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Úvod

V době, kdy jsem si vybíral téma diplomové práce, byla česká politická scéna v 

předvolebním období roku 2010. Při shromažďování materiálů, článků, rozhovorů 

a procházení blogů a politických komentářů jsem zjistil, že zachytit aktuální stav 

politického  myšlení,  měnící  se  politické  kultury  a  veřejného  mínění  není 

jednoduché rozhodnutí.  Proto jsem si  vymezil  období  posledních tří  let,  které 

začíná  v srpnu 2008 a končí dopsáním diplomové práce v srpnu 2011. 

Cílem mé diplomové práce je prokázat roli médií při utváření veřejného mínění a 

politického  myšlení  v  České  republice.  Metodou  práce  byla  analýza  odborné 

literatury, vztahující se k tématu práce. Dále jsem čerpal jsem zejména z www 

stránek,  politických komentářů, blogů, oficiálních výzkumů i soukromých sond. 

V první kapitole nazvané Média se pokusím uvést přehled médií. 

Ve druhé kapitole věnované funkci médií vysvětlím vedle samotných funkcí také 

koncepce pasivního a aktivního publika, politiky, roli médií v politickém životě a 

veřejném mínění a v závěru této kapitoly zmíním několik pohledů na politické 

myšlení.

Třetí kapitola patří politickému marketingu. Podobně jako v supermarketech jsme 

ovlivněni reklamou, velmi podobné vlivy vytváří volební kampaň a je věnována 

všem, kteří jsou konfrontováni s politickou nabídkou a poptávkou a jsou nuceni 

volit  mezi stranami,  které mohou na následující  volební období ovlivnit  jejich 

životy, i těm, kteří se rozhodnou nadávat na poměry a k volbám nemají v úmyslu 

chodit. 

Čtvrtá kapitola  je věnována veřejnému mínění, volebním průzkumům i pohledům 

mladé generace na volby a politický život. V této kapitole se zaměřuji také na 

témata, která jsou předmětem ohlasu veřejného mínění a jeho průzkumy. 

V rámci  této  kapitoly jsem si  jako učitel  společenských věd nemohl  odpustit 

zmínku o politickém myšlení mladých lidí. Pro ilustrativní příklad jsem si vybral 

své  studenty čtyřletého a  osmiletého gymnázia v Dobříši  s  ohledem na jejich 

rodinné zázemí, zájmy, vlivy rodiny a školy. 
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1. Masová média

Masová média  jsou často zmiňovaná v nejrůznějších souvislostech v odborné 

literatuře,   veřejných i  soukromých rozhovorech,  a  proto se v této  diplomové 

práci  věnuji    výkladu  pojmů  a  vztahu  k  ostatním typům komunikace.  Mezi 

masová  média  řadíme  tisk,   rozhlas,  televizi,  veřejné  portály  na  internetu, 

komentátorské  blogy,  sociální  sítě  typu  Facebook,  Twitter,  Myspace.  Zejména 

posledně  jmenované  moderní  komunikační  prostředky  našly  uplatnění  pro 

zviditelnění politiků,  politických stran,  občanských společností,  sdružení,  které 

mohou vyvíjet vliv na společnost..1

Jirák a Köpplová ve své knize Masová média jmenují společný charakteristický 

rys médií:

a) Díky  technickým,  organizačním  a  distribučním  možnostem  jsou  (potenciálně)  dostupné  
neomezenému množství adresátů/uživatelů a (reálně) využívané jejich velkým počtem;

b) Nabízejí těmto uživatelům obsahy, které pro ně mohou být z různých důvodů (pro poučení,  
orientaci ve světě, návody na jednání i jako na zdroj zábavy) použitelné;

c) Tyto obsahy nabízejí průběžně nebo pravidelně;

d) Na zájmu a potřebách uživatelů namnoze závisí samotná existence těchto forem komunikace  
(ať z důvodů ekonomických, nebo politických, např. Stranických.)

Sociální, politickou a kulturní roli nehraje jen dostupnost médií „mnoha lidem“, 

ale především fakt, že masová média si postupem času vytvořila výrobní postupy, 

které  jim  dovolují  produkovat  obsahy  aktuálně,  v  krátkých  pravidelných 

periodách (jako denní tisk), nebo dokonce průběžně (jako rozhlas a televize či 

internet). Zatímco Jirák a Köpplová v knize Masová média zmiňují dostupnost 

médií  „mnoha  lidem“,  McQuail  rozlišuje  pojem  masy  a  masovosti,  kdy  je 

mediální sdělení nabízeno  velkému množství lidí prakticky po celé 20. století. 

Média  zprostředkovávají  nějaká  sdělení,  která  pomáhají  vytvářet  poznatky, 

znalosti, vůli, nabízí názory a poskytují zábavu i zamyšlení.

Na jedné straně se ozývají  hlasy,  jak se média významnou měrou podílejí  na 

socializaci moderního člověka, tedy na procesu, jímž se člověk vřazuje do „své“ 

společnosti,  na  straně  druhé  dochází  k  odcizení  a  odlidštění.  Díky  rozvoji 

počítačových sítí,  například portály tradičních masových médií, ryze internetové 

zpravodajské portály, vyhledávače kumulují příspěvky, které reagují na aktuální 

1 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ: Masová média. Praha. Portál 2009
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problémy, k nimž se daný příspěvek či komentář vyjadřuje. Například ještě  tzv. 

blogy  jsou  ve  skutečnosti  pokusem  o  zvýšení  míry  individualizace  veřejné 

komunikace. Naopak www stránky typu  Myspace či Facebook jsou pokusem o 

potenciální masovou nabídku ryze individuálního obsahu.  V případě Facebooku 

lze tušit  velký potenciál  pro různé občanské aktivity a  hnutí,  a  nejen to,   lze 

počítat  i  s   činností  skupin,  jejichž  aktivity  nebudou  většinovou  společností 

přijímány, např. teroristické nebo extremistické skupiny. 

Autoři  Ball-Rockeachová a  DeFleur   zpřesňují  svou hypotézu teorie  mediální 

závislosti,  která  má  shodná východiska  s  Gerbnerovou kultivační  hypotézou 

(1969),  modelem  spirály  mlčení  Noelle  Neumannové  (1973a,  1973b,  1984). 

Shodná východiska popisují: „...Vzhledem k tomu, že média prezentují vysoce strukturovaný  

a často zkreslený obraz skutečnosti, a vzhledem k tomu, že lidé  své jednání – alespoň částečně –  

přizpůsobují tomuto obrazu  skutečnosti,  mají média silný vliv na jednotlivce a na společnost  

jako celek.2  Vliv médií na společnost je zeslabován, či  posilován v souvislosti se 

vzděláním, dále vzhledem k příslušnosti k sociální skupině, k věku.

Jirák a Köpplová chápou média  jako sociální jev a projev politického a veřejného 

života  modernizující  se  společnosti,  zásadním  způsobem  se  podílející  na 

konstituování veřejnosti. Jsou spojena s modernizačním procesem samým, který 

byl v některých společnostech spojen s prosperitou buržoazie a kumulace jejího 

ekonomického potenciálu. V českém prostředí byl navíc mediální vliv spojen s 

otázkou národní identity a státnosti. 

1.2 Vývoj masových médií

Masová média jsou mnohem víc než jen komunikačním kanálem. Jsou součástí 

politického procesu, který nejen reflektuje, ale přímo ovlivňuje distribuci moci ve 

společnosti. 

Prvním spíše  nosičem než  médiem politické   informace  k  veřejnosti  se  stala 

zpráva z bitvy u Kadeše za panování egyptského panovníka Ramesse II. (1299-

1224 př.  n.  l.),  který  doslova  v  kameni  vytesané  zprávě  popisuje  svému lidu 

vítězství Egypta nad chetitským králem. Z archeologických výzkumů máme dnes 

doklad  o  první  manipulaci  s  mediálním sdělením a  konfliktem se  skutečností 

2 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha. Karolinum 2002, str. 29
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pocházející z doby kolem roku 1267 př. n. l., kdy byla  první mírová smlouva 

vytvořena  a  sdělena  veřejnosti  formou  vytesání  do  kamene.   Skutečnost  byla 

zcela prozaická, neboť síly obou válčících stran byly velmi dlouho vyrovnány a 

obě  strany vyčerpány a  fakticky vyhrál  chetitský  král.  Jen  náhodou  chetitský 

panovník  Chattušil II. náhle zemřel v době klidu mezi bitvami. Prospěch z této 

události  nakonec  měly obě  z  válčících  stran  a   řeka  Orontes  se  stala  stabilní 

hranicí.3  Jak z příběhu a historických záznamů vyplývá, média, i když v tomto 

případě   nikoli  papír  nebo  pergamen,  ale  kamenný  nosič  informace  se  stal 

zprávou  panovníka  pro  jeho lid.  Sdělení  mu  pomohlo  posílit  charismatický  a 

božský status a téměř neotřesitelnou moc. Ramesse II. zřejmě musel vědět, že 

hranice mezi výhrou nebo prohrou je velmi tenká. Nutno říci, že z náhle vzniklé 

situace vytěžil na tehdejší dobu maximum.  Proto jsou sdělení ve zprávě značně 

nadsazená a přikrášlená.  Nechci zde zabíhat do detailů této bitvy ani do další 

téměř čtyřicetileté relativně pokojné vlády tohoto faraona. Státnický tah, který byl 

ve  skutečnosti  souhrou  okolností,  využil  dokonale.  V tomto  případě  můžeme 

namítnout, že toto není masové médium v pravém významu, protože číst a psát v 

dobách Ramessových uměla jen hrstka kněží a úředníků. Můžeme říci,  že tato 

zpráva  měla  politický  význam.  Dále  již  budu  pokračovat  moderním vývojem 

masových médií. 

1. 2. 1 Tisk

Za počátek masových médií se považuje až  epocha raného novověku, vynález 

knihtisku.SM Politický význam masových médií  se datuje koncem 18. století  v 

souvislosti s rozšířením gramotnosti a užití tisku pro veřejnost. Počátek masových 

médií v 19. století je dáván do souvislostí  se společenskými, ekonomickými a 

kulturními změnami té doby,  nebo dokonce do počátku 20. století a někdy  do 

dvacátých až třicátých let minulého století. Význam médií jako politického aktéra 

vzrostl a média se stala součástí politického procesu.  Platí totiž, že technické 

možnosti výroby  a šíření masových médií byly v zásadě k dispozici obecně, leč 

masová média se prosazovala v různých sociálních kontextech a v různou dobu a 

3 KIDNER, H., HILGERMANN, W.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha. Lidové 
noviny 1998

SM O Johanu Guttenbergovi je známo, že za svou práci nikdy nedostal zaplaceno a význam  
vynálezu byl jeho představenými zlehčován. 
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v různé intenzitě v závislosti  na konkrétních socioekonomických a politických 

podmínkách.4 Stejně jako v případě ostatních médií  je i  vznik  tisku spojen s 

modernizačním  procesem   společnosti.  Rozvoj  médií  je  spojen  s  rozvojem 

veřejného dialogu, sahajícím v evropském prostředí až k dobám starého Řecka a 

Říma.

První periodicky vydávaný tisk pochází  ze 17.  století.  Šlo především o města 

nacházející  se  kolem  hlavních  obchodních  cest.  Zvláště  po  třicetileté  válce 

vzrostla potřeba rychlého a pravidelného informování nejen o cenách komodit, 

ale i o mezinárodní situaci (války například představovaly riziko nebo i naději 

obchodníků)5.   Naději  i  riziko  představovaly  rozsáhlé  vylidněné  oblasti 

zpustošené  třicetiletou  válkou.  To  vedlo  k  dalšímu  pohybu  obyvatelstva  a  k 

promísení  s  původním obyvatelstvem.   Třicetiletá  válka  znamenala  pro  české 

země přelomové období,  které změnilo demografické a genografické rozložení 

obyvatelstva, a také změnu vztahu lidí žijících na našem území k vlastní zemi i  k 

autoritám představujícím státní moc. 

Teprve 19. století ukázalo životaschopnost tisku jako podnikatelského prostředí. 

Toto století přineslo řadu fascinujících vynálezů, jako byly  telegraf, fotografie, rotační  

tiskárna, telefon, psací stroj, fonograf, podmořská kabeláž, elektřina a osvětlení, film jako další  

médium, stravovací technologie a moderní byrokracie6

Politický vliv médií se prostřednictvím tisku v závěru 19. století začal pomalu 

posilovat.  Jeho vliv dále zesílil v době prvního světového válečného konfliktu, 

jak dále uvádí Jirák a Köpplová.

1.2.2 Rozhlas

Dalším médiem, které se objevilo na veřejnosti, byl rozhlas. Meziválečné období 

bylo pro rozhlasové vysílání velmi příznivé v USA a ani Evropa nebyla  pozadu. 

Velmi  rychlý  postup  rozhlasu  zažilo  rozhlasové  vysílání  v  Německu  koncem 

třicátých  let.  Velmi  tomu  přispěla  světová  hospodářská  krize  a  nespravedlivé 

nastavení  poválečných  reparací  vůči   Německu,  které  měly  být   vypláceny 

4 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál 2009, str. 64
5 tamtéž
6 POSTMAN, N.: Builging A Bridge to Eighteen Century. New York 1999

 in: Jirák, J., Köpplová, B. Masová média. Praha: Portál, 2009
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Francii. 

Jirák a Köpplová uvádí, že:

„...v Německu bylo v letech 1923 pouze 467 rozhlasových příjimačů, ale už v červenci 1924 to  
bylo přes 100 tisíc a po roce pravidelného vysílání více než  půl milionu. Tím jak klesala cena  
rozhlasového  prijímače,  rostla  poptávka  po  něm  a  národní  socialisté  později  dosáhli  téměř  
úplného rozšíření rozhlasu do každé rodiny. Ve stejné době jako  v Německu se ve Velké Británii a  
USA ustavuje periodický  tisk jako masové médium.“7

Masová  média  začala  tiskem  a  rozhlasem  pronikat  do  soukromého  života 

společnosti  a  veřejnost  začala  na  jejich  vliv  spoléhat  stále  častěji.  V dobách 

rozhlasu záleželo  v politice  spíše na  tom,  co  politik  již  napsal,  případně  jak 

zajímavý hlas i myšlenky má. V případě nástupu televize je již vše jinak. 

1.2.3 Obrazová a elektronická média

Tato  nová  média  se  ve  dvacátém století  stala  pevnou  součástí  každodenního 

života široké veřejnosti.  Před druhou světovou válkou a zejména během ní se 

stala média  jako nástroj propagandistického působení velmi silným politickým 

prostředkem.

Po válce se k médiím přidala ještě  komercializace a bulvarizace. 

Od  šedesátých  let   se  přidává  televize,  zvyšující  rychlost  a  důraz  přenosu 

mediálních sdělení. Co víme dnes, televize sama o sobě může ovlivnit vnímání 

zprávy.  Tehdejší  společnost  ovšem  využívala  televizi  spíše  k  estetickým, 

komerčním  a  uměleckým  záměrům.  Poměrně  záhy  se  přidala  i  kontrola  k 

mezinárodních událostí médií, jak se stalo v případě korunovace britské královny 

Alžběty II.   anebo válečného zpravodajství z Vietnamu či kubánské krize.  TV 

veškerému sdělovanému obsahu přidala značnou dávku autenticity a bombastické 

atraktivity, punc důvěryhodnosti a společenské významnosti. 

Televize  je  obvykle  považována  za  učinnější  zdroj   informací  o  aktuálních 

událostech  než  tisk.  Jen  málo  autorů  zpochybňuje  schopnost  médií  utvářet 

politické postoje a hodnoty. Velmi široce se diskutuje politickém významu tohoto 

vlivu, o tom níže v diplomové práci.  

Televize má oproti rozhlasu výhodu přenosu obrazového zpravodajství, a proto 

obraz  rozhodne...   V odborné  literatuře  je  dávána za  příklad  volební  kampaň 

7 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál 2009
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šedesátých let  v USA, kde proti sobě stáli Richard Nixon a John F. Kennedy. 

Diváci  televize  by tedy dali  hlas  Kennedymu a  posluchači  rozhlasu  by volili 

Nixona.  S příchodem televize  jako by do pozadí  ustoupilo kriterium toho,  co 

politik říká, ale rozhodovalo to, jak politik vypadá.

1.2.4 Internet a sociální sítě

Šedesátá léta dvacátého století předznamenala příchod dalšího média – internetu a 

tím i změnu společnosti.  Armáda USA vyvíjela sítě, které by dovolily propojení vzdálených  

počítačů a tím omezily riziko ochromení jednoho centra  a tím i celé sítě a poškození či ztráty  

údajů.  Šlo  o  projekt  Ministerstva  obrany  USA,  který  se  později  vyvinul  v  akademickou  síť  

ARPANET a dnešní internetové prostředí.8 Vývoj internetové sítě není u konce ani dnes a 

v Japonsku je od r. 2004 vyvíjena síť třetí generace. 

Rychlost dat  a rozvoj sítě vedl k dalším možnostem, např. k realizaci burzovních 

operací.  Dále  napomohl  liberalizaci  a  globalizaci  finančních  trhů,  zejména po 

roce 1989.  Pomohl rozvoji nových forem  komunikace, mailů, blogů a vzniku 

dalších  zpravodajských  informačních  portálů,  internetového  rozhlasového  a 

televizního vysílání, internetového podnikání i politické reprezentace. Podnítil i 

vznik herního průmyslu, který vytváří vlastní virtuální svět – kyberprostor. Zatím 

řekl  bych   s  nadsázkou  -  je  otázka  času,  kdy  ve  virtuální  hře  odpalovanou 

jadernou střelou bude možná omylem odpálena skutečná.  

Dle  mínění  autorů  knihy  Masová  média   by  kyberprostor  měl  přispívat  k 

demokratizaci a zapojení více občanů do veřejné diskuse.  „...Od 21.  století  nastal  

vysoký  výskyt  sociopatologického  chování,  které  internet  umožňuje,  kterými  jsou  zneužívání  

nelegálně  získaných  dat,  internetové  pirátství,  hackerství,  internetový  terorismus,  krádeže  a  

zneužívání identity....“9 

V řadě  odborných mediálních  publikací je prostředí internetu shledáváno svou 

zdánlivou neregulovatelností vedoucí  ke snahám politických i ekonomických elit 

o manipulaci s veřejným míněním. 

8 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál 2009. str. 68
9 tamtéž, str. 68
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J. Ftorek, ve své knize cituje internet jako masmédium, které zásadním způsobem 

pozměňuje globální mediální krajinu, a to tím že: 

• přispívá k rozpadu tradičních časových a prostorových bariér při přenosu 

informací a zpráv

• ničí tradiční mechanismy, jejichž prostřednictvím kontrolovaly elity šíření 

informací

• vytváří novou platformu pro otevřenou debatu – veřejnou sféru.10

V současnosti mají média velkou výhodu v  rychlé reakci, přenosu informace a 

zaznamenání  odezvy.  Signalizují,  že  se  cosi  děje  ve  veřejném  mínění. 

Napomáhají tomu již výše zmíněné blogy politických komentátorů a diskuze pod 

jejich články na webu,  které  jen výjimečně přináší  nějaké věcné a  použitelné 

řešení vzniklé situace. 

Zvláštní pozornost si zasluhuje politický vliv internetu, který prudce roste. Přístup 

k  internetu  má  rok  od roku  stále  větší  počet  lidí.  Nejvýraznější  nárůst  počtu 

uživatelů je v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

1.2.4.1 Sociální sítě – Facebook

Nový fenomén internetu vzniklý jako akademický projekt ve Spojených státech 

velmi rychle našel řadu skalních příznivců, dokonce jeho užívání má velké šance 

stát se další položkou moderních závislostí a suplování omezených mezilidských 

vztahů. Facebook je sám o sobě velkým prostorem pro politické a občanské i jiné 

zájmové aktivity, a to od těch společensky nejpřijatelnějších až po společensky 

nežádoucí, kterými mohou být různé extrémistické, zločinecké nebo teroristické 

skupiny,  či  patologicky  uvažující  jedinci.  Facebooku  budiž  k  dobru  přičteno 

spoluorganizování občanských aktivit, hnutí motivovaných politickým, kulturním 

či  sociálním a  prosociálním impulsem.  Facebook  je  médiem,  které  je  stále  v 

rozvoji a jehož možnosti dále rostou oběma  krajními směry, jak už to v lidské 

společnosti bývá.

10 FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha. Grada  2009. 2. vyd., str. 154
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Politické strany v České republice si  oblíbily  Facebook. Po obsahové stránce 

byly  velmi dobře vybavené, ale ve skutečnosti to byla jednocestná komunikace 

mezi voliči a politiky.  „...Interaktivita s voliči je jednoznačně potlačena a strany se nad  

tímto procesem snaží udržet co největší kontrolu. Sociální sítě strany vnímají spíše jako výhodné  

komunikační kanály pro sdělování  svých politických poselství  než  jako něco,  co by zvyšovalo  

kvalitu demokratické politické participace....“ 11 

Zřejmě  první  českou  politickou  stranou,  která  na  Facebooku  měla  svou 

prezentaci,  byla  ODS,  která  ovládla  elektronickou  komunikaci  a  byla  v  době 

volební  kampaně zacílena  na  mladší  a  mladou generaci  využívající  internet  a 

komunikační prostředky.

11 Dostupné na WWW [online] <http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/pol/cs6340685.htm>
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2. Funkce médií  

Jirák a Köpplová popisují funkcionalistický přístup v knize Masová média. Uvádí 

pět společenských funkcí. 

Z funkcionalistického hlediska  médiím přisuzují při podpoře kontinuity a řádu tyto společenské  
funkce:

1. Informativní  –  poskytování  informací  o  událostech  a  podmínkách  života,  jakož  i  o  
platném rozdělení moci a uspořádání do mocenských vztahů, a usnadňování adaptace na  
změny podporou inovací a pokroku.

2. Socializační  –  vysvětlování  a  komentování  významů událostí,  platných  společenských  
vztahů a informací spolu s podporou ustálených autorit a společenských norem, dále  
vytváření konsenzu a nastolování posloupnosti priorit.

3. Kontinuita – podpora převládajících kulturních vzorců, včetně objevování subkultur a  
nových směrů ve vývoji kultury.

4. Zábava – nabídka napětí, pobavení či rozptýlení, prostředek uvolnění a zdroj oslabování  
sociálního napětí.

5. Získávání – agitování pro společensky významné cíle (např. ve sféře politiky, ekonomie 
či ekologie – záleží na dominantní hodnotové orientaci společnosti).12 

• Informativní funkce médií

Informativní funkce médií již není tak monopolní a výsadní jako v minulosti. Je 

to především díky přístupnosti informací a vznikem nových informačních kanálů. 

Určovat funkce médií lze jen za předpokladu, že existuje nějaká uznaná, obecně 

akceptovaná představa o „správném“ uspořádání společnosti.  Jirák a Köpplová 

považují funkcionalistický přístup za velmi užitečný pro popis chování médií ve 

společnosti. 

• Funkce socializační

Souvisí s funkcí kulturní. Jak uvádí Tomáš Váňa ve svém příspěvku dostupném 
na www, směrovaným k popisu funkcí deníku MF DNES. 
„... do značné míry souvisí právě s funkcí kulturní. ...posiluje naše vědomí s prostředím, v němž  
žijeme,  zprostředkovává  nám,  prostřednictvím  informativní  funkce,  poznatky  nejen  o  našem  
prostředí  bezprostředním,  například naší  obce,  ale také širším – regionu,  státu a v  nejširším  
kontextu světa. Pomáhá nám poznávat naše sociální role a statusy, naše místo ve společnosti. Tím  
se nestaneme individualitou ztracenou uprostřed světa, nýbrž nalezneme, nebo nacházíme místo  
kam  patříme.  Nejsme  vytrženi  ze  společnosti,  neboť  média,  pokud  tuto  funkci  plní,  nám  ji  
(společnost) zprostředkovávají....“13 

Funkce  socializační  slouží  k  udržování  společenské  soudržnosti,  vysvětlování 

významů, vytváření sounáležitosti se skupinou, k níž se daný jedinec cítí zařazen. 

12 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., Masová média. Praha: Portál 2009. s. 94
13 Dostupné na WWW [online] <http://tomasvana.cz/index.php/publikacni-cinnost/akademicke-
prace/19-ilustrace-funkce-medii-na-prikladu-mf-dnes.html>
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Velmi dobře sociální funkci reprezentují mládežnické subkultury, politické strany, 

odborové nebo občanské  organizace a  jiné.  Média  mohou  nastolovat  priority 

společnosti a témata, kterými se společnost bude zabývat.. 

Máme-li uvažovat o politickém významu, často se rozhodujeme podle většiny a 

nikoli za sebe.  Jako bychom spoléhali na kolektivní přání, že jistý požadavek je 

přece  oprávněný  a  tak  by  jednal  každý.  Zahraniční  zprávy,  domácí  dění, 

komentáře,  názory  a   analýzy  přispívají  k  našemu  kulturnímu  přehledu  a 

bohatství.  

Uspokojíme-li  svou jistotu  po  klidu  a  nehrozícím nebezpečí,  ani  nám nebude 

vadit, že vlastník médií má především zájmy ekonomické, případně slouží tomu, 

kdo  mu  platí  a  kdo  si  objednává  inzerci,   a  onou  další  rolí  může  být  role 

propagandistická.  Média nejspíše nebudou prosazovat myšlenky a postoje, které 

by omezovaly politické strany, zákony, svobodu slova. Jistě nebudou bojovat ani 

proti tomu,  kdo je platí. Můžeme stále ještě věřit, že média by jistě zakročila, 

pokud by stát usiloval o zrušení těchto výdobytků společnosti. 

Funkce kulturní obvykle koresponduje s obsahem vysokého vkusu, který nemusí 

být  nutně  velmi  sledovaný,  ale  je  svým obsahem považovaný  za  lepší  vkus, 

morálně  povznášející,  vzdělávající....  Příkladem by mohly být  klasická hudba, 

politické  diskuse,  umělecké  filmy,  časopisy  věnované  uměleckým,  vědeckým 

nebo politickým komentářům.

• Zábavní funkce 

V   médiích  v  poslední  době  roste  zábavní  funkce  úměrně  tomu,  jak  klesá 

důležitost jejich informační funkce. Váňa zde velmi trefně popisuje bulvarizaci 

dříve seriozních novin.  

„...V MF DNES  (vždy na straně A3), najdeme  investigativní žurnalistiku, spotřebitelské testy,  
testy osobností čtenářů, ukázky knih, recenze filmů, rozhovory se sportovci, politiky, osobnostmi  
kulturní scény, manažery, rubriky slavných či úspěšných osobností, dokumentární cykly (zhruba  
před rokem skončený GEN), magazíny, DVD za marginální  ceny a mnohé další...“.  Primární  
funkcí však i nadále zůstává funkce ekonomická – vše je podřízeno tomu, aby list vydělával,  a  
proto se prostřednictvím poskytování zábavy snaží udržet své čtenáře, případně získat nové.14

Pokud jde o zábavní funkci médií, velmi zajímavým tématem jsou oblasti nízkého 

14 Dostupné na WWW <http://tomasvana.cz/index.php/publikacni-cinnost/akademicke-
                prace/19-ilustrace-funkce-  medii-na-prikladu-mf-dnes.html>
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vkusu jako opakující se jev. 

Z mé pedagogické praxe jsem si provedl soukromou sondu toho, na co se dnes 

dívá mládež, když se vrátí ze školy kolem poledne do doby, než se do domovů 

vrací  rodiče.  Sledoval  jsem období  od  školního roku 2008 počínaje  zářím do 

konce školního roku 2010. Ve všední dny v  časech od 13.00 do 16.30 hodin 

jsou  v  TV jako  zábava  pro  mládež   nejčastěji  vysílány  násilné  scény,  bitky, 

vyhrocené   a  do  extrémů  vedené  dialogy,  které  by  se  daly  vést  mnohem 

klidnějším a logičtějším způsobem. Večer míra násilí vzrůstá, jsou zachycovány 

kriminální  techniky,  například  na  kanálu  Spektrum,  jsou  přímo  návody  na 

podvody  a  nekalé  praktiky  v  dokumentu  Svindlers.  Není  nic  neobvyklého 

odvysílat  pro  mládež  hororová  témata,  příšery,  neskrývanou  pornografii, 

znásilňování v době 14h až 17h ve smyslu, co rodiče nevidí, to je také netrápí.  

