnost, která je v rozporu s ideály demokratické společnosti
85

. 

4.2. Technika třetí strany, astroturfing a grassrooting 

Netransparentnost jakoţto charakteristický znak spin doctoringu se projevuje i 

v jedné z jeho elementárních taktik, kterou různí autoři pojmenovávají „third party 

technique“, „front group“, „astroturfing“ či „grassrooting“. 

Spin doctor sám o sobě nemůţe figurovat jako původce komunikace. Sdělení, které 

vysílá, musí především ovlivnit názory a jednání dané cílové skupiny. Účinek komunikace 

zpravidla bývá slabší, pokud je autor sdělení angaţovaný v tom, čeho se sdělení týká. Spin 

doctor proto usiluje o to, aby sdělení působilo tak, ţe vychází od jiného zdroje. 

Komunikace bude tím účinnější, čím větší autoritu či „společenský kredit“ zdroj má. Podle 

potřeby daného „spinu“ se tak vyuţívá autority vědců, akademiků, celebrit, morálního 

kreditu osob i organizací atd. 

William Dinan a David Miller popisují techniku „třetí strany“ takto: 

„Stačí vzít jen jeden klíčový příklad, totiž užití taktiky spinu, která je v oboru známa 

jako technika „třetí strany“. Ta předpokládá, že přímé vyjádření korporátních 

názorů by mohlo být přijato skepticky. Spíše než otevřít diskusi tak spin doctoři radí 

zakrýt zprávu tak, že ji budou šířit jiní. Ještě novější trik spočívá prostě v nalezení 

osob či založení organizací, které s korporací nemají žádnou zjevnou spojitost. Tím 

vzniká fenomén falešných agitátorů, skrze něž jednají korporace a jejich PR 

agentury ve snaze zdiskreditovat své protivníky a vyzdvihnout samy sebe.“
86

 

Při vyuţití „třetí strany“ jako falešného zdroje komunikace můţe být problematické 

obracet se na stávající osoby či instituce. Spin doctoring pracuje nejen s pověstí 

konkrétních subjektů, nýbrţ i s pověstí určitého typu institucí. Spin doctoři korporací 

                                                 

85
 Tamtéţ, s. 280. 

86
 „Take just one key example, the use of the spin tactic known in the industry as the „third-party‟ technique. 

This recognises that corporate views openly stated might garner a sceptical reception. Rather than engage in 

open debate, the spin doctor‟s advice is to disguise the source of the message by inducing others to spread it. 

A newer twist on this is simply to invent people or organisations with no apparent corporate connection. This 

gives rise to the phenomenon of the fake persuader, where corporations and their PR agencies act under false 

identities to try to discredit their opponents and boost themselves.“; MILLER, David – DINAN, William. 

Public Relations and the Subversion of Democracy. in: DINAN, William – MILLER, David (eds.). Thinker, 

Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on Democracy. 1st ed. London & Ann Arbor, MI: Pluto 

Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 11-20. s. 17-18. 
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kupříkladu zakládají spotřebitelské organizace, které nepřímo propagují názory a zájmy 

dané firmy a zároveň svůj původ nedávají najevo a těţí z dobré pověsti spotřebitelských 

organizací jakoţto organizací, které vznikly samovolně a kvůli zájmům spotřebitelů (tedy 

de facto z opačného důvodu, neţ z jakého byly zaloţeny spin doctory). 

V odborné literatuře bývají takto „uměle zaloţené“ organizace či instituce 

označovány jako „front groups“, coţ lze volně přeloţit jako „krycí skupiny“. Chris 

Grimshaw v textu A Tour of the United Kingdom’s Public Relations Industry
87

 poukazuje 

na konkrétní případ takové „krycí skupiny“ ve Velké Británii: 

„Krycí skupiny jsou užitečnou složkou práce korporátních PR. PR agentury a 

korporace sponzorují zdánlivě nezávislé skupiny sdílející jejich názory. Někdy tyto 

skupiny vytvoří od základu. Například firma Burson-Marsteller založila skupinu 

„Evropské ženy za testování na rakovinu děložního čípku“ ve prospěch svého 

klienta, firmy Digene. Burson-Marsteller lobovala za to, aby se v rámci Národního 

zdravotnického systému (NHS) provádělo nové testování na rakovinu děložního 

čípku, což by firmě Digene přineslo zakázku v hodnotě stovek milionů liber. Ve 

snaze podpořit lobbyistické úsilí byla založena krycí skupina jakožto zdánlivě 

nezávislá „občanská“ kampaň. Díky podpisům ženských celebrit včetně Liz 

Hurleyové a Caprice získaly „Evropské ženy za testování na rakovinu děložního 

čípku“ zvláštní publicitu a větší páku na vládu. Celebrity ovšem nebyly 

informovány o zapojení firem Burson-Masteller a Digene nebo o své roli 

v masivnější komerční lobbyistické kampani. Vskutku, jak bývá zvykem, veřejnost o 

tomto spojení nebyla informována. Kdyby tento příběh neodhalil Observer, role 

Burson-Masteller by zůstala skrytá.“
88

 

Grimshaw v předchozí ukázce uţívá i dalšího pojmu „grassrooting“, který zde 

překládám jako „falešné občanské iniciativy“. Termín „grassrooting“ v angličtině 
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odkazuje k „základům“ a také „prostým lidem“. Například „grassroots organization“ 

označuje takovou organizaci, která vznikla spontánně, mezi prostými lidmi, takříkajíc „od 

základů“. „Grassrooting“ je pak přesným opakem – „uměle“ zaloţenou skupinou, která se 

však tváří, ţe vychází „od lidí“. Synonymem pro „grassrooting“ je pak pojem 

„astroturfing“
89

. 

Ulrich Mueller
90

 popisuje německou organizaci Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft (INSM), která má podle něj skrze postupy public relations prosazovat 

neoliberální politiku a odklon od sociálního státu. INSM byla zaloţena německou asociací 

zaměstnavatelů (tedy sdruţením průmyslových korporací), která ji financuje zhruba deseti 

miliony eur ročně
91

. INSM a s ní spojené organizace podle Muellera označují sama sebe 

jako „nezávislé“ a „občanské“, ačkoli jsou „politické“ a prosazují zájmy svých sponzorů
92

. 

Pokud byla v jednom výše citovaném textu společnost Microsoft cílem spin 

doctoringu, pak ve článku Laury Millerové
93

 figuruje jako její původce. Microsoft spolu 

s PR firmou ATL podle Millerové stály za kampaní, kdy občané „spontánně“ posílali 

dopisy svým voleným představitelům, kde se stavěli na stranu Microsoftu v případě 

obvinění z monopolistických snah. Dopisy se tvářily jako osobní, měly různou podobu a 

různou úpravu. Na celou kampaň se přišlo aţ díky tomu, ţe několik takových „spontánně 

napsaných“ dopisů mělo pocházet od zesnulých osob nebo z neexistujících měst
94

. 

4.3. (Zne)užívání médií 

Kromě technik „třetí strany“ nabízí pomyslná příručka spin doctoringu celou řadu 

dalších moţností. Do tohoto spektra patří jak „klasická“ inzerce, kdy jsou vyuţívány např. 

billboardy nebo plakáty k předávání daného sdělení, aţ po vyloţeně kriminální jednání, 

jakým je odposlouchávání či krádeţe, jak to popisuje Eveline Lubbersová ve své studii o 
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praktikách britského zbrojařského průmyslu
95

. V této části se zaměřím hlavně na ty 

metody, které se týkají médií. 

Chris Grimshaw cituje některé odhady, podle nichţ aţ 80% všech obsahů 

zpravodajských médií pochází nebo je přímo ovlivněno skrze public relations
96

. Podle 

Grimshawa postupují pracovníci PR několika způsoby: 

 podáváním zpráv (především skrze tisková prohlášení, „press releases“); 

 výzkumem (jak média fungují); 

 zastavením určité zprávy; 

 „krizovým managementem“; 

 „managementem témat“; 

 „brandingem“; 

 lobováním; 

 či finančními PR (PR na finančních trzích)
97

. 

V případě, ţe původcem spinu je vláda velkého státu, lze provádět téměř cokoli. 

Autoři článku War Is Sell z knihy Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the 

Attack on Iraq
98

 popisují, jak PR firma Rendon Group, placená Pentagonem, pracovala na 

zlepšení pověsti Spojených států v arabském světě v době první války v Perském zálivu. 

Nejen, ţe Rendon Group financovala provoz kuvajtských rozhlasových stanic, ale navíc i 

sama zakládala proamerické stanice na území Iráku
99

. Před druhou válkou v Zálivu pak 

jiná firma placená z peněz americké vlády vedla PR kampaň proti Saddámu Husajnovi 

v hodnotě stovek milionů dolarů
100

. Britská vláda zase skrze svůj úřad Foreign Office 

zaloţila několik tiskových agentur v souvislosti s druhou válkou v Iráku. Tyto agentury 
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produkují a poskytují médiím probritsky laděné zpravodajství, přičemţ neupozorňují na to, 

ţe se jedná o vládní informace
101

. 

Běţnou a podle všeho velmi účinnou metodou jsou osobní vztahy s novináři. 

Subjekt, který usiluje o prosazení svého tématu, dokáţe ovlivňovat mediální agendu 

„přímo“, tedy tím, ţe danému novináři nabídne určité (pro jeho sdělení výhodné) téma či 

zarámování. Zvláštním případem je účast novinářů při válečných konfliktech. Podle Dese 

Freedmana
102

 novináři v případě válečných konfliktů nestojí „proti“ vládě ve snaze 

přinášet objektivní a nezávislé zpravodajství. Freedman naopak ukazuje, ţe válečné 

zpravodajství například uţ v první světové válce podléhalo silné autocenzuře a 

samovolným propagandistickým tendencím. Přímé cenzorní zásahy státu ani nebyly 

potřeba
103

. 

Stejně se postupovalo i v případě druhé války v Iráku. Jiţ zmiňovaná britská 

Foreign Office například pořádá pečlivě připravované cesty pro novináře
104

. Armáda také 

poskytla ochranu a rozsáhlý přístup právě těm novinářům, kteří s ní podepsali smlouvu a 

zavázali se, o čem budou a o čem nebudou referovat
105

. Podle Millera mělo na novináře 

značný vliv, ţe se často přímo účastnili bojových akcí, ţili armádním ţivotem a zkrátka 

„proţívali válku spolu s vojáky“. Stali se tak součástí skupiny, o níţ měli „objektivně“ 

referovat
106

. 

