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Abstrakt diplomové práce 
 
Diplomová práce "Prezidenti České republiky a jejich mediální obraz" analyzuje 
mediální obraz prezidentů ČR Václava Havla a Václava Klause v časopise Týden. 
Po vymezení role prezidenta v českém politickém systému a seznámení s 
konkrétními hlavami státu v životopisné části se autor zabývá rolí a funkcí médií v 
současném světě. Objasňuje přitom způsoby mediální komunikace a vytváření 
mediálních obrazů. Následně zkoumá nové technologické možnosti médií a postup 
při obsahové analýze médií, která je vybraná jako hlavní metoda. V metodologické 
části autor sestavuje hypotézy, týkající se mediálního obrazu prezidentů ČR, 
popisuje konkrétní metody práce a charakterizuje vybrané médium. Zvoleným 
výzkumným obdobím je druhé funkční období obou prezidentů. V praktické části se 
autor snaží stanovené hypotézy dokázat nebo vyvrátit. Výzkum probíhá především 
v internetovém archivu časopisu Týden, který obsahuje data od roku 1994 a je 
poměrně přehledný. Cílem práce je vytvoření mediálního obrazu Václava Havla a 
Václava Klause ve vybraném médiu. 
 
 
 
Klíčová slova: prezident, Česká republika, Václav Havel, Václav Klaus, média, 
mediální obraz, obsahová analýza, Týden  
 
 
 
Diploma Thesis Abstract 
 
The  diploma thesis  "Presidents  of  the  Czech  Republic  -  Medial  representations  of  
Václav Havel and Václav Klaus" analyses media images of presidents of Czech 
Republic Václav Havel and Václav Klaus in magazine Týden. After delimination 
president´s role in czech political system and introducing to concrete heads of the 
state in the biographical part, author deals with media´s role and function in 
contemporary world. At the same time he brings out medial communication 
manners and generation media images. Consequently he examines new 
technological possibilities in medial world plus procedure at media content analysis, 
which is chosen as main method. In methodology part author links hypotheses, 
concerning with media images of czech presidents, also describes concrete working 
methods and characterizes choice of medium. Select experimental period is the 
second presidential term of both presidents. In practical part author tries to prove or 
disprove given hypotheses. The research proceeds first of all in the internet archive 
of magazine Týden, that contains data since 1994 and is relatively well - aranged. 
The  aim  of  this  diploma  thesis  is  creation  of  media  images  of  Václav  Havel  and  
Václav Klaus in chosen medium. 
 
 
 
Key words: president, Czech Republic, Václav Havel, Václav Klaus, media, media 
image, medial representation, content analysis, Týden 
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Úvod 
 

 Jak známo, základní principy politického uspořádání České republiky jsou 

zakotveny zejména v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. ČR je tak 

založena na zásadách jako jsou demokracie, právní stát, lidská práva, svrchovanost 

lidu, dělba moci, parlamentní systém vlády a většinový princip.1 Český prezident se 

přitom ve zdejším demokratickém politickém systému těší zcela mimořádnému 

postavení, které však nezpochybňuje jeho parlamentní charakter ani základní 

tripartitu moci, tedy rozdělení moci ve státě na složky zákonodárnou, výkonnou a 

soudní. Naopak je společně s vládou chápán jako součást výkonné moci. 

 Česká ústavní kultura připisuje prezidentovi, který bude hlavním předmětem 

zkoumání v této diplomové práci, vysokou morální a politickou autoritu.2 Spíše než 

nositel moci je však český prezident chápán jako neutrální síla, která má plnit 

především reprezentativní, stabilizační a vyvažující roli, tedy roli jakéhosi 

moderátora konfliktů.3 Nemá však při tom být tvůrcem samostatného politického 

programu, zato symbolizuje státní kontinuitu i svou zemi navenek, což znamená, že 

ztělesňuje vnitřní i vnější svrchovanost státu.  

 Prezident ČR má k dispozici při výkonu své funkce řadu kompetencí. Vedle 

toho, že je arbitrem při konfliktech mezi nejvyššími ústavními orgány, zasahuje i 

řadou kroků do jejich podoby - jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, 

přijímá jejich demisi, jmenuje jednotlivé soudce i nejvyšší soudní představitele, 

prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, členy Bankovní rady 

České národní banky (ČNB), rektory a profesory veřejných vysokých škol... Vedle 

toho také svolává zasedání Poslanecké sněmovny, kterou v určitých krizových 

situacích může dokonce rozpustit. Do jeho agendy patří i vyhlašování voleb do 

Poslanecké sněmovny a Senátu a podepisování zákonů, ke kterému se váže právo 

veta, neboť prezident má právo odmítnout podepsat přijatý zákon a vrátit jej 

Parlamentu k přepracování (kromě zákonů ústavních). Také vystupuje coby vrchní 
                                                
1 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 
Praha: Portál, 2003, str. 136. 
2 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 
Praha: Portál, 2003, str. 155 
3 NOVÁK, Miroslav; BRUNCLÍK, Miloš. Postavení hlavy státu v parlamentních a 
poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008, 
str. 235-236. 
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velitel ozbrojených sil, kdy rozhoduje např. o mobilizaci či jmenování generálů. 

Důležitou kompetencí je i odpouštění a zmírňování trestů uložených mocí soudní 

(tzv. prezidentské milosti a amnestie). Prezident také propůjčuje a uděluje státní 

vyznamenání a v neposlední řadě zastupuje stát navenek, kdy vyráží na řadu 

oficiálních státních návštěv, ale také sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy a 

pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. 

 Volba prezidenta probíhá v rámci zastupitelské demokracie v ČR nepřímo, 

tedy prostřednictvím volených zástupců. Obstarávají jí obě komory Parlamentu ČR 

(Poslanecká sněmovna i Senát) na jejich společné schůzi. Nejvýše může být 

tříkolová - je-li i po třetím kole neúspěšná, konají se nové volby na základě nových 

návrhů kandidátů, kteří však mohou být identičtí s účastníky předchozí volby. V 

prvním kole prezidentské volby je třeba k úspěchu nadpoloviční většiny hlasů všech 

poslanců a všech senátorů, od druhého postačují hlasy nadpoloviční většiny 

přítomných poslanců i senátorů, ve třetím kole většina přítomných volitelů. 

Především v období prezidentské volby, ale čím dál tím více i v poslední době, se 

však v českém prostředí často skloňuje zavedení možnosti přímé volby, tedy volby, 

kterou by obstarávali sami občané. Toto téma však vzbuzuje silné kontroverze a se 

svými argumenty vystupují jak zastánci, kteří jsou pro, tak i ti, co stojí proti přímé 

volbě. I proto se i nadále zatím volí prezident ČR nepřímo, ačkoli i s tím je spjata 

řada obtíží. 

 Když už dojde ke zvolení prezidenta, čeká jej pětileté volební období, 

začínající složením slibu, k čemuž dochází na další společné schůzi obou komor 

Parlamentu. Prezidentské funkční období může být ukončeno buď řádně (uplynutím 

určeného času) a nebo předčasně (vzdáním se úřadu, smrtí, ztrátou způsobilosti k 

právním úkonům, ztrátou volitelnosti, kdy prezident přestane být občanem ČR či 

rozhodnutím Ústavního soudu o velezradě). Prezident během výkonu funkce není 

nikomu za své jednání odpovědný a nemůže být odvolán Parlamentem, který jej 

zvolil, avšak horní komora Parlamentu, senát, disponuje oprávněním zažalovat 

prezidenta pro velezradu dle čl. 65 odst. 2 Ústavy.4 

 Než se podíváme na dosavadní prezidentské volby v ČR, je třeba ještě 

zmínit, že první prezident České republiky Václav Havel zastával prezidentskou 

                                                
4 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 
Praha: Portál, 2003, str. 155. 
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funkci ještě před rozdělením ČSFR na dvě samostatné části - 29. prosince 1989 byl 

zvolen prezidentem ČSFR prvně, následně byl 5. července 1990 potvrzen ve funkci 

hlavy státu již svobodně zvoleným Federálním shromážděním.5 Avšak politicky 

rozjitřená atmosféra roku 1992 přinesla výrazné roztržky mezi českou a slovenskou 

částí federace a tak 20. července 1992 Václav Havel rezignoval na svou funkci s 

odůvodněním, že nemůže nadále plnit závazky vyplývající ze slibu věrnosti ČSFR. 

K 1. lednu 1993 pak datujeme vznik samostatné ČR, jejímž prvním prezidentem se 

stal opět Václav Havel. Úspěšné volby prezidenta České republiky popisuje 

následující tabulka. 

 

Tab. 1: Dosavadní úspěšné prezidentské volby v ČR 

Datum volby Vítězný kandidát Kolo Počet hlasů Neúspěšný protikandidát 
26. 1. 1993 Václav Havel 1. 109 hlasů6 M. Stiborová, M. Sládek7 
21. 1. 1998 Václav Havel 2. 146 hlasů8 - 9 
28. 2. 2003 Václav Klaus 3. 142 hlasů10 Jan Sokol 
15. 2. 2008 Václav Klaus 3. 141 hlasů11 Jan Švejnar 

 

 V první prezidentské volbě postačil Václavu Havlovi ke zvolení menší počet 

hlasů díky  tomu,  že  v  té  době nebyl  ještě ustanoven  Senát,  jehož  funkce  dočasně 

zastávala Poslanecká sněmovna a tak se o volbu první hlavy samostatného státu 

postarali pouze dvě stovky poslanců. Při druhé, podstatně dramatičtější volbě, získal 

Havel ve druhém kole většinu v Senátu i v Poslanecké sněmovně, avšak v druhém 

případě šlo o většinu s rozdílem pouhého jednoho hlasu a funkci prezidenta tak 

                                                
5 V červenci 1992 však již zvolen nebyl (první kolo proběhlo 3.7., druhé 16.7.), neboť jej odmítli 
podpořit slovenští poslanci. (Novák, Brunclík. str. 267) 
6 NOVÁK, Miroslav; BRUNCLÍK, Miloš. Postavení hlavy státu v parlamentních a 
poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008, 
str. 283. 
7 Tito neúspěšní kandidáti byli navržení poslanci Levého bloku, resp. Sdružením pro republiku . 
Republikánskou stranou Československou. 
8 NOVÁK, Miroslav; BRUNCLÍK, Miloš. Postavení hlavy státu v parlamentních a 
poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008, 
str. 283. 
9 V prvním kole byli Havlovými protikandidáty Stanislav Fischer (nominovala jej KSČM) a opět 
Miroslav Sládek. Fischer však do druhého kola nepostoupil, vůdce Republikánů Sládek pak během 
druhé volby pobýval ve vazbě, což vyvolalo politickou a mediální senzaci.  
10 NOVÁK, Miroslav; BRUNCLÍK, Miloš. Postavení hlavy státu v parlamentních a 
poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008,  
str. 268. 
11 Týden, 6/2008, str. 16 
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obhájil díky minimálnímu počtu hlasů, které potřeboval ke svému znovuzvolení. 

Jeho druhé období na Hradě pak skončilo v lednu 2003.  

 Když však 2. února opustil Havel prezidentský úřad, ocitla se země poprvé 

ve své historii bez prezidenta. Havlův nástupce totiž nebyl zvolen v první ani druhé 

prezidentské volbě a tak se volba musela opakovat. Prezidentské pravomoci 

mezitím v souladu s ústavou na čas přešly na předsedu vlády Vladimíra Špidlu a 

částečně i na předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Nakonec se však 

přece jen stal 28. února 2003 novým prezidentem kandidát ODS Václav Klaus, 

který pak svým slibem, složeným 7. března ve Vladislavském sále na Pražském 

Hradě, nastoupil na uvolněné místo po Václavu Havlovi. 15. února 2008 se mu po 

dalším dramatickém volebním boji podařilo tento post obhájit.  

 Díky předchozím poznatkům jsme si ujasnili pozici prezidenta republiky i 

to, na jaké dvě osobnosti se v průběhu zaměříme - jde samozřejmě o Václava Havla 

a Václava Klause, kteří mají společné nejen vykonávání prezidentského úřadu v 

ČR, ale i to, že se oba stali již od roku 1989 a tzv. sametové revoluce, jíž byla 

svržena vláda komunistické strany, nejvýznamnějšími činiteli na československé a 

následně české politické scéně. Zatímco původním "povoláním" dramatik a bývalý 

disident Václav Havel do tohoto období vstoupil jako prezident a od roku 2003 

zastává poněkud nezvyklou pozici ex-prezidenta, vystudovaný ekonom Václav 

Klaus vystřídal více politických rolí - byl ministrem financí, předsedou Občanského 

fóra, zakladatelem a dlouholetým aktivním i čestným předsedou ODS, premiérem i 

předsedou Poslanecké sněmovny. Pražský Hrad, na kterém sídlí od roku 2003, pak 

dle předpokladů opustí po vypršení svého druhého prezidentského mandátu na 

počátku roku 2013. 

 Představit oba významné státníky a podrobněji vykreslit jejich dosavadní 

životy se snaží ve dvou obsáhlejších medailoncích životopisná část, která se zabývá 

jak nejdůležitějšími životními momenty Václavů Havla a Klause, tak i jejich 

vzájemným vztahem a snahou poukázat na výrazné odlišnosti dosavadních českých 

prezidentů, u nichž v praktické části budeme zkoumat především jejich mediální 

obraz, jak ostatně napovídá samotný název diplomové práce. Abychom však k jeho 

zkoumání přistoupili až po důkladnějším seznámení s jeho hlavními objekty, 

zahrnuje životopisná část kromě přiblížení jejich činů, zasazených do kontextu 

různých období českých dějin, i přiblížení hlavních myšlenek, mj. i ve vztahu k 
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některým zásadním politickým tématům, jako je evropská integrace a osob 

prezidentů z "lidštější" stránky skrze pohledu do jejich soukromí. 

 Neboť je však hlavním cílem této práce vykreslení mediálního obrazu 

Václavů Havla a Klause, zaměříme se v další, teoretické kapitole, na roli médií v 

dnešní společnosti a to, jak vůbec takový mediální obraz vzniká, přičemž si 

povšimneme i technologického pokroku, který média prodělala a typů různých 

médií. Neméně důležitou částí teorie je i popsání postupu při zkoumání mediální 

reality, přičemž se budeme zabývat především kvantitativní obsahovou analýzou, 

ale podíváme se i na problematiku kvalitativní obsahové analýzy, neboť se 

praktická část této práce ponese v duchu kvantitativního výzkumu s kvalitativními 

prvky.  

 Následující metodologická část pak zahrnuje právě postup při kvantitativní 

obsahové analýze - přesnou identifikaci výzkumného problému, vytvoření hypotéz, 

se kterými se do výzkumu pustíme a operacionalizaci, obsahující výčet dalších 

výzkumných kroků a metod. Praktická část bude následně obsahovat rozbor 

mediálních obrazů Václava Havla a Václava Klause ve zvoleném médiu, jímž je 

jeden z nejoblíbenějších českých zpravodajsko-analytických časopisů Týden, který 

by měl potvrdit i to, že události, v nichž figurují významné a mocné osoby, mají 

zvlášť velkou zpravodajskou hodnotu a média si jich všímají o to víc.  

 U prezidenta ČR je na první pohled patrné, že se bude pohybovat v centru 

zájmu různých médií. V důsledku omezených možností výzkumu je však za hlavní 

výzkumné období vybráno druhé funkční období dosavadních prezidentů ČR a 

jmenovců Václava Havla a Václava Klause. Jejich mediální obraz se dá v tomto 

období již považovat za ustálený, navíc vykazuje některé shodné prvky těchto 

rozdílných, ale pro českou politiku velmi významných osobností.       
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1. Životopisná část 

 

1.1 Životopis Václava Havla 
 
 Křestní jméno Václav, odkazující na českého zemského patrona, je jedním z 

pojítek našich dosavadních českých prezidentů. V rodině Havlů se dědilo z 

generace na generaci, čehož si byl dobře vědom i stavební inženýr Václav Maria 

Havel, když se mu 5. října 1936 narodil prvorozený syn a budoucí český prezident. 

Malému Vašíkovi bylo dáno do vínku především umělecké nadání, ale nejen díky 

tomu se jeho život změnil v napínavé drama, místy navíc s prvky značné absurdity. 

Jako velmi důležitá se brzy projevila otázka Havlova původu. Havlovi totiž patřili 

mezi nejbohatší prvorepublikové rodiny a tak je během nadvlády komunistů čekaly 

nepříjemné postihy. 

 Za buržoazní původ vděčí Havel dědečku z otcovy strany - Vácslav Havel se 

totiž vypracoval na úspěšného stavebního podnikatele. Na tehdejším Palackého 

(dnes Rašínově) nábřeží nechal postavit secesní dům č. p. 2000, kde Havlova rodina 

našla od roku 1905 poměrně honosné útočiště, u Tišnova na Moravě vzniklo z jeho 

popudu letní rodinné sídlo, tzv. Havlov, ale nejvýznamnější projekt uskutečnil v 

pražské Vodičkově ulici - díky němu zde totiž vznikl kulturní palác Lucerna. Již z 

této doby tak lze vypozorovat propojení rodiny Havlů s českou kulturou, které ještě 

prohloubil projekt Havlova otce, který zdědil stavitelské řemeslo a realizoval 

výstavbu podniku zvaného Terasy Barrandov, jedinečného letního zařízení, jehož 

součástí se staly i filmové ateliéry, o jejichž založení se zasloužil pro změnu 

exprezidentův strýc Miloš Havel, jenž se díky tomu stal významným filmovým 

magnátem, avšak následně i trestně stíhanou osobou - Barrandovské ateliéry sice 

přežily útrapy protektorátu, natočilo se zde však i několik filmů německé 

provenience a tak Miloše Havla čekalo po válce nepříjemné soudní řízení. To byl 

však pouze jeden z problémů, který postihl rodinu Havlovu. 

 Havlova matka Božena, za svobodna Vavrečková, která byla v mládí 

nadějnou malířkou, avšak své vášně se po sňatku se stavitelem Havlem vzdala a 

zasvětila  svůj  život  péči  o  rodinu,  také  nepocházela  z  chudých poměrů.   Její  otec  

Hugo Vavrečka sice vzešel z chudých havířských poměrů na Ostravsku, ale to pro 
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něj nebylo překážkou, aby se dokázal prosadit a vyniknout v řadě odvětví. Coby 

diplomat působil v Hamburku, Budapešti a Vídni, příležitostně se věnoval filosofii,  

psaní povídek i žurnalistice a poté, co z diplomatických služeb vystoupil, podepsal 

kontrakt s podnikatelem Tomášem Baťou a nastoupil do obuvnického impéria na 

pozici šéfa zahraničního obchodu. 

 Václav Havel tak mohl díky své rodině oprávněně působit jako panský 

synek, zároveň však trpěl mírnou obezitou, díky níž se mu spolužáci na základní 

škole posmívali.12 Pocit vyřazenosti z celku, který Havel zažíval již během dětství, 

si pak připomněl po nástupu komunistů k moci. A opět nezaviněně - stal se totiž 

trvalým terčem tzv. třídního boje. Tento fakt "nemohl neovlivnit úhel mého pohledu 

na svět ... Je to pohled "zdola", pohled "zvenčí". Je to pohled, vyrostlý ze zkušenosti 

absurdity. Co jiného, než hluboký pocit vyřazenosti umožňuje člověku lépe vidět 

absurditu světa i vlastní existence."13 V deseti letech nastoupil Havel na internátní 

školu do Poděbrad, avšak po únoru 1948 byl z této výběrové školy nedlouho před 

jejím zavřením vyloučen.  

 Komunistický převrat pak Havlovi znemožnil usilovat o dosažení vyššího 

školního vzdělán, jeho rodinu navíc stihlo nepříjemné majetkového vyvlastnění - 

udrželi si pouze byt na Rašínově nábřeží, zbytek byl zestátněn. Havlovi tak přišli o 

Barrandov i Lucernu a Havel byl okolnostmi přinucen nastoupit do zaměstnání - 

stal se učněm v oboru chemický laborant na Vysoké škole chemicko-technologické, 

díky čemuž mohl alespoň navštěvovat večerní gymnázium ve Štěpánské, kde v roce 

1954 odmaturoval. Na vysokou školu se sice hlásil v následujících letech 

nepřetržitě, ale také bez šance na přijetí. Socialistický režim, orientovaný na vědu a 

techniku, nastavil na VŠ humanitního zaměření přísnější kádrová pravidla a tak se 

na ně bylo takřka nemožné dostat, aniž by rodiče byli členy komunistické strany. S 

Havlovým původem o něčem takovém nemohla být ani řeč. 

 Přesto si Havel udržoval výrazně kladný vztah ke vzdělání a kultuře. Již od 

patnácti let se ostatně věnoval poezii14,  v  roce  1955 debutoval  v  časopise  Květen.  

"Školou života" se mu staly návštěvy u básníků Vladimíra Holana, Jaroslava 

                                                
12 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 9. 
13 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999,str. 10. 
14 První debaty na literární, ale i politická a ekonomická témata pak vedl v době, kdy byl  letech 
1951 - 53 členem vrstevnické skupiny Šestatřicátníci, jejíž členové byli narozeni shodně v roce 1936 
- např. Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová, Jan Zábrana 
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Seiferta či Vítězslava Nezvala. Studovat začal alespoň na ekonomické fakultě 

Českého vysokého učení technického v Praze, neboť se chtěl ubránit hrozícímu 

nebezpečí,  že  bude  povolán  na  vojnu  a  plánoval  si,  kterak  z  oboru  ekonomiky  

dopravy později přestoupí na fakultu Akademie múzických umění. Když se o to ale 

skutečně pokusil, nevzali ho zpět ani na techniku, čímž jeho vysokoškolské studium 

definitivně skončilo. Zapříčinilo se o to možná i to, že na podzim 1956 pronesl svůj 

první veřejný projev na aktivu mladých začínajících autorů konaném v Dobříši, kde 

mezi spisovateli socialistického realismu bez bázně a hany otevřeně promluvil o 

potlačené literatuře, zakázaných básnících a usvědčoval přítomné z pokrytectví 

prohlašujíce, že chtějí napravovat staré chyby, sypou si popel na hlavu, ale vše 

zůstává při starém. Také se poprvé vyjádřil v tom smyslu, že stávající socialistický 

systém chátrá, ale jeho představitelé i tak stále slepě věří, že má právo na existenci.  

 Havel měl jiné učitele filosofie než Marxe s Engelsem. Jako zástupce mladé 

umělecké generace, která nebyla nijak výrazně ideologicky zaměřená, čerpal 

ponaučení např. z díla židovského intelektuála Franze Kafky a stejně jako on chápal 

život jako spor člověka s řádem, jemuž se není správné přizpůsobit. Nezajímal se 

proto příliš o svět tehdejší oficiální kultury, důležitější pro něj byl pocit svobody 

pěstovaný v tzv. druhé kultuře a s řadou podobně smýšlejících přátel se scházel v 

kavárně Slávia u tzv. Kolářova stolu.15 Díky vyloučení z VŠ se však neubránil 

povinnosti absolvovat základní vojenskou služby, avšak i u ženistů v Českých 

Budějovicích si našel cestičku ke kultuře, když spoluzaložil oddílový divadelní 

sbor, pro nějž napsal svou první hru, ve které i sám hrál. Tzv. autorské divadlo se 

později stalo jeho osudem. 

 K divadlu vedly po vojně další Havlovo kroky, když se v roce 1959 dostal 

na přímluvu rodinného přítele Jana Wericha do Divadla ABC. Byl sice přijat pouze 

jako jevištní technik, "kulisák", ale i tak to pro něj mělo dalekosáhlé důsledky. 

"Jsem skutečně přesvědčen, že ta sezóna, po kterou jsem byl v ABC zaměstnán, 

definitivně rozhodla o tom, že jsem se dal na divadlo. Byla to totiž náhodou sezóna 

dost důležitá - poslední Werichova sezóna v divadle vůbec."16 Větší šanci na 

seberealizaci však Havel dostal v prostředí rodících se malých divadlech - vedle 

Semaforu či Rokoka bylo jedním z nich Divadlo Na zábradlí, do nějž Havlovi 

                                                
15 Pojmenovaného podle básníka starší generace Jiřího Koláře.   
16 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 37. 
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otevřel cestu vydařených článek o malých divadlech pro časopis Kultura 60.  Osm 

let v tomto divadle se pro Havla stalo jedinou dobu, kdy se mohl plně věnovat 

divadelnictví. Napsal zde i své první větší hry, jako byla třeba Zahradní slavnost17,  

které následně Havla proslavily v zahraničí a postaraly se také o nezanedbatelný 

příjem z autorských honorářů.  

 Důležitá  změna  v  Havlovo  osobním  životě,  spojená  také  s  divadlem,  se  

odehrála 9. července 1964, kdy se oženil se svou osmiletou známostí Olgou 

Šplíchalovou, která díky Havlovi působila jako uvaděčka Na zábradlí. Po svatbě 

provázela Olga Havlová svého manžela nejtěžšími životními zkouškami a stala se 

na dlouhá léta jeho velkou oporou. Společně si pořídili chalupu v Podkrkonoší 

zvanou Hrádeček, kde trávili i poměrně dost volného času.  

 V roce 1965 se stal Havel členem redakční rady literárního měsíčníku Tvář. 

"V mém životě měl tenhle krok ovšem větší význam, než by se na první pohled mohlo 

zdát: začalo jím nejen několikaleté období bojů za Tvář, ... ale zároveň s tím nebo 

skrze to začalo cosi hlubšího vůbec: mé angažování kulturně politické a občanské, 

tedy to, co posléze vyústilo do mého disidentství. Původně jsem byl jen jakýsi fach-

idiot Divadla Na zábradlí, který žil jen svou prací v tomto divadle a vše ostatní 

sledoval jen jako zvědavý pozorovatel; díky Tváři jsem překročil tenhle dosavadní 

okruh a věru jsem tehdy netušil, kam až mne vnitřní logika tohoto překročení jednou 

dovede..."18 Založením Tváře projevil oficiální Svaz českých spisovatelů snahu 

omladit své řady, avšak díky generačnímu střetu se Tvářisté začali brzy dostávat do 

problémů s komunisty, kterým samozřejmě nevoněla jejich režimní ani literární 

kritika. Režim nakonec časopis raději zakázal, avšak zajímavé je, že se na jeho 

stránkách prvně sešly příspěvky mladého, ale již poměrně věhlasného spisovatele a 

divadelního autora Havla a člena nastupující generace nadějných ekonomů Václava 

Klause.  

 Roku 1967 pronesl Havel další kritický projev, tentokráte v napjaté 

atmosféře IV. sjezdu československých spisovatelů, po němž následovalo rozsáhlé 

vylučování spisovatelů z ústředního výboru Svazu spisovatelů i ze strany, ve které 

                                                
17 Na  podzim  1963  byla  hra  uvedena  v  Divadle  Na  zábradlí  a  jelikož  se  ujala,  dočkala  se  o  rok  
později premiéry i v Schillerově divadle v západním Berlíně. Díky tomu do Prahy zamířil literární 
agent Klaus Juncker, aby Havlovi nabídl, že jej bude zastupovat při vydávání jeho knih v západní 
Evropě, což trvalo až do roku 1989. 
18 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str, 45. 
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však Havel nikdy nebyl. V době následného Pražského jara, demokratizačního 

procesu v ČSSR, se však Havel nijak výrazně politicky neangažoval, neboť v čele 

politického dění stáli tehdy spíše reformní komunisté. Havlovi byl pouze v 

Literárních listech uveřejněn článek, v němž požadoval vytvoření vícestranického 

politického systému v zemi. Sám však ještě neměl v úmyslu aktivně se zapojit do 

politiky - chápal sebe spíše jako spisovatelského "svědka doby".19  

 Kritika vývoje v ČSSR však proběhla i  ze strany SSSR a dalších zemí tzv.  

Varšavské smlouvy20, která se rozhodla zasáhnout proti obrodnému procesu silou. 

Jedna z nejsmutnějších kapitol našich dějin započala v noci z 20. na 21. srpna 1968, 

kdy československé státní hranice překročila socialistická intervenční vojska, 

obsadila úřad vlády, letiště či celostátní rozhlas a televizi. Příjezd sovětských tanků 

zastihl Havla v severních Čechách na návštěvě u přátel v Liberci, kde se následně 

zapojil do předávání informací širší veřejnosti v rámci odbojového hnutí. Jakkoli se 

před srpnem 1968 veřejného života příliš neúčastnil, pookupační vír jej do něho 

přímo strhl. Období normalizace však znamenalo konec reforem, přísné 

pronásledování politických odpůrců a znovuzavedení cenzury, čemuž nezabránila 

ani narůstající otevřená nespokojenost obyvatelstva, vrcholící protestní sebevraždou 

studenta pražské filosofie Jana Palacha v 16. ledna 1969. Lidový odpor však 

postupně slábnul a Havel se k dalšímu vývoji stavil značně skepticky, neboť 

prorokoval, že česká povaha brzy umožní restauraci totality. Další vývoj v zemi mu 

ostatně dal zapravdu.  

 Havel v této době píše dopis reformnímu komunistovi Alexandru 

Dubčekovi, který pro něj byl symbolem pozitivních změn Pražského jara, ale i 

následné prohry - vyzývá jej, aby si zachoval tvář, demonstrativně odešel z 

politického kolbiště a nesetrvával ve veřejných funkcích. S Ludvíkem Vaculíkem 

pak normalizační politiku odmítl v petici Deset bodů, adresované vládě ČSSR a 

ústřednímu výboru KSČ, díky čemuž ho však čekalo první soudní stíhání a Havlovo 

dílo bylo zakázáno ve všech veřejných školách a knihovnách. Z Havla se poměrně 

rychle stal jeden z nepřátel socialistické republiky - Havel na to reagoval odchodem 

do ústranní, avšak potřeba návratu mezi lidi jej přiměla k vystoupení z dočasného 

                                                
19 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 89  
20 Vojenský pakt zemí východního bloku, založený v roce 1955 jako reakce na předchozí vznik 
NATO a tzv. Pařížské dohody, které umožnily přistoupení SRN k Severoatlantické chartě. Součástí 
Varšavské smlouvy se tak stalo pro změnu Východní Německo, tehdejší NDR. 
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úkrytu na Hrádečku a přijetí práce v Trutnovském pivovaru, před nímž tak vedle 

trabantů a "embéček" řadových zaměstnanců parkoval i Havlův mercedes. 

Pivovarské zkušenosti mu následně byly cennou inspirací pro další hru nazvanou 

Audience. 

 

1.1.1 Václav Havel - disident 
 

 Jelikož v Havlovi dozrál úmysl nebýt již pouhým pasivním pozorovatelem 

událostí, nechtěl již dál jen bezmocně čekat, co udělá jeho okolí. Rozhodl se sám 

prosazovat změny vedoucí ke zmírnění smutné společenské situace v zemi a v 

průběhu roku 1975 se tak mění ve skutečného disidenta. Tento postoj podtrhuje 

otevřený dopis, který tentokrát adresuje generálnímu tajemníkovi KSČ Gustávu 

Husákovi. Havel upozorňuje na problém, že společnost ochrnula, stala se kulturně, 

duchovně i mravně impotentní, apatickou, neboť si nechá všechno líbit. Lidé žijí v 

atmosféře strachu před komunistickými prověrkami, mění se v poslušné stádo a to 

navzdory tomu, že je dnes a denně potlačována lidská důstojnost. Nezajímají se o 

nadosobní hodnoty a propadají apatii, které se však chtěl Havel vyhnout a předvedl 

tak zajímavý sociologický rozbor neutěšeného stavu české společnosti, dusící se v 

sevření normalizačního režimu, u kterého překvapuje to, že jej sestavil 

nevystudovaný amatér, zatímco se odborníci nedokázali k tomuto tématu 

kvalifikovaně vyslovit. Havel díky svému smělému dopisu definitivně vystoupil z 

bezpečného azylu na Hrádečku, začal se aktivně angažovat a pravidelně vyjadřovat 

k věcem veřejným a pustil se do dlouhého zápasu za svobodu, který trval 15 let, z 

nichž celou třetinu Havel strávil ve vězení.21 

 Trestní stíhání proti Havlovi bylo vedeno i v souvislosti se soudním líčením 

s rockovou skupinou Plastic People of The Universe, vyznávající nekonformní styl 

hudby. Havel se stal jejím obhájcem, nelíbily se mu policejní zásahy proti mladým 

fanouškům při jejich vystoupeních, ani zákazy hraní a následné zatčení hudebníků. 

 Leden 1977 je pak spojen se vznikem Charty 77. Cílem této občanská 

iniciativy bylo aktivně čelit komunistické zvůli, přičemž filozof Hejdánek navrhl, 

aby se toto sdružení ve svých prohlášeních opřelo o pakty o lidských právech, 

                                                
21 BUDÍNSKÝ, Libor. Deset prezidentů. Praha: Knižní klub, 2008, str. 226-227. 
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podepsané na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce 

1975. Za texty Charty odpovídali tři mluvčí, kteří se po roce měnili - jako první byli 

vybráni Václav Havel, filozof Jan Patočka a bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek. V 

názorově tolerantní Chartě se sdružila řada odpůrců režimu a před jejím oficiálním 

předáním státním orgánům v roce 1977 ji podepsalo celkem 243 občanů.22 Průběžně 

pak vznikaly další různé dokumenty - vyjádření, stanoviska, analýzy, dopisy atd. - 

přičemž záměrem iniciátorů Charty 77 bylo v prvé řadě vést konstruktivní dialog s 

politickou  a  státní  mocí  a  to  zejména  tím,  že  Charta  bude  upozorňovat  na  různé  

konkrétní případy porušování lidských a občanských práv u nás.  

 Text Charty sice výslovně konstatoval, že Charta nechce vytyčovat vlastní 

politický program, avšak reakce stranických i státních špiček byla naprosto panická. 

Považovali ji za protistátní výkvět antikomunistických živlů, zrádců a odpadlíků, 

kteří se v čele s trestně stíhaným antisocialistou Havlem chtějí pokusit rozbít 

republiku. Státní bezpečnost proto s Chartisty nezacházela zrovna v rukavičkách, 

což dokazuje příklad dalšího zadrženého mluvčího, filosofa Patočky, jenž byl 

podroben vyčerpávajícím několikahodinovým výslechům a na následky posledního 

z nich po prodělání mozkové mrtvice zemřel. I mezi lidem se však našly hlasy 

hrubě odsuzující Chartu i její iniciátory a vyjadřujících věrnost komunistické straně. 

Proto se např. sešli na slavnostním shromáždění v Národním divadle režimní 

umělci, aby veřejně odsoudili prohlášení Charty v tzv. Antichartě.  

 Neboť Havel ani po propuštění z vězení ve své aktivitě neustal (a stal se v 

dubnu 1978 spoluzakladatelem a mluvčím další občanské iniciativy Výboru na 

obranu nespravedlivě stíhaných23), nebylo nijak překvapivé, že ho StB dala pod 

nepřetržitý dohled. "Od toho dne, kdy jsem se opět ujal funkce mluvčího Charty 77, 

jsem byl přirozeně opět neustále sledován. Nepřetržitě mne sleduje několik tajných 

policistů, kteří fotografují a zjišťují každého, kdo mne pozdraví, anebo kdo by se se 

mnou chtěl dát do řeči. Musím vyvíjet velké úsilí, abych svým přátelům gesty a 

posunky naznačil, že mne nesmějí zdravit a že se mnou nemají mluvit."24 

Významnou ztrátou mu však bylo vedle omezení osobní svobody i odcestování 

                                                
22 v listopadu 1989 signatářů již 1886 
23 VONS měl za úkol sledovat, koho kde komunisté uvěznili a zač, přičemž se snažil informovat 
mezinárodní organizace na obranu lidských práv a světovou veřejnost. 
24 PREČAN, Vilém; TOMSKÝ, Alexandr. Václav Havel. O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy, 
1990, str. 265. 
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dlouholetého kamaráda Pavla Landovského do Rakouska - s Havlem se pak 

neviděli skoro 11 let. 

 V květnu 1979 byl Havel opět zatčen za podvracení republiky spolu s 

dalšímu členy VONSu.25 Ve vězení se věnuje mj. korespondenci, vydané později 

formou samizdatu pod názvem Dopisy Olze. Domlouval se skrze ně jak s rodinou, 

tak především se svými přáteli. StB mu sice chtěla umožnit vycestování do 

zahraniční na premiéru jedné z jeho her, avšak pouze pod podmínkou, že by se zpět 

do ČSSR již nevrátil. Havel tuto nabídku odmítl, v únoru 1983 se dočkal přerušení 

výkonu trestu ze zdravotních důvodů a přesunul se do nuceného domácího vězení.  

 Po překonání zdravotních potíží pokračuje jeho společenská angažovanost, 

podnícená i zjevnými problémy, do nichž se komunistický režim začal dostávat. 

Zúčastnil se i několika veřejných vystoupení, ať už v září 1988 na folkovém 

festivalu v Lipnici nad Sázavou, kdy před ostatní občany předstoupil s projevem 

poprvé po devatenácti letech, nebo třeba v prosinci 1988 při první povolené 

nezávislé manifestaci u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv na Škroupově 

náměstí v Praze. Následující Palachův týden v lednu 1989 však přinesl do Prahy 

řadu veřejných protestů na protest proti komunistickému režimu, na něž Sbor 

národní bezpečnosti zareagoval tvrdým postupem proti neozbrojeným 

demonstrantům a Václav Havel opět putoval do cely předběžného zadržení. Stovky 

osobností se podepisují pod Iniciativu kulturních pracovníků, v níž mj. stálo: "16. 

ledna 1989 byl na Václavském náměstí zatčen Václav Havel a další účastníci 

pietního aktu za Jana Palacha. Nás, kteří Václava Havla známe jako vynikajícího 

dramatika a čestného člověka, znepokojuje a uráží, jak nepravdivě sdělovací 

prostředky o této události referují. Jako kulturní pracovníci jsme přesvědčeni, že 

existující společenské problémy nelze zastírat ani řešit ostouzením, zatýkáním a 

násilím. Žádáme proto, aby československé úřady přistoupily na dialog, jehož 

užitečnost samy zdůrazňují. Předpokladem takového dialogu ovšem je propuštění 

Václava Havla i všech neprávem zadržených."  

 V červnu 1989 se Havel stal spoluautorem petice Několik vět, ve které 

vznáší oficiální požadavek na svobodnou a demokratickou diskuzi ve společnosti, 

neboť nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám. Na počátku 

                                                
25 Např. Jiří Dienstbier, Petr Uhl, Václav Benda, Otka Bednářová a Dana Němcová. 
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října se pak udála také jedna poměrně kuriózní událost - v inzertní rubrice Rudého 

práva vyšla Havlova fotografie pod jménem Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku v 

rubrice placených přání k narozeninám. Drobný žertík vyvolal velký skandál, 

ovšem pracovnice inzerce v tom byla částečně nevinně, neboť stejně jako řada 

dalších lidí mohla znát sice Havlovo jméno, ale nikoli jeho přesnou podobu - jeden 

z předních disidentů, který stále ještě netoužil po vstupu do politiky, mnohokrát 

zatím na veřejnosti nevystupoval. Snaha o přiblížení jeho osobnosti se však objevila 

např. v dálkově vedeném rozhovoru s novinářem Karlem Hvížďalou, kde Havel se 

skromností sobě vlastní mj. pronesl: " ... můj život, má práce, mé postavení a 

působení se mi zdají být utkány z podezřele velkého množství paradoxů. Jen si to 

vezměte: pletu se do všeho možného - a v ničem nejsem vlastně odborníkem. 

Průběhem let jsem se dostal do postavení jakéhosi politického činitele - a přitom 

jsem nikdy politikem nebyl, být nechtěl a ani k tomu žádné vhodné předpoklady 

nemám... Co chvíli filozofuji - a jaký jsem přitom filozof? Mé filozofické vzdělání je 

navzdory tomu, že od mládí rád filozofické knihy čtu, více než chatrné a veskrze 

útržkovité. Občas píšu o literatuře - a nejsem-li něčím, pak literárním kritikem. Tu a 

tam se pletu dokonce do hudby - a přitom má hudebnost může být leda zdrojem 

obecného veselí. Dokonce ani v tom, co považuji za své hlavní a původní povolání, 

totiž v divadle, žádným skutečným odborníkem nejsem... dokonce jako dramatický 

autor jsem si lehce podezřelý: umím psát svým osobitým způsobem v mezích své 

úzce vymezené poetiky... Celkově tedy: ač mnohde přítomen, nikam opravdu pevně 

nepatřím... Tím ovšem mé privátní paradoxy nekončí, ale teprve začínají."26 

Havlovy vnitřní kontroverze však nebránily tomu, aby se coby věčný rebel, 

protestující svým jednáním i samotným životním přístupem proti komunistickému 

režimu, stal pro řadu lidí zdrojem naděje pro lepší zítřky. Na další otázku, jak si 

představuje svojí budoucnost, Havel v témže rozhovoru odpověděl: "Myslím, že 

paradoxy budou pokračovat."27 A měl pravdu. Disident, umělec a lidový mluvčí se 

po sametové revoluci, jejímž byl hlavním aktérem, stane prezidentem 

Československé a později i samostatné České republiky. 

 

 

                                                
26 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 175. 
27 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 178. 
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1.1.2 Václav Havel - prezident  
 

 Sametovou revoluci, která znamenala svržení komunistického režimu u nás, 

zahájil pietní akt studentů pražských VŠ k uctění památky medika Jana Opletala, 

zavražděného nacisty v roce 1939, který se odehrál v pátek 17. listopadu 1989 a 

přerostl v otevřenou demonstraci za svobodu, demokracii a politické reformy. 