Oblast  nízkého vkusu, jak mimo jiné v knize Teorie  masové komunikace píší 

autoři  Defleura  Ballova-Rockeachová,    reprezentuje  někdy  samo  televizní 

zpravodajství, které v zájmu akčnosti a zábavy odvysílá neetické metody politiků 

nebo  podnikatelů  při  získávání  státních  zakázek.  Kdo  a  proč  by  se  zabýval 

pozitivními příklady, ty přece nikoho nezaujmou?! 

Mám-li  jmenovat  vlivy na  politické  myšlení,  jsme často  svědky,  že  reportáže 

podněcují  k  extrémním  názorům  či  postojům.  Asi   před  patnácti  lety  bylo 

nemístné v reportáži uvádět národnostní či rasový původ, ale v současné době se 

velmi  uvolnila  pravidla  v etice  novinářské práce a  není  výjimkou,  že veškeré 

nepříjemnosti,  kriminalita  a  společenské  problémy  bývají  někdy  dávány  do 

souvislosti s nepřizpůsobivými občany, extremistickými skupinami nebo jedinci. 

Pro  přesnější  popis  funkcí  médií  jsem  nalezl  článek  Tomáše  Váni,  který  na 

příkladu MF DNES vymezuje a ilustruje určité další funkce, které toto médium 

plní. 

„...K funkci médií se vyjadřují četní autoři. Jako první z nich,  Robert Merton klasifikuje funkce  
médií jako pozitivní (eufunkce) či negativní (dysfunkce) a zjevné (manifestní) či skryté (latentní).  
Herold Lasswell popisuje  tři hlavní funkce médií: informační, korelační a kontinuační. Charles  
Wright v díle Mass Communication přejal částěčně dělení funkcí médií podle  Herolda Lasswella,  
a  sestavil  vlastní   třídění   funkcí  médií:  funkce  udržování  kontinuity,  funkce korelace,  funkce  
socializace a funkce zábavní.15  

15 REIFFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. s. 67. 
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Tomáš  Váňa   vyjmenovává  velké  množství  přístupů,  pohledů  a  interpretací, 

argumentací  či  diferenciací.  Média  plní  funkci  ekonomickou,  informativní, 

komunikační,  zábavní,  kulturní,  sociální,  propagandistickou,  vzdělávací, 

výchovnou, kontrolní a kritickou.16

„...Funkcionalismus se snaží vysvětlit společenskou praxi a společenské instituce prostřednictvím  
„potřeb“, které má společnost i jednotlivec jak uvádí Merton, 1957. Funkcionalismus je užitečný  
o účely popisu; nabízí také výrazové prostředky pro diskusi o vztazích mezi masovými médii a  
společností a obsahuje také soubor pojmů, jež je obtížné nahradit.17“

Média  budou mít tím větší  moc,  čím závislejší  bude publikum při získávání 

informací a jsou dnes motivována vůlí trhu a  především ziskem. K tomu, aby 

média mohla vydělávat, jsou nucena prodat sebe jako produkt, čímž plní svou 

funkci ekonomickou. 

• Propagandistická funkce

Dalšími  atributy  médií  je  jejich  agitační  či  propagandistická  funkce.  Některé 

novinové tituly na českém mediálním trhu většinou nepřímo slouží k propagaci 

politických názorů jednotlivých politických stran. Děje se tak díky  svobodě slova 

a  ekonomického prostředí, které média potřebují pro svou existenci. V knize Moc 

a nemoc médií  K. Hvížďaly na str.  214-218 je popis propagandistické funkce 

uveden nejméně na dvou příkladech. Prvním příkladem bylo vyloučení politiků z 

ostrých  debat, kdy by se mohl volič občas skutečně něco dozvědět,  a na místo 

toho byl  upřednostněn  pořad  Bez  imunity,  v  němž bylo  politikům v podstatě 

umožněno  vyhnout  se  důležitým a  zásadním tématům.  To  mohlo  v  občanech 

majících o politiku zájem  vytvořit dojem, že důležitá témata nejsou na pořadu 

dne. 

Druhý příklad: média si nechala vnutit témata, o nichž se politikům lépe mluvilo, 

než aby pojmenovávala problémy, které občany tíží.  Zde se nabízí otázka, jakou 

funkci média plnila? Není pravděpodobnější, že  v této funkci selhala? Tato práce 

není  o  radách  médiím,  ale  jako  řadový  občan  bych  očekával,  že  média  na 

problémy upozorní a budou se snažit hledat řešení především u politiků. 

16 Dostupné na WWW [online] <http://tomasvana.cz/index.php/publikacni-cinnost/akademicke-
prace/19-ilustrace-funkce-medii-na-prikladu-mf-dnes.html>
17 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha : Portál, 2007. s. 109. 
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Pokud  jde  o  propagandistickou  funkci,  píše  Tomáš  Váňa  a  podobně   Karel 

Hvížďala v knize Moc a nemoc médií,  MF DNES nezávislým deníkem není ani 

nemůže  být.   Zaměříme-li  se  na  některé  politické  strany  a  jejich  myšlenky, 

politické osobnosti či skupiny, zjistíme, co MF DNES preferuje. S čistým štítem 

nevychází ani deník RUDÉ PRÁVO, který na rozdíl  od pravicově laděné MF 

DNES straní více levicovým proudům společnosti.  Tomáš Váňa ve svém článku 

soudí, že MF DNES se stává deníkem levicového typu, rozumí tím, abych přesně 

citoval:

 „...Z tohoto pohledu se MF DNES postupně stává deníkem „levicového typu“, čímž není míněna  
levicová  orientace  na  bipolárním spektru  politických  preferencí,  nýbrž  příklon  k  levicovému,  
socialistickému  typu  novinářství,  které  před  nezávislostí  a  objektivitou  klade  důraz  právě  na  
propagandistickou funkci médií a na ovlivňování publika prostřednictvím médií..“.18

• Výchovná a vzdělávací funkce médií 

Výchovná  a  vzdělávací  funkce  médií  je  nositelem  odborných  a  vědeckých 

časopisů, dokumentárních pořadů i celých vzdělávacích TV kanálů, jakými jsou 

například  VIASAT  HISTORY,  NATIONAL  GEOGRAPHIC,  DISCOVERY  a 

časopisy  LIDÉ  A ZEMĚ,   aj..  Média  často  přináší  informace  o  výzkumech, 

objevech, vědeckých poznatcích, proto plní i funkci informační. 

Výchovná funkce je současně informační a socializační. Tato funkce utváří naši 

znalost a vědění. Prostřednictvím médií se učíme rozumět a chápat souvislosti. 

Média nám přináší  morální poselství a měřítko etických hodnot, kde se učíme 

rozhodovat o tom, co je správné a co nikoli.  Média nás vychovávají, utváří náš 

názor na svět  a jeho vztah k němu. Předpokladem je důvěra k médiím.  Jinou 

stránku etické hodnoty má bulvární tisk. V jeho případě musíme vzít v úvahu, kdo 

tento tisk kupuje a kdo jej čte. Novináři bulvárního tisku musí přizpůsobit zprávu 

čtenářům. V tomto případě nás média vychovávají jinak. Staví nás do konfliktu. 

Do srovnávání s nějakou známou osobností. Bulvární tisk s sebou nese riziko, že 

ztratíme úsudek a kritický pohled a můžeme se stát manipulovatelnějšími, zvláště 

chybí-li nám dostatečná informovanost a mediální vzdělání. 

18 Dostupné na WWW [online] <http://tomasvana.cz/index.php/publikacni-cinnost/akademicke-
                 prace/19-  ilustrace-funkce-  medii-na-prikladu-mf-dnes.html>
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• Kontrolní funkce médií 

Mnoho  autorů  opisuje  frázi  „...Média  na  sebe  berou  funkci  hlídacího  psa  

demokracie...“, či spíše je jim tato funkce připisována. Média by měla podle této 

funkce   podporovat  společensky  žádoucí  jevy,  odpovědné  chování  a  chránit 

veřejnost  před  zneužíváním státní  moci,  ovšem  za  předpokladu,  že  působí  v 

demokratické  svobodné  společnosti,  a  napomáhat  demokracii  či  působit  proti 

politickým tlakům.

V médiích,  nejen  v  tištěné  podobě,  ale  i  v  politických   blozích,   na  www 

stránkách, komentářích, četnými příspěvky pod nimi veřejnost  provádí kritiku 

státních  představitelů,  politických  stran,  ekonomických  zásahů  a  rozhodnutí, 

kriminálního prostředí a  veškerých vrstev společnosti. Kritizovat lze cokoli, co je 

pro  veřejnost  zajímavé,  co  má  náboj,  dramatickou  zápletku,  jímavý  nebo 

odstrašující  příběh s vizí  nebezpečných důsledků pro demokracii,  blahobyt   či 

bezpečí  společnosti,  to  je  to,  co  na  pozornost  diváků,  posluchačů  zabírá.  Pro 

média je každá negativní zpráva tou nejlepší zprávou, protože v sobě nese náboj 

na přitáhnutí pozornosti veřejnosti a „...někdy až do té míry, že kauzy skutečně vyvolává a  

provokuje a to někdy značně neetickým způsobem (lži, podvody, přetvařování se, fingování cizí  

identity,…) s nevyslovenou zásadou účelu světícího prostředky.“19

V knize „Masová média“ autorů Jirák, Köpplová vydáno nakl. Portál, roku 2009 

autoři  citují Neila Postmana a Steva Powerse v kapitole „Jak sledovat televizní  

zprávy“...
„...Ani o jediné zprávě nemáme čas přemýšlet a málokdy se dočkáme pomoci, a už vůbec ne od  
samotné televize, v tom, abychom věděli, jakou té zprávě máme přisuzovat váhu či hodnotu. Stali  
jsme se zpravodajskými feťáky, kteří jsou závislí na zprávách a požadují (či dokonce vynucují si)  
jich stále víc, aniž tuší, co si s tím počnou.“20 

Zpravodajství je zejména v současné době často prosyceno touhou po senzacích, 

dramatech, komplikovaných zápletkách či po  náznacích skandálu. Zpravodajství 

má být co nejatraktivnější pro své konzumenty, kterými jsou ve spojených rolích 

diváci, občané, voliči.  Maxwell McCombs naproti tomu popisuje média  ve své 

knize Agenda setting; 

19  MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha. Portál 2007, s. 101.
20 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009
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„...jako více než  jen  potrubí,  kterým tečou hlavní  události  dne.  Média vytvářejí  a prezentují  
veřejnosti  pseudoprostředí,  které  podstatným  způsobem určuje,  jak  veřejnost  pohlíží  na  svět.  
Dalšími příklady účinků nastolování agendy  médií, představují situace, kdy u veřejnosti narůstá  
zájem o problém, který ve skutečnosti zůstává stále stejný, nebo se dokonce zlepšuje....“21 

Televize dle McComba, dokáže u diváků vyvolat obavy ze zločinnosti a násilí 
svými pořady a snad ještě více než pomocí zpravodajství. 

Domnívám  se,  že  podobné  působení  může  mít  vliv  na  českou  veřejnost. 

Zpravodajství,  které  je  plné  informací  o  předražených  státních  zakázkách,  o 

korupci,  špatné  vymahatelnosti  práva,   a  k  tomu  vysílání  pořadů  s  násilným 

obsahem, které ve veřejnosti může vytvářet pocity rezignovanosti a ztráty důvěry 

v právo a politické představitele, povede k dalšímu upadání zájmu o politiku a je 

možné,  že  vzroste  zájem  o  to,  aby  si   lidé  začali  zřizovat  formu  občanské 

společnosti, která by nebyla závislá na politických rozhodnutích. 

K výše uvedenému tématu se v knize Teorie masové komunikace vyjadřují autoři 

DeFleur a Ballová-Rokeachová, kde zmiňují princip selektivního vlivu vnímání.
1. Princip selektivní pozornosti

„...Naše mediální společnosti jsou tak zásobeny vzájemně si konkurujícími sděleními, že se lidé  
nemohou věnovat všemu, co je jim servírováno. Aby se lidé vyhnuli stálému přetížení, vyvinuli si  
lidé „mentální filtry“, které vyloučí většinu informací.  Jejich pozornost je věnována jen omezené  
části toho, co je denně k dispozici...“22. 

Denně  jsme  zahrnováni  ohromným kvantem informací,  kterým nelze  věnovat 

řádnou pozornost,  a  proto řada lidí  pod tlakem informací  vytváří  filtr,  kterým 

přijímá  jen  informace,  kterým  přikládá  důležitost  a  které  slouží  jeho 

společenskému, ekonomickému, politickému nebo kulturnímu zájmu. Někteří lidé 

ze svého zorného pole zcela  vyloučí  určitou oblast  nebo celou škálu oblastí  a 

rezignují na vnější podněty. 

„...Lidé,  kteří  chtějí  držet  krok  s  denními  informacemi,  věnují  mnohem  více  pozornosti  
zpravodajství než ti,  kteří se o ně nezajímají nebo mu nerozumějí...“...Lidé – voliči, kterým se  
dostalo omezenějšího vzdělání a příjmů, mohou na obrazovce lačně sledovat zápasení, zatímco  
vzdělanější a bohatší se takovým programům vyhýbají. ...princip selektivní pozornosti znamená,  
že  kognitivní  struktury,  kategoriální  příslušnost  a  smysluplné  sociální  vztahy  ústí  ve  vzorce  
pozornosti k mediálnímu obsahu, jež jsou těmito faktory ovlivněny....“23

Zpracování informací, zvláště jsou-li v předimenzované podobě, vede mnoho lidí 

k vytváření zjednodušujících soudů, vzorců jednání a vnímání, a proto vznikají 

postoje,  které  jsou  podmíněné  vzděláním,  sociálním  statusem.  Podobně 

21 McCOMB, M.: Agenda setting. Praha. Portál 2009, str. 54
22 MELVIN L. DeFLEUR, SANDRA J. BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ. Teorie masové komunikace. 

23 MELVIN L. DeFLEUR, SANDRA J. BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ. Teorie masové komunikace.
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preference jednodušší nenáročné zábavy nemusí být znakem   nižšího vzdělání 

nebo sociálního statusu, ale může být  únikem od stresujícího prostředí.

2. Princip  selektivního jednání

„...tento  skrytý  princip  funguje  velmi  podobným  způsobem.  Kvůli  rozdílům  v  takových  
poznávacích faktorech jako zájmy,  přesvědčení,  dřívější  znalosti,  postoje ,  potřeby a hodnoty,  
budou individua přiřazovat význam – opravdu jakýkoli komplexní podnět  jinak než lidé s jinými  
kognitivními  strukturami.  Například  daný  novinový  článek,  film,  rozhlasový  pořad,  televizní  
vysílání může sledovat celá řada individuí a každé odejde s poněkud odlišnou interpretací toho,  
co sledovali..“.24 

Pojem selektivní  jednání  si  žádá  konkrétní  příklad.  V současné  době doznívá 

ekonomická  krize.  Vzpomenout  můžeme  na  „strašáka“ státním  bankrotem  v 

podobě osudu Řecka, který se ukázal jako jeden z činitelů výsledků voleb roku 

2010.  V  tomto  principu  sehrává  svou  významnou   roli  vzdělání,  minulé 

zkušenosti i společenské vazby. Vjem na základě jedné událostí může být značně 

rozdílný  u  různých  lidí.  Další  příklad  mohou  poskytnout  sudetští  Němci, 

vznášející své požadavy na omluvu za příkoří způsobená během nuceného odsunu 

z Československa právě  v den připomínky výročí vypálení obce Lidice.  

2.1 Teorie mediálních účinků
Zmíním ještě několik dalších teorií účinků médií. Účinky médií jsou zkoumány z 

více hledisek a od vzniku médií   bylo vysloveno několik teorií. Jak píše McQuail 

v  knize  Úvod  do  teorie  masové  komunikace,  teorie  mediálních  účinků  je 

formována   podle  zájmů  vlád,  zákonodárců,  technologických  proměn, 

historických  událostí,  aktivit  nátlakových  skupin  a  propagandistů,  stejně  jako 

veřejným míněním, dokonce zjištěními a trendy sociálních věd. 
Perseová, (2001, s. 51) navrhuje, aby se badatelé nezabývali historickým popisem, ale raději se  
soustředili na klíčové rozdíly v alternativních modelech účinků. Uvádí tyto modely: 
• přímé účinky;
• podmíněné účinky (mění se podle socálních a společenských faktorů);
• kumulativních účinků (jsou postupné a dlouhodobé);
• kognitivně-transakční (se zvláštním odkazem na schémata a rámování)25.

Modely mediálních účinků  se shodují s výše popsanými fázemi. 

Jedna  z  teorií  tvrdí,  že  média  mohou  měnit  nejen  postoje  a  názory,  ale  také 

přinášejí témata, která jsou důležitá. Pro názornost níže uvedu tabulku modelů 

mediálních účinků dle Perseové.

24 MELVIN L. DeFLEUR, SANDRA J. BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ. Teorie masové komunikace.

25 McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2009. str. 475
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Modely mediálních účinků

Podstata účinků Proměnné veličiny 
mediálního obsahu

Proměnné veličiny 
publika

Přímé Okamžité, jednotné, 
pozorovatelné, krátkodobé; 
důraz na změnu

Význačnost, vzrušení, 
realismus

Není důležité

Podmíněné Individualizované; posílení i 
změna; kognitivní, afektivní a 
behaviorální; dlouhodobé nebo 
krátkodobé

Není důležité Sociální kategorie; 
sociální vztahy; 
individuální rozdíly

Kumulativní Založeny na kumulativním 
působení; kognitivní nebo 
afektivní; vzácně behaviorální; 
trvalé účinky

Shodné na různých 
kanálech opakování

Není důležité

Kognitivně- 
-transakční

Okamžité a krátkodobé; 
založené na jednorázovém 
působení; kognitivní a afektivní; 
behaviorální účinky jsou možné

Význačnost vizuálních 
podnětů

Schématické složení; 
nálada; cíle

Mediální  „účinky jsou, jednoduše řečeno,  zamýšlené či  nezamýšlené důsledky 

činnosti masových médií, jak uvádí McQuail. Termín „mediální účinnost“ (media 

efectiveness) označuje výkonnost médií při dosahování daného záměru a vždy 

implikuje jistý plánovaný cíl komunikace. 

Odlišné  členění  mediálních  účinků  uvádí  Klapper   (1960)  ,  který  rozlišoval 

konverzi, menší změnu a posílení. Prvně jmenované znamená změnu názoru nebo 

víry, podle záměru komunikátora. Druhý termín označuje změnu ve formě nebo 

intenzitě poznávání, přesvědčení nebo chování. Třetí pojem pak znamená utvrzení 

příjemce v dosavadní víře, názoru či způsobu chování.

Média mohou vyvolat tyto hlavní změny:

• způsobit záměrnou změnu (konverzi);

• způsobit nezáměrnou změnu;

• způsobit méně významnou změnu (formy nebo intenzity);

• usnadnit změnu (záměrnou či nikoli);

• posílit existující stav (nulová změna);

• zabránit změně;

Langová a Lang (1981) poukazují ještě na další typy pozorovaných účinků včetně 

„recipročních“,  „bumerangových“  a  „účinků  na  třetí  stranu“.  Velmi  známým 

jevem kampaní je „bumerangový“ efekt, působící změnu opačného směru, než 
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bylo zamýšleno. „Účinek na třetí stranu“ se vztahuje k často se vyskytující víře, 

že my sami nemůžeme být ovlivněni, ale ostatní lidé ano.26 

Jirák a Köoplová z hlediska procesu účinku médií užívají typologii členěnou na 

účinky plánované a krátkodobé a neplánované a krátkodobé. 

Plánované a krátkodobé účinky
• Propaganda.  Je  definována  jako  „úmyslná  a  systematická  snaha  ovlivňovat  vjemy,  

manipulovat a poznáváním a usměrňovat chování s cílem dosáhnout takové odezvy, která  
podporuje záměr propagandisty“27.

• Individuální odezva. Proces, při němž se jednotlivci proměňují nebo proměně odolávají,  
to vše v důsledku sdělení vytvářených s cílem ovlivňovat postoj, znalost nebo chování.28

Zde lze uvést příklad s vakcinací proti „prasečí“ a „ptačí“ chřipce. Veřejnost k 

očkování přistupovala značně vlažně a laxně. Svůj vliv na slabé odezvě sehrály 

sociální sítě na internetu a blogy, kde v komentářích byly probírány nepříjemné 

vedlejší účinky, a také nedostatečná mediální kampaň, která by situaci objasnila.

• Mediální kampaň.  Situace, kdy je určitý počet  médií organizovaně použit k dosažení  
přesvědčovacího nebo informačního účinku na vybranou populaci.29 

• Dozvídání se zpráv. Krátkodobý kognitivní účinek vystavení mediálnímu zpravodajství,  
měřitelný testy zapamatování, rozpoznání či porozumění.30

• Rámování.  Přijetí  stejného interpretačního rámce a „subjektivního přibarvení“, které  
slouží k zasazení jednotlivých zpráv do kontextu. Souvisejícím procesem je priming (kdy média  
zdůrazňují kritéria pro hodnocení veřejných událostí nebo osobností).31

Odborářská  stávka  v  červnu  2011  ukázala  rozdílnost  postojů  a  interpretace  v 

médiích. Jedním z problémů a nedorozuměním mezi veřejností, odbory a vládou 

bylo  nedostatečné  informování  veřejnosti  o  připravovaných  důchodových 

reformách  a jejich přínosech i úskalích. 

• Nastolování témat. Proces, při němž relativní pozornost věnovaná jednotlivým položkám  
zpravodajství ovlivňuje význam, jaký veřejnost přikládá daným událostem.32

Médiím se občas „přihodí“, že mnoho času věnují nějaké problematice, kterou   z 

mnoha perspektiv popisují, komentují to, co divák sám může vidět, ale jako by 

pozapomněly  na  příčiny  a  možnosti  řešení  problémů.  Například  tématem 

zpravodajství může být kůrovcová kalamita na Šumavě a současně hladomor v 
26 McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2009. str. 480
27 tamtéž
28 tamtéž
29 tamtéž
30 tamtéž
31 tamtéž

32 tamtéž
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Somálsku,  kterému  byl  věnován  čas  až  po  delší  době,  paralelně  s  tím  byl 

předmětem zájmu norský terorista a asteroid, který sdílí oběžnou dráhu Země. 

Pravdou je, že měsíc červenec roku 2011 byl na klíčové události velice pestrý a 

média byla vystavena dilematu, které téma upřednostnit. Má-li zpráva zajímavý 

dramatický  obsah  a  průběh,  je  pro  média  zajímavější  a  může  přitáhnout 

pozornost, také je častěji interpretována z různých pohledů.

McQuail  rozděluje  účinky dále dle  záměrnosti  plánovaných účinků,  které  jsou 

popsány v typologii účinku médií na str. 481 obr. 17.2 v knize  „Úvod do teorie  

masové komunikace“. Praha: Portál 2009.

Neplánované a krátkodobé účinky
• Individuální reakce. Neplánované či nepředvídatelné následky individuálního vystavení  

mediálnímu podnětu.  Hovoří se o nich zjeména, pokud jde o učení se či o nápodobu  
agresivních nebo deviantních činů (včetně sebevraždy). Užívá se také termín „spouštění“  
(triggering).  Další  příbuzné  typy  účinku  zahrnují  silné  emocionální  odezvy,  sexuální  
vybuzení a reakce v podobě strachu a úzkosti.33

Stále je v paměti veřejnosti případ dvou kuřimských chlapců, brutálně týraných 

vlastní matkou a příbuznými. Jiným příkladem by byl žhářský útok neonacistů ve 

Vítkově a trvalé následky obětí. Neuplynul ani rok a v prvním týdnu července 

2011  byl  tento  čin  napodoben  vhozením  pochodně  do  bytu  opět  Romů. 

Společnost je pod velkým tlakem, který se stává příčinou extrémních činů. 

• Kolektivní reakce. V tomto případě prožívá větší počet lidí ve společně sdílené situaci  
nebo  kontextu  současně  některé  shodné  individuální  reakce.  Výsledkem  je  společné  
jednání, obvykle neřízené a neinstitucionalizované. Nejsilnějšími reakcemi jsou strach,  
úzkost a zlost, jež mohou vést k panice či občanským nepokojům. 34

Před volbami  roku 2010,  k  nimž se opět  odkazuji,  probíhaly akce „Vejce pro 

Paroubka“ nebo akce „Náš exodus,  váš exitus“,  které  měly za cíl  mobilizovat 

veřejné mínění, i když v každém z obou  uvedených příkladů pro zcela odlišné 

cíle.

„Vejce pro Paroubka“ bylo motivováno frustrací části veřejnosti nad arogancí a 

neomaleností politika, ale také obavou ze zavedení progresivního zdanění.  

Akce „Náš exodus, Váš exitus“ měla jiný cíl.  Lékaři  chtěli  upozornit  na svou 

odbornou i finanční situaci, která je daná systémem poskytování zdravotní péče v 

ČR, a nesouměřitelné podmínky pro výkon povolání lékaře v ČR a například v 

sousedním Německu nebo Rakousku.   Média se pokoušela o dvojí postoj. Na 

jedné straně chtěla pranýřovat neetický postoj lékařů, na druhé straně vyjadřovala 

33 McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2009. str. 482
34 tamtéž
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pochopení  pro  situaci,  která  by  mohla  nastat,  pokud  by  lékaři  naplnili  své 

„hrozby“ odchodem za hranice a porušili tím Hypokratovu přísahu.  Tato akce 

vedla k nepatrně lepšímu postavení zdravotních sester. 

Velmi důležité jsou z hlediska tématu diplomové práce politické účinky. McQuail 

uvádí: 

• Politické účinky. Nezamýšlený dopad zpravodajství (které zdůrazňuje krize, zneužívání,  
nebezpečí atd. ) na vládní politiku a činnost. Výrazným příkladem je takzvaný „efekt  CNN“  
na zahraniční politiku.

Před volbami roku 2010 byla tématem světová hospodářská krize a hospodářské 

potíže  Řecka,  které  byly  částečně  zdůrazňovány  v  souvislostech  volebního 

rozhodování  nerozhodnutých  voličů.  Řecká  krize  byla  často  používána  jako 

odstrašující příklad přespříliš štědré a nerozumné sociální politiky.

• Plánované a dlouhodobé účinky
• Společenská  kontrola.  Zde  se  vztahuje  k  systematickým  tendencím  podporovat  

přizpůsobování se zavedenému pořádku nebo vzorcům chování.35

Jiným  problémem  je  důvěra  veřejnosti  v  budoucnost.  Jako  příklad  uvedu 

důchodové reformy. Pokud lidé nevěří v budoucnost, těžko vláda nalezne pro své 

reformy podporu. Svou roli v maření podpory reforem hraje neprůhlednost nebo 

nedostatečné vysvětlení. 

• Socializace. Neformální přínos médií k učení se a přijímání norem, hodnot a požadavků  
na chování v konkrétních sociálních rolích a situacích.

Jirák a Köpplová v knize „Masová média“ zmiňují také roli  (funkci)  sociálně 

integrační, v níž mohou média ovlivňovat představu čtenářů/posluchačů/diváků o 

tom, co je důležité a co málo významné. 

• Vyznění  událostí.  Vztahuje  se  k  úloze,  kterou  hrají  média  při  spoluprási  s  
institucionálními silami v průběhu a doznívání významných významných  „kritických“  
událostí (viz Langová a Lang, 1981). 

• Definování reality a konstrukce významu. Účinky na veřejné poznání a interpretativní  
rámce.   Tento  typ  účinku  vyžaduje  více  či  méně  aktivní  účast  příjemců  při  procesu  
konstruování významu. 

• Institucionální změna. Adaptace stávajících institucí na vývoj v oblasti médií – zejména 
takový,  který  se  dotýká  jejich  vlastních  komunikačních  funkcí  (srov.  S  teorií  o  
„recipročních účincích“).

• Vytlačení. Mnohé možné důsledky situace, kdy lidé věnují více času sledování médií na  
úkor jiných (většinou volnočasových) činností, včetně účasti na společenském životě36.