Britský novinář Nicholas Jones se ve svých článcích zabývá mimo jiné spin 

doctoringem. Podle Jonese patří k jeho postupům také pečlivá kontrola informačních 

zdrojů, například rozhodování o tom, který z novinářů bude moci dělat interview 

s politikem, pro nějţ spin doctor pracuje
107

. Tuto metodu uţíval vedoucí tiskového odboru 

vlády Tonyho Blaira Alastair Campbell (o němţ budu podrobněji referovat v následující 

kapitole). 
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4.4. „Krizová komunikace“ a diskreditační kampaně 

Spin doctoring v mnoha případech spočívá v „krizové komunikaci“, kdy je třeba 

reagovat na události či témata, která by mohla poškodit danou organizaci nebo osobu. 

Pokud se takové „nebezpečné“ téma objeví (anebo hrozí, ţe by se mohlo objevit), je třeba 

zahájit „spin“. 

David Miller se ve svém článku Spinning Farmed Salmon
108

 zabývá vědeckou 

zprávou v časopise Science o problémech chovu lososů ve Skotsku (přítomnost škodlivých 

látek v takto produkovaném mase) a negativní protikampaní ze strany velkých 

chovatelských společností skrze PR firmy. 

Studie byla podle Millera zpochybňována sérií článků ve velkých skotských 

novinách. Články poukazovaly na „nepravdivost“ a „předpojatost zprávy“ a na její údajné 

financování enviromentalisty
109

. Kritici zprávy napadali její „vědeckost“ či metodologii 

s poukazem na vlastní vědce a jejich závěry. Zpochybněny byly úmysly organizace 

sponzorující výzkum. Společnosti chovající lososy vyuţívaly i „krycích skupin“ („front 

groups“) a falešných webových stránek
110

. 

Andy Rowell
111

 zase ukazuje techniky spinu na příkladu vědecké zprávy o změnách 

klimatu z roku 2004 a reakcích na ni. Po zveřejnění zprávy ji některá média (např. britský 

Guardian) označila za zkreslující a nepřesnou. Rowell ukazuje, ţe podklady pro tyto 

kritické články pocházely od skupiny International Policy Network (IPN), kterou financuje 

ropná společnost Exxon. IPN podle Rowella vedla řadu kampaní namířených proti 

zastáncům enviromentalismu a dalším hnutím. Jednou z technik bylo například vydávat 

knihy k určitému tématu v době konání konferencí či protestů. IPN a osoby s ní spojené 

hájily zájmy výrobců insekticidů (které se ukázaly jako škodlivé pro lidské zdraví) tím, ţe 

vedly kampaně za boj proti malárii (skrze insekticidy)
112

. Rowell píše: 

„IPN si vzala příklad Okonskiho strategie proti-protestů a zorganizovala proti-

demonstrace a proti-webové stránky k řadě mezinárodních konferencí a událostí 

z poslední doby. Část jejich strategie proti těmto zásadním konferencím spočívala 
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ve vydání knih se související tematikou; tyto knihy se snaží podkopat práci institucí 

OSN a vládních orgánů zabývajících se environmentálními otázkami, přesně jak to 

IPN udělala v roce 2004 s tématem změn klimatu.“
113
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5. Spin doctoring v politických kampaních 

Z pozice levicové kritiky je spin doctoring prostředkem mocenských elit, které 

zahrnují jak elity ekonomické (tedy představitele korporací), tak politické. V této kapitole 

bych se však rád věnoval politickému spinu samostatně a uvedl několik jeho příkladů, 

především z Velké Británie, kde se toto téma veřejně probírá. 

5.1. Profesionalizace politických kampaní 

O proměně komunikačních aktivit britské vlády po druhé světové válce jsem se jiţ 

zmiňoval výše. Martin Moore do tohoto období klade vznik toho, čemu říká moderní 

politický spin
114

. Podle jiných autorů však spin v politice nastupuje především v 90. letech 

20. století. 

Frank Esser, Carsten Reinemann a David Fan se věnují právě volebním kampaním 

v 90. letech ve Velké Británii a Německu
115

. V této době se volební kampaně stávají 

otázkou „komunikační strategie“. Politické strany v Evropě začínají ve velkém rozsahu 

najímat marketingové a PR profesionály, experty na management, reklamu a komunikaci a 

spolupracovat s odbornými „think tanky“. Podle autorů symbolizuje trendy 

profesionalizace kampaní Tony Blair ve Spojeném království a Gerhard Schroeder ve 

Spolkové republice Německo
116

. Zvláště ve spojení s Tony Blairem hovoří o dvou muţích, 

kteří se do obecného povědomí zapsali jako spin doctoři – Alastair Campbell a Peter 

Mandelson. Jejich cílem bylo získat pro Blaira vhodnou mediální pozornost, coţ se jim 

také podařilo. 

Postupy „komunikační strategie“ nazývají Esser, Reinemann a Fan právě „spin 

doctoring“. Patří mezi ně: 

 centralizace komunikace; 

 rychlé reakce na výroky soupeřů; 

 mediální monitoring; 

 mediální a sociologické výzkumy; 
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 či neustálé stěţování si (na míru mediálního pokrytí, na předpojatost médií, 

atd.)
117

. 

Spin doctoři stojí někde na pomezí politického a mediálního systému
118

. Na základě 

„původu“ lze rozlišit dva typy: jedni působili v médiích (jako redaktoři, editoři, apod.) a 

politická strana či konkrétní politik je najali, aby jim zajišťovali publicitu a vyuţívali své 

kontakty z mediální sféry. Druzí nejprve pracovali pro politickou stranu, například jako 

tiskoví mluvčí či v oddělení pro styk s veřejností, a postupně si vybudovali kontakty a 

přehled o médiích. 

Vztah mezi médii a spin doctory je vztahem oboustranné závislosti
119

. Spin doctor 

potřebuje média, aby mohl politické straně zajišťovat publicitu. Pro novináře je zase spin 

doctor zdrojem důleţitých informací, tím důleţitějších, čím výše je daný politik postavený. 

Ed Miliband, šéf britských labouristů, jmenoval do čela komunikačního odboru své strany 

dva bývalé novináře. Podle Nicholase Jonese
120

 jde o „osvědčený postup“ – vedoucí 

komunikace Tonyho Blaira či současného premiéra Davida Camerona jsou taktéţ bývalí 

novináři (Alastair Campbell pracoval v Daily Mirror a Andy Coulson v News of the 

World). 

5.2. Politický marketing 

V současné politice se podle Kevina Moloneyho
121

 stírá hranice mezi spin doctory, 

lobbyisty a politiky. Problematická je především tendence přesunu rozhodovacích procesů 

a vlivu z volených politiků na spin doctory a lobbyisty
122

. Jedni i druzí fungují jakoţto 

„experti“ či „poradci“, jejichţ autorita dokáţe usměrňovat rozhodování politiků stejně 

nebo i více, neţ je tomu například u poradců pro zemědělství nebo pro legislativu. 

Politická strana tak můţe (a bezpochyby se to často děje) ustoupit od určité agendy jen 

z toho důvodu, ţe podle expertů na komunikaci by to neprospělo jejich mediálnímu 

obrazu. 

Postupy marketingu ovládly způsob vedení volebních kampaní v demokratických 

společnostech: 
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„Důraz na prezentaci v rámci „předvádění-se-kvůli-pozornosti-a-výhodám“ je 

velmi silný jak u PR jakožto spin doctoringu, tak ve volbách. Obojí sdílí potřebu 

mediálního pokrytí. Politika přejala po PR a marketingu výzkumy voličských zájmů 

skrze focus groups, cit pro prezentaci, management událostí, sponzoring, vytváření 

pseudoudálostí a konstruování nových korporátních identit. Probíhá vědomý a 

viditelný přesun odborných postupů z tržního prostředí a byznysu do politiky.“
123

 

Konkrétní příklad uţití marketingových postupů v politické kampani nabízí Laura 

Millerové v textu Powers Behind the Throne
124

. Popisuje spojení čtyř firem, které podle ní 

ve Spojených státech amerických významně ovlivňují volby a politiky. Tyto firmy, 

propojené především osobou jejich společného zakladatele Thomase Synhorsta, se podílely 

například na prezidentské kampani George Bushe v roce 2004. Jedna ze Synhorstových 

firem, DCI Group, nabízí pro své klienty metodu přímého volání. Millerová píše: 

„Firma DCI a její pobočky nabízejí ‚přímý kontakt‘, který zcela obchází masová 

média. Klientovo sdělení je doručeno přímo skrze volání na seznamy telefonních 

čísel, běžnou poštu a/nebo emaily. Přímý kontakt znamená pro vedoucí volební 

kampaně plnou kontrolu nad sdělením. Bez filtrů, skrze které sdělení procházejí při 

zpravodajském zpracování, mohou být tak předpojaté a plamenné, jak jen jejich 

tvůrci uznají za vhodné.“
125

 

5.3. Spin a demokracie 

Manipulativní formy komunikace jsou zvláště problematické v kontextu diskuse o 

demokracii. Demokratický systém by ve společnosti nemohl fungovat, kdyby nebylo 

splněno několik základních předpokladů. Jedním z takových předpokladů je určitý 

charakter komunikace. 
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John Corner ve své studii
126

 zabývající se propagandou zmiňuje význam, jaký 

německý myslitel Jürgen Habermas přisuzuje racionální diskusi. Podle Habermase musí 

kaţdý účastník veřejného diskursu mimo jiné skutečně mínit to, co říká, a neznemoţňovat 

racionální posouzení jakékoli z výpovědí
127

. Narušení tohoto pravidla by znamenalo 

zhroucení veřejné diskuse a bez veřejné diskuse nelze uvaţovat fungující demokracii. 

Ovšem právě s uţíváním postupů spin doctoringu do veřejného prostoru proniká (či se 

dokonce stává normou) manipulativní komunikace a falešná sdělení, které moţná budí 

zdání racionální diskuse, ovšem ve skutečnosti ji podkopávají. 

Výše jsem citoval článek W. Lance Bennetta a Jarola Manheima o „strategické 

komunikaci“
128

. Bennett a Manheim zasazují své teze do kontextu úvah o charakteru 

současné demokracie. Klíčovým prvkem demokracie je zajišťování všeobecného přístup 

k informacím. Podle autorů má ovšem demokratická společnost v USA odlišné tendence. 

Bennett a Manheim píší: 

„Je to spíše tak, že informace jsou obvykle zveřejňovány za účelem mobilizace či 

demobilizace určitých částí veřejnosti k prosazení konkrétních strategických cílů, 

přičemž je často zatajen autor či jeho úmysl.“
129

 

5.4. New Labour 

Pokud se o některém politikovi často mluví v souvislosti se spinem, pak to je 

bezpochyby Tony Blair. A pokud se o někom opravdu často mluví jako o spin doctorovi, 

pak to je bývalý Blairův poradce pro komunikaci Alastair Campbell. 

