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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá tím, jak proměna občanské veřejnosti a médií souvisí se 

stavem politické komunikace. Teoretická část definuje pojem veřejnost a roli médií 

v demokracii a zasadí práci do příslušného kontextu. Empirická část je zaměřena na pojem 

korupce a tím, jak ho tři vybrané politické strany (ČSSD, ODS, VV) zasadily do svých 

volebních programů pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Tradiční pojetí definuje 

veřejnost jako opak soukromé sféry a současně jako prostor nezávislý na státu, který 

umožňuje jeho kontrolu. Moderní média se stále snaží fungovat jako hlídací pes demokracie, 

ale stále ve větší míře se stávají nositeli konformity a pokleslého vkusu. Více než na 

obsahovou a jazykovou stránku volebních programů se současná média zaměřují na náklady 

volební kampaně a skandály politických představitelů. Politické elity tento vývoj vnímají a 

podřizují se mu. Být mediálně líbivý znamená více než kvalitně zpracovaný a prezentovaný 

volební program. Existence korupce je tradičně spojována se vznikem státu, státním zřízením, 

vládou, politikou a mocí. Politické strany korupci v roce 2010 stanovily jako klíčový bod 

svých volebních programů. Textová analýza poukazuje na specifické faktory persvazivní 

komunikace, jako je například emotivnost, hodnotící slova, rétorika my vs. oni a tak dále. 

Závěr práce přináší zamyšlení nad tím, jak volební kampaň média prezentují. 



 

 

Abstract 

This thesis discusses how the transformation of the general public and the media 

associated with the state of political communication. The theoretical section defines the notion 

of the public and the role of media in democracy and concepts are embedded in context. The 

empirical part focuses on the concept of corruption and how three political parties (Social 

Democrats, ODS, VV) planted it in their election programs for the parliamentary elections in 

2010. The traditional approach defines a public as opposed to the private sector and also as an 

independent state space, which enables its control. Modern media is still trying to act as a 

watchdog of democracy, but increasingly are becoming bearers of conformity and 

misdemeanor taste. They focus more on the cost of campaigns and political scandals of 

political leaders. Political elites have perceived and obey him. They realize that the media 

shapes public opinion and trying to look good in the media. The existence of corruption is 

traditionally associated with the emergence of the state, government establishment, 

government, politics and power. Political parties established corruption as a key point of their 

election programs. Textual analysis points to the specific factors persuasive communication, 

such as emotionality, evaluating words, rhetoric vs. us. they and so on. Conclusion of the 

work brings reflection on how the media present election campaign. 
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Úvod  

Bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi vývojem občanské veřejnosti a současného 

stavu médií. Je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část definuje pojmy a 

zasadí práci do příslušného kontextu. Praktická část je zaměřena na pojem korupce ve 

volebních textech do Poslanecké sněmovny v roce 2010.  

Korupční jednání je v současné době velmi diskutované téma. V médiích je korupce 

dlouhodobě popisována velice dramaticky, jde o problematiku, které občany dráždí, zvláště 

pokud jde o veřejné zakázky a veřejné finance. Index vnímání korupce (CPI) určuje, jak lidé 

subjektivně hodnotí míru korupce v zemi. ČR byla v roce 2009 na 52. místě s hodnotou 

indexu 4,9, přičemž na vrcholu byl Nový Zéland s indexem 9, 4 (nejlepší hodnota, které je 

možno dosáhnout je 10).1  „ Česko v rámci EU zaostává za západními státy i svými sousedy. 

Řadí se k více než dvěma třetinám zemí, které mají hodnotu indexu nižší než pět,“ tvrdí 

zástupci nevládní organizace Transparency International.2 Kořeny korupční tradice v Čechách 

pravděpodobně sahají do dob naší komunistické historie, kdy byla tzv. malá korupce3 běžným 

jevem, který byl nutný pro dosažení určitého standardu. Korupce je nadčasová;  její existence 

je tradičně spojována se vznikem státu, státním zřízením, vládou, politikou a mocí. Právě v 

její univerzalitě tkví aktuálnost tématu, neboť jak tvrdí nezávislý konzultant na otázky boje 

s korupcí Quentin Reed „postkomunistické společnosti nejsou tabula rasa“ a „historické změny 

postkomunismu se neodehrávají v institucionální prázdnotě, ale jsou ve větším či menším 

měřítku závislé na minulosti.“.4 Má práce nejde do hloubky korupčního jednání, neanalyzuje 

předpoklady vzniku ani škody, které korupce může napáchat. Cílem práce je na příkladu 

problematiky korupce ukázat, jakým způsobem toto téma prezentují politické strany ve svých 

volebních programech a jak na to reagují média. K analýze jsem vybrala tři politické strany – 

Českou stranu sociálně demokratickou (dále jen ČSSD), Občanskou demokratickou stranu 

(dále jen ODS) a Věci veřejné (dále jen VV). Korupce se stala jedním z klíčových témat ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, což potvrzuje výrok VV: „Boj s ní je klíčovou 

                                                           
1 Index vnímání korupce v roce 2009, Transparency International ČR, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.transparency.cz/cpi-2009/. 
2 Index vnímání korupce v roce 2009, Transparency International ČR, [citováno 8. 12. 2011], 
http://www.transparency.cz/doc/publikace/indexy/cpi_2009/tz_18112009_CPI2009.pdf, s. 1. 
3 Jde o „korupci v běžném životě“, tzn. uplácení úředníků, dopravních policistů. činitelů veřejné správy atd. Do 
tohoto druhu korupce je zapojeno větší množství účastníků, ale úplatky jsou nepoměrně menší než u velké 
korupce. V mnoha zemích je tento typ korupce brán jako nezbytná součást fungování společnosti. Více zde: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce. 
4 Reed, Quentin: Politická korupce v postkomunistické společnosti. In: Frič, Pavol a kol.: Korupce na český 
způsob, 1. vydání, Praha, G plus G 1999, s. 130. 
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částí programu Věcí veřejných.“5 Dále program ODS: „Boj proti korupci považuje ODS za 

jeden z klíčových úkolů pro všechny úrovně veřejné správy.6“ i ČSSD: „Boj proti korupci na 

všech úrovních veřejné správy bude naší prioritou.“7 Politika se však neodehrává ve 

vzduchoprázdnu a odvíjí se od podoby médií a občanské veřejnosti. Teoretická část mé práce 

tyto pojmy definuje a zasadí do kontextu. Tradiční pojetí definuje veřejnost jako opak 

soukromé sféry a prostor nezávislý na státu. Moderní média se stále snaží fungovat jako 

hlídací pes demokracie, ale stále ve větší míře se stávají nositeli konformity a pokleslého 

vkusu. Racionální diskurs je v nich stále více nahrazován zábavou či infotainmentem.  

Banalizace však není jedinou vlastností moderních médií. Čím dál ve větší míře dochází ke 

srůstání politiky, byznysu a médií. Funkce hlídacího psa je jen teoretický koncept, média jsou 

ovlivňována různými faktory a sama mají různé způsoby, jak realitu vytvářet, ne jen ji 

reflektovat.  

Právě v tom však tkví moc médií. Jak napsal v roce 1963 Bernard Cohen: "tisk neuspěje v 

tom, že by si lidé mysleli, co jim říká, je ale velmi úspěšný v tom, že lidé přemýšlejí o tom, co 

se jim říká.“8 Agenda-setting však není jediným způsobem, jak veřejné mínění ovlivnit. Moc 

médií si dobře uvědomují i političtí představitelé. To, v jakém světle se představí, se ukáže 

v ohlasu veřejného mínění. Aby tento ohlas byl příznivý, je spolupráce s médií nezbytná.  

Otázkou je, jak velký význam politické strany přikládají práci na volebních programech. 

Současný vývoj médií a občanské veřejnosti predikuje to, že se občané rozhodují spíše podle 

mediálního obrazu, který politické strany mají. To způsobuje, že v centru pozornosti jsou 

politické skandály, politika se zosobňuje. Přesto je volební program nezbytnou součástí 

volebního boje a v mé práci vycházím z předpokladu, že voliči volební programy čtou, proto 

jsou politické strany motivovány použít správně přesvědčovací prostředky verbální a 

neverbální komunikace. Základní hypotéza práce je, že proměna veřejnosti od kriticky 

smýšlející a aktivní k tzv. mlčící mase, která informace přebírá jen povrchně, jelikož je jimi 

zahlcena v důsledku síťových médií se promítne už v samotných volebních programech nebo 

v reakci médií. Mediální ohlasy zhodnotím v závěru práce a měly by ukázat, jak média 

volební kampaň sledují. Přesto, že současný vývoj občanské společnosti vyznívá skepticky, 

                                                           
5 Volební program VV, s. 10, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www http://www.veciverejne.cz/politicky-
program.html. 
6 Volební program ODS: Řešení, která pomáhají, s. 33, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.ods.cz/politicky-program/volebni-programy. 
7 Volební program ČSSD: Změny a naděje, s. 5, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www http://www.cssd.cz/ke-
stazeni/volebni-programy/. 
8 KALVAS, František. Agenda-setting a volební kampaně, 2.9.2004, Sociologický webzin, [citováno 
12.11.2011], dostupné z www http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=189&lst=117. 
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volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 ukázaly, že projekty iniciované zástupci 

občanské společnosti mají svou sílu. Mám na mysli akce typu Vyměňte politiky či 

Defenestrace 2010, o kterých se ve své práci také zmiňuji a které přinesly výsledky.  

