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Abstrakt 

Hypotézou této práce je, že francouzská i česká média informují odlišným způsobem o své 

domácí politické situaci a o politické situaci druhého státu a je to mimo jiné proto, že podle 

teorií Michela Foucaulta a Rolanda Barthese je jim jazyk nástrojem moci. Média zde působí 

jako nástroj moci vlastních států. S tím souvisí i to, že zkoumaná média v jednotlivých zemích 

neinterpretují zcela správně kroky a média druhého státu a vždy svou interpretaci obohacují o 

svou část kulturně politického pohledu. Výzkum v rámci této práce je založen na kvalitativní 

obsahové analýze relevantních textů. Obsahová analýza je doplněna analýzou doprovodného 

obrazového materiálu. Texty a obrazový materiál jsou získány z vybraných českých a 

francouzských zpravodajských deníků (například Le Monde, Le Figaro, L´Equipe, Lidové 

noviny, Právo, Mladá fronta DNES), které vyšly v období českého předsednictví Evropské 

unii. Práce se zaměřuje na zpravodajství, komentáře a analytické stati. V těchto zdrojích jsou

hledány výroky, které jsou upozorněním na konkrétní významy z významů běžných, ať už se 

jedná o výroky faktové, apelativní či expresivní. Výroky jsou zkoumány nejen z hlediska 

jejich četnosti, ale zejména jako významový systém.

The hypothesis of this diploma thesis is that the French and Czech media informed differently 

about their domestic political situation as well as about political situation of the other country. 

This should be in accordance to theories of Michel Foucault and Roland Barthes, concerning 

language as a tool of power. Are media acting like an instrument of power of their own 

countries? The research in this thesis is based on qualitative content analysis of relevant texts. 

Content analysis is complemented by analysis of the accompanying photos. Texts and images 

are taken from selected Czech and French newspapers (such as Le Monde, Le Figaro, 

L'Equipe, Libération, Lidove noviny, Pravo, Mlada fronta Dnes), which appeared during the 

Czech presidency of the European Union. The work focuses on news, comments and analysis 

articles. These sources are searched for statements that are calling attention to the specific 

meanings of the meanings of common, whether the statements of facts, or expressive. 

Statements are analysed not only in terms of their frequency, but in particular as a meaning 

system.

Klíčová slova
jazyk, moc, české předsednictví, Evropská unie, francouzská média, česká média
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ÚVOD

Během českého předsednictví Evropské unii, které probíhalo v první polovině roku 2009, 

jsem se zájmem sledovala české mediální výstupy, které se tohoto předsednictví 

bezprostředně i volně týkaly. Všimla jsem si, že česká média často odkazují na média 

zahraniční, zejména pak francouzská. Zběžná pozornost, kterou jsem tomuto faktu věnovala, 

nakonec přerostla v záměr věnovat se tématu obšírněji – v této diplomové práci.

Co konkrétně mě k rozhodnutí vedlo?

Během českého předsednictví jsem jen výjimečně zaznamenala odkazy na zahraniční média, 

které by byly pozitivní, takových odkazů konkrétně na francouzská média bylo o to méně. Při 

(zatím opět zběžném) pročítání internetové podoby francouzských deníků jsem zjišťovala, že 

mediální výstupy týkající se českého předsednictví jsou opravdu z větší části spíše negativním 

hodnocením českých kroků.

Jako hypotézu své diplomové práce jsem tedy určila předpoklad, že francouzská i česká 

média informují odlišným způsobem o své domácí politické situaci a o politické situaci 

druhého státu, a je to mimo jiné proto, že podle  Michela Foucaulta je jim jazyk nástrojem 

moci. Přihlédla jsem v tomto ohledu také k tvrzením Rolanda Barthese. Zajímalo mě, zda 

francouzská média podceňují vliv České republiky v Evropské unii v době jejího 

předsednictví, zatímco česká média mají tendenci svůj vliv hodnotit jako mnohem větší, než 

Francie připouští – média zde působí jako nástroj moci vlastních států. S tím souvisí i to, že 

zkoumaná média v jednotlivých zemích neinterpretují zcela správně média druhého státu a 

vždy svou interpretaci obohacují o svou část kulturně politického pohledu.

Zajímalo mě tedy nejdříve, zda francouzská média opravdu informovala o českém 

předsednictví negativně, či zda se jedná pouze o zkreslený dojem. Ať už by byl výsledek 

tohoto sbírání dat jakýkoliv, měla jsem v úmyslu určit nejčastější témata, kterými se 

francouzská média zabývala, a analýzou textu i doprovodnou obrazovou analýzou odhalit, jak 

konkrétně negativně / neutrálně / ambivalentně / pozitivně francouzská média informovala své 

čtenáře. 

Abych omezila vzorek, na který se budu soustředit, rozhodla jsem se věnovat pouze tištěným 

francouzským deníkům, z nichž jsem na základě jejich převládajícího politického příklonu 

vybrala následující: Le Figaro, Le Monde, Libération a L´Equipe. Záměrem bylo pokrýt co 

nejširší politicky názorovou škálu. Bylo také potřeba věnovat se výstupům v českých médií a 

sesbírat relevantní informace o tom, jak česká média (hlavně pak české tištěné deníky)
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informovala o českém předsednictví a jak odkazovala na zahraniční protějšky. Na základě 

toho potom bylo možno provést vzájemné porovnání a pokusit se nastínit souvislosti. 

Výzkumná část této diplomové práce se tedy zaměřuje nejdříve na kvantitativní obsahovou 

analýzu výstupů v českých a francouzských médií, následně také na detailnější, obsahovou 

analýzu textů ze soboru výroků týkajících se politiky Francie a České republiky v době 

českého předsednictví EU. Pomocným doplňkem je také analýza doprovodného obrazového 

materiálu. 

Při analýze jazykových jevů se soustředím zejména na teorie Rolanda Barthese, kterými se 

pokusím ozřejmit určité zákonitosti fungování jazyka a jeho provázanost s kulturně 

politickými jevy. Protože Barthes i Foucault v pozdější fázi své práce zavrhli strukturalismus 

a přiklonili se k poststrukuralismu, je poněkud komplikované rozhodnout, jak dalece se mohu 

inspirovat jejich teoriemi z jednoho a zároveň druhého období. Přesto však považuji jejich 

teorie z obou období (strukturalistického i poststrukturalistického – týká se především 

Barthese) za přínosné a v této diplomové práci se je pokouším citovat a částečně propojovat

tak, aby nedošlo k zásadnímu rozporu. Analýza, kterou jsem zvolila pro textové a obrazové 

materiály, je pak vzhledem k výše řečenému inspirována diskurzivní poststrukturalistickou 

metodou, zkoumající moc. Pro úplnost a přehlednost problematiky zmiňuji ovšem také 

některé sémiotické teze - s plným vědomím úskalí, která mě přitom mohou potkat. Pro bližší 

pochopení jednotek zkoumaných výroků se v této diplomové práci věnuji také teorii metafor 

(„kterými žijeme“), jak ji nastínili George Lakoff a Mark Johnson. Analýza doprovodného 

obrazového materiálu pak dále čerpá především z teorií Viléma Flussera a Paula Virilia. 

V krátkosti se věnuji také charakteru masových médií, konkrétně tištěných deníků – považuji 

to za důležité při snaze o komplexní posouzení vybraných mediálních výstupů. 

Shrnu-li tedy záměr této diplomové práce, pak je jím následující: Zjistit, jakými tématy a 

jakým způsobem se ve spojitosti s českým předsednictvím Evropské unie zabývaly vybrané 

české a francouzské deníky. Na základě tohoto zjištění pak hodlám provést odpovídající 

analýzu, která by nám pomohla tento systém informování pochopit detailněji a přinesla by tak 

zároveň nové souvislosti k teoriím Michela Foucaulta a Rolanda Barthese. 
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SÉMIOTIKA – obecné uvedení do sémiotiky, Ferdinand de 
Saussure, Roland Barthes

V rámci analytické části této diplomové práce se zabývám kromě kvantitativní obsahové 

analýzy také kvalitativní obsahovou analýzou, která je inspirována diskurzivní 

poststrukturalistickou metodou, zkoumající moc, nicméně nese i některé prvky sémiotické 

analýzy (možná úskalí tohoto propojení jsem zmínila v úvodu této práce). Proto bude dobré 

seznámit se nejprve ve stručnosti s tím, co vlastně sémiotika představuje a čím se zabývá. 

Sémiotika je vědou o znakových systémech. Velmi konkrétní systém pro ni vytvořil americký 

teoretik Charles Sanders Pierce, z jeho pera pochází rozpracování spekulativní gramatiky. 

Druhým významným mužem sémiotiky je Ferdinand de Saussure, který ovšem své bádání 

zahrnoval pod pojem sémiologie a pracoval se strukturalismem. Koncepce Pierce i de 

Saussura postihují každá jinou oblast znaku. Zatímco Saussure se zaměřuje na rozbor vehikulí 

znaků (forem), Pierce pokládá základ ucelené koncepci znaků, především sémantiky a 

pragmatiky.

Z východisek teorie Ferdinanda de Saussura o jazyce zmiňme především tato základní: 

 Jazyk je systém

 Jednotlivé části jazyka nelze zkoumat odděleně od funkcí, které v systému zastávají

 Jazyk považujeme za společenský jev, který má především komunikativní (tj. 

sdělovací, dorozumívací) funkci

Podle de Saussura má jazykový znak (signe) dvě části, které spolu nerozlučně souvisí. Nejde 

o spojení věci a jména, nýbrž o spojení dvou složek psychické povahy, které jsou spojeny v 

našem mozku asociací. Ferdinand de Saussure tvrdí, že obě složky znaku vznikají zároveň. 

Zpočátku je nazývá pojem a zvukový obraz, později zavádí nové  termíny signifité a 

signifikant.

Každý jazykový znak má podle de Saussura základní vlastnosti, mezi které patří arbitrárnost 

(libovolný charakter), lineárnost (signifikant) a diskontinuita (ohraničenost). To, že je 

jazykový znak arbitrární,  znamená, že neexistuje žádný vnitřní vztah například mezi pojmem 

„kůň“ (signifité) a spojením hlásek k + ů + ň (signifikant). Lineární povaha znaku znamená, 

že jazyková výpověď zároveň probíhá v čase a z toho důvodu je nutné řadit jazykové znaky 

za sebou, postupně jeden za druhým, do řady. Jazykový znak je zároveň ohraničený – to 

vymezuje jeho postavení vůči ostatním znakům.
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V rámci jazyka de Saussure rozlišuje dva druhy vztahů: syntagmatické a paradigmatické. 

Syntagmatický vztah je takový, kdy hodnota znaku vyplývá z jeho vztahu k ostatním částem 

výpovědi. Paradigmatický vztah je pak takový, kdy jde o vztah znaku k jiným jazykovým 

znakům, které by mohly stát na jeho místě, které s ním mají něco společného nebo 

protichůdného, které se vybavují pomocí asociací, apod. Jako příklad uveďme znak „kočka“: 

Ten nemá sám o sobě jednoznačný význam, nýbrž může být nositelem několika různých 

významů. (kočka domácí, kočka – hezká holka). Konkrétní význam znaků je pak dán jednak 

jeho okolím a zároveň asociacemi, které zařazují daný znak do určité skupiny znaků.

Na de Saussura navazuje ve svém strukturalistickém období Roland Barthes. Strukturalismus 

předpokládá existenci struktur uvnitř kultur, přičemž tyto struktury se vtiskávají do jazyka, i 

když na první pohled nemusí být zřetelné a je potřeba je dekódovat. Za pomoci dekódování 

těchto struktur v jazyce by mělo být možné dekódovat i struktury, na kterých je vystavena 

společnost. I když Barthesovo pojetí strukturalismu vychází z lingvistiky de Saussura, 

zkoumání je v jeho případě rozvíjeno nad rámec verbálního sdělení, pozornost je upírána ke 

všem znakovým systémům, které vykazují znaky jazyka. 

Prvním pojmem, který Barthes používá, je označování, což je přiřazování významu 

prostřednictvím jazyka. To se děje prostřednictvím znaku, což je obvykle zvuk nebo obraz, 

který odkazuje k vnější skutečnosti (tzv. referent). Proces označování je rozložen do dvou 

prvků – označujícího a označovaného. Označující je slovo, zvuk, nebo obraz, kterým 

označujeme, zatímco označované se rovná mentálnímu konceptu vyvolanému tímto fyzickým 

znakem v daném jazykovém kódu. Proces označování je podmíněn a určován existencí 

znakového systému, který je kulturně rozrůzněný. Dalšími důležitými pojmy, které 

nalezneteme u Barthese, jsou „konotace” a „denotace”. Velmi zjednodušeně řečeno je 

denotace prvním poukazem znaku, zatímco konotace odkazuje k dalšímu, asociovanému 

významu. V našem případě se pokusíme zaměřit právě na denotáty a konotáty jednotlivých 

obrazových a textových znaků. Barthes dále rozšířil konotaci a denotaci ještě o rovinu mýtu, 

kdy znak čerpá z již dříve utvořeného kulturního souboru. Mýtem pak rozumíme jakoukoliv 

promluvu, je tedy možno tímto pojmem označit nejen literární text, ale například i plakát, 

fotografii. Z tohoto důvodu je pro nás výhodné zaměřit se na Barthesovu definici detailněji –

jsem přesvědčena, že díky ní se nám podaří lépe uchopit proces dešifrování vizuálních prvků.

Barthes uvádí, že v případě mýtu je označující dvojznačné. Označující se zde jeví jako 

prázdné, když ho vnímáme jako formu, nebo jako plné v případě, kdy ho vnímáme jako 

smysl. Smysl je formou oddalován a ochuzován, aby tento prostor následně mohl být vyplněn 
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gramatickou formou a konceptem. Koncept slouží ke zpřítomnění dějinnosti a je jedním 

z konstitutivních prvků mýtu. Mýtus je možno sledovat a dešifrovat třemi různými způsoby:

 Zaměřujeme se na prázdné označující: Tento způsob je vlastní například tvůrci mýtu 

či obrazovému redaktorovi.

 Zaměřujeme se na plné označující: Takto na mýtus pohlíží například mytolog.

 Zaměřujeme se na označující jako na nedělitelnou jednotu smyslu i formy: Takto by 

měl v ideálním případě na mýtus pohlížet čtenář mýtu.

V analytické části diplomové práce se pokusím o naplnění třetího způsobu pohlížení na 

mýtus, jedině tak je podle mého názoru možné uchopit jednotlivé mediální výstupy co 

nejdůsledněji. 

VÝZNAMOVÉ ASPEKTY ZNAKŮ A JAZYKOVÝCH PROMLUV -
Vilém Flusser, George Lakoff a Mark Johnson

Vilém Flusser – Jazyk a skutečnost

V předchozí kapitole jsem uvedla, jakým způsoben pracuje znak, tedy jak se podílí na přenosu 

informací v rámci jazyka. V této kapitole se budu věnovat hlubšímu pohledu na jazyk a jeho 

vztah ke skutečnosti. Vztahu jazyka a vnímání skutečnosti se ve své knize Jazyk a skutečnost1

věnuje Vilém Flusser. Na jazyk v této práci pohlíží jako na fenomén a ukazuje, že skutečnost 

je mezi jednotlivými jazyky v podstatě nepřenosná. Skutečnost vnímá Flusser jako surová 

data zpracovaná lidským intelektem – do intelektu se přitom dostávají tato data zpracovaná ve 

formě slov: „Definujeme-li skutečnost jako souhrn dat, můžeme říci, že žijeme ve dvojí 

skutečnosti: ve skutečnosti a slov a ve skutečnosti surových dat. Jelikož se surová data 

dostávají do intelektu v užším smyslu v podobě slov, můžeme dále říci, že skutečnost sestává 

ze slov a ze slov in statu nascendi.“2 Slova podle Flussera chápeme jako symboly – tj. jako 

nositele významu, kteří něco nahrazují, k něčemu poukazují, jsou zástupci něčeho. Flusser 

souhlasí s východiskem, že tyto symboly jsou nadány významem na základě společenské a 

                                               
1 FLUSSER, Vilém. Jazyk a skutečnost. Praha : Triáda, 2005. 200 s.
2 Flusser (2005, str. 14)
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kulturní shody: francouzská vlajka například není symbolem francouzské státnosti pro toho, 

kdo nebyl s tímto významem nikdy seznámen. Stejně tak se vnímání významů jednotlivých 

symbolů může výrazně lišit v závislosti na daném kulturním úzu té které společnosti. 

Snažíme-li se proniknout do struktury jazyka, uchylujeme se ke kategorizaci jevů, které 

obnáší. Dělíme tak slova například na substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, 

příslovce. Podle Flussera je nicméně toto členění na kategorie dále neudržitelné v případě, 

kdy se rozhodneme chápat jazyk jako jakousi strukturu skutečnosti. Udává jako příklad 

čínštinu, v jejíž struktuře nelze rozlišovat mezi substantivy a slovesy, nebo srovnání vět „to je 

velký dub“ a „to je dubisko“ – ve druhé z vět je vlastnost pohlcena substancí, jelikož výraz 

„dubisko“ poskytuje jasnou představu o velikosti, tedy vlastnosti zmiňovaného stromu. 

Flusser přitom vyvozuje, že kategorizace má svůj smysl – ovšem pouze v intencích 

jednotlivých jazyků, nejedná se o šablonu, podle které by mohly být všechny jazyky 

posuzovány univerzálně. V postatě tak tedy zpochybňuje univerzální platnost kantovských 

kategorií. Dochází také k závěru, že: „Pravda je určitá korespondence mezi větami či 

myšlenkami, jež vyplývá z jazykových pravidel,“ a dále poznamenává: „Absolutní pravda, 

jakožto korespondence mezi jazykem a ´tím´, co jazyk označuje, je stejně nevyslovitelná, jako 

ono ´to´.“3

Ze zmíněných důvodů proto Flusser považuje za takřka nemožné přeložit určitou (jazykovou) 

skutečnost do jiného jazyka. Uvědomuje si nicméně, že struktura jednotlivých jazykových 

podskupin je v rámci nadřazené skupiny velice podobná. Protože se v této práci zabývám 

analýzou francouzských a českých mediálních výstupů, přičemž francouzština i angličtina 

spadají do skupiny flexivních (indoevropských jazyků), považuji za možné odhalit alespoň 

v přiměřené míře i skutečnost francouzštiny, tedy jazyka, kterým není primárně utvářena 

struktura mého myšlení. Flusser navíc připouští, že například vědecké poznání je univerzální 

díky univerzálnímu, pro něj vytvořenému jazyku – tedy vědeckému jazyku. Stejně, jako je 

možno použít vědecký jazyk jako základ pro vědeckou skutečnost, se domnívám, že je možné 

vysledovat určité prvky univerzálního jazyka (univerzální struktury) i v mediální a politické 

terminologii. I pokud by tyto prvky nebo jejich kontext byly pouze vzájemně podobné, je 

podle mého názoru jejich analýza pro potřeby této diplomové práce obhajitelná. Odlišnosti 

v jazycích, které mají následně vliv na vnímání skutečnosti, byly při výzkumu brány v potaz 

                                               
3 Flusser (2005, str. 19)
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v maximálním možném měřítku. Zmiňme nyní pro ilustraci problém času při převodu 

jazykové skutečnosti dle Flusserova výčtu:4

Na příkladu budoucnosti odhaluje Flusser zajímavé odlišnosti vnímání skutečnosti. Na 

základě anglického příkladu „I shall go“ a „I will go“ například dochází k závěru, že 

budoucnost je v angličtině chápána jako valorizace přítomnosti. Zatímco „shall“ odráží jistou 

povinnost, závazek, „will“ označuje vůli, přání. Oba dva tyto prvky jsou přitom spjaty 

s přítomností. V německém „ich werde gehen“ Flusser naopak nachází jisté nastávání ve 

formě slovesa „werden“ – vnitřní sílu věcí se stávat. Německá budoucnost podle něj proto 

nese rysy pasivity, spontaneity a nevyhnutelnosti. Čeština podle Flussera operuje s píše 

s přítomností, jelikož žádný určitý a přesně daný tvar, který by univerzálně označoval 

skutečnost, nemá („půjdu“ – předpona „po“ může sice sloužit k vytvoření budoucího tvaru, 

stejně tak ale může mít mnoho jiných funkcí a u jiného slovesa bychom s ní při vytváření 

budoucnosti naopak nemuseli uspět). Doslova Flusser tvrdí, že: „Slovanský duch klouže 

neznatelně a postupně od přítomnosti do budoucnosti. Pouze krajní futurum, ono daleké 

´budu psát´, je ve slovanském myšlení skutečně vnímáno jako budoucnost. ´Zítra napíši 

dopis´se pociťuje víc jako přítomnost než jako budoucnost.“5 Na druhé straně ale Flusser 

připouští, že čeština má jako jediný ze srovnávaných jazyků autentické futurum slovesa „být“ 

– Flusser z toho vyvozuje, že čeština dokáže pojímat bytí v přítomnosti jako ontologicky 

oddělené od bytí v budoucnosti. 