Studenti se sešli u lékařské fakulty na Albertově, odkud se vydaly na pochod po 

Vltavském nábřeží a kolem Národního divadla Národní třídou ke středu města. Zde 

však byl průvod zastaven pohotovostním plukem SNB, přičemž studentům před 

ranami obušků nepomohlo ani pokleknutí, zapálení svíček a skandování dnes již 

známého hesla ,,Máme holé ruce!" Účelem brutální policejní akce bylo co 

zastrašení všech kritiků režimu, avšak následující masové pobouření uvedlo celou 

společnost do akce, která vyvrcholila pádem komunisticky nadvlády a počátku 

rozsáhlých změn v politickém a hospodářském uspořádání Československa.  

 V pražském Činoherním klubu stál Havel u vzniku otevřeného občanského 

sdružení, nazvaného Občanské fórum a stal se jeho neformální hlavou, 

promlouvající k tisícihlavým davům demonstrantů ať už z balkonu Melantrichu na 

Václavském náměstí nebo z pódia na Letenské pláni. Coby ikona disentu vedl také 

delegaci OF při historickém vyjednávání s oficiálními zástupci státu v čele s 

premiérem Adamcem v Modrém salonku pražského Obecního domu.  

 Komunistická strana přišla o svůj vládní monopol, Marián Čalfa sestavil 

vládu národního porozumění, v níž se sešli i ministři Jiří Dienstbier a Václav Klaus 

a po jejímž jmenování abdikoval prezident Husák, což otevřelo prostor pro volbu 

nové hlavy státu. Alexander Dubček, který byl Havlovým jediným vážným 

kandidátem, se nakonec smířil s pozicí předsedy parlamentu a tak již nic nebránilo 

tomu, aby byl 29. prosince 1989 Václav Havel slavnostně zvolen ve Vladislavském 

sále Pražského hradu devátým československým prezidentem. Ruku pro Havla 

zvedli všichni poslanci obou sněmoven rekonstruovaného parlamentu, paradoxně 

tedy  i  ti,  kteří  po  léta  stáli  v  ostrém  názorovém  rozporu  s  tím,  co  Havel  

reprezentoval.  

 Z dramatika a disidenta prezidentem - zářnou kariéru tak díky revoluci 

Havel neplánovaně udělal. S jeho zvolením však byla spojena i jedna událost 

komičtějšího ražení - Havel neměl k této příležitosti pořádný oblek, celý život byl 
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zvyklý chodit oblečený neformálně v džínách a tričku. Proto mu na Hradě nechali 

narychlo ušít oblek, avšak Havel si vzal místo opasku šle a celý národ se u televize 

pobavil při pohledu na jeho příliš krátké nohavice, které končily vysoko u kotníků. 

Havlovo krátké kalhoty se staly legendou, terčem vtipů, ale i neuvěřitelných pověr. 

Havel,  který  se  stal  symbolem  revolučních  změn,  si  tak  musel  urychleně začít  

zvykat, že nyní bude častým středem pozornosti.  

 S Havlovou novou pozicí však byla spjata i velká očekávání. Nového 

prezidenta však po nástupu do úřadu přitom čekala řada úkolů a povinností, mj. i při 

zahraniční prezentaci země, díky čemuž promluvil např. před americkým 

Kongresem. "Když mne 27. října loňského roku naposledy zatýkali, nevěděl jsem, 

jestli je to na dva dny nebo na dva roky. Když mi přesně měsíc poté řekl rockový 

hudebník Michael Kocáb, že budu asi navržen do funkce prezidenta, myslel jsem, že 

je to jeden z jeho obvyklých žertů. Když mne 10. prosince 1989 můj přítel herec Jiří 

Bartoška navrhl na velkém mítinku v Praze jménem Občanského fóra do úřadu 

prezidenta republiky, považoval jsem za vyloučené, že mne náš parlament, zděděný 

po předchozím režimu, může do tohoto úřadu zvolit. Když jsem byl o devatenáct dní 

později jednomyslně zvolen prezidentem své země, netušil jsem, že za necelé dva 

měsíce budu mluvit před tímto slavným a mocným parlamentem, že má slova budou 

přímo sledovat milióny lidí, kteří o mně nikdy neslyšeli, a že stovky politiků a 

politologů budou odborně zkoumat každé slovo, které řeknu."28 Později se ke své 

první prezidentské cestě do USA Havel vrátil v dalším rozhovoru s novinářem 

Hvížďalou: "Můj projev na společném zasedání obou komor Kongresu měl 

nevídaný úspěch... Beru tuto chválu s rezervou. Vím totiž, že víc než já a mé psaní 

za ten úspěch mohlo něco jiného: naprosto nevídaná situace, v níž jsem se ocitl. Byl 

jsem první nejvyšší představitel země komunistického bloku, který přivezl do 

Kongresu jednoznačnou zprávu, že se komunismus zhroutil, že spadla železná 

opona, že je konec bipolárně rozděleného světa i studené války a že je třeba 

budovat na této planetě zcela nový politický řád. Zpráva takového rozsahu tam 

nezaznívá každý den." 29 Havel však za americkou misi sklidil doma i první kritiku a 

to za početnou delegaci, která s Havlem do USA vycestovala. Nevešla se totiž do 

jednoho leteckého speciálu, ale musela pro ní být vypravena letadla dvě.  

                                                
28 HOZNAUER, Miloslav. Václav Havel. Komenium: Praha, 1991, str. 43-44. 
29 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 102. 
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 Přesto byl následně bez větších problémů potvrzen ve funkci prezidenta 

tentokrát již demokraticky zvoleným Federálním parlamentem s ještě menším 

zastoupením komunistů. Havlovi jakožto politikovi přidávalo také na vážnosti, že 

především v zahraničí získával stále více a více na oblibě. Jakoby však sám někdy 

nemohl věřit tomu všemu, co se kolem jeho osoby událo. "Nepřekvapilo by mne, 

kdyby se teď náhle ozvalo slovo budíček a já se probudil ve své cele a všechno, co 

jsem v posledním půlroce prožil, vyprávěl pobaveně svým spoluvězňům."30 Havel se  

stal doslova hrdinou. Ale někdy až značně absurdního, tragikou protkaného 

dramatu. 

 V prvních měsících po listopadové revoluci měl Havel obrovský vliv - 

přímo zasahoval do politiky a určoval její ráz. Uznával především politiky, kteří 

režimu stejně jako on aktivně vzdorovali, nikoli ty, jenž posluhovali a nebo čekali 

"za bukem", až režim padne. Pro Havla však počátek politické kariéry znamenal i 

výraznou  změnu  životního  stylu  -  celý  život  byl  de  facto  svým  pánem,  řídil  se  

především sám podle sebe, nyní však musel fungovat dle prezidentského protokolu, 

plného nejrůznějších pracovních schůzek a povinností. Navíc mu byla neustále v 

patách ochranka, snažící se zajistit bezpečnost hlavy státu,31 díky čemuž se však u 

Havla dostavil svíravý pocit, že se dostal do jakéhosi prezidentského vězení. Člověk 

si však zvykne na ledasco a tak i u Havla byla postupem času patrná změna vnímání 

nové situace - podřídil se a ačkoliv byl ochuzen o svůj soukromý život a mnohdy i 

spánek, bylo na něm čím dál tím patrnější, že se s novou rolí sžívá, ba dokonce se 

mu v ní začíná i líbit. Proto poněkud do prázdna vyzněly dřívější výroky o tom, že 

se chystá setrvat ve funkci jen po dobu nezbytně nutnou. 

 Havlovi se okamžitě na stole nahromadila spousta práce, likvidace starého 

režimu si žádala četná opatření. Každý den navíc přicházely do prezidentské 

kanceláře desítky, později stovky až tisíce dopisů s gratulacemi, ale i se stížnostmi - 

začalo se projevovat, že občané svorně věří v nastolení pořádku, ovšem nemají o 

něm zcela jednotnou představu. Havel také zahájil fyzickou rekonstrukci Pražského 

Hradu, ale současně s tím začal experimentovat a testovat své pravomoci ve své 

nové roli "hradního pána". Nedostávalo se mu však adekvátního množství 

                                                
30 HOZNAUER, Miloslav. Václav Havel. Komenium: Praha, 1991, str. 47. 
31 Havel se s tím vypořádával i dost svérázně a tak někdy zkoušel, co tento nový bezpečnostní 
systém kolem něj vydrží - z jednoho večírku např. utekl ochrance zadním vchodem. (KEANE, John. 
Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, str. 301.) 
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spolupracovníků, celá česká politika ostatně trpěla nedostatkem vhodných osob, 

které by převzaly chod státu. "Snažili jsme se existující funkce obsazovat novými, 

nezkompromitovanými lidmi a co nejrychleji demokratickým způsobem provádět ty 

systémové změny, na nichž jsme byli schopni se shodnout jako na nezbytných nebo 

nejdůležitějších. Nedostatek vhodných lidí na různé funkce byl povážlivý, vždyť my 

jsme museli přemlouvat rockové hudebníky, překladatele, televizní moderátorky, 

vědce, spisovatele, ne-li dokonce své hospodské kamarády, aby přejímali rozmanité 

funkce. Stát jako takový měl desítky tisíc zaměstnanců, tolik disidentů věru nebylo." 

Při výběru svých nejbližších podřízených však neměl Havel vždy jen šťastnou ruku. 

I problematika spolehlivých spolupracovníků však dokazuje, že Havlova situace 

prvního nekomunistického prezidenta po dlouhé době nebyla jednoduchá. Snažil se 

jí zhostit s plnou odpovědností, avšak to neznamenalo, že se do budoucna nevyhne 

některým politickým chybám, které deformují i náhled na něho samotného. V 

momentě, kdy všichni čekali, že po víc než čtyřech desetiletích nespravedlnosti 

zajistí všeobjímající spravedlnost, by však neuspěl ani leckterý zkušenější politik. 

 Havel musel zprvu čelit stížnostem na nedostatečný porevoluční rozchod 

země s minulostí. Někteří komunisté si totiž udrželi své veřejné funkce, což byl 

ostatně i případ komunistického premiéra Čalfy. Vyrovnání se s komunisty ale bylo 

obecně značně složitou záležitostí. Havel mj. tvrdil: "Kdo je komunista? Ten, kdo 

byl někdy v komunistické straně? Tam byl přece kdekdo, jen v průběhu posledních 

desetiletí jí prošlo sedm milionů lidí. Věřících a nadšených komunistů nebo 

skutečných slouhů režimu samozřejmě tolik nebylo, jenomže tehdy opravdu nešlo 

nějakým mávnutím proutku oddělit jedny od druhých... Uvědomte si, co by to 

znamenalo, kdybychom chtěli například připravit o postavení či funkce všechny, kdo 

byli členy komunistické strany. Mohli bychom rovnou rozpustit celou Akademii věd 

a většinu vysokých škol zbavit jejich profesorských sborů, neměli bychom jediného 

vyššího důstojníka, jediného kriminalistu, jediného šéfa podniku, jediného 

diplomata, ba snad ani jediného navigátora na dopravním letišti."32 Dodnes se však 

občas ozývá otázka, zda by Havel neudělal nejlépe, kdyby využil své autority a 

celou komunistickou stranu zakázal. Byl by však tento krok v souladu s nastolenou 

demokracii? KSČ však nezanikla a i přes léta příkoří ze strany komunistického 

                                                
32 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 54. 
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režimu si dodnes uchovala část příznivců. Přízrak komunismu, strašící i po 

sametové revoluci nad republikou, přinesl později vznik tzv. lustračního zákona, 

kontroverzního nařízení z roku 1991, který podporoval snahu zbavit se 

spolupracovníků StB. Řada lidí však v souvislosti s lustracemi značně znervózněla, 

lidé se obávali represí, každý mohl být potenciálně podezřelý. Havel na 

kontroverzní zákon reagoval vyváženou diplomacií - nutnost zákonu vztahujícího se 

ke komunistické minulosti země potvrdil, ale kritizoval vznikající hysterii, 

vzájemné obviňování, atmosféru nepřátelství a podezřívání. Obával se honu na 

čarodějnice, musel však politicky balancovat na hranici mezi odpůrci a zastánci 

zákona. Nakonec se však misky těchto Havlových kompromisních vah přece jen 

lehce na jednu stranu převážily, když se Havel vyjádřil v tom smyslu, že v případě 

lustračních opatření jde o recept na nespravedlnost - postihují totiž malé ryby, ale k 

velkým se člověk vůbec nedostane. Chápal však i ty, kteří nedokázali odpustit a 

zapomenout útlaky komunismu a tak prosazoval názor, že "dosud jsme nenalezli 

důstojný a civilizovaný způsob, jak se vyrovnat s minulostí."33 

 Na základě některých nešťastných kroků však Havel postupně ztrácel 

příznivce. Jestliže si podporu komunisty Čalfy dokázal ještě obhájit, jeho rozsáhlé 

amnestie a prezidentské milosti z počátku jeho vlády se dočkaly ještě rozsáhlejší 

kritiky. Na ulicích se díky Havlovi objevilo tisíce propuštěných vězňů, což se 

nakonec ukázalo jako velmi sporný a politicky nešťastný tah. Statistiky kriminality 

poskočily nahoru samozřejmě i díky uvolněným poměrům, kriminální činnosti se 

však dopouštěli i mnozí z propuštěných a tak se brzy zase vrátili do vězení. 

Revoluční nadšení tak postupně vystřídaly rozpaky - a Havel poprvé nestačil 

odrážet kritiku, ačkoliv bral amnestie jako nutné gesto usmíření a nových 

příležitostí pro všechny. Své eventuelní pochybení však nikdy nepřiznal, v čemž se 

ukázala jedna z jeho slabostí. 

 Veřejnost však proti prezidentovi vznášela stále častější námitky především 

vzhledem k jeho domnělému odcizování. Havel byl najednou postaven do světla 

obviňování, že mu moc stoupla do hlavy, v němž stál v minulosti pouze díky 

rétorice komunistického tisku a propagandy. Svou daň si tak vybralo ohromné 

penzum povinností. "Hrad mne pohltil celého, musel jsem představovat nezávislé 

                                                
33 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 335. 
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Československo bleskovými návštěvami všech možných zemí, přijímat státní 

návštěvy, mluvit v parlamentu, jezdit po republice, vést tisíc a jedno jednání." 

Jedním z následků pracovního vytížení a nárůstu osobní zodpovědnosti tak byl 

Havlův rezervovaný postoj - měl na paměti především plnění státnických 

povinností, ale právě díky tomu působil dojmem, že se uchýlil do hradní izolace, 

což se jevilo v rozporu s jeho dřívějším postojem, kdy se snažil vystupovat jako 

člověk, který druhým nic nezastírá. "Upsal jsem se práci, která mne značně 

stravovala a téměř mi znemožnila věnovat se jiným věcem. Přišel jsem o velký kus 

svobody, protože jsem se občas musel vyjadřovat trochu diplomatičtěji, než bych 

chtěl, chovat se trochu jinak, než bych se choval, kdybych v té funkci nebyl, jinak se 

oblékat atd. ... A co jsem získal? Vlastně jediné: stal jsem se bezprostředním 

účastníkem velkých změn našeho světa a mohl jsem tyto změny přímo ovlivňovat. To 

považuji za ohromný dar osudu."34  

 Komunikace začala váznout i s Občanským fórem, ze kterého Havel 

politicky vzešel a hromadící se rozpory vyvrcholily rozchodem - z širších mantinelů 

Občanského fóra se Havel přesunul do užší oblasti Pražského Hradu. "Občanské 

fórum mne na Hrad vyslalo a mělo pocit, že bych měl víc dbát jeho vůle, já měl 

naopak pocit, že bych měl dělat, co považuji za rozumné."35 Navíc vnímal i to, že 

Občanské fórum jakožto celonárodní spontánní hnutí bylo těleso sestavené původně 

pro jeden úkol - pokojné odstranění režimu a zprostředkování přechodu k 

demokracii. "S trochou nadsázky se dalo říct, že ze všeho nejvíc se podobalo 

pouliční manifestaci nebo velkému veřejnému shromáždění. Taková instituce může 

zprostředkovávat dějinné zlomy, ale nemůže být dost dobře trvalou součástí 

normálního politického života."36 Není  bez  zajímavosti,  že  v  tomto  byli  zajedno s  

ministrem financí a pozdějším premiérem Klausem, který také horoval v nutnost 

přetvoření Občanského fóra ideálně v pravicovou politickou stranu.  

 Havel sice tíhl ke hledání pokojných, "sametových" řešení problematických 

situací, často se však dostával do rozporu s dalšími složkami moci. Historik John 

Keane vidí příčinu v tomto: "Havel byl svou povahou umělec, dramatik. Neovládal 

politologii, nevěděl nic o legislativě a jen málo věděl o ústavních vztazích, v rámci 

                                                
34 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 66. 
35 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 60. 
36 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 59. 



- 27 - 
 

nichž se pohyboval."37 Havel  si  rychle  navykl,  že  je  hercem v  hlavní  roli  a  z  toho  

také vycházelo chápání některých problémů. Spoustu věcí se snažil vyřešit sám, ale 

situaci jen zhoršovala jeho občasná netrpělivost - nechoval se sice arogantně, jako 

to bude typické pro jeho nástupce v prezidentském úřadu, ale ztrácel náladu, když si 

uvědomil, že některé věci zkrátka nedokáže prosadit hned. V cestě mu stál kolikrát 

především parlament, který v našich podmínkách představuje důležitý nástroj 

kontroly státní výkonné moci. 

 Problematickou se také ukázala Havlova omluva - neomluva sudetským 

Němcům za odsun. Odehrála se hned na počátku výkonu prezidentské funkce a 

Havel byl za ní později výrazně kritizován. Ve skutečnosti se však vyjádřil pouze k 

tomu, že by bylo vhodné formulovat omluvu za vyhnání německého německy 

mluvícího obyvatelstva z Československa po druhé světové válce, což osobně 

považoval za morálně nepřijatelné. Prosazoval sblížení s Německem a odpouštění 

vlastních křivd, protože to považoval za důležité nejen pro zlepšení sousedských 

vztahů, ale i v rámci české role v evropské integraci, jíž byl zastáncem. V únoru 

1992 dokonce podepsal smlouvu o přátelství s německým kancléřem Helmutem 

Kohlem, která vytvořila přece jen o něco příznivější klima pro sousedské soužití, 

které Havel od začátku propagoval.   

 Nový prezident však netajil své obavy nad budoucím vývojem společnosti. 

"Lidé si ... velmi těžce vybojovali vytouženou svobodu. Avšak v okamžiku, kdy jí 

získali, jako by jí byli najednou trochu zaskočeni; odvykli jí do té míry, že náhle 

nevědí, co s ní; bojí se jí, nevědí, čím jí naplnit."38 Pustil se také do kritiky 

politických stran, která se stala jedním ze základních rysů jeho politického 

přesvědčení. "Žijeme v době podivného, řekl bych společenského chaosu. Lidé jsou 

vyvedeni z míry tím, že kolem sebe nevidí pořádek, hodnotový systém či spořádaný 

život ve své obci. Všechno je najednou nejisté. Panuje nejistota v oblasti legislativy 

a ústavního pořádku. Politické strany se neustále hádají, útočí na sebe. Každý říká 

něco jiného a každý navrhuje něco jiného."39 Naplno se u prezidenta projevovalo 

vědomí stále složitější situace a také toho, že je sám řazen mezi viníky neutěšeného 

                                                
37KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 325. 
38 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. Brno: Atlantis, 1991, str. 47. 
39 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 349. 
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stavu. "Setkávám se s tím, že klesá moje popularita, že se láska proměňuje v 

nenávist, hněv v odpor. Je to jev docela pochopitelný a přirozený. Díky souhře 

historických náhod jsem se stal pro mnoho lidí personifikací naší revoluce. Byl jsem 

ztělesnitelem naděje, lidé se domnívali, že jsem zárukou lepších zítřků. Jak ale lepší 

zítřky nepřicházejí, všechno vázne, objevují se nové a nové krizové prvky, jsem ten 

hlavní, kdo za to může. Lidé mě vnímají jako toho, kdo je svým způsobem oklamal, 

kdo cosi sliboval a své sliby nesplnil."40  

 Havlovo první působení v úřadu prezidenta tak bylo spokojeno se vzrůstající 

nespokojeností lidu, rozmáhající se tím strměji, čím více klesala životní úroveň, 

snižovala se pracovní jistota, zhoršovaly se služby a při řešení dílčích problémů 

selhávaly politické instituce i samotní političtí vůdci. Zároveň se s tím Havel začal 

vzdalovat vlastnímu dlouholetému a ušlechtilému zvyku rozlišovat mezi pravdou a 

lží na základě černobílého vidění. Před vstupem do oficiální politiky tvrdil, že 

pravda je vždycky pravdou, ovšem během výkonu funkce musel začít s pravdou 

nakládat obezřetně, dávkovat ji v odměřenějších dávkách. Havel si v této souvislosti 

dobře uvědomoval problém, spojený z prostředím, ze kterého se do politiky dostal: 

"Intelektuálové jsou tak špatní v politice, protože jsou zvyklí sloužit zájmům pravdy 

a nepoužívat pravdu jako nástroj sloužící moci."41 Havel se tak v praktické politice 

naučil dávat si lépe pozor na to, co říká a prezidentování mu přineslo mj. i poučení, 

že v praktické politice neexistuje něco jako absolutní svoboda projevu. Teprve 

postupem času poznal hodnotu "taktu, instinktu a vkusu".42 

 S Havlovým působením v roli prezidenta byly spojeny i narůstající 

problémy se Slovenskem. Díky slovenskému nacionalismu se začaly objevovat 

odstředivé tendence a osud ČSFR byl zpečetěn po slovenském vyhlášení deklarace 

suverenity. Havel se stal během jednání o osudu československého státu 

propagátorem myšlenky celostátního referenda, které by rozhodlo buď o udržení 

společného státu a nebo národnostním dělení - chtěl se totiž v této oblasti raději 

obrátit na lid, než na politické instituce. Přesto byl později obviňován, že právě jeho 

myšlenka referenda podnítila následující rozdělení a díky nedostatku Slováků v 

prezidentově blízkosti (jediným Havlovým slovenským poradcem byl oblíbený 

                                                
40 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. Brno: Atlantis, 1991, str. 49. 
41 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 337 
42 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, str. 102. 
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herec Milan Kňažko) kolovaly zvěsti, že prezident neprojevuje o východní část 

republiky příliš velký zájem. Národnostní neshody pak vyústily do rozdělení 

Československa, které však proběhlo formou "sametového" rozchodu. Hlavní podíl 

na vyjednávání měli především vládnoucí strany - HZDS Vladimira Mečiara a ODS 

Václava Klause, které vypracovaly návrh pokojného rozdělení státu. Havel jako 

federativní prezident abdikoval, následně se ale podílel na debatě k rodící se Ústavě 

samostatné České republiky.  

 Bylo jasné, že právě Havel bude hlavním adeptem na prezidentský post v 

ČR. On sám nechtěl utíkat od rozdělané práce a navzdory tomu, že zprvu o 

prezidentský úřad příliš nestál, nyní se mu z Hradu příliš stěhovat nechtělo. Ani 

však nemusel - 26. ledna 1993 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou prvním 

prezidentem samostatné České republiky a v této roli strávil následujících deset let, 

tedy dvě funkční období. 

 Ani  v  roli  prezidenta  ČR  se  však  nevyhnul  nutnosti  řešit  četné  spory  -  

jedním z nejvleklejších byla debata o podobě a fungování politických stran, v rámci 

níž se střetly myšlenky dvou čelních představitelů státu, Václavů Havla a Klause. 

Havel měl v tomto sporu nevýhodu, že se nikdy nemohl pevně opřít o žádnou 

reálnou parlamentní sílu. Ne že by Havel o výraznější politické zaštítění 

dlouhodobě neusiloval, projevoval však v tomto ohledu nepříliš bystrý odhad 

situace. Ač jeho popularita v zahraničí i nadále vzrůstala, na domácí politické scéně 

se ukazoval být špatným prorokem, neboť často sázel na špatné koně. Přízeň jinak 

nadstranického prezidenta měla spíše negativní dopad a v některých momentech by 

se Havlova náklonnost dala dokonce přirovnat k jakémusi polibku smrti, což bylo 

patrně v projevech sympatie k uskupení typu ODA či Unie svobody či ve 

vyjmenování jeho konkrétních politických favoritů před volbami 1998, kteří měli 

dle Havla nahradit polistopadovou politickou garnituru. Jména typu Vladimír 

Mlynář, Cyril Svoboda, Michal Lobkowicz, Martin Bursík či Stanislav Gross však 

mají společné to, že se dnes ve vysoké politice již žádné z nich neobjevuje, zatímco 

řada politických matadorů přežívá.  

 Aby však nedošlo k mýlce - i přes řadu přehmatů a horší odhad nešlo v 

případě prezidenta Havla o nepraktického politického snílka. Havel si postupem 

času začal čím dál tím víc osvojovat účinné státnické postupy jako umění 

manipulace s druhými, udržování věcí v tajnosti, rozhození vlivových sítí napříč 
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stranickými a státními institucemi a skryté tahání za provázky či využívání slabostí 

jiných. 20. ledna 1998 pak byl opětovně zvolen i pro druhé funkční období. Nešlo 

však o volbu zcela bezproblémovou, na Havlově volební pozici se podepsalo, že 

osvoboditelský mýtus hlavy státu již značně vybledl. Během Havlova 

prodlouženého pobytu na Hradě se udála řada převratných změn na vnitrostátní i 

zahraničněpolitické scéně. Jednou z nejvýznamnějších bylo to, že 12. března 1999 

se Česká republika za velkého přispění Václava Havla stala členem NATO.  

 Pro druhou Havlovu "pětiletku" se však stala typickou především 

prohlubující se propast mezi politikou a společností. Šlo o dobu petic jako např. 

Impuls 97, Děkujeme, odejděte, Televize, věc veřejná, které však nevznikly 

bezdůvodně. Havel sám tyto projekty minimálně alespoň vnitřně podporoval, čímž 

se však zákonitě musel dostat do rozporu se stranickým aparátem. "Já byl svým 

srdcem i svým smýšlením většinou na straně občanských iniciativ či pokusů o trochu 

jinou politiku, proto mne neměli v politických kruzích moc rádi. Ale nakonec si na 

mne zvykli - jako na nutné zlo."43 Po dalších volbách do poslanecké sněmovny se 

totiž ustavila menšinová vláda ČSSD v čele s Milošem Zemanem s tichou podporou 

ODS Václava Klause, přičemž se obě strany zavázaly ke spolupráci v rámci tzv. 

opoziční smlouvy, kdy se ODS na oko tvářila, že stojí v opozici proti vládnoucí 

ČSSD, ale řada rozhodnutí vyšla z jejich společné domluvy. Vyšachovali tak z 

většího politického vlivu menší politické strany i samotného prezidenta, kterému 

však v řádném výkonu funkce několikrát zabránily i nepříjemné zdravotní 

problémy. Z prezidentského úřadu Havel odešel 2. února 2003, stal se však českým 

exprezidentem a stanul v pozici, se kterou do té doby česká společnost příliš 

obeznámena nebyla.  

 

1.1.3 Havlovo soukromí 
  

 Havlovo prezidentství výrazně ovlivnilo jeho osobní zázemí a především 

pak potíže s ním spojené, které se objevily převážně v druhé polovině výkonu 

funkce hlavy státu. Vše jako by spustila jedna z nejvýznamnějších a zároveň 

nejsmutnějších událostí v Havlově životě. 21. ledna 1996 odešel navždy Havlovi 

                                                
43 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 157. 
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nejbližší spojenec - zemřela totiž jeho žena Olga. Byla jen o tři roky starší než 

Havel, lékaři u ní však objevili nádor na mozku.  

 

Olga 
 

 Olgu Šplíchalovou poznal Havel ve svých sedmnácti letech díky společné 

přítelkyni Zdeně Tiché v kavárně Slavia. Pocházela ze značně odlišného prostředí 

dělnického Žižkova a sama během svého života pracovala jako tovární dělnice u 

Bati, účetní nebo prodavačka. Bystré, avšak svérázné žižkovské děvče, vyjadřující 

se bez servítek, Havlovi zaimponovalo svou přirozenou hrdostí a schopností jednat, 

avšak Olžina prořízlá pusa, proletářské kořeny a chatrné vzdělání se příliš 

nezamlouvaly Václavově matce, která si pro syna představovala jinou partii a až na 

smrtelné posteli prý uznala, že Havel zvolil dobře.44 Václava považovala Olga sice 

za poněkud nepraktického, ale na druhou stranu jí podsaditý blonďáček s 

chlapeckým výrazem přišel vzdělaný a neobyčejně chytrý. Sociálně a povahově se 

stala Havlovou druhou polovinou. "Byli tak odlišní, že si byli blízcí a nikdy se už od 

sebe neodloučili,"45 napsala o nich Havlova přítelkyně a autorka jednoho z mnoha 

jeho životopisů Eda Kriseová. Od doby, co se poznali, chodila Olga všude s 

Havlem, vše dělali spolu - vzniklo mezi nimi nerozdělitelné pouto. Jejich vzájemná 

závislost se přinášela i komické situace - tradovalo se, že když se jednou Havel 

ztratil v lese v blízkosti Hrádečku, chodil sem a tam a volal: "Olgo!" Havel o své 

ženě často  hovořil  jako  o  své  nepostradatelné  životní  opoře.  Stála  při  svém  

manželovi i v době politické represe komunistické normalizace a Havlova 

několikaletého pobytu za mřížemi. Po revoluci se však nespokojila jen s rolí pasivní 

první dámy a sama se rozhodla využít možnosti svého nového společenského 

postavení - v rámci dobročinnosti tak vznikl projekt Nadace Olgy Havlové.  

 To vše jsou věci poměrně veřejně známé, jinak tomu ale už je s fakty z 

osobního života manželů Havlových. K image Havla mírotvůrce a živoucí záruky 

demokracie totiž příliš nesedělo, že byl Havel ve vztahu k ženám spíše nestálé 

povahy. Olga to se svým chotěm neměla vždy úplně snadné a musela tolerovat 

různé výstřelky, které by do slušného Havla patrně jen tak někdo neřekl. Havlova 
                                                
44 Týden 41/2010, str. 42 
45 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. Brno: Atlantis, 1991, str. 18. 
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náklonnost k ženám tak upozorňuje na to, že i prezident je pouze člověk se svými 

osobními nedostatky.    

 

Mimomanželské vztahy. Zn. Tolerované 
 

 V jednom rozhovoru pro Lidové noviny se Václav Havel vyjádřil v 90. 

letech takto: "Jsem normální muž, který neodmítá svět žen. Nemyslím si, že mám ani 

co skrývat, ani co zveřejnit." Avšak na následující dotaz, kdy naposledy zalhal, 

odpověděl: "Když jsem odpovídal na vaší předchozí otázku."46 Prezident Havel se o 

svých privátních záležitostech nikdy nechtěl příliš otevřeně bavit, nejasnosti o něm 

považoval za poslední zbytky soukromí, které mu úřad hlavy státu a s ním spojená 

publicita ponechaly. Když však přece jen zavzpomíná, vyloví z paměti i zajímavé 

vzpomínky: "Jak už to u mnohých smrtelníků bývá, i můj život byl provázen různými 

citovými vztahy a na mém nebeském kontě je rozhodně víc než jen jeden hřích."47 

 Olga byla Havlovou životní jistotou, se kterou prožil vše možné i nemožné. I 

přes rozdílné povahy se z nich staly spřízněná duše. Havel vedle sebe bytostně 

potřeboval  energickou  ženu  a  v  Olze  našel,  co  potřeboval.  A  to  také  proto,  že  se  

Olga ukázala být dokonce i tolerantní k občasné Havlově "citové odstředivosti"48, 

jak Havel svou nestálost nazýval. "Osobně pro mne bylo velmi důležité, když mi na 

smrtelné posteli řekla, že jsem ji nikdy nezradil. Myslela tím zřejmě něco podstatně 

hlubšího než mé uvolněné mravy, o nichž věděla víc než kdo jiný a které jí 

pochopitelně vadily."49 Havlovy zálety a mimomanželské vztahy byly i mezi jeho 

přáteli veřejným tajemstvím. Olga se v bezdětném manželství postupně stávala 

spíše Havlovou partnerkou než milenkou a poskytovala Havlovi především zázemí 

a jistotu. Vášeň hledal Havel jinde a vedle krátkodobých vztahů měl i několik 

vážnějších známostí. Jednou z nich byla Anna Kohoutová, bývalá manželka 

Havlova přítele, dramatika Pavla Kohouta, která dokonce svého času získala status 

Havlovy oficiální přítelkyně, později Havlovi učarovala psycholožka Jana 

Vodňanská, ke které se Havel po návratu z vězení přišel svěřit s delikátním 

                                                
46 Týden 41/2010. str. 42 
47 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 136. 
48 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Dálkový výslech. Praha: Torst, 1999, str. 137. 
49 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 168. 
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problémem - během Havlova pobytu ve vězení si do té doby věrná a Havlova 

milostná vzplanutí trpělivě snášející Olga našla také známost, divadelního herce 

Jana Kašpara, který Olze pomáhal v době Havlovy nepřítomnosti, což však Havla 

po návratu z věznice absolutně vykolejilo. Nebyl připraven se s kýmkoliv o Olgu 

dělit, avšak na sezeních u psycholožky Vodňanské, kde řešil Olžino "provinění" a 

probíral svou poněkud komplikovanější povahu, našel pochopení, které přerostlo v 

citový vztah a delikátní vztahový čtyřúhelník. Olga se však nakonec se svým 

ctitelem rozešla, Havlův "vedlejší" vztah však vydržel až do revoluce.  Po listopadu 

1989 se z prezidenta stala celebrita, jediný potvrzený vztah však navázal ještě za 

Olžina života se svou budoucí druhou ženou, herečkou Dagmar Veškrnovou.   

 

Dáša 
 

 S Dagmar Veškrnovou se Havel seznámil v září 1989 při třináctém výročí 

divadla Semafor, které se slavilo v Lucerně. Sblížili se však až v revolučních dnech 

devětaosmdesátého na debatách OF s herci. "Jednou zjara 1990 jsem se pozdě večer 

vrátil ze státní návštěvy Izraele - byla to první návštěva představitele našeho státu v 

Izraeli po letech komunistického odporu k této zemi, při níž jsme obnovili 

diplomatické styky. Převlékl jsem se do smokingu a šel do Lucerny - jak se ta 

Lucerna, někdejší majetek naší rodiny, osudově do mého života vrací - na ples 

Praha - Vídeň. Tam jsem s Dášou tančil a posléze se vnutil k ní domů na kafe. Dal 

jsem pokyn ochrance, aby jeli tiše a bez světel. Prý svým troubením a svícením 

vzbudili celou ulici."50 Dagmar Veškrnová byla již v té době populární a 

oceňovanou herečkou, jak divadelní, tak i filmovou a televizní. A zároveň 

svobodnou matkou - z prvního, zkrachovaného manželství, jí zůstala dcera Nina.   

 Vedle ovdovění však přinesl rok 1996 i nemilé zdravotní problémy. Po 

skonání manželky se na prahu smrti ocitl i sám prezident. Ačkoliv mu lékař nasadil 

na silný zápal plic antibiotika, situace se nelepšila a tak Havlova přítelkyně Dagmar 

zařídila prezidentovi odborné vyšetření, které odhalilo na Havlových plicích 

zhoubný rakovinotvorný nádor. Veřejnost byla Havlovými potížemi zaskočena a od 

počátku o celé kauze velmi přesně informována. Ovšem před zásadním 

                                                
50 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 172. 
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chirurgickým zákrokem se Havlovi "povedlo" neuvěřitelné faux pas, když byl spolu 

s ministrem zdravotnictví natočen, kterak si společně zašli zakouřit. Cigarety totiž 

byly Havlovu výraznou neřestí a patrně i následkem nich byla Havlovi při 

následném zákroku odebrána polovina plíce a udělen doživotní kuřácký zákaz. 

Následovaly však pooperační problémy, ke kterým se přidaly i potíže se srdcem. U 

Havla přestal dokonce fungovat plicní ventilátor, což shodou šťastných okolností 

zjistila při návštěvě na Jednotce intenzivní péče Dagmar. Po třech a půl měsících 

pracovní neschopnosti se však Havel zotavil a mohl se vrátit do výkonu své funkce. 

 Jen pár dní po překonání nemoci však Havel šokoval podruhé - 4. ledna 

1997 se totiž znovu oženil a z jeho dosavadní oficiální přítelkyně se stala Dagmar 

Havlová. Zaujala uvolněné místo první dámy a nastěhovala se do domu v 

Dělostřelecké ulici ve Střešovicích, který Havel zařizoval ještě s Olgou. Jestliže 

Havlova plicní choroba celý národ překvapila a Havlova popularita v té době začala 

po letech opět stoupat, novým manželstvím vzbudil Havel rozvášněnou diskuzi. 

Svatba prezidentského páru se však konala s vyloučením veřejnosti a to i proto, že 

se u sdělovacích prostředků a potažmo i lidí objevily četné negativní reakce na 

Havlovo rozhodnutí. Z negativní publicity byl Havel nesvůj a začal svůj krok 

omlouvat či vysvětlovat nejrůznějšími argumenty (podporou, kterou mu Dagmar 

projevovala během nemoci, ale mj. i jedním z Olžiných posledních přání, aby 

nezůstal sám a znovu se oženil). "Než Olga zemřela, chtěla, abych se znovu oženil. 

Tehdy jsem to kategoricky odmítl a rozhodl jsem se, že prožiji zbytek svého života 

sám. Ona však byla přesvědčena, že nejsem schopen žít sám a že bych proto taky 

sám neměl žít. Měla pravdu a potvrdil to sám život, když jsem měl to štěstí a potkal 

Dášu."51 Dobré pocity z nového sňatku ale byly jedna věc, politika věc druhá. A 

nespokojené veřejné mínění Havlovi do not nenahrávalo. Sama Dagmar se z pozice 

oblíbené herečky posunula do pozice neoblíbené první dámy a po sňatku s 

prezidentem si musela začít vznikat na úplně jiný druh popularity. Stala se záhy 

oblíbeným terčem kritiky a to i proto, že se najednou zdála být rádoby důležitou, 

upjatou, nepřístupnou.  

 Operací plic však zdravotní problémy prezidenta neskončily. O rok později 

došlo při návštěvě Rakouska k protržení tlustého střeva a Havel se již podruhé 

                                                
51 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 374. 
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během  relativně krátké  doby  ocitl  v  přímém  ohrožení  života.  Jen  profesionální  

výkon rakouských lékařů mu zachránil život i pro tentokrát. Se vzrůstající kritikou i 

zdravotními problémy se však Havel stále více stahoval do ústranní, což se 

projevovalo mj. tím, že přestal komunikovat s novináři i mnohými přáteli. Zrušil 

pravidelné tiskové konference, začal odmítat žádosti o rozhovory. Na veřejnosti za 

sebe stále častěji nechal vystupovat tiskového mluvčího Ladislava Špačka, který 

tlumočil prezidentovy názory. Nepříjemnou situaci však nezlepšily ani další 

problémy, kauzy a excesy prezidentského páru, které také výrazně ovlivnily Havlův 

mediální obraz. 

 Havel však často zdůrazňuje, že v manželce Dagmar našel cenného 

životního spojence. Je pravda, že postupem věku se u něj udála i jistá změna a 

Havel zvolil spíše usedlejší způsob života. Nic jiného mu ale také nezbylo - zatímco 

Olga mu dopřávala ve vztazích prostor, Dagmar své potenciální sokyně od manžele 

odstřihla. "Ona má zvláštní dar rozpoznat dřív než já, kdo by se mi mohl líbit a 

tvrdě proti eventuálnímu kontaktu s takovou osobou zasáhnout. Ale to není to 

hlavní. Prostě už jsem usedlejší."52  

 Pár dní před odchodem z prezidentského úřadu se Havel loučil ve 

vyprodaném Národním divadle a o organizaci slavnostního večera se postarala 

právě Havlova manželka Dagmar. Hold prezidentovi přišla vzdát řada umělců a na 

obrovském plátně se promítaly zdravice světových osobností. Společně s neonovým 

srdcem, které nechal Havel rozzářit nad Pražským Hradem na věži baziliky sv. Jiří, 

se tak rozloučil s prezidentskou funkcí. 

  

1.1.4 Václav Havel - exprezident 
 

 V roce 2003 opustil Václav Havel Pražský hrad. Dalo se však čekat, že 

mimo veřejné dění dlouho nezůstane, ačkoli se zprvu přece jen stáhl do ústranní na 

Hrádeček a svá případná doporučení i námitky dávkoval s důslednou střídmostí. 

Manželé Havlovi si sice pořídili vilu v portugalském letovisku Algarve, protože ji 

však využívali častěji jejich rodinní známí než samotní majitelé, opět ji v roce 2005 

prodali.  

                                                
52 Týden 41/2010, str. 46 
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 Když Havel načerpal nové síly, cestoval a navzdory odchodu z funkce sbíral 

další významná ocenění jako byly třeba Prezidentská medaile svobody v USA či 

Řád bílého lva, nejvyšší české vyznamenání, ale také cena Thálie za celoživotní 

přínos divadlu či významné literární ceny. Vedle toho pak stíhal i pokračovat v 

psaní, díky čemuž vznikla jeho zatím poslední divadelní hra Odcházení, jenž se pod 

Havlovou režisérskou taktovkou dokonce dočkala převedení na filmové plátno. 