Kritici spinu vytýkají Labour Party ve Velké Británii, ţe se pod vedením Tonyho 

Blaira odvrátila od svých tradičních myšlenek, a to ve prospěch strategické komunikace a 

přilákání velkých korporátních sponzorů
130

. Z levicové Labour Party se pod heslem „New 

Labour“ stal obhájce korporátních zájmů a neoliberální ideologie
131

. „New Labour“ přejal 

metody a postupy spin doctoringu, jako například zakládání vlastních think tanků či 
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krycích skupin. Vytvářela se úzká propojení mezi politiky, médii, lobbyistickými 

skupinami, PR firmami, think tanky a korporacemi
132

. 

Alastair Campbell, původně novinář, který pro Blaira v době jeho vládnutí zastával 

funkci „ředitele komunikace“, před časem vydal své deníky
133

. Ačkoli samy deníky nejsou 

v ţádném případě míněny jako sebekritika či odhalení praktik spin doctoringu (spíše 

naopak), mnohé souvislosti z nich lze vyčíst. 

Ukazuje se například, ţe Blairovy poradci a Tony Blair osobně udrţovali blízké 

vztahy s představiteli britských médií. Zvláště pak šlo o časté schůzky s Rupertem 

Murdochem, jehoţ společnost News Corporation vlastní řadu předních britských médií. 

Murdochem ovládané tituly přitom podporovaly Labour Party pod Blairovým vedením 

(přičemţ po Blairově odchodu začaly podporovat britské konzervativce, kteří jsou aktuálně 

u moci). Campbell například zmiňuje příhodu z roku 1994, kdy se tisk dostal k fotografiím 

s nahou Carole Caplinovou, blízkou přítelkyní manţelky Tonyho Blaira. Campbell a jeho 

spolupracovníci z Labour Party úzce jednali s tiskem, aby aféra nepostihla Tonyho Blaira. 

Campbell ve svých denících píše: 

„Připravili jsme prohlášení, které jsem měl předat deníků Sun a které Tonyho 

distancovalo od celé záležitosti, a mluvil jsem se Stuartem Higginsem [editorem], 

který říkal, že s tím nebudou nakládat jako s velkou věcí, a souhlasil, že to budeme 

držet dál od Tonyho.“
134

 

Podobně popisuje Alastair Campbell reakci na únik interní zprávy Labour Party, 

jejíţ zveřejnění mohlo labouristy mediálně poškodit. Campbellovi se donesou informace o 

úniku memoranda přímo od novinářů. Spolu s dalšími pracovníky usilovně přemýšlí, jak 

by bylo moţné „odvrátit tuto pohromu“
135

. Campbell zároveň zmiňuje, ţe ještě toho dne 

Tony Blair osobně povečeřel s Ruportem Murdochem a diskutoval s ním mimo jiné o této 

nadcházející „kauze“
136

. 

Stejnou roli, jakou hrál Alastair Campbell pro Tonyho Blaira, sehrál Andy Coulson 

pro současného britského premiéra Davida Camerona. A to aţ do doby, kdy musel 

rezignovat ve spojitosti s „odposlouchávací“ aférou deníku News of the World. Neţ začal 

pracovat jako vedoucí komunikace pro Camerona byl Coulson editorem News of the 
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World, který vlastnil Rupert Murdoch. Podle Nicholase Jonese měl Coulson pro Camerona 

velký význam právě proto, ţe mu jako spin doctor dokázal zajistit publicitu skrze své 

vztahy s médii
137

. 

Jedna z nejznámějších „afér“ týkajících se spin doctoringu souvisela s válkou 

v Iráku a byla později předmětem vyšetřování nezávislé komise pod vedením lorda 

Huttona. V roce 2002 vláda Tonyho Blaira a především tiskový odbor vedený Alastairem 

Campbellem vydala několik oznámení a zpráv, které měly potrvdit nebezpečnost reţimu 

Saddáma Husajna v Iráku. Především dokument ze září 2002 (v Británii známý jako 

„September Dossier“) obsahoval závěry tajné sluţby, podle níţ Irák můţe vlastnit zbraně 

hromadného ničení a ţe tyto zbraně mohou do 45 minut zasáhnout území Velké Británie 

(tzv. „tvrzení o 45 minutách“). Tato tvrzení byla následně zpochybňována. Do médií mimo 

jiné uniklo svědectví zbraňového experta Davida Kellyho, podle nějţ bylo tvrzení o 45 

minutách do „zářijové zprávy“ zahrnuto na popud Alastaira Campbella. Kelly musel 

vypovídat před parlamentní komisí a později spáchal sebevraţdu (přičemţ se objevily 

názory, ţe o sebevraţdu nemohlo jít). Britská vláda zahájila vyšetřování pod vedením lorda 

Huttona, která se měla zabývat Kellyho smrtí a událostmi, které k ní vedly. 

David Kelly byl údajně tajným zdrojem novináře BBC Andrewa Gilligana, jehoţ 

články v novinách a vystoupení v televizních pořadech podporovaly názor, ţe „zářijová 

zpráva“ o zbraních hromadného ničení v Iráku byla zmanipulovaná, nejspíše přímo 

Alastairem Campbellem. Gilliganův zdroj uvádí, ţe zpráva měla být přizpůsobena tak, aby 

byla „více sexy“ („sexed up“): 

„V dodatku ke svému článku v Mailu ze soboty 1. června 2003 pan Gilligan napsal, 

že mu jeho zdroj řekl, že „[dokument] byl předělán týden před zveřejněním, aby byl 

více sexy,“ a když se zeptal, jak k tomuto předělání došlo, odpověděl jediným 

slovem: „Campbell“.“
138

 

Hutton Inquiry, sama kritizovaná jako působící ve prospěch Tonyho Blaira a jeho 

spolupracovníků, nedospěla k závěru, ţe by „zářijová zpráva“ byla zmanipulovaná. 

V souvisejících dokumentech, které zpráva cituje, je však zjevná snaha Alastaira 
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Campbella podat zprávu takovým způsobem, aby podpořila negativní obraz Saddáma 

Husajna. Mimo jiné se zde píše: 

„Pan Campbell za premiéra vysvětlil panu Scarlettovi, že Downing Street č. 10 

chce, aby byl dokument formulován co nejostřeji v souvislosti s hrozbou ze strany 

zbraní hromadného ničení v arzenálu Saddáma Husajna, a Downing Street č. 10 

písemně navrhla panu Scarlettovi reformulaci návrhu dokumentu tak, aby ji 

zostřila. Avšak pan Campbell připustil, a řekl panu Scarlettovi, že Downing Street 

č. 10 připouští, že by se v dokumentu nemělo tvrdit nic, s čím by lidé ze 

zpravodajských služeb nebyli zcela spokojeni.“
139
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6. Sémiotická perspektiva 

V přechozích kapitolách jsem se věnoval metodám a postupům spin doctoringu 

především z hlediska jejich vyuţívání. K manipulativní komunikaci však lze přistupovat i 

z hlediska fungování znakových systémů. Jak například spin doctoři vyuţívají slova? Jak 

pracují s jazykem a s diskursem? Jak (zne)uţívají obrazy a fotografie? 

6.1. Jazyk a diskurs 

Pokud platí tvrzení, ţe je spin doctoring určitou formou komunikace, pak zároveň 

musí fungovat v určitých znakových systémech. Předním znakovým systémem v naší 

kultuře je jazyk. Perspektiva jazyka jako znakového systému ovšem sama o sobě nedokáţe 

interpretovat některé fenomény spojené se spinem. Proto budu hovořit také o diskursu. 

Pojem diskursu, jak ho uţíval například Michel Foucault
140

, zdůrazňuje rovinu „uţívání“ 

jazyka v sociální a kulturní realitě. Nezabývá se „větami“, jak to činí studium jazyka, 

nýbrţ spíše „výpověďmi“, tedy jazykovými projevy jakoţto společenskými událostmi. 

Z tohoto hlediska je spin doctoring formou vypovídání, které určitým způsobem (a s 

určitými záměry) pracuje s jazykem a se znakovými systémy obecně. 

V podobném smyslu píše Thomas J. Mickey o „dekonstrukci public relations“
141

. 

Zdůrazňuje tak fakt, ţe pracovníci public relations svým klientům dodávají „produkt“, 

například v podobě „rozšíření dobrého jména společnosti“ či „propojení značky s určitými 

hodnotami“. Public relations tak vytvářejí „texty“ (v širokém smyslu slova), kterým je 

nějak rozuměno a které lze podle Mickeyho dekonstruovat
142

. PR a jejich „produkty“ lze 

analyzovat z hlediska pojmů jako moc, ideologie, text, symbol, diskurs, kultura, 

reprezentace, hegemonie, gender ad.
143

 

Při konstrukci i dekonstrukci produktů spin doctoringu či public relations jsou 

klíčové znaky, které vyuţívají. Mickey uvádí historický příklad s propagací výrobku Tonic 

společnosti Pabst Brewing Company
144

. Tonic v sobě měl stejné mnoţství alkoholu jako 

třeba pivo, byl však propagován jakoţto „lék“ („medicína“) a mohl tak obstát i v éře 
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prohibice ve Spojených státech. Stačilo tedy, aby byl Tonic konotován jako „lék“ a 

v daném diskurzivním systému jiţ nepředstavoval objekt zákazů a pronásledování, jako 

tomu bylo u kategorie „alkoholický nápoj“. 

Ještě známějším příkladem je úspěšná kampaň Edwarda Bernayse „pochodně 

svobody“
145

, kdy Bernays mimo jiné zaplatil skupinu ţen, které kouřily cigarety 

ve velikonočním průvodu v roce 1929. Cílem kampaně bylo získat pro tabákový průmysl 

v té době dosud nepříliš vyuţívanou skupinu zákazníků – ţeny (pro ţenu bylo nevhodné 

zapálit si na veřejnosti cigaretu). Bernays šikovně pracoval se znaky. Svou kampaň 

vystavěl na konotaci ţenského kouření jakoţto projevu emancipace. S jeho přičiněním se 

cigareta stala symbolem ţenské nezávislosti, opravdovou „pochodní svobody“.  

Výše jsem psal o německé organizaci Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, jejíţ 

praktiky popisuje Ulrich Mueller. Neoliberální organizace jako INSM pečlivě pracují 

s diskursem. Ačkoli prosazují deregulaci a omezení role státu, kladou značný důraz na 

termíny, které mají sociální nádech či levicové konotace. Mueller k tomu dodává: 

„Kampaně jako INSM pracují s médii mimo jiné tak, že strategicky vysílají určité 

pojmy, třeba ‚Eigenverantwortung’ (odpovědnost za sebe sama) nebo ‚Wettbewerb‘ 

(hospodářská soutěž), užívajíc je znovu a znovu jako mantru. Odkazují se ke 

společenským mýtům, když pracují s pojmy ‚soziale Marktwirtschaft’ [sociální tržní 

hospodářství; pozn. ŠP] nebo ‚Wirtschaftswunder‘ [hospodářský zázrak; pozn. ŠP]. 