Francouzština vyjadřuje blízkou budoucnost pomocí tvarů slovesa „aller“ – „jít“ ve spojení 

s infinitivem slovesa, které chceme zasadit do budoucího tvaru. „Je vais aller“ tedy znamená 

cosi jako „jdu chodit“ – vidíme zde tedy silnou kauzalitu a propojenost mezi přítomností a 

budoucností. Věci se nedějí samy, ale jsou, podobně jako v angličtině, jistou valorizací 

přítomnosti. S tím, že „aller“ je svým způsobem obsaženo přímo v subjektu: nejedná se o 

nehmatatelné nastávání, ani o projev povinnosti – jde zkrátka o subjekt, který svou aktivní 

činností spěje k výsledku, který se projeví v budoucnosti.  

Dalším způsobem, kterým francouzština může vyjadřovat budoucnost, je budoucí čas prostý. 

Zde se budoucnost tvoří za pomoci infinitivu a přípony, která vychází z tvarů přítomného času 

u jednotlivých gramatických osob. Opět zde tedy vidíme přímou návaznost na přítomnost. Na 

těchto příkladech je zřetelně patrné, že při překladu z jednoho jazyka do druhého se nutně část 

                                               
4 Flusser ve své práci používá příklady z několika světových jazyků: němčiny, češtiny a portugalštiny. Vzhledem 
k tomu, že tato výzkumná práce zkoumá kromě českých textů i texty francouzské, pokusila jsem se sama 
porovnat francouzské věty s příklady, které Flusser zmiňuje. Tam, kde je zmíněn francouzský text, se tedy jedná 
o mou vlastní interpretaci – byť z Flussera vycházející. 
5 Flusser (2005, str. 38)
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obsahu ztrácí, vzhledem ke specifikům jednotlivých jazykových a tedy i myšlenkových 

struktur. Domnívám se ovšem, že právě tato skutečnost nám může posloužit jako jeden z klíčů 

při analýze francouzských a českých mediálních výstupů.

George Lakoff, Mark Johnson – Metafory, kterými žijeme

Další z možností, jak přistupovat k textu, je zaměřit se na myšlenku George Lakoffa a Marka 

Johnsona, že podstatnou součást naší mluvy a našeho psaného projevu tvoří metafory6. Lakoff 

a Johnson vycházejí z předpokladu, že metafora není jen cosi okrajového, bez čeho by bylo 

možno se celkem snadno obejít, ale naopak, že je základem našeho vyjadřování, myšlení i 

chápání: „Pojmy nám strukturují všechno, co vnímáme, jak se pohybujeme ve světě a jaké 

vztahy si vytváříme k ostatním lidem. Je-li pravdivý předpoklad, že náš pojmový systém je do 

značné míry metaforický, potom bude způsob, jak myslíme, co prožíváme a co každý den 

děláme, do značné míry záležitostí metafory.“7 Uveďme si příklad, který jako první nabízejí 

sami autoři: SPOR/ARGUMENTACE JE VÁLKA. Jak jsme k této tezi došli? Lakoff a 

Johnson uvádějí několik sdělení, které do tohoto systému přesně zapadají, například: 

 Nikdy jsem ho v debatě neporazil. 

 To, co tvrdíš, se nedá obhájit.

 Pokud použiješ této strategie, úplně tě to smete.

 Jeho kritika mířila přímo do černého.

Zastávají názor, že pomocí pojmů vyjadřujeme věci tak, jak je doopravdy praktikujeme – spor 

či argumentace jsou pro nás podle nich opravdu něčím jako bitevním polem, které zná vítěze 

a poraženého, a kde se aplikuje jistá síla (nikoliv fyzická, ale intelektuální, morální, 

pravdivostní či třeba argumentační). Jde tedy o záležitost kulturní: Lakoff a Johnson vyzývají 

k představě kultury, kde spor neprobíhá jako válka, ale spíše jako tanec – tedy jako záležitost 

estetická. V takové kultuře by podle nich bylo pochopitelné a samozřejmé, že by se spor 

vyjadřoval zcela jinými metaforickými pojmy. Lakoff a Johnson dodávají, že my (příslušníci 

naší kultury) bychom pak pravděpodobně takové spory vůbec nevnímali jako spory, protože 

náš systém uvažování je postaven na jiných metaforách, a tedy na zcela jiných orientačních 

                                               
6 LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host, 2002. 282 s.
7 Lakoff, Johnson  (2002, str. 15)
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bodech komunikace. „Podstatou metafory je chápání a prožívání jedné věci z hlediska jiné 

věci,“8 tvrdí. Lakoff a Johnson zároveň upozorňují na to, že metafory utváří svůj vlastní 

systém, kdy jsou provázány jedna s druhou, vytváří rozvětvený celek, který je koherentní 

s kulturou a odlišuje se od nahodilých, osamocených metafor (tj. nezařaditelných do 

metaforického systému našeho myšlení). Tyto nahodilé metafory nejsou pro Lakoffa a 

Johnsona středem zájmu, protože nejde o „metafory, kterými žijeme“9

V rámci hlavního systému metafor, tedy metafor, kterými žijeme (přičemž „žijeme“ spolu 

s autory chápeme jako „myslíme“, „praktikujeme“, „chápeme“), Lakoff a Johnson podrobněji 

vytyčují metaforické struktury a jejich systematizaci, kterou se na následujících řádkách 

pokusím přiblížit.10

Autoři také upozorňují, že metafory nám nejen ukazují na aspekty toho, čeho se týká daný 

výrok, ale dokáží také zakrývat – zkrátka proto, že všímáme-li si něčeho, nelze si zároveň 

všímat něčeho jiného. Jako příklad uvádějí to, co Michael Reddy nazval „potrubní metaforou“ 

nebo-li „metaforou potrubní pošty“. „Reddy si všiml, že náš jazyk o jazyce je strukturován 

skrze tuto složitou metaforu: MYŠLENKY (nebo VÝZNAMY) JSOU OBJEKTY. JAZYKOVÉ 

VÝRAZY JSOU NÁDOBY. KOMUNIKACE JE POSÍLÁNÍ. Mluvčí vkládá myšlenky (objekty) 

do slov (nádob) a posílá je (potrubím) posluchači, který vybírá myšlenky/objekty ze 

slov/nádob.“ 11 Například:

 Pokus se vtěsnat více myšlenek do méně slov.

 Nakonec nám došlo, co jste nám chtěli naznačit. 

 To jsou jenom prázdná slova.

 Ta věta neobsahuje žádný význam.

Na potrubních metaforách si Lakoff a Johnson všímají toho, že je nejprve obtížné 

zaznamenat, že se vlastně jedná o metaforu. Z takto formulovaných sdělení navíc podle nich 

získáváme dojmy, které jsou minimálně krajně diskutabilní. Například metafora, která 

odkazuje ke slovům jako k objektům, je činí nezávislými na konečném příjemci (a v podstatě 

                                               
8 Lakoff, Johnson  (2002, str. 17)
9 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 73)
10 Zde si nemohu odpustit drobný rozbor slova „přiblížit“ – v kontextu, v jakém byl mnou použit, znamená 
„objasnit“, „pomoci lépe pochopit“, „osvětlit“ – přičemž už i ono „osvětlit“ je další metaforou, která je 
s metaforou předchozí koherentní – je tedy vidět, že obě tyto metafory zapadají do našeho hlavního 
metaforického systému vyjadřování.  Výraz „přiblížit“ by podle Lakoffa a Johnsona spadal pravděpodobně do 
kategorie tzv. orientačních metafor – viz dále.
11 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 22)
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i na vysílateli sdělení), budí zdání, že slova a věty jsou nositeli významu samy o sobě.12  

Lakoff a Johnson uvádějí, že: „Takové metafory jsou přiměřené za mnoha situací, a to za 

těch, kdy kontextové rozdíly nehrají roli a kdy všichni účastníci rozpravy chápou věty týmž 

způsobem.“13 Je ovšem mnoho takových případů, kdy je kontext naprosto nezbytný ke 

správnému (ve smyslu takovému, jaký zamýšlel vysílatel) pochopení rozpravy. Lakoff a 

Johnson uvádí větu „sedněte si na to moštové místo,“  kterou ve skutečné konverzaci 

zaznamenala Pamela Dowlingová. Ten, kdo by nebyl obeznámen s kontextem, by asi těžko 

odhadl, co je vlastně myšleno oním „moštovým místem“. „Izolovaně tato věta nemá žádný 

smysl, protože výraz moštové místo konvenčně neodkazuje (nereferuje) k nějakému druhu 

objektů.“14 Autoři nicméně poukazují na to, že pojem je metaforou strukturován jen částečně 

– určitými způsoby se dá rozšířit, jinými naopak nikoliv (metaforické pojmy nelze chápat 

zcela doslovně, na druhou stranu je ovšem jistých oblastech jazyka, například v poezii, možno 

nacházet nové a nečekané významy pojmů).

Kromě doposud zmiňovaných „strukturních metafor“, tedy pojmů strukturovaných na základě 

jiného pojmu, rozlišují Lakoff a Johnson také „orientační metafory“. Jedná se o takový 

jazykový jev, kdy metaforický pojem „nestrukturuje jeden pojem na základě druhého pojmu, 

nýbrž místo toho organizuje celý systém pojmů, a to všechny vůči sobě navzájem.“15

Označení „orientační metafory“ zvolili Lakoff a Johnson proto, že většina těchto metafor má

nějakou spojitost s orientací v prostoru: např. nahoru – dolu, dovnitř – ven, vpředu – vzadu. 

Zaměřme se nyní na metaforu ŠŤASTNÝ JE NAHOŘE, SMUTNÝ JE DOLE. Podle autorů 

vede tato metafora například k těmto větám:

 Dnes se mi zvedla nálada.

 Povzneslo mě to na duchu.

 V poslední době jsem úplně na dně. 

 Upadl jsem do deprese.

Podobně fungují také metafory:

 VĚDOMÝ JE NAHOŘE, NEVĚDOMÝ JE DOLE

                                               
12 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 23)
13 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 23)
14 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 24)
15 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 23)
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 ZDRAVÍ A ŽIVOT JSOU NAHOŘE, NEMOC A SMRT JSOU DOLE

 MÍT AUTORITU NEBO SÍLU JE NAHOŘE, BÝT PODROBEN AUTORITĚ NEBO 

SÍLE JE DOLE

 VÍCE JE NAHOŘE, MÉNĚ JE DOLE

 PŘEDVÍTALNÉ BUDOUCÍ UDÁLOSTI JSOU NAHOŘE (A V PŘEDU)

 VYSOKÉ POSTAVENÍ JE NAHOŘE, NÍZKÉ POSTAVENÍ JE DOLE

 DOBRÝ JE NAHOŘE, ŠPATNÝ JE DOLE

 MORÁLNOST JE NAHOŘE, AMORÁLNOST JE DOLE

 RACIONÁLNÍ JE NAHOŘE, EMOCIONÁLNÍ JE DOLE

Jak vlastně dochází ke vzniku tohoto druhu metafor, tedy orientačních metafor? Podle 

Lakoffa a Johnsona zde hraje velkou roli fyzická báze. Jedná se v podstatě o určitou reflexi 

fyzických a fyzikálních zákonitostí, propojených samozřejmě s kulturní zkušeností16. Tak 

například ten, kdo je vzhůru, nachází se spíše v pozici vzpřímené, naopak ten, kdo spí, bude 

pravděpodobně vleže. Stejně tomu bude i u zdravého a nemocného. Taková metafora tedy 

může sloužit jako nástroj k porozumění pojmu jen na zkušenostní a znalostní bázi. Lakoff a 

Johnson ovšem připouštějí, že v případě znalostních bází, na které poukazují, jde více či méně 

o pouhé odhady. Dodávají také, že „ve skutečnosti máme pocit, že žádná metafora se nikdy 

nedá pochopit a tím méně adekvátně reprezentovat nezávisle na její zkušenostní bázi.“17

Znalostní (zkušenostní báze) přitom může mít mnoho podob a záleží vždy na kombinaci 

širšího a okamžitého kontextu, jak metafora bude / měla by být pochopena.  

Autoři upozorňují, že existují i jiné, méně významné metafory, například ŠŤASTNÝ JE 

ŠIROKÝ, SMUTNÝ JE ÚZKÝ (př. „Nadmula se pýchou“), ty jsou ovšem pro jejich 

teoretické účely spíše okrajové. V rámci praktického výzkumu, který je součástí této 

diplomové práce, a odehrává se na pozadí konkrétních sdělení, bude ovšem potřeba zaměřit se 

i na tyto skutečnosti a snažit se o vlastní vhled a odvozování původu / příslušnosti 

jednotlivých metaforických pojmů. 

                                               
16 Dobrý je nahoře, špatný je dole – na tomto příkladě je dobře vidět propojení s kulturně danou stránkou 
významu. V křesťanské tradici je nahoře nebe, dole peklo, a toto rozdělení není ani v jiných kulturách nijak 
výjimečné.
17 Lakoff, Johnson  (2002,  str. 32)
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Jak jsem již naznačila na předchozích řádkách, metaforické pojmy jsou kulturně koherentní. 

To ovšem také znamená, že v odlišných kulturách bude i jejich význam odlišný18. Srovnejme 

například s metaforou MÉNĚ JE VÍCE, kterou bychom mohli vysledovat ve vyjadřovacím 

systému trapistických mnichů (příklad uvádí Lakoff a Johnson).

Jako další kategorii metafor vymezují Lakoff a Johnson metafory ontologické, kdy jsou 

zkušenosti chápány jako objekty a látky. V onotologických metaforách se podle autorů odráží 

lidská potřeba ohraničovat nespojité a neohraničené jevy tak, aby s nimi člověk dokázal 

zacházet podle svých potřeb – jde tedy o jisté přizpůsobení potřebám vnímání a prožívání. 

Ontologické metafory tedy slouží k referenci, kvantifikaci, apod. Lakoff a Johnson vymezují 

velké množství ohledů, ve kterých ontologické metafory úspěšně plní svou funkci. Do 

ontologických metafor Lakoff a Johnson zahrnují: metafory odkazující k území (metafory 

nádob – např. hlava je nádoba, které obsahuje myšlenky), k zornému poli, k událostem, 

činnostem, dějům a stavům. Důležitou podskupinou je dále personifikace, kdy je fyzický 

objekt specifikován jako lidská bytost, tedy něco nikoliv lidského vnímáme jako lidské. 

Lakoff a Johnson se věnují také metonymii, která stejně jako metaforické pojmy dokáže 

strukturovat naše chápání, vnímání a prožívání.

V rámci této diplomové práce bude pohled Lakoffa a Johnsona užitečný proto, že se zaměřím 

na metaforické (a metonymické) pojmy obsažené v analyzovaných textech a na jejich kontext 

v rámci sdělení a kulturních souvislostí. Považuji sice terorie Lakoffa a Johnsona spíše za 

nastínění směru, kterým je možno se ubírat, než za konečný a úplný výčet možností chápání 

metafor,  nicméně tento směr považuji za správný a přínosný. 

UNIVERZÁLNÍ CHÁPÁNÍ JAZYKA?

V podstatě celou touto diplomovou prací prostupuje základní otázka: Je vůbec možné 

analyzovat novinový text a pokoušet se vztáhnout jeho význam a účinek na širší skupinu 

obyvatel? Je možné analyzovat záměr nebo alespoň pochopit význam, který se do sdělení 

snažil jeho autor vložit? A je následně možné věrně odhadnout důsledky takového textu na 

vnímání a chápání příjemce?

                                               
18 V rámci výzkumu v této diplomové práci vycházím z předpokladu, že kulturní rozdíly nejsou tak velké, aby 
bránily pochopení a převedení významů z francouzského do českého jazyka. Drobné odlišnosti naopak považuji 
za obohacující a pro současnou i budoucí výzkumnou práci v této oblasti velmi inspirující.
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Pohledy na chápání významů u jednotlivců a větších kulturních celků se ve filozofii (nejen) 

jazyka liší. Noví mysteriáni, skupina filozofů 20. století, například zastávají stanovisko, že 

univerzální porozumění v podstatě není možné. Pojmový aparát, kterým se řídí naše 

komunikace, je sice určen konvencí, a významy by tedy měly být v dané kultuře zřejmé 

většině účastníků této komunikace, nicméně ani to podle Nových mysteriánů není zárukou 

univerzálního chápání významů. Jejich snahou je dokázat, že ve skutečnosti každý člověk 

ztělesňuje určitý pohled na svět, který je více nebo méně rozdílný od pohledu ostatních. 

Lidské vědomí je něco tak unikátního a individuálního, že podle Nových mysteriánů nikdy 

nebudeme schopni do něj proniknout. Jediné vědomí, které je nám otevřeno je to naše, ale to, 

co probíhá ve vědomích jiných lidí, je nám naprosto cizí. V rámci povšechného porozumění 

samozřejmě chápeme, co to znamená např. cítit bolest, ale vycházíme při tom pouze ze své 

vlastní zkušenosti, kterou není možno nijak porovnat se zkušeností druhého jedince. To, 

jakým způsobem cítím bolest já, může být ve skutečnosti naprosto odlišné od způsobu, jakým 

ji prožívá někdo jiný.19

Skutečnost lze podle Nových mysteriánů poznat jen neverbálně, mimolingvisticky a takové 

neverbální poznání je naprosto individuální a opět nesdělitelné. Na druhou stranu stejně tak, 

jako má v úvahách o jazyce a chápání světa své místo relativismus v podání například 

zmíněných Nových mysteriánů, uplatňuje se i opačný směr, universalismus. Jedním 

z nejznámějších zastánců tohoto směru je americký lingvista Noam Chomsky. Ten rozvíjí 

karteziánskou racionalistickou tradici, která předpokládá existenci univerzálií v lidské mysli. 

Chomsky předpokládá a snaží se prokázat existenci tzv. univerzální gramatiky, tj. jakési 

vrozené znalosti základních gramatických struktur, které v sobě obsahuje každý jazyk. K této

myšlence ho přivádí mimo jiné skutečnost, že děti z nejrůznějších jazykových prostředí jsou 

schopny až neuvěřitelně rychle obsáhnout svůj mateřský jazyk a hovořit jím. To, co je 

obsaženo v našem mozku (vědomí), tedy jakýsi základní rámec, který nám umožní rozšiřovat 

a používat gramatické struktury, Chomsky považuje za biologicky dané, jedná se podle něj o 

část našeho zděděného mentálního aparátu specifického pro lidský rod. Vzhledem k tomu, že 

naše poznání světa je založeno na biologické struktuře mozku, je jí také omezeno. Dalo by se 

                                               
19 Stejně tak můžeme spekulovat například i o tom, jak jednotlivci vnímají barevné spektrum. V rámci kultury 
jsme se například naučili poznávat, co je červená – neexistuje ovšem žádný vědecký způsob, jak srovnat 
červenou tak, jak ji vidím já, a tak, jak ji vidí někdo jiný. Ve skutečnosti je docela dobře možné, že můj partner 
například vidí červenou tak, jako já zelenou, díky konvenci ovšem ví, že „zelená“ se jmenuje „červená“. Tento 
příklad je samozřejmě poněkud extrémní. Zajímavé je ale také srovnání kulturních odlišností ve vnímání barev: 
Miroslav Sikora ve své bakalářské práci z roku 2009 obhájené na Univerzitě Palackého například zkoumá 
rozdíly ve vnímání barev Čechů a Číňanů. V práci se snaží zmapovat slovní zásobu používanou pro pojmenování 
barevných odstínů v češtině a čínštině. Jeho výzkum je zaměřen zejména na barvu qing, která nemá v češtině 
ekvivalent.
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tedy říci, že svět poznáváme podle Chomského ne tak, jak skutečně je, ale tak, jak je náš 

mozek přizpůsoben k jeho vnímání. Zároveň ovšem tento způsob vnímání by měl být do 

určité míry všem lidem společný. Kritici Chomského se ohánějí20 argumentem, že jeho teorie 

zkoumá příliš malé množství jazyků a je soustředěna z velké části na angličtinu. Příliš malý 

vzorek jazyků, na kterém se Chomsky se svými kolegy snaží založit tvrzení o univerzální 

gramatice, je pro snahu o potvrzení „univerzálnosti“ dle mého názoru skutečně nevhodný, 

ačkoliv to nemusí nutně znamenat nepravdivost teorie. 