Také však nadále bojoval s nemocemi. "Čtyřicet čtyři let intenzivního kouření mi 

asi na zdraví nepřidalo. Přesto hlavní příčinu svých potíží vidím jinde, totiž v 

nedoléčeném prvním zápalu plic po přechodu - v lednu 1980 - z vazební věznice na 

Pankráci do výkonu trestu v Heřmanovicích... Pak jsem měl ve vězení zápaly plic 

vícekrát, nikdy nebyly pochopitelně doléčené."53 Jeho přetrvávající zdravotní obtíže 

tak plnily přední stránky novin - Havel sice odešel z prezidentského úřadu, ovšem o 

své soukromí se musí s veřejností coby česká politická celebrita dělit dál. Dodnes 

totiž zůstává živoucí legendou a tak se musel smířit s tím, že se "obyčejným" 

řadovým  občanem  nikdy  nestane.  I  jako  jeden  z  nejznámějších  Čechů ve  světě si  

jeho jméno drží jistý nepopiratelný lesk.  

 Havlův život se tak příliš nezklidnil ani po opuštění funkce. Jen se přestal 

jevit tak jasně nalajnovaný jako tomu bylo při pobytu na Hradě. "Všichni mne všude 

zvou v domnění, že teď mám konečně čas. Zároveň se mne ale trochu bojí z obavy, 

aby si stykem se mnou příliš nezadali. Někteří mne zdraví jaksi pokradmu, podobně, 

jako to dělali v době disidentství. To už není jen nezvyk na exprezidentské osoby, 

spíš to vyplývá z naší specifické politické situace a z mé dřívější politické role. Ale 

hodně jsem zván i do ciziny na nejrůznější události..., možná i více než dříve, 

protože si zřejmě i v cizině myslí, že teď mám víc času. Ale pozor, nemohu to svádět 

na ostatní. Zapletl jsem se přece sám od sebe a rád do tolika mezinárodních 

záležitostí, že určité úkoly na sebe prostě musím brát, i kdybych nechtěl... nemohu 

se vyhýbat tamějším disidentům ... nemohu se nesetkávat s cizími politiky... Kdybych 

se tomuhle všemu úplně vyhýbal, popíral bych tím celý svůj dosavadní život."54 

Objevil se však také problém, co vlastně s exprezidentem, jak jeho pozici chápat. 

"Nejsme na regulérně doslouživší prezidenty zvyklí a tak trochu nevíme, co s někým 

                                                
53 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 175. 
54 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 201. 
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takovým dělat,"55 myslí si o tom sám Havel. Oprávněně se totiž může chápat jako 

průkopník českého postprezidentství, jehož nezvratným rysem je i komentování 

aktuálních politických událostí, kterému se Havel přestal postupem času bránit. 

 Je jasné, že Havlovy názory mají i dnes svou váhu. Ač v jeho politické 

kariéře můžeme najít některé větší či menší chyby, stále je člověkem, který má 

opravdu bohatou státnickou zkušenost. Zprvu však byly exprezidentovo politicky 

laděné komentáře nasměrované především k zastávání se menších a poněkud 

outsiderských proudů. Základních tezí se však Havel drží nadále - i dnes nabádá k 

občanské společnosti a vyslovuje se pro přímé prvky demokracie, např. přímou 

volbu prezidenta, nevyhýbá se ani kritice společnosti a jejích více či méně 

viditelných nešvarů. "Žijeme ve světě prostředníků a prostředníků prostředníků, ve 

světě lobbistů, konzultantů, PR agentů, kdekdo je někým placen, že někoho seznámí 

s někým, kdo mu zaplatí za to, že ho dá dohromady s někým, kdo mu poradí, jak 

vydělat na něčem, co vytvořil někdo jiný. Jak je možné, že nás je pořád stejně a 

přitom máme stále více prostředníků?"56 A nad poměry v České republice jen 

někdy nechápavě kroutí hlavou. Jistou naději do budoucna však přesto vidí. "Když 

se sem člověk po delší době vrátí, připadá si trochu jako v zemi postkomunistických 

zbohatlíků a hochštaplerů. Ale beznadějné to tu není: dorůstají nové generace 

svobodných lidí nezdeformovaných komunismem a privatizací, existují četné 

občanské iniciativy, spolky i menší mimoparlamentní strany, které by chtěly něco s 

tím vším dělat. Nejenom kritizovat poměry a neuvěřitelné odcizení politiky a 

občanů."57 Zajímavý svou upřímností a otevřeností, nicméně nepřekvapivý z 

hlediska obsahu, korespondujícího i s dřívějším přesvědčením, byl i jeho postoj při 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. "Nevolím tunely a tuneláře, mafiány 

a šejdíře, kasina a nevěstince! Václav Havel", stálo na předvolebním billboardu na 

budově bývalých Dopravních podniků v Praze. Svou podporu Havel uděluje 

obezřetně, je ale pravda že i v tomto směru upozorňuje i na své vlastní nedostatky, 

především v politickém odhadu.  

 Někdy je však naopak značně přímý a nekompromisní. Jako např. při 

podpoře zásahu při občanské válce v Libyi, která propukla v únoru 2011. Havel má 

                                                
55 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 201. 
56 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 165. 
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sice pověst mírumilovného a tolerantního člověka, ba téměř pacifisty - působil tak 

na veřejnost jak jako tvůrce esejí, disident, vůdce sametové revoluce, ale i jako 

prezident. Právě během prezidentování však např. jednoznačně podporoval zákrok 

NATO proti Slobodanu Miloševičovi a jeho zbytkové Jugoslávii i útok mezinárodní 

koalice na Irák. "Po celý život dávám jak ve věcech zásadních, tak i v každodenních 

drobnostech přednost smírným řešením, dohovorů, ba i kompromisům. Tenhle sklon 

mi jako zbabělost vyčítala už kdysi Olga, vyčítá mi ho i Dáša, je mi vytýkán z 

různých stran. Možná je něco pravdy na tom, že má nechuť ke konfrontacím je až 

chorobná. Musím k tomu ale dodat, že odvždycky jsem si zároveň myslel, že tahle 

tolerance má svou mez... Jsou prostě okamžiky, kdy je třeba zvolat, tak dost! a 

případně užít v obraně proti zlu i sílu. Je to hloupé, ale dokud budou lidé jen lidmi, 

zřejmě to bude i nutné."58 Někomu se tak Havel může překvapivě jevit v jistých 

momentech překvapivě jako militarista, ale on razí tezi, která vypovídá spíše o jeho 

obezřetnosti: "Zásah je jediným způsobem, jak zabránit neštěstím nekonečně 

větším... Nikdy nevíme, v jak velký konflikt může nějaká vojenská konfrontace 

přerůst."59 Díky konfliktu v Libyi se však Havel dostal do tradičního sporu se svým 

nástupcem Václavem Klausem - zatímco se Havel v rozhovoru pro Hospodářské 

noviny přimlouval za bezodkladnou vojenskou akci, Klaus projevoval s tímto 

postojem zásadní nesouhlas a naopak vyzýval k opatrnosti a ke tříbení názorů. 

Názorové neshody mezi exprezidentem a prezidentem tak stále neberou konce. 

Jejich kořeny jsou však hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát. 

 

1.2 Havel vs. Klaus 
 

 Ještě než se po představení prvního z českých prezidentů zaměříme na jeho 

nástupce, je zajímavé se pozastavit nad tím, o jak rozdílné osobnosti se jedná. Havel 

i Klaus razí až protichůdné myšlenkové teorie, přičemž se však oba dlouholetí 

rivalové snaží o to samé - o ovlivnění myšlenkového světa svých současníků. Jejich 

ideje a činy měly od sametové revoluce sílu orientovat společnost určitým směrem a 

ačkoliv obvykle v dějinách dochází k tomu, že se v případě, kdy proti sobě stanou 

                                                
58 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 221. 
59 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 221. 
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dva rozdílní myslitelé, prosadí v horizontu jedné generace pouze jeden z nich, vývoj 

v Československu a ČR po roce 1989 je pozoruhodný tím, že jej trvale ovlivňovaly 

obě silné osobnosti naráz - a to navzdory rozdílnému vidění světa a postavení 

člověka v něm. V tomto ideovém soupeření však žádný z nich nedosáhl rozhodující 

převahy.  

 Základní dilema mezi Havlem a Klausem kopíruje i jeden z největších 

problémů dnešní doby, popsaný např. v díle německého filosofa Ericha Fromma - 

"mít nebo být", to je, oč tu běží. Pro Havla a Klause je společné, že uvažují o 

společnosti v obecnějším, širším kontextu, tedy ve stejném rámci. Zde však 

podobnost jejich uvažování končí. Vedle jejich myšlenek je však zajímavý i jejich 

osobní vztah. 

 

1.2.1 Ideové rozdíly mezi Havlem a Klausem 
 

 Havel i Klaus jsou zastánci dvou různých modelů uspořádání společnosti, z 

nichž každý má svá pro i proti. Ke zdokumentování rozdílností vhodně poslouží 

následující tabulka, v níž jsou zachyceny hlavní tematické rozdíly jejich 

myšlenkových konceptů.  

 

Tab. 2: Základní ideové rozdíly mezi V. Havlem a V. Klausem60 

Téma Václav Havel Václav Klaus 

Pojetí člověka Individuum v komunitě Egoistické individuum 

Význam obecně sdíl. hodnot Klíčový Omezený 

Postoj ke státu Kladný Rezervovaný 

Pojetí demokracie Široké Úzké 

Postoj k občanské společnosti Vřelý Rezervovaný 

Volba společnosti Důležitá Scestná 

 

 Základním rozdílem obou teorií je odlišné pojetí člověka. Pro Klause 

představuje člověk v prvé řadě autonomní, racionální individuum, které sleduje 

především své vlastní zájmy a jeho chování představuje řetězec voleb založených 
                                                
60 HAVEL, Ivan Martin; TŘEŠTÍK, Dušan. Co daly naše země Evropě a lidstvu. ELK: Praha, 2000. 
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na srovnání relativních výnosů a nákladů. Co uděláme záleží na tom, co se nám v 

daný moment vyplatí. Havlovo pojetí člověka se však neomezuje pouze na tuto 

"ekonomickou" rovinu, je bohatší a otevřenější, neboť jednotlivec je pro Havla 

především členem lidského společenství, sice také individualitou, avšak s jedním 

významným společným rysem pro všechny, kterou je spoluodpovědnost za osudy 

druhých. Zároveň se Havel nebojí ani toho, co přesahuje rozměr člověka a tak 

hovoří o transcendentnu, o něčem nad námi, co nás přesahuje. Nemusí to být nutně 

Bůh, Havel má na mysli spíše mravní a duchovní hodnoty. Všem lidem mají být 

přitom nabídnuty srovnatelné životní šance. 

 Pro Klause je jeho důraz na individualismus vskutku typický. Pojí se s ním i 

to, že snahu hledat hodnoty platné pro celou společnost považuje za neproduktivní a 

dokonce i nebezpečné, protože je tak ohrožen prostor pro svobodná rozhodnutí 

jednotlivců, co je pro ně samotné dobré a co špatné. Jakékoliv universální hodnoty, 

platící pro všechny, jsou jednoduše špatné a přináší škodlivé sociální inženýrství, 

tedy pokusy usměrňovat lidské jednání shora a obírat lidi o jejich osobní svobodu. 

Havel oproti tomu naopak formování společně sdílených hodnot vyzdvihuje. Mají 

přesahovat jakýkoliv dílčí zájem a i politika se jimi má řídit. 

 Výrazné rozdíly mezi Klausem a Havlem lze vypozorovat i v samotném 

uspořádání společnosti. Stát má dle Klause působit minimalisticky a jeho role by se 

dala přirovnat k ponocnému, který střeží klidný spánek občanů. Má se starat jen o 

vnitřní a vnější bezpečnost, o ostatní věci se postará trh. Státní moc má při tom být 

centralizovaná, aby se rozhodování o problémech nerozmělňovalo mezi více 

mocenských center. Roli veřejnosti v rozhodovacím procesu Klaus opomíjí, 

důležité jsou volby jednotlivců, nikoli volby společné. Havlův postoj ke státu je 

vlídnější - stát je pro něj živým organismem a nástrojem služby veřejnosti, díky 

čemuž výrazně přispívá ke zlepšení komunikace mezi občany. Se svým důrazem na 

veřejnost je Havel i pro prvky přímé demokracie, zatímco Klaus jako zastánce 

klasických mechanismů demokracie zastupitelské, v níž hrají prim především 

politické strany, raději sází při rozhodování na profesionalitu politiků než na lid. 

Havel sice politické strany respektuje a uznává jejich roli v demokratickém 

systému, ale instinktivně jim příliš nedůvěřuje. Strany podle něj nemají být jedinou 

možností, jak uplatňovat zájmů občanů - tou další jsou především různá občanská 
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sdružení a iniciativy, díky kterým je rozšířen prostor pro aktivní účast občanů na 

životě země a převzetí příslušného dílu spoluodpovědnosti.  

 Dostali jsme se tak až k samotnému jádru rozporu, který spočívá především 

v naprosto odlišném názoru na občanskou společnost a občanský sektor. Klaus 

myšlenku občanské společnosti zcela odmítá - považuje jí za kolektivistickou, 

bezmála socialistickou. Společnost nemá být ničím jiným, než souhrnem 

svobodných individuí s individuálními zájmy, nemá v ní rozhodovat kolektiv 

vedený nějakými obecnými cíly, ale vždy jen konkrétní jednotlivci. Hlasatelé 

občanské společnosti se však osobní zájmy a individuální svobody snaží omezit tím, 

že nad ně staví hodnotu sdružování a zájmů společných. Lidé se ale přece mají 

sdružovat jen tehdy, pokud to povede k lepšímu prosazení jejich vlastních zájmů. Z 

tohoto postoje tak pramení Klausova nedůvěra k institucím občanského sektoru, 

které jsou pro něj pouhých ztělesněním nežádoucí kolektivní identity. "Zatímco 

společnost občanů je koncept založený na individualismu, občanská společnost je 

koncept založený na kolektivismu - i když kolektivismu nového typu. Není to už 

kolektivismu komunistické společnosti, ale skupinový kolektivismus, podle mého 

názoru stejně špatný jako ten první."61  

 Koncept občanské společnosti je však to, co Havel naopak prosazuje, kde se 

dá. Zdůrazňuje její význam pro zdravý rozvoj demokracie, neboť občanská 

společnost je dle něj důležitou vrstvou mezi státem a jeho institucemi na jedné 

straně a světem jednotlivců na straně druhé, zprostředkovává pozitivní zájem 

občanů o věci veřejné díky možnosti podílet na společném díle a podporuje řadu 

důležitých společných hodnot (např. lásku k bližnímu, vzájemnou solidaritu). Klaus 

proto Havla v jednom rozhovoru v roce 1997 při otázce, co si myslí o prezidentovi 

své země, poměrně nevybíravě slovně napadl právě v souvislosti s jeho teorií 

občanské společnosti: "Je to socialista. Vždycky preferoval kolektivní řešení. Jeho 

projevy o tzv. občanské společnosti jsou jen poslední verzí této teorie."62 

 Střety o myšlenku občanské společnosti mezi Havlem a Klausem probíhaly 

takřka během celého Havlova prezidentování. Havel považoval budování občanské 

společnosti jako hlavní úkol doby, Klaus však se svým přesvědčením, že hlavním 

                                                
61 HÁJEK, Petr. Václav Klaus - narovinu. Praha: Rabbit a Rabbit, 2001, str. 60.  
62 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 337. 
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prvkem demokratické společnosti je svobodný, individualisticky smýšlející občan a 

vše nad ním je od něj odvozeno, označil občanskou společnost za pokus o vytvoření 

nových byrokratických vrstev mezi občanem a státem a jejího rozvoje se obával i 

proto, že by se rozdělovala moc ve státě, zatímco Klaus se jako silný centralista řídí 

heslem, čím větší koncentrace moci v jeho rukou, tím lépe. Zájmy společnosti mají 

být zprostředkované především ekonomikou a politikou, nějaké vlastní volby 

společnosti či společné vize neuznává. 

  Havel si uvědomuje, že ve společnosti mohou být různorodé přístupy 

jednotlivců, skupin i institucí. Společná vize je však důležitá. Jednu zažil již jako 

disident - týkala se toho, že komunismus je špatným uspořádáním lidských 

záležitostí a proto musí být odstraněn. Společnost potřebovala najít lepší, 

demokratickou vizi budoucnosti a to se také stalo. Je však jasné, že obě teorie, jak 

Havlova, tak Klausova, mají své nedostatky. Havlova koncepce společnosti 

přeceňuje potenciál občanského aktivismu a naopak podceňuje význam běžné 

politiky i běžného státního života, protože to jsou především politici a státní 

úředníci, kteří na svá bedra berou tíhu společenských rozhodnutí a spravování 

zájmů společnosti.  Avšak  i  Klausův  model  v  praxi  naráží  na  meze  své  vlastní  

nedostatečnosti a to především sociální, neboť je výrazně zploštělý, soustřeďuje se 

hlavně na soutěž politických stran a nebere v úvahu přínos existence celé řady 

institucí co nejvíce nezávislých na politické moci, které mají fungovat jako brzy 

politické moci. Navíc silně ekonomizující pojetí demokracie ochuzuje Klausův 

koncept o celý systém obecných a bohatě strukturovaných hodnot. 

 

1.2.2 Vývoj vztahu dvou Václavů 
 

 Krátce před revolucí se Václavové Havel a Klaus sešli v Občanském fóru, 

které shánělo ekonomy. Již dříve se sešli v redakci časopisu Tvář, avšak každý si 

zde hleděl svého, Klaus ekonomie, kterou prosazoval jako nejdůležitější ze všech 

společenských věd, Havel společenského vývoje. V OF se začali poprvé setkávat 

osobně, k jejich přímým konfrontacím však ještě nedocházelo. Na tehdejšího 

Klause  vzpomíná  Havel  takto:  "Byl velmi pracovitý, občas velmi milý, občas 

naprosto nesnesitelný. Záhy jsme si na něj zvykli, patřil do Občanského fóra, vrostl 

tam ... jako ekonomický expert... Zvykli jsme si na Klausovu občasnou protivnost, 
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na jeho schopnost vyzařovat jakousi negativní energii, na jeho typ ironie, na jeho 

narcismus, na jeho - tehdy ještě  dost skrývaný - odpor k nám ostatním, které zřejmě 

všechny házel do jediného odpadkového kontejneru s nápisem levicoví 

intelektuálové."63  

 S pádem komunismu se však začal vytrácet dosavadní vzájemný respekt 

těchto mužů - oba listopad 1989 vynesl do vlivných mocenských pozic a právě 

proto se snažili navzájem omezovat svůj politický vliv a prosazovat svůj pohled na 

svět. V 90. letech totiž započal ideový zápas o volbu české společnosti a zatímco 

původně stáli Havel i Klaus na stejné lodi kritiků socialistického režimu, byť k 

tomu každý přistupoval svým způsobem, nyní se jejich náhled na hlavní úkoly 

společnosti i potřeby jednotlivých lidí diametrálně rozcházel. Oba sice věřili, že 

nadešel čas pro demokracii, oba se snažili brát ohled na specifika českého národa, 

neboť mají shodně hluboký vztah k české zemi, avšak protichůdné vnímání 

společnosti přinášelo četné ideologické rozpory, které navíc nabraly osobní rozměr 

poté, co měl Havel coby prezident za úkol oznámit Klausovi, tehdejšímu ministrovi 

financí, jeho odsunutí na pozici guvernéra národní banky, což si přála Klausova 

tehdejší politická opozice v rámci OF. Klaus se však ministerského křesla vzdát 

nehodlal a Havel se k tomu později vyjádřil tak, že "při plnění tohoto úkolu jsem 

hanebně selhat: když jsem to Klausovi řekl, opáčil, že to je vyloučené, že ho celý 

svět zná jako československého ministra financí, že jinou funkci zastávat nemůže a 

že jeho odchod z vlády by byl katastrofou pro celé Československo. A já místo, 

abych řekl, že takto rozhodla vítězná politická síla, ... jsem zdvořile ustoupil. 

Občanské fórum se na mne zlobilo, že jsem nesplnil úkol a Klausův odpor ke mně 

přerostl v nenávist."64  

 V 90. letech na sebe střídavě narážela Havlova idealistická představa 

fungování politiky, zahrnující velkou míru politické angažovanosti občanů, s 

Klausovým individualistickým pojetím. Na nutnosti vybudovat funkční tržní systém 

se sice oba politici shodli, tím však naladění na stejnou vlnu končí. Třecí plochou se 

stala např. problematika neziskových organizací - Havel je považoval za důležité, 

protože vyplňují prostor mezi občanem a státem, podle Klause si však "neziskovky" 

myslí, že vědí nejlépe, co je dobré pro společnost a chtějí své názory vnutit zbytku 

                                                
63 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 140. 
64 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 142. 
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společnosti. Takových drobných rozporů přitom bylo více, dohromady však 

upozorňovaly na značně odlišnosti ve vyznávaném politickém stylu. Ten Klausův 

byl mnohem ostřejší, čehož si všiml i francouzský politolog a historik Jacques 

Rupnik, podle nějž Klausovi bylo vždy "psychologicky jasné, že může nad druhými 

zvítězit, jen když bude útočit...Vždy byl proto vybaven pečlivě připravenou strategií, 

která většinou začínala ranou do soupeřova žaludku."65 Tato charakteristika 

Klausova politického počínání platí i ve vztahu k Havlovi. Díky své agresivní 

rétorice a politickému manévrování dokázal Klaus dostávat prezidenta Havla pod 

tlak a především prosadil systém konkurujících politických stran. Havel se ze své 

pozice nadstranického prezidenta mohl pouštět maximálně do kritiky malé 

občanské angažovanosti a na adresu politických stran pronášet slova o jejich 

hašteření, vzájemném osočování, nevraživosti, zlovolnosti a politických intrikách, 

avšak politická atmosféra v době Klausova premiérování (1992-1997) nepřála 

politickými stranami nezprostředkované účasti občanů na správě věcí veřejných, 

neboť stranický model našel své silné uplatnění i díky Klausově ODS.  

 Podle Klause byl navíc Havel zastáncem tzv. nepolitické politiky a tento 

termín se později vžil pro označení Havlova politického počínání i ve sdělovacích 

prostředcích. "Nepolitická politika je ... výrazem velmi specifických a velmi 

parciálních zájmů... Sice se vtipně halí do tajuplného hávu obecných lidských 

potřeb svobody a demokracie, ale ve skutečnosti je to jedna z nejpokleslejších odrůd 

politiky vůbec. Jako sláma z bot z ní čouhá hmatatelně egoistický zájem hlasatelů a 

věrozvěstů této politiky. Druhou charakteristikou nepolitické politiky je odmítání 

veřejného prostoru pro politický střet, protože její představitelé veřejnou politiku 

chápat neumějí a nechtějí. Pracují jen s extrémy: buď zákulisní jednání za 

zavřenými dveřmi nebo manifestace na náměstí... Naši významní stoupenci této 

nepolitické politiky jsou přímo mistry v těchto metodách... Nepolitická politika je 

snazší... je rychlá, je okamžitá. Není potřeba být trpělivý, nevyžaduje to dlouhé 

vysedávání, hledání kompromisů... Je to politika, která chce dělat pouze metrové 

skoky a rozhodně se nemíní zatěžovat nějakými maličkostmi, ne-li se jimi dokonce 

špinit - to je přece pod úroveň velkých myslitelů."66 Havla sice Klausova 

                                                
65 KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox globator, 1999, 
str. 341. 
66 HÁJEK, Petr. Václav Klaus - narovinu. Praha: Rabbit a Rabbit, 2001, str. 76-77. 
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neomalenost rozčilovala, avšak korigovat jí nedokázal a tak byly Klausovy 

nesmlouvavé sarkasmy na denním pořádku. Klausův čistě ekonomický postoj se 

zkrátka nesnášel s Havlovou humanitou. 

 Je však pravda, že v období československé federace se Klaus ještě ve svých 

invektivách a útočných manévrech mírnil. "On musel překonávat svůj odpor ke 

mně, protože vystoupit proti mně veřejně a ostře by mu tehdy ublížilo, já se snažil 

respektovat jeho. Samozřejmě to tu a tam jiskřilo. Jemu se nelíbil žádný můj projev, 

hlavně novoroční projevy se mu nelíbily a vždycky mne za to nějak plísnil,"67 

pronesl v této souvislosti Havel. Jeho pozice však byla ztížená i tím, že se při 

počáteční chybějící stranické opozici stal skutečně Klausovým politickým 

protipólem, což byla však pro nadstranického prezidenta poměrně nešťastná role. 

Tento problém zmizel až s rozdělením federace a se vzestupem sociální demokracie 

v ČR. ODS sice prezidenta Havla ve funkci podpořila, ale předseda vlády Klaus 

dal najevo, že nehodlá přenechat prezidentovi příliš prostoru. Proto se záhy mezi 

Havlem a Klausem objevily neshody ohledně budoucích pravomocí prezidenta v 

samostatné ČR. Na otázku, jak Havel s Václavem Klausem vycházeli po rozdělení 

státu, odpověděl Havel: "Nebylo to valné, mou prezidentskou kandidaturu sice on i 

ODS podporovali, ale nebylo to rozhodně z nějaké lásky ke mně, prostě to bylo 

tehdy obecně očekáváno... Klaus se snažil mít výhodu prvního tahu a tak mi to 

všelijak oslazoval těsně před volbou, abych do funkce nastoupil náležitě schlíplý. To 

byla jeho metoda, pozoroval jsem to mnohokrát... Chápal mne jako svého hlavního 

protivníka a zkoušel to na mne všelijak. Já jsem samozřejmě vinou své zdvořilosti a 

své nechuti ke konfrontacím mnohokrát svou věc prohrál, ale naštěstí to nebyla 

nikdy věc zásadní....Trvale nad něčím na Pražském hradě kroutil hlavou, ale ne 

proto, že by mu na té či oné drobnosti tak záleželo, ale prostě z principu."68 

Nejhorší vzpomínkou Václava Havla na toto období jsou ale prý společná středeční 

posezení prezidenta s premiérem. "Klaus přišel s myšlenkou na první pohled velmi 

hezkou: navrhl mi, že tak jako britský premiér chodí každou středu odpoledne na 

návštěvu ke královně, aby jí referoval o schůzi vlády a o situaci v zemi, přijde i ona 

každou středu odpoledne na hodinku na Hrad. To nešlo nepřijmout. Nicméně tyto 

středeční hodinky se záhy staly mým postrachem a noční můrou, už od úterý večer 

                                                
67 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 142. 
68 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 142-143. 
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se mnou nic nebylo."69 Schůzky  měly prý vždy to prý vždy ten samý průběh - 

návštěvu odstartoval přátelský rozhovor o všem možném, ale pak přišla chvíle 

Klausova úderu, kvůli které se to údajně celé konalo. Vše odstartovala konkrétní 

výtka k Havlově konání z poslední doby. "Šlo o to, dostat mně do defenzivy. Když 

zaútočí on jako první, já pak mohu vysvětlovat cokoliv a on se mnou může dokonce 

ve všem souhlasit, nicméně krásu prvního úderu už tím nevymažu a na své obranné 

pozici nic nezměním."70 A tak se musel Havel Klausovi zpovídat, dokud nebyly 

středeční schůzky nakonec raději zrušeny.71 Ve snaze čelit Klausovi se Havel 

alespoň přiučil to, že dvě základní věci - demokracie a občanská společnost - které 

prosazoval, si vyžadují omezení jeho vlastních, prezidentských pravomocí. Nikdy 

však nepřestal svůj pohled na demokracii a občanskou společnost proti Klausovi 

bránit. 

 Havlova obrana proti politice svého soka dosáhla vrcholu v jeho projevu v 

pražském Rudolfinu v prosinci roku 1997 při společné schůzi obou komor 

Parlamentu ČR. Havel bránil ideu občanské společnosti a také poprvé promluvil o 

blbé náladě ve státě, která byla způsobena nešťastnými politickými kroky Klausova 

vládního kabinetu, hovořil o mafiánském kapitalismu, jenž měl stejného původce a 

připomínal i Klausovu neochotu přijmout za chyby osobní zodpovědnost. Tento 

kritický projev však nebyl příliš dobře načasován a tak na mnohé zapůsobil i značně 

negativně. Řada politiků ho totiž brala jako zbabělé kopnutí do premiéra Klause, 

který však již leží na zemi a nemůže se bránit. Klausovi se totiž nedlouho předtím 

rozpadla vládní koalice i vlastní strana. Někteří Havlovi kritici považovali tento 

projev dokonce za jednu z největších prezidentových politických chyb. Prezident 

však měl už dříve v úmyslu podrobit vládní i stranickou politiku kritice - i Klaus ho 

ostatně při spoustě příležitostí kritizoval. Havel navíc věděl, že se blíží prezidentská 

volba, ale neměl v úmyslu se nechat zvolit pro druhé období, aniž by řekl, co si 

skutečně myslí. Nehodlal tedy projev změnit ani s dramatickými politickými 

okolnostmi týkajícími se Klausových politických problémů, jejichž původcem 
                                                
69 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 143. 
70 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 133-134. 
71 Během těchto setkání nastala i řada absurdních situací - jako jeden z typických příkladů Havel 
občas vzpomíná např. na moment, kdy Klaus vytáhl z náprsní kapsy ušmudlaný novinový výstřižek, 
několikrát se omluvil, že s tím vůbec začíná, nicméně pak přečetl, že prezident projevil lítost nad 
úmrtím Franka Zappy, přičemž však Klaus ve zdvořilém tónu prezidenta upozornil, že se nehodí 
vyjadřovat se k úmrtí nějakého rockera, když v Čechách umírají různí domácí velikáni a o Havlově 
kondolenci není přitom v novinách ani zmínka. 
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stejně shledával Klause samotného a jeho způsob vedení vlády. "On své ministry 

dokázal všelijak ponižovat, zesměšňovat návrhy, které vládě předkládali a svévolně 

měnit jejich pořadí; na schůzích vlády bylo jeho vinou často značné dusno... Když 

se nahustili i nejrůznější věcné problémy, ať už způsobené čímkoliv, přestalo to 

zkrátka většinu vlády už bavit a šla od toho."72 V tzv. rudolfinském projevu se tak 

obnažila i Havlova povaha, neboť projev, který sepsal díky zdravotním problémům 

ještě před Klausovým politickým pádem, ponechal v původním znění - proč jej také 

přepisovat, když byl již napoprvé sepsán pravdivě a politické okolnosti nemohly 

pravdu nijak pozměnit? Klaus však mohl i díky tomuto kritickému projevu sám ze 

sebe vytvořit obraz mučedníka, proti kterému se všichni včetně prezidenta spikli, 

což mu nakonec pomohlo k politické záchraně. 

 Vztahy mezi Havlem a Klausem se během následujících let dál zhoršovaly a 

Klaus začal opět útočit na prezidenta a jeho pravomoci - např. na to, že nemá právo 

se stavět do role soudce nad politickými stranami. Havel se totiž nechával slyšet, že 

je znepokojen vývojem v zemi a snažil se iniciovat stranickou diskuzi o zlepšení 

situace, kterou však ODS bojkotovala i na základě Klausových antipatiích k 

prezidentu republiky, popsaných např. v tomto prohlášení: "Stojí za to přemýšlet, 

odkud se bere vliv Václava Havla na české veřejné mínění, na média a na některé 

politiky. Je obecně hýčkanou hypotézou, že je to díky jeho mimořádné, specifické a 

neopakovatelné zásluze o konec komunismu, že jen a jen to mu umožňuje hrát větší 

roli, než odpovídá formální logice prezidentské role. V tuto hypotézu věří drtivá 

většina lidí v naší zemi, ať už mimořádné postavení Václava Havla schvalují, ať už 

jsou jeho fanoušky a nebo kritiky. To je však jen malý kus pravdy. Celá pravda je 

daleko banálnější. Jeho faktická moc je výsledkem cílevědomého, velmi 

nekompromisního, programového budování bez jakýchkoli skrupulí organizovaného 

mimoparlamentního mocenského centra. Této roli věnuje drtivou část svého času a 

prezidentských aktivit. To je jistě provokativní teze a bude mi za ni spíláno, ale už je 

na čase, aby to někdo takto jasně a nedvojsmyslně pojmenoval."73 Při  další  z  

Havlových kritik technokraticky zploštělé demokracie při příležitosti státního 

svátku 28. října 2001 pak Klaus přímo obvinil Havla ze zneužití tohoto význačného 

dne ke kritice svých politických oponentů a z toho, že prezident opakovaně kritizuje 

                                                
72 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 145-156. 
73 HÁJEK, Petr. Václav Klaus - narovinu. Praha: Rabbit a Rabbit, 2001, str. 100.   
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politiky za pýchu, ale sám se chová povýšeně a národ ve svých projevech neustále 

jen peskuje a udílí mu rady.74 Opět zde ale narážíme na paradox - ačkoliv Klaus v 

době, kdy působil jako předseda poslanecké sněmovny (kam se přesunul z pozice 

premiéra) kritizoval prezidenta za četné překračování pravomocí, sám se po nástupu 

do prezidentského úřadu bude snažit co nejvíce své pravomoci rozšiřovat. Role se 

tedy do budoucna prohodí a z Klause se stane zastánce prezidentské moci, zatímco 

z Havla její kritik.  

 Havel se do kritiky svého nástupce v prezidentském úřadu pustil zprvu spíše 

nepřímo a nevolil obdobně agresivní slovník, jakým jej častoval Klaus: "Nelze 

zastávat nejvyšší funkci ve státě a zároveň být věčným rebelem. Lze samozřejmě i v 

tomto postavení kritizovat všechno možné, od toho, jak lidstvo zachází se zeměkoulí, 

až po atmosféru veřejného života a konkrétní činy konkrétních politických subjektů. 

V jistém smyslu to dokonce vyplývá z prezidentského slibu, neboť jak známo, 

prezident má vykonávat svou funkci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je to 

ale třeba dělat vkusně a obratně, jinak by se člověk mohl stát směšným nebo 

vyvolávat právem obecný odpor. Netvrdím, že jsem to vždycky uměl. Pokud jsem to 

nezvládl, byla to samozřejmě má chyba."75 Postupně se však i Havel v kritice 

prezidenta osměloval a všímal si, že součástí politické kultury se staly "každodenní 

podezřelé výroky prezidenta, které kupodivu nikomu, kromě jakési osvícené 

menšiny, nevadí."76 Nakonec pak Havel zaujal vůči Klausovi také značně 

nekompromisní postoj, což je vidět např. z reakci na Klausův truc s podpisem 

Lisabonské smlouvy, kdy Havel otevřeně pronesl: "Jeho počínání škodí republice, 

je neodpovědné a nebezpečné." Jakožto exprezident si mohl Havel taková slova 

dovolit, aniž by riskoval politické trable. I na tom je ale patrné, že dva výrazní 

političtí rivalové si i nadále k sobě jen těžko nacházeli cestu, což platí dodnes.  

  

                                                
74 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 162. 
75 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 157. 
76 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 165. 
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1.3 Životopis Václava Klause 
 

 Politolog Jiří Pehe se při shrnutí Klausova dosavadního působení v české 

politice vyjádřil takto: "Václav Klaus byl v prvních dvaceti letech po pádu 

komunistického režimu nejvýraznější postavou na české politické scéně. Jeho 

politika i činy vzbuzovaly vždy silné emoce, mezi občany i politiky měl po celou 

dobu jak věrné zastánce, tak ostré kritiky."77 A s tímto tvrzením nelze než souhlasit. 

S Václavem Klausem jsme se již setkali jako s myšlenkovým odpůrcem Václava 

Havla a v kapitole srovnávající základy jejich přesvědčení jsme si už mnohé 

prozradili o tom, čím se Klaus ve svém životě řídí. Jeho názory jsou převážně 

konstantní, neměnné, ale i u Klause lze během jeho politické kariéry vypozorovat 

jistý posun - ideály oplývající reformní politik ze začátku 90. let je přece jen 

vzdálen od současného o poznání konzervativnějšího politického harcovníka, jenž 

na významnou část veřejnosti působí tak, že se zviditelňuje spíše svými 

provokativními názory, než politickými činy.  

 Během své politické kariéry však Václav Klaus prokázal především 

výraznou schopnost politicky přežívat, což vyžaduje různé a především pružné 

změny politické strategie a taktiky. Je proto možné ho zařadit, i přes možné výhrady 

k jeho jednotlivým krokům, mezi nejschopnější české politiky. V řadě ohledů totiž 

dalece předčil své politické konkurenty. Klausův koncept demokracie navíc výrazně 

ovlivnil budování demokratického systému v České republice.  

 Ve všech Klausovo činech je však cítit jeho svérázná povaha. Jejím rysům 

se ještě budeme věnovat později, avšak co je pro Klause a priori typické je výrazná 

touha po prvenství. Klausův bývalý tiskový tajemník Vadim Petrov o tom ví své. 

"(Klaus) se snaží vyniknout - ať dělá cokoliv. Před časem jsme za polárním kruhem 

závodili na sobích spřeženích. Pro mě byl zážitek jen to, že řídím soba. On jel, aby 

vyhrál - a povedlo se mu to."78 Za svůj život si Klaus připsal řadu politických výher, 

vyrovnat se však musel i s některými prohrami jak v roli předního českého 

stranického  politika, tak i v prezidentském úřadě. Abychom se lépe seznámili s 

touto poměrně kontroverzní osobností, budeme muset opět postupně zmapovat 

                                                
77 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 9. 
78 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 19. 
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zásadní události v Klausově životě, které mohou přinést několik zajímavých 

odpovědí na otázky, jenž jsou s druhým českým prezidentem spojené.  

   

1.3.1  Václav Klaus - nepolitik 
 

 Rodák z pražských Vinohrad Václav Klaus se narodil během nacistické 

okupace 19. června 1941 a v okolí Tylova náměstí prožil i své dětství a mládí. Otec 

byl úředník, matka Marie se nejprve starala o domácnost a děti (včetně Klausovy 

setry Aleny) a následně pracovala ve Špálově galerii coby pokladní a průvodkyně. 

Na malého Václava měla dominantní vliv a neustále ho popoháněla k nějaké 

aktivitě: "Rodiče moc chtěli, aby jejich syn dosáhl víc jak oni. Důraz na dobré 

výsledky ve škole, na všechny možné i nemožné typy mimoškolních aktivit ..., na 

všemožné vzdělávání se, na čtení ..., na návštěvy divadel a výstav - to všechno bylo 

považováno za povinnost a samozřejmost. Neměl jsem se flákat, což mi zůstalo na 

celý život."79 V mládí tak Klaus recitoval, zpíval v Dětském pěveckém sboru 

československého rozhlasu, hrál v dětském divadelním souboru, ale hlavně četl - 

čtení se již od dětství stalo jeho celoživotní láskou, která mu přinese výjimečné 

vědomosti, vcelku široký rozhled, ale také nutkání a potřebu zkoušet znalosti 

ostatních.  

 To, že by měl jít časem na vysokou školu, bylo považováno v jeho rodině za 

samozřejmost. "Patřil k tomu i jistý důraz na spořádanost a spíše na společenské 

akce s rodiči než se spolužáky na ulici. Určitě jsem nebyl ten, kdo se často pere s 

klukama a jestli jsem ve škole míval nemalé problémy, spíše to už tehdy bývalo 

proto, že jsem polemizovával s učiteli (asi už jsem si tehdy myslíval, že mám vždycky 

pravdu)."80 Klaus však nebyl průbojný a sebejistý odjakživa, ze vzpomínek jeho 

matky je patrné, že byl jako dítě zpočátku spíše introvertní. Změna však přišla s 

jeho dospíváním. Po celou dobu se však mohl pyšnit výborným prospěchem. Vždy 

ho bavila především matematika jako výraz logického myšlení, což se později 

projevilo i v jeho silném zaujetí pro ekonomii. Vedle rozvíjení intelektu se však 

                                                
79 KLAUS, Václav. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 
http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 
80 KLAUS, Václav. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 
http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 
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zabýval i řadou sportovních aktivit, což mu ostatně zůstalo až do dnešního 

pokročilejšího věku, kdy jsou známé jeho záliby v lyžování, tenise či 

vysokohorských výšlapech. V mládí se však sportu věnoval dokonce i na závodní 

úrovni, díky čemuž se stal basketbalovým dorosteneckým a juniorským 

reprezentantem Československa. Talent potvrdil i uplatněním v celostátní první lize, 

což mu poskytlo výhodu i v tom, že nemusel na vojnu, ale předepsané období 

strávil ve vojenském klubu Dukla Dejvice, odkud se později přesunul do Slavoje 

Vyšehrad81. Ve vzpomínkách svých tehdejších spoluhráčů se objevuje např. to, že 

hrál dost sám na sebe, rád střílel koše, provokoval rozhodčí a strhával na sebe 

pozornost - všechny kolem sebe znervóznit prý již tehdy bylo součástí jeho 

taktiky.82 Ve sportu se však projevovala především Klausova výrazná soutěživost.  

 Sportu se věnoval i během vysokoškolského vzdělávání, při plnění 

studijních povinností si však tu a tam našel čas i na návštěvy jazzových klubů a 

především nejrůznějších odborných besed a přednášek. Obor Ekonomika 

zahraničního obchodu absolvoval na pražské Vysoké škole ekonomické se ziskem 

červeného diplomu, během studií se však také prvně výrazněji setkal s reálnou 

politikou. Ani jemu příliš nepřály tehdejší politické poměry, neboť musel čelit 

výtkám z maloburžoazních pohledů na svět a nepomáhalo mu ani to, že nikdy 

neusiloval o vstup do komunistické strany. Jeho láskou na celý život se však stala 

ekonomie. Mimo povinného učení se oficiální marxistické politické ekonomii mu 

studium zahraničního obchodu přineslo i možnost srovnávání mezi ekonomikou 

plánovanou a trží.  