Také pojmy jako ‘Chancengleichheit‘ (rovné příležitosti) jsou podstatné, neboť 

mohou být interpretovány mnoha různými způsoby a mohou ustavit spojitost 

s rozličnými společenskými skupinami a diskursy. [...] INSM se také pokusila 

předefinovat klíčové levicové pojmy jako je termín ‚sociální‘.“
146
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K odhalení praktik spinu zaloţených na jazyku a diskursu mohou slouţit některé 

metody z oblasti kulturálních studií a sémiotiky. Allan Partington
147

 například provádí 

lingvistickou analýzu („analýzu korpusu“ jakoţto formu diskursivní analýzy) oficiálních 

prohlášení Bílého domu. Korpusem jsou „brífinky“ Bílého domu v letech 1996 aţ 1999 

(coţ zahrnuje i období tzv. „kauzy Lewinská“). Lingvistická analýza má ukázat, které 

jazykové prostředky a jakým způsobem jsou uţity k vyjádření oficiálních názorů vlády 

Spojených států. Podle Partingtona můţe například otázka slouţit jako tvrzení o stavu 

světa, můţe být návodná
148

. Mluvčí Bílého domu také často do svých výpovědí zařazoval 

familiérní oslovení přítomných novinářů, aby tak nastavil méně oficiální typ vztahu. 

Jeff Hynds se ve studii Putting a spin on reading
149

 zabývá spin doctoringem 

v oblasti britských vzdělávacích programů. To můţe samo o sobě znít zvláštně, ovšem 

Hynds uvádí konkrétní příklad tzv. Rose Review, zprávy zpracované oddělením pro 

vzdělávání pod britskou vládou
150

. Zde se pod hlavičkou „nezávislé vědecké zprávy“ 

uplatňují postupy spin doctoringu, které se Hynds snaţí osvětlit skrze analýzu diskursu této 

zprávy. Předně: samotná Rose Review se nazývá „nezávislým posudkem“, je však zaujatá 

ve prospěch jedné určité metody výuky. 

Protěţování této metody výuky se projevuje spin doctoringem, podle Hyndse 

především uţíváním obecných a pozitivních frází při jejím popisu a naopak zamlčováním 

výhod konkurečních metod
151

. Zpráva se tváří jako vědecká, objevují se v ní však rétorické 

figury překrucující logiku. Hynds zpochybňuje i vědeckou studii, ze které Rose Review 

nekriticky vychází
152

. 

„Spin doctoři dokáží hbitě obrátit nesouhlas v souhlas a, kdykoli se naskytne 

příležitost, přijde Review s vynalézavými jazykovými manipulacemi, aby toho 

dosáhla.“
153
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6.2. Znaková konstrukce války v Iráku 

Mnoho kritiků spinu, především z Velké Británie, se věnovalo tématu manipulace 

mediálního obrazu války v Iráku (probíhající od roku 2003). Jak uţ jsem psal, labouristická 

vláda Tonyho Blaira bývá často osočována z manipulace veřejným míněním či spin 

doctoringu. Na tomto příkladu bych zde však rád vyloţil některé postupy spinu ze 

sémiotického hlediska. 

V demokratické společnosti je podpora vládních činů ze strany veřejnosti velmi 

důleţitá. Spin doctoring pak usiluje o získání veřejného souhlasu například tím, ţe podá 

rozhodnutí kabinetu určitým způsobem, v rámci určitého tématu. V mediálních studiích se 

uţívá pojem „zarámování tématu“ či „framing“. Aby vláda „prodala“ svou politiku 

veřejnosti, je třeba správně stanovovat témata a jejich rámce. 

Uţ v dokumentu ministerstva obrany Spojeného království z doby před invazí do 

Iráku v roce 2003 se hovoří o potřebě vyuţít veřejné podpory pro operace s 

„humanitárními motivy“
154

. Podle Marka Curtise přišla Blairova administrativa se sérií 

několika témat: 

 iráckým porušování rezolucí OSN; 

 porušováním lidských práv; 

 zbraněmi hromadného ničení; 

 spojení s Al-Kaidou; 

 a nakonec „morálností“ války v Iráku. 

Přes závěry expertů a komisí zveřejnil Alastair Campbell za britskou vládu v září 

2002 jiţ zmiňovaný dokument, který hovořil o nebezpečí ze strany Iráku a o hrozbě zbraní 

hromadného ničení. Curtis podrobně ukazuje, ţe tvrzení v tomto dokumentu byla buď 

nejasná, nebo odporovala všem dosavadním zjištěním (včetně závěrů britské tajné sluţby). 

Po válce v Iráku, kdy ţádné zbraně hromadného ničení nebyly nalezeny, vládní 

představitelé význam tvrzení o těchto zbraních nebo o dalších hrozbách sniţovali
155

. 

Podobná „propaganda“ podle Curtise probíhala i v době války v Jugoslávii, kdy například 

bombardování byla eufemisticky označována jako „humanitární akce“
156

. 
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Justin Lewis a Rod Brookes ve své studii popisují zpravodajské pokrytí války 

v Iráku britskými médii
157

. Upozorňují na několik tendencí, ze kterých se zdá, ţe 

zpravodajství bylo spíše na straně vlády. 

„I když se britští reportéři zjevně neúčastnili povzbuzování [války v Iráku; pozn. 

ŠP] v takové míře, jaká byla typická pro americké zpravodajství, náš výzkum 

naznačuje, že zpravodajské pokrytí války bylo obecně na straně vlády. To se 

projevilo několika způsoby, zvláště: pozorností věnované vývoji války až po 

vyloučení jiných témat a nevojenských či nevládních zdrojů; tendencí referovat o 

Iráčanech jako o osvobozených spíše než jako o napadených; neschopností 

dotazovat se na tvrzení o zbraních hromadného ničení v Iráku; a pozorností 

věnované brutalitě a zhýralosti režimu bez patřičných souvislostí.“
158

 

Zdá se také, ţe zásadní roli pro ovlivňování veřejného mínění hrají emoce. Patricia 

Hollandová
159

 upozorňuje na příklady dětí zraněných během válčených konfliktů, jejichţ 

příběhy byly značně medializované. V případě války v Iráku šlo například o dvanáctiletého 

Aliho Abbase, který přišel o obě ruce během útoku amerických jednotek a následně byl 

převezen do Kuvajtu do péče amerických lékařů. Hollandová popisuje model či 

zarámování zprávy o „zachráněném dítěti“, které vyvolává ve veřejnosti sérii emocí
160

. 

Vytváření mediálních obrazů a ovlivňování diváků se samozřejmě nemusí 

odehrávat jen na rovině jazyka jako takového, ale funguje (a někdy i účiněji) v jiných 

znakových systémech. V naší kultuře má vedle slova prominentní místo také obraz. Obraz 

můţe nést sdělení či „teze“ úplně stejně jako věty a také můţe vytvářet tematické rámce a 

nové konotace. Například v souvislosti s válkou v Iráku píše John Pilger o 

„propagandistických fotografiích“ spojeneckých vojáků, které se objevovaly v tisku
161

: 

                                                 

157
 LEWIS, Justin – BROOKES, Rod. Reporting the War on British Television. in: MILLER, David (ed.). 

Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq. London; Sterling, Virginia: Pluto 

Press, 2004. ISBN 0-7453-2201-8. s. 132-143. 
158

 „While British broadcasters clearly did not submit to the kind of cheerleading that characterised much of 

the US network coverage, our research suggests that the wartime coverage was generally sympathetic to the 

government‟s case. This manifested itself in various ways, notably: the focus on the progress of war to the 

exclusion of other issues and non-military or governmental sources; the tendency to portray the Iraqi people 

as liberated rather than invaded; the failure to question the claim that Iraq possessed weapons of mass 

destruction; and the focus on the brutality or decadence of the regime without putting this evidence in 

context.“; Tamtéţ, s. 142. 
159

 HOLLAND, Patricia. Little Ali and Other Rescued Children. in: MILLER, David (ed.). Tell Me Lies: 

Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq. London; Sterling, Virginia: Pluto Press, 2004. ISBN 

0-7453-2201-8. s. 185-194. 
160

 Tamtéţ, s 186. 
161

 PILGER, John. Crime Against Humanity. in: MILLER, David (ed.). Tell Me Lies: Propaganda and 

Media Distortion in the Attack on Iraq. London; Sterling, Virginia: Pluto Press, 2004. ISBN 0-7453-2201-8. 

s. 29-33. 



43 

 

 

 

„Varianty propagandistických obrázků z Observeru se objevovaly v anglo-

americkém tisku od začátku invaze: něžné momentky amerických vojáků 

vztahujících ruce, poklekávajících a pečujících o své „osvobozené“ oběti. A kde 

byly obrázky z vesnice Furat, kde bylo údajně 80 mužů, žen a dětí ukamenováno 

k smrti?“
162

 

Znaková konstrukce mediálního obrazu se zakládá právě na těchto principech a 

nejinak tomu bylo i v případě války v Iráku. Celkový „příběh“ války v Iráku je „příběhem 

osvobození iráckého lidu“ a z tohoto rámce vycházejí jednotlivé obrazy a jednotlivá témata 

– od označování spojeneckých armád za „osvoboditele“ a irácké armády za „zločince“ 

(koncept „hrdina-padouch“), přes nejasné referování o civilních obětech, aţ po kladení 

otázky legitimity války jakoţto legitimity boje za demokracii a svobodu. Pokud bylo cílem 

spin doctorů britské vlády získat souhlas veřejnosti s válkou v Iráku, pak právě o takovou 

konstrukci mediálního obrazu mohla usilovat a právě takovýmto způsobem mohla přispívat 

ke konstrukci obrazu války. 
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7. Střet diskursů 

Spin doctoring je v pravém slova smyslu „kontroverzním“ tématem. To ovšem 

neznamená pouze to, ţe by jej někteří autoři hodnotili „kladně“ a jiní „záporně“. Diskuse o 

spin doctoringu, zvláště pak ta akademická, je totiţ střetem zcela odlišných diskursů. 

Z hlediska kritiků spinu jde o společensky nebezpečné praktiky, které ohroţují demokracii. 

Z hlediska oboru public relations jde o postupy propagace a budování vzájemné 

komunikace mezi organizací a jejími publiky, coţ je nejen nutné, ale i společensky 

prospěšné. 