JAZYK A MOC – Michel Foucault, Roland Barthes

Tato diplomová práce si klade za cíl reflektovat, zda a jak odrážejí mediální výstupy 

zkoumané v analytické části mocenské aspekty Francie a České republiky. Uvažuji-li o moci, 

činím tak především s ohledem na poststrukturalistické teze Michela Foucaulta, ponejvíce pak 

v tomto případě vycházím z jeho knihy Je třeba bránit společnost.21 Co vlastně název této

knihy znamená? Pojem „bránit“ se dá v rámci systému metaforického vyjadřování zařadit pod 

pojem „válka“ (viz výše Lakoff, Johnson). To není ve Foucaultově případě ani trochu 

nahodilé. Snaží se totiž analyzovat moc a její působení právě na základě jakési nekončící 

války, používá k tomu tedy i náležitého slovního výraziva a zdá se, že si velmi dobře 

uvědomuje souvislosti, které později, v roce 1980, přednesli  Lakoff a Johnson. Odpovídá to 

Foucaultově myšlence, že moc není čímsi přirozeně daným, moc není ani ničím, co by se dalo 

určit jakýmsi absolutním a ideálním zákonem. 

Foucault se ve své práci snaží přijít na to, co vlastně moc je, jak vzniká, k čemu slouží a jaké 

má důsledky. Nesnaží se na to ovšem přijít metodou dedukce, která podle něj není správná, 

protože vychází od obecných jevů, ale spíše analýzou konkrétních projevů moci, způsobů 

jejího uplatňování a jejích praktických důsledků. Jde o to, jakým způsobem se moc ukazuje –

činí tak především formou represe. Zkoumáním toho, jak tato represe probíhá, na koho se 

zaměřuje a jak je praktikována se o moci můžeme dozvědět mnohem více. 

Při analýze mocenských vztahů je možno vycházet z různých modelů. Foucault nejprve 

ukazuje nedostatky spojené s ekonomicko-politickým pojetím moci. Moc je zde pojímána 

                                               
20 Zde si nemohu odpustit malou odbočku ke slovu „ohánět se“ – podle výše zmíněné terorie Lakoffa a Johnsona 
o metaforách, kterými žijeme, by se jednalo s největší pravděpodobností metaforické vyjádření koherentní 
s metaforou, že ARGUMETACE/SPOR JE VÁLKA. 
21 FOUCAULT, Michel: Je třeba bránit společnost. Praha : Filosofia, 2006. 281 s.
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jako objekt směny, moc je zde dávána, získávána. To ale podle Foucaulta není správné 

východisko, protože moc je vykonávána, moc existuje právě a jenom v aktu. Nejde o 

udržování a obnovování ekonomických vztahů, nýbrž o vztah síly. A projevem síly jsou právě 

výše zmíněné represivní mechanismy. Kritizuje také pojetí suverenity jakožto východiska 

moci, s čímž operuje filosoficko-právní diskurs, protože tato suverenita předpokládá nějaké 

původní a přirozené právo. Foucault tvrdí, že politika je pokračování války jinými prostředky. 

Nastiňuje trojúhelník moc-právo-pravda, ve kterém je důležité, že každá moc musí vytvářet a 

uzákoňovat určitou pravdu, produkování pravdy je v podstatě uskutečňováním moci. Ukazuje 

následující přerod: Spory mezi jedinci a skupinami přecházejí na úroveň států, které se stávají 

jako jediné oprávněny k operování s válkou a válečnými mechanismy. Od toho se následně 

odvíjí i jejich struktura a vytvoření armády jakožto oficiální instituce. Přibližně od 17. století 

se objevuje diskurs, v němž je válka základním tvořitelem státu. Znamená to, že díky válce –

která se ovšem neřídí žádnými ideálními předpoklady ani zákony, ale je prostorem pro 

porovnávání sil a boj o moc, je ustanoveno určité vnímání, které je následně považováno za 

správné. Vítězná strana, tedy stát, se pak snaží právě s využitím pojmů suverenity, pravdy a 

přirozeného práva, dokázat, proč právě ona je tou správnou stranou – samozřejmě s vnitřním 

vědomím toho, že je potřeba ospravedlnit porobení opozice a zdůvodnit její porážku. Neměli 

bychom toto pouštět ze zřetele, protože potom by se nám mohlo snadno stát, že bychom takto 

podanou pravdu přijali jako původní, ideální a jedinou možnou výchozí pro další úvahy. 

Válka podle Foucaulta vlastně neustále pokračuje a je potřeba vyvést ji na světlo a 

uvědomovat si její působení – právě o to se pokusím v analytické části této diplomové práce.

Michel Foucault není jediným představitelem poststrukturalismu, který odmítá představu 

jazyka jakožto nástroje, který by fungoval prostě jako umožnění vyjádření nějakého předem 

daného smyslu. Roland Barthes se ve své inaugurační přednášce na Collége France22

s názvem Lekce23 zabýval právě jazykem a jeho normativní funkcí. Tématem pro Barthese 

není jazyk jako na moci ve nezávislý fenomén, ale jako fenomén právě ve spojení s touto 

mocí. Moc vidí Barthes jako téměř vše prostupující – kromě toho, že se pochopitelně 

projevuje ve státě a třídách, projevuje se podle něj také ve vžitých názorech, módách, 

sportech, a dokonce i v rodinných a privátních vztazích. Ze všeho nejvíce se ale podle 

Barthese projevuje v jazyce: „...moc je parazitem transsociálního organismu spjatého 

                                               
22 Bez zajímavosti jistě není, že do funkce ho navrhl právě Michael Foucault, kterého v Lekci Barthes také 
zmiňuje jako jednu z názorově sobě nejbližších osobností.
23 Lekce. Inaugurační přednáška na Collège de France. Přel. Miroslav Petříček. In M. Merleau-Ponty, C. Lévi-
Strauss, R. Barthes: Chvála moudrosti. Bratislava, Archa, 1994
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s dějinami člověka jako celkem a nejen s jeho dějinami politickými, historickými. Tento 

objekt, v němž je od vší lidské věčnosti zabudována moc, je řeč, či abychom byli přesnější –

její závazný výraz, jazyk. Řeč je zákonodárství, jazyk je kód.“24 Barthes zdůrazňuje, že každý 

jazyk je třídění, a každé třídění má charakter útlaku. Odkazuje se na Jakobsona, který odhalil, 

že jazyk není definovaný tolik tím, co nám neumožňuje říci, jako spíše tím, co nás říci nutí. 

Praktické příklady vybírá Barthes ze svého rodného jazyka, tedy z francouzštiny. 

Poznamenává, že ve francouzštině je nutné stavět subjekt ještě před to, co se jedinec chystá 

říci, stejně tak při hovoru o jiných osobách či jejich oslovování je vždy nutno použít osobní 

zájmeno – už jen tento fakt podle Barthese tvoří a posiluje jakési odcizení tím, že vytváří 

jasné a nepřekonatelné hranice mezi individualitami. Stejně tak si Barthes všímá, že 

francouzština nutí své uživatele zvolit si mezi mužským a ženským rodem, protože 

neposkytuje možnost použití neutra. „....jazyk,“ tvrdí Barthes, „jako performance každé řeči, 

není ani zpátečnický, ani pokrokový, nýbrž je prostě fašistický.“25 Následně upřesňuje, že 

fašismus nespočívá v tom, že se něco zakazuje říkat, nýbrž v tom, že se něco říkat nutí, jak 

jsem již zmínila v předchozích řádkách. Moc se do jazyka podle Barthese promítá dvěma 

hlavními způsoby – autoritou tvrzení a stádností opakování. Každý, kdo používá jazyk, se 

podle Barthese podílí na reprodukci jeho mocenské složky, a to právě z toho důvodu, že 

podstatou jazyka je právě opakování, potvrzování již jednou vyřčeného. Když tedy používá 

jazyk, jsem podle Barthese „...současně pánem i rabem, nezůstávám pouze u toho, co již bylo 

řečeno, nezařizuji se pohodlně ve služebnosti znaků: říkám, tvrdím, vtloukám to, co 

opakuji.“26 Pro Barthese ovšem není nemožné alespoň částečně se této moci jazyka, které 

jsme nutně vystaveni, vyhnout. Jeho cesta ovšem nevede přes jazyk žurnalistů. Oblastí, kde je 

možno dle Barthesova mínění alespoň částečně mocenské povaze jazyka uniknout, nebo spíše 

se ji pokusit obejít, je totiž literatura. Literatura pro Barthese představuje „...blahodárnou 

lstivost, (tento) úskok, (toto) velkolepé vnadidlo, které dovoluje slyšet jazyk vně moci a v záři 

permanentní revoluce řeči...“.27 Své tvrzení podporuje Barthes tím, že literatura řeč pouze 

prostě nepoužívá, nýbrž ji předvádí a experimentuje s jejími možnostmi. Narozdíl od toho 

mediální výstupy, které jsou předmětem mého zkoumání, jsou příkladem praxe zcela opačné: 

autorům v nich pravděpodobně nejde primárně o hru s jazykem a o zkoušení jeho flexibility, 

jejich předpokladem je naopak snaha podat sdělení tak, aby bylo s co největší 

                                               
24 Barthes  (1994, str. 83)
25 Barthes  (1994, str. 84)
26 Barthes  (1994, str. 85)
27 Barthes  (1994, str. 85)
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pravděpodobností pochopeno v jednom a určitém smyslu. Aplikováno je právě ono 

opakování, zmiňované Barthesem, které umožňuje co nejširší možné pochopení 

předkládaného textu. 28

OBRAZ A SKUTEČNOST

V rámci analýzy pro účely této diplomové práce se zaměřuji především na textové materiály 

získané z vybraných českých a francouzských tištěných deníků. Při třídění těchto materiálů 

jsem si ovšem všimla, že doprovodné fotografie mnohdy velmi zajímavě doplňují promluvu 

(sdělení) textového mediálního výstupu. Zaujalo mě, že doprovodné obrazové materiály často 

umocňovaly významy, které byly v textu zastoupeny spíše subtilně, dalo by se možná říct 

skrytěji, než je tomu u fotografie. Dovolím si usuzovat, že tento rozdíl spočívá v možnostech 

a mezích interpretace fotografie a psaného textu. Zatímco psaný text obsahuje určitou 

promluvu zakódovanou do slov, v obraze toto přímo nenajdeme. A tak v rámci psaného textu 

máme užší prostor pro to, aby se nám čtené asociovalo s dalšími významy, nebo spíše aby 

tyto významy denotovalo. Obrazové materiály potom podle mého názoru zobrazovaly možné 

denotace v syrovější podobě a rozšiřovaly pole pro chápání textových materiálů. Rozhodla 

jsem se proto, že kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu tištěných mediálních výstupů 

doplním také o doprovodnou analýzu fotografií, které byly k těmto výstupům přičleněny – a 

to i přesto, že z článků, které se ukázaly být vhodné pro analýzu, byl doplněn o obrazový 

materiál (fotografii) jen jeden. I tak pokládám za přínosné informace a významy, které jsou 

touto fotografií neseny.

Jaká je vlastně povaha fotografie? Jak je možno s ní manipulovat? V rámci textu je možno 

manipulovat s obsahem buď záměrně tím, že uvedeme nepravdivé informace, propojíme 

informace s určitým kontextem, vyzdvihneme pouze určité informace. Text ovšem 

manipuluje svým příjemcem také  (předpokládám, že povětšinou) bez záměru pisatele, jak 

jsme mohli vidět v předchozích kapitolách. U fotografie je pak povaha podobná – nalezneme 

zde jak manipulace cílené, tak manipulace subtilnější povahy. 

                                               
28 Barthes používá také pojem „stádnost“, což je podle mého názoru pojmenování, které má (minimálně v naší 
současné kultuře, která klade velký důraz na individualitu) jistý pejorativní ráz. Chtěla bych proto poznamenat, 
že onu stádnost (nejen) zpravodajských textů pokládám za nutnou a ve svém ohledu i přínosnou pro účely 
žurnalistiky. Tak, jako v jiných případech, i zde jde ale především o nutnou reflexi, která by měla provázet psaní 
í porozumění žurnalistických textů.
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Záměrná manipulace s fotografii – historie a současná opatření, která jí 
mají za cíl předejít

Manipulace s fotografií, které mají za cíl předevšim vylepšit určité nedostatky či vyvolat 

umělecký dojem, jsou jednou kategorií – druhou kategorii pak tvoří politická fotografická 

manipulace. Ve chvíli, kdy ve sdělovacích prostředcích nastupuje ilustrační – reportážní 

fotografie, otevírá se nový prostor pro úpravu fotografie, je přímo ovlivňována refrence o 

skutečnosti, která je následně předkládána příjemcům.

Historie je protkána nesčetnými příklady fotografické manipulace, od jemných forem úprav 

až po úplné změny zobrazované situace – vymazání nepohodlných osob, fotomontáže apod.

Podrobný rozbor nabízejí ve své knize Soumrak fotožurnalismu?29 Láb a Lábová. Směry, 

kterými se politická manipulace ubírá, jsou podle nich v zásadě dvojí: první směr je veden 

snahou zobrazit určitou skutečnost v co nejlepším světle, druhý směr se pak naopak snaží 

očernit protivníka, informovat o události v co možná nejvíce negativním smyslu, apod. 

Vyjímkou není ani propojení umělecké a politické fotografie, kde fotografická manipulace 

sloužila umělci ke kritické reflexi politické situace. Za prvního masovější využití fotografické 

manipulace pro politické účely je považována obrazová dokumentace Pařížské komuny. 

Vědomé podvrhování fotografií sloužilo k manipulaci se skutečností a předkládání falešných 

důkazních materiálů. Zajímavou formou manipulace obrazem, která našla uplatnění ve 

Francii, je i dodatečné inscenování situací s pomocí herců. Jednou z nejznámějších fotografií, 

které vznikly tímto způsobem, je v souvislosti s Francií zachycení popravy generálů Lecomta 

a Thomase. Tito generálové sice doopravdy zahynuli v první den Komuny, nejednalo se 

ovšem o promyšlenou akci Komuny, nýbrž o ušlapání davem. V meziválečném období, 

během kterého v Německu panovala politicky velice napjatá atmosféra, působil v Německu 

výtvarník John Heartfield, který využíval fotomontáže k tvrdé kritice nacistických postojů. 

Jeho práce byly uveřejňovány převážně v levicově orientovaném dělnickém listu Arbeiter 

Illustrierte Zeitung. Technikou, kterou Heartfield nejvíce používal, byla fotomontáž. Jedním z 

jeho děl je fotomontáž Adolf, the superman z roku 1932. Během druhé světové války a v 

poválečném období se ve velkém množství objevovaly také politické retuše. Z fotografií byly 

odstraňovány nejen nepohodlné osoby, ale také nápisy, hesla, vlajky – všechny ideově 

nepřípustné obrazové prvky. Jedním z nejznámějších příkladů jsou fotografie, na kterých 

vedle Lenina stojí Lev Davidovič Trockij a Lev Borisovič Kameněv – jeho blízcí 

                                               
29 LÁBOVÁ, Alena; LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu?. Praha : Karolinum, 2009. 281 s.



25

spolupracovníci. Když byli tito muži později vyloučeni z komunistické strany a pro režim se 

stali nepohodlnými, na příkaz Stalina byli oba z fotografií vymazáni. Láb a Lábová zmiňují 

také další případ politické retuše: „...záběr bývalého lidového komisaře pro vnitřní věci 

(NKVD) a pro lodní dopravu Nikolaje Ježkova z procházky se Stalinem na břehu řeky Volhy. 

Po roce 1939 Ježkov jako politická persona non grata z veřejného života i ze snímku mizí. 

Kouzlem nechtěného je fakt, že komisaře lodní dopravy na snímku nahradila hladina řeky 

Volhy.“30 Politická retuš se ovšem nevyhnula ani českému prostředí. Jmenujme jako příklad 

fotografii Klementa Gottwalda při projevu na Staroměstském náměstí, z níž byl po roce 1952 

vyretušován ministr zahraničí Vlado Clementis, nebo fotografii z období Pražského jara, z níž 

byl vyretušován Alexandr Dubček (ten, kdo fotografii retušoval, na snímku pravděpodobně 

omylem ponechal pouze Dubčekovu botu). Českému prostředí se nevyhýbaly ani kompozitní 

fotografie: Láb a Lábová uvádějí jako příklad záběr prezidenta Antonína Zápotockého, který 

z balkonu promlouvá k velkému shromáždění lidí. Tento dav byl ovšem do fotografie přidán 

až ex post, z jiného snímku. 

Pravděpodobně nejjednoduší formou manipulace s fotografickým materiálem je pak cenzura a 

zákaz zveřejňování. Snímky není potřeba upravovat a snažit se ovlivňovat na nich zobrazené 

skutečnosti, pokud se zkrátka nepustí před zraky veřejnosti. Manipulaci s veřejným míněním 

je možno vidět i ve snaze zakrýt některé skutečnosti a znemožnit tak občanům utvořit si 

celistvý obraz a zaujmout kritický postoj.

Výhodou pro badatele a historiky fotografie je v těchto případech bezpochyby fakt, že takové 

snímky bývají většinou velmi pečlivě střeženy v trezorech a archivech. Protože se ale režimy 

mění a střídají, za nějaký čas se většinou snímky nakonec stejně ukáží světu a to, co mělo 

zůstat skryto, nám nakonec paradoxně pomáhá nazřít tehdejší okolnosti v plném světle.

V Londýnské Proud gallery se v roce 2000 uskutečnila výstava s názvem Censored, na které 

byly zveřejněny snímky Adolfa Hitlera při tanci. Adolf Hitler, který si velice pečlivě budoval 

mediální obraz přísného státníka, a zakládal si na své image modly, během svého politického 

působení velice dbal na to, aby se na veřejnost nedostaly fotografie, na kterých by působil 

příliš lidsky. Tanec, hovor s přáteli nebo obyčejné lidské činnosti ve spojení s Hitlerem tak na 

publikovaných fotografiích tehdejší doby nepřipadaly v úvahu. Obrazové materiály, které 

byly v tomto směru tehdy nepřípustné, se nám proto ke shlédnutí nabízejí až v několika 

posledních desetiletích.

                                               
30 Láb, Lábová (2009, str. 33)
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S příchodem digitální fotografie se manipulace s fotografií stala z technologického hlediska 

mnohem snadnější. Možnosti digitálních úprav a sama podstata této fotografické technologie 

skýtají množství možností, jak do fotografie zasahovat. Stejně jako v předchozích případech 

se záměry této činnosti liší: může jít o praktické aspekty (přizpůsobení fotografie formátu 

obálky časopisu), umělecký záměr, snaha zdokonalit nedokonalou skutečnost (fotografie 

modelek v modních časopisech), a pochopitelně také snaha ovlivnit nazírání určitých 

politických osob, jevů a situací. 