 Po promoci dostal Klaus umístěnku do podniku zahraničního obchodu firmy 

Ligna, zabývajícího se vývozem papíru, nábytku a hudebních nástrojů, ale zrušil jí 

poté, co uspěl v konkursu na vědeckého pracovníka v Ekonomickém ústavu 

Československé akademie věd. Pod vedením tehdejšího ředitele Oty Šika se tento 

ústav dostává do centra reformního dění druhé poloviny 60. let a Klaus si ve 

zdejším poměrně liberálním prostředí, kde se diskutuje o problémech soudobé 

ekonomie a namísto kritiky nemarxistické ekonomie se kritizuje ekonomie 

marxistická, ujasňuje své ekonomické představy. Stává se ekonomickým liberálem 

                                                
81 Basketbalovou kariéru pak Klaus zakončil ve Spartaku Kbely. Absolvoval během ní i několik 
zajímavých košíkářských cest do zahraničí, což bylo v době omezených cestovatelských možností 
jednoznačné plus. 
82 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 25. 
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(za hlavní inspiraci mu slouží věhlasní ekonomové jako Milton Friedman, 

Samuelson, Schumpeter, později Ludwig von Mises či F. A. Hayek), píše pod 

přezdívkou Dalimil do Literárních listů a později do časopisu Tvář a také zakládá 

Klub mladých ekonomů. Souhlasí sice s pokusem o změnu tehdejšího politického a 

ekonomického systému, snahu dát socialismu lidskou tvář považuje za velký 

myšlenkový posun, ale konkrétní reformní kroky se mu už tolik nezamlouvají. Než 

však nadějný obrodný proces stihl ukončit vpád armád zemí Varšavské smlouvy, 

Klaus ještě stihl absolvovat vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhnul titulu 

kandidáta ekonomických věd. Relativního uvolnění poměrů v tehdejším 

Československu využil i k příležitosti studovat v rámci postgraduálního kurzu o 

ekonomickém rozvoji v Itálii na Neapolské univerzitě (1966). Přelomový rok 1968 

byl pak pro Klause důležitý i z toho důvodu, že se žení se spolužačkou Livií 

Mištinovou, se kterou se seznámil na hodině nepovinné španělštiny. Svatební cesta 

novomanžele Klausovi zavedla na Slovensko, odkud Livie pocházela.  

 Na prahu začínající normalizace se Klausovi v roce 1969 sice ještě podařilo 

vycestovat  do  USA  a  strávit  semestr  na  univerzitě v  Cornellu  (zatímco  Livie  

pobývala na stáži v Holandsku), přesto se manželé Klausovi, ač bez závazků, 

rozhodli do Čech vrátit a nenásledovali příkladu řady emigrantů, mezi kterými byla 

i Klausova sestra Alena a Liviina sestra Štefka, které vycestovaly s rodinami do 

Švýcarska, resp. Austrálie. Klaus se v dobré víře vrátil do Ekonomickém ústavu, 

kde však záhy začaly probíhat čistky, jejichž obětí se kvůli protimarxistickým 

názorům stal i on sám. Z politických důvodů pak strávil Klaus dlouhá léta šedé 

normalizace na podřadných místech ve Státní bance československé. Nemohl psát, 

učit, ani cestovat, v odboru ekonomicko-matematických výpočtů, kam byl zařazen, 

se také nedozvídal nic z moderních ekonomických teorií, mohl se však alespoň 

blíže podívat na čísla ze státní ekonomiky a především se věnovat samostudiu. 

"Učil jsem se matematiku, statistiku, ekonomerii a práci s daty a stále jsem se 

pokoušel číst soudobou ekonomickou vědu. Všichni pamětníci vědí, že to měkkost 

socialismu docela dobře umožňovala. Nechodil-li člověk v pracovní době na 

sklenku do vinárny či na kávu, nesháněl-li různé nedostatkové předměty, 

neorganizoval-li s předstihem víkendové práce na chalupě, nebyl-li shánčlivý, 

neproflákal-li čas klábosením s kolegy... Já jsem se snažil číst, i když jen málo mých 
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kolegů chápalo, proč to dělám."83 Ani to chalupaření ho však nakonec neminulo, 

neboť si s manželkou pořizují chalupu nedaleko Tábora. Sám Klaus s trochou 

nadsázky tvrdil, že zedničinu tam musela dělat jeho žena, protože on sám proležel 

celé víkendy v knihách.84 Jestli tedy léta normalizace znamenaly pro Havla změnu v 

disidenta, díky čemuž strávil hned několik let v komunistických věznicích, pro 

Klause toto období ani zdaleka tak dramatické nebylo a díky přechodu do 

nenaplňující, nicméně nepříliš náročné práce si mohl dovolit preferovat i 

volnočasové aktivity a rodinu. V té době se také narodili oba jeho synové Václav a 

Jan a Klausovi se z vinohradského bytu přestěhovali na sídliště na Proseku, kde 

bydleli až do roku 1993. Klaus sice přišel několikrát do kontaktu s pracovníky 

ministerstva vnitra kvůli dřívějším kontaktům s cizími velvyslanectvími a cizinci 

vůbec, ovšem žádný postih jej za to nečekal. Neměl ani bezprostřední kontakt s 

Chartou. "Zdála se mi poněkud exkluzivní, snad i příliš okázalá (nemyslím však. že 

takoví byli její řadoví členové) a už vůbec jsem se nemohl identifikovat s jejími 

ekonomy."85 Ekonomka a disidentka Rita Klímová jej však nakonec přece jen ke 

spolupráci s Chartou přesvědčila, ale to až těsně před revolucí. 

 80. léta však přinesla Klausovi přece jen jistý posun - v bance se přesunul 

blíže ke své oblíbené ekonomii. Klause totiž neopustila potřeba konfrontovat své 

odborné názory a tak se v roce 1979 ujal funkce, o kterou nikdo moc nestál a stal se 

vědeckým tajemníkem bankovní pobočky Československé vědecko-technické 

společnosti. Pod její hlavičkou pak začal organizovat ekonomické semináře, na 

kterých mnohdy i sám přednášel. Scházeli se zde odborníci, kteří zaujatě 

diskutovali o ekonomických problémech. Byli mezi nimi mj. ekonomové D. Tříska, 

T. Ježek, V. Dlouhý, K. Dyba, I. Kočárník, R. Salzmann, J. Zieleniec, ale např. i 

Miloš Zeman. Na Klausových seminářích přitom vládla svobodná atmosféra, 

věcnost a kritický odstup k situaci a sám Klaus se v této době projevil i jako dobrý 

manažer, který kolem sebe dokáže soustředit schopné lidi a přimět je k smysluplné 

aktivitě. O disent se však stále nezajímal, dokonce ani nepodepsal petici za 

propuštění Václava Havla a dalších zadržovaných disidentů, za což si později 

                                                
83 KLAUS, Václav. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 
http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 
84 BUDÍNSKÝ, Libor. Deset prezidentů. Praha: Knižní klub, 2008, str. 249. 
85 KLAUS, Václav. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 
http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 
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vyslechl kritiku. V této souvislosti však jeho přátelé tvrdili, že se vždy obával 

možného vězení. I Klausovy semináře však čekaly postihy, jejich zrušení v lednu 

1986 však nemusel Klaus dlouho litovat, neboť se koncem roku 1987 mohl vrátit 

k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV, kde se sice oficiálně 

pracovalo na odhadu vývoje socialistické ekonomiky, ale ve skutečnosti se zdejší 

ekonomové zabývali nejmodernějšími ekonomickými trendy. Ústav, který zřídilo 

samotné komunistické vedení na popud pokrokové Gorbačovské Moskvy, vedl 

bohémsky vyhlížející socialistický praktik a organizátor Valtr Komárek, jenž 

dokázal dobře vyjít s politickou mocí. Západní liberální ekonomie jej sice příliš 

nezajímala, ale shromáždil kolem sebe řadu nadějných ekonomů, které si režim 

poměrně hýčkal - dostávali za svou práci slušné peníze, netrpěli nedostatkem 

zahraniční literatury a také poměrně často cestovali do ciziny. Klaus sice pracoval 

po boku zatvrzelých marxistů, jak byl Miroslav Ransdorf, elita Prognostického 

ústavu se však po listopadu 1989 de facto chopila moci v rámci hospodářské 

přestavby státu a do první československé nekomunistické vlády se dostanou vedle 

Komárka a Klause i další prognostici. 

 Poprvé se aktivně začíná Václav Klaus politicky angažovat se začátkem 

sametové revoluce, kdy je doporučen do Občanského fóra, které již do svých řad 

zahrnulo řadu lidí z uměleckého světa a tak nyní hledalo i schopné ekonomy. I přes 

svou problematickou povahu nakonec vzdělaný ekonom mezi disidentské 

intelektuály zapadl. Když se vracel z jedné ze služebních cest, potkal prý doma se 

starším synem Václavem, který se pro změnu účastnil studentské demonstrace na 

Národní třídě. Z tohoto setkání pochází oblíbená Klausova historka o tom, jak mu 

syn sdělil: "My jsme udělali, co jsme mohli, teď je řada na Vás."86 Po  sametové  

revoluci se před Klausem otevřela možnost ověřit si své názory v praxi, neboť 

přechod od komunistické diktatury k politické demokracii s sebou přinesl i zásadní 

změnu v podobě přechodu z plánovaného hospodářství na tržní, u čehož Klaus 

nesměl chybět. Začal tak Klausův boj o podobu ekonomické reformy. Ani po 

revoluci však nezanevřel na ekonomickou teorii a využil možnosti opět publikovat a 

přednášet. V roce 1991 se navíc na Universitě Karlově habilitoval jako docent v 

oboru ekonomie, v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké 

                                                
86 BUDÍNSKÝ, Libor. Deset prezidentů. Praha: Knižní klub, 2008, str. 250. 
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škole ekonomické v Praze. Mezitím však již jeho politická kariéra nabrala vysokých 

obrátek. 

 

1.3.2 Václav Klaus - politik 
 

 Prvních 48 let svého života tedy Václav Klaus v politice nestrávil a podobně 

jako jeho jmenovec Václav Havel se do ní dostal zásluhou historických okolností. Z 

prognostického ústavu odešel rovnou do federální vlády národního porozumění, 

sestavené Mariánem Čalfou a stal se ministrem financí. V Občanském fóru, ze 

kterého politicky vzešel, to však začalo značně vřít, neboť se postupně prohlubovala 

propast mezi levicově a pravicově smýšlejícími politiky. OF sice suverénně vyhrálo 

po dlouhé době demokraticky uspořádané volby a Klaus získal nejvíc preferenčních 

hlasů ze všech politiků, ale musel při tom bojovat z faktem, že byl elitami sdeužení 

odklizen díky své kontroverznosti na sociálně slabší Severní Moravu, což mělo 

oslabit jeho pozici.  

 S o to větší vervou se však Klaus následně pustil do boje o budoucí podobu 

Občanského fóra. Toto amorfního občanského hnutí, zahrnujícího různé názorové 

proudy, ztrácelo díky vnitřním rozporům schopnost formulovat svůj jednotný 

program a tak logicky vyvstala otázka, zda může OF existovat dál jako široce 

pojaté, zastřešující hnutí mnoha skupin a různých ideologií. Klaus si to již delší 

dobu nemyslel a proto se zasazoval o přeměnu Občanského fóra v politickou stranu 

s pevnou vnitřní strukturou a ideovou disciplínou. Proti němu se však postavil tzv. 

Liberální klub v čele s ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem a místopředsedou 

vlády Pavlem Rychetským, sdružující především disidenty, zatímco Klaus ani jeho 

podporovatelé disidentskou minulost neměli. Klaus však argumentoval, že zatímco 

bývalí disidenti již svou funkci splnili v rámci rozložení bývalého režimu, 

vybudování nové společnosti je nyní právě na lidech, jako je on.  

 Klausův návrh na přeměnu sdružení v politickou stranu pak skutečně vyhrál 

hlasování, díky čemuž se Klaus stal na konci roku 1990 předsedou OF. Šlo o 

zlomový moment, který z Klause učinil hlavního hybatele na české politické scéně 

na mnoho let dopředu. Coby politik s výraznými vůdcovskými kvalitami a silnými 

názory převzal politickou základnu, kterou do té doby disponoval jeho názorový 

rival Havel, mohl tak navíc lépe prosadit zamýšlené ekonomické reformy, což však 
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přineslo i negativní důsledek v podobě potlačení smysluplné diskuze o možnostech 

hospodářské transformace v tržní ekonomiku a případných alternativních 

reformních postupech. V dubnu 1991 se pak Občanské fórum definitivně rozštěpilo 

a v Olomouci založil Klaus z jeho části pravicovou Občanskou demokratickou 

stranu.   

 Předsedou ODS byl Václav Klaus až do prosince 2002 a v této straně našel 

výraznou oporu svého politického přesvědčení i proto, že si jí z velké části přetvořil 

k obrazu svému. V červnu 1992 vyhrála ODS své první parlamentní volby a do 

většinové vládní koalice přizvala dvě menší strany, ODA a KDU-ČSL, díky čemuž 

se Klaus poprvé ujal funkce předsedy vlády. Dál tak pokračoval jeho postupný 

vzestup na pomyslném českém politickém žebříčku, přičemž každá z funkcí měla 

své výhody: "Funkce ministra financí mi dala šanci chopit se ekonomické reformy. 

Funkce předsedy Občanského fóra ... mi umožnila založit pravicovou politickou 

stranu a přispět k obhajobě stranictví u nás, funkce předsedy vlády v roce 1992 mi 

dala povinnost vést dialog se Slovenskem a V. Mečiarem a zajistit klidné rozdělení 

Československa (které jsem si vůbec nepřál) a hlavně zajistit pokračování 

transformace země od komunismu ke kapitalismu."87 

 Jak z tohoto Klausova vyjádření vyplývá, v nové roli premiéra na něj 

nečekaly snadné úkoly - jedním z hlavních bylo vyřešení politické sporů ve federaci 

mezi Českem a Slovenskem, které vyústily v roztržení země na českou a 

slovenskou část. Klaus se při jednáních potýkal především s nepředvídatelným 

chováním Vladimira Mečiara, za jehož slovními útoky směrem k české straně stála 

snaha dosáhnout co nejlepší pozice při dělení federativního majetku. K rozdělení 

Československa však Klaus pojal racionální přístup a zvládl svou roli se ctí. Již 

tehdy začínalo být jasné, že tento politik nejlépe obstává v situacích, kdy musí řešit 

náročné konkrétní úkoly.  

 S politickými úspěchy však ještě více vzrostla Klausova už tak vysoká 

sebejistota. V důsledku rozpadu Československa se Klaus stal dominantním 

politickým aktérem na české politické scéně, i když do určité míry byla jeho moc 

vyvažována opozičním smýšlením Hradu, kterému se však ODS snažila oproti 

federativním dobám snížit pravomoci. Tyto strany se však střetly především v 
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- 57 - 
 

otázce senátu - zatímco Havel vyjadřoval nespokojení nad průtahy jeho ustanovení, 

Klaus otevřeně říkal, že by si dokázal představit fungování republiky i bez této 

instituce. Klausova politická strategie té doby totiž spočívala v udržení co největší 

míry rozhodování o záležitostech země v rukou jeho vlády a zejména v jeho 

vlastních. Zasazoval se proto o výraznou centralizaci země a projevoval zatvrzelý 

odpor ke změnám, které by mohly takový model politiky narušit, ať už šlo o 

územně správní reformu a vznik nových územních celků nebo zřízení Ústavního 

soudu. V rámci koalice pak razil cestu drobných ústupků koaličním partnerům, za 

nimiž byl však skrytý tvrdý diktát ODS.  

 Zatím si to Klaus mohl dovolit, potřebnou korekci v české politice ještě 

neměl. Česká levice byla roztříštěná a spojit se jí podařilo až po několikaletém úsilí 

nového předsedy ČSSD Miloše Zemana, politika s obdobně rozměrným egem i 

schopnostmi, jakými disponoval Klaus. I na případě levice je však patrné, že se 

tábor Klausových politických odpůrců začal postupem času rozšiřovat - mnozí z 

nich mu vyčítali především aroganci a přezíravost, s níž bagatelizoval různé 

problémy. Ty byly spojené především s procesem privatizace. 

 Klaus sice výrazně propagoval transformaci z plánovaného na tržní 

hospodářství, avšak je pravdou, že autory transformačního programu byli často jiní 

ekonomové a Klaus jej mnohdy spíše jen připomínkoval. Zasloužil se však 

především o jeho prosazování, přičemž se však názorově rozešel s bývalým šéfem 

Komárkem i jeho stoupenci, neboť se lišily jejich představy o rychlosti a razanci 

jednotlivých změn. Jisté střety přišly i s Havlovými poradci. Klaus věřil, že je třeba 

změny provést co nejrychleji, neboť komunistický systém zkolaboval a nový zatím 

vytvořen nebyl. V rámci vytvoření soukromého vlastnictví jako hlavní způsob 

převedení státního majetku do rukou soukromého sektoru vehementně prosazoval 

především kupónovou privatizaci, které však bezmezně věřil spíše ke své škodě, 

neboť se nakonec nestala tak bezproblémovým postupem, ve který doufal. S 

Klausovo cestou reformace byla také dle některých jeho kritiků spojena viditelná 

neúcta k právu a etice, která pomohla v českých zemích vytvořit to, co později 

prezident Havel nazývá "mafiánský kapitalismus".88  

                                                
88 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 26. 
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 Výrazné pochyby však Klaus vyjadřoval na adresu prvního z privatizačních 

opatření - tzv. restitucí - tedy navracování majetku do rukou původních vlastníků 

před rozsáhlým komunistickým znárodňováním. Komunismus totiž chápal jako 

přírodní katastrofu, která postihla všechny a proto by bylo problematické vracet 

majetek jen někomu. V pozdějším sporu ohledně církevních restitucí však měl již 

na své straně i převážně ateistické veřejné mínění, které nemělo přílišný důvod 

souhlasit s navracením rozsáhlých majetků církvi. Klaus se však zaměřil především 

na proces kuponové privatizace - rozdání státního majetku do rukou jakýchsi 

"akcionářů" skrze kupónové knížky. Vytvářela iluzi, že se na privatizaci státního 

majetku podílejí téměř všichni, avšak šance skutečně zbohatnout nebyly rovné. S 

četnými riziky byl spojen především spontánní vznik investičních fondů, které 

nabízely lidem zhodnocení jejich investice, pokud svěří kupony do jejich péče. 

Vznik a fungování těchto fondů však nebyly ošetřeny adekvátními zákony a proto 

mohly být fondy následně snadno spojeny s nejrůznějšími podvody a tunelováním, 

což však neočekával ani sám Klaus, který naopak vítal vznik fondů jako nástup 

kapitalismu. Jako bumerang se mu posléze vracel nešťastný výrok, že "Česká 

republika potřebuje více Kožených", oceňující prvopočáteční aktivitu Vladimíra 

Koženého, zakladatele Harvardských investičních fondů, který byl v roce 2010 

odsouzen k deseti letům vězení za zpronevěru šestnácti miliard korun.89   

 Problematicky se také jevila privatizace bankovního sektoru, neboť celá řada 

bank se podílela na financování investičních fondů a když následně začaly banky 

zakládat i vlastní fondy, akcie státních podniků se vracely do rukou státem 

kontrolovaných bank a privatizace tak v řadě případů obkroužila jakýsi pomyslný 

bludný kruh. Klaus byl později obviňován, že tzv. bankovní socialismus vytvořil 

záměrně, neboť kontrola bank dávala jemu a jeho lidem obrovský vliv. Politické 

konexe při udělování bankovních půjček skutečně hrály nemalou roli, nikdo totiž 

neměl potřebný kapitál a tak byl zaveden systém jakési organizované protekce. 

Určitým skupinám lidí se tak podařilo rychle zbohatnout, zatímco celý proces 

transformace vykazoval rostoucí ekonomické ztráty. Klaus však opakovaně 

zdůrazňoval, že chyby, které se snad udály, byly důsledkem komplexnosti celého 

projektu a případné ztráty vždy hájil vždy jako nevyhnutelné vedlejší náklady. 
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Rostoucí počet krachů bank, investičních fondů, kampeliček a dalších podobných 

institucí, série hospodářských podvodů a již zmiňované tunelování však nebyly 

nejlepší vizitkou obrody českého hospodářství. Viníky neutěšeného stavu však 

hledal Klaus všude okolo, což přineslo např. spory s Českou národní bankou, jejíž 

politiku odebírání licencí podezřelým bankám viděl Klaus jako příliš restriktivní. 

Klausova tendence zlehčovat neblahé následky transformace přetrvává dodnes, ještě 

v lednu 2008 tvrdil během debaty před prezidentskými volbami: "Odmítám debatu 

o tom, co všechno se poztrácelo."90 Poněkud bohorovný postoj tehdejšího premiéra 

si však vybral časem své následky.  

 Coby předseda vlády samostatného státu se Klaus také začal častěji 

vyjadřovat k zahraničněpolitickým tématům a tak si i západoevropští politici a 

média začali všímat arogance českého premiéra a jeho odmítání evropské integrace. 

Klaus však byl v té době vnímaný v zahraničí především jako nejúspěšnější 

reformátor v oblasti bývalého sovětského bloku, navíc řadu iniciativ stále ještě 

přenechával prezidentu Havlovi, který se na Západě těšil značné oblibě a sloužil 

Klausovým reformám jako  jakási  líbivá  fasáda.  Do kritiky  Klause  se  však  i  mimo 

rámec ČR začal stále odvážněji pouštět předseda poslanecké sněmovny Miloš 

Zeman a české hlasy v zahraničí se tak začaly mnohdy i dost výrazně rozcházet. 

Byla to však i předzvěst blížícího se Klausova politického pádu - problémy s 

hospodářskou transformací vyplývaly postupně čím dál tím více najevo, čehož se 

jako stěžejního argumentu chopila v předvolebním boji právě sociální demokracie. 

Miloš Zeman tak o Klausem prosazované kuponové privatizaci hovořil bez skrupulí 

jako o "podvodu století", který nevytvořil vlastníky, ale jen rozkrádání91 a ČSSD již 

byla schopna profitovat ze spojení negativní reakce veřejnosti na dopady vládních 

reforem a agresivní protivládní rétoriky. 

 Naopak Klaus, neochotný k jakékoliv kritické sebereflexi, nehodlal sáhnout 

ke korekci nastoleného kurzu a vlna nevole proti němu dál sílila. Jestliže však s 

prezidentem Havlem vedl spíše tichý poziční boj, Miloš Zeman se s premiérem 

pustil do otevřené a zničující osobní bitvy. Zajímavé je přitom to, že na sebe 

narazila dvojice vzdělaných ekonomů a politiků, vykazujících řadu společných 

vlastností jako např. cílevědomost, houževnatost, pracovitost, sečtělost, ale také 

                                                
90 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 83. 
91 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 86. 
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arogantnost a samolibost. Někdejší šéf Prognostického ústavu Valtr Komárek, pod 

nímž oba jistý čas pracovali, o nich ostatně svého času tvrdil: "Vyvolává ve mně až 

jistý úsměv, jak jsou si oba podobní. Mají některé shodné povahové rysy... Oba v 

sobě také potlačují přirozený lidský sklon k pochybám, jsou velmi vitální a energičtí 

- takové chodící sopky."92 Na jistou podobnost mezi Klausem a Zemanem však 

upozorňovali i další lidé z jejich okolí, např. Klausův bývalý tiskový tajemník 

Vadim Petrov: "Když mluvíte s premiérem, jste stále jakoby pod tlakem. Hlídá 

každé vaše slovo, každou  formulaci. A při rozhovoru s panem Zemanem jsem se 

cítil podobně."93 I  bývalý  poslanec  a  posléze  ministr  kultury  Pavel  Dostál  tvrdil:  

"Oba jsou typickými vůdci - navíc ješitnými a náladovými."94  

 Osobnosti Klause a Zemana mají jistě svá specifika - Zeman byl spjat 

především s řadou jeho typických bonmotů, někdy vtipných, jindy urážlivých a 

nesnášenlivých. Již v 70. letech se přitom Klaus se Zemanem potkávali na 

ekonomických seminářích, kde spolu sice občas polemizovali, ale také normálně 

vycházeli. Během revolučního převratu se navíc shodně stali členy Občanského 

fóra, ovšem po revoluci z nich vyrostli těžko smiřitelní protivníci. Jejich souboj 

vyvrcholil při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996, kdy Klaus sice ještě 

dokázal vyhrát a obhájit tak premiérské křeslo, ovšem volební zisk ODS znamenal 

zklamání. Nikoli však tím, že by byl nízký - ODS zvítězila se ziskem 29,62 % 

hlasů. Na budoucí problémy však zadělalo především značné posílení ČSSD, jejíž 

podpora vzrostla od roku 1992 více než čtyřnásobně a Zemanem vedení sociální 

demokraté zaostali o pouhá tři procenta.95 ODS si tak musela začít zvykat na novou 

situaci, neboť od svého vzniku neměla ve stranické politice rovnocenného soupeře. 

Nyní se však jeden vynořil a výsledkem zaskočený Klaus jen sklesle přihlížel, 

kterak jeho oponent Zeman hýří optimismem a interpretuje faktickou porážku 

vlastně jako vítězství.  

 Klaus byl vzhledem k výsledkům voleb donucen sestavit menšinovou vládu, 

což se neobešlo bez problémů. Sám Klaus pak začal působit unaveně z věčného 

vyjednávání kompromisů s ostatními stranami, zvlášť, když se do něj i nadále 

navážel oponent Zeman, který však v jednom případě již svou agresivitu přehnal, 

                                                
92 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 18. 
93 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 18. 
94 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 19. 
95 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 87. 
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když Klause v interview pro německý týdeník Focus přirovnal nepřímo k Adolfu 

Hitlerovi. 96 Tímto příměrem chtěl sice neobratně ukázal, jak absurdní je pro něj 

představa, že Klaus vyhoví po volbách některým bodům sociálně demokratického 

programu, vzbudil však svou formulací až nechtěný ohlas. Bylo však patrné, že se 

česká politika stále více dostává do zajetí osobní rivality mezi Zemanem a Klausem. 

Navíc se z politické scény vlivem zdravotních potíží vytratil na čas prezident Havel. 

 Pozornost médií však přitáhlo i protiklausovské vystoupení v samotné ODS, 

jehož aktérem byl překvapivě první místopředseda strany Josef Zieleniec. 

Navrhoval, aby by se ODS rozkročila a nabídla přívětivější tvář, chtěl nahradit 

černobílý slovník a agresivní politický styl otevřenějším přístupem, který si dle něj 

žádala pozměněná politická situace. Ačkoliv šlo v první řadě o dobře míněný pokus 

o změnu obrazu strany a odstranění image přílišné sebejistoty a arogance, díky které 

hrozila ODS izolace na politické scéně, Klaus to považoval za útok na jeho vlastní 

osobu, dál odmítal jakékoliv diskuze o změnách a trval na pokračování dosavadního 

kurzu. Vedle toho nařkl Klaus sociální demokracii, že se snaží zvrátit polistopadový 

vývoj97, avšak Zemanova reakce na sebe také nenechala dlouho čekat - obvinil 

předsedu vlády, že trpí stihomamem. I na kongresu ODS byl však Klaus poprvé 

veřejně kritizován, což bylo v předchozích letech nemyslitelné.  

 Rok 1996 je tak díky narůstajícím Klausovým problémům možné považovat 

za bod zvratu v Klausově politické kariéře - do té doby byla trajektorie jeho 

politické dráhy vzestupná, následoval však Klausův pád doprovázený rozpadem 

vlády, rozštěpením ODS a volebními porážkami v letech 1998 a 2002. Klausova 

politická hvězda tak začne opět zářit paradoxně až po jeho odchodu z ODS v roce 

2002, kdy se odhodlal kandidovat na prezidenta.  

 Když v roce 1997 musela Klausova vláda již zcela otevřeně přiznat závažné 

problémy ve vývoji české ekonomiky a řadu pochybení v reformním procesu, 

nepomohly k nápravě ani narychlo přijaté úsporné balíčky. Přinesly sice rozpočtové 

škrty, ale ukázaly se být improvizovaným souborem kroků vynucených krizí. 

Vládní kritici se navíc ohrazovali, že nebyla vyvozena žádná jasná politická 

odpovědnost za množící se problémy. Vinu za řadu problémů tak Klaus svaloval i 

na údajně nespolehlivého koaličního partnera Josefa Luxe, čelního představitele 

                                                
96 ČERMÁK, Miloš; SOTONA, Jan. Klaus je mrtev, ať žije Klaus. Praha: Duel, 1997, str. 45 
97 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 93.  
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KDU-ČSL, čímž se však jen naplno projevily vládní problémy. Na veřejnost navíc 

začaly prosakovat zprávy o autoritářských způsobech, jimiž Klaus řídil zasedání 

vlády či o arogantním vystupování vůči ministrům včetně předsedů koaličních 

stran. Rozmíšky sice na čas upozadila přírodní katastrofa v podobě rozsáhlých 

povodní na Moravě, po nich však začal přední stránky novin plnit rozsáhlý skandál 

uvnitř samotné ODS, spočívající v podivných finančních machinacích v této straně.  

 Nejasnosti ve financování ODS výrazně přispěly v roce 1997 k pádu vlády. 

Byly spojeny s finanční zprávou této strany za rok 1995, kde se objevila jména 

fiktivních sponzorů Lájose Bácse z Maďarska a Rádžíva M. Sinhy z ostrova 

Mauricius, kteří měli do kasy ODS přispět celkovou částkou 7,5 milionu korun.98 

Klaus tvrdil, že o podivných sponzorských darech nevěděl a jakýkoliv lobbing 

odmítal. Nakonec však vyšlo najevo, že zmiňovanou částkou přispěl finančník a 

bývalý tenista Milan Šrejber, který však odmítl jakoukoliv spojitost s privatizací 

Třineckých oceláren. Když se však objevily i další nejasné informace, tentokrát o 

tajném mnohamilionovém kontě ODS ve Švýcarsku, odstoupil raději vzhledem k 

rozměrům  celé  kauzy  ze  všech  svých  funkcí  ministr  zahraničí  a  druhý  muž  ODS  

Josef Zieleniec a mediální kolotoč kolem ODS se roztočil na plné obrátky. 

Především však díky dramatickému pokračování, které sám Klaus pojmenoval jako 

tzv. sarajevský atentát. V listopadu 1997 totiž před novináře předstoupili vysocí 

představitelé ODS a ministři  v Klausově vládě Jan Ruml a Ivan Pilip,  aby přečetli  

prohlášení, ve kterém vyzývali Klause k odstoupení z čela ODS. Klaus byl však v té 

době zrovna na zahraniční návštěvě v Sarajevu a tak se jejich výstup stal vlastně 

snahou zbavit se někoho v době, kdy u toho on sám není. Klausovi takový průběh 

aféry umožnil vytvořit dojem rozsáhlého spiknutí, čímž se sám pasoval do role 

nevinné oběti, ačkoliv si na problémy mohl do značné míry sám. 

 Očekávaná a zamýšlená politická smrt Václava Klause tak nenastala, naopak 

se opět ukázala Klausova politická síla. Rebelové z ODS sice vytvořili vlastní 

stranu, Unii svobody, a byla jmenována poloúřednická vláda, složená částečně z 

nestraníků v čele s nestranickým premiérem, guvernérem ČNB Josefem 

Tošovským, avšak Klaus se mohl stáhnout se zbytkem věrných do opozice a 

"rozplétat" spiklenecké vztahy, mířící dle něj přes vlastní stranu, opozici a ČNB až 
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na pražský Hrad. Provizorní vláda sice pomohla ČR překlenout politicky velmi 

složité období, přijala řadu důležitých opatření včetně několika nepopulárních 

(např. deregulace cen energií) a ratifikovala členství země v NATO, zbytek ODS se 

však semkl kolem svého předsedy Klause více než dřív a i při této rozsáhlé politické 

krizi se opět ukázalo, že Klause není radno podceňovat. Zatímco na konci roku 

1997 se jeho situace zdála být bezvýchodná, v roce 1998 se opět Klaus ocitl v 

politické ofenzivě. Sice se již nikdy nevrátil do pozice premiéra a definitivně také 

skončila Klausova éra ekonomického reformátora, avšak co bylo nejdůležitější, 

Klaus se dál rval o čelní místa v české politice a nutno dodat, že nakonec úspěšně.  

 S upozorněními před hrozbou nástupu levicového nebezpečí k moci se Klaus 

pustil do dalšího předvolebního boje a ačkoliv předčasné volby v roce 1998 vyhrála 

ČSSD, pro Klause bylo úspěchem už jen to, že se ODS, potácející se nad politickou 

propastí, udržela na sedmadvaceti procentech hlasů voličů.99 Zůstala tak jednou ze 

dvou největších stran, načež ODS a ČSSD, které proti sobě vedly před volbami 

nesmiřitelný politický a ideový boj, nakonec po dlouhém období nekonečného 

vyjednávání, kdy se česká politika stala jen prázdným útvarem, neřešícím problémy 

státu, ale pouze své vlastní, uzavřely dohodu - tzv. opoziční smlouvu. Vznikla tak 

menšinová vláda ČSSD s tichou podporou ze strany Klause a také poměrně 

specifická, nestandardní a schizofrenní politická situace, spočívající ve shodě mezi 

dvěma největšími stranami, z nichž jedna vládne a druhá předstírá, že je opozicí, 

kritizuje, veřejně nesouhlasí s vládními kroky a přitom vládu tiše toleruje.  

 Superkoalice ČSSD a ODS tak díky opoziční smlouvě, která dle jejích 

kritiků znamenala nedemokratický prvek, bezvýhradně ovládla politickou situaci v 

zemí, z podílu na rozhodování byly vyloučeny především malé strany a vyšachovat 

se podařilo i Hrad. Pro ČSSD se však tato smlouva jedinou možností, jak se dostat 

schůdnou cestou k vládě poté, co selhala jednání s malými stranami, Klaus na 

oplátku získal v rámci dělení postů pozici předsedy Poslanecké sněmovny a tak se i 

nadále objevoval v jedné z nejvyšších ústavních funkcí. ODS se navíc zbavila 

odpovědnosti za chod státu, což byla v situaci, kdy prošla vnitřním rozkolem, 

vcelku příhodná věc. Klaus si sice na oko povzdychl, že nemá spojence, se kterým 

by mohl účinně prosazovat pravicový program a tak se alespoň musí snažit 
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minimalizovat levicová nebezpečí, před kterými dříve varoval, avšak pobyt v 

politickém závětří mu vyhovoval. 

 Nespokojenost s vývojem v zemi sice začali projevovat občané, avšak hnutí 

Impuls 99 či výzva Děkujeme, odejděte, vyzývající "politické dinosaury" Klause se 

Zemanem k odchodu ze scény a k návratu slušnosti, morálky, politické korektnosti, 

humanistické orientace a politické soutěže stran, nic nezmohly. Opoziční smlouva 

začala skřípat poté, co neprošel návrh nového volebního zákona, jenž měl 

přerýsovat pravidla politické soutěže ve prospěch velkých stran, které si chtěly 

zachovat hlavní podíl na rozhodování i do budoucna. Prezident Havel však na tento 

záměr podal stížnost k Ústavnímu soudu, který označil plánované změny za 

protiústavní a společný plán ODS a ČSSD tak nevyšel. Situaci opepřila navíc krize 

ve veřejnoprávní České televizi, kdy proti odvolání Rady ČT, jenž překážela ve 

vlivu opozičně smluvních stran na toto médium, vystoupila iniciativa Česká televize 

- věc veřejná, která se snažila zamezit přechodu televize pod politickou kontrolu i 

formou stávky a obsazením velínu ČT. Televizní krize se pak v trochu pozměněné 

formě dotkla i soukromé televize Nova - mohla za něj naopak absence zásahu státu, 

která nakonec vyšla Českou republiku pěkně draho.100 Když se k problémům 

přidala i kauza IPB101,  bylo jasné, že se spolupráce ČSSD a ODS rozpadá.  

 Zemanova vláda mezitím ukončila éru bankovního socialismu, neboť 

zprivatizovala největší banky. Stav největších českých peněžních ústavů byl však v 

té době natolik tristní, že aby pro ně stát vůbec našel kupce, musel jim poskytnout 

přímé finanční injekce a miliardové záruky.102 Zeman tvrdil, že bez předchozího 

oddlužení by se banky vůbec neprodaly a za viníka jejich špatného stavu dál 

označoval Klause a jeho vlády. V roce 2001 však přišla významná změna v čele 

                                                
100 Krizi v Nově způsobil její ředitel V. Železný, který z televize svévolně vytlačil její zakládající 
americké investory CME, ačkoliv neměl dostatek prostředků na její provozování. Spor dospěl až 
před soudní arbitráž, v níž musela ČR zaplatit za Železného počínání a své pochybení 10 miliard 
korun. (PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 150) 
101 IPB byla v 90. letech známá jako "samoobsluha na peníze" pro některé politické strany a její 
manažeři zatížili banku výrazně špatnými úvěry. Následně byla IPB privatizována, přičemž výrazný 
podíl připadl japonské bance Nomura. Na IPB však následně uvalila ČNB nucenou správu s cílem 
ochránit stabilitu bankovního sektoru a předala banku pod křídla ČSOB, přičemž se však Nomura 
začala  soudit  o  poškození  svých  investic.  V  roce  2006  tak  ČR  zaplatila  Nomuře  3,6  miliardy  Kč.  
(PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str.149) 
102 Privatizace bank jako ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka, tak nakonec byla dokonce 
ztrátová, protože za ní stát získal zhruba 100 miliard Kč, ale do očištění bank před prodejem musel 
investovat 146 miliard Kč. (PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 
2010, str. 160) 
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ČSSD - na pozici předsedy usedl Vladimír Špidla. Z české politické scény tak 

zmizel Klausův výrazný odpůrce, ani to však Klausovi nezajistilo klidnější spaní, 

neboť následovala řada jeho politických porážek. 

 Předvolební boj v roce 2002 se následně nesl na vlně nacionalistických 

prohlášení, ve kterých se ODS a ČSSD pokoušeli trumfovat, která strana lépe hájí 

národní zájmy - jedním z hlavních témat se stala otázka Benešových dekretů,   které 

Klausovi pomohly ve vytvoření obrazu vnějšího nepřítele v podobě 

středoevropských politiků, lačnících po revizi poválečného uspořádání. Debata mezi 

věcným Špidlou a ideologizujícím Klausem však vedla k porážce ODS i Klause 

samotného. Výsledky voleb 2002 již byly zcela jednoznačné - vyhrála ČSSD, druhá 

ODS na svého rivala ztratila a pod Klausem se začala prohýbat stranická židlička. 

Přispělo k tomu i odsouhlasení rozšíření Evropské unie o deset nových členů včetně 

ČR, které bylo dohodnuto v Kodani a proti kterému euroskeptik Klaus vystupoval. 

Historicky druhým předsedou ODS se nakonec stal Mirek Topolánek, který navíc 

nepatřil k ortodoxním zastáncům Klause. Opět se vzhledem k okolnostem našli tací, 

kteří Klause definitivně odepisovali - jeho další zmrtvýchvstání však přišlo v roce 

2003, kdy se Václav Klaus stal druhým prezidentem České republiky. 

 

1.3.3 Václav Klaus - prezident 
 

 Ke Klausovu prvnímu zvolení do prezidentského úřadu došlo 28. února 

2003 a rozhodlo o něm až třetí kolo volby, kdy ve prospěch Klause hlasovali i 

někteří komunisté, což bylo Klausovi posléze občas připomínáno. Politicky selhal 

během volby premiér Špidla - místo toho, aby trval na jednotném koaličním 

kandidátovi, prosazoval vlastního kandidáta ČSSD, jenž by konkuroval kandidátům 

všech ostatních stran, což učinilo z Klause nejsilnějšího adepta na prezidentský 

post. V prvním kole proti němu neuspěli kandidát ČSSD Jaroslav Bureš ani Petr 

Pithart, ve druhém Jaroslava Moserová ani Miloš Zeman, kterého nepodpořilo 

Špidlovské křídlo ČSSD, což podnítilo nepřátelství mezi Špidlou a Zemanem. Do 

třetího kola však proti Klausovi nastoupil kandidát jediný - profesor a bývalý 

disident Jan Sokol. ČSSD se však již nedokázala opožděně domluvit s koaličními 

stranami na jeho společné podpoře a tak bylo umožněno Klausovo těsné zvolení.  
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 Během prezidentského klání i krátce po zvolení však bylo trochu nečekané a 

nezvyklé, jak smířlivý tón Klaus nasadil. Snažil se vystupovat především jako 

politik, který chce společnost integrovat, avšak někteří analytici již tehdy 

upozorňovali, že se to neslučuje s Klausovým dosavadním politickým stylem, ani 

jeho osobnostními rysy. Bylo však patrné, že si Klaus bude chtít vydobýt silnou 

pozici v zahraniční politice, přičemž dál projevoval své tradiční zaujetí proti EU, 

neboť se přiblížilo české referendum o vstupu, o němž však Klaus prohlásil, že 

stejně nemá žádný smysl, protože většina občanů bude hlasovat pro vstup díky 

vědomému šíření zavádějících, jednostranných informací ze strany zastánců vstupu, 

kteří se dle Klause soustředili pouze na zdůraznění přínosů a opomíjeli negativa.103 

Vstup ČR do Evropské unie je tak navždy datován k 1. květnu 2004. Díky němu 

také mohly v červnu 2004 proběhnout historicky první volby do společného 

Evropského parlamentu, které s přehledem vyhrála euroskeptická ODS. Na tento 

volební neúspěch reagoval demisí premiér Špidla a tak se Klaus poprvé dostal k 

pověření o sestavení vlády. Tohoto úkolu se ujal nový lídr ČSSD Stanislav Gross.104 

S novým premiérem se však Klaus dostal do rozporu již v roce 2004 kvůli 

odposlechům opozičního lídra Mirka Topolánka, kdy Klaus naléhal na odvolání 

policejního prezidenta Koláře, k čemuž však nedošlo. I v této souvislosti si však 

mohl Klaus uvědomit limity svých možností zasahovat přímo do vnitřní politiky 

země, jejíž ústava svěřuje správu především vládě vedené premiérem. A tak se 

Klaus v budoucnu pokoušel alespoň o nepřímé politické ovlivňování, přičemž 

velkou výhodou jeho nové pozice hlavy státu bylo nesporně to, že mohl být veřejně 

slyšen. Pomocí četných expresivních výrazů se tak snažil ovlivňovat veřejné 

mínění, zároveň si uvědomoval i několik mezer a nedostatků ústavy a tak zkoušel, 

kam až může zajít. 