35 McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2009. 
36  JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009
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Z předlistopadové  doby zůstává  v  paměti   provázanost  televizního  vysílání  a 

napěťových situací společenskopolitických z dob 1988 až 1989, kdy televize jako 

veřejnoprávní  médium  svým  způsobem  napomáhala  zklidňovat  společenské 

napětí pořady typu Bakaláři, vysíláním komedií, velkofilmů typu Angelika, Tři 

mušketýři a j. Československá televize před rokem 1989 se v podstatě podílela na 

odvedení pozornosti od závažných politických témat k tématům méně závažným. 

Totéž bylo i  součástí zpravodajství. Například jsme se ve zprávách dovídali, jak 

nějaká  brigáda  socialistické  práce  plnila  své  závazky a  jak  pokračuje  sklizeň 

úrody. 

V současnosti je velmi podobná situace právě v době psaní této práce. Například 

od února 2011 do zhruba konce května probíhaly četné demostrace proti vysoké 

nezaměstnanosti, sociální a hospodářské politice ve většině členských zemí EU, 

alespoň  o  tom  podrobné  zpravodajství  přinášela  CNN.  České  národní   TV 

programy o těchto demonstracích a nepokojích přinesly jen záběry z Madridu a z 

Řecka.  Přičemž  stejně  motivované  nepokoje  byly  v  Římě,  Miláně,  Paříži, 

Londýně a některých německých městech.  Bylo to tak málo zajímavé nebo to 

nebylo vhodné k odvysílání? 

• Kulturní a společenská změna. Posuny v povaze hodnot, chování a symbolických forem  
charakterizujících výsek společnosti (například mládež), celou společnost nebo soubor  
společností  .  Příkladem účinku  v  této  oblasti   může  být  posilování  nebo  oslabování  
kulturní identity.

• Sociální integrace. Integraci (nebo její nepřítomnost) lze pozorovat na několika různých  
úrovních,  zejména  na  úrovni  místní  komunity  nebo  národa.  Účinky  mohou  být  také  
krátkodobé, například reakce na veřejnou pohromu nebo mimořádnou událost.37 

Dle  mého názoru některá mediální témata mají odvést pozornost od problémů 

daleko závažnějších.   Zvýrazněn je problém, který je nějakým způsobem vnímán 

veřejností.  Často jde i o mystifikaci nebo démonizaci problému. Gaius J. Ceasar 

prohlásil:  „Tisíckrát  opakovaná  lež  se  stane  pravdou“.  Tímto  citátem se  řídí 

zejména reklama pro propagaci některých druhů zboží, ale nejen ta.
„...Zpravodajství v médiích je často nepřesné a pokřivené, občas nabízí vysloveně tendenční a  
ideologicky zabarvený pohled na svět. V médiích podávaná skutečnost reprezentuje především  
stereotypy a předsudky samotných novinářů, jejich profesionální pravidla  a politické postoje,  
nutnost zprávu za každou cenu dodat a požadavky jejího mediálního ztvárnění....“38

„...Teorie agenda setting vychází  z  předpokladu,  že důraz a význam, který je ze strany médií  
přikládán určitému problému, ovlivňuje způsob, jakým tento problém vnímá a přijímá publikum.  
Média  podle  konceptu  agendy  disponují  mechanismy,  které  mají  schopnost  určovat,  o  čem  

37  JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009
38 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2002. str. 29
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publikum přemýšlí (spíše než jak o prezentovaných problémech přemýšlí) a které otázky vnímá  
jako nejdůležitější....“39

Jak píší autoři Köpplová a Jirák ve své knize „Masová média“:

„...s vlivem mediovaných obsahů počítá hypotéza o nastolování agendy médií (agenda-setting)  
Podle ní média ovlivňují to, o čem lidé přemýšlejí, a do jisté míry také to, jako o tom uvažují, tím,  
že  (a) některá témata zařazují  do svých obsahů,  jiná nikoli,  a (b)  tato témata  „rámcují“,  tj  
různými prostředky (např. řazením zpráv) signalizují pořadí jejich důležitosti a dalšími prostředky  
(především  signály  preferovaného  čtení)  signalizují  jejich  možnou  interpretaci,  odkazují  k  
sociálně zakotveným předsudkům a stereotypům apod. 40

Podle Teorie nastolování agendy je médiím přisuzována významná role ve vlivu 

na  veřejné  mínění,  a   tedy   hledáme   odpověď  na  otázku,  proč  se  některé 

informace  o  některých  tématech  stanou  součástí  veřejné  debaty,  zatímco  jiné 

zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou  některá témata vnímána veřejností jako 

závažnější než ostatní.

Média  určují  téma,  o  kterém  bude  řeč.  Pro  ilustraci  uvedu  politickou  nebo 

veřejnou  debatu  k  tématu  zajímajícího  veřejnost.  Média  často  vytvoří  kauzu, 

událost či příhodu, která by se bez nich neobešla a snad ani nestala tak, jak je 

prezentována.   Autoři  článku  McCombs  a  Shaw  tento  vývoj   srovnávali  s 

množstvím článků a reportáží uveřejněných v médiích ve sledovaném období. 

Výzkum prokázal téměř dokonalou korelaci mezi pěti nejsledovanějšími tématy 

nastolovanými mediální agendou a pěti nejzdůrazňovanějšími tématy ve veřejné 

agendě.  McCombs a  Shaw z  toho odvodili,  že  média  nastolují  veřejnosti  její 

agendu – konstruují vlastní realitu, říkají, o čem má veřejnost přemýšlet a čeho si 

má všímat (srov. Reifová 2004). Závažnost konfliktu probíraného tématu  je na 

publiku, jakou značku důležitosti mu přidá.  

Arnošt  Lustig  vyslovil  bonmot  k  demokracii,  když  řekl:  „...  demokracie  není  

žádný zázračný systém,  je to vlastně  nuda do nekonečna o věcech diskutovat“. 

Média dělají co mohou, aby nuda v jejich interpretacích nezavládla. 

Proto určují, jaká témata budou diskutována v médiích, která budou zajímavá pro 

veřejnost  z  hlediska  politiky,  korporátních  zájmů nebo z  hlediska  občanského 

života.

Kunczik (1995) tvrdí, že témata nastolená  v médiích nepůsobí stejnou měrou na 

39 McCOMB, D.: Agenda setting.
40  JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009
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všechny. Obecně platí, čím menší povědomí nebo zkušenost občana či voliče s 

daným problémem, tím větší šance, že bude médii ovlivnitelný. Takový jedinec je 

více  závislý  na  médiích  a  potřebě  informovat  se.  Naopak  jedinec,  který  již  s 

tématem zkušenost má, bude mít vůči mediální agendě nižší vnímavost. Různé 

studie prokázaly význam masových médií při vytváření názorů na otázky, jež jsou 

nové.  Masová média mají  největší  vliv  tehdy,  jestliže nejsou k dispozici  další 

informační zdroje. (srov. Kunczik 1995).

Americký vědec V.O. Key Politics, Parties and Pressures Group (1952) In W. A., 

Jabloński, Politický marketing;  ve své práci, ve které se zabýval mj. lobbingem 

v Kongresu USA, rozlišil dvě základní metody – metodu „kulovnice“ a metodu 

„brokovnice“ (cit. Dle Moleda-Zdiech, 2000a, s. 118).

• Metoda „kulovnice“ je založena na hledání kontaktů...,  Cílem je proniknout k lidem,  
kteří jsou spojeni s daným politikem společnými zájmy nebo osobními vazbami. … Je to  
svérázný lov přízně vlivných osob, které rozhodují.  ...Základem metody „kulovnice“ je  
tedy využití rodinných, klanových, přátelských nebo pracovních vztahů.

• Metoda „brokovnice“ využívá mobilizačního potenciálu organizace. ...Cílem je ovlinění  
co možná největšího počtu osob, jež rozhodují a jejich reálný vliv lze hodnotit  podle  
toho, jak se vyvíjí situace. … Tato metoda „brokovnice“ je zaměřená na kumulaci účinků  
činností současně zahájených v několika rozhodovacích institucích...41

V přeneseném významu lze tyto metody použít na interakci médií a voličů, či na 

interakci politiků a voličů, přičemž média mají možnost hrát zprostředkující roli, 

zejména metody „brokovnice“, kdy je možné zacílit na větší počet voličů nebo 

zájmových  skupin.   Média  jemně  našeptávají,  o  čem  má  jejich  uživatel 

přemýšlet,  a  také  zahlcují  ohromnou  kvantitou  informací,  zpráv,  obrazů  bez 

ohledu na to, zda to dělají  záměrně či ne. Divák jako uživatel médií se může cítit  

zahlcen a vytvořit si filtr, které informace si k sobě chce pustit. Chtějí-li média 

zvýšit  působení  informace,  posílí  emocionální  účinek  zprávy  nebo  záměrně 

zasáhnou některé ze sociálních či existenčních úrovní lidských potřeb. 

Emocionální působení médií vychází z empirické zjistitelné skutečnosti, jak uvádí 

autoři knihy Masová média, že média mohou vyvolat různě silné citové odezvy 

od slabších, jako například smutek,  nostalgie,  nuda, po silnější,  jako je strach, 

41 JABLOŃSKI, W.: Politický marketing – tab. č. 2: metody Přímého lobbing v Kongresu USA: 
Zdroj M. Moleda-Zdiech (200a, s. 118)
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zuřivost či slast.  Zvláště strach a úzkost jsou jako emocionálními reakcemi na 

mediální  produkt,  které  přitahují  pozornost  odborníků  (viz.  Bryant-Thompson 

2002:214n.). 

„...Je-li někdo dlouhodobě a často vystavován emocionálně vzrušivým podnětům (např. sleduje-li  
často násilné filmy a televizní seriály), může údajně vůči těmto podnětům „okorat“, může si na ně  
zvyknout. Znecitlivěním lze vysvětlit, proč televize vykazují tendenci zařazovat filmy a seriály se  
stále brutálnějšími výjevy. Úvahy o znecitlivění se zvlášť často vyskytují v souvislosti s explicitně  
násilným a explicitně sexuálními scénami. Tváří v tvář těmto typům obsahů se předpokládá, že si  
lidé mohou postupně „zvyknout“ na výjevy, které společnost do té doby považovala za tabu“42. 

Stejnému  vlivu  a  znecitlivění  mohou  být  vystavení  také  voliči.  Neustávající 

zprávy o korumpujícím chování, o neplnění politických slibů, o vulgarismech ze 

strany politiků mohou působit na voliče jako bezmoc.  

2. 1.1 Pasivní a aktivní publikum

Každá média potřebují  ke své funkci   publikum. Autoři  knihy  Teorie  masové 

komunikace. Praha: Karolinum, 1995 rozlišují publikum na pasivní a aktivní. 
„...Za koncepcí tzv. pasivního publika stojí představa, že masová média mají na  své publikum  
silný vliv a že publikum je pasivní v příjmu médiovaných sdělení, že je v podstatě vydáno médiím  
na milost   a  pouze  reaguje  na  podněty  přicházející  z  médií.  Představu  o převážně  pasivním  
publiku  najdeme   (a) v behaviorální tradici empirického publika a jeho chování, dále v řadě  
teoretických úvah, např. (b) v koncepci masové společnosti a masové kultury, ale projevuje se také  
(c) v kultivační teorii  a  lze ji vysledovat i (d) v závislostní teorii“.43

Publikum pasivně přijímá to, co média interpretují,   protože jednotliví členové 

společnosti jsou atomizovaní a závislí na mediovaných sděleních. Je také obecně 

známo, že pasivní publikum  bývá obvykle snadno manipulovatelné, o čemž píše 

nejen J. Ftorek v knize Public relations jako ovlivňování mínění, ale i J., JIRÁK, 

a B. ŘÍCHOVÁ: Masová média a společnost. Praha: Portál, 2003. 
„...Představa pasivního publika se neomezuje pouze na frankfurtskou školu a  na ni navazující  
neomarxistické směry, např. V pracích Raymonda Williamse (Williams 1958). Od padesátých let  
20.  století  se  řada badatelů věnuje také  zkoumáním toho,  nakolik  jsou média  mocna ovlivnit  
postoje veřejnosti a nakolik jsou postoje a chování veřejnosti závislé na mediálních sděleních.44 

Pro politiky by jistě bylo pohodlné, kdyby se veřejnost  nebouřila a souhlasila s 

většinou rozhodnutí, která politici učiní a prostřednictvím médií oznámí. 

Média dnes vytváří nové hrdiny, nové vnímání hodnot a nepřímo se snaží měnit 

42     JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009

43 MELVIN L.,  DeFLEUR, M., D., BALLOVÁ- ROKEACHOVÁ, S.: Teorie masové komunikace. 
Praha: Karolinum, 1995. str. 220

44 MELVIN L.,  DeFLEUR, M., D., BALLOVÁ- ROKEACHOVÁ, S.: Teorie masové komunikace. 
Praha: Karolinum, 1995. str. 220
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žebříček  hodnot,  který  je  pasivním  publikem  bezděčně  přijímám.  Zároveň 

dochází   ke  stigmatizaci  nebezpečných  odchylek  pocházejících  z  jiných 

kulturních prostředí.  
„...Zvláště náruživé sledování televize může sloužit tomu, že kultivuje postoje jinak odlišných a  
vzájemně  vzdálených  skupin  směrem  k  jednolitějšímu,  mainstreamovému  pohledu,“  
poznamenávají Gerbner a jeho kolegové (Gerbner et. al. 1980: 55). Televize podle této kultivační  
teorie  „pěstuje  převládající  tendence  v  přesvědčeních,  ideologiích  a  názorech  na  svět  naší  
kultury“ (Gerbner et al. 1980:55). Podle Gerbnera se tak děje proto, že televize potvrzuje obavy a  
předsudky lidí o tom, jak svět „doopravdy vypadá“. Gerbner sice počítá s rozmanitými reakcemi  
publika (ovlivněných nejen náruživosti diváctví, ale také věkem), ale v zásadě předpokládá, že  
dané publikum je vůči „kultivaci“ televizním vysíláním bezmocné....“ 45

Již bylo nejen Gerbnerem řečeno, že televize potvrzuje obavy a předsudky lidí o 

světe, který je obklopuje. 

Média mohou vytvářet i domněnky, mystifikace, zkreslení či zlehčení tématu – 

například zločinnost  může být  reálně na ústupu,  ale  média mohou zmínkou o 

tématu  vyvolat  dojem nárůstu  zločinnosti,  stejně  jako mohla  vyvolávat  dojem 

epidemie chřipek, masových hnutí.  McCombs říká, že zájem o některá témata ze 

strany médií může probíhat v určitých cyklech. Posluchač je odkázán na mediální 

sdělení a může se zařídit podle toho, co považuje za správné, anebo se rozhodne 

to ignorovat.

2.1.2 Koncepce aktivního publika
Aktivní publikum samo vybírá z nabídky poskytované médii a  samo nakládá s 

nabídkou dle uvážení  svých preferencí.  Toto publikum není od sebe izolováno, 

komunikuje mezi sebou, sděluje si názory na svět a vyslovuje soudy, nadšení i 

rozladění či nespokojenost.46

Ve  volební kampani roku 2010 voliči potvrdili přesvědčení autorů z knihy Teorie 

masové komunikace,  že řada voličů již měla názor  na to,  koho budou volit  a 

45  MELVIN L.,  DeFLEUR, M., D., BALLOVÁ- ROKEACHOVÁ, S.: Teorie masové komunikace. 
Praha: Karolinum, 1995. str. 223

46 Koncepci aktivního publika předznamenali Lazarsfeld, Berelson a Gaudetová prací The People's 
Choice (Volba lidu) z roku  1948, v níž formulovali hypotézu o dvoustupňovém toku komunikace  
(Lazarfeld-Berelson-Gaudet 1948:151) a svými výzkumy ji v padesátých letech  20. století dále 
rozvíjeli Lazarfeld, Berelson a Gaudetová zkoumali vliv médií na voliče během předvolební 
prezidentské kampaně a dospěli ke zjištění, že rozhodnutí o voličském chování mají zřetelnou 
tendenci odolávat přesvědčování prováděnému v mediální kampani.
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podle toho si vybírala média, která podporují jejich zaměření  a názory.  Svou roli 

v politickém  dění sehrály   sociální sítě a blogy komentátorů politického života. 

Občané se seskupovali  do zájmových skupin  a  pořádali  protestní  či  podpůrné 

akce někdy po vzoru zahraničí,  někdy velmi svérázné, takovou byla například 

akce „Vejce pro Paroubka“.

Publikum je soubor individuí, která mají vlastní sociální vazby, a tyto vazby mají 

vliv na jejich vnímání mediálních sdělení.  Dalším hlediskem rozlišení aktivního 

publika je,  dle  mého názoru,  také věková struktura,  která  určuje,  jaká  vrstva 

společnosti si vybírá médiovaný obsah. Například jaký je  rozdíl mezi čtenářem 

deníku MF DNES,  Lidových novin,  Práva, regionálního tisku a kdo a jak často 

používá  elektronické  verze  deníků  s  příležitostí  přispět  do  komentářů  pod 

příslušným článkem? Samostatným tématem by mohla být i  kultura projevu v 

elektronických komentářích článků a „nestrannost“ správců diskusí.

2.2 Působení médií a politické chování společnosti
Stejný  mediální  obsah  se  může  podepsat  na  naprosto  odlišných,  a  dokonce 

protichůdných  projevech  ve  společnosti.  Dokonce  se  může  podílet  na  zcela 

odlišných  až  protichůdných  posunech  ve  stavu  společnosti  či  rozpoložení 

jednotlivce. 47

Působení médií může býti i nezáměrné, přesto ovlivňující  společenský  vývoj a 

společenské změny, politické  uspořádání, ekonomické  vztahy apod. Zjišťování 

účinku a efektu v sobě nese možnost měření plánovaného působení médií (např. v 

reklamní kampani) a tím vnáší do úvah o působení médií  prvek komunikační 

strategie  a  měření  její  efektivity.  Obě roviny úvah o  působení  médií  mohou 

zahrnovat jak obavy z médií, tak naděje s médii spojované.

Jirák a Köpplová v knize Masová média k médiím uvádějí: „...od médií se často 

očekává  schopnost  budovat  konsenzus   a  současně  jim  přisuzuje  schopnost 

vytvářet či posilovat konflikty...“ (a to nejen podporovat vůli po politické změně a 

47   V českém prostředí není terminologie popisu a výkladu představ o působení zcela jednoznačná: 
objevují se výrazy vliv, dopad, role, případně účinek. Pojmy dopad a působení se používají zřídka a 
jako synonyma (Vymazal 1991:65), vliv se objevuje častěji, ale nesystematicky 
(DeFleur_Ballová_Rokeachová 1996: 179n. a 211n., Výrost-Slaměník 1998:140, Vybíral  
2000:151.)
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legitimizovat násilné chování)48

Jan Pehe ve svém článku dostupném na internetu s názvem „Prorůstání médií a  

politiky aneb boj o demokracii“ píše:
„... zatímco média stále více manipulují politickou scénu tak, aby se její příběhy dobře prodávaly,  
politici se snaží získat nejrůznějšími způsoby přístup do médií nebo přímo vliv na jejich chod. K  
tomu si vypracovali celou škálu nástrojů, které—v závislosti na vyspělosti té které demokracie—s  
menším či větším úspěchem používají. ...„
„...Jeden ze způsobů, který dobře funguje zejména v méně rozvinutých demokraciích, je snaha  
nastavit regulační rámec těch médií, které nějaké formě regulace podléhají, tak, aby byl příznivý  
zejména pro dominantní politické síly. Známe tak nejrůznější pokusy o manipulaci médií veřejné  
služby, která jsou v ideálních podmínkách kontrolována institucemi nezávislými na politické moci,  
tedy vlastně zástupci občanské veřejnosti. Ve skutečnosti neexistuje model, který by zcela dokázal  
uchránit média veřejné služby od politických tlaků. Ke srůstání médií a politiky dochází v těchto  
případech zejména politizací dohlížecích orgánů.49

Jako aktuální zprávu toho, co způsobí problém, je článek ze dne 29.  6.  2011, 

pojednávající  o  reportáži  ČT  s  titulkem  Česká  televize  štve  veřejnost  proti 

politikům,  dostupný  online  na  www  http://virtually.cz/journal/?q=node/3636. 

Autor Petr Štěpánek (pokud je reálným autorem?) se  pohoršuje nad interpretací 

poslanecké práce. Z výše uvedeného odkazu je možné si článek přečíst celý. Text 

v plném  znění by ani nebyl vhodný k citování v diplomové práci.  

Problematické na reportáži  je, jak byla veřejnosti  podána. Sama reportáž vytváří 

dojem, že poslanci placení z peněz daňových poplatníků zasedali jen 61 dní od 

voleb, jak  v oné reportáži ČT24 vyznělo.   ČT, která by měla být nestrannou 

institucí a reprezentovat novinářskou poctivost, vyváženost a objektivitu, vypustí 

do  světa  zbulvarizovanou  zprávu,  která  může  vytvářet  antipatie  k  politické 

reprezentaci  a  další  znechucení  nad politickou scénou,  když šíří  nepravdivé  a 

zkreslené informace. Autor Petr Štěpánek v článku pojmenovává postoj ČT jako 

štvaní veřejnosti proti politikům. I mne napadá, co si asi voliči po reportáži musí 

myslet,  jestliže je podána tak jako redaktorem Lukášem Dolanským. Výzva k 

defenestraci?! Politika přece není jen vysedávání na schůzích. Vedle toho pracují 

komise,  kluby,  výbory...  Současná  politická  reprezentace  je  ve  velmi 

nezáviděníhodné situaci.

48  JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009 s. 155

49 Dostupné na WWW [online] <http://www.pehe.cz/clanky/2003/prorustani-medii-a-
                politiky-  aneb-boj-o-demokracii>
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Jirák a Köpplová  popisují na schématu působení a dopad médií. 

Schéma č. 1 Dopad, role, vliv, účinek a efekt médií

Na  příkladu  politického  chování  vycházíme  z  předpokladu,  že  média  jsou 

schopna  vyvolávat  odezvy,   jednání  či  měnit   postoje  příjemců,  což  nemusí 

znamenat nic negativního ani pozitivního. 

Média  pomáhají  podporovat  normy  a  hodnoty  ve  společnosti,  které  jsou 

považovány  za  žádoucí.  Mohou  působit  i  opačně,  zpochybnit,  dokonce 

podporovat  hodnoty  protichůdné.   Televizní  zpravodajství  TV NOVA je  plné 
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Societální rovina
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reportáží  s  kriminálním  obsahem,  senzačních  odhalení,  skandálů,  bulvárního 

obsahu, které ve veřejnosti mohou vyvolávat dojem, že jde o běžnou situaci či 

normu chování.  Na stejné TV stanici jsou v jejím zpravodajství četné reportáže o 

korupčním chování nejen ekonomických elit, ale i politických představitelů. 

TV NOVA je častěji sledována lidmi z nižších společenských vrstev, s nižším 

vzděláním,  často  jen  základním  nebo  středním,  a  proto  se  TV  NOVA snaží 

hovořit srozumitelným jazykovým kódem pro tuto společenskou vrstvu. 50 

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu51  lidé dávají přednost nejčastěji internetu a 

jako  druhé  v  pořadí  TV.  Zde  bych  ještě  připomněl,  že  veřejnost  se  středním 

vzděláním  a  snadnějším  přístupem  k  internetu  jej  také  využívá  pro  četbu 

zpravodajství.  Naopak   lidé  s  nižším  vzděláním  dávají  přednost  televiznímu 

zpravodajství a internet z různých důvodů spíše nevyužívají.

Občané  a  současně  voliči  jsou  dlouhodobě  vystavováni  určitým  typům 

mediálních obsahů,  které  mohou vyvolat   pocity pohoršení,  bezmoci,  strachu, 

případně  slasti  nebo   znechucení.  Politické  pořady  a  zpravodajství   mohou 

inspirovat ke spontánním reakcím.  

Je otázkou, zda můžeme toto připsat výhradně  vlivu působení médií.52 

50 Dostupné na WWW [online] <http://www.m-journal.cz/cs/medialni-scena/kam-se-posouva-              -  
zpravodajstvi__s404x5410.html>

51 Dostupné na WWW [online] <http://www.digizone.cz/aktuality/lide-sleduji-       zpravodajstvi-vice-  
                 na-webu-nez-v/  >
52 Například tzv. kultivační teorie spojované se jménem amerického sociologa George Gerbnera,  

který  hledá  souvislost  mezi  dlouhodobým vystavení  tematice  násilné  kriminality  v  televizním  
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Nemusí  jít  jen  o  násilí,  ale  shlédnutí  politických  debat,  čtení  politických 

komentářů  může  podle  kultivační   teorie,  která  je  stále  na  úrovni  hypotézy 

George Gerbnera, způsobit u voličů nechuť až odpor k politickému dění 53.

2.3 Politici a média
Zaměřím  se  pouze  na  „český  politický  trh“.  Vzpomeňme  na  kauzy  IPB, 

Chemapolu nebo podniku zahraničního obchodu Omnipol a v této souvislostí na 

média  působící v těchto kauzách. – Jak velký podíl  mají média na tvorbě obrazu 

politiků,  podnikatelských  a  ekonomických  subjektů?  Jaký  je  jejich  podíl  na 

vnímání veřejnosti?

Mezi politiky a médii existuje velmi těsný vztah. Tento vztah má několik rovin: je 

oboustranný a má zároveň charakter vzájemné závislosti. V nejobecnější rovině 

by  politické  rozhodování  bez  médií  bylo  neviditelné.  Média  na  druhé  straně 

získávají  mnoho  podnětů  zpravodajských  a  publicistických  pocházejících  z 

politické sféry,  anebo nepřímo s politikou a veřejným děním souvisejících.  Díky 

médiím tedy víme o politice,  politickém dění a současně jsou to média, která 

nám předkládají obraz politiků a toho, co o nich víme.  Proto se politik snaží 

ovlivnit to, co média produkují, a snaží se v médiích co nejčastěji objevovat.

Politik nemá mnoho možností jak veřejnost oslovit – jak zapůsobit na občany a 

voliče. Jestliže chce svůj „produkt“,  kterým je politický vliv, dostat k voličům, 

musí  využít  efektivních  prostředků,  kterými  jsou  média  –  tisk,  internet,  TV, 

rozhlas.  Politici používají média k šíření svých myšlenek, názorů a postojů a k 

prosazování svých  zájmů. 

Volič má právo na to, aby se prostřednictvím médií od politika k němu dostala 

objektivní a nezkreslená informace o politických cílech i metodách politika, který 

chce prosadit své politické cíle, plány i zájmy politické strany.  Média by měla 

umět  reflektovat  nejen  majoritní,  ale  i  minoritní  mínění  společnosti  a  svým 

zpravodajství a pocity ohrožení u vybraných skupin diváků (viz např. Gerbner et al. 1980 nebo 
Gerbner-Gross-Morgan-Signorelli-Shanahan 2001 v knize Masová Média podkapitola 3.2.1.1) a  
konstatuje: „Zjistili jsme, že je-li někdo dlouhodobě vystavený působení televize, v níž se častému 
násilí  doslova nedá uniknout,  vede  to k tendenci pěstovat představu relativně nevstřícného a  
nebezpečného světa“ ( Gerbner-Gross-Morgan-Signorelli-Shanahan 2001:37).

53 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009
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prostřednictvím je zprostředkovat  též politikům.  

Média  jsou  tím,  kdo  ovládá  a  zajišťuje  reklamu  politické  reprezentaci  či 

uchazečům na poli politického vlivu. Česká veřejnost by vlastně měla být vděčná 

za několik let působení pana Jiřího Paroubka, jehož přínos v této práci  nechci 

hodnotit, ale díky němu si část české veřejnosti uvědomila, jak není dobré být jen 

pasivním  konzumentem  –  pasivním  publikem,  které  se  smíří  s  tím,  kdo  je 

momentálně v čele,  a nelze s tím nic víc dělat.

Dalším faktorem, který utváří vztah veřejnosti k politické reprezentaci, je česká 

národní chrakteristika, kterou popisuje ve své práci Česká otázka T.G. Masaryk,, 

na příkladu, kdy českou společností proběhne vlna zájmu nebo vzdoru a pak vše 

zmizí  do ztracena. 