První část práce mé práce je zaměřena více teoreticky, s pomocí publikace Jürgena 

Habermase se zde snažím vysvětlit proměny občanské veřejnosti a vývoj médií. Ohrožují 

současné trendy demokracie? Plní média stále svou funkci hlídacího psa? Podobné otázky se 

budu snažit zodpovědět. V následující kapitole věnuji pozornost korupci jako na společenské 

zlo, které způsobuje ekonomickou ztrátu země. Úvod praktické části je zaměřen na politickou 

komunikaci a prostředky, které jsou využívané za účelem přesvědčení veřejnosti. Textová 

analýza volebních textů je zpracována na základě faktorů tzv. persvazivní komunikace neboli 

přesvědčovací komunikace.   

Při zpracování bakalářské práce jsem byla nucena odchýlit se v některých bodech od tezí, 

které jsou přiložené. Původně jsem se chtěla zaměřit na problematiku korupce z hlediska 

gripenů, jelikož se to zdálo být diskutovaným tématem. Po bližším studiu jsem se však 

přesvědčila, že v předvolební kampaň v roce 2010 se gripeny vůbec nezabývá, proto se 

zabývám obecně korupčním jednáním. 

 

1. Občanská veřejnost  

Problematika občanské veřejnosti byla jedním z klíčových témat Fora 2000 v roce 2011 (v 

rámci okruhu Korupce a společnost). Její význam byl vyzdvihován právě v souvislosti 

s problematikou korupce, jedním z řečníků, kdo důležitost aktivní občanské společnosti 

zdůrazňoval, byl Christopher Walker9. Na příkladu České republiky uvedl, že vybudovat 

fungující občanskou společnost není krátkodobý proces, jelikož v minulém režimu prakticky 

neexistovala. Dle Walkera je důležité podporovat instituce, které mohou občanskou 

společnost posílit a motivovat, jsou to například nezávislé soudy, které dotáhnou jednotlivé 

případy do konce a nezávislá média, která fungují jako tzv. hlídací psi demokracie. Roli médií 

jako zprostředkující instituce, hodnotil americký zástupce, jako velmi účinnou v nedávné 

době, jelikož média byla rozmanitá, pluralitní a soutěžila spolu navzájem. „V posledních 

letech se však objevily určité varovné signály. Snížil se objem investigativního novinářství, 

které je velmi nákladné, ale tolik potřebné. Čím méně investigativního zpravodajství máme, 

tím větší prostor korupci dáváme. Je také důležité psát o zahraničních záležitostech, 
                                                           
9 Christopher Walker je ředitelem studií v organizaci Freedom House, kde vede tým analytiků navrhující 
strategii pro analytické projekty Freedom House, včetně projektů „Nations in Transit“, „Freedom of the Press“ a 
„Freedom on the Net“. 
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domnívám se, že české deníky nemají zahraniční korespondenty, ale jen přebírají zprávy 

tiskových agentur. Ale pozitivně vnímám to, že se zde o korupci hodně diskutuje, není to tabu 

jako například v Rusku,“ ukončil svůj příspěvek Christopher Walker.10 

V následující kapitole se snažím pojem veřejnosti vysvětlit, ukázat na faktory podporující 

její vznik a v krátkosti popsat její vývoj a typy veřejnosti. 

 

1.1 Pojem veřejnost 

Veřejnost můžeme definovat jako „historicky podmíněný stav moderní společnosti, v níž 

se vyděluje skupina, která se zajímá o veřejné dění (nejčastěji politické a ekonomické, ale i 

sociální, kulturní atd.) a řízení státu a zároveň usiluje o vliv na správu věcí veřejných, a to 

zpravidla prostřednictvím masových médií. V tradičním pojetí je veřejnost protipólem 

(překročením) soukromé sféry a současně prostorem odděleným od (nezávislým na) státu a 

umožňujícím jeho kontrolu a ovlivňování (hlídací pes demokracie). Veřejnost v tomto smyslu 

je aktivní a informovaná a vyznačuje se schopností kritické diskuze.“11 

Jürgen Habermas12 občanskou veřejnost definuje jako „sféru soukromých osob 

shromážděných v publiku“. Struktura veřejnosti je taková, že proti sobě stojí soukromé osoby, 

které se domáhají veřejnosti jako opozice vůči veřejné moci a požadují diskuzi nad 

všeobecnými pravidly styku ve sféře směny zboží a společenské práce. Prostředkem této 

domluvy je veřejné rozvažování. Toto rozvažování je podněcováno uměleckými a literárními 

díly (vznik tzv. literární veřejnosti), dále se rozrůstá na ekonomické a politické záležitosti 

(politická veřejnost).  Publikum je chápáno jako protějšek veřejné moci, přičemž nositeli 

veřejného zájmu o soukromou sféru již není jen vrchnost, jak tomu bylo v dobách minulých, 

ale také poddaní. Nástrojem občanské iniciativy se stává tisk, vedle novin se od poslední 

třetiny 17. století vydávají i časopisy, jejichž obsahem nejsou jen informace, ale také 

pedagogické rady a dokonce také recenze a kritiky.13  

Literární veřejnost je tedy již vybavena institucemi publika a diskuze a jejich 

prostřednictvím pomalu vstupuje do politické veřejnosti 

Rané instituce občanské veřejnosti jsou spjaté se šlechtickou společností, „velká“  publika 

(v divadlech, muzeích, na koncertech) začínají převažovat kolem roku 1750 a velkou úlohu 

                                                           
10 WALKER, Christopher. Panelová debata Korupce a společnost, Praha: Forum2000, 11. 10. 2011. 
11 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 307-308. 
12 Jürgen Habermas je německý neomarxistický filosof a sociolog, který vychází z tzv. Frankfurtské školy. 
13 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 83-85, 87, 94. 
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v jejich postavení hraje sociální původ, tzv. měšťanská šlechta14. Smysl existence občanské 

společnosti je v existenci veřejného mínění.15  

Německý filozof G. W. Hegel nabízí jedno z pojetí občanské společnosti. Její postavení je 

dle něj zakotveno mezi rodinou a státem a sama sestává ze tří součástí. První součástí je trh, 

v němž jednotlivci uspokojují své materiální potřeby. Druhou součástí občanské společnosti 

proto je systém práva, který garantuje právní jistotu. Třetí součástí občanské společnosti jsou 

z tohoto důvodu u Hegela instituce, které pomáhají odstranit negativní důsledky trhu. 

Významné jsou tzv. korporace, neboli sdružení občanů založená na vykonávané profesi, 

jejichž funkcí je pečovat o vlastní sociálně znevýhodněné příslušníky, jako jsou vdovy, sirotci 

nebo těžce nemocní.16  

 

1.2 Vznik občanské veřejnosti 

Vznik nových teorií o společnosti, vznik veřejného mínění a masy se datuje do 17. století, 

kdy došlo k přechodu k občanské civilní společnosti. Stalo se tomu tak v důsledku třicetileté 

války (1618-1648) a podepsání vestfálského míru, kterým došlo k uznání občanské republiky 

v Holandsku.17 

„V širším slova smyslu lze pojem veřejnost vztáhnout hluboko do historie, zejména do 

období antiky. V užším pojetí se veřejnost váže ke vzniku občanské moderní společnosti a 

moderních forem komunikace, zejména tištěných médií. Občany se původně rozuměli 

svobodní, plnoprávní obyvatelé města zabývající se obchodem a řemesly, kteří postupně 

začali jako tzv. třetí stav prosazovat protifeudální principy hospodářského a sociálního 

pořádku. Mezi základní principy patřily osobní svoboda, smluvní vztahy, sociální mobilita, 

vlastnictví, svobodný obchod, právo na kontrolu moci a podíl na správě věcí veřejných 