Specifika, která s sebou digitální fotografie přináší, jako první definoval britský kurátor a 

teoretik Paul Wombell: 31

 při vzniku fotografie je chemický proces nahrazen procesem elektronickým,

 originál fotografie již není originálem v původním smyslu slova, existuje v několika 

různých modifikacích,

 upravování fotografického obrazu a manipulace jsou snadnější,

 fotografické obrazy jsou zapojeny do globálního informačního a komunikačního 

systému,

 fotografie určené pro archiv jsou ukládány do počítačové databanky,

 charakteristická je vysoká rychlost přenosu fotografií, zejména fotografií určených pro 

zpravodajské účely, 

 dochází ke konvergenci fotografie s dalšími, dříve pro ni vzdálenými médii.

Součástí Wombellovy knihy je i esej Freda Ritchina s názvem The end of photography as we 

know it, ve které se Ritchin skepticky vyjadřuje k budoucnosti fotografie jakožto média 

zobrazujícího pravdivě skutečnost. Otázkou však zůstává, zda fotografie ještě před příchodem 

digitálních technologií dokázala zobrazovat objektivní realitu: V teorii médií velice hlasitě 

zaznívá názor, že tomu tak není – v této diplomové práci takový názor reprezentují tvrzení 

Viléma Flussera (viz dále).

Je nutné konstatovat, že digitální éra přináší kromě snadnější technologické manipulace 

fotografií také opačné aspekty. „Pokud dnes dojde k fotografickému podvodu, je 

pravděpodobné, že stejná situace bude zaznamenána několika dalšími zdroji ve své autentické 

podobě, a tudíž je vysoká pravděpodobnost odhalení takového podvodu.”32 I tak se ale s 

                                               
31 Láb, Lábová (2009, str. 39)
32 Láb, Lábová (2009, str. 44)
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úpravami digitálních fotografií často setkáváme, což především pro zpravodajství a 

dokumentaristiku může být velkým problémem. Renomované tiskové agentury a fotografové 

se proto po několika aférách s odhalenými manipulacemi rozhodli pro sepsání etických 

kodexů, které by měly pomoci zachovat charakter reportážních a dokumetárních fotografií. Za 

všechny jmenujme etický kodex agentury Reuters:33 Dočítáme se v něm, že takové zásahy do 

fotografií, které by nebyly vyloženou nutností, jsou nepřípustné. Zároveň i ty úpravy, které 

jsou nezbytné, by měly být velice kontrolované a měly by se řídit přísnými pravidly. Kodex 

agentury Reuters mimo jiné obsahuje upozornění, že „Photoshop34 je sofistikovaný program 

pro manipulaci obrazu. Používáme pouze malou část možností tohoto programu pro úpravy 

našich snímků, jako je ořez, nastavení velikosti, úprava barevnosti a tonality. Úpravy obsahu 

obrazu pomocí Photoshopu nebo jiného programu povedou k jeho odmítnutí.” Jen o pár řádek 

dále následuje jasné vyjádření postoje k takovým úpravám fotografí, které by mohly u diváka 

vyvolat nepravdivý obraz zobrazené scény / události. „Pravidla jsou: Žádné přidávání nebo 

mazání objektů z originálního snímku (tj. pozměnění púvodního obsahu a novinářské 

bezúhonnosti obrazu). Žádné přehnané zesvětlování, ztmavování nebo rozostřování obrazu (tj. 

klamání čtenářů zakrytím určitých prvků obrazu). Žádné přehnané úpravy barev (tj. 

dramatické změny v originálních světelných podmínkách obrazu).” Tyto požadavky jsou, ač 

formulované odlišně, vlastní všem velkým informačním agenturám. 

Považuji za důležitou tuto tendenci, která se snaží eliminovat matení adresátů fotografií, 

domnívám se ovšem, že pouhá technická omezení nestačí. Dokonce ani když fotograf dodrží 

veškerá předepsaná opatření, není možné zaručit, že fotografie bude čistým odrazem reality. 

Vycházím přitom především z úvah Viléma Flussera, který ukazuje, že už samotným 

použitím fotoaparátu dochází k omezení toho, co nakonec může být zobrazeno – nejedná se 

tedy o přesný odraz reality. Stejně tak je nutné připustit, že ani v případě, že jsou všechna 

výše zmíněná (veskrze technická) pravidla dodržena, není zaručena obsahová „čistota” 

fotografie. Fotograf má vždy i další možnosti, jak  upravit zprávu, kterou do fotografie vkládá 

– například volbu úhlu pohledu, celkovou volbu kompozice, a v neposlední řadě také to, co se 

vlastně rozhodne vyfotit. I když tyto volby nemusí být vždy vědomé, je nepopiratelné, že 

jedna scéna může díky tomu být fotograficky znázorněna různými způsoby – a tím pádem i 

nést různé významy.

                                               
33 Reuters.com [online]. 2008 [cit. 2011-06-04]. Reuters. Dostupné z WWW: 
<http://handbook.reuters.com/index.php/A_Brief_Guide_to_Standards%2C_Photoshop_and_Captions>.
34 Adobe Photoshop je jedním z nejčastěji používaných grafických programů.
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Na vývoji, kterým fotografie prošla, je značně patrná především snaha zachytit reálný svět – a

to co nejpřesněji. Fotografie v sobě nese touhu přesně zachytit, konzervovat a přenášet 

skutečnost. Teoretické a filozofické úvahy o fotografii se z velké části zabývají právě 

problémem skutečného / virtuálního, bez zájmu není ani vliv daného média na lidské vnímaní 

skutečnosti a uvažování. Převážnou většinu těchto teorií a výzkumů spojuje především snaha 

ukázat, že fotografie není přesným odrazem skutečnosti – i když má velkou moc budit tuto 

iluzi. 

Jak jsem již o několik řádků výše nastínila, zkresleného vnímání pravdivosti fotografie si

všímá český filozof zabývající se obrazy a komunikací své doby, Vilém Flusser, a to 

především ve svých dílech Do universa technických obrazů35a Za filosofii fotografie36. Flusser 

rozlišuje tři různá historická období, kterým odpovídají rozdílná převažující média. Zatímco v 

před-dějinné fázi převládá obraz, v dějinné fázi jeho místo nahrazuje text a v post-dějinné fázi 

nastupuje technický obraz. Každá z těchto fází se vyznačuje také různými představami o čase 

a prostoru. Převládající obrazy v před-dějinném světě tento svět formovaly jako prostředí 

magie, věčného opakování a návratu téhož. Toto cyklické pojetí bylo následně nahrazeno 

lineárním historickým pojetím, které vnímalo běh příčin a následků. Psaný text se zde 

projevuje jako systém, který vyvolává a zastupuje obrazy. Od skutečnosti je tedy o stupeň 

vzdálenější, což je však vyváženo jeho menší hodnověrností v očích čtenářů, o textu je obecně 

zvykem více pochybovat než o technickém obrazu. Zatímco historie je charakterizována 

alfabetickým myšlením, postupně se stále více začíná uplatňovat myšlení bodové, numerické. 

To souvisí se vznikem technického obrazu (kam patří právě fotografie). I když by se mohlo 

zdát, že technický obraz je návratem o obrazu tradičnímu, a tedy přímějším popisem 

skutečnosti, opak je pravdou – podle Flussera je totiž technický obraz prostředkem 

k vyjádření textu, jedná se tedy o další stupeň vzdálení se realitě. Technické obrazy ale 

fungují jako tradiční obrazy v tom smyslu, že opět nastolují magické vědomí, ruší vnímání 

linearity a kauzality. Fotografie tak nezobrazuje scénu ze skutečnosti, ale se zobrazením této 

skutečnosti manipuluje a modeluje ji. Jedná se o aparátový výpočet, který je ovlivněn určitým 

programem.  Flusser vyslovuje obavu, že v budoucnu dojde k převzetí moci magií a k 

podrobení politického a vědeckého myšlení. Z toho důvodu ostře kritizuje technický obraz a 

snaží se poukázat, že se nejedná a prosté, jednoznačné a pravdivé zobrazení skutečnosti.

                                               
35 FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSPVU, 2001
36 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994
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Přesto, že technické obrazy ruší lineární dějinnost, samy o sobě nejsou důsledkem magického 

myšlení. V jejich počátcích nalézáme vědu, která utváří prostředky k jejich produkci. Složitost 

a neprůhlednost fungování a výstavby těchto aparátů je spojena s vysokou možností 

manipulace. Flusser v této souvislosti zmiňuje rozdíl mezi obdobím, kdy byl člověk obklopen 

nástroji, a obdobím po průmyslové revoluci, kdy se situace otočila a stroje začaly být 

obklopeny lidmi. Zatímco v první fázi byl konstantou člověk a nástroje byly variabilní, 

obratem se stala konstanta ze stroje a variabilním prvkem je člověk.

Pokoušíme-li se analyzovat fotografii a důsledky jejího působení, je nutné zaměřit se nejdříve 

na aparát, který umožňuje její vznik. Fotoaparát je strojem, který obsahuje určitý program, 

který musí člověk jistým způsobem obsluhovat. Fotografie jsou symbolickým převedením 

skutečnosti do plošného obrazu a každou fotografii je dle Flussera možno chápat jako 

uskutečnění jedné možnosti programu aparátu. 

Aby se eliminovala manipulace, které je vystaven fotograf i následně příjemce vizuálního 

prvku (divák), je zapotřebí, aby fotograf nejen přijímal zautomatizované funkce fotoaparátu, 

ale snažil se tyto funkce využívat nově. Fotografie se tak stane více informační (in-formace, 

tedy způsobení změny stávajícího stavu) a její manipulativní charakter nebude tolik výrazný. 

To samé se vyžaduje od příjemce, který by měl na vizuální prvky nahlížet se snahou o 

rozpoznání kódu a informace, nikoliv je přijímat jako prosté zobrazení reality. 

Důkazem toho, že fotografie není jednoduše zobrazením skutečnosti, je i proces fotografování 

a překážky, které se při něm vyskytují. Fotoaparát funguje do jisté míry jako omezení – na 

fotografii se může objevit jen to, co je fotoaparátem zachytitelné, tedy opět pouze to, pro co 

byl fotoaparát dopředu naprogramován. Program fotoaparátu může být nejen využit, ale také 

překonán – i když je možno zachytit pouze určitý výsek skutečnosti, můžeme se alespoň 

pokusit zachytit ho z rozmanitých a neobvyklých úhlů pohledu. 

Fotografické gesto se člení do souslednosti kroků, jimž fotograf překonává neviditelné 

překážky, které klade objekt. Výsledkem fotografického gesta, tedy zmáčknutí spouště 

fotoaparátu, jsou fotografie. Pro běžného diváka se stávají falešným odrazem skutečnosti, 

čímž je potlačeno vnímání skutečného světa i programu uvnitř přístroje. V případě fotografie 

je ovšem skutečná pouze informace a symbol, nikoliv význam sám o sobě. Divák by proto

podle Flussera neměl na obraz naivně pohlížet jako na reprezentaci vnější skutečnosti, ale měl 

by se snažit dohlédnout informaci, kterou fotografie přináší a měl by se pokusit odhalit nový 

způsob pohledu, který chtěl fotograf do fotografie vložit. 
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K tomu je nutné naučit se rozlišit pojmy, které byly do výsledného technického obrazu 

zašifrovány fotografem, a pojmy, které jsou obsaženy díky programu samotného fotoaparátu. 

Dalším z teoretiků, který se zaměřuje na problematiku elektronických médií (tedy i digitální 

fotografie) a jejich spjatost s lidským vnímám, poznáním a proměnou reality, je Paul Virilio. 

Ve své knize Informatická bomba37 se zamýšlí nad rychlostí a charakterem současného 

informačního světa. Příznačný název knihy „Informatická bomba“ je předzvěstí hlavní 

otázky, kterou si autor klade: Kam média spějí a jaké bude mít jejich vývoj důsledky pro 

společnost?

První Viriliovy úvahy v knize Informatická bomba se týkají vědy: věda se podle Virilia 

vymkla ze svého původního plánu, kdy byla spjata s otázkou po smyslu lidského života. Její 

současná orientace je spíše na výkon – analogické procedury ustupují ve prospěch 

numerických procedur.38 Estetika vědeckého zjevování se mění na estetiku vědeckého mizení. 

Cení se rychlost, efektivita a zvyšování kvantity spíše než kvality. Z vědy se tak stává 

technověda, která se tímto aktem zříká své odpovědnosti k lidskému společenství. Podle mého 

názoru je tento model velmi dobře možné aplikovat i na současné zpravodajství – všimnout si 

tohoto jevu můžeme nejen u elektronických médií, ale i u médií klasických, tištěných.

Objevy, se kterými technověda přišla, podle Virilia značně přispěly ke „konci prostoru“. Díky 

moderním technologiím skutečný prostor ustupuje do pozadí, zmenšují se vzdálenosti – lépe 

řečeno čas, který je potřeba k jejich překonání. Veškerá přítomnost je přítomností na dálku.39

Lidská populace se koncentruje do měst, která poskytují ty správné prostředky 

k telepřítomnosti – rychlá internetová připojení apod. Se spojením na dálku souvisí i dohled 

na dálku – teledohled, který aplikují na své příjemce média. Spolu s těmito technologiemi a 

jejich proměnou se mění i naše vidění – z prostředků zábavy se postupně stávají stroje 

vidění40, které nám obraz samozřejmě podávají určitým způsobem upraveně, zkresleně, 

v jiném rámci, než vnímá lidské oko. Tento pohled, který sdílíme společně s dalšími milióny 

diváků, je příznakem globalizace pohledu. 

Podle Virilia už knihtisk učinil lidi „hluchoněmými“. Jsme zvyklí pouze osamoceně číst, 

nikoliv mluvit. Tedy přijímat informace, nikoliv na ně reagovat. Podobně jsme na tom 

s moderními obrazy: Jsme analfabety obrazu. Spolu s moderními technologiemi a jejich 

                                               
37 VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2004. 167 s.
38 Virilio (2004, str. 10)
39 Virilio (2004, str. 17)
40 Virilio (2004, str. 25)



31

pronikáním do společnosti se vyvíjejí i další „nemoci“: nemoc rychlé dopravy (kinetóza), 

nemoc okamžitého přenosu.41

Americký teoretik médií Neil Postman ve své knize Ubavit se k smrti42 zase ukazuje na 

mnoha příkladech, jak mohutně přispěla fotografie k přeměně nejen médií, ale společnosti 

samotné. Postman si všiml, že zatímco v době novin s převahou textu se lidé zaměřovali na 

faktické informace, s příchodem fotografie nastává situace opačná: zaměřujeme se spíše na 

emoční působení a iracionální dojmy. Ve prospěch vizuálních prvků ubývá textu a zkracuje se 

zároveň i doba, po kterou je běžný čtenář schopen soustředit se na text. Základním nositelem 

informací a potvrzením věrohodnosti daného sdělení se stal obraz. Spolu s tím, jak se snižuje 

naše schopnost vnímat souvislejší množství textu a preferujeme skutečnost zhutněnou do 

formy fotografie, roste i naše potřeba po poutavosti obrazu. I z toho důvodu považuji za 

nezbytnou doprovodnou analýzu obrazového materiálu, kterou jsem v rámci analytické části 

této diplomové práce zpracovala.

MASMÉDIA – charakteristika masových médií obecně, situace 
na poli tištěných deníků v České republice a ve Francii

K tomu, abychom dokázali lépe rozumět informacím, které nám média (pro účely této 

diplomové práce konkrétně tištěné celostátní české a francouzské deníky) zprostředkovávají, 

bude dobré shrnout si, co vlastně masmédia jsou. Následně čtenáře seznámím také 

s podrobnostmi o těchto denících. Tyto podrobnosti se budou týkat převážně vlastnických 

vztahů.

Médium je nejen přenositelem informace, ale také prostředkem komunikace. Komunikaci 

můžeme definovat jako sociální interakci prostřednictvím sdělení. Masmédia potřebují nějaké 

příjemce informací, mezi které by mohla distribuovat soubory symbolů (zástupných znaků). 

Proces komunikace jako takový se odehrává v určitém kódu, který je složen právě ze 

symbolů. K tomu, aby mohla komunikace probíhat, je také nezbytné, aby příjemce dokázal 

k němu vysílaný kód rozšifrovat. 

                                               
41 Se ztrátou možnosti (a touhy) reagovat souvisí nedostatečná kritičnost: i vůči moderním technologiím 
samotným. Přijímání virtuality a její nahrazování reality je podle Virilia důsledkem snahy vyhnout se tělesnosti a 
s ní spjaté konečnosti. Kybernetická věčnost41 nabízí snadno (a rychle) dostupnou alternativu. Přijímáme ji i za 
cenu, že se naše bytí přesouvá do sféry iluzí a realita mizí.
42 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 2010. 192 s.
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Jaký je vlastně význam masových médií? McQuail43 určuje několik základních bodů. Tvrdí, 

že masmédia jsou 1) zdrojem moci, 2) prostředím pro uskutečňování událostí na národní či 

mezinárodní úrovni 3) zdrojem výkladů sociální reality a představ o ní, 4) klíčem ke slávě, 5) 

vymezovatelem toho, co je normální., tedy určovatelem norem a zároveň jsou 6) zdrojem 

zábavy. 

Náhledy na vzájemné vztahy médií a společnosti existují v zásadě dva ve dvou skupinách. 

Jedná se o pohled mediocentrický (přisuzuje mnohem více autonomie samotné komunikaci) a 

o pohled sociocentrický (média jsou spíše odrazem sociálních procesů, politických a 

ekonomických sil), dále pak o pohled  kulturální (pozornost je kladena na kulturu a myšlení) a 

materialistický (v centru pozornosti stojí materiální podmínky). Jejich vzájemnou kombinací 

získáváme následující možné pohledy na média:

 Přístup medio – kulturální: Zkoumá ovlivnění obsahu prostředím

 Přístup medio – materialistický: Zaměřuje se na politickoekonomické a technologické 

aspekty médií.

 Přístup socio – kulturální: Soustřeďuje se na sociální vlivy ovlivňující mediální 

produkci.

 Přístup socio – materialistický: Chápe média jako důsledek ekonomické a 

technologické situace ve společnosti.

Striktně pouze pro jeden z těchto přístupů jsem se nerozhodla, protože se nedomnívám, že je 

nutné snažit se v rozumné míře nahlédnout všechny aspekty, které jednotlivé přístupy 

pokrývají. Proces masové komunikace a komunikace obecně se dá dále dle McQuaila 

vystihnout čtyřmi různými modely, mezi něž patří:

 Přenosový model

Tento model odpovídá dominantnímu paradigmatu masové komunikace, jeho ústředním 

zájmem je samotný přenos určité množiny informací, tedy sdělení. Původní lineární 

přenosový model byl obohacen také o reflexi faktu, že vysílaný obsah je do určité míry 

regulován také reakcemi a požadavky publika44. V pozdější fázi vývoje přenosového modelu 

se tedy „měřítkem účinného jednání (performance) stává uspokojení publika“45

                                               
43 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999
44 Westley a MacLean, 1957
45 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999
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 Rituálový (výrazový) model

Když se James Carey46 zabýval přenosovým modelem, povšiml si jedné jeho výrazné slabiny 

– a totiž že se omezuje pouze na přenos za účelem nějakého ovládání. Dle Careyho však je 

potřeba brát v úvahu také další aspekty komunikace, jako je sdílení, společná víra a 

sdružování. Podstatným pro Careyho není ani tak proces probíhající v prostoru, jako spíše 

proces probíhající v čase, který směřuje k udržování pospolitosti společnosti. Takovýto model 

nazýváme jako rituálový či výrazový. 

 Propagační model

Jedná se o model, ve kterém je komunikace vnímána jako prostředek k předvádění a 

upoutávání pozornosti. Podstatným prvkem tohoto modelu je ekonomický zájem. Existuje zde 

přímý cíl, kterým je získávání pozornosti publika, a dále prodávání této pozornosti 

inzerentům. Jelikož kvalitu pozornosti je těžké měřit a můžeme sledovat pouze kvantitu, stává 

se tedy, že skutečnost, že je obraz známý, je důležitější, než obsah toho, co o něm příjemci 

vědí. Z tohoto modelu vyplývají charakteristické rysy masové komunikace, kterými jsou 

soutěživost, aktuálnost/pomíjivost, objektivita/odtažitost. 