Současní  politici  mají  velký  zájem na  tom,  aby jim média  dělala  tu  nejlepší 

politickou reklamu. Namátkou vzpomeňte na nedělní Hovory Václava Moravce, 

v jehož pořadu politici  mohou  své politické soupeře diskreditovat, ponížit nebo 

alespoň kritizovat.  Na druhou stranu v diskusních  pořadech Václava Moravce 

nebo  v  pořadu   Politické  spektrum  nebo  Tah  dámou  na  ČT24  zaznívá  řada 

pozitivních signálů a  cest k řešení problémů současné české společnosti. Média v 

současné době předvádí politiky jako střet dvou lidí, kteří se nemají rádi, soupeří 

spolu o přízeň voličů. Toto je pojetí, které média zobrazují raději, nežli konflikt 

mezi koncepcí neoliberální a koncepcí sociálního  státu, než konflikt mezi dvěma 

předsedy politických stran, kteří jsou pro veřejnost svými emocemi „čitelnější“.

Karel Hvížďala uvádí důkazy o pokusech politiků ovlivnit svůj politický a lidský 

obraz  v  médiích,  například  Václav  Klaus  v  letech  2002, kdy byl   předsedou 

poslanecké sněmovny a  volal do České televize kvůli rozhovorům a předepisoval 

jí, komu dá interview a kdo má být druhým hostem....“54 

Jirák a Köpplová jako příklad uvádějí také to, že publikum konkrétního média se 

v  zásadě   kryje  s  nějakou  sociálně  nebo  politicky vymezenou  skupinou  –  se 

stoupenci určitého světového názoru či politického směru, s lidmi spřízněnými 

generační zkušeností, zájmy, koníčky.55

2.4. Moc médií 

54 Hvížďala, K.,: Moc a nemoc médií, rozhovory, eseje a články 2000 – 2003. Praha Dokořán 2003
55 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., : Masová média. Praha: Portál, 2009, str. 187
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Média  mohou  někdy politika  „stvořit“,  jako  ho  poslat  do  ústraní.  Nazývat  v 

dnešní době některá média veřejnoprávními je dosti nepřesné. Veřejnost by měla 

média kontrolovat prostřednictvím Rady pro rozhlasové vysílání, ale de facto je 

jen  pozorovatelem a  pasivním konzumentem,  který  nemá  pocit,  že  by  mohla 

mnoho změnit.   Média jsou  jedním z hlavních zdrojů  a informací znalostí o  

politice  a  veřejných  činitelích  usilujících  o  přízeň  veřejnosti,  před  kterou  

vysvětlují své postoje, záměry a nebo selhání56. 

Karel  Hvížďala  ve  své  knize  „Moc a  nemoc  médií“ (str.  214)  v   části  eseje 

identifikuje chování TV NOVA před volbami  v roce 2002, kdy tato televizní 

stanice  zcela  neskrytě  stranila  zájmům ODS  ani  nezvala  politiky  Koalice  do 

diskusních  pořadů a  místo  nich  upřednostňovala  komunisty,  snad v bláhovém 

domnění, že jim stejně voličů nepřibude. … Komunisté známkovali a kritizovali 

ostatní politiky, ale komunisty  neanalyzoval nikdo57. 

Karel  Hvížďala  usvědčuje   veřejnoprávní  televizi  ČT,  která   zklamala  v  jiné 

rovině,  a  to  v  umísťování  volebních  spotů   a  zákazem   přístupu  politiků  v 

předvolební době do nejdůležitějšího publicistického pořadu „Naostro“. Vysílání 

předvolebních  spotů  v  době,  kdy se  na  televizi  nikdo  nedívá,  a  zredukování 

politického soupeření na jednu debatu mezi odcházejícím Zemanem a Klausem, 

(která  navíc  odporovala  schématu  pořadu,  takže  těžiště  se  přesunulo  jen  do 

pořadu  „Bez  imunity“,  kde  hovoří  většinou  jenom  politikové),  budí 

nepřehlédnutelný dojem, že Česká televize vyšla  vstříc  politikům nejsilnějších 

stran a vůbec neplnila funkci veřejné služby.   Politiky vyloučila i z veřejných 

debat,  kdy by se občan mohl skutečně něco dozvědět, a upřednostnění pořadu 

„Bez  imunity“ zase  nahradilo   konfrontaci  sebeprezentací,  která  dovoluje 

politikům, aby se vyhnuli odpovědím na podstatné otázky, a já dodávám, aby měli 

šanci  zakrýt  svou nekompetentnost nebo neznalost problematiky rezortu, který 

mají reprezentovat a řídit58. 

Řeč je stále o roce 2002 a knize Karla Hvížďaly Moc a nemoc médií. Bylo by 

nepřesné uzavřít tento rok a události kolem voleb v tomto roce jen televizními 

vystoupeními,  zvláště  když v nich,  jak dále  píše  K.  Hvížďala,  chybělo  hlubší 

56 HVÍŽĎALA, K., Moc a nemoc médií, str. 214
57 HVÍŽĎALA, K., Moc a nemoc médií, str.  tamtéž
58 HVÍŽĎALA, K., Moc a nemoc médií, str. 212-222
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analytické bilancování  posledních čtyř  let,  soustavné odkrývání  ekonomických 

propojení  jako  důsledek  opoziční  smlouvy  a  rozbory  chování  jednotlivých 

poslaneckých klubů při hlasování. Tyto skutečnosti usvědčují  pro změnu Radu 

České televize ze špatného plnění svých povinností, a proto se nová sněmovna 

měla nad její činností řádně zamyslet59. 

Ze  stejné  knihy  téhož  autora  chci  uvést  ještě  tři  hlavní  deníky a  jejich  roli: 

Mladou frontu, Lidové noviny a deník Právo.  Pluralita v tištěných médiích je 

zajištěna  naopak  jejich  množstvím  a  různým  hodnotovým  ukotvením. 

Nejzřetelněji  bylo  vidět  porušení  nestrannosti  podle  mého  názoru  na  deníku 

Právo,  které  bez  předstírání  od  samého  počátku  kampaně  stranilo  sociální 

demokracii a ještě před volbami vsugerovávalo svým čtenářům možnou vládu a 

její  složení  v  koalici.   Oba  další  listy  si  od  svých  stranických  preferencí 

zachovávaly větší odstup a spíše preferovaly obecně pravici než konkrétní stranu.

 „.Důsledkem bylo,  že  si  média nechala vnutit  témata,  o  kterých se politikům  
mluvilo snáze,  než aby pojmenovávala skutečné problémy,  které občany tíží  a  
politiky k nim nutí zaujímat postoje...“60.  

V médiích se poměrně často setkáváme s  jakousi  demonstrací  moci,  jíž  jsou 

vyhýbavé  odpovědi  politiků,  kličkování  nebo  naopak  útoky  na  novináře  či 

odpovědi  na  něco jiného,  než  zněla  otázka,  tak  jak to  čas  od času   předvedl 

Václav Klaus nebo později Jiří Paroubek aj. 

Média politiku převádějí z roviny rozhodování do roviny konfliktu a vlastně ji 

někdy záměrně dramatizují. Svým dílem k tomu přispívají o politici sami, když 

veřejně parafrázují výroky svých poltických soupeřů nebo když využijí hesla či 

fráze minulých období. 

2.4.1 Role  médií  v  politickém  životě  a  veřejném 
mínění
Média hrají roli prostředníka mezi politiky, státními úřady a občany, což je jedna 

z  jejich  důležitých  rolí  pro  veřejnost.  Pokud  jde  o  veřejné  mínění,  média 

zprostředkovávají  informace pro veřejnost i pro politiky prostřednictvím televize, 

internetu,  tisku.  Veřejné  mínění  zaznamenává  postoje,  preference  a  hodnoty 

59 HVÍŽĎALA, K., Moc a nemoc médií, str. tamtéž
60 HVÍŽĎALA, K., Moc a nemoc médií, str. 212-222
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veřejnosti.  Média  vytváří  jinou realitu,  něco,  co  ve  skutečnosti  není  vždy tak 

atraktivní  a  pozoruhodné,  ale  realita  je  dotvořena  tak,  aby  byla  atraktivním 

tématem pro diváky či čtenáře, aby vytvořila dojem, že jsme aktivními účastníky, 

kteří se podílí na událostech.61, aby také přitáhla pozornost, fascinovala, šokovala, 

zvýšila sledovanost. 

J. Ftorek hovoří o podobnosti pseudoreality a propagandy. Přičemž pseudoudálost 

je nejednoznačná pravda a propaganda je v jisté úrovni lží, která má burcovat, 

provokovat.62 

Média z banální události mohou vytvořit dojem nejdůležitější události na světě. 

Jako příklad bych uvedl naše tři hokejisty, kteří zahynuli v září při letecké nehodě 

v Rusku a byl jim vypraven státní pohřeb, jako by šlo o bojovníky za svobodu, 

přičemž jediné boje, které kdy svedli, bylo hokejové utkání. Naproti tomu smrt 

českého  vojáka  v  Afganistánu  o  dva  týdny  později  byla  médii  zaznamenána 

nejvýše dvěma zprávami,  ale  to  odhaduji,  šlo  asi  o  pietu  a  ohleduplnost  vůči 

rodinným příslušníkům padlého vojáka.  Domnívám se, že veřejnost pod tlakem 

množství informací ztrácí přehled a také schopnost rozpoznat, co je důležité.

2.4.2  Obraz politiků v médiích před  veřejností
Média mají nezkresleně podávat informace o politickém dění, komentáře a zprávy 

o politickém rozhodování svým divákům, čtenářům, občanům, voličům.  

K obrazu  politiků  patří  také  rejstřík  jejich  gest,  postojů,  řeč  těla,  nespisovné 

projevy,  morální  chování  či  lidské  poklesky  nebo  záhadná  podnikatelská 

participace, zjednodušeně řečeno, nic nemá být ponecháno médii bez povšimnutí. 

Někteří  zpravodajové a  komentátoři  dokáží  někdy prezentovat  život  v politice 

atraktivním  a  emotivním  způsobem.  Jsme-li  pozornými  diváky,  můžeme  být 

svědky nejrůznějších verbálních střetů, konfliktů argumentů a názorů (zejména v 

předvolebních  pořadech je  tato  škála  verbálních  i  neverbálních  projevů velice 

pestrá).   Politika je někdy vnímána i jako zábava, někdy mrazivá, ale faktem se 

stává to, že chcete-li zaujmout voliče, občany,  musíte umět být někdy i zábavní.  

Jak  vnímají  české  politiky například  mladí  lidé,  dokládá   průzkum veřejného 

61 KUNŠTÁT,  D. a kol. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, s. 72

62 KUNŠTÁT, D. a kol. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR 2006, s. 72
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mínění  mladých  lidí  ve  věku  od  15  do  30  let  ,  který  vypracovala  agentura 

MEDIAN,  zveřejněný Lidových novinách v roce 2001 a zveřejněný v archivu 

článků  www.blisty.cz pod  ISSN  1213-1792  tehdejším  redaktorem  Janem 

Čulíkem. Článek má ještě dva  nedostatky. Není uvedeno přesnější datování ani 

nejsou  funkční  hypertextové  odkazy.  Titulek  článku  „Českým  politikům  se 

bohužel  podařilo  u mladých lidí  diskreditovat  tržní  společnost“63 by mohl  být 

aktuálním i dnes, protože dle aktuální společenské nálady a politické situace se 

ani po tak dlouhé době  příliš nezměnil obraz politiků v očích veřejnosti. 

Jan Čulík uvádí nasledující statistiky:

• 39 procent mladých lidí považuje za nejlepší politický systém tzv. "třetí cestu" mezi  
"kapitalismem" a "socialismem", nebo "kapitalismus" i "socialismus" považuje 
za špatné. (17 procent). 

• 32 procent mladých lidí považuje "kapitalismus" za nejlepší systém. 

• 11 procent považuje za nejlepší systém "socialismus". 

• 10 procent mladých lidí chce státem plánované hospodářství. 

• Mladí lidé v ČR nevěří institucím, politikům, učitelům. Váží si příslušníků starší  
generace, kteří si "zachovali čest i v těžkých dobách". 

• Mladí lidé jsou přesvědčeni, že většina lidí v ČR se před listopadem 1989 měla lépe než  
dnes (to je bohužel pravda, viz Hospodářské noviny z 8. ledna 1998). 64

Podle sociologů prý mladým lidem vadí, že se musejí rozhodovat sami za sebe 
a brát si za sebe individuální odpovědnost. 
Realitou je, že současní mladí lidé, tedy generace dětí a mladých lidí s rokem 

narození 1992 až 1999 vnímají i v dnešní době nejistotu a obavy z budoucnosti. 

Jan Čulík pro současnost uvádí svůj aktuální postřeh:

„...Mladým lidem - a vlastně všem lidem - je nutno vštěpovat,  že mohou a musejí ekonomicky  
uspět jako nezávislí, tvůrčí, nápadití jedinci s novými prodejnými myšlenkami, že jiná cesta není,  
nikdo jiný  za ně  tohle  nezařídí  a že  tímto směrem svět  spěje  -  v tomto ohledu také  velmi  sílí  
celosvětová konkurence....“65 

Mně v textu chybí ještě vštěpování politické odpovědnosti mladým lidem. 

O absolventy gymnázií a středních odborných škol asi není nutné mít obavy z 

hlediska  politické  odpovědnosti,  ale  absolventi  středních  odborných  učilišť, 

alespoň  jak  dokládají  výsledky  studentských  voleb  z  roku  2010,  signalizují 

63 Dostupné na WWW [online] <http://www.blisty.cz/files/isarc/9801/19980130c.html>
ISSN 1213-1792

64 tamtéž  http://www.blisty.cz/files/isarc/9801/19980130c.html
65 Dostupné na WWW [online] <http://www.blisty.cz/files/isarc/9801/19980130c.html>

ISSN 1213-1792
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příklon této skupiny studentů k extremistickým postojům, jak dokládají výzkumy.
66 67

Mladí  lidé  nejsou  vnímáni  jako  rovnocenní  partneři  v  politickém  životě  a 

potřebují být svědky dobře fungujícího politického prostředí, kde nemá příležitost 

korumpující  jednání,  kde  si  lze  bez  potíží  byrokracie  založit  vlastní  firmu, 

požádat  o  podnikatelský  úvěr  a  kde  stát  neplýtvá  prostředky  na  předražené 

zakázky a pochybné investice. 

Z hlediska výzkumu postojů mladé generace připravila velice zajímavou zprávu 

společnost  Millward  Brown,  která  v  padesátišestistránkovém  dokumentu 

prezentuje  akcentace  mladých  lidí  i  jejich  hodnotové  postoje  k  vybraným 

problémům společnosti. Viz níže uvedený odkaz v PDF68. Z výzkumu například 

vyplývá,  že  mládež  s  vyšším  vzděláním  není  lhostejná  k  politickému  dění. 

Samotná analýza tohoto výzkumu by si  vyžádala specializovanou práci.  Proto 

jsem se zaměřil jen na politické postoje. 

2.4.3 Politické myšlení české veřejnosti a národní 
identifikace

Vybral  jsem  si  téma  politického  myšlení  a  zaměřil  se  na  především  českou 

společnost. Vzhledem k tomu, že není mnoho odborných publikací, z nichž by 

bylo  možné  čerpat,  jsem  rád,  že  internet  poskytuje   dostatečné   množství 

materiálu pro nástin politického myšlení, bohužel různě kvalitního.

Česká  republika  je  již  delší  dobu  řazena  mezi  vyspělé  země  z  hlediska 

hospodářství, kultury, politického uspořádání. Přesto i po více než dvaceti letech 

od 17. listopadu 1989 v české společnosti převládají myšlenkové stereotypy, které 

mají vliv na správu věcí veřejných. Češi jsou stále jakoby národem hledající svou 

identitu, která zaznívá nepřímo i ve slovech české státní hymny.  Pokud bychom 

chtěli  rozdělit  typy identity,  mohli  bychom vycházet   z  následující  typologie, 

kterou na svých www stránkách popsal Jiří Rak. 

Jiří Rak téma identity rozdělil na typy identit vycházející: 

66 Dostupné na WWW [online] <http://www.gjm.cz/clanky/studenti-gjm-provedli-jeden-z-
                 nejrozsahlejsich-vyzkumu-volebnich-preferenci-v-cr/  > 
67 Dostupné na WWW [online] <http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=431>
68 Dostupné na WWW [online] <http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_249.pdf>
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• „...z příslušnosti k určitému území, příp. politickému celku (stát, vlast, region, obec)

• z příslušnosti k určité etnické (jazykové) skupině, 

• z  příslušnosti k určité ideologii (náboženství, politická ideologie, příp. strana)

• z příslušnosti k určité skupině sociální (šlechta), stavovské, nebo profesní (vojáci)....“69 

Jiří Rak na příkladu identity s různými skupinami popisuje formy myšlení. Naše 

české  politické  myšlení  je  utvářeno  vším,  co  J.  Rak  ve  své  typologii  identit 

popisuje,  a nejen tím.  Historicky je naše území České republiky již cca 1500-

1600  let  (alespoň  od  první  přítomnosti  slovanského  osídlení  v  české  kotlině) 

křižovatkou kultur a národů, ale také bylo křižovatkou armád nebo různých tlup, 

se kterými se slovanské národy a národy, které byly v těchto místech doma ještě 

dříve než etnikum slovanské, setkávaly. Podle archelologických nálezů setkávání 

kultur a národů na našem území neprobíhalo vždy v míru.   

Co nám v  mysli zůstalo, jsou vzpomínky na události a jejich interpretace dalšími 

generacemi pro pokračující pokolení. Tím se utvářela i stavba věty, formy sdělení 

v mezilidské komunikaci. Řeč je projevem myšlení. Snad proto máme v českém 

jazyce přípustný i dvojí zápor, dvojí negaci, která možná v prvopočátcích sloužila 

jako  jistá forma diplomacie, netasit hned meč a přistoupit na dialog s těmi, kdo tu 

byli před Slovany.  

Jaké tedy jsou současné atributy a symboly  české národní identity? Společné 

máme jazyk, minulost, ideje demokracie a pokroku, sportu, kultury, interpretace 

sdílené minulosti, jak píše J. Rak, a dále pokračuje:

„...Studovat  formy  veřejné  prezentace  (manifestace)  národní  identity  od  ideálních  modelů  
chování,  každodennost  (symbolický  oděv,  “národní  nápoj”  atd.,  atd.)  až  po  okázalé  národní  
slavnosti, pomníky apod.. pozornost věnovat i podobným projevům podřazených identit. Vzhledem  
k tomu,  že  identita  se  z velké  části  vytváří  vymezováním se  vůči  okolí,  bude třeba  zkoumat  i  
“obrazy těch druhých”, na jejichž pozadí teprve plně vynikne obraz vlastní...“

J.  Rak dále  poznamenává ve  svém textu,  který  je  dostupný na www,  a  který 

považuji za jednu z  důležitých myšlenek k této diplomové práci: 

„...V současné době jsme svědky toho, že tradiční obsah českého vlastenectví, stejně jako jeho  
vžité  projevy  a  atributy  bývá  publicisticky  odmítán a  ironizován.  Národní  identita  je  v  těchto 
příspěvcích považována za staré harampádí, které nám jenom překáží na naší “cestě do Evropy”,  
národní vědomí se ztotožňuje s nacionálním šovinismem a stává se tak jevem, který je v naprostém 
rozporu s ideály demokratické občanské společnosti. Na druhé straně se zdá, že pocity národní a  
státní identity jsou v Čechách obecně na ústupu. Státní svátky vnímá široká veřejnost pouze jako  
dny pracovního volna, vlajková výzdoba se objevuje pouze na státních budovách a přílišné úctě se  

69 Dostupné na WWW [online] 
<http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_ter_rak.htm>
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netěší  ani  státní  symboly  (znak,  vlajka,  hymna).  To  má  své  historické  důvody:  především  
zdevalvování během komunistické éry a ztotožnění tradičních státních symbolů a státní identity se  
socialistickým systémem /ztotožnění “strany a státu”/.70

Mohu potvrdit jeho slova, s doplněním; většina diskusí, komentářů nebo článků 

publikovaných na sociálních sítích Facebook, Myspace, Netlog či Twitter anebo 

náhled do připojených komenářů pod politické blogy a články, dosvědčují stav 

politického  myšlení  české  společnosti.  V  komentářích  je  cítit  rozladěnost 

veřejnosti, znechucení politikou, jako by společnost čekala, že se situace upraví 

sama.  Totéž ve svých komentářích často dokládají prof. Vladimíra Dvořáková, 

Jiří Rychetský a mnozí další představitelé veřejného politického i nepolitického 

života.

Jako učitel společenských věd  vnímám postoje svých studentů i občanů k vlastní 

zemi a například vnímání státních svátků v české veřejnosti je spojeno s tím, kam 

se  pojede  na  víkend,  že  není  nutno  chodit  do  práce  či  do  školy.   Navíc  je 

paradoxem, že ačkoli česká společnost patřící mezi výrazně ateistické země, má 

celkem  dost  církevních  svátků,  které  jsou  prozaicky  využity  ke  zmíněnému 

pobytu u TV nebo někde na chatách apod. Média většinou ani během církevních 

svátků nedají do programového vysílání dostatečný počet programů k tomu, proč 

se například slaví příchod Cyrila a Metoděje nebo výročí upálení M. J. Husa, jaký 

byl státnický přínos svatého Václava. Média chtějí mít velkou sledovanost, proto 

o svátcích  místo duchovních témat spíše vysílají v lepším případě pohádky, s 

patřičnou   dávkou  komerčních  reklam  anebo  večer  filmy  akční,  které  jsou 

většinou v protikladu se vším duchovním.

Na jiném místě J. Rak ve svém článku zmiňuje  příčiny, kterými Češi ztráceli 

vědomí národní a státní kontinuity. Jako příčiny uvádí častokrát měnící se název 

státu  i  jeho  ideologie  (Rakousko  –  Uherská  monarchie,  Československá 

republika,  Česko  –  Slovenská  republika,  Protektorát  Čechy  a  Morava, 

Československá lidová republika, Československá socialistická republika, Česká 

a Slovenská federativní republika, Česká republika), přičemž nastupující politický 

útvar (při nejmenším formálně) negoval svého předchůdce. 

Problémem je i současné odmítání nacionalismu v duchu zdravého vlastenectví, 

70 Dostupné na WWW [online] 
<http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_ter_rak.htm>
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kdy  přirozený  pocit  národní  sounáležitosti,  národní  hrdosti,  úcty  k vlastním 

tradicím  apod.  bývá  často  pokládán  za  projev  nacionálního  šovinismu  a 

xenofobie. Přitom je jasné, že většina obyvatelstva tyto potřeby pociťuje a hledá 

náhradní  řešení  (viz  masové  oslavy  sportovních  vítězství,  nebo  celonárodní 

vzpomínka tragické letecké nehody hokejistů v září roku 2011).

Domnívám se, že jistá  dávka patriotismu by české společnosti mohla prospět. Ale 

bohužel, nacionalismus je v českých poměrech vnímán jako patologický projev 

společnosti i politického myšlení. Není potom divu, že Češi považují hokejové 

vítězství  za  regulérnější  oslavy  národní  hrdosti  než  vlastní  volby  do 

zastupitelských orgánů. Stojí za povšimnutí, jak negativně je vnímáno každé hnutí 

nebo politická strana, která by chtěla posilovat národní cítění české společnosti. 

Mám obavy, že vstupem do EU se národní identita neposílila. Slovo vlastenectví 

je,  zdá  se  již  překonaným  archaismem.  Být  vlastencem  je  jakoby  něco 

nepatřičného. 

J.  Rak dále   píše,  že moderní české národní vědomí se formovalo během 19. 

století  a  odpovídalo  tehdejšímu  stupni  vývoje  národního  hnutí.  „...Byli  jsme 

národem  bez  fungujícího  vlastního  státu,  na  počátku  19.  století  s neúplnou 

sociální skladbou, bez politických a vzdělanostních elit a vstupovali do století 20.  

jako  vyspělá  společnost  s diferencovanou  politickou  reprezentací,  relativně  

rozvinutým průmyslem, vlastní univerzitou a vědeckými ústavy i vyspělou kulturou  

dosahující v řadě případů i evropského nebo světového uznání. Tradiční formy  

českého vlastenectví ale zůstávaly zdánlivě neměnné a také z toho důvodu byly již  

během 19.  věku  často  napadány  způsobem,  který  se  příliš  nelišil  od  projevů  

současných.

Soudím, že Česká společnost se zatím nenaučila rozlišovat nacionalismus zdravý 

a žádoucí pro funkci státu a nacionalismus nebezpečný, ten nacionalismus, který 

operuje  s  pojmy  „vyhlazení,  přistěhovalci,  plyn...  a  mnohé  další  symbolické  

asociace“, odkazující se na svůj původ například z německé strany NSDAP... 

Část  české veřejnosti  se  svým způsobem sentimentálně navrací  do časů první 

republiky vzpomínkami na tatíčka Masaryka  a popřevratové měsíce daly ožít 

všem  tradičním  národním  legendám  od  kněžny  Libuše  po   husity.  Některé 
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nepočetné skupiny se navrací  k  myšlenkám monarchie.  Jak dále  píše Rak, na 

uprázdněné místo tehdy nastupovalo přirozené národní vědomí spojené s kladným 

přijímáním hodnot svobody a demokracie, nové civilizační vzory byly hledány a 

nalézány  ve  velkých  západních  demokraciích  (Velká  Británie,  Francie). 

Přitažlivým vzorem především pro mládež po roce 1918 byly i Spojené státy (viz 

např. oblibu jazzu či romantiky Divokého západu, která našla svérázné vyjádření 

v trampském hnutí), které vydrželo až do nacistické okupace.

Rakův článek mne velmi inspiroval a proto dovolím si odcitovat další odstavec 

Rakova článku. 

„...Pokusy o návrat tradičního vlastenectví jsou proto podle našeho názoru odsouzeny k zániku – 
vzorce a modely,  které si  vytvářela společnost  teprve usilující  o svou transformaci do podoby  
moderního  vyspělého  národa,  jsou  prostě  pro  třetí  tisíciletí  nepoužitelné  a  snahy  o  jejich  
revitalizaci nutně musí působit komicky. Civilizovaný národ by se ovšem měl k odloženým prvkům 
své identity chovat pietně. Ke jmenovaným faktorům, které podle našeho názoru značně přispěly  
k současnému  vakuu,  je  ovšem  třeba  přičíst  ještě  prvky  další,  a  to  především  proměnlivost  
politických útvarů, k nimž české země příslušely během právě končícího století. Proměny státního  
zřízení  byly  vedle  negace  předchůdců  provázeny  i  občasnými  změnami  státních  symbolů  a  
pravidelnými změnami státních svátků a s nimi souvisejících rituálů....“71

Rak dále  odkazuje na  diskontinuitu moderních českých dějin  a  časté  střídání 

politických systémů, což podle jeho názoru z našeho života vyloučilo občanskou 

identifikaci se státem a jeho zřízením. Tato absence státní identity byla až do roku 

1945  poměrně  úspěšně  nahrazována  identitou  národní  ve  smyslu  obecně 

sdíleného přesvědčení, že politické režimy se mohou měnit, ale národ zůstává. 

Současná  nechuť  vůči  vlastenectví  a  národnímu  cítění  nyní  likviduje  i  tuto 

možnost.  Z českého  života  tak  postupně  mizel  prožitek  národní  skupinové 

identity,  která  byla  nahrazena  identitou  rodinnou  (jediné  většinou  populace 

skutečně  prožívané  svátky  jsou  Vánoce  a Dušičky),  resp.  mnoha  identitami 

partikulárními. Na sportovních přenosech, jak dále píše Rak, není  náhodou, že 

jedinou příležitostí  k  ventilování  národního cítění  jsou mezinárodní  sportovní 

zápasy.  Zároveň  zřejmě  nebude  nikdo  pochybovat  o  významu  pocitů 

identifikování se s většími společenskými skupinami pro jednotlivce i pro stát.