7.1. Dva přístupy ke spinu 

Hana Hurtíková ve svém článku Vliv spin doctoringu na formování veřejného 

mínění
163

 popisuje různé přístupy ke spin doctoringu. Podle Hurtíkové lze odlišnost nalézt 

jiţ skrze definice jednotlivých pojmů. Jestliţe je spin doctoring definován jako „soubor 

technik a aktivit ovlivňování veřejného mínění“, pak definice public relations zdůrazňuje 

spíše udrţování dlouhodobého vztahu mezi organizací a veřejností
164

. Na základě různých 

definic můţe být různé i chápání spin doctoringu: 

„První skupinu tvoří pluralističtí pesimisté, jež chápou aktivity spin doctors jako 

manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím nastolování mediálních témat, jež 

jsou prospěšná pro naplnění cílů zastupovaných subjektů.[...] Druhý přístup k 

problematice zkoumání vlivu politických a mediálních poradců na demokracii 

představují neoliberální optimisté. Ti, narozdíl od pluralistických pesimistů, vidí ve 

spin doctoringu a jeho vztahu k médiím přínos pro demokratickou společnost: 

„Ačkoli zde existují problémy, nejsou způsobeny médii, ani spin doctoringem“ 

(Miller 2004: 375).“
165

 

Je ovšem třeba jít ještě dál. Pokud jsem označil kontroverzi ohledně spin 

doctoringu za „střet diskursů“, znamená to, ţe si obě strany nerozumí (a nemohou 

rozumět), co se týče zcela prvotních principů. Chceme-li odkrýt podstatu tohoto střetu, 

musíme se zaměřit ta témata a koncepty, v nichţ se vůbec oba diskursy „střetávají“. 
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7.2. Diskurs public relations 

Jednou z oblastí, kterou se kritici spinu zabývají, je vliv korporací na demokratické 

instituce v jednotlivých zemích (či institucí mezinárodních, např. orgánů EU
166

).  

Pronikání korporací do politického prostředí však nemusí být jen předmětem 

kritiky. Kupříkladu Duane Windsor ve svém článku
167

 pro odborný časopis Business & 

Society rozpracovává modely „horizontální“ a „vertikální“ korporátní politické aktivity 

(CPA, Corporate Political Activity) a vícestupňové strategie mezinárodního podnikání 

(MNEs, multinational enterprises) s ohledem na jejich praktickou vyuţitelnost. Windsor 

hovoří o postupech ovlivňování politiky ve prospěch korporací. Konkrétně píše: 

„Pro rozvoj CPA bylo klíčové, že se k politické soutěži začalo přistupovat „jako“ 

k tržním vztahům nabídky a poptávky (Bonardi, Hillman, & Keim, 2005). Každá 

oblast politiky je takovýmto „politickým trhem“. Vztahy nabídky a poptávky 

na každém jednotlivém politickém trhu vytvářejí výstupy v podobě veřejných a 

kvaziveřejných politických rozhodnutí významných pro obchod. Podniky se svými 

vlastníky a politickými protivníky jsou na poptávkové straně každého takového 

politického trhu. V rámci jednoduchého dvoustranného modelu vyjednávání 

veřejných politických rozhodnutí mezi podniky a vládami tvoří vlády (např. 

administrativa, exekutiva, legislativa a regulační orgány) stranu nabídky.“
168

 

Vztah politického rozhodování a korporátních zájmů má být podle autora chápán 

skrze model nabídka-poptávka. Politika je tak v rámci tohoto diskursu jen jedním 

z prostředí, kde korporace uplatňuje své zájmy. Ovlivňování politiky není samo o sobě 

otázkou – autor se pouze ptá (a nabízí) co nejefektivnější postupy, jak to činit. Přitom tyto 

postupy nejsou označovány jako „manipulativní“. Naopak, jde o (legitimní) prosazování 

cílů dané organizace či korporace. 

Podobně je tomu v případě tzv. společenské odpovědnosti korporací (corporate 

social responsibility – CSR). Pod tímto pojmem se skrývají aktivity firem, které berou 
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v úvahu společenské či environmentální zájmy (vedle orientace na zisk). Windsor se o 

společenské odpovědnosti korporací zmiňuje takto: 

„Navíc jsou politická rozhodnutí vztahující se k byznysu v každé zemi a na každé 

úrovni určována v různých oblastech rozhodování, formována různorodými 

netržními institucemi, korupčními podmínkami a požadavky podílníků na 

společenskou odpovědnost korporace.“
169

 

CSR je v tomto diskursu pouze jedním z „faktorů“, kterými se řídí rozhodování o 

politických aktivitách korporací. Z tohoto hlediska jsou také CSR a podobné etické aktivity 

kritizovány jako nevěrohodné
170

. Mají slouţit pouze k budování dobrého jména společnosti 

tam, kde to je potřeba a kde to je výhodné vzhledem k ekonomickým zájmům firmy. Jsou 

nasazovány jako „prostředek“. 

„Technicistní“ a „utilitářský“ přístup do značné míry charakterizuje diskurs public 

relations v oblastech, kterým jsem se v této práci věnoval. David Miller ve svém textu
171

 

píše o řízené diskreditační kampani proti vědecké studii v časopise Science o problematice 

chovu lososů. PR firma Chrome Consulting, která tuto kampaň vedla na zakázku 

průmyslového chovatele lososů Scottish Quality Salmon, ve své závěrečné zprávě shrnuje: 

„Úplně první zprávy se věnovaly této krizi jako zásadní potravinové/zdravotní 

hrozbě, avšak v řádu hodin média zřetelně a soustavně zpochybňovala pravdivost 

závěrů studie časopisu Science. Během jednoho dne začala být média aktivně 

nepřátelská vůči studii, jejím autorům a zastáncům a zároveň silně podporovat 

průmyslový chov lososů ve Skotsku. Celkově kolem 78% ze všech 843 článků 

z monitorovaného tisku a vysílacích médií obsahovalo komentáře nebo názory 

Scottish Quality Salmon, buďto citované přímo nebo skrze třetí stranu.“
172
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Tento úryvek z vnitřní zprávy „spin doctorů“ nemá charakter konspiračního textu, 

ani se v něm neprojevuje nějaká forma pravicové či neoliberální ideologie. Je čistě 

technický, aţ vědecký. Hodnotí vlastní postupy, přistupuje k danému problému analyticky 

a bez etických či normativních kategorií.  

7.3. Diskurs spin doctora 

Pokud hledáme text, který by zachycoval diskurs spin doctoringu, proč se neobrátit 

na deníky osoby, která je za spin doctora označována velmi často? Tou osobou je jiţ 

zmiňovaný Alastair Campbell, vedoucí komunikace Tonyho Blaira v době jeho vlády. 

Campbell vydal své deníky
173

 v roce 2007 a jejich části se objevily jiţ v souvislosti 

s vyšetřováním úmrtí Davida Kellyho a takzvanou Hutton Inquiry. 

Campbell sám o sobě nehovoří jako o spin doctorovi a samozřejmě ve svých 

denících sám sebe neosočuje z manipulace veřejným míněním nebo nějakých nekalých 

úmyslů. Pokud se ovšem blíţe podíváme na diskurs, v jakém se jeho deníky nesou, 

můţeme vyvodit několik závěrů, jak by mohl vypadat přístup k demokratické politice 

z hlediska spin doctoringu. 

O demokracii a volebním systému mluví Campbell jako o „boji o moc“. Ostatně 

první dvě části jeho memoárů se jmenují „Příprava nástupu k moci“ („Preparing for 

Power“) a „Moc“ („Power“). Své první setkání s Tony Blairem v roce 1983 popisuje 

Campbell takto: 

„Po krátké nezávazné konverzaci o rodině a společných známých jsme se dostali 

k tématu, o němž jsme oba hodně přemýšleli – co ještě musí labouristé udělat, aby 

se dostali k moci?“
174

 

Samotná „praktická“ politika, jíţ Campbell věnuje většinu prostoru své knihy, 

sestává z toho, jak podat určitá témata a události ve prospěch Tonyho Blaira a Labour 

Party (zpravidla v tomto pořadí). Komunikační odbor a tiskoví experti mají hlavní úkoly – 

„prosazovat“ témata, starat se, aby tato témata „dobře vyzněla“ a reagovat na problémy 

(coţ by se dalo nazvat „krizovou komunikací“). Kupříkladu před volbami v roce 1997 šlo 

o Blairovu „modernizaci Labour Party“. Aby se toto téma „dobře prodávalo“, přišlo se se 

sloganem „New Labour“ („Nová Labour“). Komunikační odbor však musel řešit i 

                                                 

173
 CAMPBELL, Alastair. The Blair Years: Extracts from the Alastair Campbell Diaries. London: 
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 „After a little bit of small talk about family and mutual friends, we were onto a subject both of us spent a 

lot of time thinking about – what more did Labour need to do to win power?“; Tamtéţ, s. x. 



48 

 

 

 

problémy, jako například únik vnitřní zprávy, která mohla „modernizační téma“ 

poškodit
175

. 

Rámcem chápání politiky v tomto diskursu je „publicita“. Campbell explicitně 

nezpochybňuje význam událostí a nekomentuje je ironicky nebo cynicky. Vţdy ovšem 

přemýšlí o tom, jak danou událost pojmout z hlediska dobré publicity pro Blaira a Labour 

Party. Zmiňuje například masakr ve skotském Dunblane z roku 1996, kdy vrah zabil 

šestnáct dětí a učitele. Převáţná část zápisu se zabývá otázkou, zda měl Tony Blair přijet 

do Dunblane společně s Johnem Majorem či samostatně a jaký vliv to bude mít na Blairův 

mediální obraz: 

„Čtvrtek 14. března; Média byla plná Dunblane a skutečného národního smutku. 

TB [Tony Blair; pozn. ŠP] řekl, že podle George mají všichni pocit, že by do 

Dunblane měl jet. Major [John Major, v té době britský premiér; pozn. ŠP] měl jet 

zítra, protože měl sponzorskou večeři v Glasgow, a zjevně nemohl jet do Skotska 

aniž by se zastavil v Dunblane. TB řekl, že kdyby ho Major pozval jakožto 

nadstranickou návštěvu, tak by jel, ale George na tom trval. [...] TB na to nechtěl 

tlačit. Na druhé straně jsme nechtěli skončit v situaci, kdy by byl kritizován za to, že 

nejel. A Major by bezpochyby nechtěl být kritizován za to, že mu v tom bránil. Cítil 

jsem blížící se téma velké roztržky, což by nepomohlo nikomu. [...] Během letu jsem 

mluvil s Jonathanem Haslamem, ovšem dosti nezávazně. TB se nervoval, že bude 

upozorněn tisk, že se tam nacpal, když ve skutečnosti chtěl udělat jenom to, o čem si 

každý myslel, že je správné. [...] Sledoval jsem skotské zprávy a bylo naprosto 

zřejmé, že jet společně byl správný nápad.“
176

 

Z perspektivy publicity komentuje Campbell i pohřeb princezny Diany v roce 1997. 