 Příjmový model 

Nejvýraznější odbočení od přenosového modelu představuje tzv. příjmový model. Ten 

předpokládá, že množina příjemců nevnímá sdělení podle toho, jak bylo vysláno, ale jak bylo 

vyjádřeno. Snahou tohoto modelu je přiznat velkou část konstruování významu sdělení právě 

příjemci – jedná se o tzv. analýzu příjmu. Tento přístup vychází hlavně ze strukturalismu a 

sémiotiky. 

Pro potřeby našeho výzkumu se na první pohled zdá vhodné zaměřit se především na 

příjmový model, pokládám ovšem opět za důležité přihlédnout alespoň částečně i k modelům 

zbývajícím – jen tak se nám může podařit nahlédnout zkoumané mediální výstupy 

v dostatečně širokém kontextu. Zároveň si uvědomuji, že tento kombinovaný pohled je 

potřeba neustále usměrňovat, aby nedošlo k přílišnému rozmělnění získaných poznatků.

Specifika tištěných celostátních deníků v České republice

České mediální prostředí je zajímavé především počtem vydávaných mediálních titulů 

v poměru k počtu obyvatel. Podle statistiky přibližně třetina všech obyvatel České republiky 
                                               
46 cituje MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999
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čte pravidelně některé tištěné periodikum (nejen deníky, ale také měsíčníky, týdeníky, apod.). 

Jaká je však informační hodnota, kterou z těchto deníků mohou načerpat? PhDr. Zdeněk 

Zbořil se ve svém článku pro magazín Strategie47 zabývá problematikou rozlišování mezi 

soukromým a veřejným a rozlišováním mezi těmito dvěma oblastmi v rámci médií. Zbořil se 

v tomto článku výrazně inspiroval docentem Jiřím Bystřickým a jeho textem  

Nereprezentativní elity a informační chudoba48. Zbořil cituje Bystřického tvrzení, že 

„soudobá politická praxe (a autor nemá na mysli pouze její stav v ČR, ale i jinde ve světě) 

poněkud trpí neschopností většiny lídrů přesvědčivě definovat, obhájit a rozlišit prostor, v 

němž je zastupována veřejnost, od oblastí, v nichž až příliš často vládne skryté rozhodování: 

jinými slovy, politické elity zaostávají za schopností rozeznávat i jiný rozdíl, než je banální 

odlišení soukromého a veřejného“.  Zbořil tedy upozorňuje, v souladu s Bystřickým, že 

problémem tištěných médií v současnosti není ani tak problém záměrného ideologického a 

názorového ovlivňování příjemců sdělení, jako spíše problém politických elit a následně i o 

nich referujících novinářů rozlišit, co je ještě zájmem veřejným a co už je oblastí soukromých 

zájmů jednotlivce nebo určitých skupin. To se následně podepisuje i na tom, jak příjemci 

těchto informací pozměňují svůj rámec jejich rozlišování.  Zbořil upozorňuje, že současná 

situace na trhu s informacemi není identická jako dejme tomu před padesáti lety – neexistuje 

žádné jasně definovatelné ideologické nebo názorové centrum, které by 

zakazovalo/povolovalo nebo v mírnější formě doporučovalo, jak a o čem psát. I v současnosti 

samozřejmě nalezneme velké množství více či méně vlivných jednotlivců a skupin, kteří se 

snaží obsah mediálních sdělení ovlivňovat. Problémem je ale podle Zbořila a Bystřického 

spíše „neschopnost sdělit nebo pochopit, komu kdo vlastně slouží.“ 

Zbořil dále poznamenává: „Neustálé prezentování politiků a jejich osobních problémů nejen 

vyvolává zájem o ně samotné, ale také dojem, že dělají politiku proto, aby mohli vylézt na 

Mount Everest nebo se oženit či si vyřešit nějaký jiný osobní problém (a opět nemusíme hledat 

jen doma, ale můžeme se rozhlédnout i v blízkém zahraničí). Vytvářejí také dojem, že tzv. 

politici, ve skutečnosti zvolení zástupci lidu, který je, alespoň podle Ústavy ČR, svrchovaným 

držitelem moci, jsou nezodpovědnou, nevolenou a pouze sebeprezentující elitou, kterou lze 

snadno zesměšňovat nebo urážet, aniž si uvědomujeme občanskou zodpovědnost za její 

existenci.“  K tomu dodává, že média si v podstatě neustále hledají cíle, na které by mohla 

                                               
47 ZBOŘIL, Zdeněk. Strategie.cz [online]. 2007 [cit. 2011-06-05]. Strategie. Dostupné z WWW: 
<http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/tistena-media-a-informacni-chudoba-469464>
48 BYSTŘICKÝ, Jiří: Nereprezentativní elity a informační chudoba, Mezinárodní politika XXIX,12/2005,str.34-
36
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zaměřit svůj jednostranně kritický pohled. A to, jeho slovy, nikoli proto, aby se čtenáři něco 

pozoruhodného dozvěděli, ale pouze proto, aby se o něčem mohlo kriticky napsat.

Neuvědomování si toho, kdo o čem vlastně informuje, je potřeba omezit alespoň tím, že se 

zaměříme na pozadí jednotlivých deníků. Vycházet přitom budu z práce PhDr. Milana Šmída 

s názvem Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu49 z roku 2004. 

Šmíd shrnuje majetkové pozadí jednotlivých českých deníků.  V České republice dnes 

vychází sedm celostátních deníků, které kontroluje pět vlastníků. Šmíd nicméně upozorňuje, 

že deník Sport není možné považovat za klasický deník, protože se jedná spíše o tematicky 

zaměřené periodikum. Stejně tak Haló noviny není možné považovat za typický deník, jelikož 

se jedná spíše o mediální platformu Komunistické strany Čech a Moravy. Šmíd uvádí, že, z 

hlediska vlastnických poměrů, žádný z vydavatelů nemá na českém trhu celostátních deníků 

monopolní nebo dominantní postavení.  Rozdílná situace je na poli regionálních deníků – ty 

jsou téměř sto procentně vlastněny (a podle Šmída i kontrolovány) společností Vltava-Labe-

Press (VLP), jejímž majitelem je POL-Print Medien GmbH, většinově vlastněná 

Verlagsgruppe Passau VGP. V rámci analýzy pro potřeby této diplomové práce jsem se 

ovšem soustředila pouze na deníky celostátní. 

                                               
49 ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Praha, 2004. 25 s. Odborná práce. 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.
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České celostátní deníky v roce 2003 – prodaný náklad, čtenost, vlastníci50

název vydavatel vlastník prodaný náklad  

červen 2004x)

čtenost

1+2 Q 2004xx)

Blesk Ringier ČR a.s. Ringier Nederland B.V. – 100 % 522 581 1 490 000

MF Dnes MAFRA a. s. Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellschaft - RBVG 74 %, 

MaF a.s. 26 %

312 603 1 201 000

Právo Borgis a.s. Zdeněk Porybný 91,4 %

drobní akcionáři 8,6 %

182 078 620,000

Lidové noviny Lidové noviny

a.s.

Pressinvest a.s. 96,93 % (100 % 

vlastněná RBVG)

drobní akcionáři 3,07 %

72 270 314 000

Hospodářské 

noviny

Economia a.s. HB-DJ Investments 77,5 %

ČTK 10,9 %

drobní akcionáři 11,6% 

66,448 211 000

Haló noviny Futura a.s. Ústřední výbor KSČM (majorita) 

+ drobní akcionáři

n.a. 49 000

Sport Čs.sport  a.s. Ringier ČR a.s. – 100 % kontrola 

získána koncem roku 2003 

75 080 294,000

x) zdroj: Audit Bureau of Circulation ČR, xx) zdroj: Media Projekt 2004

České deníky kromě Haló novin formálně nejsou závislé na politických stranách a 

konkrétních ekonomických zájmech. I tak je ovšem u nich možné vysledovat určitou 

politickou orientaci – podle Šmída snad kromě bulvárního deníku Blesk, který je zároveň 

nejčtenějším deníkem v České republice. Domnívám se ovšem, že u deníku Blesk je, kromě 

všeobecné nevraživosti k elitám a ke snaze kritizovat kohokoliv (odpovídající výše zmíněné 

tezi Zbořila a Bystřického),  možno vysledovat především  postoje, které se staví na stranu  

nižší střední třídy, tedy postoje spíše levicově zaměřené.  Na druhém místě čtenosti stojí deník 

MF Dnes, jehož orientaci Šmíd označuje za středopravicovou, a který se snaží vystupovat 

jako nejlépe informovaný český list. Šmíd ovšem poznamenává, že MF Dnes velmi často 

informuje když ne o bulvárních tématech, tak alespoň bulvárním způsobem.51 Šmíd dále 

hodnotí, že středopravicové tendence vykazují i Lidové noviny, které se v názorové části a 

přílohách snaží oslovit vzdělanějšího čtenáře. Dalším deníkem v pořadí čtenosti je deník 

Právo. Právo je Šmídem charakterizováno jako levostředý deník s názory blízkými sociálním 

                                               
50 Šmíd, 2004
51 Šmíd v této souvislosti používá termín infotainment
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demokratům, který se rovněž nebrání bulvární agendě (vidíme tedy, že bulvarizace tisku je 

v českém prostředí vcelku rozšířeným jevem). Vlastnická situace deníku Právo je ovšem 

podle Šmída komplikovaný právě o to více, že je ryze v českých rukou (akciovou společnost 

Borgis, která vlastní tento deník, kontroluje šéfredaktor Práva Zdeněk Porybný, který vlastní 

91,4 % akcií):  „Na jedné straně si Právo svojí levicovou orientací vysloužilo pověst politicky 

nezávislého listu, který se na rozdíl od ostatních českých deníků dokázal kritickými komentáři 

postavit převažujícím pravicovým politickým proudům 90. let. Na druhé straně Právo při 

absenci finančně silného partnera či investora je velice náchylné podléhat ve své redakční 

politice zájmům zadavatelů reklamy,“ 52 tvrdí Šmíd. Hospodářské noviny, jak už jejich název 

vypovídá, se věnují především ekonomice. V posledních letech se v tomto deníku podle 

Šmída profiluje journal d’opinion české mediální scény se středovým, v otázkách ekonomiky 

konzervativním pohledem na svět. Šmíd upozorňuje, že Česká republika je zemí 

s minimálními restrikcemi co se týká vlastnictví médií. Zahraniční investoři nejsou nijak 

omezováni (jak koneckonců můžeme vidět na struktuře vlastnictví, kterou jsme zmínili výše). 

Omezení platí pouze pro majitele celoplošného rozhlasového nebo televizního programu, kteří 

nesmí vlastnit či kontrolovat jiný celoplošný rozhlasový nebo televizní program.

K tomu, jak vlastníci ovlivňují fungování jednotlivých českých deníků Šmíd uvádí: „Redakce 

českých deníků pracují v zásadě samostatně a nezávisle na svých vydavatelích, kteří se 

bezprostředně nevměšují do práce redakčních týmů. Nicméně tvář českých deníků nepřímo a 

zprostředkovaně ovlivňují ekonomické zájmy těchto vydavatelů. Ti na jedné straně mají zájem 

o celkovou společenskou stabilitu, o hospodářskou prosperitu a férové podmínky podnikání. 

Na straně druhé však usilují o to, aby jejich podniky pracovaly efektivně a se ziskem, tj. aby 

zvyšovaly prodaný náklad a přitažlivost pro zadavatele reklamy, což tlačí česká média jako 

celek, a zvláště zpravodajská periodika směrem k infotainmentu a k bulvarizaci agendy.“  

53Šmíd jmenuje konkrétní případy, kdy česká média informovala zkresleně (nebo spíše vůbec 

neinformovala) o událostech, protože by tím negativně ovlivnila jedny ze svých největších 

zadavatelů reklamy. Jako první příklad uvádí monopolistické chování Českého Telecomu 

před deregulací telekomunikačního trhu, které kritizovaly jen nezávislé listy a nízkonákladové 

odborné časopisy, nikoli však velké deníky. Druhým příkladem, který Šmíd zmiňuje, je pak 

zadluženost jedné z největších cestovních kanceláří CK Fischer, která v termínu nezaplatila 

povinné pojistky, a o které informovala pouze veřejnoprávní Česká televize - nikoli soukromá 

média, pro něž je CK Fischer pravidelným zadavatelem reklamy. Dalším aspektem, který je 

                                               
52 Šmíd (2004, str. 12)
53 Šmíd (2004, str. 12)
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nutné zmínit, a který může negativně ovlivňovat vyváženost českého zpravodajství, je fakt, že 

počet pracovních míst v českých denících je omezený a zájemců o žurnalistickou práci je 

velké množství. V tomto konkurenčním boji se pak snadno stane, že žurnalisté raději vyhoví 

požadavkům shora, než aby riskovali, že budou připraveni o místo. 

Specifika tištěných celostátních deníků ve Francii
U francouzských deníků se mi bohužel nepodařilo obstarat materiály, které by dostatečně 

fundovaně analyzovaly vlastnické struktury a politickou (názorovou) orientaci, uvádím proto 

pouze obecně akceptované zařazení. Ve svém výzkumu se zaměřuji na pravicový deník Le 

Figaro, u kterého se udává, že je blízký francouzské vládě a především francouzskému 

prezidentovi Nicolasi Sarkozymu. Dále na deník Le Monde, který je považován za 

středolevicový a v žurnalistických kruzích je jakousi ikonou nezávislosti. Třetím deníkem je 

pak Libération, levicový deník, který se věnoval českému předsednictví méně, než dva 

předchozí deníky, možná i právě proto je ale pro analýzu zajímavý a potvrzuje, že nejvíce 

sledovaná témata jsou zvolena správně, protože i on se o nich zmiňoval častěji než o 

ostatních.

EVROPSKÁ UNIE

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce si klade za cíl hlouběji analyzovat mediální 

výstupy, které jsou velmi úzce spjaty s Evropskou unií a českým předsednictvím této instituci, 

bude vhodné seznámit se v krátkosti s historií a principem, na kterém byla Evropská unie 

založena, a na kterém v současnosti funguje.

Evropská unie (EU) je významnou politickou institucí v rámci evropských států, kterou od 

posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel (přibližně 

7,3 % světové populace). 54

Vzniku Evropské unie předcházelo několik uskupení, která reagovala na potřebu větší 

evropské integrace v padesátých letech. Prvním z těchto uskupení bylo Evropské hospodářské 

společenství (EHS), založené 25. března 1957 Francií, Německem, Itálií, Nizozemím, Belgií a 

Lucemburskem v Římě na základě Smlouvy o založení Evropského hospodářského 

                                               
54 Europa.eu [online]. 2001 [cit. 2011-06-05]. Portál Evropské unie. Dostupné z WWW: 
<http://europa.eu/index_cs.htm>.
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společenství (EHS). Zároveň byla v tento den podepsána i Smlouva o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii (Euratom). Zmínila jsem, že potřeba sdružovat se 

s ostatními státy vycházela z potřeby větší integrace a spolupráce, která by vedla k větší 

konkurenceschopnosti jednotlivých států v celosvětovém měřítku. Mezi hlavní cíle 

Evropského hospodářského společenství proto patřilo především podporovat harmonický 

vývoj hospodářské činnosti, nepřetržitý a vyrovnaný hospodářský růst, větší hospodářskou i 

politickou stabilitu, urychlené zvyšování životní úrovně a také těsnější vztahy mezi členskými 

státy. Mezi hlavní nástroje, které měly pomoci dosáhnout těchto cílů, patřilo zjednodušení 

obchodu mezi zeměmi v rámci Evropského hospodářského společenství a zároveň zavedení 

společného celního sazebníku vůči třetím zemím. 

Evropské hospodářské společenství ovšem ve své době nebylo jediným existujícím 

evropským integračním celkem – paralelně s ním fungovalo také Evropské sdružení volného 

obchodu (ESVO),55 založené v roce 1960 tzv. Stockholmskou smlouvou.  V čele Evropského 

sdružení volného obchodu stála Velká Británie, mezi další členské země patřily ty státy, které 

nebyly členy Evropského hospodářského společenství: Dánsko, Norsko, Portugalsko, 

Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. V roce 1961 se jako přidružený člen 

připojilo Finsko (plným členem se stalo v roce 1986), v roce 1970 se přičlenil Island. V roce 

1991 do ESVO vstoupilo Lichtenštejnsko (do té doby jeho zájmy zastupovalo Švýcarsko).

V roce 1967 bylo Evropské hospodářské společenství přejmenováno na Evropské 

společenství (ES). 

V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, která vstoupila v 

platnost 1. listopadu 1993 a kterou byla zřízena Evropská unie navazující na Evropské 

společenství. Evropská unie by podle této smlouvy měla být postavena ne třech základních 

pilířích: 

 jednotný vnitřní trh směřující k hospodářské a měnové unii 

 společná zahraniční a bezpečnostní politika

 spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí

Evropská unie je byrokraticky velmi náročné nadnárodní uskupení, její fungování proto 

zastupuje hned několik institucí. Třemi hlavními jsou:

                                               
55 Také EFTA – European Free Trade Association
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 Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen;

 Rada Evropské unie, která zastupuje jednotlivé členské státy;

 Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku

Navrhování nových zákonů v rámci Evropské unie má na starosti Komise, Parlament a Rada 

je ale schvalují. Komise a členské státy je potom provádějí a Komise je vymáhá.

Na oficiálních webových stránkách českého předsednictví Evropské unie56 se můžeme dočíst 

následující definici Rady EU a účelu předsednictví jednotlivých států:

Rada EU je mezivládní institucí Evropské unie, která hájí zájmy jednotlivých členských států. 

Předsednictví v Radě je jedním z nejdůležitějších nástrojů prosazování zájmů členských zemí 

EU a ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Proto se členské státy v předsednictví 

pravidelně střídají podle předem stanoveného harmonogramu v časovém rozmezí po šesti

měsících. V každém kalendářním roce se tedy v předsedání vystřídají dva státy –  první od 

ledna do června, druhý od července do prosince. Mají tak jedinečnou příležitost zvýšit svoji 

prestiž v rámci Evropské unie a zviditelnit problematiku evropské integrace ve své zemi.

Předsedající země svolává a řídí všechna zasedání Rady EU a jejích pracovních výborů, je 

vyjednavačem kompromisů napříč členskými státy a jménem Evropské unie také jedná s 

třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními 

institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Předsednictví se řídí podle priorit. Ty si stanoví každá předsedající země a nejprve je 

představí Radě EU a Evropskému parlamentu. Priority se částečně skládají z cílů, na jejichž 

splnění má předsednická země eminentní zájem, dále ze záležitostí vyplývajících z aktuální 

situace a pro zajištění kontinuity z agendy předchozích předsednictví. Pro tento účel je 

vytvořené trio – spolupráce tří členských států majících po sobě jdoucí předsednictví. Tyto tři 

členské země společně vytvoří osmnácti měsíční program předsednictví. Česká republika tvoří 

trio společně s Francií a Švédskem. 57

                                               
56 EU2009.cz [online]. 2009 [cit. 2011-06-05]. České předsednictví Evropské unie. Dostupné z WWW: 
<www.eu2009.cz>.
57 http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/what-is-the-eu-council-presidency/co-je-to-predsednictvi-v-rade-
eu-503/, 30.4.2011
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V analytické části této diplomové práce se budu věnovat stručnému výčtu klíčových bodů 

programu českého předsednictví a také shrnutí nejdůležitějších událostí, které byly spjaty 

s českým předsednictvím Evropské unii, nebo ho nějak významně poznamenaly. 

VÝZKUMNÁ ČÁST – Kvantitativní obsahová analýza, 
Kvalitativní obsahová analýza 

Kvantitativní zhodnocení českých mediálních výstupů v kontextu 
s českým předsednictvím Evropské unie

Tato část diplomové práce vychází z mediální analýzy, kterou zpracovala společnost Newton 

media. Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády 

České republiky. Informace jsou čerpány také z oficiálních internetových stránek českého 

předsednictví.

Podle informací na oficiálních webových stránkách českého předsednictví Evropské unii se 

Česká republika na předsednictví připravovala již dva roky před jeho oficiálním zahájením. 