V médiích a výzkumech jsou patrné rozpaky  při naší přípravě na vstup do EU 

nebo  naší  politické  či  vojenské  spoluúčasti  na  zahraničních  misích  po  boku 

71 Dostupné na WWW [online] 
<http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_ter_rak.htm>
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NATO a  našich spojenců. Vzpomínám, jak tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan, 

vedoucí před rokem 1999 přístupové rozhovory o vstupu ČR do NATO, hned na 

první  tiskové  konferenci  vyslovil  dotaz,  zda  bude  také  možné  bez  problémů 

vystoupit. Tímto bych chtěl reagovat na větu v článku J. Raka, který mimo jiné 

významy identifikuje náš nepřiznaný, ale evidentně pociťovaný strach ze ztráty 

národní identity.

Jak už jsem výše v této diplomové práci i této kapitole  uvedl, studium moderního 

českého politického myšlení je na svém začátku a proto k tomuto tématu je zatím 

více materiálu na www stránkách než v knihovnách a odborných knihkupectvích. 

Článek  Jiřího  Raka  proto  považuji  za  velmi  přínosný k  českému politickému 

myšlení. 

Jak je vidět, pocit identity je pro českou společnost velmi důležitý, zvláště v době 

sjednocování  Evropy a globalizačních trendů ve světě.   Rak poznamenává,  že 

nová  evropská  identita  by  podle  našich  představ  neměla  v žádném  případě 

znamenat negaci dosavadních národních identifikací. Stejně tak jako identifikace 

s regionem nevylučuje identifikaci s vyšším národním (státním) celkem, by také 

identita  evropská  měla  být  spíše  zastřešením  jednotlivých  nacionalismů. 

V českém případě  je  možno  navázat  na  demokratickou  tradici  meziválečného 

Československa, které zároveň jednoznačně patřilo k zemím s vysokým stupněm 

tolerance vůči národnostním menšinám. 

Politické myšlení  je fenoménem, který se neustále  mění  a  který je  závislý na 

momentální  politické  situaci  a  rozložení  sil  ve  společnosti,  dále  závisí  na 

ekonomické a sociální situaci.  Každá kniha, která vyjde s tématem politického 

myšlení,  je  v  době  vydání   většinou  jen  retrospektivou  a  analýzou  minulého 

období.  Různě cenný materiál k politickému myšlení je možné najít na internetu 

v blozích, politických komentářích od autorů nejrůznější úrovně.  

Petr  Just,  politický komentátor  a  vysokoškolský učitel  odpovídá  na otázky  v 

článku „Myšlení řady Čechů je předlistopadové“,  jehož autorem je Lukáš Zícha 

uveřejněném  na  www  bohužel  opět  bez  zřetelného  datování.  Petr  Just  říká: 

„Politolog  by  měl  umět  zasadit  aktuální  politické  dění  do  nějakých  širších  

souvislostí, což lidem často u úvah nad politickými tématy chybí. Reagují jen na  
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jednu událost, jednu skutečnost“.72

Pravdou je, jak dále P. Just odpovídá na otázky redaktora ve zmíněném článku, 

politolog jako odborník a nebo vědec nemůže vzít  v úvahu použití  zkumavek 

nebo   nějakého  společenského  vzorku  či  vytvořit  umělé  společenství  nebo 

dokonce stát za účelem laboratorního výzkumu ve  kterém by testoval chování v 

nějakém  politickém  režimu.   V  současné  době  si  nedokážeme  představit,  že 

bychom určitou skupinu lidí izolovali, vytvořili nějaké umělé politické zřízení a 

podle toho, jak by lidé reagovali, bychom odvozovali konkrétní závěry.

Petr  Just  dále  potvrzuje nutnost  opatrných politických komentářů,  například k 

volbám, protože nikdo nemůžete dopředu stoprocentně říct jejich výsledek. Lze 

počítat  s  voliči,  kteří  jsou  již  dlouho  rozhodnutí,  ale  pak  je  tu  řada 

nerozhodnutých voličů. V případě prvovoličů, jejichž rozhodování je stejně tak 

nepředvídatelné jako je lidská mysl a rozhodování. Nelze tedy úplně jednoznačně 

předpovídat jejich výsledek.

Na otázku „Vy politiku sledujete už mnoho let - pozorujete v ní nějaký nový 

trend? Petr Just odpovídá: 

„...Nebylo by úplně fér říkat, že česká politika je špatná a horší než vysněné západní demokracie.  

I v nich, například v USA, nalezneme různé typy politických nešvarů, skandálů nebo korupčních  

afér,  které tu vnímáme jako znaky zkaženosti  české politiky.  Přitom si  neuvědomujeme,  že na  

Západě je to podobné.73

U  nás  jsou  lidé  například  zděšení  velkou  mírou  negativních  kampaní.  Během  posledních  

parlamentních voleb ve Velké Británii na jaře tohoto roku byla ale negativní kampaň rozhodně  

stejná, ne-li dokonce intenzivnější než u nás. To samé ve Spojených státech amerických: negativní  

kampaně  a  různé  stránky  zesměšňující  jednoho  nebo  druhého  prezidentského  kandidáta.  V  

Čechách si pouze zvykáme na „západní standard“.74

Rozdíl  však  spočívá v reakci  politiků na odhalené  skandály.  U nás se je  politici  často  snaží  

zametat pod koberec, bagatelizovat je. V USA stačí pouhé podezření (i neprokázané) k tomu, aby  

byla stažena například nominace na ministerský post. Už samo podezření je nepřijatelné pro to,  

72 Dostupné na WWW [online] <http://www.studentsummit.cz/cs/Petr-Just-269.htm>
73 Dostupné na WWW [online] <http://www.studentsummit.cz/cs/Petr-Just-269.htm>
74 Dostupné na WWW [online] <http://www.studentsummit.cz/cs/Petr-Just-269.htm>
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aby dotyčný zastával veřejnou funkci.75

K tomuto tématu vyšla za poslední půlrok řada článků nejen na  www.idnes.cz, 

které popisují českou politickou scénu jako místo pro korupci.76 Voličům se nelze 

divit  za  jejich  postoj,  na  druhou  stranu  sami  si  neuvědomují,  že  netečností 

nepomohou situaci změnit. 

Také se zdá, že dnes je podobných afér víc než v minulosti. Na druhou stranu je ale i práce  

investigativních novinářů intenzivnější. To, že se dnes prokazuje daleko více různých skandálů,  

nemusí znamenat, že jich před deseti patnácti lety bylo méně. Na začátku devadesátých let byli  

politici, kteří nastupovali, často vnímáni jako nedotknutelné ikony a také přístup novinářů k nim  

byl méně kritický....“77

Další otázka, kterou Lukáš Zícha Petru Justovi pokládá, míří k politickému 

myšlení a zmiňuje rozdíl mezi demokracií a politickou kulturou. Otázka tedy 

zněla: 

„...To souvisí i se stavem demokracie v České republice. Před pár dny, na akci „12 hodin  
budoucnosti“, se například politolog Jiří Pehe vyjádřil, že demokracii jako ústavní systém máme,  
ale demokracii jako kulturu ještě ne. Jak se díváte na stav české občanské společnosti?“

Petr Just odpovídá: „...Souhlasím. Demokracie je totiž termín, který má snad několik desítek  
definic,  a záleží na vás, jak se na to díváte. A skutečně, pokud bereme demokracii z hlediska  
institucí, nemůžeme si v České republice na co stěžovat. Máme zde přímo volené zákonodárné  
sbory, které dávají legitimitu vládě, ta se zase zpovídá parlamentu, a když parlament vysloví vládě  
nedůvěru, vláda odchází. Tedy z hlediska institucí a vztahů mezi nimi tu víceméně demokratické  
struktury fungují.

Pravdou ale je, že demokracie není pouze otázkou institucí, nýbrž i přístupu lidí k nim. Někdy si  
myslím, že myšlení řady Čechů je stále předlistopadové, jak se to projevilo například při diskuzi o  
umístění radarové základy v České republice....“ 
Odpovědi  na  otázku  podstaty  politického  myšlení  se  P.  Just  zřejmě  nechtěně 

vyhnul, ačkoli použil přirovnání předlistopadové úrovně myšlení. Naše myšlení a 

politické  rouhodování  se utváří v rodině.  V poněkud širším slova smyslu je 

každá rodina takovým malým mikrostátem, kde panuje jistý politický řád, který 

může být liberální, demokratický, konzervativní a také tyranský. 

Pod vlivem médií a společenského uspořádání se rodina může společnosti otevírat 

nebo načas či trvale uzavřít a samozřejmě i bránit v poznávání okolí. 

75 Dostupné na WWW [online] http://www.studentsummit.cz/cs/Petr-Just-269.htm
76 Dostupné na WWW [online] <http://zpravy.idnes.cz/ceska-politika-je-zahnivajici-

partitokracii-mini-tydenik-the-economist-1n6-/zahranicni.aspx?
c=A111104_114550_zahranicni_stf>

77 Dostupné na WWW [online] <http://www.studentsummit.cz/cs/Petr-Just-269.htm>
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Podíváme-li  se  na  média,  jako  by se  často  předháněla  v  senzacích,  brutalitě, 

zábavnosti,  jako  by  chtěla  ke  svým  TV  obrazovkám  „připoutat“  co  nejvíce 

diváků. Rodiče, kteří chtějí dbát na morální vývoj dětí, se  musí snažit eliminovat 

vliv  médií  na  vzorce  chování  dětí.   Pokud  jde  o  politiku,  zvláště  současnou 

českou polit. scénu,  jsou rodiče svědky rozporu mezi slovy a činy politiků. 

Public  relations  agentury,  které  jsou  tvůrci  předvolebních  kampaní,   se 

specializují na výzkumy veřejného mínění z renomovaných výzkumných agentur. 

Václav Bělohradský popsal demokracii  

„...jako stav  společnosti,  který rozkládá všechny jistoty,  protože nic není  chráněno před  mocí  
působivých slov, před ničím se nemusí mlčet.  Taková společnost vyvolává úzkost. Patří proto k  
demokracii i nostalgie po jistotách, o nichž se nehlasuje, protože jsou „dány shůry“. Lidé často  
utíkají z velké moci hlasu k nějakému velkému hlasu moci.“   Jak řekl Jan Pehe:  „...Česká 
demokracie  má  velké  štěstí,  že  se  v  neutěšených  politických  poměrech  zatím  neobjevil  
charismatický extrémně pravicový nebo ryze populistický politik.
Politici spoléhají na to, že volič bude slyšet na ukončení neodůvodněných výhod, 

boj s korupcí, přísliby změny v řadě problémových oblastí. Voliče může napadat, 

zda lze věřit slibům politiků. K tíži voličů je zde  fenomén krátké paměti, na který 

politici  spoléhají.   Média  se  mohou  záměrně  zabývat  tématy,  jimiž  mohou 

odvádět pozornost občanů  od politických cílů nastoupivších politiků do úřadů a 

poslaneckých lavic. Není to jen obchodem s pravdou mezi politiky a médii? Jak 

jsem již výše napsal, politik si nemůže a nesmí veřejně říci o vylepšení svého 

obrazu v médiích.  Někteří voliči si jistě rádi odpočinou od úzkosti ze změny 

politické reprezentace ponořením se do bulváru, který je uchlácholí informacemi 

o tom, že ani oni nejsou tak dokonalí jako  reprezentanti státní moci.  

Vzpomenout si na politické sliby, které byly voliči akceptovány, například na slib 

redukce poslaneckých platů, na sliby ve věci paušálních náhrad, zrušení dopravy 

zdarma,  ale co například omezení poslanecké imunity, přímá volba prezidenta, 

neomluvené absence poslanců z účasti na schůzích, vymahatelnost práva? S tím 

se politici příliš netrápí. 
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3. Politický marketing 

V marketingu  není důležité, zda chceme prodat počítače, auta, pečovat o kulturní 

bohatství nebo aleje stromů či zvolit politického vůdce. Média používáme formou 

argumentace,  proč  zvolit  tu  či  onu  cestu  řešení   a  jak  dosáhnout  toho,  aby 

intenzita sdělení byla pro posluchače,  co nejintenzivnější?   Nabízí se strategie 

odvysílání reklamy v médiích zacílené na naše nejvnitřenější jistoty, emoce, city 

a  strachy,  touhy po řádu a  pořádku.  Marketingová segmentace trhu praví,  že 

zboží  nebo zpráva  má  být  střižena  na  míru  publiku,  které  spojují  například 

společné názory, hodnoty, etika, mravy, zájmy, přesvědčení, ideologie a potřeby. 

Dalším  segmentem  může  být  životní  perspektiva,  věk,  profesní  skupina, 

společenský nebo profesní status.78  

Chce-li  být  politik  či  politická  strana  úspěšná  ve  volební  kamapni,  je  nucena 

zaměřit  se na průzkum prostředí, v němž se pohybují její potenciální voliči a v 

podstatě se řídí stejným marketingovým mixem, který používají obchodníci, když 

chtějí obsáhnout určité tržní prostředí jen s úpravou marketingového průzkumu, 

který  má  za  cíl  vytipovat  a  získat  potenciálního  voliče.  Podle  německého 

profesora  Henneberga  se  volební  průzkumy  postupně  zaměřily  na  škálu 

proměnných, jakými jsou akcenty, preference  a postoje voličů.79 

78 SVĚTLÍK, J.,: Marketing, cesta k trhu. Zlín: EKKA 1992
79 HENNEBERG, S. C. M. (2002): Understanding Political Marketing 2002.
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Ekonom Jerome. Mc Carthy v knize Základy marketingu, podobně jako náš M. 

Světlík,   hovoří  o  produktu,  distribuci,  ceně,  propagaci  –  v politice je  ovšem 

produktem míněna služba veřejnosti.80

Nejprve, Marketing je ve své podstatě metodou hledání odběratelů pro zboží, v 

případě  politického  marketingu  jde  o  hledání  voličů  pro  nabízenou  veřejnou 

službu,  zprostředkovanou politickou reprezentací.   Jak uvádí  Jablonski  ve  své 

knize:  „Marketing  představuje  proces  plánování  a  zavádění  koncepce,  ceny, 

propagace a  distribuce  myšlenek,  zboží  a  služeb s cílem vytvořit  směnu – v 

našem případě vztah, který uspokojí cíle jednotlivců i organizací.81 

Jablonski přiznává, že marketingová organizace v tržní ekonomice tak zahrnula i 

politiku, zvláště trh politických stran a kandidátů volených do veřejných úřadů. 

Na rovině praktické politiky byly různé formy marketingu zaměřeného na koupi 

politické podpory často používány mocenskámi aparáty totalitních států, které se 

snažily s pomocí propagandy a manipulace vnutit ovládaným své ideologické a 

politické  teze.  Jako  pravzor  ideologické  terminologie,  jak  Jabloński  doplňuje, 

sloužily propaganda, přesvědčování a ideologie 30. let 20. století během okupace 

Evropy fašistickými režimy Německa a Itálie a později přes půl století trvající 

také v Rusku, kde byly v obrovském měřítku uplatňovány sociotechniky, aby bylo 

možné širokým masám vštěpovat fašistické, rasistické nebo bolševické ideje. 

Co musí  současná politická reprezentace udělat  nejdříve? Musí proniknout  do 

médií.   Televize  například  změnila  charakter  volebních  kampaní  na  několika 

úrovních: 

1. Usnadnila směřování volebního apelu k široké veřejnosti.

2. Změnila styl veřejných vystoupení.

3. Zmenšila  se  role  politických  stran  jako  prostředníka  mezi  voliči  (elektorátem)  a  

kandidáty.

4. Vznikly štáby profesionálních medálních konzultantů a konzultantů, pro tvorbu  veřejné  

image kandidáta.

80 McCARTHY, E. Jerome: Základy marketingu, Victoria Publishing 1995, 
Praha, 1. vydání, 511 s.

81 JABLOŃSKI, W. Andrzej a kol.; Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 1.vyd. Brno: 
Barrister & Principal, s. r. o. 2006.
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„...Profesionální  mediální  a komunikační konzultanti  a kandidáty speciálně najímané televizní  

štáby se staly nezbytnými účastníky při organozování volebních kampaní...“ 82

Na  vytvoření  marketingové  orientace  ve  volební  politice  se  podílejí  rovněž 

společenské  změny,  které  formují  nový  sociálně  politický  kontext  volebních 

kampaní.

Jabloński  uvádí,  že  marketingová  koncepce  politiky  vychází  z  představy,  že 

subjekty politického života, zvláště politické strany, se řídí především starostí o 

potřeby společnosti nebo minimálně nejdůležitějších sociálních skupin.  Soutěž 

politických aktérů je soutěží politických programů, strategií  a politiků, kteří  si 

konkurují na politickém trhu s cílem prodat voličům své programové koncepce, 

jež považují pro ně i pro stát za nejlepší. Podle Jablońského, by měli vyhrát ti 

politici či strany, kteří dokáží přesvědčit většinu potenciálních voličů, že právě 

jejich programová nabídka a oni sami jako kandidáti na lídry zajistí společnosti 

nejlepší cestu k bezpečnosti, rozvoji a blahobytu. 

Různé marketingové techniky, jež jsou využívány ve volebních kampaních i v 

politice vlád a lídrů, mají naopak za cíl především zvýšit pravděpodobnost, že 

nejlepší  strategie   a  jejich  reprezentanti  naleznou  podporu  většiny  voličů  a 

neprohrají  s  konkurenty,  kteří  přicházejí  na  trh  se  slabší  nabídkou.  Jak  dále 

Jabloński cituje Jimmiho Cartera: „Až příliš mnoho dobrých kandidátů utrpělo 

porážku, když se soustředili na obsah a podcenili styl“ 

Pravdou je,  že  v tržním prostředí  prodává především obal,  ne obsah.  Několik 

příkladů uvedu : 

1. Farmacie  –  účinnostně  a  obsahově  není  rozdíl  mezi  Paralenem  a 

Coldrexem. Rozdíl je jen v ceně a obalu.

2. Mycí přípravky – obyčejný český Jar má téměř stejné chemické složení 

jako  většina  dražších,  dobře  vypadajících  přípravků  pro   účely  mytí 

nádobí, které jsou navíc naředěné. Jediný handicap Jaru je obal. 

3. Alkohol  –  vinařství.  Jistě  není  pravda,  že  moravská  nebo   například 

rakouská  či  německá  vína  jsou  horší  než  například  francouzská  nebo 

82 JABLOŃSKI, W. Andrzej a kol.; Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 1.vyd. Brno: 
Barrister & Principal, s. r. o. 2006.
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řecká.  Ponechám  stranou  chuťové  rozdíly,  ale  po  jaké  lahvi  sáhne 

spotřebitel mající chuť na dobré víno a neorientující se v předimenzované 

nabídce  vinařských společností?  I  kdyby v  té  přitažlivé  lahvi  chutnalo 

víno jako lepší ocet, patrně častěji natáhne ruku po výrobku, který má styl. 

Ostatně, volič může také volit z jisté setrvačnosti zvyku. 

A nyní výšeuvedené převedeno na politické strany:

3.1 Předvolební segmentace politického trhu

Volební strategie jsou připravovány  jako promyšlené kampaně, které užívají tzv. 

segmentaci trhu. 

Segmentace trhu pro  účely politického marketingu rozdělí voliče na segmenty 

dle jejich potřeb a preferencí, vlastností.

Segmentace voliče dále dělí dle kritérií sociodemografických, kterými jsou věk, 

rodinný stav, vzdělání, bydliště, sociální status, profese. 

Pomocí  segmentace  má  politická  strana  jednodušší  přístup  k  elektorátu  a  zná 

strukturu  svých  voličů  se  společnými  charakteristikami,  například  vlastnosti, 

chování. Tím mají politické strany zjednodušené a přesné oslovení voličů.83

Segmentace jde samozřejmě dále  a rozlišuje kritéria například:

• Behaviorální, tedy kolik věrných voličů má, kolik jich je nerozhodnutých.

• Sociopsychologická  kriteria,  zda  jsou  voliči  bohatí  nebo  naopak 

nemajetní, jaký mají životní styl, do jaké společenské vrstvy patří.

83 Henneberg, S. C. M. (2002): Understanding Political Marketing 2002. str. 133
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• Socioekonomická  kriteria   sledují  průměrné  příjmy,  profesní  zařazení 

nebo úroveň dosaženého vzdělání.

• Etnografická kritéria mohou sledovat národnostní příslušnost, příslušnost 

k církvím.

Nelze  opomenout  ani  kriteria  demografická  a  geografická.  Volič  musí  být 

„identifikován“  dle  regionu,  odkud  pochází  a  kam  kampaň  míří  a  jakého  je 

potenciální volič věku, zda žije sám či v rodině. Jak velké je místo, odkud volič 

pochází..... 

3. 2 Volební strategie

Jabloński v knize Politický marketing na str. 33 popisuje 3. volební strategie ve 

volebních kampaních USA. 

1. Strategie orientované na stranu (party oriented) jsou založeny na identifikaci voličů s  
danou politickou stranou a na stranické organizaci, která zajišťuje prostředky nezbytné  
pro realizaci kampaně;

2. Strategie orientované na problémy (issue oriented) hledají podporu u části elektorátu,  
kterou zajímají zvláště určité poltické otázky;

3. Strategie orientované na image (image oriented) zdůrazňují osobnostní rysy kandidáta:  
schopnosti, slušnost, nezávislost, zkušenosti, vůdčí vlohy atd. 84

Pokud  bychom  měli  charakterizovat  volební  strategie  české  politické  scény, 

převažují  volební strategie orientované na problémy a strategie orientované na 

stranu. 

Chce-li  politická strana vybrat správnou skupinu voličů,  kterou chce efektivně 

oslovit, musí vybrat cíl, k němuž bude kampaň směrována a zda vybraný segment 

voličů je pro ni atraktivní z hlediska složení voličské skupiny, například, zda se 

jedná o příslušníky střední třídy, penzisty, prvovoliče aj. Stephan Henneberg dále 

vyjmenovává  ještě  několik  strategií  zacílení  voličů,  přičemž  rozlišuje 

koncetrovaný  a nediferencovaný přístup.

84 JABLOŃSKI, W. Andrzej a kol.; Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 1.vyd. Brno: 
Barrister & Principal, s. r. o., 2006.
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Koncentrovaný přístup znamená, že se politická strana preferenčně zaměřuje na 

jednu podle společných znaků velkou skupinu voličů85.

Nediferencovaný  přístup   je  podle  Henneberga   strategií,  kdy strana  oslovuje 

několik segmentů voličů s důrazem na společné charakteristiky.  Díky proměně 

volebního trhu je tento přístup přijatelnější vzhledem k současné situaci a vnímání 

voličů. Strana proto musí brát v úvahu více odlišnosti mezi voliči,  aby mohla 

získat efektivní výsledek voleb.

Na politické  myšlení  má  rozhodující  vliv  i  sdělení  politických  cílů,  což  je  v 

podstatě prodej, v tomto případě je to „prodej služby politika občanu“.  Politik 

uspořádá  setkání  pro  určitou  zájmovou  skupinu,  kde  provede  prezentaci 

kandidátů, programu, případně politických názorů. Volební shromáždění má za cíl 

vytvořit  kolektivní  identitu  a  pocit  jednoty.  Přímá  setkání  představují  pro 

kandidáta  výzvu,  poněvadž  v  průběhu  jejich  trvání  musí  kontrolovat  vlastní 

vystupování,  a podle vývoje situace je musí odpovídajícím způsobem korigovat. 

Jabloński ve své knize Politický marketing uvádí několik příkladů, jaká témata 

jsou do jejich projevů zahrnována. 

• společnou  historii  strany  a  její  vazby  se  současností,  například  svržení  komunismu,  
reformu sociální péče, nápravu politického klimatu;

• společnou politickou identitu shromážděných, například stranický původ;

• důležitost a úspěšnost realizace společných předsevzetí, například reforem;

• ztotožnění se shromážděnými, například horníci, lékaři;

• používání metaforického jazyka, například „utahování opasků“;86

Nutno poznamenat, že některá volební hesla a slogany byly pro veřejnost matoucí 

a  stresující,  jako  příklad „mobilizace“,  „noc  dlouhých  nožů“.  Ve  voličích 

vyvolávaly nepříjemné asociace.  

3.4 Volič na politickém trhu a jeho politické myšlení

Dnes, stejně jako na počátku 70. let, kdy probíhaly volební  kampaně zaměřené 

na  voliče, pro politickou stranu je důležité představit kandidáta nebo politickou 

nabídku,  přesněji  politický  program  strany.   Jak  ve  své  knize  „Politický 

85 Henneberg, S. C. M. (2002): Understanding Political Marketing 2002. str. 133
86 JABLOŃSKI, W. Andrzej a kol.; Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 1.vyd. Brno: 

Barrister & Principal, s. r. o., 2006.
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marketing“  Jabloňski  uvádí  na  příkladu  volební  kampaně Richarda  Nixona, 

„...voliči  stále  více  důvěřují  mediálním expertům než  stranickým aktivistům a 

samotným politickým stranám“.87 Toto platí i pro české prostředí.  Jan Keller na 

rozdíl  od  Jablońského ve  své  knize  „Politika  s  ručeným omezením“ popisuje 

působení  názorových  lídrů,  kteří  utvářejí  a  ovlivňuji  politické  smýšlení  a 

rozhodování.  

Politický  vliv  televize  neustále  narůstá,  vedle  ní  roste  význam  internetu  a 

sociálních  sítí,  například  Facebook,  Twitter,  blogy  pod  hostingem  předních 

deníků, internetové noviny, jakými jsou například Britské listy, Glosy info, …... 

a řada dalších, ovlivňující veřejné mínění v rozdílné míře i  ve více úrovních. Od 

ukolébávání až po veřejně dráždivé, provokující, šokující, a dokonce organizující 

veřejné akce.

Status voliče neurčují pouze formální pravidla. Voliči jsou adresována očekávání 

sociálních skupin,  politických organizací  a  jednotlivců usilujících o jeho hlas. 

Volič se nachází  pod neustálým tlakem,  který na něj  vyvíjejí  ostatní účastníci 

politického života.

V závislosti na teoreticko-metodolodických východiscích je volič (jeho pozice a 

politická úloha) chápán odlišně. Podle Jablońského může být totiž  považován za 

politický  subjekt,  který  spolurozhoduje  o  složení  orgánů  státní  správy  a 

samosprávy, jakož i za předmět politického působení, jež směřuje k uskutečnění 

zájmů politických subjektů.  Nabízí se otázka, zda politickými subjekty jsou také 

voliči,  kteří  nechodí  k  volbám?  Tato  skutečnost  může  být  způsobena 

nezaviněnými okolnostmi (choroba, cesta) nebo záměrně opilost,  lenost. 

Jabloński dále uvádí (str. 75) negativně hodnocenou manipulaci, která znamená 

ovlivňování elektorátu – bez jeho vědomí a vůle – kamuflovaným utvářením jeho 

názorů,  hodnot a emocí,  spočívající v překrucování a měnění faktů za účelem 

dosažení vlastního zisku.

„...Manipulátoři skrývají fakta, prezentují je ve falešném světle, používají lež, blokují a opožďují  
informace  a  uvádějí  polopravdy.  Ve  volební  soutěži   manipulaci  ochotně  využívají  hlavně  ti  
konkurenti, kteří nemohou počítat s dostatečnou sociální podporou a nemohou prezentovat své  
skutečné záměry nebo jestliže se setkávají  s  nepochopením a také ve chvíli,  kdy již  nemají  k  

87 JABLOŃSKI, W. Andrzej a kol.; Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 1.vyd. Brno: 
Barrister & Principal, s. r. o., 2006.
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přesvědčování čas a prostředky...“.88 

Strany působí na voliče, aby naplnily svou ústavní roli, tj. obsadily personálně 

funkce ve státní správě. 

Politické  myšlení  a  následně  rozhodování  ovlivňují  prvky  politické  reklamy, 

často shodné s klasickým marketingem pro upoutání pozornosti spotřebitelů (v 

našem případě voličů).  

A.W.  Jabloński  uvádí  ve  své  knize  „Politický  marketing“ na  s.125  přehled 

nástrojů,  kterými  politická  reklama  ovlivňuje  voliče.   Podle  P.  Hingstona  je 

účelem reklamy,  aby si „potenciální uživatelé uvědomili existenci instituce anebo 

produktu, která později ovlivní jejich rozhodnutí o koupi. Pro S. R. Olsona (1995, 

s. 47) je to „zakoupení místa nebo času v médiích, aby došlo ke zvýšení zájmu o 

produkt   nebo  službu  a  cílem  je  vytvoření  pozitivního  postoje   k  předmětu 

reklamy“. 