Klíčové je mediální vyznění pohřbu. Naplánované musí být všechny jednotlivosti, aby 

„nedošlo k problémům“. Campbell k tomu píše: 
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TB said George had told him there was a strong feeling he ought to go to Dunblane. Major was due to go 

tomorrow, because he had a fund-raising dinner in Glasgow, and obviously could not go to Scotland without 
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Haslam, but all pretty inconsequential. TB was fretting that they would brief the press that he had barged his 

way in when in fact he just wanted to do what everyone else thought was right. [...]I watched the Scottish 

news and it was perfectly obvious that it had been the right thing to do to go together.“; Tamtéţ, s. 107-108. 
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„Zdůrazňoval jsem potřebu rasové různorodosti. Cestou dolů jsem si všiml, kolik 

černých lidí vzdává hold. Davy se během dne rozrůstaly. Každý detail bude nutné 

promyslet. Každé téma, které by potenciálně mohlo přinést problémy.“
177

 

Jak jsem psal výše, tímto způsobem přistupovala Blairova vláda a Alastair 

Campbell také k oficiálním dokumentům ohledně hrozby reţimu Saddáma Husajna 

v Iráku. Známý „zářijový dokument“ moţná nebyl lţivý (to se nikdy neprokázalo a 

nejspíše ani prokázat nemohlo), ovšem byl připravován a formulován tak, aby co moţná 

nejvíce zapůsobil na veřejnost ve prospěch vyvolání strachu a odůvodnění invaze do Iráku. 

K úpravám zprávy v tomto smyslu se ostatně explicitně přihlásil sám Alastair Campbell
178

. 

7.4. Diskurs kritiků spinu 

V této práci jsem zmiňoval řadu autorů, kteří jsou vůči spin doctoringu, public 

relations a souvisejícím fenoménům značně kritičtí. Skupina akademiků se zformovala 

například kolem internetových stránek SpinWatch.org
179

, kam mimo jiné přispívají 

William Dinan, David Miller či Nicholas Jones. Jejich kritika public relations, jak je 

zachycená v citovaných sbornících a knihách Thinker, Faker, Spinner, Spy
180

, Tell Me 

Lies
181

 nebo A Century of Spin
182

, je charakteristická svým diskursem. 

Pro Millera a Dinana je obor public relations výsledkem mezinárodního, 

protidemokratického a téměř století trvajícího spiknutí korporací
183

. Korporacím se 

zároveň podařilo přesvědčit širokou veřejnost, ţe neprovádějí „manipulativní propagandu“, 

nýbrţ „legitimní PR“. Šlo o spiknutí natolik úspěšné, ţe této lţi podlehli i samotní 

představitelé public relations, podle nichţ jsou PR nástrojem vytváření „vzájemného 

porozumění“ a jsou společensky prospěšné
184

. Miller a Dinan citují Jamese Gruniga, podle 

kterého procházejí PR vývojem od „jednostranné komunikace“ aţ po „symetrickou 
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tributes. The crowds were growing through the day. Every detail was going to have to be thought through. 

Every issue had the potential to bring its own difficulties.“; Tamtéţ, s. 235. 
178

 HUTTON, Lord. Report of the Inquiry into the Circumstances Surrounding the Death of Dr David Kelly 
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dvousměrnou komunikaci“ mezi korporací a její veřejností, která je „správná“ a 

„etická“
185

. 

Rámcem diskursu kritiků spin doctoringu a PR je rozlišování levicové a pravicové 

politiky. Za public relations podle nich jednoznačně stojí pravicová ideologie, podporující 

ekonomické, politické a mocenské elity a později krystalizující v učení neoliberalismu
186

. 

V boji za své zájmy elity neprováděly pouze propagandu, ale mnohokrát sáhly i po 

zbraních
187

. 

Spiknutí ekonomicko-politických elit je prezentováno jako skutečný „třídní boj“. 

Na jedné straně stojí korporace, jejich majitelé a spříznění politici, na straně druhé stojí 

„lid“, pracující, dělníci, demokratická a levicová hnutí. Nejde o jednotlivé zájmy dané 

firmy nebo politika, nýbrţ o „maření a rozvracení demokratického procesu“
188

. Jak píše 

Leslie Sklair, původcem spiknutí je „mezinárodní kapitalistická třída“
189

 současné globální 

společnosti. 

Pokud někteří autoři vyčítají spin doctorům či představitelům PR rétorické kličky a 

manipulaci, pak je nutné zmínit, ţe se k tomu sami často uchylují. Příkladem můţe být 

John Pilger
190

, který ve svých článcích uţívá značně expresivní výrazy a přirovnání. Pilger 

píše: 

„Vezměte si aktuální útok. Minulý víkend oddíl jejich tanků hrdinně prosvištěl 

Bagdádem a zase odjel. Vraždil lidi na potkání. Ustřeloval ženám končetiny a 

dětem hlavy. Poslechněte si jejich hlasy na nesestříhaných a nezveřejněných 

videozáznamech: ‚Vystřílíme toho plnou prdel.‘“
191
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V následujícím článku zase John Pilger přirovnává George W. Bushe k Benitu 

Mussolinimu a do expliticních detailů popisuje případ zmrzačeného iráckého dítěte
192

. 

Diskurs kritiků spin doctoringu tak v některých případech vykazuje charakteristiky 

ideologie, ačkoli sám z ideologického přístupu obviňuje protistranu. Ideologie „anti-spinu“ 

identifikuje skupinu „odpůrců spinu“ (shromaţďujících se např. kolem zmiňovaných 

webových stránek), organizuje jejich pohled na svět a vyznačuje se určitými sociálními 

praktikami (např. protesty, psaním článků, atd.)
193

. Zjevně se navíc kladou odlišující 

koncepty jako „my“/„oni“
194

, v tomto případě „elitní třída“/„třída pracujících“. 

7.5. Střet diskursů 

Způsoby myšlení představitelů public relations a kritiků spin doctoringu jsou 

značně odlišné. Nejedná se jen o odlišný jazyk, ale o zcela odlišné diskursy. Tím se snaţím 

vyjádřit, ţe obě strany se pohybují v odlišných kontextech, reprezentují sociální realitu i 

vlastní pozici odlišně a jejich výpovědi sledují různé cíle
195

. To ovšem nutně neznamená, 

ţe si tuto odlišnost uvědomují. Uţ samotná identita „spin doctora“ je problematická – 

pokud někoho představitelé jedné strany označí za „spin doctora“, znamená to, ţe by se za 

něj označil on sám? 

Najdou se však i autoři, kteří se tento diskursivní střet snaţí reflektovat. Například 

Kevin Moloney v knize Rethinking Public Relations
196

 nevystupuje ani jako jednoznačný 

kritik, ani jako jednoznačný obhájce PR. Popisuje několik problematických oblastí vztahu 

PR k trhu, politice a médiím. Jednak jde o „legitimitu“ prosazování hodnot – pouţití PR 

k propagaci postaviček Walta Disneyho je vhodné, kdeţto učit děti ve škole ve Francii o 

euru představuje podrývání veřejného zájmu? Další otázkou je přístup k informacím. 

Nerovnost přístupu k informacím vede k nerovnosti mezi konzumenty na trhu. 

Problematický je také rozsah marketingové komunikace, kdy informace od trţních 

subjektů dusí mimotrţní informace
197

. 

                                                 

192
 PILGER, John. The Unthinkable is Becoming Normal. in: MILLER, David (ed.). Tell Me Lies: 

Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq. London; Sterling, Virginia: Pluto Press, 2004. ISBN 

0-7453-2201-8. s. 34-37. s. 34. 
193

 Srov. definici ideologie Teuna A. van Dijka. DIJK, Teun A. van. Discourse Semantics and Ideology. 

Discourse & Society, 1995, Vol. 6, s. 243-289. s. 248. 
194

 Tamtéţ, s. 248-249. 
195

 Srov. FAIRCLOUGH, Norman. Analysing Discourse: Textual analysis for social research. London & 

New York: Routledge, 2003. ISBN 987-0-415-25893-7. 
196

 MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance. London and New York: 

Routledge, 2000. ISBN 0-203-46250-5 (Master e-book ISBN). 
197

 Tamtéţ, s. 90. 



52 

 

 

 

Stejně rozporuplným tématem mohou být „kampaně na osvětu veřejnosti“. Je 

například kampaň proti řízení pod vlivem alkoholu „manipulací veřejným míněním“, i 

kdyby uţívala některé prvky spin doctoringu, jako diskreditaci protivníka (výrobců 

alkoholu) či emotivní jazyk (explicitní zobrazování následků nehod)? Nebo jsou takové 

kampaně spin doctoringem jen v případě, ţe prosazují zájmy dané politické strany? 

Moloney připomíná, ţe techniky spin doctoringu zdaleka nemusejí slouţit jen 

korporacím a politickým stranám. Podle něj společenská hnutí (která by autoři jako David 

Miller a William Dinan označili nejspíše za „demokratická“ či „lidová“) -  od 

environmentalistů aţ po odbory – začala také uţívat public relations a spin doctoring 

k prosazování svých zájmů
198

. Pokud platí Mitchieho výrok, ţe „firmy si díky public 

relations mohou dobré jméno koupit, aniţ by si ho musely zaslouţit“
199

, platí to stejně o 

firmách jako o jakékoli jiné organizaci. 

Mezi zastánci a odpůrci public relations, resp. spin doctoringu panuje diskursivní 

střet především z toho důvodu, ţe se vzájemně vylučují z diskuse. Zjednodušeně řečeno, 

v diskursu radikální levicové kritiky jsou představitelé PR spiklenci a manipulátoři, jejichţ 

účast v debatě o podobě PR by byla jen další manipulací ve prospěch jejich (ekonomicko-

mocenských) zájmů. Představitelé public relations ovšem do podobné debaty zpravidla ani 

nevstupují – pokud někdo z jejich oboru záměrně manipuluje, jedná se o etický problém 

daného jednotlivce, nikoli o problém oboru jako takového. 

Střet diskursů je tím, co Jean-Franςois Lyotard nazývá rozepře
200

. Rozepře jsou ze 

své podstaty „neřešitelným“ sporem. Rozsouzení je totiţ moţné opět podle pravidel 

nějakého diskurzivního ţánru a tedy nutně potlačením jednoho nebo obou diskursů. 