 Klausovy prezidentské snahy jsou však poněkud v rozporu s tím, že byl sám 

coby politik kritikem prezidenta Havla a jeho pokusů o vymezení prezidentské 

moci. Ještě v roce 2001 Klaus na Havlovu adresu zdůraznil: "Prezident by měl veta 

používat jako šafránu - jednou za desetiletí - a ne aby se o to pokusil několikrát za 
                                                
103 V referendu se pak skutečně pro vstup vyjádřilo 77% hlasujících, přičemž volební účast dosáhla 
55%. (PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 185.) 
104 Avšak Klaus se při této příležitosti uchýlil k jistému mimoústavního mechanismu, který používal 
už jeho předchůdce Havel - Grosse sice pověřil  sestavením vlády, ale rovnou ho nejmenoval jejím 
předsedou. Gross tak pouze získal prezidentův příslib, že by mohl být jmenován novým premiérem, 
ale jen v případě, že při sestavení vlády uspěje. 
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týden. Považuji to za pošlapání základních prvků parlamentní demokracie."105 To 

však Klausovi nebránilo, aby již sklonku třetího roku ve své funkci měl na kontě již 

třicátý vetovaný zákon. Hlavním kritériem se navíc při vrácení zákonů nestala jejich 

případná neústavnost nebo technické nedostatky, stačil pouhý Klausův subjektivní 

nesouhlas se zákonem schváleným levicovou vládní koalicí. Klaus totiž poznal, že 

prezidentská veta jsou poměrně účinným nástrojem pro prosazování alespoň části z 

jeho ideologických preferencí. Levice se sice bouřila, že prezident není 

nadstranický, ale bylo jí to málo platné - Klaus, který po léta zastával pravicové 

názory a vedl pravicové vlády, nedokázal a patrně ani nemínil měnit své 

přesvědčení. 

 Do počátků Klausova prezidentování pak spadají i další konflikty - např. o 

ústavní soudce se senátem, který Klausovi neschválil čtyři jím navržené kandidáty, 

neboť nesplňovali odborné nároky, přičemž prezident navíc odmítal své nominace 

se horní komorou parlamentu dopředu projednávat. V roce 2005 pak Klaus "na 

oplátku" odmítl jmenovat soudci některé čekatele z důvodu jejich nízkého věku a 

nedostatečných zkušeností. Řada soudních čekatelů se však cítila být verdiktem 

prezidenta poškozena a hnali celou věc až před ústavní soud, po jehož verdiktu 

musel Klaus přece jen couvnout. Znamenalo to však pouhý začátek Klausovy války 

s tzv. soudcokracií, nadvládou soudců, kterou označoval za jednu z hrozeb pro 

parlamentní demokracii. Avšak ne jedinou - varoval též před hrozbou zvanou NGO-

ismus, vycházející z anglické zkratky pro "nevládní" subjekty, která spočívala v 

nebezpečnosti neziskového sektoru, čímž Klaus pokračoval ve vyhraňování se proti 

občanské společnosti, jejíž ideu zastával jeho prezidentský předchůdce. Za kritiku 

"neziskovek", ale i další pobouřlivá vyjádření, si však Klaus vysloužil především 

odsuzující reakce, na které však reagoval tradičně - útokem. Zvlášť když další 

nebezpečí pro demokracii měly přinášet i agresivní ekologismus, 

humanrightismus106,  multikulturalismus107 či postdemokracie108. 

                                                
105 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 187. 
106 Nebezpečné rozmáhání ideologie lidských práv, spočívající v tom, že mnoho dílčích práv (práva 
zvířat, dětí, žen, tělesně postižených) nabourává celistvost práva jako takového a začíná komplikovat 
život společnosti.  
107 Ideologie založená na masovém přistěhovalectví lidí z odlišných kultur, která se však dle Klause 
projevuje výrazným kolektivismem. Přistěhovalci by se přitom měli asimilovat a přihlásit se tak k 
principům hostitelské skupiny - pokud toho nejsou schopni, měli by jít tam, kde toho schopni budou.  
108 Potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin přímo ovládat, avšak 
bez demokratického mandátu, různé klíčové oblasti veřejného života.  
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 Poté, co majetkové spekulace donutily k odstoupení premiéra Grosse, však  

proti Klausovi stanul další silný protivník - do čela ČSSD se totiž posunul 

dosavadní ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, jehož agresivní politický styl mu 

vynesl přezdívku politický "buldozer". Brzy se ukázalo, že pro Klause bude 

mnohem těžším soupeřem, než předchozí sociálnědemokratičtí předáci. K Hradu 

vyslal Paroubek jasný vzkaz, že nemíní tolerovat prezidentovo přesvědčení o 

autonomii v zahraniční politice a že by měl Klaus v zahraničí vystupovat v souladu 

se stanoviskem vlády, neboť jakýmkoli jiným postupem překračuje své ústavní 

postavení. Nevoněla mu především Klausova kritika euroústavy, která v zahraničí 

vzbuzovala spekulace, jak že to vlastně s postojem ČR k tomuto dokumentu je. 

 Předsednictvo ČSSD proto vydalo prohlášení, že bude čelit snahám 

prezidenta ČR o nepřijatelné ovlivňování směřování státu a nepřipustí, aby se při 

příští prezidentské volbě opakovala nerozhodnost a nejednota sociální demokracie. 

A rázem byl oheň na střeše. Klaus byl pobouřen až do té míry, že to označil za 

bezprecedentní útok na hlavu státu v polistopadové historii země. "Žádná, ani 

vládnoucí politická stran nemá jakékoliv oprávnění k takovýmto arbitrárním a 

autoritativním výrokům týkajícím se prezidenta republiky. Prezident není ze své 

funkce odpovědný vedení ČSSD. Postupoval a postupuje v souladu s ústavou. Byl 

zvolen parlamentní většinou napříč politickými stranami. Podle tohoto mandátu 

jedná a bude jednat i nadále,"109 soptil rozlícený Klaus. Nebylo však příliš jasné, 

proč by jakákoli politická strana nemohla prezidenta kritizovat za jeho práci, zvlášť 

když  to  dříve  z  pozice  předsedy  ODS  či  premiéra  dělal  i  sám  Klaus,  který  navíc  

coby prezident opakovaně kritizoval levicovou vládu i samotnou ČSSD a na míle se 

tím vzdaloval své nadstranické úloze. Klaus však nyní požadoval, aby stál mimo 

stranickou kritiku, načež jej kontroverzní sociálnědemokratický politik David Rath 

díky tomu označil za "vrtošivého staříka".110  

 Drobným zadostiučiněním byl ve sporu s Paroubkovou ČSSD pro Klause 

volební výsledek z roku 2006, kdy ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězila 

těsně ODS. Tvrdý, osobními invektivy vrcholných politiků nešetřící předvolební 

boj však měl svou dramatickou dohru, neboť jej zostřila tzv. Kubiceho zpráva, v níž 

se objevila závažná obvinění proti Jiřímu Paroubkovi, jenž se po volbách cítil být 

                                                
109 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 214. 
110 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 215. 
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poškozen a snažil se bránit soudními žalobami. Volební výsledek navíc znamenal 

patovou situaci - vítěznou ODS sice Topolánek dovedl k zisku, jaký ODS 

nezaznamenala ani za Klause (35,38%), druhá ČSSD však přesto zaostávala jen 

velmi málo (32,32%)111 a padla tak šance na vytvoření většinové vlády. ČR se 

ocitla v mnohaměsíční vládní krizi bez stabilní vlády a zvlášť pro ODS byl 

výsledek voleb obzvlášť frustrující - ač vítěz, nemohlo její vedení sestavit silnou 

pravicovou vládu, ani kdyby se na hlavu postavilo. Rok 2006 proto čeští politici 

strávili nikoli vládnutím, ale permanentním politickým bojem, v jehož závěru 

Topolánkova první menšinová vláda podle předpokladů nezískala důvěru 

Poslanecké sněmovny.   

 U Klause je však během vládní krize v roce 2006 patrné, že se snažil 

nerozhněvat si ještě více kritickou masu stranických politiků, kteří měli v roce 2008 

rozhodovat o jeho znovuzvolení a tak se v řadě vyjádření mírnil, zaujal k celému 

problému spíše pasivní postoj a spíše jen přihlížel, kterak se Topolánek pomocí 

dvou přeběhlých poslanců z ČSSD Miloše Melčáka a Michala Pohanky, jenž se 

rozhodli změnit patový stav a dalšího hlasování o nedůvěře se již neúčastnit, 

sestavil druhou menšinovou vládu, načež Jiří Paroubek obvinil ODS z politické 

korupce.  

 Klaus bez kontroverzí by však nebyl Klausem. A proto si prezident musel po 

řadě předchozích témat, které se na veřejnosti tolik neuchytily a nevyvolaly spor 

požadovaných rozměrů, najít téma atraktivnější téma, se kterým by mohl vystoupit 

a rozdmýchat vášně o poznání silněji. Volba nakonec padla na téma na první pohled 

poněkud zvláštního ražení - Klaus se pustil do boje se zastánci teorií globálního 

oteplování. Nikoli však v tom smyslu, že by pochyboval o existenci tohoto jevu. 

Klaus nepopíral klimatické změny, upozorňoval však, že na rozdíl od vyjádření  

zastánců globálního oteplování jsou změny přirozené a nemůže za ně člověk, jak se 

obecně tvrdí. Bojovat je tak třeba spíše s agresivním environmentalismem, který 

ohrožuje lidskou svobodu a zneužívá témata týkající se životního prostředí jen 

proto, aby mohl zavést jakési globální kolektivistické plánování, spojené s 

omezováním ekonomického růstu, spotřeby a lidského chování celkově. 

                                                
111 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 229. 
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 Téma globálního oteplování a jeho důsledků zvolil Klaus i vzhledem k jeho 

zahraniční popularitě - zabývala se jím i řada politiků, mj. americký viceprezident 

Al Gore112. Klaus však v protikladu k němu nepovažoval za hrozbu samo globální 

oteplování, ale právě environmentalistické názory a tak v globálním oteplování 

viděl zásadní ideový střet. Pustil se proto také do obviňování zákonodárců z 

podléhání mediálně řízené hysterii, neboť začali přijímat různé zbytečně nákladné 

programy, které vedly k plýtvání omezenými zdroji, aby zastavili změny klimatu, 

jenž však pravděpodobně vůbec zastavit nejde. S jeho přesvědčením bylo spojeno i 

odmítání věrohodnosti různých vědeckých orgánů, které tvrdily, že člověk je přímo 

odpovědný za řadu klimatických změn. Klaus na jejich adresu prohlásil, že jim jde 

v první řadě o příjmy. Své hlavní myšlenky sestavil Klaus do knihy "Modrá, nikoli 

zelená planeta" s podtitulem "Co je ohroženo: klima nebo svoboda?", jenž vyšla 

poprvé na jaře 2007 a vyvolala řadu kontroverzí. Na toto téma pak Klaus vystoupil 

na řadě konferencí, kde dál hlásal ochranu přírody ano, environmentalismus ne. S 

obavami na jeho počínání však pohlížela i česká politická reprezentace, neboť se 

obávala, jak na mezinárodní obraz státu zapůsobí Klausovy veřejné polemiky, 

přičemž jedna z největších se konala v  New Yorku v září 2007 a přímo předcházela 

následnému Valnému shromáždění OSN, kde se Česká republika chtěla ucházet o 

pozici nestálého člena Rady bezpečnosti, kam se nakonec na její úkor dostalo 

Chorvatsko.113  

 I přes Klausovy kontroverze však došlo 15. února 2008 k jeho zvolení pro 

druhé, v roce 2011 stále ještě probíhající, volební  období. Šlo však o ještě 

dramatičtější volbu než tomu bylo v prvním případě v roce 2003. Zasloužila se o to 

především opozice, která se tentokrát již shodla na společném protikandidátovi - 

renomovaném americkém ekonomovi českého původu Janu Švejnarovi. Avšak ještě 

než začala sama volba, strhla se nejprve politická bitva o způsob, jakým bude 

vedena - zda by měla být tajná či veřejná. Tajné volby se vzhledem k výskytu 

možných přeběhlíků obával především Jiří Paroubek, nakonec se však volilo 

veřejně. V první volbě prezident ani po třech kolech zvolen nebyl, Klaus měl 

                                                
112 Gorea, který získal Oskara za hlavní roli v Guggenheimově filmu Nepříjemná pravda a také 
Nobelovu cenu za mír, si Klaus vytyčil jako jednoho z hlavních politických protivníků v tomto 
sporu. 
113 Prezidentův newyorský projev však byl poměrně umírněný, přesto se na šancích ČR přece jen 
patrně podepsal - podporu české kandidatuře totiž stáhly malé ostrovní státy pacifického regionu. 
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navrch v Senátu, Švejnar v Poslanecké sněmovně. Do druhé volby se jako 

kandidátka KSČM zapojila i bývalá spolupracovnice Klause Jana Bobošíková, která 

však odstoupila ještě před prvním kolem. Více vzruchu však vyvolala další 

přeběhlická kauza, kdy Klausovi dal hlas i poslanec za ČSSD Evžen Snítilý, načež 

byla ODS obviněna z vyvíjení nátlaku na volitele. Kvůli nemoci se volby 

nezúčastnila ani další členka prošvejnarovského tábora, poslankyně za Stranu 

zelených Olga Zubová a Klaus byl nakonec přece jen ve třetím kole druhé volby 

potvrzen v prezidentském úřadu. Vedle tahanic o hlasy a přeběhlických spekulací 

zaujaly v souvislosti s druhou Klausovo prezidentskou volbou i televizní duely s 

jeho protikandidátem. Ukázaly totiž dva různé přístupy a dle mediálních analytiků v 

nich býval o něco lepší po obsahové stránce Švejnar, který se nebál představit svůj 

prezidentský program a navzdory nepřímé volbě se rozhodl pro americký způsob 

kampaně, kdy se snažil budovat svou podporu i mezi lidmi. Vrcholnou politikou 

protřelý Klaus však dokázal využít nepřeberné zkušenosti i naléhavější politický 

styl a snažil se především zapůsobit s tím, že jeho postupy již lidé i volitelé znají. 

Klíčovou roli v jeho zvolení tentokrát nesehráli komunisté, kteří jeho zvolení jen 

pasivně umožnili, když nepodpořili Švejnara. Klausovi vedle přeběhlíků z řad 

ČSSD pomohli především lidovci, z nichž se část odhodlala k jeho podpoře 

výměnou za vládní návrh na majetkové vyrovnání s církvemi, což byla však jen 

další z epizod tradičního českého politického handlování.  

 Klaus po zvolení sliboval, že chce být prezidentem všech, včetně všech 

politických stran, což se ale jevilo jako značně nepravděpodobné. Zřejmé naopak 

zůstávalo, že je politikem určitého typu, má silné názory, svoji jasnou ideologii a 

vyhraněnou osobnost. V jeho silách tak ani nemohlo být hrát na politické scéně roli 

svorníku nebo nadstranického moderátora. I proto i nadále každá jeho politická akce 

spíše rozdělovala než spojovala. A činí tak dodnes. 

 S Klausovým prezidentstvím jsou tak spojeny i další kontroverze. Jednu z 

nich vyvolal moment, kdy se Klaus přidal rezolutně na stranu odpůrců výstavby 

Národní knihovny na Letné, za což sklidil kritiku, neboť na rozdíl od Havla o něm 

nebylo známo, že by se o umění kdy výrazněji zajímal, avšak svým přístupem 

odradil od záměru prosadit Kaplického dílo i pražské radní. Zato v hojně 

diskutované problematice amerického radaru na našem území byl o poznání 

zdrženlivější, pobízel především k otevřené debatě a jednáním na úrovni 
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odpovídající závažnosti tématu. Diskuze o radaru však byla pro Klause spíše 

okrajovou věcí, soustředil se totiž především na kritiku Evropské unie a tzv. 

Lisabonské smlouvy, která měla nahradit neschválenou euroústavu. Rozcházel se 

přitom čím dál tím více se stanovisky Topolánkovy vlády, což Klause vedlo ke 

vzdání se titulu čestného předsedy ODS. Nebylo tak příliš překvapivé, že v 

momentě, kdy Rusko napadlo Gruzii kvůli konfliktu v Jižní Osetii, kam předtím 

napochodovaly gruzínské jednotky, dával Klaus hlavní díl viny za konflikt 

Gruzíncům, zatímco Topolánkova vláda se rezolutně postavila na stranu Gruzie a 

nastínila paralelu s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 

1968. Problematické se pak ukázalo být i české předsednictví při summitu EU, kdy 

nebylo jasné, jak se o vedení summitu může postarat země, která někdy neumí vést 

sama sebe, což vyplývalo i z toho, že ČR zůstávala poslední zemí, která nedokázala 

projednat přijetí Lisabonské smlouvy. Česká vláda navíc vstoupila do předsednictví 

dvojsmyslným a poněkud nešťastným sloganem "Evropě to osladíme"114, 

předsednictví však bylo mnohem více poznamenáno fatálním vnitropolitickým 

momentem z března 2009, kdy Poslanecká sněmovna vyjádřila na návrh ČSSD 

nedůvěru Topolánkově vládě, což byl od Paroubka v době předsednictví Evropě 

značně destruktivní krok, neboť ČR pádem vlády ztratila v Unii i poslední zbytky 

prestiže. Následně jmenovaná úřednická vláda Jana Fischera, předsedy Českého 

statistického úřadu, se jala napravovat škody po politické krizi a vydržela nakonec u 

moci déle, než se čekalo. Obdobně jako dřívější Tošovského úřednická vláda navíc 

svou těžkou roli zvládla a ČR provedla složitým překlenovacím obdobím k nové 

stranické vládě, ačkoli měla svůj úkol značně zkomplikovaný narůstající světovou 

hospodářskou krizí. 

 Ekonom Klaus nemohl zůstat stranou diskuzí, pojednávajících o příčinách 

této nové a rozsáhlé ekonomické krize, která roku 2007 vypukla v rámci americké 

hypoteční krize a rozšířila se následně takřka do celého světa, čemuž nezabránilo 

ani to, že před ní čeští politici dlouho raději zavírali oči. V jejím hodnocení se však 

příliš nevyznamenal ani Klaus, který mylně interpretoval její příčiny, které viděl v 

nedostatečném využívání tržních principů a nedostatku kapitalismu. Pod největší 

hospodářskou krizi od meziválečného období se přitom podepsala především 

                                                
114 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 256. 
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politická manipulace trhu a její důsledky jsou tak patrné dodnes. Vyrovnat se s nimi 

snaží nová pravicová vláda, neboť po volbách v roce 2010, které přinesly výrazný 

propad velkých politických stran a naopak vzestup stran nových (jako TOP 09 a 

Věci  veřejné)  se  jejího  sestavení  chopil  nový  předseda  ODS  Petr  Nečas,  který  

nedlouho před volbami nahradil poněkud kontroverzního Mirka Topolánka a který 

byl vždy Klausovi politicky i lidsky o něco blíže než nepopulární "Topol". Na 

volební neúspěch ČSSD pak doplatil Jiří Paroubek, jenž podal demisi. Prezident 

Klaus však byl přesto volebním výsledkem rozladěn, neboť nástup nových stran 

znamenal rozvrat bipolárního, do té doby standardního politického spektra, v němž 

léta dominovaly ODS a ČSSD.  

 

 

 

1.3.4 Klausovo soukromí 
 

 Jak již bylo v Klausově životopisu řečeno, za manželku pojal spolužačku z 

ekonomických studií Livii Mištinovou, k čemuž se po čase vyjádřil např. takto: 

"Livie přinesla do mého života a do mého uvažování řadu věcí, které jsem neznal 

nebo kterých jsem měl málo... Zanesla kolem mne více citu a opravdovosti než 

chladné racionality. To asi bylo něco, co mně chybělo, resp. nebylo toho u mne k 

rozdávání."115 Zatímco Václav Havel má pouze nevlastní dceru, pocházející z 

prvního manželství Dagmar Havlové, Klaus se může pochlubit hned dvěma 

pokračovateli rodu, díky nimž je již pětinásobným dědečkem. Syn Václav pracuje 

jako ředitel soukromého gymnázia v Praze, syn Jan se stal finančním manažerem. 

Rodinné zázemí přitom Klausovi často pomáhalo ve zvládání různých politických 

stresů, avšak rodinnou idylku přece jen nabouraly po nástupu do prezidentského 

křesla spekulace o Klausovo mimomanželských vztazích, které zaplnily stránky 

bulvárních plátků. Fámy se sice nakonec nepotvrdily a i když Klaus svoji nevěru 

vyloženě nepopíral, odmítl ji nějak výrazněji komentovat. Celou aféru pouze 

lakonicky shrnul slovy, že mu přinesla spíše soukromé než-li jakékoliv politické 

                                                
115 KLAUS, Václav. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 
http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 
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problémy. I manželka Lívie odmítla přes média aféru jakkoliv řešit a tak hrozící 

skandál  po několika dnech utichl a byl zameten pod kobereček. S odstupem času se 

však při vydání své knihy životopisné knihy "Livie Klausová - smutkem 

neobtěžuju" v roce 2009 veřejně svěřila, že ani druhý český prezident nebyl první 

dámě vždy věrný. Klausovi však prý mají toto období již za sebou a o eventuelním 

rozvodu nikdy nepřemýšleli. 

 Václav Klaus se tak mohl dále zaměřovat především na politické 

kontroverze. Jeho osobní život již dalšími známými aférkami poznamenaný nebyl a 

ačkoliv není všem dnům konec a vypršení Klausova prezidentského mandátu přijde 

až s koncem roku 2012, současný prezidentský pár si své vnitřní záležitosti 

poměrně pečlivě hlídá a minimálně na venek vystupuje jako sehraný pár, což 

ostatně ve své knize potvrzuje i manželka Livie.  

 Ani po odchodu z Hradu však nemá Václav Klaus v plánu se stáhnout do 

soukromí a chce i nadále působit ve veřejném životě, jak se ostatně vyjádřil před 

novináři při příležitosti vydání další z jeho tradičních bilančních knih, pojmenované 

tentokráte Rok osmý, v nichž Klaus shrnuje nejdůležitější události jeho 

prezidentování.    
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1.4 Vztah českého prezidentství a EU 
 

1.4.1 Václav Klaus a Evropská unie 
 

 Samostatnou kapitolu v rámci Klausových kontroverzí znamená jeho postoj 

k Evropské unii a evropské integraci obecně, k níž zaujal již jako předseda české 

vlády značně kritický, eurospektický postoj, v němž se projevuje především 

Klausův nacionalismus a snaha o obranu národních zájmů, ačkoliv nebylo vždy 

zcela jasné, co si pod tímto pojmem představuje a často se zdálo, že národní zájmy 

Klaus definuje především podle své momentální potřeby. Hlavním paradoxem však 

je, že jako premiér ČR na práh EU dovedl, neboť podepsal přístupové dohody a 

snažil se o plnění standardů EU, jako prezident pak byl u toho, když země oficiálně 

k tomuto evropskému integračnímu sdružení přistoupila.  

 Dlouhodobě však Klaus varoval před vývojem v EU a snažil se identifikovat 

řadu nepříznivých trendů jako třeba dlouhodobý pokles ekonomické výkonnosti, 

narůstající preference radikálních hnutí, ztrátu kulturního dynamismu a vítězné 

tažení multikulturalismu, ztrátu pracovní etiky, narůstající krátkozrakost a nedůvěru 

v politiku. Z ekonomického hlediska zvažoval přínosy a výnosy členství, 

vystupoval především proti zvyšování pravomocí orgánů EU a proti nadřazenosti 

jejích zákonů zákonům národním, kritizoval evropskou měnovou unii, nešetřil 

obavami o identitu ČR, která by se dle něj mohla v Evropské unii rozpustit jako 

kostka cukru v kávě.116 "Hodnocení EU je velmi složité, protože je to taková 

dvojaká věc, jakoby Janusovská tvář117. Na jedné, příznivé a dobré straně, je EU 

prvkem otevírání se, prvkem liberalizačním a deregulačním, což je přesně to, co 

jsme po éře komunismu chtěli; mizí mnoho bariér, abychom na kontinentu žili 

otevřeně a společně, což je bezvadná věc... Ale na druhé polovině Janusovského 

obličeje EU současně představuje regulování, poručníkování shora ochranářství, 

                                                
116 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 130. 
117 Janus - bůh římské mytologie, symbol přeměny, přechodu z jednoho stavu do druhého (proto 
např. ochránce dveří a bran), zobrazovaný se dvěma tvářemi, hledícími na opačné strany - jedna 
hledí dopředu, druhá dozadu. 
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nejrůznější komplikace, nucené standardy, pokus vše zglajchšaltovávat118, tzv. 

harmonizovat."119 Když Klaus viděl, že již není cesty zpět, některá svá vyjádření 

postupem času zmírnil a uvědomoval si, že při neexistenci jiné alternativy není 

možné stát mimo EU. Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004 a 

Klaus tuto historickou událost "oslavil" svérázně - výstupem na horu Blaník, v níž, 

jak  je  obecně známo  ze  starých  českých  pověstí  a  mýtů,  sídlí  armáda  rytířů,  jenž  

čeká na okamžik, až bude českému národu nejhůř a poté mu vyjede na pomoc.  

 Klaus po vstupu upozorňoval na radikální změny, ztrátu části národní 

suverenity a zvýšenou nutnost svádět boj o dočasné výjimky, které by postihly 

specifické potřeby českého státu. Přestával se ale zaměřovat na celkovou, obecnou 

kritiku EU a evropské integrace a svou pozornost naopak věnoval různým dílčím 

problémům, i když občasná rýpnutí do evropské integrace si neodpustil ani nadále. 

"Myslím, že jsou dvě výrazné skupiny zájmů, které jsou prohloubením unionizace 

Evropy. Z jedné strany jsou to politikové, kteří jsou zvyklí na to, že snídají v 

Benátkách, obědvají v Paříži a večeří ve Stockholmu a z druhé pak evropští 

byrokraté. Obě tyto skupiny profitují z prohlubování evropské integrace. Drtivá 

většina Evropanů žádné takové zájmy nemá, ale nemá na to vliv... EU je jako 

rozjetý vlak, který se řítí kupředu a nevidím možnost změny směru, který tento vlak 

zvolil. I když v zásadě ho považuji za špatný. Ale nemám takovou moc, abych 

přehodil výhybku, aby ten vlak jel jiným směrem."120  

 Aby Klaus lépe vystihl svůj postoj k EU, začal používat pojem europeismus, 

značící další nebezpečí pro demokracii - novou ideologii, jejímž cílem je umělá 

politická integrace Evropy a omezení lidské svobody pod záminkou nově 

formulovaných veřejných zájmů a tzv. vyšších cílů. Některé jeho výroky na adresu 

EU však nesou až absurdní nádech. Např. během návštěvy Španělska varoval před 

tím, že odbourávání národních hranic je tragický a strašný omyl, který může Evropu 

zničit a kdyby se v rámci snah o vytvoření jakési jednotné evropské kultury začaly 

psát europohádky, raději by prý emigroval do Patagonie a nebo na Madagaskar.  

 V únoru 2004 však začal Klaus veřejně vystupovat především proti 

euroústavě. Opětovně odmítal tento dokument jakožto zbytečný, díky čemuž se 

                                                
118 Z něm. gleichschalten (gleich = rovný, schalten = řadit, "šaltovat") přejato do češtiny s významem 
spíše hanlivým - vyjadřuje jednostranné usměrňování, nucené sjednocování, násilné uniformování.  
119 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 159. 
120 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 193. 
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dostal i do sporu s čelními představiteli Evropského parlamentu, kteří otevřeně 

vyjadřovali znepokojení nad Klausovým postojem a označili jeho počínání za 

poškozující zájmy České republiky. Klaus se však cítil kritikou silně dotčen a 

považoval jí dokonce za urážku suverénní členské země EU. Vodou na mlýn mu byl 

fakt, že euroústava se dočkala odmítnutí ve francouzském a následně i 

nizozemském referendu. Na původním textu euroústavy však bylo vystavěno 

jednání o nové evropské reformní smlouvě, které spustila německé kancléřka 

Angela Merkelová, přičemž její název odkazoval na aktuálního předsednictví 

Portugalska na summitu EU. Záměr byl jasný - nahradit odmítnutou euroústavu. 

Vyvolalo to však Klausovo křížové tažení proti Lisabonské smlouvě.  

 Klausův odpor k Lisabonské smlouvě byl však podpořen pouze irským 

referendem, které jí napoprvé odmítlo. Klaus se proto do Irska vypravil osobně, sám 

sebe zde označil za jakéhosi eurodisidenta a Lisabonskou smlouvu dál označoval za 

dokument, který výrazně změní charakter celé Evropy, vypustí jen některá nejvíce 

provokující slova včetně samotného označení ústava, avšak idea jednotícího, pro 

všechny závazného omezení, přetrvá dál. Projevoval otevřené obavy, zda Česká 

republika i po přijetí Lisabonské smlouvy zůstane svrchovaným, demokratickým a 

právním státem. Smlouvu však mezi tím podepsal tehdejší předseda české vlády 

Mirek Topolánek, který stanul pod tlakem ostatních zemí EU, aby ČR dokončila 

ratifikaci smlouvy co nejdříve a tak se čekalo už jen na to, jak zareaguje český 

prezident. Senát sice poslal smlouvu na jeho žádost k přezkoumání Ústavnímu 

soudu, který však rozhodl, že není v rozporu s českým právním pořádkem. Klaus se 

nakonec v boji se zastánci evropské integrace ocitl v těžké defenzivě, pokoušel se 

sice ještě kolem sebe kopat, když mluvil o selhání politických elit, avšak jeho 

zdržovací postup nemohl odvrátit neodvratitelné a navíc vyvolal diskuzi o 

ústavnosti jeho počínání, neboť se politici začali přít, zda prezidentovo vytrvalé 

odmítání ratifikovat schválenou smlouvu neodporuje demokratickému pořádku v 

zemi. Pozornost celé Evropy se tak rázem upnula na to, zda a jakým způsobem 

fungují v ČR demokratické mechanismy. "Pokud by byl jediný politik schopný 

negovat ústavní většinou projevenou vůli vlastního parlamentu, dvě rozhodnutí 

Ústavního soudu a hlasování v šestadvaceti zemích EU, mohl by Českou republiku 
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brát jen málokdo vážně jako partnera v demokratickém společenství,"121 napsal ke 

Klausovi postoji politický komentátor Jiří Pehe. Z posledních sil se pak ještě Klaus 

pokusil zapojit do diskuze o smlouvě problematiku jejího souladu a garance Listiny 

základních práv a svobod a chtěl tak pro ČR vydobýt výjimku z Listiny základních 

svobod EU, která byla součástí Lisabonské smlouvy. Obával se, aby se Listiny 

základních svobod EU nechytli sudetští Němci a nevyužili ji ke vznesení 

majetkových nároků vůči ČR, navíc Velká Británie a Polsko obdobné výjimky 

vyjednat dokázaly. Pro svůj požadavek však neměl oprávnění a Lisabonskou 

smlouvu byl nakonec nucen podepsat, což se zařadilo na samý vrchol jeho 

politických porážek, neboť do tohoto boje vložil hodně sil a politického kapitálu. 

 Částečné rehabilitace se Klaus dočkal až tehdy, když se v roce 2010 dostala 

vlivem problémů v Řecku do krize eurozóna. Řecko, jenž se ocitlo na pokraji 

státního bankrotu, tak nechtěně potvrdilo do jisté míry Klausova dřívější slova o 

tom, že "euro bylo koupeno za příliš vysokou cenu."122 Ukázalo se tak, že když 

Klaus nevyvolává zbytečné kontroverze a zůstává na půdě střízlivé ekonomické 

analýzy, má co věcného říci k různým problémům. Klausova politická kariéra však 

zahrnuje  tolik  kontroverzí,  že  se  jen  dá  těžko  počítat  s  tím,  že  do  budoucna  ještě 

nepřibude nějaká další. V rámci kritiky EU nakonec sice Klaus stanul sám proti 

všem, avšak v řadě dalších problémů staví proti sobě dva tábory - své odpůrce, ale i 

obhájce. 

 

1.4.2 Václav Havel a Evropská unie 
 

 Pro srovnání politiky prezidentů ČR je problematika nadnárodních 

organizací a především evropské integrace poměrně zajímavá. Zatímco Klaus 

vystupuje coby výrazný euroskeptik, Havel i v tomto směru tvoří jeho protipól, 

ačkoliv i on má na svém kontě jisté kritické výroky. Týkají se však především 

NATO, neboť jeho postoj k tzv. Atlantické chartě prodělal během jeho prezidentství 

výraznou proměnu a to doslova o 180 stupňů.  

                                                
121 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 266. 
122 PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, str. 286. 
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 V březnu 1991 se sice uskutečnila historicky první návštěva hlavy 

východoevropského státu v centrále NATO v Bruselu a pozván na ní byl právě 

Václav Havel, avšak tehdy se ještě československá hlava státu těšila pověsti hrobaře 

euroatlantického politického uspořádání. Havel se totiž držel názoru, že po zrušení 

Varšavské smlouvy by mělo být zrušeno i NATO, neboť bylo zřízeno především 

jako vojenská obrana před rozpínáním východního bloku. Postupně však vzal 

NATO "na milost", ale dlouho trval na jeho transformaci a na tom, že 

západoevropský bezpečnostní systém je sice jednou, ale nikoli jedinou a trvalou 

zárukou stability v Evropě. Sám neúspěšně přednesl návrh nového bezpečnostního 

uspořádání, opřeného o Evropskou bezpečnostní komisi, která by měla sídlo v 

Praze, nakonec se však Havel stal zarytým stoupencem NATO, kam ČR vstoupila v 

roce 1998. Vrcholný summit NATO v Praze v listopadu 2002 se pak poněkud 

příznačně stal i téměř ceremoniální tečkou za Havlovým prezidentstvím.  

 I téma evropské integrace patřilo mezi Havlovy oblíbené zahraničněpolitické 

otázky, navíc když pád komunismu umožnil návrat do evropských struktur a k 

hodnotám, které Češi pomáhali vytvářet, ale od kterých se je snažil oddělit 

komunistický režim, v čemž lze vypozorovat i patrnou Havlovu národní hrdost, 

přičemž by se ČR neměla k západu chovat jako ponížený prosebník, ale jako 

rovnoprávná součást s právem na vlastní názor. 

 Obecně k integraci zaujímá Havel tento postoj: "Věřím v ideu evropské 

integrace. Lze mít zajisté různé názory na její formu, tempo i způsob, ale v zásadě to 

je hlavní cesta, jak zabránit nepřetržitým konfliktům národních zájmů... To 

neznamená zbavovat národy, regiony a různé komunity jejich identity, ale umožnit 

jim zasednout u společného stolu."123 Havel si uvědomoval, že evropská integrace 

narážela na velké množství překážek a objevila se i řada pochybovačů o tom, zda 

může být vůbec úspěšná. Za příčinu těchto klamných názorů však považoval dojem, 

že velký evropský úkol (jak o integraci hovořil, aby zdůraznil svůj názor na její 

důležitost), je jen otázkou čistě technickou, administrativní nebo systémovou - 

přitom by v popředí měly stát především společné evropského hodnoty a ideály. 

Duchovní základ evropské civilizace chápal jako jeden ze stabilizačních bodů 

                                                
123HAVEL, Václav. Evropa jako úkol. Praha: Úřad vlády ČR, 2005, str. 28 
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soudobého světa.  Základním principem, který integraci umožňuje, je pak pro Havla 

občanská společnost. 

 Evropskou unii neviděl Havel na rozdíl od Klause jako nadstát, v němž by se 

měla Česká republika postupně rozpustit. Naopak se snažil vnímat svébytnost všech 

rozmanitých součástí Evropy a Unii v té souvislosti jako instituci, která už ze své 

podstaty chápe sama sebe jako tvorbu prostoru, jenž naopak umožňuje různým 

svébytným součástem Evropy rozvíjet se ve svobodě a společně kooperovat na 

základě demokracie, společných hodnot a respektu k lidským právům. "Nejčastěji 

dnes o naší identitě slýcháme v poněkud pochmurné souvislosti: prý je ohrožena... 

Nemyslím se, že se svět zabývá hlavně otázkou, jak vzít Čechům jejich identitu a 

suverenitu... Jen na nás záleží, zda se uzavřeme do české kotliny mezi naše hory, 

budeme doufat, že různé vichry tohoto světa se nám díky těmto horám a naší 

shrbenosti vyhnou a nechají nás v klidu starat se o sebe samé, anebo zda si budeme 

počínat jako skuteční obyvatelé tohoto kontinentu a této planety, tedy jako ti, kterým 

není jedno, co se na světě děje a kteří přijímají svůj díl odpovědnosti za toto 

dění."124 Přitom tím, kdo nejzřetelněji útočí na naší identitu, jsme především my 

sami.  

 

                                                
124 HAVEL, Václav. Evropa jako úkol. Praha: Úřad vlády ČR, 2005, str. 93. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Média a jejich role v politice 
 

 V politickém prostředí České republiky, jenž jsme si charakterizovali v 

samém úvodu této práce, hrají masová média velmi významnou roli. Ta vychází již 

ze samé podstaty médií - i u nás stejně jako v jiných moderních společnostech tvoří 

různá média významný zdroj poznatků, zkušeností a prožitků, vstupují do životů 

jedinců a podílejí se na formování podoby veřejného života společnosti, díky čemuž 

mají značný vliv na chování, postoje a názory jedinců. Mezi média patří především 

tisk, rozhlasové a televizní vysílání a média založená na digitálním zpracování a 

přenosu dat. Díky jejich masovému působení je také můžeme označit za 

masmédia.125  

 Pro fungování médií ve společnosti se vžil souhrnný pojem "mediální 

komunikace", který zastřešuje všechny sociálně komunikační procesy, jichž se 

média účastní. Pojítkem všech médií je to, že něco někomu zprostředkovávají a tak 

se podstatou jejich jednání stává zprostředkování neboli mediace.126 Média podávají 

různá svědectví o světě kolem nás, umožňují vyjasnění názorů a stanovisek, někdy 

plní funkci přesvědčovací, jindy zábavnou. Kategorizace společenských funkcích 

médií tak vypadá následovně - média plní funkci informativní, socializační, 

zábavní, získávací (která přináší agitování pro různé společensky významné cíle) či 

funkci udržování převládajících kulturních vzorců.127 

 Adresáty a reálné příjemce mediálních sdělení můžeme označit jako 

publikum.128 Nejde však o žádnou stabilní sociální skupinu, jde o všechny 

potenciální příjemce, účastnící se mediální komunikace. Publika mohou být různá, 

nejde o jednotný celek. Například taková televize může mít celou řadu publik pro 

různé typy pořadů, přičemž jednotlivý posluchač může být součástí více druhů 

publik najednou. Publika tak lze nejsnáze popsat na základě jejich velikosti a také 

                                                
125 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 11. 
126 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 41. 
127 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 44. 
128 BURTON, G.; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, str. 313 
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některých charakteristických specifik, neboť různá sdělení mohou být adresována 

různým skupinám příjemců. Konkrétní deník, časopis, ale i film či pořad si 

získávají vlastní publikum, které lze definovat pomocí konkrétního typu produktu a 

také různých rysů, především rozličných demografických a sociálních faktorů, jako 

jsou věk, původ, vzdělání, socioekonomické zařazení, rod, životní styl, vkus 

apod.129 V mediální komunikaci je však největším a rozhodujícím příjemcem tzv. 

masové publikum.130 I při velkém množství příjemců však mají média alespoň 

přibližnou představu, s kým komunikují, přestože jednotlivý příjemce je v mediální 

komunikaci anonymní. V rámci toho rozlišujeme mezi cílovým publikem (které 

tvoří jednotná charakteristika předpokládaných příjemců, jimž bude sdělení určeno) 

a skutečným publikem (které o produkt skutečně projeví zájem). Problematika 

publik je důležitá, neboť ji lze považovat za důležitou integrální součást celého 

procesu mediální komunikace.131 

 Díky tomu, že média oslovují jednotlivé příjemce, začleněné do různých 

publik, je tedy lze považovat za socializační faktor. Vedle této socializační funkce 

je však jednou z hlavních především funkce informační, tedy poskytování informací 

široké veřejnosti. Médii zprostředkovaná výměna nejrůznějších sdělení je totiž 

důležitá pro každou fungující demokracii. Skrze média se běžní občané dozvídají 

více ze světa svých zastupitelů, jsou seznamováni s nejdůležitějšími událostmi a 

tématy. Média tím plní významnou roli služebníka veřejnosti, ale zároveň výrazně 

spolupůsobí při tvorbě veřejného mínění a vytváří mediální obrazy politické reality. 

Očekává se přitom od nich, že budou přinášet zpravodajství odpovídající 

demokratickým hodnotám.  