Reklama

Vizuální:
1. Denní tisk a stranické časopisy, brožury a bulletiny;
2. Letáky, plakáty, bilboardy;
3. Mobilní reklama na dopravních prostředcích
4. Vlajky a transparenty

Audiovizuální:
1. Televizní vysílání
2. VHS filmy

Audio:
1. Rozhlasové vysílání

Interaktivní: 
1. Internet 
2. DVD filmy

Přímý marketing 

Katalog profilů politických kandidátů
Dopisy voličům: tradiční a elektronická pošta
Aktivní internetové stránky kandidátů, politických stran 

Propagace prodeje Dárky
Idové slavnosti, koncerty (například rockové) za účasti politiků

Public relations Informace pro tisk (například tiskové konference)
Projevy
Politické informace
Dobročinné akce (například aukce)
Sponzorství
Publikace (například biografie, paměti politiků)
Zprávy ze setkání v terénu

88 JABLOŃSKI, A., W,.: Politický marketing. Barister&Principal..... 
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Identifikační prostředky (například stálé atributy)
Stranické časopisy
Akce (například besedy, zahájení různých akcí)

Osobní prodej

Setkání s kandidátem
Činnosti směřující k povzbuzení voliče (např.přímý rozhovor)  
Lidové slavnosti, koncerty
Mítinky, sjezdy, konference

89

Výše uvedená  tabulka  technik  politické  propagace  nabízí  velmi  zjednodušené 

schéma prvků majících působit na naši mysl a rozhodování. Dalšími prvky jsou 

například barvy, tvary, loga.

Dle Jablońskeho (Politický marketing. str. 126) užívají barvy tvůrci reklamy k 

zprostředkování zásahu přímo do podvědomí s cílem ovlivnit emoce jednotlivce. 

Tvůrci reklam berou v potaz mnoho hledisek: 

• Věk – syté a intenzivní barvy, například oranžovou a žlutou, velmi dobře 

přijímají mladí lidé, avšak na starší působí odpudivě;

• Pohlaví -  například ženy preferují většinou teplé pastelové barvy, zatímco 

muži studené a sytější;

• Zakódované vzorce – lidé jsou zvyklí  na určitý  kontext,  ve kterém se 

určité barvy vyskytují, například bílý papír nebo černá tabule;

• Ekonomický status – například zlatá barva se pojí s bohatstvím;

• Tradice  –  například  národní  barvy  působí  specificky  na  konkrétního 

příslušníka národa;

Barvy  jsou  „symboly“,  kterým  se  v  závislosti  na  kontextu  připisují  různé 

vlastnosti. Například žlutá barva zosobňuje současně slunce, světlo a zlato a také 

závist a chamtivost. Červená barva je vnímána jako barva lásky, avšak po mnoho 

let  byla   symbolem  komunistické  strany  na  což  je  třeba  brát  ohled  v 

89 JABLOŃSKI, A., W,.: Politický marketing. Barister&Principal.....  str. 125 
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postkomunistickém kontextu.  Oranžová barva znamená v některých významech 

skromnost, askezi, ale také moudrost, dynamiku, energičnost. 

Barva Pozitivní asociace Negativní asociace Symbolický význam

Žlutá Světlo, radost, zdraví, 
optimismus

Opatrnost, kyselá chuť Slunce, povýšenost, žárlivost, 
závist, vyobcování

Oranžová Žár Útočnost Slunce, radost, bohatství, moc, 
přepych

Červená Oheň, dospělost, vášeň, 
horko, žár

Nebezpečí, dravost, 
prudkost

Láska, hrdost, moc, boj, revoluce, 
vášeň, zloba

Fialová Významnost, důstojnost Žal, smutek Důstojnost, povýšenost, skromnost, 
pokora, mystika, slavnostní  ráz

Modrá Hloubka, průzračnost, 
chlad

Smutek, strach, 
„střízlivost“

Stesk, víra, věrnost, nekonečnost, 
úrodnost

Zelená Svěžest, čistota, chlad, 
vlhkost

Nemoc, vina, „ěco 
ošklivého“

Klid, mír, mladost, naděje, 
přítulnost, příroda

Bílá Čistota, hygiena, 
poctivost, mladistvost

Chlad Čistota, neposkvrněnost, 
nedotknutelnost, věčnost

Černá Noc Noc, smutek, prázdnota, 
deprese

Smrt,smutek, reakce, 

Šedá Lhostejnost Smutek, pomíjení Chudoba, bída

K oranžové barvě lze přiřadit  jestě další  významy,  například jistou dynamiku, 

sympatie, atraktivnost. 

Dalšími prvky, které mají mít vliv na naše rozhodování, je typ písma. Například 

jednoduchý blokový řez písma se pojí se stabilitou či stagnací, zatímco jemně 

řezané písmeno ukazuje na nestálost. Tvrdí se, že kulatý tvar písmen, která jsou 

plynule  spojována,  evokuje  mírnost,  harmonii,  bezpečí  a  komfort.  Tento  typ 

grafického řešení  velmi častou používají  politické strany,  které  mají  stabilní  a 

poměrně trvalou pozici na volebním trhu. 90

Logo je symbol v podobě grafického obrazu (bez písmenných zkratek). Logotyp 

kombinuje  písmena,  která  představují  ustálenou  zkratku  slova  nebo  spojení 

několika  slov,  například  ODS,  ČSSD,  KSČM.   Dobře  navržené  logo  je 

jednoduché,  charakteristické,  přitahuje  pozornost  a  především  se  odlišuje  od 

jiných symbolů, poněvadž jeho účelem je zjednodušit identifikaci politické strany, 

kandidáta či  stranického lídra od jiných aktérů,  jež působí na politickém trhu. 

90 JABLOŃSKI, A., W,.: Politický marketing. Barister&Principal
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Logo,  jak  dále  píše  Jabloński,  je  znamením,  rozlišením,  referencí,  zárukou  a 

symbolem kvality politické strany.91 

Další prostředky, jež rozlišují identitu  strany nebo politického kandidáta, patří již 

„tradiční slogan – reklamní heslo. Slogan představuje charakteristický sugestivní 

a  současně nejstručnější a syntetický slovní obrat, jenž se zaměřuje na masového 

odběratele  a  působí  na  jeho  emoce.  Účinné  heslo  aktivuje  představivost, 

vyznačuje  se  atraktivní,  originální  jazykovou  formou,  která  usnadňuje  jeho 

zapamatování.92 

Jak ukazují  moderní  výzkumy,  nejrychleji  pronikají  do paměti  voličům  rychlá 

média (quick paced), tj televize a rozhlas a také v současnosti se přidává internet, 

přesto změnu postojů ovlivňují pouze v malé míře.  Pomalá média (slow paced), 

zvláště tisk, jsou v tomto ohledu účinnější a působení reklamy prodlužují. 93

Letáky, plakáty, billboardy jsou nejlevnějším, a tedy i nejrozšířenějším projevem 

tištěné volební reklamy. Grafický symbol, slogan, programové heslo a informace 

o adrese představují nejpodstatnější informace, které jsou na letáky umísťovány. 

Plakáty  umožňují  sdělení  multiplikovat  (násobit),  takže  příjemci  (voliči)  jsou 

těmto  sugestivním  sdělením  vystavováni  neustále.  Jakmile  po  ulicích  vylepí 

plakáty, je to známkou toho, že reklamní volební kampaň odstartovala. 94

Z nedávné volební kampaně (2010) při sledování politických diskuzí, tallkshow a 

komentářů  se  zdálo,  že  voličům  je  možné  naslibovat  cokoli,  bez  ohledu  na 

důsledky.   Podobně  jako  v  marketingových  kancelářích  obchodních  center  je 

klíčové jejich načasování a to, kdy jsou vyřčeny a prezentovány. Jak, kdy a pokud 

vůbec k jejich realizaci dojde, je věcí druhou a často nepodstatnou. Politici se 

před volbami  příliš nezatěžují vysvětlením, kde na své sliby vezmou peníze.

Müller v knize Politická sociologie uvádí:
 “... ten,  kdo  se  snaží  poctivě  porozumět  reálným  problémům  a  hledat  příslušná  řešení,   je  
věrohodný jen tehdy, pokud současně formuluje (či alespoň  vyzařuje) pochybnosti o svém vědění,  
pokud součástí jeho návrhů je také sebekritika „obsažená pod čarou“. Ten,  kdo si pochybnost  
nepřiznává, je naopak považován za nebezpečného dogmatika. Povaha lidské racionality tak činí  
v  očích zastánců falzifikacionismu věrohodné pochybovače,  nevěrohodné ideology,  kteří  o své  

91 tamtéž
92 JABLOŃSKI, A., W,.: Politický marketing. Barister&Principal
93 tamtéž
94 JABLOŃSKI, A., W,.: Politický marketing. Barister&Principal.

62



pravdě nepochybují.95

Politický  marketing  v  českém  prostředí  (2005)  v  závěru  knihy  Jablońskeho 

Politický  marketing  popisuje  Lubomír  Kopeček,  odborný  asistent  Katedry 

politologie  Fakulty sociálních věd v Brně. 

Tuto  část  zde  uvádím  jako  další  příklad  ovlivnitelného  politického  myšlení 

veřejnosti.  Opět  je  to  televizní  obrazovka,  která  politiku  přibližuje  řadovému 

občanovi – voliči a stala se mimořádně mocným prostředkem, tak, jak v textu 

uvádí Kopeček (2005), k ovlivnění volebních preferencí zejména u voličů, kteří 

se  zatím neidentifikují  se  žádnou  z  politických  stran.   Právě  o  nerozhodnuté 

voliče ve volební kampani jde. 

Kopeček v textu dále hodnotí image politika na podkladě televizních debat z roku 

2002 mezi Vladimírem Špidlou a Václavem Klausem, které předcházely volbám 

roku 2002. Špidla v nich jednoznačně zastínil Václava Klause.  V praxi to mělo 

silný vliv na nemálo do té doby  nerozhodnutých voličů,  kteří  se přiklonili  k 

ČSSD, čímž přispěli v vítězství strany ve volbách. 

Nejzajímavějším pro české prostředí z hlediska efektu na nerozhodnuté voliče při 

debatách  Špidla  versus  Klaus  byl  vliv  televizních  debat  před  německými 

parlamentními  volbami  2002. Utkali  se  v  nich  lídr  německých  sociálních 

demokratů a kancléř Gerhard Schröder a lídr křesťanských demokratů a předseda 

bavorské zemské vlády Edmund Stoiber.   Především ve  druhé  z  těchto  debat 

Schröder výrazně bodoval, na diváky působil sympatičtěji a věrohodněji. Spolu s 

jeho trvale vysokou popularitou  a handicapem původu jeho protivníka (pro řadu 

Němců  mimo  Bavorsko  jen  těžko  volitelného)  to  byl  jeden  z  důležitých 

personálních  momentů,  které  vylepšily  původně  nevalné  šance  sociálních 

demokratů na volební vítězství,  jak píše Kopeček (2005). Dodává, že příčinou 

volebního vítězství sociálních demokratů to nebyl jen jeden faktor.96 

V  článku  Oskara  Krejčího  s  názvem  „Jak  prohrát  vyhrané  volby“  se 

95 MÜLLER, K., B.: Politická sociologie. Praha: Portál 2008,  

96 JABLOŃSKI, W., A.,: Politický marketing
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www.blisty.cz  vracejí k příčinám volebního výsledku z roku 2010. 97

V předvolebním boji si politická strana zorganizuje výzkum „očekávání“ voličů, 

jejich akcentacia tomu přizpůsobí volební kampaň. Z pohledu marketingu se v 

politice ukazuje, že kampaně ČSSD byly v roce 2006, 2009 i v roce 2010 velmi 

dobře  provedené.  I  když  dobře  provedená  volební  kampaň  nemusí  znamenat 

většinu v parlamentu či politické vítězství. Myslím, že úspěch neznamenalo jen 

vaření  gulášů,  koncerty  populárních  zpěváků  či  zviditelňování  se  s  osobami 

mediálně známými, ale také akcent na touhu cílové skupiny voličů  po jistotách, 

rychlé  uspokojením a krátkodobých požitecích  i  svým způsobem sympatie  ke 

straně.

4. Veřejné mínění

Veřejnému míněním ve vztahu k politickým stranám, volebním preferencím se v 

České republice věnuje řada autorů, například, Rendlová, Jung, Kunštát, Lebeda, 

Ftorek aj.   Pro tuto práci jsem zmínil také poznatky V. Vacka, jehož práce má 

poněkud  levicový  příklon.   Veřejné  mínění  je  souborem  názorů  a  postojů 

společnosti,  které  mají  odezvu.  Podle  odezvy  rozlišujeme  aktivní  a  pasivní 

veřejné mínění (v závislosti na tom, zda je odezva zjevná, nebo zda ji zjišťujeme 

průzkumem).  Odlišujeme běžné, lidové pojetí termínu veřejné mínění od pojmu 

vědeckého.  Rovněž  slovo  „mínění“  má  mnoho  synonym -  smýšlení,  názor..., 

avšak nelze ho ztotožňovat s pojmy postoj či chování.

Jak říká Daniel  Kunštát  ve  článku  „Veřejné mínění,  politika a racionalita“: , 
„...Veřejné mínění  můžeme obecně definovat  jako  rozptýlené  stavy  vědomí (mínění)  veřejnosti  

97 Dostupné na WWW [online] <http://blisty.cz/art/53225.html>
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nebo velkého počtu obyvatelstva, které se integrují s toky informací a týkají se věcí veřejných. V  

zásadě  ho  lze  vyčlenit  třemi  dominantními  procesy,  které  tvoří  jeho  celkovou  kompozici:  (a)  

přeskakování názorů z elitních vrstev, (b) vyvěrání názorů zdola, (c) ztotožnění se s referenčními  

skupinami. Tato charakteristika se tedy týká výhradně názorů na záležitosti svrchovaně veřejné a  

vylučuje názory o „soukromých věcech“. Jde o veřejné mínění, které je aktivní ve veřejné sféře.  

Výraz  „veřejné“  zde  neoznačuje  jen  subjekt  (mínění),  totiž  veřejnost,  ale  i  povahu  a  oblast  

názorů, o něž se jedná. V tomto významu je mínění „veřejné“ nejen proto, že je rozptýlené ve  

veřejnosti, ale i proto, že se týká veřejných věcí, rei publicae. Veřejné mínění je zkrátka především  

politický pojem. Z toho vyplývá, že mínění o veřejných věcech je – a být musí – otevřené vůči  

informacím o věcech veřejných...“98. 

Veřejné mínění  tedy přísně vzato musí  – má-li  zůstat  „veřejné“ -  rezultovat z 

„politických názorů, jimiž je podmíněno“, jak píše D. Kunštát v článku „Veřejné 

mínění, politika a racionalita“ a dále říká: „...Vzorce politických názorů a požadavků ve  

veřejném mínění  mají  podle všeho dva obzvláště důležité  základní zdroje.  Jednak obraz světa  

zprostředkovaný médii a za druhé přímou, bezprostřední zkušenost, vesměs v rámci primárních  

skupin  a  pod  vlivem  názorových  vůdců,  tj.  informovaného  a  zainteresovaného  segmentu  

veřejnosti...“99 D. Kunštát ještě připojuje komentář Waltera Lipmana, který ve své 

klasické  analýze  veřejného  mínění  z  roku  1922 poukázal  na  rozpad  politické 

veřejnosti  „...jakožto  sféry  kontinuální  účasti  na  rozumovém  posuzování  veřejné  moci.  

Autonomní,  pluralistické  a  individualizované  vytváření  veřejného  mínění  ztrácí  charakter  

nezávislé  racionální  diskuse  o  faktech  a  vzájemné  kritické  konfrontace  názorů.  V  souladu  s  

dobovými  kritiky  demokracie  vyjádřil  domněnku,  že  většina  lidí  se  v  politice  nerozhoduje  na  

základě úvahy podložené zkušeností, ale pod nevědomým nebo polovědomým vlivem fixovaným  

zvyky.  Veřejné  mínění  nazval  s  nemilosrdnou  ostrostí  nepřítomným  a  mlčícím  „fantomem  

publika“.  Jako  jeden  z  prvních  upozornil  na  vzrůstající  vliv  moderních  médií,  která  zhušťují  

všechny  informace  do  stručných  hesel  (slogans)  a  stavějí  tak  zeď  stereotypů  mezi  spornými  

otázkami a občanem, na jehož kvalifikovaný postoj k jednotlivým problémům se čeká....“ 

Užívání  pojmu „veřejné mínění“  bylo vždy v minulosti  spojováno s úlohou a 

postavením  lidí  ve  společnosti,  s  jejich  názory,  smýšlením,  úsudky  a 

přesvědčením.  V  těchto  souvislostech  je  pojem„veřejné  mínění“  užíván  i  v 

současné době. 

Pojetí veřejného mínění nemá obecně danou  definici. Můžeme ale hovořit o řadě 

98 Dostupné na WWW [online] <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=289&lst=114>
99 Dostupné na WWW [online] <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=289&lst=114>
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přístupů.  Splichal  vymezuje  pět  významových  rovin,  ve  kterých  se  pojmy 

veřejné/veřejnost vyskytují:  

1. Veřejnost (a/the public) coby specifická sociální (společenská) kategorie nebo kolektivita,  
která se objevuje jako aktér  nebo agent,  obzvláště ve  vztahu  k nějakému důležitému  
společenskému problému (často v protikladu k davu nebo mase).

2.  Veřejnost  /  veřejné (public/ness) jako specifická vlastnost  určité  aktivity  nebo prostoru  
(veřejná televize, veřejné záchodky, veřejné školy).

3.  Zveřejnění,  publicita  (publicity),  jako  „ztělesnění“  veřejného  obsažené  v  zásadě  nebo  
normě,  nebo  jako  obecné  lidské  právo,  představující  základ  veřejného  mínění  nebo  
doktríny suverenity.

4. Veřejná sféra (public spere) jako specifická sféra, oblast společenského života, společenský  
prostor  mezi  státem a  občanskou (původně buržoazní)  společností,  která  představuje  
infrastrukturu pro sociální integraci prostřednictvím veřejné diskuse nebo trhu názorů.

5. Veřejné mínění (public opinion) jako propojení uvedených dimenzí tvořící dimenzi mínění  
(nebo vyjadřování názorů).  V normativních teoriích je veřejné mínění  považováno za  
přímý výsledek  buď veřejnosti  jako  sociální  kategorie  („vyjádřeno veřejností“)  nebo  
veřejné  sféry,  nebo  obou.  Nicméně  ve  20.  století  v  pozitivistických  a  obzvláště  
empirických přístupech se veřejné mínění obvykle „emancipuje“ od svých historických  
základů.100

Rendlová a Lebeda vymezují pojetí veřejnosti a veřejného mínění v normativních 

politických  teoriích.  Pojem  veřejnosti  do  politické  filozofie  vstupuje  v  konceptu 

liberální buržoazní veřejnosti, jejímž produktem je veřejné mínění – projev společné  

vůle občanů. Pojem veřejnost má výraznou politickou funkci – představuje snahu 

nalézt  sjednocující  subjekt,  který  by  nahradil  ideu  božské  či  feudální  moci  v 

předkapitalistických společnostech a dával politické elitě oprávnění k reprezentaci  

zájmů všech občanů, tedy k vládě. V tomto pojetí, uváděném Rendlovou a Lebedou.  

jsou pro veřejnost a veřejné mínění singulárem, představujícím jednotu a shodu všech 

občanů, jejich sjednocující společnou vůli. 

4.1 Různá pojetí veřejného mínění

Lubomír  Vacek  na  www  stránce  politické  strany  demokratického  socialismu 

uvádí   další  pojetí  veřejného  mínění  ve  článku  „Čtení  o  veřejném  mínění“. 

Článek publikovaný na www101 je  datován ze  dne  17.7.  2005.  L.Vacek uvádí 

100 Splichal, S. 1999. Public Opinion: Developments and Controversies in the Twentieth Century,  
Lanham, Boulder, New York and Oxford: Rowman &Littlefield Publishers, Inc.  In: Rendlová, E., Lebeda, 
T., Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a praktická aplikace. Praha : Sociologický ústav 
Akademie věd ČR.  
Dostupné též  na WWW [online] 
<http://www.richardjung.cz/Teoreticke_pojeti_verejnosti__verejneho_mineni_a_role_vyzkumu_mineni.pdf>
101 Dostupné na WWW [online] <http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005071701>
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nejvýznamnější směry  veřejného mínění, které souvisejí zejména s determinací 

(určením, vymezením) veřejného mínění, s jeho strukturou, s úrovní a způsoby 

jeho poznávání,  s  jeho začleněním do soustavy věd a  také s  principy odrazu, 

vzájemného vlivu veřejného mínění a společenské skutečnosti.

L.  Vacek  uvádí  nejvýznamnější  směry;  proudy  a  školy,  které  člení  do  čtyř 

základních koncepcí či pojetí veřejného mínění: 

• psychologické;

• participační, empirické ;

• pragmatické;

• dialekticko-materialistické ;

„...Psychologické pojetí, někdy nazývané též psychologizující, se formovalo v minulém století pod  
vlivem rozvoje psychologické vědy a jejího průniku do analýz společenských jevů....“102

„...Mezi  hlavní  představitele  psychologického  pojetí  veřejného  mínění  patřili  Gustav  le  Bon 
(1841-1931) se svojí teorií psychologie davu a  Gabriel Tarde (1843-1904) zejména úvahami o  
rozdílu mezi  míněním, tradicí  a rozumem. Sem se zařazují  také školy klasického a moderního  
freudizmu i velice rozšířená americká škola behaviorizmu (směr zkoumající chování lidí z pozic  
jeho  vnějšího  projevu).  Veřejnému  mínění  věnují  pozornost  i  mnozí  současní  sociální  
psychologové....“103

„...Psychologické koncepce, jakkoli se od sebe v mnohém liší, chápou a posuzují veřejné mínění  
jako výhradně psychologický jev, jehož podstata a funkce spočívají zcela nebo převážně v psychice  
člověka, resp. společnosti....“104

„...Participační koncepce veřejného mínění,  která vznikla později ve spojení s liberalistickými  
politickými tendencemi, kladla důraz na praktickou stránku veřejného mínění, na politickou účast  
-  participaci  veřejnosti  na  politickém  vedení  státu.  K  této  koncepci  se  pojí  i  různé  přístupy  
funkcionální a pozitivistické..“105

„...Empirismus se opírá o konkrétní údaje zjišťované v běžných průzkumech dotazováním občanů,  
zdůrazňuje  jevové  znaky  a  zkušenosti.  Podceňuje  však  širší  společenské  souvislosti  veřejného  
mínění  a  opomíjí  jeho  teoretickou  analýzu.  Nicméně  rozvoj  empirizmu,  jehož  kultivovaným  
mluvčím byl  Paul F. Lazarsfeld, (1901-1976) vedl k vyhranění zájmu o metodologii a metodiku  
výzkumu....“106

„...V určitém protikladu k participačním názorům vzniklo  pragmatické pojetí veřejného mínění  
pokládající  za  hlavní  kriterium  jednání  lidí  užitečnost  (pravdivé  je  to,  co  je  užitečné)  a  
zdůrazňující individuální mínění. K veřejnému mínění se staví negativisticky jeho ignorováním či  
odmítáním. Pragmatismus uznává veřejné mínění pouze jako produkt masové komunikace...“107

Jak  Vacek  píše,  oba  přístupy,  participační  a  pragmatický,  jsou  dnes 

nejrozšířenějšími ve světě. Vzájemně se prolínají, konkurují si a zápolí o svoji 

102 tamtéž
103 tamtéž
104 Dostupné na WWW [online] <http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005071701>
105 tamtéž
106 tamtéž
107 tamtéž
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existenci i v naší společnosti.  Dalším pojetím veřejného mínění je dle Vackova 

členění  pojetí  dialekticko-materialistické,  které  považuje  veřejné  mínění  za 

součást  společenského  vědomí,  které  je  určováno  materiálními  podmínkami  a 

sociálním  postavením  lidí  ve  společnosti.  Utváření,  fungování  a  dynamika 

veřejného mínění  jsou  závislé  na  těchto  podmínkách.  Toto  pojetí  předpokládá 

empirické a teoretické, komplexní, interdisciplinární zkoumání veřejného mínění 

z  pozic  různých  vědních  oborů  a  vyváženého  filozofického,  ekonomického, 

sociologického, sociálně psychologického a politického pohledu...:

Představiteli  tohoto  směru  byli  především  Karel  Marx (1818-1883)  a  Bedřich 

Engels (1820-1895). Ale také A. Gramsci, G. V. Plechanov a V. I. Lenin.

J.  Ftorek  k  veřejnému  mínění  poznamenává:  „...Veřejné  mínění  je  významným 
korektivem společenských elit. Nastavuje elitě zrcadlo, poskytuje zpětnou vazbu, vymezuje limity  
veřejné  správy.  Elity  v  minulosti  i  ty  současné,  reprezentující  ekonomickou a  politickou  moc  
potřebují  pro  svou  vládu  spolupráci  veřejnosti  a  její  souhlas  prostřednictvím  voleb  k  řízení  
veřejných  úkolů.   Veřejnost  tak svou volbou na politiky přenáší  své vlastní  osudy,  které  jsou  
politickým řízením celospolečenských procesů úzce spojeny.    Nejsilnější vliv na veřejné mínění  
mají masová média přenášející informaci přímo k občanům, voličům prostřednictvím  televizního  
vysílání, tisku, internetu, formou sociálních sítí....“ 108

4.1 Častá témata veřejného mínění

Nejčastějšími  tématy  veřejného  mínění  se  pravidelně  objevují  témata  daní, 

rozpočtů, kriminality, extrémismu, odborářských akcí. Nechci zde vyjmenovávat 

jejich četnost, ale chci zmínit jeden z faktorů, který veřejné mínění ovlivňuje, a to 

je politické „vzdělání“ a s ním související politické myšlení jednotlivců, tvořících 

veřejnost. Nedostatečné vzdělání, a nejen politické,  vykazuje v názorech velkou 

nestabilitu, proměnlivost a je snadno manipulovatelné.          

Vliv  na  veřejné  mínění  mají  samotní  politici,  odboroví  předáci,  prezident  či 

premiér, ale také názoroví leadři „z lidu“.  Dalším faktorem ovlivňujícím veřejné 

mínění jsou samotná média, jejichž vliv je potvrzen řadou českých i zahraničních 

autorů, z jejichž děl jsem v této práci citoval. 

Existuje ještě jedna důležitá okolnost v souvislosti s výzkumy veřejného mínění. 

108 FTOREK, J., Public relations, Veřejné mínění
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Velký význam mají médii sledované významné události,  které  budí pozornost 

veřejnosti.  Výzkum   takových  jevů  je  třeba  provádět  bezodkladně,  abychom 

získali   autentické  reakce  lidí.   Výzkumník  by se  měl  učit  poznat,  z  jakých 

důvodů  pramenily  bezprostřední  reakce  účastníků  událostí  a  v  čem spočívaly 

důvody rozdílných reakcí jednotlivých skupin obyvatel.109

Aspekty ve  vztahu mezi  médii a realitou popisuje  agenda setting (nastolování 

agendy),  jak  píše  McCombs  a  Sheldon  1986;  McCombs  1989.  Porovnávání 

pozornosti,  jaká  je  věnovaná  jednotlivým  tématům  v  médiích,  s  vědomím 

obyvatelstva o jednotlivých tématech, mnohokrát ukázala,  že média neodrážejí 

veřejné mínění, nýbrž je utvářejí.  Při přezkoumávání obou vztahů – totiž vztahu 

mezi zpravodajstvím a veřejným míněním na jedné straně  a mezi zpravodajstvím 

a realitou na straně druhé – ukázal Funkhauser (1973) na řadě témat, že se vývoj 

veřejného mínění řídí podle médií, ale že zpravodajství médií nevykazuje  takřka 

žádný vztah ke skutečné aktuálnosti témat a problémů, o nichž pojednává.110  

Veřejné mínění  tedy přísně vzato musí  – má-li  zůstat  „veřejné“ -  rezultovat z 

„politických názorů“, jimiž je podmíněno. Postoje týkající se politeiá ale nejsou 

vrozené,  nevznikají  „z  ničeho“.  Odkud tedy pocházejí?  Kde  se  berou?  Jakou 

genezi mají vůle a mínění, které výzkumy jen mechanicky zaznamenávají111?