Na těchto webových stránkách také nalezneme priority a pracovní program českého 

předsednictví, který představili tehdejší premiér Mirek Topolánek58 a vicepremiér Alexandr 

Vondra 6. ledna 2009 v Praze. Jako klíčové priority jsou uváděna tři „E“: ekonomika, 

energetika a Evropa ve světě. Motto celého programu znělo "Evropa bez bariér". 

V oficiální zprávě publikované dne 8. ledna na webových stránkách Evropského parlamentu 

se můžeme dočíst, co konkrétněji tyto tři oblasti obnášejí:

Ekonomika 

České předsednictví naváže na snahy francouzského předsednictví o obnovení řádného 

fungovaní finančních trhů a důvěry ekonomických subjektů. V tomto ohledu bude zvláštní 

pozornost věnována posílení transparentnosti a stability finančních trhů.  

Pokud jde o hospodářskou krizi, která zasáhla Evropu v důsledku finanční krize, bude 

prvořadým úkolem předsednictví zabránit prohlubování této krize a znovuoživit hospodářský 

růst v EU, a to  rámci Evropského plánu hospodářské obnovy, který byl přijat v prosinci 2008.

                                               
58 Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka 24. března 2009. Novým premiérem byl 9. 
dubna 2009 jmenován Jan Fischer.
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České předsednictví bude usilovat také o nalezení koordinovaného přístupu k reformě 

finančního systému na globální úrovni, a to především v rámci dubnového summitu G-20  

Londýně.    

Pozornost bude věnována rovněž rozvoji lidského kapitálu podporou vzdělávání, výzkumu a 

vývoje. Jedná se zejména o odstraňování bariér, které brání plnému využívání všech svobod, a 

to především svobody pohybu pracovníků a služeb.

Dalším klíčovým bodem v oblasti ekonomiky bude odstraňování vnějších bariér a posílení 

procesu liberalizace světového obchodu.

Energetika 

Dalším prioritním okruhem českého předsednictví bude energetika a jednání o ochraně 

klimatu po roce 2012, jakožto otázek, které se bezprostředně dotýkají ekonomiky a 

mezinárodněpolitické bezpečnosti. Předsednictví proto bude usilovat o dosažení mezinárodní 

dohody, jež by vycházela ze závazků, které Unie přijala v podobě energeticko-klimatického 

balíčku.  

Pokud jde o naléhavou otázku energetické bezpečnosti, je cílem Rady dosáhnout větší 

teritoriální diverzifikace dodavatelů, širší škály využívání zdrojů, posílení obnovitelných 

zdrojů a vytvoření skutečně jednotného trhu energií v EU, který by umožňoval solidaritu v 

krizových situacích. Tohoto cíle by mělo být dosaženo úsporami energie, účelnou substitucí 

dovážených a fosilních paliv a podporou investicí do vývoje nových efektivnějších technologií. 

Dalším významným úkolem v této oblasti je dotvoření jednotného vnitřního trhu s elektřinou a 

plynem: dostavba chybějících segmentů ve stávající přenosové a dopravní infrastruktuře v EU 

a koordinace operátorů přenosových soustav. Klíčovým krokem pak bude stabilizovat vztahy 

se stávajícími hlavními dodavateli zdrojů energie, a zejména vyjasnění úlohy Ruska, a 

navázání vztahů s novými dodavateli.

Evropská unie ve světě 

Vzhledem k tomu, že zásadním zdrojem stabilizační úlohy EU je nejen její prosperita a 

hospodářská síla, ale i její hodnotový systém, je české předsednictví přesvědčeno, že EU si 

musí uchovat schopnost se nadále rozšiřovat a nabízet dalším evropským zemím perspektivu 

budoucího členství v Unii.

Z mezinárodněpolitického hlediska má pro Unii dlouhodobý význam především stabilní 

transatlantická spolupráce. Jednání a další dialog s novou administrativou EU, a to zejména 
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v otázkách bezpečnosti, hospodářství, energetiky a ochrany klimatu, bude proto pro další 

vývoj těchto vazeb zcela zásadní.

Evropská unie bude také nucena sladit svůj postoj, pokud jde o jednání o nové dohodě o 

partnerství s Ruskem. Zvláštní pozornost českého předsednictví bude věnována rozvoji 

východní dimenze Evropské politiky sousedství a přístupovým jednáním s Tureckem. 

Předsednictví rovněž učiní vše pro urychlení přistoupení Chorvatska a naváže na rozvoj jižní 

dimenze Evropské politiky sousedství. Zvýšená pozornost bude věnována také 

blízkovýchodnímu mírovému procesu. 

Stejně jako předcházející předsednictví bude klást Česká republika důraz na rozvojovou 

spolupráci, podporu lidských práv, budování právního státu a demokracie. Bude také 

pokračovat v boji proti šíření zbraní hromadného ničení, jaderným zbraním a mezinárodnímu 

terorismu.

Na dalších řádkách představím ve zkratce nejdůležitější události, které provázely české 

předsednictví Evropské unii. Doplním tyto informace také o oficiální shrnutí  komunikačního 

týmu českého předsednictví, které vyzdvihují úspěchy českého předsednictví, a zároveň o 

kvantitativní analýzu mediálních výstupů v České republice podle společnosti Newton media, 

která sledovala nejen české deníky, ale i ostatní významnější média (využívat ovšem budu 

veskrze informace o tištěných denících). Události nejsou nutně řazeny chronologicky, ale 

podle tří „E“, která byla programem českého předsednictví Evropské unii. Připojím také 

shrnutí dalších důležitých událostí. 

 Ekonomika

Finanční a hospodářská krize

Během českého předsednictví byla aktuálním tématem krize celosvětové ekonomiky. 

Evropská unie vyzývala národní státy k opatřením, které by zabránily prohlubování krize, a 

které by pokud možno zabránily jejímu opakování v budoucnu v tomto rozsahu. Hospodářská 

krize je nicméně natolik složitým, dlouhotrvajícím problémem, že není možno jasně určit, zda 

opravdu došlo k zastavení jejího prohlubování (mohlo se jednat pouze o pokračování 

prvotními událostmi započatého procesu, což se dle mého názoru nedá nazvat prohloubením), 

stejně tak je diskutabilní vliv českého předsednictví na vývoj situace. K tématu nalezneme 

v oficiální prezentaci komunikačního střediska českého předsednictví toto vyjádření: „V 

souladu s Evropským plánem hospodářské obnovy bylo dohodnuto několik zásadních 
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opatření, jejichž účelem je obnovení ekonomické prosperity. Členské státy ohlásily opatření 

na podporu národních ekonomik, aby co nejvíce zmírnily dopady krize. Zároveň státy 

potvrdily závazek respektovat pravidla Paktu o stabilitě a růstu a cíl dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných rozpočtů.“ Komunikační tým také zdůrazňuje, že se členským státům podařilo 

dosáhnout jednoznačného odmítnutí protekcionismu jako prostředku boje s hospodářským 

poklesem. 

Další oblastí ekonomiky, kterou komunikační tým vyzdvihl, jsou opatření pro zaměstnanost a 

ekonomický růst. Došlo k přijetí legislativních opatření, které by měly situaci na poli 

zaměstnanosti podle očekávání ekonomických poradců českého předsednického týmu zlepšit. 

Těmito opatřeními jsou podle komunikačního týmu především možnost uplatňovat snížené 

sazby DPH u místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce a zároveň 

opatření, která by měla vést ke zjednodušení a zrychlení čerpání prostředků z unijního 

rozpočtu a podpořit tak pracovníky, kteří přišly o práci v důsledku krize.

V oblasti regulace finančních trhů navázalo české předsednictví na předsednictví francouzské. 

Oficiální vyjádření uvádí především dojednání legislativních návrhů týkajících se „...směrnice 

Solventnost II pro oblast pojišťovnictví, nařízení o ratingových agenturách, směrnice o 

kapitálových požadavcích bank, legislativa týkající se přeshraničních plateb v eurech a 

institucí elektronických peněz.“

Pravděpodobně nejvýrazněji se mělo české předsednictví možnost projevit během summitu 

G-20. Zde Evropská unie prezentovala výše zmíněné postoje k hospodářské krizi. Oficiální 

zpráva zmiňuje, že „...bylo dosaženo dohody o zásadním navýšení zdrojů Mezinárodního 

měnového fondu a prostředků vynakládaných prostřednictvím dalších mezinárodních institucí 

na boj s důsledky globální hospodářské recese.“

Podle analýzy společnosti Newton media byly k postojům Topolánkova týmu k ekonomické

recesi nejkritičtější deníky obecně považované za levicové – Haló noviny (20 negativních 

příspěvků) a Právo (11 negativních příspěvků). Haló noviny navíc uveřejnily největší 

množství ambivalentních příspěvků (14) a jako jediný z celostátních deníků nepřinesly ani 

jeden pozitivně zabarvený příspěvek o této kauze. Na stránkách Haló novin byla plísněna 

údajná necitlivost evropských protikrizových opatření vůči zahraničním pracovníkům v 

zemích EU. Autoři negativních výroků dále obecně zpochybňovali schopnost Topolánkovy 

vlády nabídnout nějaké řešení krize. Na přetřes se dostala i údajná rozmařilost účastníků 

evropských summitů v době krize. Komentátoři deníku Právo, z nichž byli nejaktivnější Petr 

Uhl a Martin Hekrdla (po 3 negativních příspěvcích), vytýkali českému předsednictví 
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nečinnost tváří tvář světové krizi či důraz na údajně příliš liberální přístup. Některé negativně

zabarvené příspěvky odkazovaly na kritiku zahraničních politiků a evropských médií na 

adresu českého postoje ke krizi. Nejčastěji chválily protikrizovou politiku předsednické země 

Hospodářské noviny (14 pozitivních referencí), dále pak Lidové noviny, E15 (po 13) a Mladá 

fronta DNES (12). Mezi časté náměty kladně zabarvených příspěvků náležel důraz 

Topolánkovy vlády na odmítání protekcionismu v ekonomice.

 Energetika

Energetická krize – omezení dodávek plynu

Na začátku ledna roku 2009 došlo k vyostření sporu mezi ruským dodavatelem zemního 

plynu, společností GAZPROM, a Ukrajinou – firmou Naftogaz. Jedním ze zdrojů sváru se stal 

ukrajinský dluh za dřívější dodávky, který Gazprom i s pokutou vyčíslil na 2,1 miliardy 

dolarů, nová cena plynu pro rok 200959 a výše poplatků za tranzit plynu do Evropy. Gazprom 

obvinil Ukrajinu z neoprávněných odběrů plynu pro evropské zákazníky. Důsledkem neshod 

bylo přerušení dodávek zemního plynu, které pocítilo Slovensko, Maďarsko, Polsko a 

Rumunsko. V té době úřadující slovenský ministr hospodářství Ľubomír Jahnátek uvedl, že 

lidé na Slovensku “....zaznamenali prudké snížení dodávek plynu, a to až o 70 procent. Jedná 

se o největší snížení dodávek v historii."60

O situaci související s rusko-ukrajinským sporem jednala v lednu téhož roku v Praze 

ukrajinská delegace pod vedením ministra paliv a energetiky Jurije Prodana. České 

předsednictví EU zastávalo stanovisko, že vzájemné vztahy mezi EU a jejími energetickými 

partnery musí být založeny na předvídatelnosti a spolehlivosti. Českou stranou bylo proto 

navrženo zřízení měřících stanic na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou a mezi Ukrajinou a 

EU. Spory ovšem pokračovaly a jednání byla vleklá a obtížná. Oficiální vyjádření týmu 

českého předsednictví ve svém závěrečném shrnutí sumarizuje: „Lednová krize kolem 

dodávek ruského zemního plynu do Evropy byla zkouškou jednoty a solidarity EU. Díky 

jednotnému postupu všech unijních aktérů pod vedením českého předsednictví nakonec Rusko 

a Ukrajina vyřešily svůj vzájemný obchodní spor a dodávky plynu do Evropy byly obnoveny.“ 

Další výraznou událostí bylo konání summitu Jižní koridor – nová hedvábná stezka, dne 8. 

května v Praze, který byl v režii českého předsednictví EU. Tento summit se zabýval 

prohloubením diversifikace energetických zdrojů a přepravních tras prostřednictvím tzv. 

                                               
59 Ukrajina odmítla nabídku ruského plynárenského gigantu Gazprom na nové ceny plynu pro rok 2009. 
Gazprom navrhoval cenu zvýšit z nynějších 179 dolarů na 250 dolarů za 1000 metrů krychlových
60 http://www.novinky.cz/ekonomika/158111-slovensko-vyhlasilo-nouzovy-stav-nema-plyn-z-ruska.html
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Jižního koridoru. Mirek Topolánek, tehdejší premiér České republiky a předseda Evropské 

rady se nechal slyšet, že: „Jižní koridor by neměl být jen jednosměrnou cestou pro dopravu 

energetických surovin z kaspického regionu do Evropy, ale obousměrnou dopravní tepnou pro 

výměnu zboží, investic, vědomostí a lidí - jakousi moderní obdobou hedvábné stezky.“61

Společnost Newton media uvádí, že většina příspěvků k energetické krizi měla neutrální 

vyznění (72%). Zdůrazňují ovšem, že šlo z velké části o zpravodajské příspěvky – co se 

komentářů týče, převažovaly pochvalné ohlasy na snahu českého předsednictví krizi vyřešit.   

K plynové krizi bylo nejvíce negativních příspěvků uveřejněno v Haló novinách, které 

uveřejnily více než třetinu ze všech negativních příspěvků o této kauze (45 z celkových 117, 

tj. 38 %). Haló noviny kritizovaly údajné české stranění Ukrajině, dále pak Topolánkovu 

týmu vyčítaly, že nezabránil ukrajinské straně vytvořit dodatek k již sjednané dohodě, která 

tímto spadla pod stůl. Poměrně často se na stránkách Haló novin objevoval názor, že o 

ukončení plynové krize se nezasloužil Mirek Topolánek, nýbrž německá kancléřka Angela 

Merkelová. Druhý nejvyšší počet negativních příspěvků (8) byl zaznamenán v deníku Právo. 

Nejvíce pochvalných reakcí za řešení plynové krize sklidil český předsednický tým v 

Lidových novinách (26 pozitivních příspěvků) a Mladé frontě DNES (25). Vysokým počtem 

pozitivních příspěvků se vyznačovala medializace dané kauzy i v Hospodářských novinách.

 Evropa ve světě

Začátek českého předsednictví EU byl poznamenán ozbrojeným konfliktem v pásmu Gazy,

který propukl na konci prosince 2008. V oficiálním zhodnocení českého předsednictví je 

uvedeno: „Předsednictví neprodleně zahájilo jménem EU jednání s oběma stranami s cílem 

zprostředkovat co nejrychlejší uzavření příměří. Toto úsilí výrazně přispělo k uvolnění 

humanitárních koridorů a k následnému svolání dárcovské konference na podporu palestinské 

ekonomiky začátkem března v Šarm-aš-Šajchu včetně setkání Blízkovýchodního kvartetu.“

Z analýzy společnosti Newton media vyplývá, že přístup českého předsednictví ke konfliktu 

v Gaze si příliš pozitivních reakcí v českém tisku nepřipsal. Pozitivních a ambivalentních 

reakcí bylo pomálu, nejvíce negativních reakcí se pak objevilo v Haló novinách a Právu. 

Zpochybňována byla především blízkovýchodní politika Karla Schwarzenberga, stejně jako 

výrok Topolánkova mluvčího Jiřího Františka Potužníka, který izraelskou pozemní operaci 

v Gaze označil za defenzivní, což vzbudilo údiv napříč politiky EU, takže se česká strana 

musela od Potužníkova vyjádření distancovat.

                                               
61 http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/topolanek:-jizni-koridor-by-mel-byt-moderni-
obdobou-_hedvabne-stezky_-21594/ Tisková zpráva, 8.5.2009
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Pozornost České republiky byla během trvání českého předsednictví soustředěna také na 

zahájení programu Východní partnerství, který byl schválen na jarní Evropské radě a úspěšně 

zahájen na summitu v Praze 7. května 2009. Cílem programu Východní partnerství je 

prohloubení politických a ekonomických vztahů, větší energetická bezpečnost a zvýšená 

mobilita, stejně jako dodání stimulu prodemokratickým a tržně orientovaným reformám v 

partnerských zemích. Oficiální zpráva hodnotí, že „spuštění tohoto projektu podpořeného 

částkou ve výši 600 milionů eur je historickým a strategickým krokem k vyšší míře 

angažovanosti EU vůči jejím východním sousedům.“ Analýza společnosti Newton media 

nicméně více informací o této záležitosti nezachycuje.

Přední místo v zahraniční politice EU zaujímají vztahy s USA jakožto nejdůležitějším 

přirozeným partnerem a strategickým spojencem. Oficiální zpráva zmiňuje setkání 

amerického prezidenta Baracka Obamy se všemi lídry EU na neformálním summitu v Praze. 

Hlavními tématy jednání byly otázky ekonomiky a hospodářské krize, energetiky, 

klimatických změn a dále bezpečnostní otázky související s vývojem v Afghánistánu, 

Pákistánu a Íránu. Podle analýzy společnosti Newton media šlo o v českém tisku vůbec 

nejvíce medializovanou událost, i když bylo informováno především o pohybu amerického 

prezidenta Baracka Obamy a americké první dámy Michelle Obamové po Praze. Drtivá 

většina příspěvků (95 %) vyznívala pro české předsednictví neutrálně. Ve sledovaných 

médiích bylo zaznamenáno 17 negativních příspěvků, jejichž celkový podíl na souhrnné 

medializaci kauzy nedosáhl ani jednoho celého procenta. Nejvíce ambivalentních a 

pozitivních příspěvků uveřejnily Lidové noviny a MF Dnes, nejvíce negativních příspěvků 

pak Haló noviny a Právo.

 Další důležité události českého předsednictví EU

Projekt prezidenta Václava Klause v Evropském parlamentu

Na půdě Evropského parlamentu přednesl prezident České republiky Václav Klaus dne 19. 

února 2009 projev, který se setkal s velmi kontroverzními reakcemi. Pro mnoho lidí znamenal 

důkaz euroskepticismu, který bývá často spojován právě s Václavem Klausem, potažmo 

s Českou republikou, kterou Václav Klaus reprezentuje. Svůj projev přednesl Václav Klaus 

v češtině.

Ve svém projevu se Václav Klaus věnoval podle vlastních slov obecnějším otázkám týkajícím

se Evropské unie a jejího fungování. Hlavní pozornost věnoval systému rozhodování a 
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individualitě národních států. Zdůraznil, že Česká republika neměla jinou, nebo spíše lepší, 

alternativu, než do Evropské unie vstoupit. Patrné byly jeho obavy před přílišným omezením 

demokratických principů, před omezením alternativ, přičemž se ale nepřímo vyjádřil i 

k názorům, že ČR je odpůrcem evropské integrace: „Dnešní systém rozhodování v Evropské 

unii je něčím jiným než historií prověřenou a v historii osvědčenou klasickou parlamentní 

demokracií. V obvyklém parlamentním systému je část podporující vládu a část opoziční, ale 

to v Evropském parlamentu není. Zde je prosazována alternativa jen jedna a kdo uvažuje o 

alternativě jiné, je považován za odpůrce evropské integrace. V naší části Evropy jsme ještě 

nedávno žili v politickém systému, kde byla jakákoli alternativa nepřípustná, a kde proto 

žádná parlamentní opozice neexistovala. Získali jsme trpkou zkušenost, že tam, kde není 

opozice, ztrácí se svoboda. Politické alternativy proto existovat musí.“62

Podle analýzy společnosti Newton media více než polovina medializace této kauzy (56 %) 

hodnotila únorový projev prezidenta Václava Klause v Evropském parlamentu ambivalentně. 

Tyto příspěvky buď na prezidentově proslovu před europoslanci nacházely kladné i záporné 

stránky, nebo přinášely rozdílné ohlasy na obsah projevu. Největším zastoupením negativních 

referencí se vyznačovala publicita kauzy v deníku Právo. Kladnou bilanci (více pozitivních 

než negativních příspěvků) mělo prezidentovo vystoupení před europoslanci především v 

Haló novinách a Lidových novinách.