(veřejné mínění).“  18  Pokud bychom srovnali moderní veřejnost s antickou veřejností, hlavní 

rozdíl spatříme v tom, že antická společnost vedla spor kolem polických úloh jednajícího 

občanstva, zatímco moderní společnost přesunula svůj zájem k civilním úlohám diskutující 

společnosti – zajištění směny zboží.19 

                                                           
14 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 108-109. 
15 Tamtéž, s. 165. 
16 SKOVAJSA, Marek. Občanská společnost a stát v dějinách evropského politického myšlení, Katedra studií 
občanské společnosti, [citováno dne 1.12.2011], dostupné z www 
www.fhs.cuni.cz/kos/kos.../skovajsa_obcanska_spolecnost_a_stat.doc. 
17 PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005, s. 105. 
18 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 308. 
19 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 118. 
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„Dle Habermase se vytvořila autonomní oblast veřejné diskuze v období raného 

kapitalismu. Ekonomická nezávislost, podmíněná soukromým vlastnictvím, kritická reflexe 

pěstovaná v dopisech a románech, rozkvět diskuze v kavárnách a salónech a hlavně nezávislý, 

tržním mechanismem podpořený tisk vytvořily novou veřejnost, která měla zájem o kritickou 

politickou diskuzi. To vyvolalo nastolení konsenzu založeného na rozumu, což ovlivnilo i po 

dobu směřování státu. Veřejný prostor mezi sférou soukromou a státem, ve kterém se 

formulovalo veřejné mínění a byl vytvořen i „lidový“ dohled nad vládou – od 17. století do 

první poloviny 19. století.“ 20  

Pojem je typický pro epochu 17. - 18. století, kdy vrstva občanů (měšťané a obchodníci) 

vytváří veřejnou sféru pro diskuzi, což dříve patřilo šlechtě a církvi. Prostředky těchto rozprav 

jsou zejména periodický tisk, salony, kavárny a kluby. Tisk umožňuje prezentovat své názory 

a utvářet veřejné mínění. Zároveň je také využíván státní mocí ke svým zájmům, proto 

veřejnost tlačí na svobodu tisku.21 

Počátky politické veřejnosti můžeme nalézt v porevoluční Anglii na přelomu 17. - 18. 

století. Ke vzniku občanské veřejnosti přispělo několik faktorů; stavovské shromáždění se 

mění v moderní parlament, stále více je prosazován kapitalistický způsob výroby a na 

přelomu let 1694/1695 je založena Anglická banka. Vývoj veřejnosti představuje zrušení 

institutu předběžné cenzury v roce 1695 na základě Licensing Act  (královna s tím však 

nesouhlasí a žádá znovuzavedení). Tisk však stálé podléhá tzv. Law of Libe a je regulován 

privilegii koruny i parlamentu, v roce 1712 je také přijatá kolková daň, v jejímž důsledku 

klesají náklady tisku a zmenšuje se rozmanitost časopisů. Vláda si uvědomuje, že lidé 

využívají setkání v kavárnách ke kritice státu a vydávají prohlášení, která upozorňují na toto 

nebezpečí. I přesto je v tuto dobu anglický tisk nejsvobodnějších ze všech zemí Evropy.22 

Odlišná situace je v kontinentální Evropě. Ve Francii vzniká instituce politicky 

rozvažujícího publika až v polovině 18. Století. Tisk je pod dohledem cenzury, nemůže dojít 

k rozvoji politické žurnalistiky a periodický tisk nedosahuje velkých kvalit. Chybí zde 

stavovské shromáždění, které by se mohlo změnit v parlament, monopol na veřejnou moc má 

král. Prolomení absolutistického systému politicky činnou veřejností dosáhne až Necker, když 

zveřejní bilanci státního rozpočtu. Od této chvíle není možné zbavit politickou veřejnost 

vlivu, společenský vývoj se vrací k tradici stavovských shromáždění, což značí brzký vývoj 

                                                           
20 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 117. 
21 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 308. 
22 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 125-127. 
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k modernímu parlamentu. Konečně dochází ve Francii ke vzniku institucí, které politicky 

rozvažující publikum potřebuje – politické strany v podobě klubů, vzniká politický tisk. 

Jelikož právní normy hrají v politické veřejnosti stejně velkou roli jako její institucionalizace, 

komplexnost veřejnosti završuje ústava z roku 1791, která zaručuje svobodu slova. Ta byla 

však o pár let později zrušena Napoleonem.23 

 V polovině 19. století se okruh měšťanů a obchodníků nárokujících si podíl na 

kontrole a ovlivňování věcí veřejných rozrůstá o další vrstvy společnosti – továrníky, bankéře, 

úředníky, důstojníky a vzdělance. Dochází k rozšiřování volebního práva a růstu gramotnosti, 

součástí veřejnosti se proto stávají také dělníci, pod vlivem emancipace v roce 20. století také 

ženy.24  

 

1.3 Proměna občanské veřejnosti 

Proměna veřejnosti souvisí s proměnou jedné z jejích hlavních institucí – a totiž 

sdělovacích prostředků. Dochází ke komercionalizaci tisku, která stírá hranici mezi oběhem 

zboží a stykem publika a současně v soukromé oblasti mizí rozdíl mezi soukromou a veřejnou 

sférou. Veřejnost přestává být výlučnou součástí soukromé oblasti (nezávislost jejích institucí 

je zajištěna politicky).  

Pro úplnost si připomeňme vývoj tisku z prvotního pouhého systému korespondence 

postupně na zpravodajský tisku vyjadřující různé názory (psaní zpráv vs. literární 

žurnalismus). Najednou se vedle ekonomického rozměru tisku (forma drobné živnosti) 

připojuje také rozměr politický. Bücher říká, že noviny se tehdy staly nositeli a vůdci 

veřejného mínění a nástrojem stranické politiky.  Tím vzniká nový žurnalistický článek, 

vložený mezi sbírání a zveřejňování zpráv, a to redakce. Druhým faktorem, který přispěl 

k přeměně tisku, je tzv. literární žurnalismus, pod kterým si představme učené noviny na 

kontinentě, morální týdeníky a politické časopisy v Anglii. Tito spisovatelé využívali 

periodický tisk k tomu, aby si zajistili pro své pedagogické rozvažování dostatečně velké 

publikum. Takovéto to podnikání bylo ztrátové, učenci a spisovatelé sami nesli podnikatelské 

riziko, a toto vyhraněné postavení redaktora (vydavatel a současně autor) přetrvalo až do 19. 

století. Později dochází k oddělení publicistické a politické funkce vydavatele a nakladatele, 

dochází k tzv. redakční autonomii (např. Cotta, noviny Allgemeine Zeitung).  Nakladatel však 

tisk nekomercionalizoval, zároveň mu však zajišťoval komerční bázi. Tisk byl stále 

                                                           
23 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 136-142. 
24 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 308. 
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prodloužením diskuze publika, noviny kriticky posuzovaly politické záležitosti, ale nejsou 

vydávány kvůli zisku (například v porevoluční Paříži mají svůj plátek i ty nejmenší politická 

sdružení a spolky).25  

Vývoj ke komerčnímu podnikání začíná kolem roku 1830 ve VB, Francii a USA. Vznik 

občanskoprávního státu a legalizace politicky činné veřejnosti změnil funkci tisku: Tisk již 

kriticky nevyjadřuje určité názory, ale mění se v komerční podnikání se ziskem. Dochází ke 

zvětšení a zdokonalení technického a organizačního aparátu, noviny se stávají kapitalistickým 

podnikem, zvyšuje se obchodní riziko.  

Úzce s tím souvisí také změna vztahu mezi nakladatelstvím a redakcí; od 70. let je 

tendence mít nejlepšího nakladatele než nejlepší spisovatele a publicisty; redaktor je 

zaměstnanec v zájmu zisku novin. Nakladatelé najímají redaktory s očekáváním, že budou 

pracovat v souladu s jejich pokyny a v zájmu výdělečného podniku. Nejde jen o zákony trhy, 

ale redaktoři se musí podřizovat také politickým cílům. Proměna politické veřejnosti je dále 

ovlivňována vznikem prvních velkých novinových koncernů na konci 19. století (Hearst 

(USA), Northcliffe (VB), Ullstein, Mosse (D)) a vznikem tiskových agentur (Agentura 

Reuters Ltd – VB, Agence France Press, Německá tisková agentura atd.).  Ke sjednocení tisku 

po celém světě přispěl také technologický rozvoj, v roce 1849 byly prvně použity telegrafní 

linky, později přišel telefon). Reklama neboli obchodní propagace, pronikla do tisku poprvé 

v roce 1820 ve Francii, rozmach zažila ve druhé polovině 19. století. V roce 1855 vzniká 

inzertní agentura (zakladatel Ferdinand Hansenstein), což znamená, že velké reklamní 

agentury si mohou předplatit místo pro inzerci a ovlivňují tak tisk.26  

Propagace je další funkcí, kterou převzala veřejnost ovládána masmédii, vzniká jakýsi 

politický marketing, v rámci jehož se strany a jejich pomocné organizace snaží ovlivňovat 

volební rozhodnutí.27  

Druhá polovina 19. století přináší nový trend, kdy se veřejná sféra dostala pod vládu 

rozšiřujícího se státu a organizovaných ekonomických zájmů. „Média přestala být silou moci 

a rozumu (racionality) a stala se dalším prostředkem, který odsune veřejnost na okraj dění. 