Rozsouzení vţdy představuje křivdu
201

. Diskurs public relations a diskurs kritiků spin 

doctoringu fungují ve zcela odlišných rámcích, s odlišnými pravidly. Jako kdyby jedna 

strana hrála šachy a druhá dámu, přičemţ by si obě myslely, ţe se hraje právě podle jejich 

pravidel. Debata je moţná, jen pokud se oba diskursy promění a pokud přijmou nutnost 

debaty. To vyţaduje ústup z ideologických pozic na jedné straně a ochotu k otevření 

etických otázek na straně druhé. Odpůrci spinu nemohou kritizovat public relations z pozic 

samotného diskursu PR, protoţe by v tomto diskursu není otázka „spiknutí“ či 

ideologičnosti vůbec nastolena, neexistuje pro ní rámce. A naopak představitelé PR 
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nemohou obhajovat svůj obor v diskursu kritiků spinu, neboť ten jiţ vychází 

z předpokladu, ţe představitelé PR mají za cíl manipulovat a nejsou otevřeni debatě. 

Bez diskuse můţe nastat dvojí – buď bude dál panovat diskursivní střet, nebo bude 

jeden z diskursů potlačen mocenskými prostředky. 
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8. Spin ve farmaceutickém průmyslu 

Na závěr bych se rád podrobněji věnoval spin doctoringu v jednom konkrétním 

odvětví – ve farmaceutickém průmyslu. V tomto odvětví se totiţ uplatňují mnohé z technik 

a postupů spin doctoringu, o nichţ jsem se v této práci zmiňoval, zároveň je však svým 

způsobem specifické. 

Farmaceutickému průmyslu dominuje několik desítek nadnárodních korporací 

s celkovým ročním obratem ve stovkách miliard dolarů. Mezi největší firmy patří Pfizer, 

Novartis, Merck & Co. či GlaxoSmithKline. 

Pro spin doctoring je charakteristické zakrývat původce komunikace skrze „třetí 

stranu“, zvlášť pokud má určitou autoritu. Častým případem jsou tzv. think tanky, sdruţení 

či organizace akademiků či myslitelů. Zakládání think tanků také patří mezi taktiky 

farmaceutického spinu: 

„Think tanky jsou závislé na financování ze strany korporací a v některých 

případech jsou dokonce založeny na jejich podnět. Jednou ze společností, která se 

těmto aktivitám věnuje, je Pfizer. Michael W. Hodin, viceprezident pro korporátní 

zálěžitosti v Evropě, hrál aktivní roli jak při vytváření Stockholm Network, tak 

Centre for the New Europe. Na semináři ‚Jak vybudovat think tank‘ na Stockholm 

Network v únoru 2003 Catherine Windelsová, ředitelka pro firemní komunikaci ve 

společnosti Pfizer, promluvila na téma ‚Co sponzoři z řad byznysu očekávají od 

think tanků?‘ Windelsová zároveň zasedá v radě Center for a New Europe.“
202

 

Soubornou analýzu technik a postupů farmaceutických koncernů ve třetím světě 

poskytli Priya Bala-Millerová, Justin MacMullan a Luke Upchurch
203

 z organizace 

Consumers International. Autoři se zabývají marketingovými praktikami farmaceutických 

firem v rozvojových zemích. 
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Z legislativních důvodů nemohou firmy oslovit pacienty přímou reklamou. 

Marketing farmaceutických firem se proto soustředí na doktory. Autoři popisují 

případovou studii s malajským doktorem, kterého za účelem marketingu v průběhu 5 týdnů 

kontaktovalo 25 firem. Doktor obdrţel řadu předmětů – od propisek, přes odborné články, 

aţ po vzorky léků
204

. 

V některých zemích (zvláště těch západních) jiţ existují poměrně přísné zákonné 

normy pro marketing a propagaci léčiv. Mnohé z nich jsou dokonce výsledkem 

občanských iniciativ a mediálního tlaku na farmaceutické lobby. Například představitelé 

britského farmaceutického průmyslu musí ve svých výročních zprávách uvádět pacientské 

organizace, které sponzorují
205

. Firmy se sídlem ve Spojených státech amerických jsou 

zase nuceny dodrţovat Foreign Corrupt Practices Act
206

, který, jak se ukázalo, lze 

aplikovat i na vztahy mezi farmaceutickými firmami a lékaři (kdy různé dárkové předměty 

a pozvání na konference lze vykládat jako korupci). 

Ovšem legislativní systém v zemích třetího světa je často značně zastaralý a 

nepočítá s propagačními taktikami, jako jsou osvětové kampaně o nemocech, pacientské 

organizace či internetová propagace. Farmaceutické firmy navíc vyvíjejí tlak na rozvojové 

země, aby nezpřísňovaly zákony týkající se informování o lécích. Má to svůj důvod. Autoři 

uvádějí příklad Číny, kde zpřísnění dohledu na propagaci zaměřenou na doktory sníţilo 

tempo růstu farmaceutického průmyslu
207

. 

V rozvojových zemích jsou omezené informační zdroje a doktoři a pacienti se musí 

zpravidla spoléhat na informace od farmaceutických firem. Tyto informace mohou vést 

k nesprávnému uţívání léků nebo ke zbytečnému uţívání originálních léků tam, kde 

mohou být uţita generika. Podle autorů se silná marketingová logika farmaceutických 

společností projevuje tím, ţe uvádějí na trh léky, které nepřinášejí nic nového oproti lékům 

jiţ zavedeným (anglicky „me too drugs“)
208

. 

Propagace léků má za cíl zvýšit jejich prodeje. Proto se manipuluje informacemi a 

charakteristikami léků – zvyšuje se závaţnost indikací, sniţuje se pravděpodobnost či 

závaţnost neţádoucích účinků, atd. Role public relations spočívá v podpoře přesvědčování 

                                                 

204
 Tamtéţ, s. 5-6. 

205
 MILLER, David – DINAN, William. Conclusion: Countering Corporate Spin. in: in: DINAN, William – 

MILLER, David (eds.). Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on Democracy. 1st ed. 

London & Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. ISBN 978-0-7453-2444-9. s. 295-300. s. 299-300 
206

 Zdroj: http://www.fcpa.us/. Ověřeno k 30.12.2011. 
207

 BALA-MILLER, Priya – MACMULLAN, Justin – UPCHURCH, Luke. Drugs, doctors and dinners: 

How drug companies influence health in the developing world. London: Consumers International, 2007. 

ISBN 1-902391-59-4. s. 7-8. 
208

 Tamtéţ, s. 10. 

http://www.fcpa.us/


56 

 

 

 

– zdroje informací se zdají být důvěryhodné, vyuţívá se strachu či touhy cílové skupiny
209

. 

Autoři uvádějí příklad firmy Wyeth, která uţila emočně vypjaté kampaně k „informování“ 

o svém léku: 

„Kupříkladu, když firma Wyeth Pakistan spustila kampaň v médiích na jedno ze 

svých očkování proti zápalu plic (Prevenar), užívala především tisk a rozhlasové 

stanice k oslovení profesionálů ve zdravotnictví. Ale kampaň zároveň poutala 

pozornost rodičů tím, že byl k reklamě připojen obrázek malého dítěte a emotivní 

slogany. Navíc byli do rozhlasu pozváni pediatři, aby rodičům zodpovídali otázky 

ohledně zápalu plic. Pro firmu je taková kampaň úspěšná v momentu, kdy pacienti 

tlačí na svého doktora, aby jim předepsal konkrétní značkový produkt.“
210

 

Marketingové praktiky farmaceutických firem v zemích třetího světa se zaměřují 

hlavně na doktory, například prostředictvím dárků, osobního kontaktu, sponzoringu, ad. 

Autoři citují Chandru Gulhatiovou, která popisuje postupy farmaceutických firem jako 

metodu 3P – „přesvědčit, je-li to moţné; poplést, je-li to nezbytné; a podplatit, kdyţ nic 

jiného nezabere“
211

. 

Ovšem nejsou to jen méně rozvinuté země, kde je farmaceutický průmysl 

obviňován ze spin doctoringu. Ovlivňování veřejného mínění a rozhodovacích procesů 

můţe vést mimo jiné k získání lukrativních státních zakázek. 

Příkladem můţe být aféra kolem nákupu vakcín proti tzv. prasečí chřipce. Jednalo 

se konkrétně o vakcínu Tamiflu, vyráběnou korporací Roche, a Relenza, vyráběnou 

GlaxoSmithKline. Hrozba globální pandemie prasečí chřipky představovala velkou 

příleţitost pro obě firmy, neboť jejich vakcíny byly povaţovány za jedinou účinnou obranu 

proti této nemoci. V situaci, kdy se veřejnost cítila ohroţena, vznikal tlak na vlády 

jednotlivých států, aby vakcíny preventivně nakoupily. Obě jmenované farmaceutické 

korporace proto měly motivaci podporovat dojem nebezpečí a moţnost záchrany v podobě 

vakcín. 
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Randeep Ramesh v článku pro The Guardian ze 4. června 2010
212

 upozorňuje na 

střet zájmů vědců, kteří připravovali odbornou zprávu o moţné pandemii prasečí chřipky 

pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Ramesh píše: 

„Pátrání Britského medicínského žurnálu a Kanceláře pro investigativní 

žurnalistiku, neziskového výzkumného orgánu, ukázalo, že směrnici WHO z roku 

2004 vytvořili tři vědci, kteří byli dříve placeni za jinou práci firmou Roche, která 

vyrábí Tamiflu, a GlaxoSmithKline (GSK), výrobcem Relenzi. Analytikové ze City 

tvrdí, že farmaceutické společnosti uložily více než 7 miliard dolarů (4.8 miliardy 

liber) v době, kdy vlády hromadily léky. Otázka transparentnosti se vynořila ve 

veřejné debatě ohledně zdravotnictví poté, co se dramatické předpovědi z loňského 

roku o pandemii prasečí chřipky nepotvrdily.“
213

 

Z doporučení Světové zdravotnické organizace údajně vycházela i česká vláda, 

která v roce 2009 zajišťovala preventivní nákup vakcín. Tehdejší ministryně zdravotnictví 

Dana Jurásková plánovala nákup vakcín aţ pro 5 milionů lidí: 

„Stát má již stát v zásobě antivirotika pro 2,5 miliónu obyvatel a tento týden bude 

kupovat dalších 50 tisíc dávek. Stejně tak je předjednána dodávka 2,5 miliónu 

vakcín proti prasečí chřipce. To je podle odborníků dostatečné množství a plně 

vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace. Při pandemii by totiž v ČR 

mohly onemocnět až tři milióny lidí, 45 tisíc by jich bylo hospitalizováno a v 

krajním případě by až deset tisíc pacientů mohlo zemřít.“
214

 

O hrozbě tzv. prasečí chřipky byly jen v České republice uveřejněny stovky článků. 