 Do politiky tedy média zasahují především tím, že fungují především jako 

prostředník mezi politickými institucemi a občany, neboť politické instituce 

nevstupují do kontaktu s občany přímo, ale komunikují s nimi zprostředkovaně.132 

Média tak nabízejí politikům jejich tribunu k vystoupení, umožňují jednotlivcům i 

skupinám šířit různá fakta a názory a tak přinášejí především příležitost, jak 

umožnit politickým institucím seznámit lid s jejich postoji. Zároveň s tím otevírají 

                                                
129 BURTON, G.; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, str. 318. 
130 BURTON, G.; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, str. 315. 
131 BURTON, G.; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, str. 339. 
132 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 12. 
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prostor pro diskuzi a plní i funkci kritika a kontrolora politických institucí, jakéhosi 

politického hlídacího psa. Díky tomu se de facto rozšiřuje klasický princip dělení 

moci ve státě a média bývají označována i jako tzv. čtvrtá velmoc, což je 

samozřejmě narážka na dělbu moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Média se 

totiž sama mohou aktivně účastnit různých politických sporů, zaujímat rozličná 

stanoviska a především upozorňovat na případná nebezpečí, která by mohla ohrozit 

demokratický systém, čímž dál stoupá jejich vliv.  

 Obecně média sehrávají významnou roli v konstrukci společenské reality. 

Tím, že nabízejí její prezentaci, tak vlastně konstruují vlastní, mediální realitu, která 

je následně předkládána masovému publiku, které je právě prostřednictvím médií 

zpravováno o většině věcí, co se kolem něj děje. Představa občanů o realitě je tak 

do značné míry ovlivněna žurnalisty, kteří mají v rukách řadu silných "zbraní", jak 

ovlivňovat mediální realitu. Jednou z nejdůležitějších je mediální agenda - souvisí s 

tím že média vybírají, o čem budou čtenáře informovat, jakým způsobem a v jaké 

míře. Nastolují tak různá témata, kterým přikládají rozličnou důležitost a tím, že tak 

činí, mají velký vliv na veřejné mínění.133 Ovlivňují totiž, o čem lidé přemýšlejí a 

do jisté míry také to, jak o tom uvažují.134 Jejich zvýšená pozornost nějakému 

tématu může zesílit jeho účinek, na druhou stranu při snaze upoutat pozornost 

publika mohou některá témata záměrně zkreslovat a sahat až k trivializaci, tedy k 

výraznému zjednodušení složitějších, pro širší veřejnost hůře uchopitelných témat, 

což však může mít za následek šíření různých nepřesností. I ty však ovlivňují 

subjekt mediální reality, jehož odraz v mysli člověka se nazývá mediální obraz. 

Tento název pochází z anglického "media image" a označuje souhrn celkového 

vyznění zpráv, které o subjektu zveřejnila média, tedy jakousi mediální reprezentaci 

reality.135  

 Jednotlivá média přitom mohou svobodně vytvářet různé mediální obrazy 

událostí či osob. Platí přitom, že čím více různorodých médií, tím lépe neboť dokud 

si občané mohou vybírat z velkého počtu médií s rozdílnými politickými 

                                                
133 Nastolování témat se v angličtině označuje jako "agenda setting" a tento výraz se poprvé objevil v 
roce 1972 v článku amerických autorů McCombse a Shawa, pojednávajícím o tom, že se média 
podílejí na ustanovování agendy, již bere veřejnost za svou.  
134 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 181. 
135 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, str. 212-213. 
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stanovisky, je to pro tvorbu názorů příznivé.136 S touto problematikou souvisí pojem 

rozmanitost médií, kterou můžeme vyhodnotit dle několika různých měřítek - podle 

typu média (například tisku, rozhlasu či televize), podle funkce či druhu 

(informační, zábavní aj.), podle úrovně působení (celostátní, regionální, lokální 

atd.), podle předpokládaného či skutečně osloveného publika či podle politické a 

ideologické orientace. Rozmanitější nabídka medií přispívá i k bohatství a 

rozmanitosti kulturního a společenského života ve společnosti. Média tak mají i 

jistý kultivační potenciál a některá více, jiná méně systematizují hodnoty a normy 

společnosti.137  

 Rozmanitost se může týkat i žurnalistického způsobu vyjadřování, které 

však lze rozdělit do dvou hlavních kategorií - zpravodajské a publicistické. Zatímco 

publicistika otevírá prostor pro vynášení více či méně zaujatých soudů, v prvním 

případě se novináři zaměřují především na přinášení zpráv a poskytování informací 

občanům, přičemž novinářská teorie přikazuje ve zpravodajství nehodnotit, 

nezaujímat stanoviska a nepodsouvat lidem vlastní názory. Přesto se i ve 

zpravodajských útvarech setkáváme s rozličnými formami prezentace osobních 

postojů autorů či celých redakcí, mj. i proto, že zpravodajství bývá ovlivněno 

celkovým prostředím, ve kterém se žurnalisté pohybují. Média, organizovaná často 

jako soukromé podniky, mohou být svazována ekonomickými ohledy svých 

majitelů a tak na úkor žurnalistických zásad vítězí výrazná subjektivita, 

dramatizace, senzačnost, přílišné zjednodušování a vytrhávání informací z kontextu, 

neboť se hlavním cílem stává snaha vyrábět zprávy nacházející značný ohlas u 

masového publika.  

 Na ústřední otázku vzhledem ke kvalitě poskytovaných informací však 

odpovídají různé mediální výzkumy a analýzy, které vznikají s cílem uspokojení 

potřeby po zjištění kvality jednotlivých médií. Zabývají se zkoumáním různých 

mediovaných obsahů a tím, nakolik média plní svou roli, přičemž na přetřes se 

dostává především pojem objektivita. Ta představuje normativní požadavek 

zpravodajství a formu zvláštní mediální činnosti, která přináší zvláštní postoj k 

                                                
136 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 12. 
137 V této souvislosti lze jako kultivační hodnoty zmínit např. kulturu, vědu, ekologii, ale i toleranci, 
zdraví či víru.  
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úloze shromažďovat, zpracovávat a rozšiřovat informace.138 Hlavními rysy jsou 

odstup a neutralita ke sledovanému předmětu, tedy vylučování subjektivního 

pohledu a osobního zaujetí, absence stranění a skrytých motivů. Jde o jakousi 

ideální úroveň novinářské práce, díky níž se i zvyšuje důvěra publika v informace a 

názory, které média nabízejí.139  

 Mezi další kritéria všeobecné informační kvality se řadí relevance140, kdy 

příjemce považuje zprávu za informativní pouze tehdy, je-li pro něj nějakým 

způsobem důležitá či užitečná a zasluhuje tedy jeho pozornost, což má souvislost s 

dříve probranou problematikou příjemců mediálních sdělení coby určitého publika. 

Dále se jedná o kritéria jako pravdivost, srozumitelnost, přesnost, transparentnost, 

věcnost, vyváženost a různorodost. Nepravdivé zprávy obsahují různé 

dezinformace, avšak pro jejich příjemce může být problematické ověřit, nakolik 

jsou informace pravdivé a tak je publikum odkázáno v lepším případě na stanoviska 

odborníků, interpretace různých statistik či přímá vyjádření samotných aktérů či 

spolehlivých informátorů. Aby jednotlivá sdělení získávala na významu a 

důvěryhodnosti, objevuje se také ve spojitosti s informační kvalitou požadavek 

mediální transparentnosti.141 

 Novináři musí často informace rychle zpracovat a poslat dál a proto pracují 

pod značným časovým tlakem. Většinu událostí, o nichž informují, navíc 

neprožívají jako přímí očití svědci a jsou odkázáni na své informátory (zdroje). V 

rámci transparentnosti je při tom vhodné uvádět své informační prameny a jejich 

spolehlivost tam, kde by mohlo dojít ke spekulacím o pravdivosti sdělovaných 

obsahů. Aby se občané mohli lépe rozhodovat mezi různými politickými 

alternativami, je navíc žádoucí, aby se všem dostalo stejných nebo přinejmenším 

obdobně dobrých výchozích předpokladů, neboť rovnoměrné zastoupení 

politických alternativ přispívá ke stabilizaci poměru politických sil.  

 Rychlejší práci s informacemi a nové prostory pro mediální sdělení přinášejí 

v současnosti tzv. nová média, což jsou komunikační prostředky, používající k 

                                                
138 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 172 
139 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, str. 173 
140 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 52-53. 
141 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 58. 
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přenosu mediovaného sdělení nebo k uchovávání informací počítačové 

technologie.142 Na jejich možnosti se podíváme v následující kapitole. 

 

2.2 Technologické proměny mediální komunikace 
 

 Vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií došlo v 

moderní společnosti k výraznému zdokonalení mediální komunikace a přenosu 

informací. Díky rozmachu internetu výrazně narostl počet zdrojů, z nichž lidé 

mohou čerpat informace a to navíc velmi rychle, pohodlně a většinou i zdarma. I 

když je internet spíše rozšířením dosavadních komunikačních možností než jejich 

zásadní změnou, jedná se o rozšíření monumentální.143 Díky digitalizaci se enormně 

zvýšily možnosti rychlé výměny informací, probíhající i na velké vzdálenosti a se 

vzrůstající dostupností internetového připojení se také mění možnosti žurnalistiky, 

která  se  čím  dál  tím  víc  zaměřuje  na  online  svět.  Díky  internetu  tak  dochází  k  

propojování tradičních médií s novým prostředím, v němž si existující noviny, 

časopisy, ba i televize zřizují své internetové verze. Kromě toho však samozřejmě 

vznikají i taková média, která nejsou derivátem nějaké neinternetové předlohy.144 

 Nabídka informací na internetu je vskutku široká, na jednu stranu sice 

nestrukturovaná, na druhou snadno dostupná a nabízející aktivnější nakládání s 

informacemi samotnými - vybírat si můžeme z jejich nepřeberného množství jen ty, 

o které máme skutečně zájem a to kolikrát velmi snadno. Stačí využít jen některý z 

vyhledávacích programů a po zadání klíčových slov se člověk během chvilky 

dostane k požadovaným informacím, čímž je výrazně podpořena i aktivita publika a 

také individualizace při příjmu mediálních sdělení.  

 Internet, nazývaný občas "síť sítí",145 poskytuje i řadu dalších výhod. 

Internetové zpravodajství má oproti běžnému novinovému či televiznímu plus v 

tom, že není omezené v čase, tzn. že žurnalisté nemusí čekat se zveřejněním svých 

článků či reportáží na fyzické vydání novinového výtisku či odvysílání v televizi, 

ale mohou v reálné době poskytovat s menší časovou prodlevou online reportáže 

                                                
142 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, str. 134. 
143 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 197. 
144 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 198. 
145 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 198.  
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toho, co se momentálně děje. Vedle větší aktuálnosti je i propojenost jednotlivých 

informací podstatně vyšší než u médií staršího typu (televize, noviny), neboť stačí 

několik kliknutí a díky možnosti internetové zprávy rozšiřovat hypertextovými 

odkazy a přidávat tak další a další podrobnosti či odkazovat na podobnou 

problematiku, je snadné dostat se rázem k řadě zajímavých informací a snadněji si 

zařazovat zprávy do širších souvislostí, čímž je zajištěna výrazná kontextualita. 

Tento termín mj. znamená, že zprávy či komentáře nejsou vytrženy z kontextu, ale 

jsou propojeny ve vzájemných souvislostech a vztazích.146  

 Rozšířená nabídka dodatečných informací je tak jedním z hlavních pozitiv 

internetového prostředí, ve kterém často existuje možnost znovu procházet a 

vyhledávat již publikované články staršího data díky online archivům a databázím 

jednotlivých serverů, což často umožňuje snadný návrat k plnému znění starších 

informací v elektronické podobě z tepla domova. Problematika online archivů nás v 

této práci zajímavá obzvlášť, neboť jeden takový vhodně poslouží při výzkumné 

části. Je však pravda, že úroveň archivů a vyhledávání v nich je v současnosti různá 

a ne každý zpravodajský server poskytuje přístup do svého archivu široké 

veřejnosti.  

 Absenci archivních systémů však může alespoň částečně nahradit ve 

zvýšené atraktivitě internetových mediálních sdělení pro masové publikum to, že 

internetové obsahy často bývají multimediálního ražení, neboť internet umožňuje 

vzájemně propojovat různé formy zobrazení (videoreportáže, fotogalerie, zvukové 

záznamy, obrázky, grafy, mapky, animace aj.) Multimediální obsah je pro řadu 

uživatelů mnohem atraktivnější, neboť působí na více smyslů současně. K jeho 

uchopování je v prostředí internetu možné využívat řadu nástrojů a aplikací, které 

uživateli poskytují efektivnější práci s informacemi. Unikátní je také interakce s 

uživateli - zatímco v případě novin či televize probíhá komunikace s publikem 

především jednosměrně, tedy od zdroje k příjemci, internetové prostředí poskytuje 

prostor pro rozsáhlou interakci. I v rámci novin, časopisů, rozhlasu či televize lze 

např. formou dopisů, telefonátů, SMS zpráv vést diskuzi s redakcí a jejími hosty 

nebo třeba odpovídat na různé ankety, avšak v prostředí internetu je díky různým 

online diskuzím umožněno okamžitě reagovat na řadu mediálních sdělení.   

                                                
146 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, str. 131 
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 Bylo by však zavádějící jednoznačně vychvalovat možnosti internetu a 

neupozornit také na nebezpečí s ním spojená. Zmiňované komunikační možnosti 

internetu jsou poznamenány samotnou lidskou náturou, kdy nevýhodou různých 

internetových diskuzí je bohužel poměrně často dojem anonymity a s ním spojená 

možnost veřejně projevovat takřka jakékoliv názory včetně těch, které jsou 

nesnášenlivé či nejrůzněji ideologicky podbarvené. Vznikají proto různá opatření 

jako je registrace uživatelů v diskusních fórech, moderování a cenzurování 

příspěvků redakcí. Vedle problému anonymity vyvstává především otázka 

zneužitelnosti internetu, neboť v internetovém prostředí mohou být, ať už úmyslně 

či neúmyslně, šířeny nepřesné a zkreslující informace, ale i takové, které stojí v 

přímém rozporu s demokratickými idejemi prosazovanými v dnešní společnosti. 

Snazší přístup k informacím tak vyžaduje i vyšší nároky na jejich vyhodnocení ze 

strany uživatelů. Spolehlivost internetových zdrojů může mít totiž značně rozličnou 

úroveň a tak i u nich je třeba bližšímu zkoumání podrobovat kvalitu informací a 

jejich objektivitu.  

 Jak již bylo zmíněno, v současnosti je však zcela běžné, že tištěná média i 

rozhlasové a televizní stanice mají na internetu své webové stránky nebo provozují 

své samostatné zpravodajské servery (pro ilustraci nám vhodně poslouží prostředí 

českých zřizovatelů tohoto typu stránek). Online obměny tištěných periodik mohou 

být přitom buď přesnými kopiemi tištěných novin nebo mohou obsahovat nové 

prvky online žurnalistiky, které umožňuje internet. Spolu s dalšími zpravodajskými 

servery informují o aktuálních událostech a poskytují tak přehled o současném 

světě.  

 Zpravodajské servery rozlišujeme na dva základní druhy, a sice obecné 

zpravodajské servery, kde najdeme všeobecné informace z nejrůznějších oblastí, a 

dále oborové zpravodajské servery, specializující se pouze na konkrétní oblast 

zájmu. Do první skupiny patří v ČR mj. internetové verze nejčtenějších celostátních 

tištěných deníků Mladá fronta Dnes, Lidové či Hospodářské noviny pojmenované 

iDnes, Lidovky a iHNed. O zpravodajství se však snaží i servery největších 

internetových portálů, které nemají své tištěné podoby a poskytují svůj 

zpravodajský servis pouze na internetu. Jde např. o Novinky.cz (server Seznam.cz) 

a Aktuálně.cz (server Centrum.cz). Mezi zpravodajské servery rozhlasových stanic 

patří např. server iŽurnál Českého rozhlasu, u televizních stanic server ČT24 
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veřejnoprávní České televize či Tn.cz soukromé televize Nova. Velká část 

informací bývá přitom přebírána ve všech předchozích případech ze zdrojů České 

tiskové kanceláře, která sama provozuje zpravodajský server České noviny. 

 V internetovém prostředí můžeme narazit i na tzv. webziny, elektronické 

magazíny oblíbených časopisů jako jsou Reflex nebo Týden. Své elektronické 

zastoupení však mají i média bulvárního zaměření - Super, Blesk a Aha také 

poskytují zpravodajský servis, jenž je však tematicky zaměřen především na 

informace ze světa celebrit, showbyznysu, kultury apod. Na své internetové podobě 

zvlášť v poslední době zapracovaly i jednotlivé televizní a rozhlasové stanice, které 

tak své vysílání šíří i přímo přes internet. Zajímavou skupinu tvoří internetové 

blogy, specifické stránky vytvářené jedinci, kteří mohou být jak profesionálními 

novináři, tak běžnými internetovými uživateli bez jakéhokoli žurnalistického 

vzdělání. Blogy se stávají především cenným zdrojem informací o veřejnosti, neboť 

v nich lze nalézt odpověď na otázku, o jaké informace se veřejnost právě teď 

zajímá, přičemž je ale třeba mít na paměti, že jejich samotná informační hodnota 

může být opět značně rozličná a rozporuplná. I kvalitou některých blogů se však 

mohou zabývat různé mediální analýzy, na jejichž problematiku se podíváme nyní. 

 

2.3 Analýzy obsahů mediálních sdělení a jejich typy 
 

 Mediální analýzy jsou přehledné rozbory mediálních produktů, které se 

podílejí na formování prostředí, v němž se lidé pohybují.147 Jejich cílem je 

především utřídit a zpřehlednit informace podávané médii, upozornit na různé 

trendy a souvislosti, jinými slovy zmapovat tematickou, obsahovou a časovou 

strukturu mediální prezentace nějakého tématu, přičemž často dochází také ke 

zmapování vlivu jednotlivých událostí na obraz sledovaného jevu či subjektu. 

Předmětem analýz jsou mediální obrazy. 

 Tvorba analýz je v souvislosti s politikou jedním z hlavních úkolů při 

výzkumu politické komunikace. K analýze přitom mohou její tvůrci přistoupit 

dvěma různými metodickými podobami a tak rozlišujeme mezi kvalitativní a 

kvantitativní obsahovou analýzou.  

                                                
147 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, str. 118. 
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 Kvalitativní analýza by se dala označit i jako hermeneutická textová a 

obrazová analýza.148 Soustředí se na otázku významu zkoumaných sdělení a přináší 

tak literárně vědní textovou interpretaci politické skutečnosti. Zabývá se tedy spíše 

slovy a obrazy, než-li čísly a snaží se odhalovat skryté hlubší struktury pod 

povrchem mediálních sdělení. Do analýzy díky tomu vstupují i intence autora 

analýzy a specifické argumentační struktury, čímž se taková analýza stává silně 

subjektivní záležitostí. Její výsledky jsou ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi. Používají se při ní málo standardizované metody získávání dat a 

hlavním výzkumným instrumentem je především výzkumník sám.149 Nevýhodou 

této metody je, že je pomocí ní možné analyzovat pouze několik málo textů a pro 

zpracování většího množství není její použití vhodné. Zato však můžeme na 

zkoumaný fenomén nahlížet z mnoha různých aspektů a více do hloubky. 

Kvalitativní metoda je také poměrně flexibilní, neboť výzkumné otázky lze v 

průběhu analýzy upravovat a lze také navrhovat nové teorie. Získané znalosti však 

nemusí být zobecnitelné, což bývá vyváženo vytvořením hloubkového popisu 

případu a jeho lepšího kontextuálního porozumění.150   

 Zatímco kvalitativní analýza rezignuje na snahu o vypočítávání výsledků, 

jinak se to má s kvantitativní obsahovou analýzou. I jejím cílem je popis mediálních 

obsahů, avšak jde o metodu, která zkoumá tuto problematiku pomocí jejich 

kvantifikace. Tento vysoce strukturovaný, systematický a selektivní proces se  

zaměřuje na vědecky podložené kladení otázek s ohledem na několik vybraných 

znaků.151 Obsahuje řadu měření, přičemž měřit lze pouze jednotlivé, předem pevně 

stanovené znaky ve standardizovaném šetření. Výhodou je však ověřitelnost takové 

analýzy - každý z kroků podléhá explicitně formulovaným pravidlům, kdokoliv by 

měl při použití stejných postupů dosáhnout shodných výsledků, čímž je odbourán 

subjektivní vliv na výsledky analýzy, které jednoduše nesmějí být závislé na 

osobách, provádějících analýzu. Na rozdíl od kvalitativní metody si kvantitativní 

výzkumník udržuje od subjektu jistý odstup, stojí vně situace.152 Výsledek tak 

                                                
148 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 29. 
149 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 52. 
150 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 57. 
151 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 30. 
152 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 57. 
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záleží především na konkrétních použitých metodách a analyzování materiálu. 

Jednotlivé proměnné, které zachycují, co budeme pozorovat, jsou předem dané a 

cílem je testování hypotéz a teorií s nimi spjatých.153  

 Ve vědeckém výzkumu je však také možné využívat kombinace obou 

přístupů, jak kvantitativního, tak kvalitativního - tato metoda se označuje jako 

smíšená a kvantitativní a kvalitativní výzkum využívá uvnitř jednotlivých fází 

výzkumného procesu.154 

  

2.4 Postup při kvantitativní obsahové analýze 
 

 Kvantitativní obsahová analýza, o kterou se ve své praktické části pokouší i 

tato práce, je tedy výzkumným procesem s přesně stanoveným postupem. Může 

přitom nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možné popsat v termínech 

vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými.155 

 Na prvním místě je při kvantitativní analýze samozřejmě výběr výzkumného 

tématu156 (v našem případě jde o mediální obraz dosavadních prezidentů České 

republiky). Neboť kvantitativní analýza využívá deduktivní metodu, směřující od 

teorie nebo obecně formulovaného problému k praktickým závěrům, snaží se 

prostřednictvím jednotlivých hypotéz navrhnout taková spojení mezi zkoumanými 

proměnnými, která by po sebrání odpovídajících dat a jejich vyhodnocení potvrdila 

platnost či neplatnost stanovených hypotéz, do jejichž řeči byl převeden základní 

výzkumný problém.157  

 Proto je však třeba nejprve vytvořit samotné hypotézy, což jsou empiricky 

ověřitelná tvrzení, hovořící o souvislostech dějů nebo o jejich důsledcích, jejichž 

funkcí je podnítit další procesy bádání.158 Hypotézy jsou formulovány na základě 

dosavadních poznatků, předpovídají existenci souvislostí mezi různými 

proměnnými, které se další postupy kvantitativního výzkumu snaží potvrdit či 

                                                
153 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 63. 
154 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 60. 
155 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 77. 
156 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 31. 
157 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 76. 
158 původ slova v řeckém hypothesis = domněnka; JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: 
Portál, 2001, str. 100 
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vyvrátit.159 Soubor hypotéz, se kterými během výzkumu nějakým způsobem 

pracujeme, je nazýván pracovními hypotézami. Jejich stanovení je v tomto případě 

nezbytné, neboť jsou důležitým nástrojem pro redukci potřebných informací a tvoří 

základ pro optimální rozhodnutí o technikách výzkumu.160 Díky nim také sbíráme 

jen data, která jsou potřebná pro testování navržených hypotéz. Výstupem 

kvantitativního výzkumu se tak stává soubor potvrzených či zamítnutých hypotéz.  

 Ve využití deduktivní logiky je další významný rozdíl mezi kvantitativním a 

kvalitativním postupem. Druhý jmenovaný totiž využívá logiku induktivní, při níž 

stojí na začátku výzkumného procesu pozorování a sbírání dostupných dat a teprve 

poté výzkumník pátrá po pravidelnostech v sebraných datech a po jejich hlubším 

významu, což vede k formulaci předběžných závěrů a nových teorií.161 Zatímco 

tedy kvalitativní výzkum pátrá po jakýchkoli strukturách, které existují v 

proměnných v oblasti jeho zájmu a které tedy považuje výzkumník za relevantní, 

kvantitativní výzkum se drží testování hypotéz, které byly formulovány a priori a na 

něž by stejným postupem a sebráním shodných dat našel shodnou odpověď i 

kdokoliv jiný.162 

 Ve výrazněji standardizované kvantitativní analýze proto přichází po 

sestavení hypotéz čas pro operacionalizaci, obsahující několik dílčích, avšak 

nezbytných kroků. Prvním je vymezení souboru šetření, které přináší výběr 

jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu odpovídajícího rozsahu. Není možné 

analyzovat všechna média a je naopak třeba stanovit, jaká média budeme podrobně 

zkoumat, přičemž je třeba přihlížet na požadavek přiměřeného a spolehlivého 

výzkumu. Zvolen má tak být co nejmenší vzorek médií, který přesto umožňuje 

dospět k přiměřenému výsledku. Spolu s tím je třeba vymezit období, za jaké 

budeme mediální obsahy sledovat. Následně je třeba přihlédnout ke kritériím 

relevantních příspěvků, neboť analyzovat celý redakční obsah zvoleného média má 

smysl jen tehdy, jestliže chceme získat přehled o celé tematické šíři určitého média. 

Často  ale  máme  zájem  jen  o  konkrétní  obsahy,  tzn.  příspěvky,  vztahující  se  k  

určitým tématům, událostem nebo osobám. Vybíráme tak jen součásti mediovaného 

obsahu, které jsou pro dané šetření relevantní. 

                                                
159 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 79. 
160 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 87. 
161 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 287. 
162 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 288. 
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 Operacionalizace se také neobejde bez vypracování metody, která odpoví na 

zadání. Je třeba zpracovat všechny mediální obsahy týmž způsobem. Důraz je 

kladen na přiměřenost a spolehlivost metodického přístupu. Výzkumné metody mají 

měřit to, co je předmětem měření (validita) a mají být zpracovány tak, aby každý, 

kdo je opětovně použije, došel ke stejným výsledkům (reliabilita).163 Důležitý je při 

tom proces kódování - znamená úkon, při němž mediované obsahy, které chceme 

analyzovat, identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot.164 

Stanoveny jsou kódovací jednotky, které u elektronických médií bývají definovány 

časově, u tištěných médií prostorově. Zatímco odlišit od sebe jednotlivé články v 

novinách je ještě relativně snadné, složitější situace je kolem ohraničení samotných 

témat či argumentů v jednotlivých článcích. Stejná situace se objevuje i u 

televizního a rozhlasového vysílání. Ta jsou tvořena nepřetržitým proudem signálů 

a tak je důležité rozložit je do jednotek (pořad, výpověď, obraz), které lze poté 

členit dál (např. na jednotlivé příspěvky v pořadu).  

 Po rozdělení materiálu do jednotek je na řadě vymezení, jaké konkrétní 

znaky budeme podchycovat. Musí být měřitelné a umožňovat zpětnou vazbu na 

výzkumné téma. Tyto znaky mají zpravidla více charakteristik, jež označujeme jako 

tzv. proměnné. Každá charakteristika dostává svůj číselný kód, který se při analýze 

jednotlivých příspěvků zanáší do záznamového archu. I u proměnných však máme 

různé typy - může jít např. o identifikační proměnné, které slouží pro identifikaci 

příspěvků a umožňují zpětně najít v médiích analyzované příspěvky, díky čemuž je 

díky možné analýzu zpětně zkontrolovat.165 Analytické proměnné jsou naopak 

zaměřeny obsahově a slouží k zodpovězení zadaného tématu. Jejich formulace je 

většinou abstraktní, proto je nutné převést je na viditelnější znaky.166 Měřený znak 

má být přitom skutečnou konkretizací abstraktně pojmenovaného znaku - měříme 

jím to, co skutečně chceme měřit. Číselné hodnoty, přidělené určitým 

charakteristikám, zachycují během analýzy odlišné údaje. I pro ně však existují 

předem dané zákonitosti. Ordinální škála (škála pořadí) vypovídá o vzájemné relaci 
                                                
163 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 34. 
164 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 38. 
165 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 43. 
166 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 44. 
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mezi charakteristikami ve smyslu větší nebo menší, důležitější či méně důležité. 

Pomocí metrické škály měříme rozsah jednotky a četnosti nějaké výpovědi (např. 

četnost negativně hodnotících výpovědí).167 

 Po zpracování metodologického základu je dalším krokem kvantitativní 

analýzy plánování a organizace, kdy je třeba vymezit časový i organizační průběhu 

šetření. Je třeba pamatovat na to, že při realizaci obsahové analýzy většinou nejsou 

naše finanční, osobní a časové možnosti neomezené. Analýzu můžeme realizovat 

jen s těmi prostředky, které opravdu máme. Následuje přípravná a ověřovací fáze, 

kdy se mj. zjišťuje vhodnost výzkumných metod. Až poté přichází na řadu samotný 

sběr dat a jejich vyhodnocení. 

  

                                                
167 SCHULTZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, str. 42-43. 
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3. Metodická část 
 

3.1 Identifikace výzkumného problému 
 

 Dosavadní dva prezidenti ČR Václav Havel a Václav Klaus jsou povětšinou 

vnímáni jako jakési protipóly, vyhraněné proti sobě na základě historického vývoje 

republiky i na základě osobnostním. Jejich individuální i společenský vývoj byl již 

nastíněn v životopisné části této práce, stejně tak jsme se dotkli jejich názorového 

vymezení. Středem pozornosti se tak v praktickém výzkumu stává, jak vypadá 

jejich mediální obraz a zda se liší forma prezentace, kterou používají novináři při 

konstrukci jejich mediálních obrazů. U Václava Klause je přihlíženo k aktuální 

podobě mediálního obrazu, u Václava Havla je situace trochu složitější, neboť 

odešel z prezidentského úřadu v roce 2003 a proto se práce zaměřuje jak na jeho 

mediální obraz během vykonávání funkce, tak v některých případech bere v potaz i 

otázku post-prezidentství, která se s jeho odchodem do politického "důchodu" 

objevila a která již byla nastíněna v závěru životopisné části této práce.  

 

3.2 Výzkumné otázky a hypotézy 
 

 Hlavním předpokladem této práce je hypotéza (kterou můžeme označit jako 

hlavní), že zkoumaný mediální obraz Václava Havla a Václava Klause coby 

prezidentů ČR a významných, avšak v mnoha rysech odlišných osobností, je v 

některých rysech shodný a v jiných rozdílný. Na jejím základě stanovujeme hlavní 

výzkumnou otázku: "Jak je konstruován mediální obraz Václava Havla a Václava 

Klause ve vybraném médiu během výkonu jejich prezidentské funkce?" Pokus o její 

zodpovězení je přitom složen z analýzy několika dílčích otázek, na které se snaží 

najít odpověď vedlejší, tzv. pracovní hypotézy.168  

 Bližšímu zkoumání podrobíme nejprve dvě období významná pro oba 

státníky - jedná se o druhé volby prezidenta, kdy museli Václavové Havel i Klaus 

obhájit své prezidentské posty, přičemž se to oběma podařilo. Měla by být zároveň 
                                                
168 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002, str. 79. 
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potvrzena hypotéza (č. 1), že v době prezidentské volby medializace obou osobností 

vzrůstá a je výrazně personalizovaná, neboť pozornost médií je směřována ke 

konkrétním profilům prezidentských kandidátů.  

 Následně se zaměříme na prezentaci V. Havla a V. Klause během jejich 

druhého prezidentského období, kdy se již jejich mediální obraz jistým způsobem 

ustálil a žurnalisté i veřejnost již tušili, co od staronových prezidentů, kteří úspěšně 

zvládli i svou druhou volbu do úřadu, očekávat. Co však mají Havel a Klaus 

společné je řada sporně vnímaných kroků během jejich druhé "pětiletky" ve funkci. 

Vedlejší hypotézu (č.  2) proto tvoří dvojice předpokladů, že se a) oba prezidenti 

museli potýkat během druhé fáze svého úřadování se zvýšenou dávkou kritiky, b) 

celkové vyznění článků, vztahujících se k Václavu Klausovi bude vzhledem k 

psychologizujícímu vnímání větší rozporuplnosti jeho osobnosti a častějším 

kontroverzím během jeho vlády negativnější než celkové vyznění článků 

vztahujících se k Václavu Havlovi. K ověření této hypotézy poslouží na rozdíl od 

jiných hypotéz i menší výběr článků, než z celého spektra vybraného média napříč 

všemi jeho rubrikami - zaměříme se totiž na sekci názory a komentáře, kde se 

objevují nejčastější otevřená hodnocení.  

 V pořadí třetí hypotéza (č.  3) pojednává o tom, že se Václavové Havel a 

Klaus budou objevovat v řadě témat ve vzájemných vztazích, mezi nimiž by měly 

převládnout vztahy konfliktní. Rozporu mezi Havlem a Klausem se týká i čtvrtá 

hypotéza (č. 4), pojednávající o jejich rozdílném vztahu k otázce evropské integrace 

- tato otázka byla vybrána s ohledem na jejich ukázkově odlišné přístupy k tomuto 

tématu a je tedy založena na přesvědčení, že na mediální obraz dosavadních 

prezidentů bude mít vliv i jejich postoj k EU. Zkoumat budeme, jak velký prostor je 

ve vybraném médiu věnován v souvislosti s prezidenty ČR této problematice, jakým 

stylem jsou při tom V. Havel a V. Klaus prezentováni - zda pozitivně, neutrálně či 

negativně - a kterým tématům je věnováno v souvislosti s EU nejvíc pozornosti. 

  Důležité jsou při zkoumání hypotéz vedle sledování různých klíčových 

témat i dílčí otázky - např. otázka zastávaných sociálních rolí.  Ty mají samozřejmě 

návaznost na osobní i profesní vývoj prezidentů, který se snažila postihnout 

životopisná část. V rámci současných sociálních rolí předpokládáme, že bude u 

Václava Klause kladen důraz na roli prezidenta, zatímco u Václava Havla na 

exprezidenta a dramatika, nicméně role, do kterých se zkoumané objekty dostávají, 
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mohou být u obou jedinců i další (očekáváme proto, že se v souhrnech objeví role 

jako občan, politik, kandidát na prezidentský úřad, nejen hlava státu, ale i hlava 

rodiny, manžel, spisovatel, ekonom, filosof, disident, sportovec, pacient aj.), 

přičemž se v textu mohou objevit předem nespecifikované role, závislé na pohledu 

autorů, které během výzkumu přinesou obohacení původních představ.  

 Je však třeba také definovat, co to vůbec sociální role je - jde o "souhrn 

očekávaných jednání vůči jedinci, který zastává určitou sociální pozici".169 Hraní  

rolí, kterým se jedinec účastní sociálního světa kolem sebe, tvoří část mediálního 

obrazu prezidenta, neboť média v různých rolích interpretují osobu prezidenta 

různým způsobem. A ačkoliv hlavní role - role prezidenta republiky - může být 

považována za poměrně konkrétní a stálou, i ona se liší s každou osobou zastávající 

tento úřad, neboť sociální role nejsou neměnné a jednotlivec může prosadit i své 

pojetí role.    

 K prezidentským osobnostem a jejich prezentaci však náleží i jejich osobní 

zázemí a nejbližší okolí a tak se podíváme i na šestou hypotézu (č. 5) pojednávající 

o tom, že na mediální obraz prezidentů Havla a Klause má vliv i jejich soukromí. 

Zjišťovat budeme, do jaké míry tomu tak během vybraného období bylo a jakých 

hlavních témat ze soukromí prezidenta ČR si vybrané médium všímalo.  

 

3.3 Operacionalizace 
 

 Výběr vzorku je v tomto případě jednoduchý - základní analytickou 

jednotku tvoří články obsahující klíčové výrazy Václav Havel, Václav Klaus a 

prezident ČR. Hlavní metodou  výzkumu při tom bude analýza mediálních obsahů 

(tzv. obsahová analýza) a to kvantitativní s drobnými prvky kvalitativní obsahové 

analýzy. 

 K získání dat a zodpovězení hlavní výzkumné otázky kvantitativní metoda 

vhodně poslouží i proto, že je důležité, aby analýza byla objektivní a nezávisela na 

subjektivních názorech jejího tvůrce. Výsledky výzkumu mají navíc přinést obecné 

informace o zkoumaných jednotkách. Tento druh analýzy je však dobře použitelný 

proto, že umožňuje zpracovat větší množství dat a tak se jeví být nejvhodnější 

                                                
169 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, str. 207. 
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výzkumnou metodou. Avšak vzhledem k předeslaným hypotézám je pro rozvinutí 

souvislostí, zjištěných v kvantitativní analýze, vhodné začlenit místy i prvky 

kvalitativní analýzy, kdy se však cílem této obsahové analýzy stává zachovat 

převahu a výhody kvantitativní analýzy a rozvinout je při interpretaci pomocí 

kvalitativních kroků. 

 Samotné kódování proběhne pomocí kódovacích archů, na nichž budou 

zastoupeny jednotlivé měřitelné proměnné - jedná se např. o četnosti různých typů 

článků či celkové vyznění článku. Dále pak kódováním postihujeme umístění 

článku (ve zpravodajské či publicistické části, v jednotlivých rubrikách), důležitost 

tématu (kdy téma Václav Havel / Václav Klaus kódujeme jako hlavní nebo vedlejší 

téma článku), druhy mediálních kauz, s jakými jsou sledované osobnosti spojované,  

ale i to, zda se na vytváření mediálního obrazu podílí i sám předmět zkoumání, 

především prostřednictvím citací a zastoupení přímé řeči. 

 V případě celkového vyznění článků jsou vymezeny čtyři kategorie - 

negativní, neutrální, pozitivní a nelze určit. Při rozlišování vyznění bude přihlíženo 

především k výskytu hodnotících adjektiv a opakujících se hodnotících soudů. 

 

3.4 Charakteristika vybraného média a období 
 

 Při zkoumání současné role a možností médií jsme narazili na problematiku 

rozšiřujícího se využití zprostředkování mediálních sdělení ve světě internetu a s 

tím souvisí i výběr vzorku pro tento výzkum. Jsou jím články tištěného časopisu 

Týden, periodika se zpravodajským a analytickým zaměřením, vycházejícího 

pravidelně jednou týdně již od roku 1994, které jsou však umístěné v elektronické 

podobě na serveru Tyden.cz,  jenž funguje od ledna 2007.  

 Analyzovat tak sice budeme tištěnou verzi tohoto časopisu, přístup k ní však 

výrazně usnadní právě internetové rozhraní. Vedle archivu starších čísel tištěného 

týdeníku přitom zmiňovaný server poskytuje i aktuální zpravodajství, v němž se 

neomezuje jen na kopírování článků z tištěného týdeníku, ale přináší denně i 

aktuální zpravodajské informace. Tyden.cz tak patří do dříve vymezené skupiny 

zpravodajských serverů, jejichž rozdělení jsme si popsali v kapitole pojednávající o 

současných možnostech nových médií, my však využijeme především jeho 

druhotnou, archivní funkci. Obsah serveru i časopisu však vytváří stejná redakce, 
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internetová odnož Tyden.cz si tak drží také velmi kvalitní úroveň, podobně jako je 

tomu u tištěného týdeníku. 

 Internetový přístup do archivu Týdne však není bezplatný, byl získán až po 

předplacení tištěné podoby tohoto týdeníku a zažádání o přihlašovací údaje 

elektronickou formou přímo u redakce časopisu. V archivu lze následně poměrně 

snadno vyhledávat články staršího data pomocí přehledného vyhledávacího 

rozhraní, které má dvojí podobu - buď je možno využít jeho zjednodušenou či 

složitější verzi, mezi nimiž se dá zcela jednoduše přepínat dle aktuální potřeby. 

Složitější verze přináší více možností vyhledávání, umožněno je vyhledávání článků 

nejen podle klíčových slov, ale i dle autora, jednotlivých rubrik, data vydání a 

samozřejmě i různých kombinací těchto položek. Snazší orientaci přitom poskytuje 

zdejší nápověda s tipy pro úspěšné vyhledávání, které obsahují i sadu specifických 

znaků používaných pro hledání pouze v tomto archivu. Archivované jsou zde 

všechny výtisky časopisu Týden již od roku 1994, přičemž jde pouze o textové 

formáty článků. Obrazová dokumentace, mapky či grafy u článků chybí a tak je 

nutné si je v případě potřeby dohledat ve vybraných tištěných výtiscích v domácím 

či klasickém veřejném archivu.  

 Po několikeré změně majitelů vede Týden od roku 2000 stávající vydavatel, 

společnost Mediacop s. r. o., jejíž vlastníkem je mediální magnát švýcarského 

původu Sebastian Pawlowski, který časopis zakoupil od vydavatelského koncernu 

Ringier, největšího vydavatelství periodického tisku v ČR.170 Současným 

šéfredaktorem je František Nachtigall, mezi jehož předchůdce patří např. Karel 

Hvížďala, Aleš Lederer či Dalibor Balšínek. Týden vychází každé pondělí a jeho 

současná cena je pro předplatitele 32 Kč, pro nepředplatitele 40 Kč za výtisk. Počet 

stránek bývá od 80 do 90 na jedno vydání, přičemž je časopis v současnosti 

rozdělen do několika stálých rubrik (Editorial neboli slovo šéfredaktora, aktuální 

události z domova, dále pak rubriky jako Svět, Ekonomika, Kultura, Moderní 

život),  které  se  snaží  mapovat  nejdůležitější  události  doma  i  ve  světě obvykle  za  

uplynulý týden, zpracovávat aktuální témata a přinášet rozhovory s významnými 

osobnostmi. Pojmenování a v některých případech i řazení rubrik se dočkalo od 

začátku vydávání Týdne v devadesátých letech řady změn a přeskupení, lze proto 

                                                
170 Ringier v ČR vydává např. deníky Blesk, Aha či Sport a časopis Reflex. viz. www.ringier.cz 
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vypozorovat jisté organizační rozdíly mezi rubrikami starými deset let a rubrikami 

ze současnosti. Základní koncepce časopisu však zůstává dlouhodobě stejná a to 

popis aktuálních událostí, často v horizontu jednoho týdne, rozdělený do 

zpravodajské a analytické části. Nezřídka se však Týden vrací ve svých různě 

pojmenovaných speciálech i k tématům staršího data ražení, která se však díky 

nějakému aktuálnímu podnětu v poslední době ve společnosti opět připomenula. V 

analytické části Týdnu se objevuje řada drobných publicistických útvarů (editorial, 

glosy, názory a komentáře, recenze), které doplňují zpravodajskou složku a přináší 

čtenáři názory autorů na aktuální dění ze světa politiky i kultury. Rozdělení tištěné 

formy tohoto časopisu do jednotlivých rubrik a útvarů je pro nás důležité i proto, že 

se při ověřování některých hypotéz zaměříme jen na některé konkrétní rubriky. 