Byla tak vytvořena politika pojímaná jako představení, které nabízí předem hotové a 

konvenční myšlení a odsuzuje veřejnost do role pasivního konzumenta.“28 Původní záměr – 

                                                           
25 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 281-284. 
26 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, 2000, s. 285-292. 
27 Tamtéž, s. 326. 
28 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 117. 
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totiž udržovat diskuzi nad správou věcí veřejných, se dostává do pozadí. Veřejnost se stále 

častěji stává předmětem ovlivňování a manipulace ze strany subjektů prosazujících své 

zájmy.29 

 

2. Média a demokracie; služba veřejnosti?  

 Je bez pochyby, že média mají významnou roli v uspořádání industriálních a 

postindustriálních společností. V demokratických režimech jsou brána jako instituce svobody 

projevu a veřejné komunikace. Mediální produkce je způsobem, jakým si společnost zajišťuje 

důležité informace a názory a dostává je do veřejného prostoru.30  

 Z funkcionalistického hlediska by média měla zejména poskytovat informace; mají 

vysvětlovat a komentovat, čímž přispívají do procesu socializace; média mají společnost 

bavit, agitovat za společensky významné cíle a podporovat kulturní vzorce31. Výzkum J. S. 

Ettema a T. L. Glasera32, v kterém interviewovali americké investigativní novináře (nositele 

prestižních novinářských cen, kteří působí v respektovaných čelných sdělovacích 

prostředcích), došel k závěru, že informace zveřejňované médii mají aktivovat povědomí 

veřejnosti o tom, co je špatné a co je dobré, přičemž nedochází k tomu, že by šlo o manipulaci 

či diktování morálních hodnot. "Přispívají však k rozvíjejícímu se morálnímu dialogu ve svých 

společnostech.“33 Tento výzkum je poměrně nový a jeho výsledek zní příznivě. V následující 

kapitole zmíním několik teorií či náhledu na to, jakou roli média ve společnosti mají. 

 Je obtížné jednoznačně definovat, co by média měla či neměla dělat ve svém veřejném 

působení a neméně obtížné je definovat, co vlastně je veřejný zájem. V současné době 

existuje široký soubor principů (ať už jde o zákony, regulační opatření, rozhodnutí soudů či 

zprávy nejrůznějších komisí), které naznačují, co se od médií ve veřejném působení očekává. 

Toto očekávání je navíc ohroženo stále existujícím konfliktem mezi médii a vykonavateli 

politické nebo ekonomické moci. Mediální systém je předmětem debat a veřejná kontrola 

médií je často omlouvána ve prospěch veřejného blaha. Jakákoli regulace je však v rozporu se 

svobodou v občanské společnosti, pod kterou si obecně představujeme právě právo na 

                                                           
29 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 308 – 309. 
30 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 111. 
31 Tamtéž, s. 46. 
32 Výzkum byl zveřejněn v knize Custodians of Conscience: Investigative Journalism and Public Virtue z roku 
1998. 
33 DUNCAN, Heather – ROSENBAUM, John. Když hlídací pes demokracie spí: Názory českých novinářů v 
devadesátých letech. Předneseno 8. – 10. 4. Na mezinárodním kolokviu Media Ownership and Control in East 
Central Europe, [citováno 15. 11. 2011], Britské listy, dostupné z www:  
http://www.blisty.cz/files/isarc/9904/19990427h.html. 
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komunikaci – svobodu vyznání, projevu, pohybu, shromažďování, sdružování, přístupu 

k informacím. Ochrana svobody a porážka tyranie jde ruku v ruce s užíváním komunikačních 

prostředků k vyhlašování práv, ke kritizování těch, kteří jsou u moci, a předkládání 

alternativ.34  

Jenže kde najít kompromis? James Curran předkládá svou vizi zde: „Demokratický 

mediální systém by měl lidem dát možnost, aby zjišťovali, co je v jejich zájmu. … Měl by 

neustále vykonávat ostražitou kontrolu vlády a mocenských zájmů. … Nejlepší cestou 

k realizaci těchto potřeb je vytvoření klíčového mediálního systému orientovaného na službu 

veřejnosti, který by byl obklopen soukromými podniky, sociálně-tržním a profesním sektorem 

a sektorem občanských médií.“35 

 

2.1 Hlídací pes demokracie 

Klíčovou rolí médií ve společnosti podle klasického liberálního myšlení by měla být tzv. 

funkce veřejného hlídacího psa demokracie. Média mají za úkol dohlížet nad zneužíváním 

státní autority a měla by zajistit kritickou diskuzi nad fungováním vlády. Média však nejsou 

imunní vůči vnějším tlakům. Působí na ně stát i trh. Nezávislost médií na vládě lze zajistit jen 

jejich existencí na volném trhu a tím pádem finanční nezávislostí na státu. Dle Jamese 

Currana jakákoli veřejná regulace redukuje jejich funkci strážce demokracie a může mít 

opačný účinek – média začnou sloužit státu. Ani soukromé vlastnictví nemůže zaručit 

objektivitu, jelikož zde mohou působit zájmy vlastníků sdělovacích prostředků. Definice 

média jako hlídacích psů je spíše idejí než realitou, což připouští i James Curran: „Tento 

konvenční pohled je odvozen z období, kdy hlavními médii byly vysoce politizované noviny 

s malým nákladem, zatímco současná média plní hlavně funkci zábavní. Tradiční přístup se 

jeví jako zastaralý i v jiné souvislosti. Definuje totiž roli médií jako hlídacího psa, jako by se 

netýkala pouze státu. Tato zastaralá formulace pochází z doby, kdy stát byl nereprezentativní, 

korupční a potenciálně despotický, svoboda projevu a tisku byly nahlíženy jako životně 

důležitá ochrana proti bezprostřední hrozbě státního absolutismu.“ Teorie hlídacího psa 

zapomíná také na to, že moc lze uplatňovat i prostřednictvím jiných struktur než je stát. Což 

je velmi aktuální v době obrovských mediálních společností a korporací, kdy jsou média často 

vázána na klíčové sektory finančního a průmyslového kapitálu. „Z toho lze vyvodit, že 

mediální společnosti nejsou nezávislými hlídacími psy ve službách veřejných zájmů, ale že jde 
                                                           
34 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 101, 104. 
35Tamtéž, s. 158. 
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o obchodní korporace zaměřené na sebe a své zájmy a užívající svou sílu k posílení 

soukromých zájmů.“ 36 

Jelikož je má práce primárně zaměřená na vztah mezi médii a politikou, blíže se mocí 

mediálních korporací nebudu zabývat. Více se zaměřím na oslabení funkce hlídacího psa 

v důsledku politického stranictví, protože ani existence médií na volném trhu nám nemůže 

zaručit, že nebude docházet ke stranické loajalitě. Vnějším tlakům se nevyhnou ani 

veřejnoprávní prostředky, jejichž slabou stránkou je závislost na legislativních úpravách či 

dotacích z veřejných prostředků, čímž na ně může působit vláda. 

Mezi další faktory působící na funkci hlídacího psa patří také struktura mediálního 

průmyslu, stupeň profesionální praxe, kultury i společenské normy. Není však pochyb o tom, 

že demokracie poskytuje nejpohostinnější prostředí pro existenci zpráv typu „hlídacího psa“. 