Pád vlády uprostřed českého předsednictví EU

Dne 24. března 2009, tj. přibližně uprostřed českého předsednictví Evropské unii, byla na pátý 

pokus svržena česká vláda. Poslanci na návrh ČSSD vyjádřili nedůvěru v kabinet Mirka 

Topolánka. Nedůvěru vládě vyslovilo celkem 101 poslanců. Konkrétně šlo o  97 poslanců za 

KSČM a ČSSD, zbylými čtyřmi pak byli „rebelové“ ODS Vlastimil Tlustý a Jan Schwippel a 

poslankyně (původně Strana zelených) Olga Zubová a Věra Jakubková. Bylo rozhodnuto, že 

tým, tvořený ministry za ODS, KDU-ČSL a SZ, bude dočasně vládnout dál, ovšem už "v 

demisi".  Po delších debatách o dalším vývoji bylo rozhodnuto, že pro překlenovací období do 

závěru českého předsednictví Evropské unii bude sestavena „vláda odborníků“63. Předsedou 

této vlády byl jmenován Jan Fischer.  Zamýšleny byly předčasné volby na podzim roku 2009. 

                                               
62 http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/161845-dokument-projev-vaclava-klause-v-evropskem-
parlamentu.html, čtvrtek 19. února 2009, 13:48
63 Mirek Topolánek toto označení, použité poprvé veřejně v tomto kontextu Jiřím Paroubkem, odmítl, jelikož 
podle jeho názoru evokuje, že jeho vláda nebyla vládou odborníků 
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Ty se však nekonaly, a proto vláda vykonávala svůj mandát až do řádných květnových voleb 

2010.

Tato událost se setkala s velmi kontroverzními reakcemi jak v Česku, tak v zahraničí a dlouho 

se spekulovalo o jejím dopadu na vnímání České republiky, stejně jako na vnímání České 

republiky v čele Evropy. Společnost Newton media uvádí, že ambivalentní příspěvky se 

většinou k předčasnému konci vlády právě řídící Evropskou unii vyslovovaly kriticky, 

neinterpretovaly však tuto událost jako definitivní poškození evropského předsednictví.

Jediný pozitivně laděný příspěvek k této události se pak objevil v Haló novinách. Negativně, 

jako na nezvratné poškození image českého předsednictví Evropské unii, pak na událost 

nahlížely nejčastěji Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny. 

Entropa Davida Černého

Umělecký projekt Entropa českého tvůrce Davida Černého vzbudil v Evropské unii rozruch 

kvůli své provokativnosti, která vedla až k pohoršeným reakcím v některých státech Evropské 

unie. Jedná se o satirickou plastiku symbolizující na průčelí budovy Justus Lipsius v Bruselu 

české předsednictví v Radě Evropské unie. Plastika provokujícím způsobem zobrazuje 

stereotypy spojované s každou ze zemí. Dílo bylo v Bruselu nainstalováno 12. ledna 2009.

Problematické bylo, že podle původně prezentovaného záměru mělo být dílo vytvořeno ve 

spolupráci 27 umělců a uměleckých skupin ze všech členských států EU; po dokončení díla 

ovšem vyšlo najevo, že skutečnými autory jsou pouze Černý a jeho asistenti. Společnost 

Newton media uvádí, že nejvíce příspěvků na toto téma bylo ambivalentních (47%). Nejvíce 

negativních ohlasů na Entropu přinesly Haló noviny (48), Lidové noviny (25), MF DNES a 

Hospodářské noviny (19) Nejvíce pozitivních příspěvků bylo zveřejněno v Lidových 

novinách, kde se ovšem objevil i druhý největší počet ambivalentních, respektive negativních 

příspěvků.

Ratifikace Lisabonské smlouvy

Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) je mezinárodní smlouva, jejímž cílem je 

především reformovat instituce Evropské unie a její fungování. Byla podepsána 13. prosince 

2007 v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

Problematický moment v jejím schvalování nastal, když Irové v prvním referendu, které se 

konalo 12. června 2008, Lisabonskou smlouvu odmítli. Irsko následně získalo od Evropské 

unie záruky a vypsalo referendum druhé, a to 2. října 2009. V tomto referendu již byla 
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Lisabonská smlouva schválena. Český vztah k Lisabonské smlouvě byl také komplikovaný, 

často se přetřásal především ambivalentní až negativní postoj, který k ní zaujímal prezident 

Václav Klaus. 3. listopadu 2009 prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu svým 

podpisem ratifikoval. Společnost Newton media shrnuje, že převážná část ambivalentních a 

negativních příspěvků se týkala výše zmíněného faktu, že Česko jako předsednický stát EU 

neukončilo (v daném období) ratifikaci Lisabonské smlouvy. Z českých tištěných deníků 

uveřejnily nejvíce (7) negativně laděných příspěvků Hospodářské noviny. Ke kauze vyšlo 

celkem 45 pozitivních příspěvků ve všech českých médiích, což odpovídalo přibližně 

jednomu procentu medializace kauzy.

Reflexe francouzských mediálních ohlasů v českých médiích

Společnost Newton média uvádí, že česká média hojně odkazovala na komentáře publikované 

v deníku Le Figaro (484 zmínek), neboť jej považovala za blízký prezidentu Sarkozymu. Z 

francouzských médií byl často citován i deník Le Monde (193 příspěvků). Některé příspěvky 

se o názorech francouzských médií zmiňovaly jen obecně, tedy bez přesného uvedení zdroje.

Dále analýza konstatuje, že nejvíce zahraničních příspěvků (nejen francouzských) bylo 

publikováno až po pádu Topolánkovy vlády, přičemž tyto příspěvky zpravidla reagovaly 

právě na tuto událost. Nejkritizovanějším aktérem českého předsednictví se v zahraničním 

tisku stal prezident Václav Klaus, k němuž se vztahovala více než polovina negativních 

příspěvků. S ohledem na zahraniční články reflektované v českém tisku čelilo české 

předsednictví kritice také kvůli pohledu na válku v Gaze. Český tisk nicméně reflektoval, že 

francouzská média, která jinak na českém předsednictví spíše nacházela chyby a většina 

příspěvků vyznívala spíše negativně (čemuž ostatně odpovídá i vzorek, který jsem měla 

k dispozici já) ocenila jeho snahu obnovit přísun ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. 

Společnost Newton media dále udává, že téměř čtvrtina všech negativních příspěvků (24 %) o 

českém předsednictví publikovaných ve sledovaných domácích médiích vycházela z kritiky 

zahraničních titulů. U ambivalentních příspěvků na zahraniční média odkazoval přibližně 

každý desátý příspěvek (podíl 10,4 %). U pozitivních příspěvků měly citace ze zahraničních

médií vliv na celkové hodnocení v 5 % případů.
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Kvantitativní zhodnocení francouzských mediálních výstupů v kontextu 
s českým předsednictvím Evropské unie

Díky finančnímu příspěvku, který mi byl poskytnut v rámci Specifického vysokoškolského 

výzkumu, jsem mohla nechat zpracovat monitoring francouzských tištěných deníků. Tento 

monitoring zajistila firma Newton media. Protože přípravy ČR na předsednictví EU byly 

dlouhodobého rázu, zatímco ohlasy na české předsednictví doznívaly podle zběžného 

sledování francouzských internetových médií poměrně rychle, zvolila jsem pro sledované 

období hraniční data  1.1.2008 - 1.1.2010. Sledovat jsem se rozhodla deníky Le Figaro, 

Libération, Le Monde a L´Equipe, protože podle mého názoru reprezentují různé myšlenkové 

a politické proudy ve Francii. Na základě výstupů v českých médiích, a zároveň tak, abych 

pokryla pokud možno co největší množství mediálních výstupů, jsem pro vyhledávání určila 

tato klíčová slova a slovní spojení:

 Présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne

 Union européenne + République tchèque

 UE + République tchèque

 La présidence tchèque de l'UE

 Premier ministre tchèque Mirek Topolánek

 Premier ministre tchèque Jan Fischer

 Mirek (Miroslav) Topolanek l'UE (l'Union européenne)

 Jan Fischer l'UE (l'Union européenne)

 chute du gouvernement tchèque 

Na základě tohoto zadání mi byl společností Newton media vyhotoven monitoring, který 

obsahoval relevantní mediální výstupy ze všech zmíněných deníků. V deníku L´Equipe se 

nicméně objevily (dle monitoringu) za celé sledované období pouze tři články, tento deník 

jsem proto z další analýzy vypustila. Celkový počet relevantních článků, které byly obsaženy 

ve třech zbývajících francouzských denících, činil 194 výstupů. Z nich jsem vybrala ty, které 

se tématicky nejčastěji opakovaly a vyřadila jsem tedy 14 článků, které se zabývaly 

ojedinělými, spíše okrajovými tématy. 180 zbývajících článků jsem následně rozdělila dle 

témat, která v nich byla největší měrou rozebírána a sestavila jsem následující graf:



52

Graf č. 1 – tematické zastoupení ve sledovaných francouzských denících

Na grafu vidíme, že deník Le Figaro se nejvíce zabýval pádem české vlády uprostřed 

předsednictví ČR, problémům s plynem při sporu mezi Ruskem a Ukrajinou, ratifikací 

Lisabonské smlouvy a postupem českého předsednictví při řešení situace v pásmu Gazy. 

Deník Le Monde věnoval největší pozornost pádu české vlády, ratifikaci Lisabonské smlouvy, 

problémům s plynem a dále osobě Václava Klause. V deníku Libération se staly nejčastěji 

sledovanými tématy problémy s plynem, pád vlády uprostřed předsednictví, a také setkání 

Miroslava Topolánka se Silviem Berlusconim v Berlusconiho vile v Toskánsku, které mělo v

podstatě bulvární charakter – tato událost se navíc odehrála krátce po skončení českého 

předsednictví a bezprostředně s ním nesouvisela, dále ji proto do analýzy nezahrnuji. 

Rozhodla jsem se, že do své analýzy zahrnu všechny typy mediálních výstupů – ať už zprávy, 

komentáře, glosy, nebo jiné útvary nesoucí názor pisatele. Důvodem pro to byl především 

fakt, že ani česká média při odkazování na své francouzské protějšky mezi těmito 

žurnalistickými útvary nerozlišovala. Uvědomuji si samozřejmě, že toto celkové shrnutí všech 



53

výstupů do jedné skupiny přináší jistá úskalí s ohledem na to, že od zpráv se očekává mnohem 

větší míra objektivity než od názorově uchopených článků. Domnívám se nicméně, že tento 

postup je obhajitelný, pokud je prováděn s dostatečnou pečlivostí a snahou o nezkreslení 

výsledků vlastní předpojatostí. Nutno také poznamenat, že komentáře v získaném 

francouzském materiálu převažovaly, i v kvalitativní části analýzy budu proto vycházet 

převážně z nich. Problémem je také odlišení komentářů od zpráv, protože například i zprávy, 

které bych označila spíše za komentáře, byly mnohdy zahrnuty ve zpravodajské části – tento 

jev se projevil více ve francouzských než českých denících. 

Kvalitativní zhodnocení francouzských mediálních výstupů v kontextu 
s českým předsednictvím Evropské unie

Francouzské deníky informovaly o českém předsednictví Evropské unie menší měrou než 

české deníky a okruh sledovaných témat byl ve francouzských denících užší. Protože bylo 

zapotřebí získat vzorek, který by byl dostatečně úzký na to, aby bylo možno aplikovat na něj 

analýzu, rozhodla jsem se omezit pouze na čtyři nejvíce frekventovaná témata ve 

francouzských denících. Těmito tématy jsou pád vlády uprostřed českého předsednictví EU, 

problémy s plynem, ratifikace Lisabonské smlouvy a výstupy předjímající české 

předsednictví, nebo výstupy hodnotící české předsednictví celkově. Poslední z témat bylo 

většinou z velké části spjato s osobou Václava Klause, což se odráží i v samotné analýze. 

Protože deníky, jejichž výstupy bylo možno podrobit analýze, byly pouze tři, musela jsem se 

rozhodnout, které téma dále vyřadit. Tato volba nakonec padla na problémy s plynem. 

Důvody pro to byly hned dva: Jednak většina výstupů s touto tématikou vyznívala spíše 

neutrálně či ambivalentně, pro potřeby výzkumu, který se snaží blíže odhalit způsob 

negativního informování/hodnocení tyto články tedy nebyly příliš nosné. Zároveň Libération, 

třetí z deníků, na který toto téma připadlo, přinesl nejvíce článků hodnotících (předjímajících) 

české předsednictví komplexně.

I tak byl ale vzorek příliš široký, proto jsem přistoupila k selekci, která by byla pokud možno 

co nejlogičtější a co nejtransparentnější. Vzhledem k tomu, že odkaz na zahraniční média se u 

pozitivně laděných příspěvků v českých médiích vyskytoval v pouze 5% případů (viz výše 

zmíněná analýza společnosti Newton media) a na pozadí českých článků byl cítit spíše 

kritický pohled Francouzů na české předsednictví, rozhodla jsem se zaměřit na ty francouzské

články, které pro české předsednictví vyznívaly negativně kriticky. Dodávám také, že i ve 



54

francouzských výstupech negativně laděné výstupy převažovaly, v závěsu za nimi pak byly 

výstupy neutrální či ambivalentní a nejmenší počet výstupů byl laděn pozitivně. Z těchto 

článků jsem poté vybrala vždy ty, které obsahovaly nejvíce relevantně hodnotově 

zabarvených výpovědí a tam, kde to bylo možné, také jeden doprovodný obrazový materiál, 

který byl připojen k zahrnutému francouzskému článku. U článků jsem se soustředila ještě na 

selekci uvnitř textu – do analýzy byly zahrnuty pouze odstavce s největším výskytem 

relevantních výpovědí/slov (opět podle jejich hodnotové orientace).

Ratifikace Lisabonské smlouvy

Mediální výstupy týkající se ratifikace Lisabonské smlouvy provází hlavně jeden společný 

jmenovatel: trés eurosceptique64. Většina těchto článků je totiž výrazně spojena s osobou 

Václava Klause, který bývá ve francouzském mediálním prostředí zmiňován právě s tímto 

přídomkem. Pro analýzu tohoto tématu jsem zvolila články z deníku Le Figaro, který byl 

českými médii v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy citován nejčastěji, a jím 

samotným bylo téma zpracováno v největším počtu článků.

Le président tchèque s'active contre le traité de Lisbonne  65

Stéphane Kovacs, 11. 2. 2008, rubrika Zahraničí, str. 6

V komentáři, který byl uveřejněn v rubrice zabývající se zahraničními záležitostmi, se autor 

Stéphane Kovacs věnuje ratifikaci Lisabonské smlouvy a vlivu České republiky na její přijetí, 

potažmo spíše nepřijetí. Článek byl uveřejněn ještě před začátkem českého předsednictví, týká 

se nicméně tématu, které bylo hojně diskutováno v období českého předsednictví a tematikou 

ani vyzněním nijak nevybočuje z řady článků vydaných během českého předsednictví.

Celkové vyznění článku po zběžném přečtení: V komentáři jsou místy zmiňována prostá 

fakta, která na první pohled budí dojem objektivnost zprávy, i když se jedná o hodnocení 

situace s mnoha expresivními termíny, tedy s termíny spíše subjektivně zabarvenými. Dále 

zde nalezneme odkaz na názor politologů (blíže neurčených), který má podle mého názoru 

podobnou funkci – zvýšit kredibilitu a důvěryhodnost pohledu, který má na situaci autor 

komentáře. V komentáři nalezneme také prvky jistého humoru, který jakoby nesl nadhled nad 

                                               
64česky: velmi euroskeptický
65 Prezident české republiky se aktivuje proti Lisabonské smlouvě – Prezident české republiky aktivně vystupuje 
proti Lisabonské smlouvě
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situací. Komentář se věnuje postoji Václava Klause a Mirka Topolánka k Lisabonské 

smlouvě. 

Finalement, si la ratification du traité de Lisbonne devait échouer, ce ne serait peut-être pas à 

cause de l'Irlande, mais plutôt à cause de la République tchèque. Le premier ministre Mirek 

Topolanek a eu beau se résoudre à soutenir le «mal nécessaire» que représente pour lui ce 

texte, le chef de l'État, le très eurosceptique Vaclav Klaus, fait tout ce qu'il peut pour 

empêcher cette ratification.

finalement

– konečně, nakonec: použití tohoto slova navozuje zdání uzavřenosti, jakési konečné 

platnosti, která nepřipouští další vývoj nebo jiný náhled na situaci, evokuje pravdivé zjištění, 

které nakonec vyplynulo ze situace

devait échouer

- byla selhána, došlo by k selhání: použitý trpný rod konotuje, že smlouva sama nebyla 

důsledkem svého selhání/neschválení, nýbrž že za její neúspěch mohou vnější vlivy. Zajímavé 

je také slovo „selhat“ – konotuje negativně vnímaný neúspěch, ve spojení s trpným rodem pak 

získáváme dojem, že vnější vlivy ovlivnily negativně vývoj, u kterého bylo žádoucí, aby byl 

pozitivní

peut-être

- možná, snad, třeba: ve vztahu k finalement se jedná o jisté změkčení výroku, popírá se 

jistota tvrzení, jsou připouštěny i jiné alternativy a náhledy na situaci

a eu beau se résoudre

- marně se snažil vyřešit podporu, marně se snažil o podporu: beau kromě „marně“ může 

znamenat také „krásný, krásně“, což konotuje dojem pozitivního vyznění snahy či spíše snahy 

o dobrou věc.  Čeština může „marně“ nahradit také slovem „nakrásně“, což je možná zde 

použitému spojení bližší, konotovaný význam však vnímám jako velmi podobný s „marně“. 

Konotovány jsou zde vnější vlivy, které nelze překonat.

«mal nécessaire»
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- nutné zlo: nepodařilo se mi bohužel dohledat, zda opravdu někdy Mirek Topolánek použil 

tohoto výrazu ve spojení s Lisabonskou smlouvou – domnívám se tedy, že uvozovky spíše 

než citaci značí nadnesenost výrazu, který je tím pádem obohacen o názor autora komentáře. 

Jedná se opět o jisté zjemnění vyjádření. „Zlo“ přitom evokuje něco veskrze špatného, 

k čemuž jsme ale nuceni – „nutné“. Získáváme zde dojem, že Mirek Topolánek nenachází na 

Lisabonské smlouvě pozitivní aspekty, i když tento dojem můžeme vnímat jako velmi 

zjednodušený.

le très eurosceptique

- velmi euroskeptický: adverbium „velmi“ předpokládá srovnání, je-li někdo „velmi 

euroskeptický“, pak se předpokládá, že míra tohoto euroskepticismu se dá porovnat například 

s „málo euroskeptický“ nebo „středně euroskeptický“. Zde ovšem takové srovnání 

nenajdeme.

(vysvětlení, proč se zdrželo schválení Lisabonské smlouvy):

C'est en fait à la demande du président Klaus que le processus a été reporté. La Cour 

constitutionnelle, qui devait se déterminer hier sur la conformité du texte avec la Constitution 

tchèque, rendra son verdict le 25 novembre. Car Vaclav Klaus, qui souhaite s'adresser à la 

Cour avant ce verdict, se trouve, depuis lundi et pour trois jours, en visite d'État… en Irlande.

C'est en fait à la demande du président Klaus

- je to vlastně  na žádost prezidenta Klause: slovo „vlastně“ odkazuje na nepředjímané, náhle 

zjištění, uvědomění si situace. Evokuje tak představu něčeho, co bylo doposud opomíjeno, 

přesto se však jedná o důležitý fakt, sdělení jakoby podávala rozřešení situace

se trouve

- nachází se: nacházíme něco, o čem nevíme, kde to je. To, že se Václav Klaus nachází, 

konotuje jakousi předchozí nevědomost, opět je tedy konotován jistý moment překvapení, 

„nacházení se“ někde – to budí dojem, jako by celá akce „nacházení se“ byla nějakým 

způsobem ze strany Václava Klause záměrně maskována, nebo jako kdyby Václav Klaus byl 
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v podstatě manipulován někým zvnějšku, kdo způsobil jeho „nacházení se“ – jen těžko se 

budeme nacházet (objevovat) někde, kam jsme došli vědomě

en visite d'État… en Irlande

- na státní návštěvě...v Irsku: tři tečky opět evokují moment napětí a následného překvapení, 

získáváme pocit náhlého a nečekaného rozuzlení, nečekaných souvislostí – popis částečně 

připomíná detektivní zápletku.