Jindy však zkoumání podrobíme články dle jednotlivých témat, což bude u 

jednotlivých hypotéz výslovně vyznačeno.  

 Při našem zkoumání se omezíme především na druhá funkční období obou 

prezidentů, u Havla tedy na pětileté období mezi roky 1998 a 2002, u Klause na 

doposud nedokončené období od jeho druhého zvolení v roce 2008, tedy na období 

2008 - 2011, které v této práci končí červnem 2011. Důvody pro volbu těchto 

časových úseků jsou především praktického zaměření. Tato období mají řadu 

shodných prvků a ačkoliv nejsou stejně dlouhá, jejich počátek je vymezen v jednom 

i druhém případě úspěchem v prezidentských volbách, kdy oba prezidenti vystupují 

i coby prezidentští kandidáti a díky tomu jsou v médiích o to více prezentováni. 

Obhájení prezidentské funkce navíc u obou znamená, že se prezidentem stává 

médiím i veřejnosti dostatečně známá osobnost, jejíž mediální obraz je v této době 

již poměrně ustálený a ovlivnit jej mohou především různé kauzy.  

 Při vymezení těchto období je však třeba mít na paměti, že Klausovo 

prezidentství stále trvá a oproti V. Havlovi má nevýhodu v tom, že do zkoumaného 

časového vzorku není zahrnut poslední rok a půl vládnutí, který u Havla obsahoval 

především ve svém závěru četná hodnocení celé uplynulé dekády, kdy stál v čele 

České republiky. Václav Klaus se podobných souhrnných hodnocení dočká 

především až v průběhu roku 2012, čím bližší bude jeho odchod z Hradu na počátku 

roku 2013. I k tomu však bude ve výzkumu náležitě přihlédnuto.  

 V závěru výzkumu se podíváme také na dosavadní vývoj post prezidentství 

u Václava Havla, tedy na období jeho medializace v letech 2003 - 2011, neboť 
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vzhledem k častému srovnávání současného prezidenta Klause s exprezidentem 

Havlem dochází na stránkách Týdne i během Klausova druhého volebního období  

k častému ohlížení se za prezidentstvím V. Havla, u nějž však do popředí vyvstávají 

po opuštění prezidentského úřadu i jeho další sociální role, což dále dotváří jeho 

mediální obraz.   
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4. Praktická část 
 

 Ve výzkumné části této práce se pustíme do zveřejnění sebraných dat, jejich 

analýzy a interpretace. Výběrovým souborem jsou články tištěného časopisu Týden 

především z let 1998 - 2002 a 2008 - 2011, přičemž volba těchto dvou časových 

úseků byla zdůvodněna v předchozí charakteristice vybraného média a období. 

Okrajově se dostaneme i do předvolebních let 1997 a 2007, především do jejich 

druhé poloviny, kdy se rozbíhaly prezidentské předvolební kampaně.  

 Zvolenou výzkumnou metodou je kvantitativní obsahový výzkum, při 

interpretaci dat se jej však pokusíme doplnit několika prvky z kvalitativního 

obsahového výzkumu. V závěru práce je pak uveden sjednocující pokus o výsledný 

mediální obraz prezidentů ČR, sestavený z vyhodnocení řady dílčích hypotéz. 

 

4.1 Mediální obraz prezidentů ČR v časopisu Týden 
 

 Než se pustíme do zkoumání jednotlivých hypotéz, podíváme se nejprve na 

četnost příspěvků, ve kterých se v různých souvislostech Václav Havel a Václav 

Klaus vyskytují během svých druhých prezidentských období, v nichž zkoumáme 

mediální obraz těchto státníků.  

 

Tab. 3: Četnost mediálních sdělení s účastí prezidentů ČR  

Václav Havel Václav Klaus 
1998 121 166 2008 
1999 94 146 2009 
2000 114 140 2010 
2001 94 68 171  2011 
2002 132 - 2012 

celkem 555 520 celkem 
 

 Václavu Klausovi sice do konce druhého funkčního období zbývá zhruba 

1,5 roku, i tak je počet článků a zpravodajských sdělení, ve kterých se objevuje jeho 

jméno, takřka srovnatelný s počtem příspěvků, obsahujících v nejrůznějších 

souvislostech jméno Václava Havla, z čehož lze vyvozovat, že si Klaus na 

                                                
171 Jde o počet příspěvků k datu 16. června 2011. 
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nevšímavost médií určitě nemůže stěžovat. Sám však zájem o svou osobu 

podněcuje řadou kontroverzních kroků. Havel má v předchozí tabulce při své 

prezentaci na pozici prezidenta tu výhodu, že rok 2002 zakončoval celou dekádu 

jeho prezidentování, což se logicky projevilo výskytem řady mediálních zhodnocení 

jeho působení v křesle hlavy státu. To však Václava Klause teprve čeká v roce 2012 

a na počátku roku 2013, kdy opustí pražský Hrad.  

 O umístění článků o Havlovi a Klausovi v časopise Týden vypovídá 

následující graf, přičemž u Havla jde opět o články z období v letech 1998 - 2002, u 

Klause o roky 2008 - 2011.  

 

Graf 1: Rozmístění článků v časopise Týden 

 
  

 Z umístění jednotlivých článků vyplývá, že nejvíc pozornosti je prezidentům 

ČR zcela logicky věnováno v rubrikách týkajících se aktuálních událostí v domácí 

politice. Některé výraznější disproporce mezi V. Havlem a V. Klausem jsou v 
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tomto případě dané tím, že i samotné rubriky procházely v rámci časopisu svým 

vývojem, byly rušeny, přejmenovávány či přeskupovány a tak lze vypozorovat 

rozdíl mezi rubrikami Týdne během druhého funkčního období prezidenta Havla a 

Klause.  I  na  to  se  však  snaží  brát  graf  ohledy  a  sjednocovat  relevantní  údaje.  

Samostatně budeme pracovat především s rubrikami publicistické části - jedná se 

především o analytické rubriky, pojmenované např. "Názory a komentáře", 

"Úvahy", "Glosář", "Analýza", v nichž se objevují nejčetnější hodnocení a analýzy 

Václava Havla a Václava Klause, zatímco řada předchozích rubrik tvoří spíše 

zpravodajskou část. Za zvláštní pozornost pak v uvedeném přehledu stojí i rubriky 

pojednávající o kultuře a ekonomice, kdy převaha ekonomických příspěvků s 

Klausovou účastí nepřekvapuje, na rozdíl od vyrovnaného stavu v oblasti kultury, 

která je naopak doménou dramatika a spisovatele Václava Havla. Ačkoliv nebyl na 

rozdíl od něj Václav Klaus nikdy prezentován coby umělec (snad s výjimkou svých 

spisovatelských ambicí, projevujících se ve vydávání řady knížek, statí a příruček), 

není patrně oblasti, ke které by neměl co říci - kulturu nevyjímaje. 

 Při zkoumání četnosti článků je také zajímavé sledovat, v kolika článcích z 

jejich celkového počtu se téma Václav Havel /Václav Klaus vyskytuje v samotném 

titulku.  

 

Tab. 4: Téma Havel / Klaus v titulku článku v časopisu Týden  

Titulek článku 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2011 
Téma Havel v titulku článku 29 37 24 
Téma Klaus v titulku článku 44 111 52 

 

 Při vyhledávání tématu Havel / Klaus v titulku článku je třeba brát v potaz, 

že se jména prezidentů mohou objevovat v titulku i skloňovaná - ve výsledných 

hodnotách jsou tak zahrnuty i titulky, v nichž se objevují nejen výrazy "Havel" a 

"Klaus", ale i jejich skloňované podoby "Havla, Havlovi, Havlův" či "Klause, 

Klausovi, Klausův", přičemž jde vždy samozřejmě o osobu prezidenta republiky. Ze 

zjištěných údajů přitom vyplývá, že téma Klaus "táhne" - díky řadě svých 

kontroverzí dokáže prezident Klaus vzbuzovat časté rozporuplné emoce, ale také 

přitahovat zájem publika o sdělení s ním spjatá, což si dobře uvědomují i redaktoři 

Týdne.   
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 Jak již víme, rok 2003 byl pro oba české prezidenty zlomovým - Václava 

Klause poprvé vynesl do prezidentské funkce, zatímco z Václava Havla udělal 

českého ex-prezidenta. V této nové, neoficiální, avšak neměnné a doživotní funkci 

si Václav Havel také zachoval jistou pozornost médií, znázorněnou v následující 

tabulce - logicky však oproti jeho prezidentskému působení tato pozornost klesla, 

což dokazuje i následující tabulka.    

 

Tab. 5: Četnost článků v časopise Týden týkající se ex-prezidenta V. Havla 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet  článků 133 84 61 67 74 52 64 53 25 
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4.1.1 První hypotéza - Druhá prezidentská volba 
 

 Při zkoumání druhých prezidentských voleb začneme s výzkumem již v 

říjnu 1997, resp. v říjnu 2007, abychom se podívali i na předvolební dění před 

prezidentskou volbou. Konec výzkumného období je dán úspěšným obhájením 

prezidentského postu a následným složením prezidentského slibu. Nejprve se tedy 

podíváme, kolik článků v souvislosti s volbou časopis Týden v takto vymezeném 

období vydal. Podmínkou je, aby se v článku objevilo jméno V. Havla a nebo V. 

Klause. 

 

Tab.6: Četnost mediálních sdělení souvisejících s druhou prezidentskou volbou 

 Václav Havel Václav Klaus 
Četnost článků 16 42 

So
ci

ál
ní

 ro
le

 Prezident 12 3 
Prezident. kandidát 4 32 
Favorit volby  6 10 
Profesor - 3 
Dramatik, disident 5 - 
Vítěz voleb 3 6 

Otázka protikandidáta 2 28 172 
Nejčastější předvolební 
témata 
  

7x ... Vymezování Havel vs. 
Klaus 
4x ... Rozsáhlá politická krize 
(Financování ODS, Sarajevský 
atentát, Klausův pád, 
Rudolfínský projev) 
2x ... Diskuze nad nízkou 
důvěrou občanů k institucím 
státu + diskuze nad rolí 
prezidenta 

7x ... Církevní majetek 
7x ... Sarajevský atentát a 
politická krize 1997-1998 
5x ... podpora kandidátů ze 
strany lobbistů 
5x ... Kaplického knihovna 
3x ... Debata kandidátů 
2x ... Podoba prezidentské 
volby (veřejná nebo tajná) 
1x ... Česká transformace v 90. 
letech a její výsledky 
 

 

 Z porovnání četnosti článků vyplývá, že volby Václava Klause si Týden 

všímal takřka trojnásobně více. Zasloužil se o to její dramatičtější průběh, jehož 

příčinu lze hledat především v tom, že zatímco proti prezidentu Havlovi nestál 

žádný silný protikandidát, Klausovi jeden vyrostl v podobě Jana Švejnara. 

                                                
172 Z toho 25x Jan Švejnar, 1x Zeman a Remek, 1x Marta Prokopová a 1x ohlédnutí za Klausovými 
protikandidáty při volbě v roce 2003 (J. Bureš, M. Kříženecký, P. Pithart, J, Moserová, M. Zeman, J. 
Sokol). 
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 Když Václav Havel v červenci 1997 oznámil, že se rozhodl znovu ucházet o 

prezidentský úřad, neobjevilo se příliš pochybovačů o tom, že by mu tento záměr 

neměl vyjít. Návrh na jeho kandidaturu oficiálně podali poslanci vládních 

koaličních  stran  v  čele  s  ODS  a  s  nimi  společně i  poslanci  opoziční  ČSSD,  tudíž  

došlo skoro ke všeobecné shodě. Své protikandidáty chystali do volebního boje 

vyslat pouze komunisté a republikáni. Díky této situaci se Týden jednoznačně 

přiklonil ke stanovisku, že by měl Havel bez problémů vyhrát.  

 Argumenty pro Havlovo zvolení se v Týdnu objevily následující:  lepším 

prezidentským kandidátem republika momentálně nedisponuje a ačkoliv poklesla 

Havlova popularita vzhledem k řadě politických i osobních potíží, úspěch jeho 

kandidatury by neměl být ohrožen. Navrátil totiž prezidentskému úřadu vážnost, jež 

mu náleží173, těší se výraznému renomé ve světě a pro Západ je pevným a jasně 

čitelným bodem. Značka Havel navíc zůstává tím, co ČR prodává v cizině nejlépe, 

jeho nezvolení by mohlo negativně ovlivnit vstup země do NATO174, Havel také 

disponuje vcelku vysokým mravním kreditem a ačkoliv to dříve byl spíš 

nepraktický idealista a snílek, nyní ho lze považovat za většího realistu - zmírnil i 

svůj původní, "disidentský" odmítavý postoj k politickým stranám.175 Předvolební 

kritika Havla se při vědomí, že sice udělal řadu politických chyb a nedostál 

některých očekávání, ale není jiná alternativa, omezila pouze na Havlovo spory s 

rodinou svého bratra Ivana kvůli prodeji paláce Lucerna a následnému 

majetkovému vyrovnání.176  

 Přístup Týdne vůči Havlovi se tak během druhé prezidentské volby jeví 

značně nekriticky, jeho protikandidátům takřka žádný prostor věnován není, 

zatímco otištění se dočkal obsáhlý předvolební rozhovor s Havlem. Ten pak 

skutečně zvolen byl, byť v Poslanecké sněmovně těsnou většinou jediného hlasu. 

Prezidentským slibem, složeným 2. února 1998, tak oficiálně začalo jeho druhé 

prezidentské období. 

                                                
173 Týden 42/1997, str. 21 
174 Týden 52/1997, str. 7 
175 Týden 4/1998, str. 19-21 
176 Tento prodej navíc zahrnoval i pikantnost v podobě zajímavého kupce - byla jím společnost 
Chemapol Group, v jejímž čele stál bývalý agent české průmyslové rozvědky Václav Junek, který si 
za svého poradce najal někdejšího československého premiéra Mariána Čalfu, známého i svou 
porevoluční spoluprací s Václavem Havlem. 
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 To prezidentská volba Václava Klause přinesla o poznání větší drama. 

Zpočátku to tak sice nevypadalo, Klaus byl především během října a listopadu 2007 

prezentován v Týdnu jako jasný favorit, kterému nahrává absence výraznějšího 

protivníka i rozložení sil v Parlamentu. Je zde možné vypozorovat i jisté zaujetí 

redaktorů Týdne, neboť v Klausův prospěch vyzníval i zařazený seriál o politické 

krizi v letech 1997 - 1998, který Klause stavěl do role oběti rozsáhlého spiknutí, 

jakou si ostatně sám v té době vytvořil, ačkoliv na pádu své tehdejší vlády určitě 

nebyl bez viny.  

 O zdramatizování situace okolo prezidentské volby se však postaral Jan 

Švejnar, ačkoliv tomu jeho prezentace zpočátku příliš nenapovídala a díky jeho 

pomalejšímu rozjezdu Klaus setrvával ještě nějaký čas v roli favorita. Brzy se však 

kandidátské misky vah takřka vyrovnaly. Švejnarův předvolební vývoj tak, jak jej 

prezentoval časopis Týden, si prohlédneme ve zkratce v následující tabulce. 

 

Tab.7: Vývoj mediálního obrazu Klausova protikandidáta Jana Švejnara v časopisu 

Týden před prezidentskou volbou v roce 2008 

1. Švejnar se objevuje jako neznámý kandidát a jedno z možných řešení  ČSSD. 
2. Švejnar jako osamělý bojovník bez podpůrného týmu  (podpora ČSSD a zelených 

zatím pouze neformální) 
3. "Na Švejnarovi skoro každému něco vadí."177 - skloňovány jsou v Týdnu především 

problematické americké občanství a členství v dozorčí radě ČSOB, která toho času 
vedla soudní spory a arbitráže se státem 

4. Ekonom Švejnar váhá a rozhoduje se, zda půjde do souboje s V. Klausem. Chce 
otestovat své šance na zvolení a tak se chystá mezi politiky sbírat podpisy na 
podporu své prezidentské kandidatury. 

5. Švejnar vstupuje do boje s Klausem, politologové mu však vyčítají otálení s 
kandidaturou.  

6. Švejnarova snaha vylepšit svůj mediální obraz - velká část populace jej vůbec nezná. 
Vystupuje proto jako "jiný president" - proevropský liberál, nabízející alternativu 
těm, kterým současný prezident nesedí. 

7. Rozbíhá se regulérní bitva o Hrad - Václav Klaus či Jan Švejnar, to je, oč tu běží.178 
Diskutuje se především nad hlasy lidovců a komunistů, ale i možných přeběhlíků. 

8. Souboj Klaus vs. Švejnar prezentovaný jako souboj dvou profesorů - českého a 
amerického, neboť Švejnar působí jako pedagog na univerzitě v americkém 
Michiganu. Bitva o Hrad je tak vyobrazena i jako střet akademických 
světonázorů,179 kdy jsou oba kandidáti profesory ekonomie, ale na ekonomii 
samotnou mají rozdílný pohled (Švejnar zastáncem kvantifikované ekonomie 
hlavního proudu, Klaus představitelem ekonomie filosofující a intuitivní, která 
využívá i selského rozumu). 

                                                
177 Týden 46/2007, str. 24 
178 Týden 53/2007, str. 28 
179 Týden 3/2008, str. 71 
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9. Švejnarův americký styl kampaně - uskutečňuje propagační cestu po českých 
městech, označován v Týdnu jako "Barack Švejnar",180 neboť stejně jako kandidát 
na am. prezidenta Obama slibuje změnu a láká na svou stranu ty, které již nebaví 
věčné politické handrkování. 

10. Švejnar se stal současnému prezidentovi rovnocenným soupeřem, uznává Týden. 
 

 Během prezidentské kampaně i následné volby se liší stanoviska veřejnosti i 

Týdne k postavám obou kandidátů. Je to patrné i na názorovém rozchodu 

šéfredaktora Týdne Dalibora Balšínka a analytika Martina Fendrycha. Zatímco 

první vehementně podporuje Klause a brojí proti Švejnarovi, přičemž se mu nelíbí 

jeho "paktování" s komunisty a vykrucování se z otázky vlastnictví amerického 

pasu181, Fendrych označuje stávajícího prezidenta Klause za "živou konzervu", 

která škodí České republice v zahraničí a strhává ji do mezinárodní izolace.182 Na 

Švejnarovu obhajobu vystupuje i Václav Havel - v Týdnu je otištěn jeho názor, že 

je třeba nových impulzů pro českou politiku a ty by mohl přinést právě člověk 

přicházející zvenčí, nezapletený do zdejších politických sítí.183 Na rozdíl od druhé 

Havlovy volby, kdy se Havel nemusel obávat protikandidátů, je také vytvořen 

dostatečný prostor pro Švejnarovu obhajobu, kterou přináší velký předvolební 

rozhovor v čísle 4/2008.  

 Při předvolebních diskuzích se v Týdnu dostávají na přetřes i aktuálně 

nejpalčivější otázky - majetkové vyrovnání státu s církví jako možná odplata za 

podporu Klause ze strany KDU-ČSL a vliv lobbistů na šance kandidátů.184 

Klausovo vítězství však není nijak výrazně oslavováno ani haněno - poněkud 

rozpolcený postoj Týdne uklidňují komentáře Klausovců "Jediné, co zůstává 

nezodpovězeno, bude další podoba prezidentského úřadu v podání Václava 

Klause."185 a nakonec i Antiklausovců - lepší Klaus na Hradě, než Paroubek ve 

vládě... Shodují se však také na tom, že tato Klausova volební výhra byla těžší a 

ještě nejednoznačnější, než při jeho první kandidatuře. O relativně jednoduché 

volbě prezidenta Havla ani nemluvě. 

                                                
180 Týden 5/2008, str. 8 
181 Týden 3/2008, str. 3 
182 Týden 51/2007, str. 96 
183 Týden 1/2008, str. 63 
184 Na straně Klause vystupoval Miroslav Šlouf, který se setkával i s Klausovým kancléřem Jiřím 
Weiglem, o pozvednutí Švejnarových šancí se snažili především lobbista Jiří Vyvadil a také 
Švejnarovi poradci Michael Kraus a Lukáš Macek.  
185 Týden 7/2008, str. 3 
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4.1.2 Druhá hypotéza - Kritika prezidentů 
 

 Ke zkoumání druhé hypotézy vhodně poslouží analytická část časopisu 

Týden, věnující se názorům a komentářům, neboť se v nich na rozdíl od 

zpravodajské sekce častěji objevují otevřené hodnotící soudy, nasměrované k 

osobám V. Havla a V. Klause. O prezidentu Havlovi pojednává během jeho 

druhého funkčního období 38 analytických článků, o Václavu Klausovi pak 58 

příspěvků tohoto druhu. V následujících tabulkách se na ně podíváme hned z 

několika hledisek.  

 

Tab. 8: Články v rubrice "Názory a komentáře" 

 Havel 
= 38 článků 

Klaus 
= 58 článků 

Prezident hlavním nebo vedlejším aktérem 
(poměr "hlavní : vedlejší") 20:18 22:36 

Podílí se na tvorbě mediálního obrazu 
použitím citace výroků i sám prezident? 

Ano ... 8  
Ne ... 30 

Ano ... 10  
Ne ... 48 

 
Celkové vyznění 

článků 

Negativní 18 28 
Neutrální 8 19 
Pozitivní 8 6 

Nelze určit 4 5 
 
 V analytické části časopisu, která se bez příkras snaží otevřeně hodnotit 

politickou situaci, se za dané období vyskytuje u obou prezidentů srovnatelné 

množství článků, které se zabývají pouze jejich osobami (20:22). Ani v jednom 

případě není příliš užíváno citací. Jméno prezidenta Klause však navíc figuruje v 

řadě problematik alespoň ve vedlejší roli, což částečně poukazuje na zvýšenou 

mediální pozornost věnovanou tomuto kontroverznímu politikovi, která se projevila 

již v četnosti příspěvků zmiňujících jeho jméno. Je třeba mít totiž stále na mysli, že 

Klausovo druhé prezidentské období stále ještě probíhá.  

 Jak hodnotící články vyznívají? U obou prezidentů je výsledek velmi 

podobný - ve svém druhém prezidentském období byli z rozličných důvodů 

vystavováni časté kritice a proto je vyznění článků převážně negativní. Vliv na 

kategorizaci článků má především charakter a zabarvení kauz, se kterými jsou 

prezidenti ČR v těchto komentářích spjati. Následující tabulka proto přináší přehled 

nejčastějších témat, nejvýrazněji ovlivňujících mediální obraz prezidentů ČR během 

jejich druhého funkčního období, jenž se objevily v této rubrice "Názory a 
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komentáře". Rozdělíme si je na hlavní a vedlejší, přičemž hlavní témata znamenají 

aktuální problémy. Vedlejší témata je mnohdy doplňují, jedná se o připomínky 

neúspěchů z minulosti, na které novináři průběžně vzpomínají. 

 

Tab. 9: Hlavní a vedlejší témata prezentovaná v názorech a komentářích 

Václav Havel Václav Klaus 
Hlavní témata (aktuální): 
▪ Reprezentace země v zahraničí (velký 
respekt na západě), zásluhy o pád 
komunismu  
▪ Havlovo zdraví 
▪ Domácí konflikty s Klausem i Zemanem 
(opoziční smlouva) 
▪ Politická nešikovnost, utopické vize, 
špatný politický odhad 
 
Vedlejší témata (ozvěny minulosti): 
▪ Prezidentské amnestie 
▪ Neřešení situace ohledně KSČ po 
revoluci, odpor k lustracím 
▪  Kritika zrodu mafiánského kapitalismu 
na straně jedné, vlastní kšeftování s 
Chemapolem na straně druhé 
▪ Manželství s Dagmar Veškrnovou 
 
  
 

Hlavní témata (aktuální): 
▪ Zatvrzelá kritika EU (Bruselu) - kritika 
pravomocí unie, eurozóny, Lisabonské 
smlouvy 
▪ Rozpory s Topolánkem a rozchod s ODS 
▪ Podpora Nečasově vládě  
▪ Spor o globální oteplování 
▪ Ekonomická krize a selhávající česká 
politika 
▪ Tíhnutí k východu (návštěva Klause v 
Moskvě, postavení se na Ruskou stranu při 
rusko-gruzínském konfliktu) 
▪ Přednáškové turné v USA a návštěva 
amerického prezidenta Baracka Obamy v 
Praze 
 
Vedlejší témata (ozvěny minulosti): 
▪ Neúspěchy privatizace (tunelování) 
▪ Války se soudcokracií (Klaus odmítá 
jmenovat soudce) 
 

 
 I během druhého prezidentského období jsou zmiňovány dřívější skutky 

prezidentů a tak je Václav Havel stále vyobrazován coby "převozník z totality do 

demokracie"186, zatímco u Klause je dál připomínána role jednoho z hlavních 

reformátorů českého hospodářství z centrálně plánovaného na tržní a je také 

označován jako "věrozvěst českého konzervatismu".187 Připomínání starších témat 

je způsobené tím, že kolem obou prezidentů v průběhu jejich druhého 

prezidentského období postupně vlivem narůstajících kontroverzí zhoustla 

atmosféra a tak se častěji upozorňuje na jejich současné i minulé chyby. Týden se 

obecně k druhým obdobím Havla i Klause ve funkci hlavy státu staví poměrně 

kriticky, jeho redaktoři však dokážou uznat i zdařilé kroky, nicméně pochvalné 

komentáře jsou v tomto období spíše výjimkou.  

                                                
186 Týden 43/2002, str. 70 
187 Týden 40/1998, str. 77 
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 Při hodnocení Václavů Havla a Klause v pozicích prezidentů jsou zajímavé i 

nejčastější sociální role, které jsou oběma přisuzovány, přičemž se v jednom 

hodnocení může vyskytnout samozřejmě i více rolí naráz. Zároveň tím jsou 

budovány i jisté stereotypy, kdy nejvýraznějším je vnímání Václava Havla jako 

bývalého disidenta a Václava Klause jako neustálého kritika (a to především 

Evropské unie).  

 

Tab. 10: Sociální role V. Havla a V. Klause v rubrice "Názory a komentáře" 

 Václav Havel Václav Klaus 
Prezident 28x 47x 
Prezidentský kandidát 2x 3x 
Dosluhující prezident 4x - 
Bývalý premiér - 4x 
Reprezentant země v zahraničí 4x 7x 
Disident, chartista 8x - 
Eurodisident - 2x 
Kritik EU - 18x 
Nacionalista 1x 9x 
Zastánce menšin / občanských iniciativ 3x - 
Ekonom - 3x 
Filosof 1x - 
Kritik Ústavního soudu - 2x 
Kritik Topolánkovy ODS - 6x 
"Provokatér", vyhledávající kontroverze - 4x 
 
 Jak je to však s oním negativnějším vnímáním Václava Klause? Čísla hovoří 

v neprospěch této hypotézy, neboť jak Klaus, tak i Havel jsou shodně kritizováni za 

řadu kroků a ani jeden není označován za úspěšnějšího, než by byl ten druhý či 

naopak méně úspěšného. Spíše jsou stavěni do opozice jakožto zastánci opačných 

názorů. Je ale pravda, že Klausovi, vyznávajícímu agresivnější politický styl, jsou 

dodnes poměrně často vyčítány někdy až bohorovné postoje, se kterými se pouští 

do řady kontroverzí, kdy se staví takřka sám proti všem. Nejde jen o případ 

Lisabonské smlouvy, kdy se i z Týdne ozývaly při diskuzi nad Klausovým 

počínáním hlasy, zda prezidentovo jednání neodporuje právním pořádkům ČR. Jde 

ale i o řadu drobnějších kontroverzí, pro něž je někdy označován v komentářích za 

"provokatéra".  

 V hodnotících rubrikách se přitom v Týdnu hromadí během Klausova 

druhého funkčního období pro toto nařčení množství důkazů. Jmenujme třeba 

případ Natálka - po soudu s vítkovskými žháři, kteří se pokusili pomocí 

Molotovových koktejl vyvraždit romskou rodinu, což odnesla rozsáhlými 
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popáleninami malá romská holčička, se Klaus pustil do pochybování nad 

neúměrnou výší trestů, zatímco ostatní byli s přísným potrestáním viníků spokojeni. 

Vedle toho Klaus vystoupil pouze z hlediska svého přesvědčení a bez bližších 

informací také např. proti zastáncům výstavby knihovny Jana Kaplického na Letné, 

čímž výrazně zkomplikoval, ba dokonce znemožnil realizaci tohoto projektu, jenž 

však předtím vyhrál řádně vypsaný konkurz. I v politických personálních otázkách 

si pak Klaus připsal řadu zajímavých, popichujících prohlášení a činů, kdy např. 

podpořil policejního prezidenta Martinů navzdory vůli ministra vnitra Radka Johna 

a především Ladislava Bátoru, kterého si jako náměstka chtěl vzít ministr školství 

Dobeš, s čímž však nesouhlasil premiér Nečas, neboť se v případě Bátory jednalo o 

muže, který ještě v roce 2008 vedl kandidátku ultrapravicové Národní strany. I v 

rámci nedávné politické krize uvnitř Věcí veřejných, kterou podnítila Kristýna 

Kočí, se Klaus vyjádřil v tom smyslu, že vše vyvolala média, která navíc 

démonizují jeho vztah k čelnímu představiteli této strany Vítu Bártovi.188  

 Historie Klausových kontroverzí je však mnohem bohatší, stačí vzpomenou 

boj se zastánci občanského sektoru či teorií globálního oteplování, přičemž člověk 

nikdy neví, s čím přijde Václav Klaus příště. I proto bývá přístup ke Klausovi 

vyhranějším.  

 

4.1.3 Třetí hypotéza - Rozpory Havel vs. Klaus 
 

 Po exkurzi do rubriky "Názory a komentáře" se opět vrátíme k souhrnu 

všech  možných  článků z  vybraného  období  a  podíváme  se  na  to,  jak  často  se  

Václavové Havel a Klaus vyskytují v jednom článku společně.  

 

Tab. 11: Výskyt V. Havla a V. Klause v jednom článku 

 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2011 
Havel + Klaus současně 174 179 95 

 

                                                
188 Bárta se před kolegy straníky dle zveřejněných audio nahrávek chvástal, kterak má Klause "pod 
palcem", načež Klaus reagoval překvapivě umírněně a v Týdnu se následně objevila domněnka, že 
"Bárta neovládá Klause, ale Klaus Bártu." (Týden 20/2011, str. 58) 
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 Jak vidno, společných článků, kde jsou zmíněna obě jména, je v Týdnu za 

všechna období poměrně dost. V jakých souvislostech se však takto objevují? V 

rámci období, která nás při našem výzkumu zajímají především, tedy těch druhých 

prezidentských, prozkoumáme, zda jsou v těchto článcích prezentováni konfliktně, 

neutrálně, souhlasně (ve spolupráci) a nebo jejich jména nejsou dávána do přímého 

vztahu. 

 

Graf 2: Hodnocení vztahu V. Havla a V. Klause ve všech článcích Týdne s 

výskytem obou politiků (za Havlovo i Klausovo druhé volební období) 

 
 

 Jak je z uvedených grafů vidět, během Havlova i Klausova druhého 

funkčního období bylo v Týdnu otištěno mnoho článků (především se 

zpravodajským zaměřením), které neuváděly V. Havla a V. Klause do přímého 

vztahu (42%, resp. 57% všech článků). Informace či analýzy s nimi spjaté se sice 

týkaly jejich názorů, činů a různých skutečností, s nimiž bylo jejich jméno 

spojováno, avšak na vzájemné porovnání nedocházelo. Jinak tomu však bylo ve 

zbývajících třech vztahových kategorií, kdy v obou případech vynikly především 

jejich vztahy konfliktní, do nichž byli Havel s Klausem zasazováni jakožto výrazně 

rozporné osobnosti nejčastěji (42% článků za první sledované období a 33% článků 

za druhé). V prvním období přitom Havel vystupoval jako prezident a Klaus jako 

politik (předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny), v druhém proti sobě často 

názorově stanuli současný prezident Klaus s ex-prezidentem Havlem, i když je 
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patrné, že se míra vykreslovaných konfliktů mezi nimi snížila. Příspěvky postihující 

jejich neutrální či dokonce souhlasný, spolupracující vztah se však v obou obdobích 

ocitly v naprosté menšině, což vypovídá o četných protichůdných stanoviscích 

Václavů Havla a Klause.  

 Pokud k tomu přece jen došlo, v jakých tématech spolu V. Havel a V. Klaus 

dle Týdne souhlasili? Příliš jich není, naopak škála jejich nesouhlasných postojů je 

velmi pestrá.  

 

Tab. 12: Hlavní témata ve vztahu V. Hlava a V. Klause (období 1998 - 2002) dle 

výzkumu v časopisu Týden 

Vztah 1998 - 2002 Čl. 

So
uh

la
s 

 
• Schůzky Havla s lídry parlamentních stran a snahy o minimální dohodu 
• Rozdělení ČSFR - Klausova ODS podpořila Havlovu prezidentskou 
kandidaturu 
 

 
3x 
2x 

N
eu

trá
ln

í 

 
• Sešli se a spolupracovali v Občanském fóru 
• Oba si připsali jisté zásluhy o naší zemi  
• Předseda vlády by po volbách měl vzejít z vítězné strany 
• Společná účast na státních oslavách 
• Oba mají vztah ke sportu a ukazují se po boku českých sport. hvězd 
 

 
4x 
2x 
2x 
2x 
2x 

K
on

fli
kt

ní
 

 
• Havel zastáncem ČNB, Klaus odpůrcem  
• Vládní krize (Financování ODS, Sarajevský atentát, role Hradu, 
Rudolfinský projev) 
• Opoziční smlouva ČSSD - ODS, snažící se vyřadit prezidenta ze hry 
• Mocenští a myšlenkoví odpůrci 
• Odlišný přístup k EU 
• Havel dává nový volební zákon a nový zákon o financování politických 
stran k Ústavnímu soudu 
• Havlova podpora občanské společnosti a občanských hnutí (ekologická 
hnutí, Impuls ´99, podpora stávkujících v ČT) 
• Havlova kritika blbé nálady ve společnosti a mafiánského kapitalismu 
• Rozdílný pohled na kauzu IPB (Havel řešení podpořil, Klaus odmítl) 
• Zásah NATO proti Srbsku Slobodana Miloševiče 
 

 
11x 
8x 
 
8x 
8x 
6x 
4x 
 
4x 
 
3x 
3x 
2x 
 

 

 Jak  již  víme ze  životopisné  části,  Václava  Havla  a  Václava  Klause  spojuje  

vedle zastávání prezidentského úřadu i to, že se spolu sešli v Občanském fóru, kde 

ještě byly jejich vztahy spíše neutrální. Výzkum hlavních společných témat také 

odhaluje, že podpory se Havel od svého protivníka dočkal nejprve po rozdělení 

ČSFR, kdy Klausova ODS stála na straně Havlovy kandidatury a následně i při 
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několika sezeních prezidenta s předsedy největších stran (s výjimkou komunistů), 

kde se snažil Havel najít s ostatními vrcholnými politiky společnou řeč. Tím je však 

spolupráce Havla s Klausem v tomto období takřka vyčerpána. 

  Mnohem širší je záběr konfliktních témat a situací, mezi kterými vévodí 

spor o Českou národní banku, kdy se guvernér ČNB (Tošovský, později Tůma) stal 

cenným spojencem Havla proti Klausovi. Týden této problematice věnuje poměrně 

rozsáhlý prostor a často se k ní vrací. Druhým nejvýrazněji medializovaným 

zdrojem konfliktů byla krize Klausovy vlády, která v roce 1998 přerostla v její 

definitivní rozvrat. V rámci ní se Týden věnuje i Havlovu Rudolfínskému projevu, 

který vyzněl kriticky proti odstoupivšímu Klausovi a měl proto dle Klause a 

Havlových kritiků potvrdit, že je Hrad zapleten do spiknutí proti nyní již bývalému 

premiérovi. Klaus však svůj pád přežil, zmobilizoval síly, navzdory rozštěpení ODS 

uhájil ve volbách solidní pozici a po složitých vyjednáváních nakonec uzavřel s 

vítěznou ČSSD opoziční smlouvu, omezující vliv prezidenta na českou politiku, 

která se stala dalším zdrojem konfliktů mezi V. Havlem a V. Klausem a vděčným 

tématem žurnalistů. Týden se proto věnuje i tažení Václava Havla proti opoziční 

smlouvě, kdy se mu výrazně podařilo nabourat její plány, když před Ústavní soud 

dohnal návrhy zákonů, které vyšly z její společné dílny.  

 Další konfliktní témata jsou v tomto období prezentována v Týdnu v 

obecnější rovině - řada článků dokumentuje, že Havel a Klaus vystupovali coby 

výrazní poličtí i myšlenkoví konkurenti odlišného zaměření. V souvislosti s tím se v 

Týdnu opět objevují Klausovy kritiky hlavních rysů Havlova smýšlení - tzv. 

nepolitické politiky a podpory občanského sektoru - a také Havlových výroků o 

blbé náladě ve společnosti (způsobené právě opoziční smlouvou) a mafiánském 

kapitalismu, u jehož zrodu údajně Klaus jako hlavní reformátor české ekonomiky 

dle Havla stál. Havel byl pro změnu obviňován, že upřednostňuje vyvolené namísto 

řádně zvolených tedy elitářství namísto demokracie. 

 Střety mezi Havlem a Klausem se odehrávaly i v zahraniční politice. Týden 

si nejvíce všímá jejich rozdílného pohledu na EU189 a také např. rozporu při 

hodnocení zásahu ozbrojených sil NATO proti srbskému vůdci Slobodanu 

                                                
189 Rozdílný pohled se projevil i při hodnocení hodnotící zprávy Evropské komise o stavu v ČR, kdy 
"Klaus zprávu sepsul, Havel pochválil a Zeman využil příležitosti k tomu, aby pochválil sám sebe." 
(Týden 47/2001, str. 62) 
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Miloševičovi. Bombardování Bělehradu Havel považoval za nezbytný důsledek 

nebezpečné srbské hry, neboť se Miloševič svým jednáním postavil proti 

demokratickým principům. Klaus však opakovaně projevoval rozpaky nad 

válečnickými postoji některých českých politiků. Nekompromisní přístup 

humanisty Havla v tomto případě překvapil, Klaus však zůstal bez zastání. 

 

Tab. 13: Hlavní témata ve vztahu V. Hlava a V. Klause (období 2008 - 2011) dle 

výzkumu v časopisu Týden 

Vztah 2008 - 2011 Četnost 

So
uh

la
s 

 
Příjezd amerického prezidenta Baracka Obamy do Prahy 
Shoda v případě bratří Mašínů 
Klausova podpora Havlovi při jeho dalších pobytech v nemocnici 
Společně vystupují proti Topolánkově ODS 
 

 
2x 
2x 
2x 
1x 

N
eu

trá
ln

í  
Zmírnění situace v případě ČNB - Klaus potvrdil uznávaného experta 
Tůmu v pozici guvernéra 

 
1x 

K
on

fli
kt

ní
 

 
Udělování milostí a amnestií 
Rozdílný pohled na EU (Lisabonská smlouva, čecháčkovství) 
Spor o Kaplického Národní knihovnu 
Havlova podpora Švejnara 
Prezidentská veta 
Odlišná praxe v udělování státních ocenění 
Spor o zásah Ruska v Gruzii (kvůli konfliktu v Jižní Osetii) 
Havlovo elitářství 
 

 
5x 
3x 
3x 
2x 
2x 
2x 
2x 
2x 

 

 Kritická rovina vztahu Václavů Havla a Klause se přenesla i do období po 

roce 2008, kdy Klaus obhájil své prezidentské křeslo. Ex-prezident Havel si i nadále 

neodpouští kritiku svého dlouholetého rivala především v jeho přístupu vůči EU, 

hodnotí negativně prezidentovu potřebu provokovat i jeho čecháčkovství, spojené s 

nedůvěrou ke světu, pocitem, že všichni to myslí s Čechy špatně a proto si musíme 

hledět tzv. národních zájmů.190 Klaus na oplátku nadále kritizuje nároky 

intelektuálních kulturních elit na výjimečné postavení v zemi a Havlův koncept 

občanské společnosti.191 

                                                
190 Týden 45/2009, str. 52 
191 Týden 21/2011, str. 34 
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 Týden však v této době ve článcích, týkajících se obou státníků, věnoval 

nejvíce prostoru rozporům, týkajícím se prezidentských pravomocí. Šlo především 

o udělování milostí a amnestií, kterými Havel příliš nešetřil (udělil celkem 1739 

milostí a vyhlásil v letech 1990, 1993 a 1998 celkem tři amnestie),192 zatímco Klaus 

byl v tomto ohledu podstatně skoupější (rozdělil pouze něco málo přes dvě stovky 

milostí a nevyhlásil žádnou amnestii). Štědřejší byl Havel i při udělování státních 

ocenění jako jsou Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka a medaile Za hrdinství a Za 

zásluhy, kterých rozdal na čtyři stovky, zatímco jeho nástupce necelou polovinu193, 

přičemž Havlovi ve vybírání vhodných adeptů pomáhala komise sestavená z 

nestranných historiků a některých politiků, zatímco Klaus se rozhodoval většinou 

sám. Zajímavá je i Týdnem nadhozená problematika prezidentských vet, která 

Klaus coby premiér u Havla výrazně kritizoval jako pošlapání základů 

demokratického uspořádání státu - nyní se však karta obrátila a pro Klause se stalo 

veto jednou z nejsilnějších zbraní v politickém arsenálu především proti levicovým 

vládám, což neuniklo kritice ze strany Havla ani novinářů. Zároveň je patrné, že byl 

Václav Klaus i během svého druhého volebního období nadále srovnáván se svým 

předchůdcem v úřadu prezidenta ČR.  