Ústavní a právní ochrana svobodného tisku, stejně jako přístup k vládním informacím jsou 

nejdůležitějšími nástroji ke sledování vlády. To je důvod, proč koncept hlídacího psa nemůže 

existovat v Barmě a Severní Koreji. Je to také důvod, proč se objevil v nových demokraciích, 

a to i v místech, jako je Balkán, které nemají historii nebo tradici nezávislých médií. Po letech 

propagandy a kontroly veřejného mínění, občané hladoví po informacích. Nový demokratický 

vůdce nejen zrušil instituci cenzury, ale také osvobodil médií z vlastnictví státu a vydláždil 

tak cestu pro podnikatele, kteří využili obchodních příležitostí.37  

Ač zní funkce hlídacího psa velmi pozitivně, má i své negativní stránky, mezi které patří 

tzv. politika trvalého skandálu. Ve smyslu toho, že negativní zpráva přiláká více než zpráva 

pozitivní, se média stále zabývají jen politickými kauzami – zejména týkajících se osobních 

záležitostí politický elit – na úkor toho, aby se věnovali palčivým otázkám chodu země. Tento 

rys se stává běžným ve většině moderních demokracií a jeho důsledkem rozhodně není větší 

zodpovědnost médií či čistší vláda politických elit.38  

 

2.2  Paradigma konkurence vs. paradigma dominance 

Model, ve kterém sdělovací prostředky zaujímají postoj „hlídacího psa demokracie“, 

označujeme jako tzv. normativní přístup, což znamená, že mluvíme o tom, jak by věci měly 

být, je to jakýsi ideál. V tomto případě mluvíme o paradigmu konkurence (také liberální či 

                                                           
36 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 158. 
37 CORONEL, Sheila. Media as a watchdog, Harvard‐World Bank Workshop, 29. - 31. 5. 2008, [citováno 1. 11. 
2011], s. 2, dostupné z www 
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Conference/Conference%20papers/Coronel%20Watchdog.pdf. 
38Tamtéž, s. 14. 
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pluralitní paradigma), který převažuje v liberálních kapitalistických společnostech 

severoamerického a západoevropského typu. Principiálně jde o to, že zde existuje velké 

množství společenských subjektů, které si navzájem konkurují, zásobují veřejnost 

informacemi a organizují veřejnou debatu. Tato rozmanitost zajišťuje intelektuální svobodu a 

umožňuje politickou a kulturní pluralitu. Média zde mají úlohu tzv. čtvrtého stavu.39 

Novinářská nezávislost je zde zaručena soukromým vlastnictvím, které zaručuje nezávislost 

na státě a pluralitou novinářských názorů. Praxe je taková, že média, která nejsou 

v soukromém vlastnictví, mají politickou nezávislost zaručenou ústavou. Nejznámějším 

světovým veřejnoprávním sdělovacím prostředkem je BBC. Teorie paradigma konkurence je 

preferovaným modelem v kapitalistických společnostech, novinář je zde vnímán jako 

služebník veřejného zájmu a produkty jeho práce vytvářejí „veřejnou sféru“, tedy „veřejně 

přístupný komunikační prostor, v němž je možné vzájemně si vyměňovat informace, myšlenky 

a názory a diskutovat o nich, což je nezbytnou podmínkou pro racionální kolektivní 

rozhodnutí.“40 

Vymezení médií jako tzv. čtvrté moci ve státě lze „aplikovat tak, že celkovou podobu a 

povahu tisku nakonec neurčuje nikdo jiný než čtenáři, a to prostřednictvím skryté ruky 

volného trhu. Média musí poskytnout lidem to, co žádají, pokud si chtějí udržet místo n trhu. 

To vede k závěru, že média jako celek odrážejí názory a hodnoty kupující veřejnosti a fungují 

jako tlampač veřejnosti.“41 „Tento závěr se však zdá být chybný a to zejména z těchto příčin: 

Nadvláda oligopolu redukuje rozmanitost a omezuje publiku výběr, druhou překážkou je to, že 

vzrůstající křivka finančního zhodnocování mediálního průmyslu snižuje možnost vstoupit na 

mediální trh.“ 42 

V opozici stojí tzv. paradigma dominance, které tvrdí, že sdělovací prostředky povzbuzují 

vztahy nadřazenosti a podřízenosti mezi nerovnoprávnými skupinami ve společnosti. Média 

zde neslouží veřejnosti, ale sobeckým a soukromým zájmům dominantních subjektů. 

Z pohledu tohoto paradigma sdělovací prostředky slouží jako komunikační kanál hlásající již 

existující hodnotový systém neboli kulturní konsensus převažující v daném čase v dané 

společnosti.43  

                                                           
39 Představa médií jako tzv. čtvrtého stavu jim přisuzuje vlastnost nezávislého institucionálního zdroje politické a 
kulturní moci, která podrobuje kontrole činnosti v dalších sférách společnosti.  
40 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, Praha: Portál, 2004, s. 25-27. 
41 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 129. 
42 Tamtéž, s. 137. 
43 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, Praha: Portál, 2004, s. 28, 29. 
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2.3 Média a moc  

Na vztah sdělovacích prostředků a moci lze pohlížet z mnoha různých úhlů pohledu. Lze 

si pokládat otázku, zda média vůbec nějakou mocí či vlivem disponují. „Zda jsou původcem 

moci anebo jejím nástrojem, zda moci slouží, anebo na moci parazitují.“44 

Jednoznačné však je, že právě moc médií jako jedna z vlastností je hnacím motorem, proč 

je zkoumat. Bernard Cohen v roce 1963 ve své nadčasové publikaci The Press and Foreign 

Policy tvrdí, že "tisk neuspěje v tom, že by si lidé mysleli, co jim říká, je ale velmi úspěšný v 

tom, že lidé přemýšlejí o tom, co se jim říká.“45 Agenda-setting však není jediným způsobem, 

jak veřejné mínění ovlivnit.  

Pokud přijmeme fakt, že žurnalisté disponují jakousi čtvrtou mocí hrající důležitou roli 

v demokracii, měli bychom se pozastavit nad tím, že na rozdíl od zbylých tří zmiňovaných 

není mediální moc definovaná a stanovená nijak, nebo jen vágně. „Oproti moci výkonné, 

zákonodárné a soudní, která je volena či jmenována, přichází novinář ke své roli „hlídacího 

psa“ jaksi „zadním schodištěm“. Nikde není stanoveno, jaké by měl mít oprávnění, vědomosti 

či znalosti ke své profesi, a dokonce i všechny etické normy jsou mu víceméně jen 

doporučované.“ Vágner také poukazuje na fakt, že média bezesporu mocí kontrolní jsou, ale 

je třeba dodržovat rozdíl mezi „kontrolou“ a „manipulací“.46 Musíme si také uvědomit, že 

novináři jsou jen lidé, se všemi svými přednostmi a zápory. „Tisk nelže…Lžou jen lidé. Moc 

tisku není nebezpečná. Je úžasná, blahodárná, zázračná. Nebezpeční jsou jen lidé. V totalitě i 

v demokracii. Vliv tisku není zlověstný. Zlověstní jsou jen lidé.“47 

Pokud je prací médií mimo jiné sledovat a svým způsobem kontrolovat veřejné dění a 

také události na politické scéně, měla by média také disponovat mocí vyvodit z případného 

odhalení nepravostí nějaké důsledky. Média však mohou jen veřejnost o těchto skutečnostech 

informovat a snažit se o vyvolání reakce, ta samotná je však jen již na vůli publika. Pokud 

média nemají schopnost reakci publika v dostatečné míře vyvolat a odhalené nepravosti 

potrestat, hodí se pro toto jejich postavení spíše pojem „bezzubá moc“. Velmi kriticky se k 

postavení médií vyjadřuje v knize Média a moc Ivan Brezina. „Praktici masové komunikace 

                                                           
44 HOFFMAN, Ivan. Média a moc, in: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: 
Votobia, 2000, s. 40.  
45 KALVAS, František. Agenda-setting a volební kampaně, 2.9.2004, Sociologický webzin, [citováno 
12.11.2011], dostupné z www http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=189&lst=117. 
46 VÁGNER, Ivan. Naděje a stíny čtvrté moci. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. 
Praha: Votobia, 2000, s. 118.  
47 PETIŠKA, Martin. Umění být vlivným. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: 
Votobia, 2000, s. 89. 
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navíc dobře vědí, že reálná moc masmédií ovlivnit realitu je (alespoň v Čechách) prakticky 

nulová. V Čechách můžete o nějaké lumpárně stokrát napsat a doložit ji podrobnými důkazy a 

nestane se vůbec nic. Nezareagují politici. Orgány činné v trestním řízení… nevznikne žádný 

tlak veřejného mínění, který by něco změnil.“ 48  

Skutečné účinky moci médií se zkoumají jen těžko, je však jisté, že média nejsou 

pouhým zrcadlem reality, ale mají ji možnost ovlivňovat. Například tím, že některá témata 

upřednostňují, čímž dochází k tomu, že veřejnost je vnímá jako více důležitá. Tento proces 

nazýváme tzv. nastolováním tématu (agenda setting). Četná pozorování toho, čemu média 

věnují pozornost, ukázala, že masová média neodrážejí veřejné mínění, nýbrž je spíše 

utvářejí. „Zpravodajství médií je často nepřesné a pokřivené, občas nabízí vyloženě 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 (potřeby) jejího 

mediálního ztvárnění.“  Dalšími příklady mediálního působení je například Gerbnerova 

kultivační hypotéza49, model spirály mlčení Noelle Neumannové50 a teorie mediální závislosti 