Mnoho doktorů a dalších odborníků se k tomuto tématu vyjadřovalo, mnozí z nich přitom 

uţívali velmi expresivní výrazy a přirovnání. Strach z moţné pandemie mohl přispět 

k rozhodnutí nakoupit vakcíny z peněz státního rozpočtu. Na vyvolávání strachu se tak 
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přímo či nepřímo mohly podílet zainteresované farmaceutické společnosti, v jejichţ zájmu 

panika a tlak veřejnosti na vládu byly. 

Konkrétní důkazy o vědomém ovlivňování veřejného mínění nebo uplácení 

odborníků ze strany farmaceutického průmyslu však neexistují. Můţeme pouze nepřímo 

usuzovat na motivace daných subjektů a jejich vztahy s odborníky, novináři a politiky. 
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9. Závěr 

Předloţená diplomová práce se věnovala tématu spin doctoringu, jeho projevům a 

teoretickým přístupům k němu. Spin doctoring chápu jako manipulativní komunikaci, které 

sleduje záměr určitého subjektu a v jeho prospěch ovlivňuje názory příjemců sdělení. 

9.1. Shrnutí 

Podle oblastí, v nichţ jsou postupy manipulativní komunikace uplatňovány či 

odkud pochází původce manipulace, lze rozlišovat například korporátní spin, politický spin 

či finanční spin. V perspektivě kritiků spinu podobný význam – totiţ manipulativní 

komunikaci – nese pojem public relations. PR jsou v této perspektivě pouze 

„eufemistickým“ názvem pro propagandu. Autoři jako David Miller či William Dinan tak 

často hovoří o PR jako o korporátní propagandě či korporátním spinu. 

V této práci však termíny spin a propaganda významově odlišuji. Spin doctoring je 

podle mého názoru krátkodobějším procesem, který je charakteristický především 

konkrétními postupy a technikami. Propaganda je oproti tomu dlouhodobější proces 

působení, který prosazuje spíše obecnější ideje a zájmy, jak tomuto pojmu ostatně rozumí i 

Edward Herman a Noam Chomsky ve svém „modelu propagandy“. 

Autoři vycházející z levicových pozic, jako jsou například jmenovaní David Miller 

a William Dinan, povaţují public relations za prostředek celosvětového, jiţ století 

trvajícího spiknutí korporací. Rámcem tohoto spiknutí je neoliberalismus a jeho taktikou je 

právě spin doctoring, který má veřejnost přesvědčit o legitimitě postavení korporací a 

mocenských elit. 

Principem spinu je také jeho netransparentnost. Korporace nemohou sdělovat své 

názory přímo, neboť jejich názory jdou proti zájmům většinové společnosti a demokracie. 

Úsilí o transparentnost je tak součástí boje proti spin doctoringu. Aktivistické skupiny se 

sdruţují kolem internetových stránek jako je Spinwatch nebo PR Watch, které si kladou za 

cíl praktiky spinu odhalovat. 

Spin doctoring je definován především postupy manipulativní komunikace. Jejich 

účelem je vyvolat v příjemcích sdělení určité názory a přesvědčení, které by nebylo moţné 

vyvolat přímou, transparentní komunikací. Mezi takové postupy patří například „technika 

třetí strany“, kdy je za autora sdělení představena osoba či organizace, která konotuje 

„autoritu“, „důvěryhodnost“ či „nezávislost“. Sdělení má potom větší šanci zapůsobit na 



60 

 

 

 

dané publikum, neţ kdyby tak vystupoval skutečný autor sdělení, který je nějak 

„zainteresovaný“ nebo je sdělení v jeho zájmu. Příkladem můţe být technika tzv. 

astroturfingu, kdy korporace tajně zaloţí či sponzoruje „občanské hnutí“, které pak 

vystupuje jako zastánce „skutečných zájmů občanů“, ovšem ve skutečnosti zastává zájmy 

dané korporace. 

Ke spin doctoringu lze řadit i udrţování vztahů mezi představiteli korporací a 

politiky na jedné straně a novináři a majiteli médií na straně druhé. Takové vztahy se jako 

spin doctoring projeví v situacích, kdy politik nebo korporace potřebuje „sníţít mediální 

význam“ určitého tématu nebo naopak potřebuje, aby se o určitém tématu psalo. Za to je 

novinářům nabízen přístup ke zdrojům – od těch informačních aţ po ty finanční. V této 

souvislosti se ve Velké Británii hovoří o vztazích mediálního magnáta Ruperta Murdocha 

k politické reprezentaci a vzájemných protisluţbách, které si poskytují. 

Spin doctoring se specifickým způsobem podílí na konstrukci sociální reality. Ze 

sémiotického hlediska jde o uvádění znaků do nových souvislostí, vytváření rámců 

(framing) pro dané téma nebo otázku. Válku v Iráku (vedenou od roku 2003) lze například 

popsat jako „invazi“ a irácký lid jako „napadený“ (jak by tomu bylo v diskursu odpůrců 

války), ovšem je moţné stejný problém podat i v rámci úvah o „oprávněnosti boje za 

demokracii“. 

V této práci jsem také došel k závěru, ţe debata mezi kritiky spin doctoringu a 

představiteli oboru public relations je ze své podstaty neřešitelným diskursivním střetem. 

Obě strany mají odlišná východiska a rámce uvaţování. Je vyloučena moţnost, ţe by jedna 

strana přejala diskurs té druhé. Debata mezi oběma stranami je moţná jen za předpokladu, 

ţe rámce svých diskursů přehodnotí. 

V poslední kapitole jsem se věnoval spin doctoringu v oblasti farmaceutického 

průmyslu. Tento průmysl je často obviňován z uţívání manipulativní komunikace, jako 

například „techniky třetí strany“. Autorita lékařů či medicínských odborníků mezi 

veřejností je silná a farmaceutická firma tak skrze „spřízněného“ lékaře můţe například 

vyvolat přesvědčení o důleţitosti konkrétního léku, který prodává. Podobné techniky 

moţná byly pouţity k získání veřejného i politického souhlasu se státními nákupy vakcín 

proti tzv. prasečí chřipce v roce 2009, ovšem o tom lze pouze spekulovat. 

9.2. Závěrečné poznámky 

Pokusil jsem se přestavit koncept spin doctoringu bez hodnotících stanovisek, 

alespoň nakolik to bylo moţné. Jedná se však o kontroverzní téma a navíc o fenomén, 
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který má vliv na charakter demokratické společnosti, v níţ ţijeme. A podle všeho jde o 

vliv velmi negativní, aţ rozkladný. 

Nemohu se však plně ztotoţnit se obrazem současné společnosti, který podávají 

kritici spin doctoringu. Především z toho důvodu, ţe jejich přístup vykazuje znaky 

ideologického zjednodušování a – paradoxně – i manipulace. Povaţuji však za prospěšné 

všechny aktivity, které mají vést k transparentnosti politického a trţního prostředí a 

odhalovat přečiny proti zákonům a etice. 

Zastávám také názor, ţe spin doctoring definují právě manipulativní postupy a 

techniky. Nejde o to, ţe „tato firma se mi nelíbí a proto jsou postupy, které pouţívá, 

špatné“. Jde o to, ţe „tyto postupy jsou špatné a proto jsou špatné i firmy, které je uţívají“. 

V tomto ohledu se autoři jako David Miller a William Dinan dopouštějí právě jistého 

ideologického zjednodušení, kdy na jednu stranu staví velké korporace a politické strany a 

na druhou „běţné občany“, občanské iniciativy či odbory. Ukazuje se ovšem, ţe metody 

spin doctoringu mohou pouţívat i občanské iniciativy nebo odbory a nijak to neubírá na 

společenské nebezpečnosti těchto praktik. Ani firmy, ani osoby nejsou nikdy „zlé“ nějak 

„přirozeně“, nýbrţ se stávají „zlými“ tím, jak se chovají a jaké metody pouţívají. 

Spin doctoring je ze své podstaty velmi těţko odhalitelný, ostatně jako kaţdý 

trestný či neetický čin, u nějţ je třeba prokázat záměr a vědomé jednání. Navíc odhalování 

spinu se v krajním případě samo můţe stát jeho nástrojem, asi jako kdyby korupčník 

odvinil vyšetřovatele korupce z korupce. Uţ samotné obvinění, i kdyby bylo neoprávněné, 

můţe vést k diskreditaci protivníka, čímţ by byl naplněn záměr manipulativní komunikace. 

Střet diskursů zastánců a obhájců public relations není produktivní. Diskuse však je 

moţná, mají-li o to obě strany vůbec zájem. Pokud by se například otázka po spin 

doctoringu více zaměřila na jednotlivé techniky a jejich vliv demokratickou společnost, 

bylo by moţné k nim přistupovat bez apriorních soudů o třídním boji či ideologičnosti. 

Diskusi by prospělo, kdyby všechny korporace a politické strany nebyly předem pokládány 

za „nepřátele“. Pomyslným „nepřítelem“ by měly být spíše samotné techniky manipulace a 

ti, kdo s nimi operují. 
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Summary 

Presented diploma thesis deals with the concept of ‚spin„ or ‚spin doctoring„. I 

understand ‚spin doctoring„ as manipulative communication, which influences opinions of 

certain audience in an interest of a certain subject (a company, a political party). Term 

‚spin doctoring„ has similar meaning as ‚propaganda„, yet the techniques of spin are rather 

short-term and more direct. Critical approach to spin doctoring, as is held by academics 

like David Miller or William Dinan, stresses its utility for the economical and power elites 

in their fight against democratical movements. The ideological frame for spin doctoring is 

supposed to be neoliberalism and its means of manipulating public opinion are public 

relations. However the spin can be fought, particularly by exposing its techniques and thus 

undermining its basic principle of nontransparency. Among the practices of spin doctoring 

can be named e.g. the ‚third party technique„, by which the real sender of a message is 

covered by some other authority, which appears to be an autonomous sender, but in fact 

acts on behalf of the original subject. Similar techniques can be uncovered in the 

farmaceutical industry communication, which is often accused from using manipulation. 

Spin doctoring is also prominent politics, where it is used to convince voter or general 

public to support given policy. Such practices are ascribed e.g. to the Blair administration 

in the Great Britain and especially to the creating of consent to the war in Iraq. The 

conclusion of an analysis of both the discourses of anti-spin academics and the 

representatives of public relations is that there is a discoursive clash which cannot be 

simply overlaped. The very basic frames of both the discourses are so much different that 

in order to make a common understanding, both of them need to be revised.
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