 

4.1.4 Čtvrtá hypotéza - Postoj k EU 
 

 O vztahu obou prezidentů k EU pojednávala blíže již kapitola 1.4 "Vztah 

českého prezidentství a EU", ze které je patrné, že Václav Havel a Václav Klaus 

mají na tuto problematiku opačné názory. Nyní se však podíváme na to, zda je tento 

fakt zachycen i v Týdnu a jak to případně ovlivňuje jejich mediální obraz. Během 

obou druhých funkčních období se napříč všemi rubrikami časopisu Týden objevila 

řada článků, zmiňující postoje prezidenta Havla či prezidenta Klause k EU. Téma 

Evropské unie je jako vedlejší uvedeno častěji, my jsme však vybrali pouze ty 

články, ve kterých jde o téma jediné a tudíž hlavní. Jak je v nich vykreslován postoj 

prezidentů k Evropské unii? U obou cela jednoznačně. 

  

                                                
192 Týden 16/2008, str. 3 
193 Týden 44/2010, str. 16 
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Tab. 14: Postoj prezidentů k EU během jejich druhého funkčního období  

 Václav Havel Václav Klaus 

Období 1998-2002 2008-2011 

Počet článků o vztahu prezidenta k EU 19 33 

Postoj 

Pozitivní 15 0 

Neutrální či s výhradami 4 3 

Negativní 0 30 

 

 Z tohoto šetření vychází Václav Havel jako jednoznačný zastánce EU, 

zatímco Václav Klaus jako jednoznačný kritik. Na jejich adresy jsou proto vznášeny 

opačné a často dosti vyhraněné soudy a oba jsou stavěni do rozdílných rolí.  

 Václav Havel je ve vztahu k EU zmiňován v drtivé většině příspěvků jako 

ten, kdo podporuje a propaguje myšlenku evropské integrace, která skutečně patřila 

mezi jeho oblíbená témata. V Týdnu je dokonce označen jako "lobbista číslo 

jedna"194 a ten, kdo "nás do Evropy táhl jako remorkér"195. V souvislosti s jeho 

zahraničními postoji je zdůrazňováno jeho solidní zahraniční renomé a tak je Havel 

stavěn do role pozitivního reprezentanta země (6x). Na jeho adresu proto padají 

pozitivní ohlasy: "Havel je tím, co ČR prodává v cizině nejlépe",196 má obrovský 

respekt mezi státníky a špičkovými politiky v západní Evropě197 a dokonce je 

označen i za "jakéhosi středoevropského dalajlámu."198  

 Co se Havlových drobných výhrad k EU týče, v článcích se několikrát 

vyskytuje jeho přesvědčí o nutnosti diskutovat o reformách a rychlosti rozšiřování 

unie (4x). V rámci navrhovaných reforem přišel Havel s myšlenkou 

dvoukomorového Evropského parlamentu. Zároveň však odkrýval své přesvědčení, 

že začlenění do evropských integračních struktur neznamená omezení vlastní 

národní identity a svobody. (6x) 

 Přístupová jednání sice začala již za Havla, do EU však poněkud paradoxně 

dovedl Česko až Havlův nástupce, za jehož prezidentství došlo jak k referendu, tak 

k samotnému vstupu země do unie. Václav Klaus je přitom vyobrazován jako ostrý 

kritik EU. Naprostá většina příspěvků o vztahu prezidenta Klause k unii vystihuje 
                                                
194 Týden 51/2002, str. 12 
195 Týden 42/2002, str. 15 
196 Týden, 4/1998, str. 24 
197 Týden 38/1999, str. 14 
198 Týden 8/2011, str. 72 
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jeho negativní postoj, což má však výrazný vliv i na jeho mediální obraz. K 

potvrzení této hypotézy nám vhodně poslouží specifické role, do nichž je prezident 

Klaus stavěn. Jeho negativní vztah k EU totiž charakterizuje řada konkrétních 

označení jeho osoby, často ne zcela lichotivých - je vyobrazován coby antievropan 

(1x), kazievropan (1x), eurodisident (4x), vzhledem ke svému zatvrzelému postoji 

coby "Jan Hus z Hradčan" (1x)199 nebo "Doktor No z Prahy" (1x)200. V souvislosti s 

EU se také objevuje hypotéza o Klausově rusofilství (2x), která přináší přesvědčení, 

že  Klaus  se  v  zahraniční  politice  orientuje  na  východ  a  ve  svém  odporu  proti  

evropské integraci skrytě hájí ruské zájmy. Vyslovuje ji například jeho bývalý 

spolupracovník, ekonom Tomáš Ježek: "Kdo jiný má zájem na tom, aby EU byla 

rozdrobená a nefungovala?"201 Také je zmíněn Klausův protestní přístup, 

zachycený v den vstupu ČR do Evropské unie (2x), který Klaus "oslavil" výstupem 

na horu Blaník, kde podle pověsti sídlí vojsko, jenž se vydá českému národu na 

pomoc, až mu bude nejhůře.  

 Suverénně nejčastěji se však Klaus objevuje jako kritik euroústavy a 

především Lisabonské smlouvy (12x), která se tak stala v druhém prezidentském 

období stěžejním pilířem jeho kritiky namířené proti EU, neboť se Klaus obával 

ztráty identity a suverenity ČR po jejím podepsání. Vedle Lisabonské smlouvy se 

druhým nejčastěji objevujícím tématem stala eurozóna - Klaus tak vystupuje i jako 

kritik zavádění jednotné měny eura (6x). V této souvislosti mu však nahrála krize v 

Řecku, o níž sám prohlásil: "Některá média mě citují, že krizi v Řecku zavinilo euro 

a že je to moje kritika existence společné evropské měny. Ale já nic takového 

neříkám. Krizi způsobilo, že si Řecko zvolilo euro - a to je úplně jiné poselství... 

Řecko ale paradoxně pomohlo. Věřím, že lidé začínají brát ekonomickou dimenzi 

vážně."202      

 Neutrální postoj vůči EU přináší pouze smíření Klause s nastalou situací v 

momentě, kdy se země připravuje na půlroční čestné předsednictví EU (3x). Klaus 

si však rychle nachází jiného oponenta - proevropského Mirka Topolánka a jeho 

menšinovou vládu (3x), což přinese Klausův definitivní rozchod s ODS.  

 

                                                
199 Týden 50/2008, str. 65 
200 Týden 5/2008, str. 19 
201 Týden 10/2011, str. 22 
202 Týden 19/2010, str. 22-24 
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4.1.5 Pátá hypotéza - Soukromí 
 

 Při ověřování vlivu soukromí na mediální obraz prezidenta se budeme 

pohybovat ve dvou hlavních kategoriích, stanovených s ohledem na objekty našeho 

zájmu. Jde o kategorie "zdravotní stav" a "manželství". U první problematiky 

probíhal výběr odpovídajících článků v archivu výsledkům vyhledávání pomocí 

klíčových slov "Havel / Klaus, zdraví, nemoc, operace" a jejich kombinace, u druhé 

byla pozornost zaměřena na klíčová slova "Havel / Klaus, manželka, Dagmar 

Havlová / Livia Klausová, první dáma", přičemž se stále pohybujeme v druhém 

prezidentském období obou hlavních aktérů této práce. Kritériem pro výběr článků, 

zabývajících se manželstvím prezidentů ČR, se stala i účast obou partnerů v textu 

sdělení. 

 

Graf 3: Četnost článků v časopise Týden, týkajících se zdravotního stavu a 

manželství prezidentů ČR 

 
 

 Z grafu je na první pohled patrné, že se Týden zabýval ve zkoumaném 

období podstatně víc soukromím Václava Havla, než Václava Klause. U 

zdravotního stavu je to zapříčiněno tím, že zatímco Havla pronásledovaly po celé 

jeho prezidentství četné zdravotní komplikace, kvůli kterým musel mnohokrát 

vyhledat lékařskou péči a nemohl naplno vykonávat svou politickou funkci, u 

Klause se závažnější zdravotní komplikace, které by výrazněji omezovaly výkon 

jeho funkce, neprojevily. 

Zdraví Manželství

19

39

4

15

Zdravotní stav a manželství prezidentů ČR

V. Havel V. Klaus
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 Hlavními tématy, které se v souvislosti s Havlovými nemocemi v Týdnu 

objevují, jsou prezidentovy operace (8 článků), rozhovory s odborníky o Havlově 

zdraví (4 články),  drobnější onemocnění (3 články), obavy občanů o jeho zdraví (3 

články), ale také polemika, zda mají politici v péči o zdraví nějakou protekci, která 

dochází k závěru, že ano, neboť mají mnohdy k dispozici vlastní odborný tým (1 

článek). Nemoci Václava Havla také přinesly nárůst diskuzí o jeho budoucím 

nástupci (3 články). 

  Vzhledem k závažnosti zdravotních komplikací je Václav Havel 

zobrazován v Týdnu jako prezident mezi nemocí a politikou a prominentní pacient, 

jehož léčba probíhá pod bedlivým dohledem veřejnosti. Články, týkající se jeho 

operací, pojednávají o operaci tlustého střeva a následném ozdravném pobytu v 

rakouském Innsbrucku (4x), druhé fázi této operace provedené v Praze (2x) a 

operaci břišní kýly (2x). Informace o drobnějších nemocech zahrnují zápaly plic a 

virózy horních cest dýchacích. V rozhovorech o Havlovo zdravotním stavu jsou 

dvakrát dotazováni rakouský lékař Ernst Bodmer a Havlův osobní lékař Ilja Kotík, 

dále pak v jednom případě anesteziolog Bohumil Limberk a odborník na 

psychologii pacientů Radim Honzák. Týden také dvakrát upozorňuje, že za celou 

dobu prezidentování byl Havel hospitalizován šestnáctkrát a na lůžku strávil více 

než dvě stovky dní.203  

 Jak již bylo řečeno, na rozdíl od pacienta Havla nebyly s Václavem Klausem 

během jeho druhého volebního období spojovány výraznější obtíže ovlivňující jeho 

fyzické zdraví. Otázka zdravotního stavu se u něj však přesunula ke zdraví 

psychickému, neboť se během zkoumaného období objevily v tisku úvahy několika 

psychologů a renomovaných doktorů, zda je Václav Klaus duševně zdráv, nad čímž 

se Týden pozastavuje ve třech článcích. Šlo povětšinou o Klausovi odpůrce a 

kritiky, mezi něž se řadí i kněz Tomáš Halík, který se v rozhovoru poskytnutém pro 

Týden taktéž vyslovil pro prezidentovu výraznou poruchu osobnosti, která se 

projevuje těžkým a nezvládnutým narcismem.204 Spíše než skutečné zdravotní 

obtíže však vyvolal tyto reakce nekompromisní a arogantní styl Klausova 

vystupování.  

                                                
203 Týden 30/2002, str. 20 
204 Týden 12/2011, str. 52 
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 Otázka manželství je pak spjata u Havla s jeho hojně diskutovaným a na 

veřejnosti ze všech možných stran propíraným sňatkem s populární herečkou a 

zprvu poměrně nepopulární první dámou Dagmar Veškrnovou. Manželství 

prezidenta Klause přitom takovému drobnohledu podrobeno není. Stejně jako jsme 

se již zabývali sociálními rolemi, které v různých situacích zastávají prezidenti ČR, 

provedeme stejný druh šetření i u jejich manželek. Počet článků, ve kterých se v 

této roli objevují, logicky kopíruje počet článků pojednávajících o manželství 

prezidenta republiky. Vedle hlavní role, manželky prezidenta republiky, však obě 

dámy zastávají v různé míře i řadu dalších rolí. 

 

Tab. 15: Sociální role Dagmar Havlové a Livie Klausové v časopise Týden 

 D. Havlová L. Klausová 
Manželka prezidenta 39 15 
První dáma 3 6 
Paní na Hradě 1 4 
Doprovod při oficiálních příležitostech 4 2 
Doprovod při neoficiálních příležitostech 3 - 
Herečka 5 - 
Kulturní patronka 1 - 
Opora v nemoci 5 - 
Politická zastánkyně prezidenta 6 - 
Charitativní činitelka 5 1 
Zastupitelka při přebírání cen prezidenta  1 - 
Objekt bulvárních novinářů a spisovatelů 5 3 
Terč anekdot  2 1 
 

 Jak Týden hned v pěti článcích na toto téma upozorňuje, veřejnost nepřijala 

Dagmar Havlovou coby novou manželku prezidenta ČR s velkým nadšením. Díky 

tomu se zde objevily i spekulace, že její neoblíbenost a některé aféry spjaté s 

prvním párem jsou základními příčinami postupného poklesu popularity 

prezidenta.205  V obtížných životních momentech, spojených především se 

zdravotním stavem prezidenta Havla, ale i s jeho hádkami s politickými elitami, 

však stojí za svým mužem a tak je v Týdnu např. hned ve třech příspěvcích 

zmíněno, kterak někdejšímu premiérovi Zemanovi první dáma vzkázal, že už mu za 

jeho chování nikdy nepodá ruku.206 Zároveň je však v Týdnu vzpomínáno počáteční 

období Dagmar Havlové v roli lehce "zoufalé" manželky prezidenta, kdy si v 

                                                
205 Týden 9/1999, str. 26 
206 Týden 18/2001, str. 13 
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několika případech nepočínala zrovna nejšťastněji a stala se jakýmsi nechtěným 

zdrojem faux-pas. Asi největší skandál se odehrál při Havlově druhé volbě českým 

prezidentem v roce 1998, kdy republikánský poslanec Vik prohlásil, že by se měl 

Havel stydět, na což první dáma zareagovala hlasitým zapískáním na prsty. 

 Ve srovnání s Havlovými zůstává manželství prezidenta Klause výrazněji v 

ústranní jeho veřejné funkce - manželka Livia nečiní tak diskutabilní kroky ani 

vyjádření, sice také stojí při svém muži při oficiálních příležitostech, ale přesto jí 

není tolik vidět a i proto se na ní zaměřuje pozornost médií o poznání méně. Když 

už si jí Týden všímá, popisuje jí jako elegantní, vznešenou a kultivovanou první 

dámu, která si udržuje vliv především na chod Klausova rodinného zázemí, ale také 

ovlivňuje třeba i personální složení na Pražském hradě. Klausovi si však své 

soukromí bedlivěji hlídají, avšak vzhledem k nemocem prezidenta Havla, jejichž 

průběh je sledován širokou veřejností a dřívější, "komerční" herecké popularitě jeho 

druhé manželky Dagmar, to mají v tomto ohledu přece jen snazší než jejich 

předchůdci. Přesto se i prezident Klaus se svou manželkou dostali již několikrát na 

přední stránky bulvárních plátků, na což ve třech případech upozorňuje i Týden.207 

  

  

                                                
207 Ve všech případech jde o údajné nevěry, spáchané povětšinou Václavem Klausem, který však 
takové náznaky hbitě dementuje. Jeho manželka Livia  však tento fakt zcela nepopírá. Tvrdí ale, že 
nevěrné chování jejího muže je již minulostí. Tuto výpověď podává i ve své knize Smutkem 
neobtěžuji, vydané v roce 2009 nakladatelstvím Lidové noviny.   
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4.2 Vyhodnocení výzkumu  
 
 Skrze výzkum pěti pracovních hypotéz jsme se nyní dostali k závěru našeho 

šetření a tedy k zodpovězení otázek, nakolik se které hypotézy potvrdily a jak 

dopadla hlavní hypotéza této práce. Připomeňme, že jsme zkoumali především 

druhá funkční období prezidentů ČR a využili jsme k tomu postupů kvantitativní 

obsahové metody, doplněné však prvky z metody kvalitativní. Jako východisko na 

začátku výzkumu vhodně posloužilo zjištění četnosti všech článků, ve kterých se za 

zkoumané období v nejrůznějších souvislostech objevily Václav Havel a Václav 

Klaus a následné rozdělení těchto článků dle jednotlivých rubrik, do nichž náleží v 

tištěné verzi časopisu Týden náleží.   

 První pracovní hypotéza se týkala prezidentských voleb. Z výzkumu 

četnosti článků, které se zabývaly oběma prezidenty a jejich druhou prezidentskou 

volbou, jsme zjistili, že podíl příspěvků, které se věnují objektům našeho zájmu, v 

tomto období stoupá a prezidentská volba se tak řadí mezi hlavní témata spjatá s 

Václavem Havlem a Václavem Klausem. Vidět je to především na případě 

Klausovy volby v roce 2008, jenž přitahovala o něco větší mediální pozornost. V 

časopise Týden se jí týká ve vybraném období 42 článků. Tento údaj lze porovnat 

např. se zjištěním četnosti článků, týkajících se dalšího nosného tématu - jím je pro 

Klause  třeba  Evropská  Unie.  Týden  dává  EU  a  Klause  do  souvislosti  v  33  

příspěvcích, naproti tomu např. téma Klausova soukromí se objevuje v pouhých 19 

článcích.  

 Nižší počet příspěvků však zaznamenala Havlova prezidentská volba, což 

však bylo dáno její menší mediální zajímavostí. Se znovu zvolením Havla se 

předem počítalo a to i v časopisu Týden - proti Havlovi navíc nestanul žádný vážný 

kandidát, se kterým by byl Havel srovnáván a tak se jeho předvolební kritika 

smířlivě omezila jen na několik dílčích výtek. Patrně i proto se Havel odhodlal ke 

svému předvolebnímu Rudolfínskému projevu, ve kterém výrazně kritizoval 

Václava Klause, ale také část těch, kteří ho následně měli zvolit. Vedle kritiky jim 

však nabídl i svou vizi, se kterou následně v prezidentských volbách uspěl, ačkoli 

ne tak snadno, jak patrně očekával. Přesto však šlo o podstatně hladší průběh volby, 

než jak tomu bylo následně v případě jeho nástupce. 
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 Souboj  Klause  se  Švejnarem se  dá  označit  za  těžší  volbu,  než  jakou Klaus  

absolvoval poprvé proti Sokolovi a dalším protikandidátům. Švejnar se totiž v 

průběhu předvolebních příprav změnil v protivníka Klausovi rovného a výsledek 

volby tak zdaleka jistý nebyl. To však jen zvýšilo mediální přitažlivost tohoto 

tématu. I analytici Týdnu si všimli, že se Klaus držel před volbou ve svých 

vyjádřeních nezvykle zpátky, což potvrdil i jeho novoroční projev 1. 1. 2008, kdy se 

v prvé řadě snažil nenaštvat volitele. Jak na Klausovi, tak především na do té doby 

veřejnosti neznámém Švejnarovi je přitom v souvislosti s volbou vidět, že v jejím 

období jsou příspěvky v Týdnu obsahující zmínky o nich daleko výrazněji 

personalizované, neboť jdou stranou různé jiné kauzy a do centra pozornosti se 

dostávají především samotní kandidáti, jejich preference a postupy. Klaus během 

volby sám sebe označoval za politika, jehož přesvědčení již ostatní znají a proto 

nevedl tak aktivní kampaň, jako jeho protivník. Přesto se častěji stával, jak ukázal 

výzkum, hlavním aktérem mediálních sdělení v Týdnu, který jej sice zprvu 

označoval za favorita, ale následně toto vyjádření mírnil - stejně jako ve veřejném 

mínění,  i  uvnitř samotné  redakce  se  začaly  evidentně rozcházet  názory  na  oba  

kandidáty a pozice Klause a Švejnara se takřka vyrovnaly. Volitelé však nakonec 

rozhodli pro Klausovo setrvání. Naše první hypotéza každopádně byla zodpovězena 

pozitivně - o Havlovi, Klausovi a jejich mediálním obrazu nám povědělo období 

prezidentské volby mnohé. Především však připravilo půdu pro další zkoumání 

jejich obrazů v druhém prezidentském období. 

 V druhé hypotéze jsme přistoupili na základě zkušeností ze životopisné 

části práce k druhým funkčním obdobím Havla a Klause z kritického pohledu, 

neboť i řada historiků a politologů se v tomto období staví proti oběma prezidentům 

poměrně kriticky. A tak nás zajímalo, jestli se s tím shoduje i mediální obraz hlav 

státu v Týdnu. Zkoumali jsme tentokrát omezenější rozsah článků - rubriku "Názory 

a komentáře", kde se z analytické části časopisu nejčastěji objevují otevřená a 

kritická hodnocení. Oprávnění pro kritický přístup, ale i další dodatečné vysvětlení 

zvoleného zkoumaného období přináší i teorie, že během druhého období je již po 

všech stránkách známou osobností a také se nemusí snažit zavděčit svým volitelům, 

neboť kandidovat pro třetí období u nás není ústavně možné. Ve snaze zapsat se 

nějakým výraznějším způsobem do dějin tak může prezident činit i diskutabilnější 

kroky, nekompromisněji postupovat ke svým kritikům a více se pokoušet 
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prosazovat vlastní záměry. Václavu Havlovi však tuto situaci výrazně ztěžovaly 

jeho vracející se zdravotní problémy a také nepříznivá politická situace, kdy se do 

čela státu dostala superkoalice dvou největších politických stran ČSSD a ODS, v 

důsledku čehož byl výrazně omezen jeho vliv. Havel se však nedal a dohnal 

opozičně smluvní návrhy na změny v zákonech až před Ústavní soud, čímž se 

Týden zabývá poměrně výrazně. Stejně tak věnuje časopis pozornost Klausově další 

kritice Evropské unie a především euroústavy a Lisabonské smlouvy. Na pozadí 

aktuálních sporů jsou však oběma prezidentům víc a víc připomínány i jejich vlastní 

politické prohřešky z dřívější doby, čímž je potvrzena část druhé hypotézy, týkající 

se narůstající kritiky prezidentů. Avšak negativnější vnímání u Klause potvrzeno 

nebylo, neboť se komentáře Týdne stavěly obdobně kriticky k oběma prezidentům a 

nepodařilo se vypozorovat nějaké větší zaujetí vůči jednomu z prezidentů. 

  Třetí hypotéza se zaměřila na rozpory mezi samotnými hlavními aktéry této 

práce, resp. na vyobrazení jejich vztahů, což dopadlo takto - pokud se Václavové 

Havel a Klaus objevili v nějakém článku pospolu a byl mezi nimi naznačen nějaký 

konkrétní přímý vztah, šlo během Havlova i Klausova prezidentství především o 

konfliktní úroveň sporů, přičemž Havel s Klausem pouze měnily role, které přitom 

zastávali. Témat, ve kterých se neshodli, byla a do současné doby je spousta.  

 Rozporu mezi Havlem a Klausem se týkala i čtvrtá hypotéza, která 

potvrdila naprosto protichůdný přístup k evropské integraci i jeho vliv na mediální 

obraz prezidentů. V souvislosti s tímto tématem byl Havel prezentován jako 

vhodnější zahraničí zástupce země, který se i vlivem kladného přístupu k EU těší na 

Západě skvělému renomé, zatímco Klausovi byla přisuzovaná řada negativních rolí, 

jenž ho dostávají do postupné mezinárodní izolace, což výrazně ovlivňujíce i jeho 

obraz v domácí politice. Havel naopak při domácích problémech mohl 

argumentovat alespoň zahraničními úspěchy a kontakty. A pokud to nedělal on, 

dělala to za něj média - Týden si totiž Havla cení jakožto člověka, který dělá 

nejlepší reklamu české zemi v zahraničí.  

 Jelikož k prezidentským osobnostem patří i jejich soukromí, týkala se pátá 

hypotéza právě prezidentských domácností. U Klause však výraznější vliv 

soukromí na jeho mediální obraz, vyprodukovaný Týdnem, vypozorován nebyl, 

zato u Havla tomu bylo přesně naopak - zdravotní problémy a manželství s Dagmar 

Veškrnovou se na jeho obrazu (nejen) v tomto časopise podepsalo výrazně. Jeho 
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soukromé problémy dokonce začaly být dávány do souvislostí s jeho snižující se 

popularitou. Postupem času je však možné vypozorovat změnu i ve vnímání pozice 

Dagmar Havlové, na kterou si veřejnost i média jednoduše zvykli. 

 Nyní se však již dostáváme k hlavní hypotéze této práce, spočívající v 

přesvědčení, že zkoumaný mediální obraz Václava Havla a Václava Klause coby 

prezidentů ČR je v některých rysech shodný a v jiných rozdílný. Pracovní hypotézy 

nám ukázaly, že stěžejní témata jako prezidentské volby, vztah k EU, zásadní 

politické činy a otázky z minulosti a v neposlední řadě i pevné, byť u obou 

prezidentů odlišné politické a světonázorové přesvědčení mají výrazný vliv na 

jejich mediální obraz. Během druhého prezidentského období se však našla řada 

témat, díky nimž byla role prezidentů ČR vnímána spíše negativně, ačkoliv si 

obzvlášť při politických krizích zachovávali svou tvář. Redaktoři Týdne také s 

částečnou výjimkou druhé prezidentské volby přistupovali k oběma prezidentům 

poměrně objektivně, neboť se snažili najít nejen mínusy ale i plusy jejich vlády. 

Rozdílnosti v konstituování mediálního obrazu se tak týkaly především vyznění 

jednotlivých témat a především některých specifických sociálních rolí, do kterých  

oba politici vstupovali. I hlavní hypotéza tak nakonec byla potvrzena - přístup k 

médií je k oběma prezidentům obdobný, avšak výsledný mediální obraz přece jen 

rozdílný. Ovlivňují ho především nejvýznamnější kauzy, spojené s jednotlivými 

jmény a také zakořeněný stereotyp o moralizujícím filosofovi a marodovi Havlovi, 

který se většímu uznání těší v zahraničí, než na domácí scéně a pragmatickém 

ekonomovi a euroskeptikovi Klausovi, který válčí jak doma, tak v zahraničí. Oba se 

navíc dostávají do pravidelného konfliktu navzájem, byť v současnosti již mezi 

nimi není patrné takové jiskření, jako tomu bylo v době, kdy se na hlavu prezidenta 

Havla snášela kritika premiéra Klause. 
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5. Závěr  
 

 Václav Havel jednou pronesl: "Já si nemyslím, že moderní české dějiny mají 

být pojímány jako dějiny osobního vztahu mezi mnou (Václavem Havlem  - pozn. 

aut.) a Václavem Klausem. Naopak: tohle novinářské klišé mne už po léta hrozně 

rozčiluje... Důležitější samozřejmě, než jestli si jdou dva lidi navzájem na nervy, 

jsou jejich názory na svět, jejich politické skutky, jejich projevy a texty, jejich vliv a 

případné dědictví. A to musí posoudit jiní."208 A skutečně se tak děje, dodnes mnozí 

posuzují myšlenky, přínos a vliv bývalého prezidenta Havla a současného 

prezidenta Klause, přičemž se někteří staví na tu, jiní na onu stranu dle svých 

vlastních preferencí. Činí to jak odborná, tak i laická veřejnost - z první skupiny 

zejména historici, politologové a samozřejmě novináři, kteří mají v současném 

světě nemalý vliv, řadu funkcí, ale i pokročilejších možností především v oblasti 

technického zpracování, jak jsme si ukázali v kapitole o médiích a dnešní 

společnosti. 

 Václav Havel je přitom povětšinou vykreslován především jako bývalý 

disident, první český prezident a od roku 2003 první český ex-prezident. V roli 

disidenta se navždy zapsal do dějin republiky svým podílem na sametové revoluci a 

pádu komunismu, v roli presidenta strávil na Pražském hradě více jak deset let, 

neboť kromě dvou prezidentských období v rámci České republiky zastával ten 

samý úřad ještě ve společném státu československém. Stál tak u zrodu samostatné 

republiky, pomáhal formovat její politickou kulturu a také chápání role českého 

prezidenta v ní. Snažil se při tom prosazovat své pojetí společnosti, v němž kladl 

důraz především na morálku a občanskou společnost. Od opozice si přitom 

vysloužil označení "pravdoláskař", což je neologismus spojující dvě pro Havla 

významná a snadno rozpoznatelná slova. V české politické realitě se však Havel 

přece jen naučil uvažovat trochu realističtěji a to třeba v tom ohledu, že nelze říkat 

pravdu vždy naplno.  

 V roce 1998 se Havlovi podařilo obhájit navzdory osobním problémům 

především v podobě vytrvalých zdravotních obtíží svou prezidentskou pozici, avšak 

v roce 2003 již odešel do zaslouženého politického důchodu. Jedním ze stěžejním 

                                                
208 HAVEL, Václav; HVÍŽĎALA, Karel. Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006, str. 144. 
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politický témat Václava Havla byla během jeho prezidentování integrace kontinentu 

a postavení České republiky - po tragických zkušenostech 20. století se nedílnou 

součástí všech jeho úvah stalo zajištění evropské vnitřní i vnější bezpečnost a 

prosazování lidských práv. I díky řadě přesvědčivých vystoupení si vybudoval v 

zahraničí vynikající jméno, ze kterého těžil i v momentech zaváhání na domácí 

politické scéně, kde dodnes zůstává výraznou politickou autoritou, ačkoliv již žádný 

oficiální úřad nevykonává. 

 Na postu prezidenta vystřídala Havla neméně výrazná osobnost Václava 

Klause. Ekonom, ministr financí, předseda Občanského fóra a ODS, premiér, 

předseda sněmovny - to jsou všechno významné položky v jeho profesním 

životopise. Také se podílel na setnutí komunistické hydry, ovšem ne tak aktivně, 

jako dlouholetý bojovník za demokracii a jeho názorový rival Václav Havel (který 

si odseděl řadu let v komunistických věznicích).  

 Klaus je dnes již zkušeným politikem, avšak do deštného pralesa české 

politiky se vydal kácet stromy až po roce 1989 - zaznamenal však raketový 

politický vzestup a brzy se stal jedním z lídrů české politiky. Jeho častý 

konfrontační postoj jakoby se při tom nesl v duchu rčení "když se kácí les, lítají 

třísky" - Klaus má patrné tendence ke zviditelňování se, rád šokuje, provokuje, 

vyjadřuje se arogantně, ale také si stojí za svým slovem a někdy dokáže přece jen i 

zmírnit, když si to politická situace žádá, jako se tomu stalo třeba při dvacátém 

výročí převratu, kdy vysekl ojedinělou poklonu Václavu Havlovi: "Pro  mne  je  

jedna věc jistá. Události, které se staly před dvaceti lety, jsou spjaté s jednou 

osobou a tou je můj předchůdce v prezidentském úřadě Václav Havel."  

 Nedá se však říct, že by byl Klaus v klasickém slova smyslu populista, 

neboť v  řadě oblastí  šel  a  jde  proti  veřejnému mínění.  I  on  se  však  snaží  prosadit  

svůj pohled na společnost, značně ovlivněný celoživotní láskou k ekonomii. 

Programově si vy budoval obraz moderního politického konzervativce a toho se 

drží dodnes. Je však také původcem řady kontroverzí, z nichž nejvýraznější jsou 

spjaté s jeho nacionalistickým smýšlením, neboť vyhlásil dlouhodobý boj Evropské 

unii. I v postoji k evropské integraci se tak rozchází názory prvního a druhého 

prezidenta České republiky, mezi kterými je ale celá řada dalších rozporů. Chtě 

nechtě a navzdory přání Václava Havla uvedenému výše je proto zajímavé sledovat 

jejich potýkání. Nebylo to ani prioritou této práce, avšak při výzkumu mediálního 
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obrazu obou politiků zkrátka musela přijít řeč na vymezování se jednoho vůči 

druhému.  

 V teoretické, metodologické a praktické části této práce jsme se však 

především zaměřili na pokus o zaznamenání mediálního obrazu prezidentů ČR, 

který jsme omezili na jejich druhé funkční období. U obou prezidentů de facto 

začalo druhou prezidentskou volbou, kterou jsme se snažili přiblížit také. Vedle 

časového vymezení probíhalo i vymezení zkoumaného materiálu - časopis Týden 

by se přitom dal svým ideologickým zaměřením vyhodnotit spíše jako 

pravostředový, snaha o objektivitu sice vypozorovat šla, avšak v analytické části 

dostávaly názory redaktorů volný průchod a projevila se poměrně velká míra 

kritičnosti. Týden však každopádně poskytl velké množství zajímavého materiálu a 

potvrdil tak, že jeho čísla bývají pravidelně nabita řadou informací. Za jediný 

nedostatek ve zpřístupněném archivu tak lze považovat absence fotografií, která 

znemožnila eventuelní obrazovou analýzu.  

 Během obsahové analýzy časopisu Týden jsme si vytyčili základní hypotézy 

a když se podíváme na jejich přehled v kapitole 4.2 (Vyhodnocení výzkumu), 

nezbývá než dodat, že se většina z nich podařila potvrdit, ať už jde o zvýšenou 

pozornost věnovanou prezidentům ve volebním období, kritiku jejich počínání či 

ovlivňování jejich mediálního obrazu některými hlavními tématy. Nepochybně 

zajímavé pak bylo vymezování protichůdných a navzájem kritických postojů 

Václavů Havla a Klause, čemuž byl v Týdnu ve zkoumaném období věnován velký 

prostor.  

 Vyrovnávání se s kritikou je při tom kapitolou, která dál obnažuje povahy 

dosavadních českých prezidentů. I u prezidenta sice platí, že je jen člověk, který 

dělá chyby, ale je jen na jeho nátuře, nakolik si chyby uvědomuje a připouští. 

Hloubavého a pochybujícího disidenta Havla česká politika postupně zocelila a 

vybavila vyšší odolností vůči pochybování o vlastních nedostatcích, Václav Klaus 

je od přírody vybaven smyslem hledat chyby spíše všude kolem, než u sebe. Co 

však nezvládnou sami mocnáři, zastanou zprostředkovatelé politické reality 

masovému publiku - média. Přístup Týdne by se dal v tomto směru označit za 

obzvlášť bedlivý, neboť jeho redaktorům patrně neunikla žádná závažnější kauza, 

týkající se českých prezidentů. 
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 Několikrát byla také v této práci zmiňována otázka ex-prezidentství - ani po 

odchodu z funkce se totiž neztratila pozornost médií věnována osobě Václava 

Havla, ačkoliv je na rozboru článků v Týdnu patrné, že je aktuální prezident 

výrazněji sledovanou osobou. I Klause však čeká po vypršení jeho prezidentského 

mandátu odchod z funkce, ačkoliv ani u něj se nedá očekávat, že by se stáhl zcela 

do ústraní. V lednu 2013 každopádně proběhne volba nového, v pořadí již třetího 

prezidenta ČR. Do té doby však bude na Hradě úřadovat a média svými výroky 

zaměstnávat Václav Klaus, jehož mediální obraz jsme se ve zpravodajsko-

analytickém časopise Týden současně s tím Havlovým pokusili z jednotlivých 

střípků složit. 
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80-7215090-1 

● HAVEL,  Václav;  HVÍŽĎALA,  Karel.  Prosím stručně. Praha. Gallery, 2006. 

ISBN 80-86990-00-1 

● HOZNAUER, Miloslav. Václav Havel. Komenium: Praha, 1991. ISBN 80-

85426-02-1 

● KEANE, John. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox 

globator, 1999. ISBN 80-7207-308-7  

● KLAUS,  Václav.  Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. on-line text: 

http://media.klaus.cz/files/autobiografie.pdf 

● KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. Brno: Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-

024-1  

● PEHE, Jiří. Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010. 

ISBN 978-80-7260-240-7  

● PREČAN, Vilém; TOMSKÝ, Alexandr. Václav Havel. O lidskou identitu. Praha: 

Rozmluvy, 1990. ISBN 0-946352-04-6 

 

Praktická část 

 

● internetový archiv časopisu Týden 

viz. http://www.tyden.cz/archiv_1001_stranka.html  
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7. Přílohy 
 
Seznam tabulek a grafů  
 

Tabulky 

1. Dosavadní úspěšné prezidentské volby v ČR  

2. Základní ideové rozdíly mezi V. Havlem a V. Klausem  

3. Četnost mediálních sdělení s účastí prezidentů ČR  

4. Téma Havel / Klaus v titulku článku v časopisu Týden  

5. Četnost článků v časopise Týden týkající se ex-prezidenta V. Havla  

6.. Četnost mediálních sdělení souvisejících s druhou prezidentskou volbou  

7. Vývoj mediálního obrazu Klausova protikandidáta Jana Švejnara v 

časopisu Týden před prezidentskou volbou v roce 2008 

 

8. Články v rubrice "Názory a komentáře"  

9. Hlavní a vedlejší témata prezentovaná v názorech a komentářích  

10. Sociální role V. Havla a V. Klause v rubrice "Názory a komentáře"  

11. Výskyt V. Havla a V. Klause v jednom článku  

12. Hlavní témata ve vztahu V. Hlava a V. Klause (období 1998 - 2002) dle 

výzkumu v časopisu Týden 

 

13. Hlavní témata ve vztahu V. Hlava a V. Klause (období 2008 - 2011) dle 

výzkumu v časopisu Týden 

 

14. Postoj prezidentů k EU během jejich druhého funkčního období  

15. Sociální role Dagmar Havlové a Livie Klausové v časopise Týden  

 

 

Grafy 

1. Rozmístění článků v časopise Týden  

2. Hodnocení vztahu V. Havla a V. Klause ve všech článcích Týdne s 

výskytem obou politiků (za Havlovo i Klausovo druhé volební období) 

 

3. Četnost článků v časopise Týden, týkajících se zdravotního stavu a 

manželství prezidentů ČR 
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Zestručněna verze záznamového archu 
 Václav Havel Václav Klaus 
Četnost článků, ve 
kterých se vyskytuje 
Václav Havel / Václav 
Klaus 
 

1.) Druhé funkční období 
 
 
2.) Havlovo post-prezidentství 

1.) Druhé funkční období 
 
  

Umístění článku 
(rubrika) 
 
 

 
Pozn. Slovo šéfredaktora (Editorial, Redakční zprávy), Česká 
republika, Aktuálně, Periskop, Kronika, Události, Kauza týdne, 
Speciál, Téma, Reportáž, Rozhovor, Svět  / Zahraničí / 
Civilizace, Ekonomika, Kultura, Média, Lidé / Styl, Panoráma/ 
Fotografie týdne, Názory a komentáře / komentář redakce, 
Glosář / úvaha / analýza, Ostatní (např. historie, ročenka, dopisy, 
poslední strana - výroky dne) 
 

Téma Havel / Klaus v 
titulku: 

  

Havel + Klaus v 
jednom článku (četnost) 

  

Hodnocení vztahu  
V. Havla a V. Klause 
 
 

Spolupráce 
Neutrální 
Bez přímého vztahu 
Konfliktní 

Spolupráce 
Neutrální 
Bez přímého vztahu 
Konfliktní 

Rubrika názory a 
komentáře / glosář 

Počet článků ... Počet článků ...  

Prezident hlavním nebo 
vedlejším aktérem  

Pozn. hlavní A, vedlejší B  

Podílí se na tvorbě 
mediálního obrazu i 
sám prezident?  

Počet ano (= x)  ...  Počet ano (= x) ...  

Celkové vyznění článku 
 

X negativní  
0 neutrální 
1 pozitivní 
2 nelze určit 
 

  
 

2. volba 
Četnost mediálních 
sdělení (článků, zpráv) 
souvisejících s  volbou 
... 
 

• Četnost článků  
• Sociální role - prezident. 
prezident. kandidát, favorit 
volby, vítěz 
• Otázka protikandidáta  
• Hlavní předvolební témata 
(četnost) 
• Předvolební kritika 
 

 
 

Hlavní kauzy a sociální 
role - 2. období 

Prezident 
Prezident. kandidát 
Manžel  
Chartista, disident 
Dramatik, spisovatel 
Reprezentant země v zahraničí  
Dosluhující prezident 

Prezident 
Prezidentský kandidát 
Bývalý premiér 
Expředseda ODS 
Ekonom 
Reprezentant země v zahraničí 
- 7x 
Kritik (např. EU) 
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Vztah k EU ve 2. prez. 
období 
Postoj: 
Negativní X 
Neutrální či s 
výhradami 0 
Pozitivní 1 
 

1998-2002 ...  
 
Pozitivní:  
Neutrální či s výhradami:  
Negativní:  
 
 

2008-2011 ...  
 
Pozitivní:  
Neutrální či s výhradami:  
Negativní:  
 
 

Soukromí - Zdravotní 
stav 
 
Klíčová slova - zdraví, 
nemoc, operace 
 

Četnost článků ... 11 + 8 
 
 
Témata : 
 

Četnost článků ... 4 
 
 

Soukromí - manželství 
(Havel a Dagmar, 
Klaus a Livia) 
 
Klíčová slova - 
manželka, první dáma, 
Dagmar Havlová, Livia 
Klausová 

Spolu v jednom článku ...  
 
 
Sociální role  
- manželka prezidenta 
- první dáma 
- oficiální a neoficiální 
doprovod 
- objekt bulváru 
 

Spolu v jednom článku ...  
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