Ball-Rokeachové a DeFleura51. „Mají shodná východiska: 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. Toto tvrzení spočívá na dvou premisách – 

první, že masová média jsou cizím tělesem zasazena do společnosti a mají potenciál ovládat a 

kontrolovat jednotlivce a manipulovat s nimi, stejně jako se sociálními skupinami, a tak 

společnosti škodit. Druhá premisa předpokládá, že zásadním úkolem médií, především 

zpravodajství je zrcadlit realitu, předkládat co možná nejvěrnější a nejpřesnější obraz 

světa.“ 52 

Fakt, že média mají možnost zkreslovat realitu, je více zajímavý pro představitele 

politických elit než pro vědce, jelikož právě oni jsou součástí této reality. „Poměrně často 

nebývají spokojeni se způsoby, jakými se jejich aktivity a vyjádření, jejich osobnost nebo 

                                                           
48 BREZINA, Ivan. Média a moc. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: Votobia, 
2000, s. 6. 
49 Kultivační teorie říká, že televizní vysílání vytváří uzavřený symbolický svět a je-li jedinec dlouhodobě 
vystaven jeho vlivu, pozměňují se ("kultivují") jeho představy o světě a oslabuje se jeho smysl pro realitu. 
50 Lidé mají strach z izolace a v důsledku toho raději vyznávají vetšinový názor, nežli ten menšinový. 
51 Publikum je na médiích závislé, protože pro ně plní nezastupitelé funkce - řeší nejednoznačnost a odstraňují 
nejistotu, formulují postoje, nastolují témata, rozšiřují soustavu „pravd“, o jejichž platnosti jsou lidé přesvědčeni, 
objasňují platnost hodnot ve společnosti. 
52 JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 28, 29, 30. 
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jejich obraz podává v tisku, rozhlase či televizi. Stížnosti vlády, organizací nebo jejich 

představitelů na „nepřesné“, jednostranné“, „pokřivené“ zpravodajství jsou na denním 

pořádku. To, že média mohou vytvářet svou vlastní realitu, která má jen málo nebo vůbec nic 

společného s objektivní skutečností, lze snad nejlépe ilustrovat na tom, jak se budují a 

odbourávají prominenti – postavy „dějin současnosti.“53 Tento výrok dokazují výroky 

některých politiků, například Vladimíra Mečira: „Tato vláda žije v mediálně trvale 

nepřátelském prostředí.“ Nebo Miloše Zemana: „Novináři jsou hyeny, které je třeba hubit 

ohněm a mečem.“54 

Ne všichni mediální odborníci a zástupci veřejnosti však názor, že média disponují 

mocí, sdílejí. Najdou se i tací, kteří údajný vliv sdělovacích prostředků považují spíše za 

jakousi stereotypní představu či teoretický konstrukt, který však v praxi příliš nefunguje. 

„Jeho „moc“ (novináře, pozn. autora) spočívá v tom, že si může psát své názory, může 

popisovat nejrůznější maléry mocných, bývalých a dnešních vládců, může je podpírat důkazy, 

předkládat je s nepochybnou jistotou, ale nemůže počítat s tím, že by svými objevy něco 

změnil.“ 55 Podobně „Shrnuto: v Čechách jsou média pestrým krasohledem vytvářejícím 

virtuální realitu, určenou pouze k pobavení publika. Nic víc. Ani ten nejoslnivější a 

nejvzdělanější komentátor celostátního deníku, ani ten nejbystřejší a nejodvážnější 

investigativní žurnalista nemá víc reálné moci než Petr Novotný, Luděk sobota či Slávek 

Boura.“56 

 

2.4 Současné trendy vývoje médií – ohrožení demokracie? 

Současný vývoj médií je poznamenán zejména vznikem nadnárodních mediálních 

organizací a sílícího vlivu elektronických médií na úkor médií tištěných. „Mediální prostor se 

mění i v důsledku rychlého rozšiřování počtu televizních stanic a využíváním nových 

komunikačních technologií. To vyžaduje i nové zamyšlení nad vztahem médií a demokracie.57 

Moderní média se stále snaží fungovat jako hlídací pes demokracie, ale stále ve větší míře se 

stávají nositeli konformity a pokleslého vkusu. Racionální diskurs je v nich stále více 

                                                           
53 Tamtéž, s. 24-25 
54 BREZINA, Ivan. Média a moc. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: Votobia, 
2000, s. 5. 
55 FENDRYCH, Martin. Vyndám oheň. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: 
Votobia, 2000, s. 19. 
56 BREZINA, Ivan. Média a moc. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: Votobia, 
2000, s. 6. 
57 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 116. 
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nahrazován zábavou či infotainmentem. Jiří Pehe ve své stati upozorňuje na to, že „mizí 

veřejný prostor, který byl ještě před několika desetiletími v rozvinutých demokraciích, 

mnohem více než dnes, doménou občanské společnosti. Mizí tak i veřejnost, která byla 

protiváhou politické moci.“ Současný vývoj umožňuje to, že žurnalista již nemusí být 

poučeným novinářem jako dříve. Důležitá je bezprostřední výpověď pomocí obrazu, drama, 

aktuálnost a vizuální stránka. Jsme zahlceni informacemi, ale neznáme kontext, ve kterém 

vznikaly. Stále znatelnější převaha elektronických médií způsobila jistou bulvarizaci 

mediálních obsahů, čemuž se podřezují i média tištěná. „Úzce to souvisí s postupným 

chátráním veřejného prostoru coby domény občanské veřejnosti, jejímž byla média kdysi 

hlavním hlasem ve snaze kontrolovat politickou sféru. Role se téměř úplně převrátily. Média 

už dávno nejsou primárním zástupcem občanské veřejnosti, ale naopak pojem veřejnosti, v 

podobě pomyslného „vox populi“, se stal nástrojem médií. Moderní média se na jedné straně 

permanentně ohánějí tím, že údajně zastupují veřejnost, ale přitom to, co si (dnes již ponejvíce 

pomyslná) veřejnost myslí, samy do velké míry určují. Naskýtá se tak obrovské pole 

působnosti, jak s pomocí tzv. hlasu veřejnosti vyvíjet tlak na politiky a přitom zpětně 

ovlivňovat veřejnost.“58 

Neil Postman věnoval celou svou publikaci temné vizi vlivu moderních médií. V roce 

1985, kdy knihu vydával, však psal jen o důsledcích televizního vysílání, o síťových médiích 

zatím nemůže být zmínka. Již v tu dobu však upozorňoval na to, že primárním cílem je diváky 

pobavit a že situace došla tak daleko, že i americký reverend se snaží své publikum 

rozesmát.59 Vize Aldouse Huxleyho, kterou Postman v knize oživil, je až překvapivě 

nadčasová. „Orwell se obával těch, kteří zakážou knihy. Huxley se obával, že knihy už nebude 

třeba zakazovat, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. Orwell se obával těch, kteří nám 

zamezí přístup k informacím. Huxley se obával těch, kteří nám jich poskytnou tolik, že nás to 

dovede k pasivitě a egoismu. Orwell se obával, že před námi bude skrývána pravda. Huxley se 

obával, že pravda se utopí v moři bezvýznamnosti. Orwell se obával, že se z nás stane kultura 

zajatců. Huxley se obával, že se proměníme v kulturu trivialit, zaujatou něčím na způsob 

pocitového kina nebo hry s odstředivým míčkem.“60 

Banalizace však není jedinou vlastností moderních médií. Čím dál ve větší míře 

dochází ke srůstání politiky, byznysu a médií: „Politika nachází v médiích partnera, který má 