Obr. 1: Doprovodná ilustrační fotografie ke článku Le président tchèque s'active contre le 

traité de Lisbonne  

Na této fotografii vidíme českého prezidenta Václava Klause (uprostřed), vedle něhož stojí 

dva muži. Popisek nás informuje o tom, že Václav Klaus dorazil do Dublinu, aby se zde setkal 

s Declanem Ganleyem, leaderem irské kampaně, která podporovala odmítnutí Lisabonské 

smlouvy v irském referendu. Fotografie je převzata z agentury AFP. Totožnost dvou 

uniformovaných mužů na fotografii neznám, ani jeden z nich nicméně není Declan Ganley. 

Václav Klaus je na fotografii nejmenší – mezi dvěma vyššími muži působí nepříliš 

majestátně. I uniformy mužů působí majestátněji, oficiálněji, než Klausovo ošacení. Jeden 

z mužů navíc Klause přidržuje za ruku, tušíme pohyb, který jeho ruku usměrňuje – buď 

jakoby Klause zdržoval v postupu směrem dopředu, nebo ho naopak k tomuto postupu 

vyzýval.  V souladu s tím tento muž ke Klausovi hovoří, jakoby mu sděloval instrukce.
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Václav Klaus má také pootevřená ústa, v jeho případě to budí buď dojem údivu, nebo spíše 

řeči, není to ovšem jednoznačně možné určit.

Celkově jako konotaci fotografie vnímám určitou nesamostatnost českého prezidenta, jeho v

podstatě malý význam, neoficiálnost ve srovnání se dvěma vedle něj stojícími muži, kteří mu 

zároveň vytvářejí zaštítění a bariéru a zároveň určují jeho pohyb.

Nejlépe tuto fotografii dle mého názoru vystihuje se trouve z předchozí analýzy textu, a to ve 

smyslu manipulovanosti Václava Klause. To, že neznáme identitu dvou mužů na fotografii, 

kteří ale do ní vkládají značnou dynamiku a příběhovost, vnímám jako odkaz na „detektivní“, 

až téměř „konspirační“ charakter analyzovaného článku.

Pád české vlády uprostřed českého předsednictví EU

Pád české vlády uprostřed českého předsednictví EU si vysloužil zdaleka nejvíce negativních 

komentářů a jiných výstupů ve francouzských médiích, hlavně pak v deníku Le Monde. 

Nebylo proto lehké vybrat z nich ten, který by obsahoval nejvíce negativních výpovědí. 

Rozhodla jsem se proto nakonec pro jeden z článků z deníku Le Monde, který pád vlády 

spojil také s kritikou dalších kroků a (podle deníku) neúspěchů českého předsednictví, obsáhl 

tedy širší kontext. Doprovodný obrazový materiál k tomuto článku bohužel není, nebylo tedy 

možné doplnit analýzu textu analýzou doprovodné fotografie.

La chute du gouvernement tchéque embarrasse l'Union européenne66

Phillipe Richard, 26. 3. 2009, rubrika Politika, str. 7

Celkové vyznění článku po zběžném přečtení: Phillipe Richard se ve svém článku zabývá 

pádem české vlády uprostřed českého předsednictví Evropské unie a vlivem této události na 

fungování Evropské unie. Jednoznačně negativní vyznění zprávy podtrhuje již samotný 

nadpis článku. Autor se nesoustředí pouze na událost samotnou, ale přidává i negativní 

komentáře dalších souvislostí českého předsednictví, čímž je vyznění zprávy ještě umocněno. 

České předsednictví tak působí, s mírnou nadsázkou řečeno, jako jedna velká tragédie a 

systematický neúspěch.

                                               
66 Pád české vlády uvádí Evropskou unii do rozpaků  / Pád české vlády ztrapňuje Evropskou unii
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Depuis le 1er janvier, les performances de la présidence tchèque ont fait l’objet de multiples 

critiques dans les capitales européennes. "Le gouvernement était déjà faible, nous le savions 

lorsque la présidence a commencé", commente un diplomate scandinave. Après s’être démené 

pour défendre les intérêts européens lors de la "guerre du gaz" entre la Russie et l’Ukraine, 

le libéral Mirek Topolanek a été critiqué pour sa passivité dans la question de la crise 

économique, à l’heure où les Etats membres interviennent comme jamais dans leur économie. 

Ses relations avec Paris, soupçonné de vouloir court-circuiter Prague par l’intermédiaire de 

la zone euro, ont tourné au vinaigre. Marginalisé par N. Sarkozy dès début 2009, lors de 

l’offensive israélienne à Gaza, M.Topolanek a répliqué un peu plus tard en accusant les 

autorités françaises de "protectionnisme" en matière d’aide à l’automobile.

les performances de la présidence tchéque

- výkony / představení (plurál) českého předsednictví: 

v kontextu zprávy nese  les perfomances spíše význam výkonu, než nějakého artistického 

představení. V pozadí nicméně cítíme druhý možný význam, který pak toto slovo podbarvuje 

a konotuje spíše divadelní kousek sloužící pro zábavu, než seriozní politickou scénu. 

ont fait l’objet de multiples critiques dans les capitales européennes

- byly objektem / dělaly objekt vícerých kritik v hlavních městech Evropy: 

ont fait l´objet je zajímavou směsicí pasivity a aktivity. Dělat něco obnáší být aktivním 

účastníkem této činnosti, zároveň ale objekt je spíše symbolem pasivního zúčastňování se. 

Podobně jako u předchozího slovního spojení cítím jistý, byť hodně subtilní, náznak 

„předvádění se“, kdy tyto výkony se stávají objektem zábavy ostatních z vlastního přičinění –

otázkou pak zůstává, jestli i z vlastní vůle (je-li zde možno hovořit o vůli).

"Le gouvernement était déjà faible, nous le savions lorsque la présidence a commencé", 

commente un diplomate scandinave.

- „Vláda byla už (předtím) nestabilní / nízká, věděli jsme to (už) když předsednictví začínalo,“ 

komentoval (jeden) skandinávský diplomat:

Citace blíže neurčeného diplomata je zajímavá především tím, že nelze přesně určit, kdo 

vlastně tento výrok pronesl. Jakou má vlastně v celém článku roli? Působit může jako, 

s určitou nadsázkou řečeno, „generál po bitvě“ – bylo to přeci jasné, věděli jsme to. Zároveň 

ale tento výrok vnímám spíše jako určitou snahu o podporu faktu, že česká vláda zkrátka ani 
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nemohla dopadnout jinak. Citace dodává článku punc neoddiskutovatelnosti, reliability. 

Zajímavé je také slovo faible, což se doslovně dá přeložit jako nízká, i když v kontextu je 

význam trochu jiný. V systému metafor podle Lakoffa a Johnsona se pak jedná o metaforu 

DOBRÝ JE NAHOŘE, NÍZKÝ JE DOLE. 

Après s’être démené pour défendre les intérêts européens lors de la "guerre du gaz" 

entre la Russie et l’Ukraine, le libéral Mirek Topolanek a été critiqué pour sa passivité 

dans la question de la crise économique, à l’heure où les Etats membres interviennent 

comme jamais dans leur économie.

- Poté, co zápasil / bojoval/ byl se bojovaný / o obranu / obhájení evropských zájmů v 

„plynové válce“ mezi Ruskem a Ukrajinou, byl liberál Mirek Topolánek kritizován za / pro 

svou pasivitu v otázce ekonomické krize, v čase / v hodině, kdy členské státy zasahovaly ve 

svých ekonomikách jako nikdy:

V tomto relativně krátkém výroku je zachyceno hned několik hodnocení a negativních 

aspektů českého předsednictví. „Všechno špatně“, chtělo by se říci. V dalším výroku navíc 

vidíme, že skutečností, které autor českému předsednictví vytýká (už jen tím, že právě na tyto 

události klade důraz, a nezmiňuje pozitivní aspekty), je více. Vzpomeneme-li si na Lakoffa a 

Johnsona a na jejich metaforu SPOR/ARGUMENTACE JE VÁLKA, pak začátek výroku je 

pro nás v tomto smyslu velmi nosný, výrazy spojené s válkou se zde objevují ve velké 

koncentraci. Dovolím si poznamenat, že stejně jako válka zná jen vítěze a poražené, pak 

stejně tak i autor jakoby nepřipouštěl pozitivní aspekty českého předsednictví, text tedy budí 

dojem, že české předsednictví může být dobré/špatné, ale ne obojí zároveň.

Ses relations avec Paris, soupçonné de vouloir court-circuiter Prague par l’intermédiaire 

de la zone euro, ont tourné au vinaigre. Marginalisé par N. Sarkozy dès début 2009, lors 

de l’offensive israélienne à Gaza, M.Topolanek a répliqué un peu plus tard en accusant 

les autorités françaises de "protectionnisme" en matière d’aide à l’automobile.

- Jeho vztahy s Paříží, (ovlivněné tím, že) podezřelý/é z úmyslu / z chtění obejít Prahu díky 

eurozóně, zhořkly / obrátily se v ocet. Marginalizovaný / činěn okrajovým N. Sarkozym na 

začátku roku 2009, během izraelské ofenzivy v Gaze, reagoval později M. Topolánek 

obviněním francouzských autorit / francouzských orgánů z protekcionismu ve věci / 

v záležitosti pomáhání / pomoci / na pomoc automobilovému průmyslu:
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Jak jsem již předeslala v rozboru předchozího výroku, i zde nalezneme připomenutí dalších 

nedostatků českého předsednictví (viděno z pohledu autora). Zmínka o podezření, které 

panovalo na české straně, je zajímavá právě oním podezřením – něčím, co zatím není 

prokázáno a může být mylné. Ve slově marginalizovaný / činěn okrajovým nicméně vidíme 

jakýsi obrat, protože výraz vypovídá spíše o tom, že někdo (M. Topolánek) byl činěn 

okrajovějším, než ve skutečnosti je. Toto sdělení nicméně uvádí skutečnost, že M. Topolánek 

obvinil Francii (její orgány, autority) z protekcionismu – čímž jako by se dávalo najevo, že 

Topolánkovo obvinění bylo spíše „na truc“, než aby bylo podloženo reálnými důvody. I ve 

slově obvinění pak vidíme metaforické vyjádření sporu.

Začátek českého předsednictví / celkové zhodnocení

Pro analýzu článku s tímto tématem jsem zvolila výstup v deníku Libération. Jak jsem již 

předeslala dříve, toto téma bylo rozprostřeno často i v článcích, které měly primárně užší 

tematické zaměření (můžeme ostatně vidět i na předchozím článku z deníku Le Monde). 

V deníku Libération se nicméně vyskytl největší počet celkově hodnotících a komplexněji 

analytických článků. Hodnocení bylo z větší části negativní, z o něco menší pak ambivalentní. 

Nejméně příspěvků bylo pozitivních, tyto pozitivní reakce pak většinou vycházely z pera 

českých komentátorů a dopisovatelů (např. M. Plichta pro Le Monde). Ani v případě tohoto 

článku nebyl bohužel k dispozici doprovodný obrazový materiál. 

La panne de la présidence tchéque 67

Jean Quatremer, 3.2.2009, rubrika Svět, str. 11

Celkové vyznění článku po prvním zběžném přečtení: Autor zprávy je znepokojen 

především tím, že v době hospodářské krize a dalších problémů chybí Evropě silný leader. 

Kritizuje nejen české předsednictví, které s nadsázkou řečeno dělá „mrtvého brouka“, ale i 

další instituce Evropské unie, z toho samého důvodu. Volá po soudržnosti, odvaze jednat a 

řešit nastalé problémy. V nadpisu článku se sice setkáváme s výrokem, který kritizuje hlavně 

české předsednictví, uvnitř článku nicméně kritika není zacílená jen na něj. Nutno ovšem 

poznamenat, že kritika ostatních se zakládá spíše na tom, že nepřebírají kormidlo za české 

předsednictví, když to se nejeví být silným. Pro rozbor tohoto článku jsem se rozhodla použít 

                                               
67 Neúspěch / selhání / porucha českého předsednictví
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citace, které jsou anonymní, jejich zvolení autorem ale myslím vypovídá i o jeho postoji. 

Úryvek je delší, nicméně ho uvádím vcelku, jak byl uveřejněn, aby se jeho obsah a význam, 

který nese, příliš nerozmělnil.

Pour un diplomate d’un grand Etat membre, «une présidence d’un petit pays ne marche 

que s’il s’adosse aux trois grands. Ce qu’ont fait, par exemple, les Slovènes qui, au 

premier semestre 2008, nous appelaient sans arrêt. Les Tchèques eux ne téléphonent 

jamais.» Un autre parle d’une présidence «introvertie» d’un pays qui n’est ni membre 

de la zone euro ni du G7. «Le problème est aussi que les Tchèques ont des positions 

extrémistes. Par exemple, lors du dîner de la semaine dernière avec la ministre 

israélienne des Affaires étrangères, ils ont voulu nous faire avaler un communiqué de 

soutien à Israël», raconte un diplomate qui a assisté à cette réunion. Pendant la crise du 

gaz, «les Russes qui ne les supportent pas ont quasiment refusé de leur parler», poursuit 

une autre source.

- Pro diplomata jednoho z velkých členských států, „předsednictví malé země nefunguje / 

nejde, pokud se nenakloní k velké trojce. To je to, co udělali například Slovinci, kteří 

v prvním semestru / polovině roku 2008 se na nás bez zdržení obrátili / zavolali nás. Češi 

nikdy nezatelefonovali.“ Další (diplomat) mluví o „introvertním“ předsednictví země, která 

není členem eurozóny ani G7. „Problémem je také to, že Češi mají / zastávají extremistické 

pozice. Na příklad minulý týden během oběda s izraelským ministrem zahraničních věcí po 

nás chtěli odmítnutí / chtěli po nás polknout prohlášení na podporu Izraele,“ vypráví (jeden) 

diplomat, který se zúčastnil tohoto jednání. Během plynové krize „Rusové, kteří je 

nepodporují, s nimi téměř odmítli mluvit,“ žaluje jiný zdroj. 

Na tomto článku, jak jsem již zmínila, považuji za nejmarkantnější právě anonymní citace, 

které podobně jako u prvního z článků podporují (podle mého názoru falešný) dojem 

kredibility. Všimla jsem si také kontrastu velikostí zemí, který autor zdůraznil – velký členský 

stát, malá země (nikoliv malý členský stát, což může být ovšem způsobeno prostou snahou se 

v textu příliš neopakovat). Ve výroku, že předsednictví nejde (nefunguje) vidíme metaforu 

(dovolím si sama ji určit, protože Lakoff s Johnsonem přímo tento případ nezmiňují) 

POKROK/ÚSPĚCH JDE, STAGNACE/NEÚSPĚCH STOJÍ. Slovo přiklonit se pak může 

znamenat v různých kontextech něco jiného, přiklonit se můžeme názorově, nebo tak, 

abychom získali určitou ochranu. Ve zdůraznění, že Česká republika není ani členem 

eurozóny, ani G7, je znát snaha ospravedlnit předchozí tvrzení, že jde o stát, který není 
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většího významu a není schopný vést rozhodným způsobem Evropskou unii ve chvíli, kdy je 

potřeba silného leadera. V textu se dvakrát objevuje slovo například, což opět odkazuje na 

snahu o zvýšení kredibility a věrohodnosti tvrzení, které článek předkládá. I v tomto výňatku 

vidíme připomenutí různých neúspěchů, které jakoby podtrhovaly českou neschopnost vést 

Evropskou unii správným způsobem. Nakonec použití slova žaluje je jaksi dokladem toho, že 

je na co žalovat, i když vyznění tohoto výrazu je spíše takové, že jde o hádku kdesi na 

pískovišti, než o seriózní politický problém – a to z obou zúčastněných stran.
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ZÁVĚR

V úvodu této diplomové práce jsem předeslala, že mám v úmyslu blíže analyzovat, jakým 

způsobem česká a francouzská média informovala o českém předsednictví Evropské unii. 

Mou hypotézou bylo, že francouzská i česká média informují odlišným způsobem o své 

domácí politické situaci a o politické situaci druhého státu a je to mimo jiné proto, že podle  

teorií Michela Foucaulta a Rolanda Barthese je jim jazyk nástrojem moci.

Po teoretickém zakotvení práce jsem nejdříve seznámila čtenáře s kvantitativní obsahovou 

analýzou českých mediálních výstupů, kterou již dříve zpracovala společnost Newton media. 

Dle monitoringu médií, jehož vypracování jsem zadala taktéž společnosti Newton media, 

jsem poté zpracovala kvantitativní obsahovou analýzu výstupů z francouzských tištěných 

deníků. 

Porovnání těchto dvou skupin dat ukázalo, že francouzské deníky opravdu informovaly o 

českém předsednictví veskrze negativně. Výběr toho, na co české deníky směrem 

k francouzským médiím odkazovaly, se tedy nezdá být příliš zkreslený. Zajímavostí ovšem je, 

že ani česká média, nereagovala na výkony českého předsednictví spíše pozitivně, jak by se 

snad dalo usuzovat na základě Foucaultových a Barthesových teorií. Pozitivní hodnocení 

naopak u sledovaných kauz převažovalo jen minimálně. 

Pro další bádání bych tedy ráda nastínila otázku, čím mohl být tento fakt způsoben? Jedná se 

snad o přejímání názorů a hodnocení větších států, mezi nimi i Francie, které následně 

utvářejí sebehodnotící základ pro pohled českých deníků? Zmiňuji také, že nejpozitivnější 

zprávy a komentáře pocházely z pera Martina Plichty – českého dopisovatele pro francouzský 

tisk. Nelze samozřejmě činit zcela relevantní závěry na základě výstupů jedné osoby, nemohu 

se nicméně ubránit dojmu, že tento fakt jen podporuje oprávněnost výše zmíněné otázky. Já 

osobně se na základě provedené analýzy přikláním k tomu, že odpověď na tuto otázku by byla

kladná.

Při bližší analýze francouzských negativně hodnotících článků (potažmo jejich částí) a 

doprovodného obrazového materiálu jsem si všimla častého opakování následujících prvků:

 Časté použití ironického a zlehčujícího tónu vzhledem k českým krokům v rámci 

předsednictví
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 Snaha o podepření názorů, kteří prezentovali autoři článků, pomocí citací odborníků a 

diplomatů, přičemž ale tyto citace byly anonymní – to přináší určité pochybnosti o 

jejich pravosti

 Mnohdy až detektivní ráz výstupů (zvláště v případě prvního textu mající charakter 

téměř až konspirační teorie)

 Česká republika byla prezentována jako „l´enfant terrible“ Evropské unie, nejčastěji 

skloňován v souvislosti s ní byl euroskeptismus

 Česká republika byla stavěna do role malého státu, který není schopen konkurovat 

velkým státům, s nadsázkou řečeno snad až do pozice malého dítěte, které potřebuje 

dohled a vedení

 Negativně hodnotící články v nadpoloviční většině vždy zmínily alespoň jeden další 

krok nebo postoj českého předsednictví, který byl vnímán negativně, snad k podpoření 

negativního dojmu

Většina těchto prvků se pak odrážela také na metaforách, které se mi podařilo 

v analyzovaných textech objevit – nejčastěji se objevovala metafora sporu  / argumentace jako 

války.

Co vedlo francouzské deníky právě k těmto projevům, z nichž nejmarkantněji vystupuje 

poslední bod seznamu výše? Podle mého názoru může toto být způsobeno historicko 

politickým vývojem Francie, který se určitým způsobem promítl do francouzského jazyka a 

systému vyjadřování. Pokud by tomu tak bylo, odpovídalo by to také zmíněným Barthesovým 

a Foucaultovým teoriím. 

Domnívám se, že v rámci analytické části se mi podařilo odhalit nové a jistě zajímavé 

souvislosti, které by mohly být dále zkoumány. Jak tato práce, tak další potenciální zkoumání 

jejích výsledků, přitom vidím jako možný přínos nejen pro mediální vědy, ale také pro úvahy 

a bádání politologické. 
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