Z. Zbořil  v knize „Veřejné mínění a politická kultura“(1998),  vyslovuje názor k 

veřejnému mínění, které se zdá být vydáváno za mínění stejně jako veřejnost  za 

aritmetický součet zkoumaných  členů společnosti. 

Lazarfeld  v  monografii  Volba  lidu  (1944)  poznamenal  ironicky  k  ideálu 

demokratického  občana,  že  uvědomělý,  racionální,  otevřený  a  vášní  zbavený 

volič „existuje jen v materiálech předvolebních kampaní, v příručkách občanské 

výchovy, v kině a v mozku několika idealistů...“.112 Vacek kromě toho uvádí také 

fakt, že veřejné mínění je odrazem pravdy jen z části, jak psával B. A. Grušin,  v 

109 KUNSTAT, D., a kol.: České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha:  
Sociologický ústav Akademie věd ČR,  2006. str.

110 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2002. str. 28
111 Dostupné na WWW [online]  <http://www.socioweb.cz/index.php?

disp=teorie&shw=289&lst=114>
112 Dostupné na WWW [online]  <http://www.socioweb.cz/index.php?

disp=teorie&shw=289&lst=114>
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knize Mínění o světě a svět mínění z roku  1967. 

Veřejné mínění  často   poskytuje  smutný obrázek informovanosti  a   „politické 

gramotnosti“ velké části občanů. Skutečností je nezájem značné části občanů o 

politický život, apatie, zkreslené informace i vnímání. Máme zde obvykle občana 

spíše neracionálně uvažujícího, lhostejného, jednoduše uvažujícího.

Almond  a  Verba  realizovali  svůj  výzkum  politické  kultury  analýzou  dané 

problematiky v pěti zemích: Německo, Itálie, Mexiko, Británie a Spojené státy. V 

každé zemi  byla  osloven jeden tisíc  respondentů  ,  členů národních  kolektivit. 

Pokud jde o časové provedení,  pak v červenci 1959 bylo provedeno šetření v 

prvních třech zemích a v březnu 1960 v USA a v Británii. Autoři se rozhodli pro 

tento  výzkumný  vzorek  proto,  že  podle  nich  uvedených  pět  národních  celků 

představovalo  „širokou  politicko-historickou  zkušenost“113 Výsledky  šetření 

ukázaly,  že  Britové,  Američané  a  Němci  jsou  převážně  orientováni  na  své 

politické systémy(...), jsou kognitivně orientováni na vstupy a výstupy politického 

systému. Mexičané a Italové dosahovali jen úrovně parochiálního (obecního) typu 

politické kultury. 

Autoři  výzkumu zvolili  jevy,  na  nichž  by mohli  sledovat  citové  orientace  na 

politický systém u jednotlivců uvedených pěti národů: Zvolili následující:114

• národní hrdost

• očekávání

• politická komunikace

• stranictví

Výsledky výzkumů shrnuli do následujícící tabulky: 
% těch, kteří uvádějí že 
jsou hrdí na: 

USA Británie Německo Itálie Mexiko

Vládní politické instituce 85 46 7 3 30

Sociální legislativu 13 18 6 1 2

Pozice  v  mezinárodních 5 11 5 2 3

113 PECKA, E., Sociologie politiky. Praha: Grada 2010, str. 45
114 PECKA, E., Sociologie politiky. Praha: Grada 2010, str. 45
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vztazích

Ekonomický systém 23 10 33 3 24

Charakteristiky lidí 7 18 36 11 15

Spirituální  hodnoty  a 
náboženství

3 1 3 6 8

Příspěvky k umění 1 6 11 16 9

Příspěvky k vědě 3 7 12 3 1

Fyzické vlastnosti země 5 10 17 25 16

Nic nebo neví 4 10 15 27 16

ostatní 9 11 3 21 14

% odpovědí 158 148 148 118 144

Celkové % respondentů 100 100 100 100 100

Případů celkem 970 963 955 995 1007

Výzkum se opíral o citové očekávání jednotlivců a o delikátní otázku, jak se k 

nim budou  chovat  politické  autority.  „City,  které  lidé  mají  ke  svým vládním 

autoritám“, uvedli autoři, „mohou být odvozeny od jejich očekávání, jak s nimi  

budou  tyto  autority  zacházet“.  Předpokládali,  že  většina  dotazovaných  bude 

očekávat správné  (fair) a uvážlivé jednání autorit. Tento pozitivní trend ve velké 

většině vyjádřili američtí a britští respondenti. V menších proporcích se k němu 

připojili  Němci,  nikoli  však  respondenti  v  Itálii  a  Mexiku115.  Podrobnosti  k 

výzkumům „Aspekty národa“,  na něž jsou respondenti hrdi, „Frekvence politické  

komunikace“ a „Postoje a city k volbám a volebním kampaním“ u pěti národů 

jsou  k  dispozici  v  knize  „Sociologie  politiky“ Emanuela  Pecky,  které  je 

zajímavým srovnáním s některými současnými výzkumy.

Já bych se v následující části diplomové práce  pokusil pozornost přesunout k 

českému národu a českému politickému myšlení, jímž se na přelomu 19. a 20. 

století zabýval T. G. Masaryk v díle „Česká otázka“. 

V knize  Emanuela  Pecky  „Sociologie  politiky“  jsem objevil  citaci  Emanuela 

Chalupného z roku 1908. Například  E. Chalupný, V. Mathesius, E. Beneš i T. G. 

Masaryk  se  vyjadřovali  k  významu  studia  národního  charakteru.  Byli 

přesvědčeni,  že  studium  národního  charakteru  je  základem  pro  pochopení 

politické orientace národa a tím se domnívám i veřejného mínění.  Chalupný zašel 

ještě trochu dále a dal do souvislosti charakter jazyka  a národní povahu, i když 

115 PECKA, E., Sociologie politiky. Praha: Grada 2010, str. 45
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připouštěl,  že jazyk není jediným projevem národní povahy. Spíše se zamýšlel 

nad  otázkou  významnosti  a  reprezentativnosti  jazyka  jako  projevu  národního 

charakteru. Ve studii „Národní povaha česká“ konstatoval: „...Čeština má přízvuk  

na první slabice. Je to princip všeobecný a tak výrazný, že se jeví i v dalších  

důsledcích. Tendence českého přízvuku, být na prvé slabice, proniká někdy  až  

před počátek slova – přízvuk se přenáší na předložku a spíná ji se slovem v jeden  

celek. (…) V češtině tedy ve všech útvarech gramatických důsledně a pronikavě  

vládne  snaha  zdůrazňovat  počátek“.  Tento  charakteristický  znak   označuje 

Chalupný termínem anticipace116. 

Při čtení Peckovy knihy „Sociologie politiky“ mne napadla úvaha nad jazykem 

českým, českou řečí a jeho souvislostí s českým politickým myšlením. Jako by 

sama česká řeč ve svém přízvuku na začátku slova předznamenávala politické 

myšlení a jednání. Vyskytne-li se nějaký společenský problém, jsme tím většinou 

zaujati, ale postupem času, aniž by byl problém vyřešen, upadne zájem veřejnosti 

na okraj nebo do zapomnění. Jako by stavba některých slov v češtině s přízvukem 

na  počátku  a  neznělou  nebo  „spolknutou“  koncovkou  na  konci  vypovídala  o 

myšlení národa a ochotě dotáhnout některé problémy do zdárného cíle. 

Zajímavé by bylo zjištění,  zda bychom podle  jazyka mohli hodnotit politické 

myšlení a veřejné mínění jiných evropských národů, například Italy, Němce, Rusy 

nebo Brity? 

Dle toho, jak nám zní italština, by Italové se svým přízvukem uprostřed slova 

podle  této  myšlenky  napřed  zachovávali  jakousi  siestu,  pak  by  rozpoznali 

problém,  otázku  a  pak  by  se  opět  vrátili  k  „siestě“.  V případě  Němců,  kdy 

němčina  má  přízvuk  ve  většině  slov  znělý,  jako  by  vydávala  přesně  danou 

strukturu za a, za b, za c, tedy návod na řešení krok za krokem. V případě Rusů,  

jejichž ruský jazyk zní českým uším poněkud zádumčivě a zastřeně, by se ruské 

politické myšlení jako by vracelo k minulosti  a váhalo učinit pokrok vpřed,  o 

němž vlastně v přeneseném významu slova  mluví...? 

116 PECKA, E., Sociologie politiky. Praha: Grada 2010, str. 43
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Nejsem jazykovědec, ale  myšlenka na strukturu jazyka a její odraz v politickém 

myšlení  některých  evropských národů, včetně našeho českého mne zaujala při 

čtení výše uvedené knihy E. Pecky. 

4.1.2 Aktivní veřejné mínění

Podle  J.  Ftorka  a  jeho  knihy  „Public  relations  jako  ovlivňování  mínění.  Jak  

úspěšně  ovlivňovat  a  nenechat  se  zmanipulovat.„ můžeme  rozlišovat  veřejné 

mínění,  jak bylo uvedeno výše  na aktivní a pasivní veřejné mínění.

Aktivním veřejným míněním se rozumí nálady ve společnosti, organizované nebo 

spontánní akce většího množství lidí v ulicích nebo na náměstích či v místech 

majících  určitou  symbolickou  hodnotu,  (například  pomníky  Jana  Husa   nebo 

svatého Václava, hora Říp, Velehrad, Blaník aj.)   Aktivní vystoupení veřejnosti 

představuje významný nátlakový prostředek, který vlády nemohou dlouhodobě 

ignorovat.  Zaměstnanecké odbory, pokud se nedokáží shodnout na okolnostech a 

podmínkách  výkonu  práce  s  vlastníky  podniků  či  s  vládou,  organizují 

demonstrace, hrozí zastavením produkce, stávkou a občanskými nepokoji. Vlnu 

spontánních  či  organizovaných vystoupení  občanů117 může vyvolat  například  i 

neadekvátní reakce  státní moci za účelem sjednání klidu a pořádku, pro příklad 

můžeme vzpomenout  na  akci  CzechTec,  kterou na příkaz  tehdejšího předsedy 

vlády a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka rozehnaly pořádkové síly 30.7. 2005.

4.1.3 Pasivní veřejné mínění

Naproti  tomu  pasivní  veřejné  mínění  sleduje  nálady  ve  společnosti,  které 

zjišťujeme  prostřednictvím sociologického průzkumu. V České republice se na 

výzkum veřejného mínění specializují např. společnosti CVVM, STEM, Factum 

Invenio  nebo  SC&C.   Tyto  průzkumy mají  na  základě  zkoumání,  dotazování 

reprezentativního vzorku veřejnosti na konkrétní cílové skupiny  zjišťovat nálady, 

názory  nebo  převažující  postoje.  Získané  odpovědi  jsou  pak  projektovány, 

extrapolovány na řádově větší typicky identické skupiny lidí118 

117 FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 
zmanipulovat. Praha: Grada Publishing 2009, 2. vyd.  

118 FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 
zmanipulovat. Praha: Grada Publishing 2009, 2. vyd.  
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Přestože mnoho politologů, veřejných činitelů a politiků vyjadřuje pochybnosti o 

výpovědní hodnotě podobných průzkumů veřejného mínění, navzdory tomu lze 

pozorovat snahy některých politických stran o opakované zadávání předvolebních 

průzkumů  a  potvrzování  si  přízně  voličů,  případně  zpochybňování  vlivu 

politických soupeřů. 

4.2 Volební průzkumy

Navzdory snahám oslovit  i  mládež,  která  je  za  normálních okolností  většinou 

velmi  vzdálená  zájmu  o  veřejné  dění,  (jde  například  o  učiliště  nebo  střední 

odborné  školy),  je  tato  mládež  nezasažená  vzděláváním  ve  smyslu  moderní 

demokracie.  Přitom  často  právě  z  této  části  mládeže  se  rekrutují  přívrženci 

extrémistických hnutí.

Podle jakých kritérií by se měl rozhodovat volič, aby vybral tu politickou stranu, 

která bude nejlépe vystihovat jeho potřeby a cíle?   V knize Anthony Downse 

Ekonomické teorie demokracie (1957)  se autor  snaží vysvětlit,  proč politická 

pasivita či ignorance může být racionální. Ve světě, ve kterém je racionální občan 

vybaven  kompletními  bezplatnými  informacemi,  činí  své  volební  rozhodnutí 

následujícím způsobem: 

Volič může srovnávat užitky zvolených stran  z příjmů pocházejících z vládní 

činnosti,  o kterých se domnívá, že získá, pokud některá z opozičních stran bude 

ve vládě, nalezne volič pro sebe aktuální rozdíly mezi stranami. Ty rozhodnou o 

jeho preferenci mezi konkurujícími si stranami. 

V jiném případě  mohou mít vliv na voličovo rozhodování preference ostatních 

voličů a pak se rozhoduje, zda má jeho strana reálnou šanci zvítězit. Dostane-li se 

volič  do situace, že nelze učinit rozhodnutí mezi stranami, pak se zdrží hlasování, 

anebo dá hlas vládní  straně,  která odvedla dobrou práci  dle myšlenky Antony 

Downse. 

4.3 Nákaza pohrdáním

Název této kapitoly jsem si půjčil od autorů  Jiráka a Říchové  z knihy Politická 
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komunikace, kde  uvádí celou kapitolu pod názvem Nákaza pohrdáním.  Chci se 

pozastavit nad zvláštním,  a možná  českým národním, rysem - pohrdat ostatními 

členy vlastního národa.  Svědčí to o nedostatku vlastního sebevědomí,  které je 

kompenzováno pohrdáním druhými.  M. Valach ve své knize „Češi v neklidné  

době“ dodává:  „...Čím  více  ponížíme  ty  ostatní,  tím  výše  si  připadáme  my 

sami...“ Zde by se mohl poznat nejeden český intelektuál, který nemaje peněz ani 

moci, opírá své sebevědomí o pocit vlastní nadřazenosti nad obyčejným plebsem 

z ulice.  Je otázkou, zda pro takto smýšlející intelektuály, různé názorové vůdce u 

stolu  v  pivnici  či  na  sociálních  sítích  a  blozích  je  demokracie  tím nejlepším 

řešením. Platón napsal, že demokracie je nejhorší formou vlády, protože do ní 

mohou mluvit všichni (ti, kteří na to měli ve starém Řecku právo)119.  

Pohrdání vyslovené vůči někomu, i se záměrem poškodit nevinného, má velmi 

silný a destruktivní vliv,  ať již jde o osobu či skupinu, která je terčem pohrdání. 

Je-li toto pohrdání odvysíláno médii, je samo o sobě zesíleno díky tomu, jak jsou 

média  některými  vrstvami  společnosti  nahlížena,  zvláště  pak  těmi  méně 

ochotnými jedinci informace si ověřovat. Pohrdání nemusí vzejít jen z médií, ale 

může mít původ od vlivného názorového vůdce.  

Tato  technika  manipulace  s  veřejným  míněním  předpokládá  nemyslící  masu, 

nabízí současně představu, že vůdce je jedinečným, záhadným jedincem, u něhož 

nelze zjistit původ  jeho charakterových  rysů a jeho moc lze jen uznat, nikoli 

popsat120.  Le  Bon  jednoznačně  vychází  z  představy  unášeného  davu  a 

cílevědomého vůdce. Píše:  „Většina lidí nemá jasný a podložený názor na problém, který  

stojí vně jejich vlastní specializace. Vůdci jim slouží jako průvodci... Vyvolat v život víru, ať už jde  

o víru náboženskou, politickou nebo sociální, o víru v dílo, osobu nebo v ideu – je vždy úlohou  

velkých  vůdců...  Dát  člověku  víru  znamená  zdvojnásobit  jeho  sílu:“121 O  to  přece  jde 

veřejnému mínění, tedy ovlivnit názory a postoje veřejnosti. 

Le Bonova teorie obsažená v práci La psychologie des foules (Psychologie davu) 

119 VALACH, M. : Češi v neklidné době. Brno, L.Marek. 2006. s. 99
120 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum 2002. str. 73
121 LE BON, G.: Psychologie davu. Praha: Kra, str.  89-91
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vychází  z  názoru,  že ve skupině či  v mase  se ztrácejí  individuální  rozdíly a 

následná nivelizace pak umožňuje silnému vůdci, aby mase vnutil svou vůli. Le 

Bonovi i dnes vzdávají hold moderní texty a jeho práce je velmi pravděpodobně 

inspirací mediálním expertům i politikům.122  

Nákaza pohrdáním má v české politice smutnou tradici. Neustávající kalkulace s 

vyslovováním nedůvěry vládě, obstrukce během parlamentních schůzí ve zvláště 

náročných chvílích schvalování důležitých zákonů, nedodržování volebních slibů 

nebo  jen  účelové  slibování  ve  volební  kampani.  Urážky  a  projevy  neúcty  k 

politickým partnerům či soupeřům se stávají v médiích stále častějším jevem a 

příznakem úpadku politické kultury, což představuje  další rizika pro společnost, 

například vznik uzavřených politických nebo občanských skupin, nárůstu vlivu 

extrémistických skupin. Voliči preferují politiky, kteří se mezi sebou nehádají, ale 

spolupracují  a kteří žijí pro politiku, nikoli z politiky.

Veřejné mínění se může ve veřejnosti ozvat v okamžiku,  kdy je médii zasaženo 

vnímání voličů, občanů. Četná empirická šetření odhalila  vliv médií na utváření 

veřejného mínění i tematizaci veřejného prostoru. Habermasův koncept veřejné 

sféry  lze  tedy  vnímat  jako  jistý  model  existence  médií  coby  do  jisté  míry 

neutrálního prostoru pro veřejnou diskusi.123

4.4 Emoce

Emoce jsou v mediích žádoucím mediálním objektem zájmu novinářů.  Studie 

emocí ukazují, že naše rozhodnutí nezávisejí pouze na tom co nás ovlivňuje, ale i 

na  tom,  jak  a  kdy  je  nám  to  sděleno.   Příkladem  ovlivnění  rozhodování  je 

předvolební  chování  zatím  nerozhodnutých  voličů.   V rozhodovacím procesu 

hraje  svou roli  i   nálada i  emoce. Může být  vyvolána zprávami,  myšlenkami, 

mediálním   tématem,  myšlenkovými  procesy,  které  jsou  podmíněny  naším 

sociálním  statusem,  životními  zkušenostmi,  postoji.  Další  vlivy  mohou  být 

zaměstnání, rodičovstvím příslušnost ke konkrétní společenské vrstvě.  Američtí 

autoři  Sudman,  Bradburn  a  Schwartz  ve  své  knize  Answering  question.  

122 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum 2002. str. 72
123 JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B.,: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2002. 
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Methodology  for  Determining   Cognitive  and  Communicative  Processes  in  

Survey Research z roku 1996 uvádí ještě myšlenku na komplikaci, pokud jsou si 

respondenti vědomi, že jejich aktuální postoje mohou ovlivňovat nálady.  Média v 

případě působení na emoce, mohou zacílit své záběry reportáží či komentáře na 

sociálně  potřebné,  svobodné  matky  s  dětmi,  seniory  vyslat  do  éteru   vizi 

nepříjemné budoucnosti pro některou vrstvu veřejnosti či celou společnost. Média 

mohou i záměrně zdůraznit některá témata spojená s kriminalitou, extrémismem 

či například narůstajícím cynismem ve společnosti,  aby zpráva či reportáž byla 

zajímavější a zasáhla cíl. 

V době volební kampaně roku 2010 herci Klára Issová a Jiří Mádl ve videoklipu 

„Přemluv  dědka,  přemluv  bábu“....  napadali  velmi  emotivním  a  poněkud 

dehonestujícím  způsobem starší generaci voličů, u níž herci předpokládali (dle 

režie  a scénáře videoklipu) preferenci levicových stran, což  mělo varovat před 

dalším sociálním zatížením a zadlužením společnosti. 

4.5 Vnímání majetku politiků a lobistů u veřejnosti

V posledních letech se ve veřejnosti ozývá kritika propojení politiky a majetku. 

Existují podezření na předem připravené a rozdělené státní zakázky a podivné 

ústupky  pro  developery,  zahraniční  investory  a  podezřelé  nakládání  se 

zemědělským  a  půdním  fondem  státu.   Budování  kapitalismu  se  v  České 

republice děje podle premisy „za každým velkým majetkem je zločin“. Pokud by 

tomu  tak  bylo,  byla  by  zločinem  také  usilovná  práce  nebo  například  dobrý 

podnikatelský záměr.  Právě  proto chtějí voliči po politicích majetková přiznání. 

Pokud k nim dojde, bude pravděpodobně  pro některé reprezentanty politického 

života složitější prokázat původ financí na účtě. Přibližně stejným způsobem je 

vnímán problém korupce ve státní správě a podnikatelských kruzích. 

4.6 Obraz politického života
Politické programy levé i pravé části politického spektra se  podobají  a stírají 

rozdíl mezi levicí a pravicí. Předvolební sliby se ukázaly také často jako prázdné 

bezobsažné věty,  které voliče ani nezaujmou. Často se stane,  že vedení strany 
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prosazuje něco, s čím souhlasí sotva 5% voličů (viz. Současná česká společnost, 

Praha 2002, pozn. na s. 32). 

V Čechách se již stalo zvykem, že volič, který volí  levicovou stranu, volí tím 

současně  pravicovou  vládní  koalici  a  obráceně.  Strany  uzavírají  spojenectví 

nikoli  na  základě   programové  blízkosti,  ale  na  základě  osobních   vztahů   a 

především na základě své chtivosti po moci.124 

V roce 2002 velká část voličů k senátním a komunálním  volbám vůbec nepřišla. 

Důvodem je současný politický systém, který znehodnocuje  hodnotu jejich hlasu 

a ve skutečnosti ukazuje nesmyslnou jakoukoli programovou volbu125. 

Zajímavé je porovnání volební účasti ze statistik Českého statistického úřadu z 

prvních let po roce 1989 126

124 VALACH, M..: Češi v neklidné době. Brno, L.Marek. 2006. s. 99
125 Volební preference. Jak jin rozumět. H Dostupné na WWW [online] 

<http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100049s_lebeda-vyzkumy.pdf>
126 Český statistický úřad. Dotupné na WWW [online] 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volebni_ucast0706>
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Použité zkratky:
SL - Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSFR
SN - Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR

Definice ukazatelů:
Registrovaní voliči = Počet osob registrovaných v seznamech voličů (osob, splňujících zákonné podmínky pro výkon aktivního volebního práva).
Hlasující voliči = Počet registrovaných voličů, kteří se zúčastnili voleb. Těmto osobám byla komisí vydána úřední obálka.
Volební účast = Podíl počtu hlasujících voličů (osob, jimž byla vydána úřední obálka) a registrovaných voličů (osob uvedených ve volebních seznamech).
Platné hlasy = Počet platných hlasů pro daný typ voleného zastupitelstva.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28.05. – 

29.05.2010 dle územního přehledu o volební účasti signalizují výrazně snížený 

zájem veřejnosti o účast na volbách. Celá statistika je opět online dostupná na 

www stránkách Českého statistického úřadu.127 viz Územní přehledy o volební  

účasti v rámci celé České republiky:

Kraj Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůkód název

CZ01
0 Hlavní město Praha 641 416 67,99 640 740 637 328 99,47

CZ0  2  
0 Středočeský kraj 634 206 64,26 633 741 630 203 99,44

CZ03
1 Jihočeský kraj 335 273 63,58 335 078 333 117 99,41

CZ03
2 Plzeňský kraj 282 324 61,68 282 104 280 264 99,35

CZ04
1 Karlovarský kraj 131 414 54,04 131 313 130 162 99,12

CZ04
2 Ústecký kraj 368 557 55,66 368 216 365 800 99,34

CZ05
1 Liberecký kraj 215 504 61,41 215 361 213 917 99,33

CZ05
2

Královéhradecký 
kraj 291 129 64,93 290 949 288 981 99,32

CZ05
3 Pardubický kraj 270 786 65,49 270 619 268 863 99,35

CZ06
3 Vysočina 272 521 65,68 272 387 270 872 99,44

CZ0  6  
4 Jihomoravský kraj 601 118 63,27 600 618 597 136 99,42

CZ07
1 Olomoucký kraj 324 404 62,12 324 072 321 871 99,32

CZ07
2

Zlínský kraj 310 944 64,27 310 630 308 592 99,34

CZ0  8  
0

Moravskoslezský 
kraj 588 502 58,19 587 994 583 753 99,28

Celkem 5268098 62,60 5 263 822 5 230 859 99,37
(Tabulka volební účasti v parlamentních volbách roku 2010)

Velká část voličů nevolí  strany, ale silné politické osobnosti, vůdce, za nimiž by 

se mohli sešikovat a pod jejichž ochranná křídla by se mohli uchýlit.  Politici se 

voleb neobávají, protože politický systém si nastavili již po roce 1989  a zřejmě 

127 Dostupné na WWW [online] <http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps4?xjazyk=CZ>
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nezamýšleným důsledkem je řádně zvolený volební pat, který občany odrazuje od 

politického života a politiky nemotivuje provádět zásadní změny ani se dalších 

voleb obávat. Naopak si ještě s myšlenkou mimořádných voleb ještě pohrávat, 

bez ohledu na další výdaje ze státního rozpočtu.128

Domnívám  se,  že  toto  je  projevem  malé  informovanosti  veřejnosti  a 

nedostatečných informací o politických možnostech voličů, které se příliš od roku 

1989 nezlepšily. V české společnosti stále přetrvává myšlení „MY a ONI“. Možná 

proto se  zde v Čechách  politikům tak dobře a pohodlně vládne.   

Většina  voličů  je  pasivně  uvažujících,  jsou  pasivními  konzumenty  politiky. 

Nestojí o soutěž programů a idejí, chtějí zábavu a emocionálně působivé reklamní 

šaty.129

Zdá se, že v české politice vítězí političtí a komerční cynikové a z politiky se 

stává  výtah  mezi  ekonomickou  a  společenskou  elitu.130 Že  je   v  současnosti 

zastupitelská demokracie v krizi, vidí stále větší počet lidí. 

Zatím se  zdá,  že  lepším  řešením nebudou ani   občanské  iniciativy,  které  by 

znamenaly vstup do politiky lidem s ještě menším demokratickým mandátem, než 

jaký mají řádně zvolení politici, za nimiž stojí hlasy voličů. Občanské iniciativy 

by představovaly riziko získat  možnost rozhodovat o nás bez nás a opět s rizikem 

korupčního chování. 

Jsme  většinou politicky pasivní  a  tím lépe  manipulovatelní.  Řešením by byla 

přímá demokracie, která  nejspíše není lékem na vše, ale je to pro nás velký a 

prakticky  realizovatelný  krok  směrem  k  větší  individuální  svobodě  a  k 

efektivnější správě našich vlastních a současně společných peněz. Druhá věc je 

vůle  ke  změně  volebního  systému.  Stále  v  nás  přetrvává   lokajská  mentalita 

císařských poddaných, a proto necháváme rozhodovat za stejných podmínek stále 

ty stejné lidi. 131 

V  případě autora Milana Vlacha v zásadě souhlasím, nicméně je nutné vzít do 

úvahy další hlediska, která ve své knize neuvádí. Autor sám je vnímán odbornou 

128 VALACH, M.: Češi v neklidné době. Brno, L.Marek. 2006.
129 VALACH, M.: Češi v neklidné době. Brno, L.Marek. 2006. s. 100
130 VALACH, M.: Češi v neklidné době. Brno, L.Marek. 2006. s. 100
131 MANSFELDOVÁ, Z., TUČEK, M. a kol.: Současná česká společnost. Praha: SOÚ AV ČR 2002
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veřejností s jistými výhradami. 

4.7 Představa nezájmu mladé generace o politiku
Ve společnosti stále přetrvává představa nezájmu mladé generace o politické dění. 

Domnívám se, že tomu tak není.  Z provedených průzkumů vyplývá, že mladí 

lidé  mají  rozdílné  stranické  preference.   Výzkumy také  potvrdily  ještě  jeden 

stereotyp, že levicové strany jsou preferovány starší generací, lidmi v penzi, kteří 

předpokládají, že bude o ně postaráno. Naproti tomu mladá generace odmítá život 

na dluh.132 

Ze  své  soukromé  sondy provedené  na  Gymnáziu  Karla  Čapka  v  Dobríši,  na 

Waldorfském gymnáziu v Příbrami a na SOU Hluboši se domnívám, že mladá 

generace není k politickému životu pasivní. Liší se jen v rozdílné míře povědomí 

o politickém životě. 