                                                           
58 PEHE, Jiří. Média jako nebezpečí pro demokracii. 12. 12. 2005, [citace 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.pehe.cz/zapisnik/2005/media-jako-nebezpeci-pro-demokracii. 
59 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010, s. 21.  
60 Tamtéž, 5. 
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bytostný zájem na tom, aby se politika dobře „prodávala“. Moderní média proto často sama 

vymýšlejí pro politiku virtuální témata, která lépe vyhovují jejich tržním potřebám. Tomu 

napomáhá skutečnost, že proces globalizace úzce souvisí s komercionalizací médií. Vše se 

stává zbožím, které se má prodat, pokud možno na více než jednom trhu. I politika je stále 

více jen zbožím, které se prostřednictvím médií prodává.“ Ztělesněním mediálních magnátů, 

kteří představují propojení politiky, byznysu a médií je ve Velké Británii Rupert Mudroch 

nebo v Itálii Silvio Berlusconi.61 Mediální světový trh získává oligopolní podobu, čímž chce 

docílit snížení nákladů a zvýšení zisků. Dochází ke vzniku globálních hráčů. Oligopolní 

struktura vytlačuje z trhu ostatní prodejce, čímž klesá rozmanitost a konkurence. „Mediálně 

oligopolní koncerny mohou, aniž by se navzájem domluvily, vytvářet na základě obdobných 

sfér zájmu dominantní ideologickou moc. To ohrožuje možnost demokratické tvorby názoru a 

vůle.“ 62  

Problémem je také tzv. mediální mainstream, kdy téměř všechny české deníky 

vydávají podobné zprávy. Svůj podíl na tom mají public relations agentury, lobbistické 

skupiny či tisková oddělení různých institucí.63  

Je skutečně ohrožena demokracie? Jiří Pehe připomíná výrok Tomáše G. Masaryka, že 

demokracie je diskuze. Ačkoli moderní média umožňují rychlý a efektivní přenos informací, 

dnešní veřejné diskuze jsou spíše „mediální zábavou, v jejímž rámci mnohé televizní stanice s 

oblibou pořádají neobjektivní telefonní ankety se sugestivními otázkami, jejichž výsledky jsou 

pak vydávány za „vox populi“.  S informacemi se obchoduje podle stejných pravidel, jako se 

vším v dnešních společnostech masové spotřeby. Správná reklamní masáž může způsobit jak 

to, že si lidé kupují věci, které vůbec nepotřebují, tak to, že lidé konzumují informace, které 

jim k ničemu nejsou.“ 64 

Navzdory výše uvedenému lze najít i přínosy moderních informačních technologií 

například v tom, že je možná oboustranná komunikace. „Vznikají pojmy jako e-goverment (e-

vláda), jenž označuje vztah mezi občanem a státní správou prostřednictvím moderních 

technologií, nebo e-demokracie, která je definována jako online spoluúčast občanů na správě 

                                                           
61PEHE, Jiří. Budoucnost médií v evropském kontextu. 29. 11. 2011. [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www  
http://www.pehe.cz/prednasky/2004/budoucnost-medii-v-evropskem-kontextu/?searchterm=m%C3%A9dia 
62 PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005, s. 349. 
63 PEČINKA, Bohumil. Jen mrtví jsou nezávislí. In: BEZDÍČEK, Viktor – ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. 
Praha: Votobia, 2000, s. 5. 
64 PEHE, Jiří. Média jako nebezpečí pro demokracii. 12. 12. 2005, [citace 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.pehe.cz/zapisnik/2005/media-jako-nebezpeci-pro-demokracii. 
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země.“  Postupně by mohlo dojít k tomu, že by volby proběhly elektronickou cestou. 

Například ve Švýcarku již bylo odvoleno pomocí SMS.65 

Podobně je tomu i s proměnou občanské společnosti, která na první pohled slábne a ztrácí 

na významu, ale zatím není možné přesně určit, „kolik občanských aktivit se přesunulo ze 

světa fyzického spolčování do virtuálního světa Internetu - nejrůznějších "chatů" a virtuálních 

společenství, kde spolu komunikuje (a sdružuje se) stále větší počet lidí, a to bez ohledu na 

existenci hranic národních států.“  Jiří Pehe je spíše skeptik, co se vývoje mediálních 

technologií týče, ale tvrdí, že to, zda demokracie přežije, bude záležet právě na vzniku takové 

světové veřejnosti, která využívá moderní komunikační technologie.66 

 

3. Korupce  

„Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi“ 

 Marcus Tullius Cicero. 

 

3.1 Ekonomická podstata korupčního jednání 

Z ekonomického pohledu je korupční směna netržní směnou, která je však směnou 

užitečnou, tudíž ekonomickou (oba aktéři, subjekt korumpující i korumpovaný, získávají 

užitek). Náklady korupční směny nese subjekt poškozený (např. daňový poplatníci, 

spotřebitelé, konkurenti, komunita), jeho vymezení je však obtížně definovatelné. Náklady 

jsou v podobě vyšších cen, nižší životní úrovně atd.67 

K dalším sekundárním důsledků patří vnitřní a vnější zadlužení zemí, ke snížení kvality 

zboží a služeb, k přijímání neprioritním kroků, k neefektivnosti trhu apod., neboť omezuje 

konkurenci, u rozvojových zemí nebo zemí s nízkým hospodářským potenciálem zvyšuje 

jejich chudobu a celkovou zaostalost země, dochází k úniku korupcí získaného kapitálu do 

zahraničí, snižuje celkovou společenskou produktivitu, vede k hospodářskému, kulturnímu a 

morálnímu úpadku země a k řadě dalších negativních dopadů.68 

 

 

                                                           
65 AMBROŽ, Jan.  Jak média mění a ovládají politiku. 7. 3. 2006, [citováno 4.12.2011], dostupné z www  
http://www.ambroz.org/287719_clanek.php. 
66

 PEHE, Jiří. Média jako nebezpečí pro demokracii. 12. 12. 2005, [citace 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.pehe.cz/zapisnik/2005/media-jako-nebezpeci-pro-demokracii. 

67 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting, 2007. s. 19-20. 
68 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha. 2003, s. 7. 
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3.2 Korupce jako společenské zlo 

Korupce se objevuje ve všech společenských režimech a ve všech historických období 

lidské civilizace. Její moc je vyjádřena vlastností „Každý je úplatný, záleží jen na výši 

nabízené částky“.  

Nejčastěji citovaná definice korupce je ta podle J. S. Nye, který korupci vymezuje jako 

„chování, které se odchyluje od formálních povinností role veřejného činitele z důvodu 

dosahování (osobních, rodinných, soukromých) peněžitých nebo statkových zisků nebo 

porušuje pravidla proti výkonu určitého typu soukromého vlivu.“  Nye mezi takové chování 

zahrnuje úplatkářství, nepotismus69 a zneužití pravomoci, naopak sem nezařazuje 

nejednoznačné chování, které lze označit jako morální poklesek, ale ne trestný čin70.  

V České republice se tradičně pod pojmem korupce míní úplatkářství71, ale v širším 

slova smyslu jsou do korupce zahrnovány i další způsoby jednání. Dle Jolany Volejníkové jde 

o následující tři termíny: Klientelismus, při kterém rozdělování statků neprobíhá na základě 

neosobních pravidel, ale dle navozených známostí, protekcí, upřednostňování přátel a 

spřízněných osob. Nepotismus, což znamená uplatňování vlivu prostřednictvím prosazování 

vlastních příbuzných a oblíbenců. Prodej pozic neboli upevňování vlivu prostřednictvím 

placeného protěžování. Naproti tomu není přesné do korupce zahrnovat střet zájmů a 

lobbying, i když pro ni vytvářejí vhodné podmínky a prostředí.  

Existuje mnoho forem korupce, ale vždy se „jedná o záměrný, cílený způsob chování, 

který se vědomě odchyluje od společensky závazných norem72. Typologie korupce se liší dle 

příslušné literatury. Nejjednodušší dělení závisí na její velikosti, korupci potom dělíme na tzv. 

velkou a malou. Velká korupce se týká zpravidla politických špiček nebo vysoce postavených 

představitelů veřejného a společenského života. Prospěch z této korupce je vysoký. Malá 

korupce je typická pro úředníky nebo dopravní policisty, říká se jí „korupce běžného života“. 

Je mnohem častější než velká korupce a prospěch není tak vysoký.73 Jolana Volejníková 

malou korupci popisuje jako ne tolik nebezpečnou, ale upozorňuje na to, že kvůli častějšímu 

výskytu může způsobit mnohem větší škody. Bývá také pravidlem, že malá korupce vytváří 

                                                           
69 Nepotismus označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní (obecněji přátelé či další 
spřízněné osoby) proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům. Nepotismus je formou protekce. 
70 NYE, J. S.: Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, The American Political Science 
Review Vol. 61, No. 2 (Jun., 1967), pp. 419.  
71 FRIČ, Pavol a kolektiv. Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 1999. s. 12. 
72 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting, 2007. s. 19-20, 56. 
73 DANČÁK, B.; HLOUŠEK, V.; ŠIMÍČEK, V. Korupce – Projevy a potírání v České republice a Evropské 
unii. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s 13-14. 
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podhoubí pro existenci velké korupce. Ta je těžko odhalitelná, jelikož je důmyslně vystavěná 

a promyšlená. 