Před  řádnými  parlamentními  volbami  roku  2010  měly  proběhnout  volby 

studentské.  Organizátorem  voleb  byl  jeden  z  vůdců  studentského  hnutí  v 

listopadu  1989  a  současný  ředitel  nadace  „Člověk  v  tísni“ Šimon  Pánek. 

Některými  krajskými  zřizovateli  nebyly  zveřejněné  výsledky  volby  studentů 

povoleny před průběhem voleb řádných parlamentních.  Panovaly obavy, že by 

studentské hlasování ovlivnilo  výsledky voleb133. 

„...Výsledky Voleb na nečisto podle původní verze projektu  měly být  
výsledky  voleb  zveřejněny  29.  dubna,  tedy  měsíc  před  volbami  
„ostrými“. Jenže do nezávislého projektu se vložili hejtmani ČSSD,  
strana naléhala také na ministerstvo školství, aby projekt zastavilo.  
Ministryně školství v reakci na to projekt nedoporučila a většina škol  
se ho vzdala134.

Koordinátorka  projektu  Tatiana Čabáková naznačila,  že  svou  roli  
zde zřejmě sehrál i fakt, že 99 procent škol jsou zřizovatelé kraje, v  
nichž je všude ve vedení ČSSD135.

Šimon Pánek zvažoval  zveřejnění  výsledků studentských voleb  až  s  výsledky 

132 Viz  také článek s názvem Sedm důvodů, proč ČSSD přišla o volební vítězství. Dostupné na 
WWW  [online] <http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/eurovolby/cesko/clanek.phtml?
id=639467#lidi>

133       Dostupné na WWW [online] <http://www.novinky.cz/domaci/199061-projekt-voleb-nanecisto-se- 
zdaril-tvrdi-panek-a-kritiku-odmita.html>

134 tamtéž
135 tamtéž
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oficiálních  voleb. Z  tohoto  důvodu  zaznívala  kritika  na  adresu  učitele,  který 

kritizoval  odložení  zveřejněných  výsledků  studentských  voleb.  Vyslovil 

domněnku,  že  odložení  zveřejnění  výsledků  studentských  voleb  „by  ztratilo 

jakýkoli smysl a v duších studentů mohlo vyvolat jen opovržení z počínání těch 

mocnějších a dříve narozených“. a postavilo zájem studentů o politiku na okraj 

veřejné politické scény, ačkoli  řada studentů středních škol ve většině případů 

ještě nemá plná volební práva. 

Výsledky z některých škol přesto  na veřejnost unikly již před volbami. Ukázaly 

drtivou převahu pravice. Sociální demokraté a levice na rozdíl od předvolebních 

průzkumů  naopak  naprosto  propadli.  Jiří  Paroubek  proto  žádal,  aby  byly 

zveřejněny celkové výsledky, protože mladí lidé podle něho ČSSD volili.136

Ukázalo se, že tomu tak není a že mladá generace voličů zřejmě ví, jak naložit s 

vlastní budoucností a jaké má o ní představy. Studentské volby, které měsíc před 

sněmovním kláním pořádala společnost Člověk v tísni,  ovládla TOP 09, která 

získala 26,59 procenta hlasů. Na druhém místě se umístila ODS, které dalo hlas 

17,56 procenta. Věci veřejné dostaly od studentů 12,11 procenta, Česká pirátská 

strana  (ČPS)  7,74 a  Dělnická  strana  sociální  spravedlnosti  (DSSS) měla  7,14 

procenta.  Do sněmovny by se dostali  i  zelení  s  5,3 procenta  a  ČSSD s  5,27 

procenta hlasů.137

Pro  KSČM hlasovalo  2,95  procenta  a  pro  KDU-ČSL 1,7  procenta  studentů. 

Srovnatelnou  podporu  má  Strana  práv  občanů  -  zemanovci  (3,06  procenta), 

Moravané (1,94 procenta) a Strana svobodných občanů (1,87 procenta). Všechny 

další strany získaly méně než 1,5 procenta hlasů.138

Studentských voleb  se zúčastnilo  135 škol,  z  toho 69 gymnázií,  68  středních 

odborných škol  a  sedm učilišť.  Rozdíl  v  součtu  je  dán  tím,  že  některé  školy 

nabízejí  více  typů vzdělání.  Studenti  odevzdali  podle zprávy 20 233 platných 

hlasů, účast dosáhla 51,1 procenta.139

136 Dostupné na WWW [online]  <http://www.novinky.cz/clanek/199541-.html>
137 Dostupné na WWW [online] < http://www.novinky.cz/domaci/200236-studentske-volby-drtive-

vyhrala-top-09.html

138 tamtéž

139 Dostupné na WWW [online] < http://www.novinky.cz/domaci/200236-studentske-volby-drtive-
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Výsledky studentských voleb 2010 (v procentech)
TOP 09 26,59
ODS 17,56
VV 12,11
ČPS 7,74
DSSS 7,14
SZ 5,3
ČSSD 5,27
 Zdroj: Člověk v tísni 
K  přepočtení  výsledků  se  agentura  Millward  Brown  (viz  příloha  diplomové 

práce) uchýlila kvůli tomu, že struktura zúčastněných škol a počet odevzdaných 

hlasů neodpovídaly reálné struktuře možných voličů z řad studentů, uvádí zpráva. 

Váhy  vycházely  z  údajů  Ústavu  pro  informace  ve  vzdělávání  a  průzkumu  o 

deklarovaném zájmu zúčastnit se skutečných sněmovních voleb. Zprávu agentury 

Millward Brown připojuji v příloze k diplomové práci. 

Ve  výsledcích  mezi  jednotlivými  druhy  škol  jsou  poměrně  značné  rozdíly. 

Například TOP 09 získala 39,98 procenta hlasů na gymnáziích, 18,36 procenta na 

odborných školách a 21,83 procenta na učilištích.  Občanské demokraty volilo 

21,42  procenta  gymnazistů,  15,06  procenta  studentů  odborných  škol  a  16,42 

procenta učňů. ČSSD dostala na gymnáziích 3,23 procenta, na odborných školách 

7,63 procenta a na učilištích 4,1 procenta hlasů. Podpora DSSS pak byla nejvyšší 

na učilištích a směrem ke gymnáziím výrazně klesá. 

Studentské volby studentské volby potěšily pravici, levice byla velmi překvapena, 

protože ztratila 28 procent.  Výsledky studentských voleb odhalily příklon mladé 

generace k pravicovým stranám. Ze stran,  které  byly méně úspěšné,  se oproti 

tomu ozývají hlasy, že hlasování mladých nemá výraznější vypovídací hodnotu.140 

Celou  zprávu  s  výsledky  studentských  voleb  je  možné  získat  od  společnosti 

Millward Brown Czech Republic, s.  r.  o nebo jak jsem výše uvedl,  přečíst v 

příloze této diplomové práce. 

vyhrala-top-09.html

140 Dostupné na WWW [online] <http://www.novinky.cz/domaci/200304-studentske-volby-pravice-je-
spokojena-cssd-se-divi-kde-ztratila-28-procent.html>
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4.8 Průzkumy veřejného  mínění

Někdy  výzkumy  poskytují  velmi  mlhavou,  zkreslenou  a  mnohde  vnitřně  si 

odporující představu o veřejném mínění občanů. Podle kritiků veřejného mínění 

neslouží  k  zjišťování  stavu  veřejného  mínění,  ale  spíše  k  jeho  ovlivňování  a 

vytváření. Josef Ftorek uvádí v knize Public relations, „...zveřejňováním výsledků 

výzkumů dochází k nastolování jakoby důležitých společenských témat (agenda  

setting) a zvyšování podpory  domnělým většinovým názorům (tento stav popisuje  

teorie bandwagon effect a hypotéza teorie mlčení...)“. 141

Politické  strany  a  politici  si  průzkumy  objednávají  často  a  využívají  je  jako 

součást strategie pro komunikaci s veřejností. Tvrdá fakta podložená průzkumem 

mají  silný  přesvědčovací   potenciál,  protože  vyvolávají  zdání  vědeckého, 

objektivního  a  důvěryhodného  popisu  společenské  reality.  Tento  způsob 

politického marketingu je označován jako „permanentní  kampaň.“ Ta spočívá v 

pravidelném bombardování veřejnosti vyostřenými útoky na politické protivníky, 

podepřené  pravidelnými  průzkumy  veřejného  mínění  k  různým  společensko-

politickým  tématům.  Výzkumy  byly   velmi  oblíbené  v  řadách  ČSSD  jako 

politický  boj  v  ČR  zejména  pod  vedením  předsedy  Jiřího  Paroubka  a  jeho 

poradců.142 

Zadavatelé průzkumů spoléhají na čísla průzkumů zejména pro jejich „údernost 

pro  voliče,  kteří  chtějí  vědět,  která  politická  strana  je  dostatečně  silná  na 

prosazení jejich zájmů nebo která politická strana se nejlépe postará o změny po 

případném vítězství ve volbách.

Zajímavé by bylo porovnání výsledků voleb, pokud by se konaly nyní, tak jak je 

na www zveřejnila společnost FACTUM143 viz uvedený graf níže. Z grafu lze 

vyčíst,  že  například dnes  by se do parlamentu  dostali  opět  Zelení  místo Věcí 

veřejných. 

141 FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 
zmanipulovat. Praha: Grada Publishing 2009

142 FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 
zmanipulovat. Praha: Grada Publishing 2009, 2. vyd. str. 96

143 Dostupné na www [online] <http://www.factum.cz/images/zpravy/469/1.png?
PHPSESSID=2156a71f7573957863c88e811fba0317>
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K výzkumům veřejného mínění  bylo napsáno mnoho článků a zpráv. Velmi hojně 

k tomuto tématu  publikují T. Lebeda, Jirák, Jungová a další. 

Eliška  Jungová  ve  své  zprávě  „Výzkumy  veřejného  mínění  a  jejich  využití  v  

médiích“  dostupné  opět  online  na  www144 podává  několik  poznatků  z  oblasti 

výzkumů veřejného mínění: 

„...Gallup považoval výzkumy spolu s rozvojem masové komunikace (v jeho době  

všeobecné  rozšíření  tisku  a  rozhlasu)  za  způsob,  jak  do  moderní  americké  

společnosti navrátit prvky přímé demokracie, jak vytvořit „městské shromáždění  

v celonárodním měřítku“ (Gallup 1939, 14-15). Byl inspirován Bryceovým dílem  

The American Commonwealth ([1988] 1995), ve kterém tento britský politolog a  

diplomat anticipoval růst významu veřejného mínění v americké společnosti, jeho  

zkoumání a roli nových komunikačních technologií. Domníval se, že je možné  

zjišťovat vůli občanů bez nutnosti volební mašinérie. Považoval to ale za utopii,  

144 Dostupné na WWW [online] 
<http://www.richardjung.cz/Vyzkumy_verejneho_mineni_a_jejich_pouziti_v_mediich.pdf> 
zveřejněno v (2004) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III Média, 
Teritoriální  studia. Praha: Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních věd
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neboť nelze vytvořit nástroje pro takové zkoumání...“. Přesto dnes jsou výsledky 

výkumů zobecnitelné na  celou společnost,  jak píše Jungová a  dále  pokračuje: 

„...Výsledky jsou zpracovány statistickými metodami pro analýzu kvantitativních  

dat.  Umožňují  rychlou  informovanost  a  srovnatelnost  s  jinými  výzkumy  

provedenými  za  obdobných  kontrolovaných  podmínek.  Produkce  výzkumů  tak  

připomíná masovou výrobu a spotřebu (v tomto případě informací), typickou pro  

dobu  vzniku  této  metodologie.  ….  Kvantitativním  výzkumům  se  vytýká,  že  

vypovídají o veřejném mínění jako objektivním měřitelném jevu, ale velmi málo o  

tom,  jak  takové  mínění  vzniká,  čím  je  podmíněno  a  jak  dalece  je  upevněno.  

Jakoby mínění ve společnosti existovalo v podobě hotových artefaktů a úkolem  

výzkumů byl  jenom jejich  sběr. Výzkumy zveřejňováním výsledků (podávaných  

jako  hotová  fakta)  proto  potlačují  svobodnou  diskusi,  veřejné  mínění  spíše  

vytvářejí, než o něm referují. Podle řady autorů mají výrazný manipulativní vliv  

zejména na nerozhodné a nezainteresované občany (zejména H. Blumer 1946 a  

další).145 

Eliška Jungová v textu článku dále klade otázku, kdo ve výzkumech reprezentuje 

veřejnost.  Odpovídá  „... Lidé  s  nízkým  kulturním  kapitálem  jsou  vyloučeni.  

Nemají  zájem  nebo  otázkám  špatně  rozumějí.  Jsou  to  častěji  lidé  s  nižším  

vzděláním, nižšími příjmy, starší věkové skupiny nebo naopak velmi mladí (1972).  

Reprezentativita  výzkumů  je  dodržena  vyhledáváním  dalších  respondentů.  Ale  

skupina  těch,  kdo  odmítli  rozhovor,  zůstává  neznámá.  Lze  předpokládat,  že  k  

odmítnutí je nevedly náhodné důvody, že mají specifické postoje a názory, které  

nesdělují.  Ale  ve  srovnání  s  účastí  ve  volbách  je  třeba  říci,  že  populace  

akceptující výzkumy veřejného mínění je podstatně širší. To platí rozhodně pro  

naši současnou situaci, kdy se volební účast pohybuje nad 50 procenty....“ 

Celý text zprávy je možné si přečíst na www online. 

Lubomír Vacek  popisuje schéma vlivu faktorů formujících veřejné mínění dle 

145 Dostupné na WWW [online] 
<http://www.richardjung.cz/Vyzkumy_verejneho_mineni_a_jejich_pouziti_v_mediich.pdf>
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následujícího schématu:

„...Důležitou roli při utváření a působení veřejného mínění mají  morální vlastnosti lidí - čest,  
slušnost, smysl pro pravdu a spravedlnost. A naopak veřejné mínění ovlivňuje morálku lidí. Pak  
mluvíme o jeho morálním, sankčním a výchovném působení...“.146

„...Veřejné mínění má ve společenském kontextu ještě jednu vlastnost - dá se ovlivňovat. A tak se  
setkáváme se společenským jevem, který bezprostředně ovlivňuje chod společnosti - s manipulací  
veřejným míněním. Jeho proměnlivost a poddajnost, zejména vzhledem k množství emocionálních  
prvků, které obsahuje, umožňuje, aby této schopnosti využívali, ale spíše zneužívali pro své zájmy  
mocenské a komerční instituce. Specializovaní manipulátoři to dokáží, především prostřednictvím  
sdělovacích prostředků, často velice obratně a mistrně. Ponechme stranou, kdy a jakými způsoby  
tak činí....“147

Lubomír  Vacek  dále  ve  svém  online  článku  uvádi  schéma  vlivu  faktorů 

zkreslujících veřejné mínění. 

146 Vacek, L.: Čtení o veřejném mínění. Dostupné na WWW [online] 
<http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005071701>
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Veřejné mínění někdy nelze zjistit jinak než prostřednictvím  jejich slovních nebo 

písemných výroků, jak uvádi L. Vacek.  Výzkum tedy musí vycházet z toho, co 

člověk nějakým způsobem sdělí, manifestuje. V tomtéž duchu cituje E. Jungová 

ve  článku  „Výzkumy veřejného  mínění  a  jejich  využití  v  médiích“.  Takové 

sdělení však nemusí vždy odpovídat tomu, co si kdo myslí. Ať z toho důvodu, že 

svůj názor neumí či nemá schopnost formulovat, anebo proto, že ho nechce či 

nemůže z nějaké příčiny popravdě vyslovit. A tak v průběhu vyjadřování - ústního 

nebo  písemného  -  může,  ale  nemusí,  dojít  ke  zkreslení  skutečného  názoru 

jednotlivce.  Vacek  v  textu  svého  článku  na  téma  veřejného  mínění  trefně 

poznamenává: „..Platí přímá úměra o vztahu státu, vlády k výzkumům veřejného mínění: jaká  

vláda, takový vztah k nim. A naopak: jaký vztah k výzkumům veřejného mínění, taková vláda.  

Dobří politici moderní doby výzkumy veřejného mínění nikdy nezatracovali. Ti, 

kteří jimi opovrhovali anebo je nebrali v úvahu, se mnoha úspěchů nedopracovali. 

Dnešní politici, jak už bylo zmíněno v této práci výše, výzkumy veřejného mínění 

hojně využívají, ale pravdou také je, že veřejné mínění má také zpětný vliv, o 

kterém L. Vacek opět píše:  „...Hovoříme o zpětném vlivu  výzkumů,  o tzv.  samoregulaci  

veřejného mínění.. Tato funkce výzkumů může mít pozitivní i negativní význam. Může přispívat k  

výchově lidí, k jejich uvědomění, může však sehrávat roli manipulačního nástroje. Zejména tam,  

kde jsou uveřejňovány zkreslené, nepravdivé anebo jen neúplné údaje.  Manipulace s výsledky  

výzkumů veřejného mínění je velice závažná věc. Odporuje etickým zásadám informování lidí. Až  

na  výjimky  s  výsledky  nemanipulují  výzkumné  organizace  anebo  výzkumní  pracovníci,  ale  ti,  

jejichž  zájmu  takové  ovlivňování  občanů  prospívá.  Jsou  to  nejčastěji  hromadné  sdělovací  

prostředky řízené a využívané mocenskými politickými a hospodářskými orgány....Manipulace se  

téměř nikdy neprovádí záměrným zkreslením, úpravou číselných údajů, ale většinou vynecháním  

nepříznivých dat či jejich neúplným nebo nepřesně formulovaným výkladem. K ovlivnění lidí se v  

politice i v reklamní sféře často používá efektu příklonu lidí k převažujícímu názoru. Někteří  

lidé totiž podléhají těm informacím, které zastává většina anebo nejvíce lidí.148 

Ať  nahlížíme  na  výsledky  veřejného  mínění  z  našich  nejrůznějších  pozic,  z 

hlediska rozdílů sociálního, ekonomického či jiného statusu, výzkumy veřejného 

mínění  jsou a zůstanou nenahraditelným zdrojem aktuálních informací.

148 VACEK, L.: Čtení o veřejném mínění. Dostupné na WWW [online] 
<http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005071701>
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Závěrem:

V této práci jsem chtěl poukázat na kultivující roli médií působící  na veřejné 

mínění  a politické myšlení české veřejnosti někdy v dobrém, někdy v negativním 

smyslu.  Z mnohých zdrojů odborné literatury,  webových odkazů a od četných 

autorů  a  novinářů  je  občas  zmiňováno  znechucení  z  politického  života  a  z 

politiky. Ze shromažďování a třídění velmi početného materiálu jsem se snažil o 

vyvážený  výběr  mezi  pozitivními  a  negativními  důsledky  působení  médií  na 

veřejné mínění a politické myšlení.

Z práce vyplývá, že média mají většinou podstatný vliv na utváření politických 

postojů a politického myšlení. Pro mne bylo  velmi těžké hledat pozitiva, která by 

současnou veřejnost motivovala k větší politické účasti na veřejných věcech. Ale 

všechno špatné je vždy pro něco dobré, jak říká staré české pořekadlo – například 

tento stav, který  může českou veřejnost nasměrovat k větší účasti na občanské 

společnosti a k větší kontrole veřejně činných osob i institucí.   Nakonec vedle 

těchto  vlivů,  jsou  zde  vlivy dané  výchovou,  způsobem myšlení  a  také  někdy 

související s většinovými názory.

V  moderních  společnostech  se   masová  média  stala  všudypřítomnými  a 

působivými  zdroji  informací.  Média  zajišťují  symbolické  modelování  téměř 

každé  formy  lidského  chování.  Literatura  ukazuje,  že  jak  děti,  tak  i  dospělí 

získávají postoje, emocionální reakce a nové způsoby jednání ze všech médií, a 

zejména z filmů a televize.  Z prostudované odborné literatury a internetových 

příspěvků vyplývá, že médiím je přisuzována odpovědnost za snižování vkusu, 

zvyšování  hladiny   kriminality.  Média  kromě  své  prospěšné  vzdělávací  a 

informační  funkce,  přispívají  svým  způsobem  k  všeobecnému  morálnímu 

rozkladu,  ukolébávání  mas  do  stavu  politické  povrchnosti  a  potlačování 

tvořivosti.  Na  druhé  straně  stojí  názory,  které  médiím  přiznávají  i  pozitivní 

přínosy,  kterými  jsou  například  odhalené  korupční  a  jiné  kriminální  kauzy. 

Média ač je jejich obraz ambivalentní, jsou stále vnímána jako ochránci svobody 

projevu. Předkládají alespoň nějakou kulturu miliónům lidí, poskytují  někdy i 

neškodnou a příjemnou  zábavu, informují o událostech doma i v zahraničí a také 
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mají zásluhu na rozvoji našeho všeobecného přehledu, stávají se  prostředkem 

konceptualizace,  rozvíjením jazykového kódu, podílejí se na  změnách životní 

úrovně, ale  také aby povzbuzovala nákupní a spotřební chování v ekonomické 

rovině a ovlivňují socializační procesy jednotlivců.

Politické myšlení  a veřejné mínění v Čechách a na Moravě  signalizuje únavu  a 

znechucení   a  skepticismus  značné  části  české  veřejnosti  nad   politickými 

reprezentanty,  kteří se dostávají do parlamentu a krajských  úřadů. Voliči  jsou 

demotivováni. Nabývají dojmu, že ať volí, jak volí, nemá jejich hlas podstatnou 

rozhodovací váhu. Přitom  svět politiky je mnohem pestřejší  než levé a pravé 

spektrum politických stran.  Dalo by se říci,  že ještě dvacet let  po revolučních 

změnách  z  roku  1989  česká  společnost  uvažuje  často  v  černobílých  barvách. 

Pokud  bychom   podrobili  analýze  počínání  novinářů,  komentátorů,  bylo  by 

možné  jejich počínání nazvat často politickou manipulací?

Dalším jevem, který se v české společnosti posledních pár let v médiích objevuje 

mnohem  častěji,  je  vzestup  extremismu  v  české  společnosti  a  vzestup 

nacionalismu, zasahující stále mladší vrstvy mládeže i dětí.  Naproti tomu není 

pravdou, že mládež nemá zájem o politické otázky a je bez zájmu o občanské 

záležitosti. 

Jak z diplomové práce vyplývá, média mají vliv na změny postojů, myšlení a 

chování i v nahlížení na svět. Mohou vyvolávat nepodložené obavy, vyvolávat 

emocionální odezvy, měnit a stanovit hierarchii důležitosti témat.  Média mají 

také  vliv  na  jistou  míru  odcizení  nebo  znecitlivění  a  stávají  se  součástí 

hegemonie. 

Z politického hlediska jsou média poskytovatelem obrazu politických událostí. 

Mohou přilákat pozornost k něčemu, o čemž společnost dosud nepřemýšlela a 

předkládají  různé  úhly  pohledu   na  danou  problematiku,  včetně  schopnosti 

formovat názory na politické události a témata. Role médií spočívá také v jistém 

dohledu  na  stát,  respektive  měla  by  dohlížet  a  poukazovat  na  rizika  před 

zneužíváním státní moci i samotného fungování vlády a v neposlední řadě média 

a politická volební kampaň jsou dnes nemyslitelné.  Nikdy v minulosti neměla 
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média takový vliv na společnost, jaký mají nyní. 

Mediální výchova a využití ve školství

Úkolem školy není jen naučit žáka orientovat se v medálních produktech, které 

jsou mu nabízeny. Je nutné, aby se žáci naučili přistupovat k médiím aktivně. 

Měli by si být vědomi úskalí mediální komunikace a aby v médiích rozpoznali 

potenciál, který je nabízen pro jejich osobní rozvoj, jako zdroj informací, zábavy, 

prostředek společenského dialogu.

Na  podporu  politického  myšlení  dětí  a  mládeže  je  možné  použít  standardní 

pedagogické  metody  jako  například  eseje,  rozbory  textu,  příběhy,  exkurze, 

návštěvy zahraničních škol nebo alespoň partnerskou spolupráci,  dokumenty a 

reportáže. 

RVP nabízí  další  možnosti,  které  může učitel  využít  v  mediální  výchově.  Na 

současné knižním trhu učebnic a odborných publikací vychází řada titulů, které se 

mediální  výchovou  zabývají.  Mediální  výchovu  je  možné  doplnit  i  o  prvky 

kritického myšlení  a  propojit  ji  s  mnoha dalšími  předměty,  například  českým 

jazykem – literaturou, dějinami, a samozřejmě i společenskovědními předměty, 

například  politologie,  sociologie,  ekonomie,  etika,  filosofie,  právo  či 

antropologie.

Média jsou důležitou součástí světa, v němž žijeme a proto není vhodné žáky učit 

jen se bránit jejich vlivu. Je třeba žáky naučit jak s médii a nejen s nimi vstupovat 

v dialog. 
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Tato práce si klade za cíl  prokázat roli médií při utváření veřejného mínění a 

politického  myšlení  v  České  republice.  Metodou  práce  byla  analýza  odborné 

literatury, vztahující se k tématu práce. Role médií při utváření veřejného mínění 

a názory na významné politické i sociální problémy jsou dlouhodobě předmětem 

výzkumu. Je všeobecně uznáváno, že vše co víme, co si myslíme a v co věříme, 

že  se  děje  ve  světě,  má  někdy  tvar  formovaný  dle  toho,  jak  jsou  události 

prezentované v médiích. 
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This thesis aims to prove the role of media in shaping the public perception and 

political  thinking  in  the  Czech  republic.  Thesis  was  worked  up  by analysing 

specialised  literature  concerning  the  above  topics.  The  role  of  the  media  in 

shaping the public opinion and the views of major political and social problems 
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are being investigated in the long-term surveys. It is legitimate (nebo generally 

accepted) that all we know, believe or think about what happens in the outside 

world is sometimes shaped into a form that reflects the events presented in media.
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ANNOTACE

Cílem mé diplomové práce je prokázat roli medií při utváření veřejného mínění a 

politického  myšlení  v  České  republice.  Metodou  práce  byla  analýza  odborné 

literatury, vztahující se k tématu práce. Dále jsem čerpal zejména z www stránek, 

politických  komentářů,  blogů,  oficiálních  výzkumů i  soukromých  sond.  První 

kapitola  nazvaná  Média přináší  přehled  médií.  Druhá  kapitola  Funkce  médií 

popisuje vedle samotných funkcí také koncepce pasivního a aktivního publika, 

politiky, roli médií v politickém životě a veřejném mínění. V závěru této kapitoly 

je  zmíněno   několik  pohledů  na  politické  myšlení.  Třetí  kapitola,  patřící 

politickému marketingu, popisuje, jak jsme ovlivněni reklamou, kde není mnoho 

rozdílů mezi reklamou komerční nebo  politickou. Závěrečná, čtvrtá kapitola, je 

věnována veřejnému mínění, volebním průzkumům i pohledům mladé generace 

na volby a politický život i na témata, která jsou předmětem ohlasu veřejného 

mínění  a jeho průzkumy. 

The aim of my thesis is to demonstrate the role of the media in shaping the public  

opinion and the political thinking in the Czech Republic. The method of the work 

was analysing the specialised literature related to the thesis topic. Further I drew 

upon  mainly  from the  web  pages,  political  commentaries,  blogs,  official  and 

private research probes. The first chapter called  Media provides an overview of 

the existing media. The second chapter Media functions describes apart from the 

media function also a passive and active audience features, politics, the media 

role in the political life and a public opinion. At the end of this chapter there are 

several  views  at  the  political  thinking.  The  third  chapter  belongs  to  political 

marketing,  describes  the  influence  of  advertising  on us,  as  there  is  not  much 

distinction  between  the  commercial  or  political  advertising.  The  final,  fourth 

chapter, is devoted to the public opinion, electoral surveys and views of the young 

generation at the elections and political life as well as subjects, that meet with a 

response of pulic opinion and its inquiries. 
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