 „Politická korupce má kolektivní podobu a děje se ve prospěch instituce, kterou je 

politická strana.“ Klientelismus je nejběžnější forma institucionalizace korupce a je to příčina 

prorůstání korupce do světa politiky. Pro komunistické a autoritářské režimy je zvlášť typická 

tzv. etatizace korupce, což je forma institucionalizace korupce, která je nejenže tolerovaná, 

ale přímo organizovaná státem a politickými elitami. Pro korupci, která se stává nedílnou 

součástí fungování státní správy a politického režimu, nazýváme systémovou korupcí.74  

Síla korupce tkví v její všudypřítomnosti a univerzálnosti. Existence korupce je tradičně 

spojována se vznikem státu, státním zřízením, vládou, politikou a mocí. Její přítomnost lze 

historicky doložit ve všech způsobech ekonomické organizace společnosti – v ekonomikách 

zvykových, tržních, centrálně plánovaných i tzv. tranzitivních. Přesto, že se vyskytuje bez 

ohledu na ekonomické uspořádání, to, jak je společnost ekonomicky uspořádána, ovlivňuje 

rozsah a formu korupčního chování.75 Ani novodobé balíčky protikorupčních opatření nejsou 

z historického pohledu ničím novým. Podobná opatření obsahoval již Chammurapiho zákoník 

ve Starobabylonské říši. Stejně tak se lze s úplatky setkat ve starověké Indii a Římské říši, 

která proslula prodejem úřednických hodností a titulů. Dá se s jistou mírou nadsázky říci, že 

úplatkářství je staré jako státní útvar a s ním spojenými státními úředníky.76 

Korupce vždy měla v rámci státu své místo a pravděpodobně se na tom nikdy nic 

nezmění. Úplné vymýcení korupce je takřka nemožné, což vychází již ze samotných 

vlastností člověka jako biologického tvora, který hledá výhodnější polohu. Omezená míra 

korupce je však dána i ekonomicky, poněvadž boj proti korupci něco stojí a ekonomicky 

optimální řešení nastává tehdy, když náklady a zisk se rovnají. Tato hranice je prakticky 

nezjistitelná, pokud ji zvolíme příliš vysoko, může mít i kontraproduktivní charakter. Důležité 

je snížení míry korupce na únosnou míru. Míra korupce vypovídá o stavu společnosti, dobrém 

či nemocích.77 

Z výše zmíněného vychází, že korupce se „s různou intenzitou projevuje bez ohledu na 

politický, hospodářský či náboženský systém, bez ohledu na stupeň ekonomické vyspělosti 

                                                           
74 FRIČ, Pavol. KABELE, Jiří. Korupce jako sociální fenomén. In: FRIČ, P. a kol. Korupce na český způsob. 
Praha: G plus G 1999. s. 29, 20, 31. 
75 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana: Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting, 2007. s. 7, 22, 171-
174. 
76 CHMELÍK, Jan a kolektiv: Pozornost, úplatek a korupce, Praha: Linde Praha. 2003, s. 9. 
77 Ministerstvo vnitra, úsek reformy veřejné správy: Korupce. Boj proti, korupci ve veřejné správě, Praha, 
Ministerstvo vnitra, 2000, s. 12. 
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země či stupeň jejího zapojení do mezinárodní ekonomické integrace.“78Zhoubný základ 

nacházíme v totalitních, autoritářských a diktátorských společenskoekonomických formacích, 

kde je soustředěna moc do rukou několika jedinců, korupce však existuje a vzkvétá i v tzv. 

demokratických společnostech, kde nabývá své závažnosti mimo jiné proto, že se stává 

nechtěnou součástí systému, součástí veřejné moci. Demokratické systémy však na rozdíl od 

režimů autokratických umožňují korupci systémově řešit prostřednictvím celé řady 

institucionálních pojistek.79 

Lze říci, že čím více je možné se dovolat práva, koupit si statky a služby (při dostatečné 

reálné kupní síle), tím méně prostoru je pro uplácení. Přítomnost či nepřítomnost korupce 

však nelze jednoznačně odvozovat od kulturní historie země, ani od ekonomické úrovně. 

Korupční prostředí se vytváří velmi individuálně, i když uvedené prvky v něm sehrávají 

důležitou roli. 

Dále můžeme obecně tvrdit, že pravice, která je stoupencem „minimálního státu“, dává 

korupci menší prostor než levice, která naopak uplatňuje značné přerozdělování statků. 

Obecně platí, že čím méně dochází k přerozdělování, čím méně se uplatňují regionální dotace, 

čím úplnější je demonopolizace a deregulace ekonomiky, čím méně je státních zakázek, tím 

menší je operační prostor pro korupci. Státy tzv. reálně socialistického světa: Pro tyto státy je 

typické, že existuje řada žádaného, ale nedostupného zboží a statků. Lidé vydělávají peníze, 

za které si reálně nemohou koupit to, co by chtěli, ale musí k tomu dát „něco navíc“. 

Společnost je typická privilegiem, procesem shánění nebo úplatků poskytovaných 

prodavačům nebo úředníkům. V určité míře tyto trendy jsou přítomny i v tzv. 

postsocialistických zemích, kde ještě nejsou v plné míře vybudovány tržní vztahy, ale také 

v demokratických společnostech, kde by naopak tržní vztahy měly fungovat. 80 

Nyní bych se ráda zmínila o subjektech korupčního jednání, mezi ty patří korumpující 

(poskytující výhody, úplatky s cílem získání prospěchu), korumpovaný (přijímající výhody, 

úplatky za poskytnutí prospěchu) a poškozený. Korumpujícího a korumpovaného nazvěme 

aktivními aktéry. Specifikem korupce je, že korumpující i korumpovaný, kteří jsou v přímém 

vztahu, získávají prospěch, svým způsobem neoprávněný zisk. Neoprávněnost spočívá ve 

zneužití postavení nebo v získání zisku, který neprochází trhem. Poškozený může být jeden, 

na příklad účastník výběrového řízení, který nepodplácí. Jedná se o čestnějšího konkurenta, 

který si zaslouží společenské uznání. Poškozeným však často je určitá komunita, mnohdy 
                                                           
78 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting, 2007. s. 287. 
79 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Pozornost, úplatek a korupce, Praha: Linde Praha. 2003, s. 7. 
80 Tamtéž, s. 29, 54. 
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obtížně identifikovatelná. Její příslušníci většinou ani nevědí, že poškozování jsou. Poškození 

z korupce není na prvý pohled zcela zřejmé i z časového hlediska.81 

 Posouzení korupce je velice subjektivní záležitostí a spíše svědčí o morálním kreditu 

každého člověka. Rozhodování o korupci je niternou individuální záležitostí, často velkým 

bojem zejména v situacích, kdy je sám nebo jeho rodina ve svízelné životní situaci, kritické 

finanční situaci apod. Korupční transakce tedy nejprve a zákonitě musejí proběhnout v hlavě 

každého člověka a každý se také musí sám rozhodnout, zda podlehne „svodům korupce“ a 

využije lákavých nabídek, nebo zůstane pevný ve svém názoru, morálním kreditu a bude 

jednat korektně a čestně.82 

 

4. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 se uskutečnily 

28. a 29. května 2010.83 Před volbami vládla vláda Jana Fischera podporována stranami ODS, 

ČSSD a Stranou zelených. Ta v březnu 2010 vládu podporovat přestala. Volebním lídrem 

ODS měl být Mirek Topolánek, ale po jeho rezignaci byl nahrazen Petrem Nečasem. Lídrem 

VV byl Radek John a Jiří Paroubek vedl do voleb ČSSD. 

 

4.1 Výsledky voleb 

Vítězem voleb se stala ČSSD s 22 % hlasů, přičemž zvítězila v devíti krajích, druhé místo 

obsadila ODS s 20 % (zvítězila ve 4 krajích). Třetí místo obsadila TOP 09 se ziskem 17 % 

(zvítězila v Praze), čtvrté místo získala KSČM s 11 % a páté místo obsadily VV s necelými 

11%; další strany nepřekročily 5% limit hlasů a do sněmovny se nedostaly.84 Po skončení 

voleb a zveřejnění výsledků rezignovalo několik lídrů stran; jako první rezignoval předseda 

KDU-ČSL Cyril Svoboda – jeho strana se poprvé v historii do sněmovny nedostala. 

Rezignovalo také vedení Strany zelených v čele s Ondřejem Liškou, protože ani Strana 

zelených se do české sněmovny nedostala. Miloš Zeman v souvislosti s výsledkem voleb 

                                                           
81 Ministerstvo vnitra, úsek reformy veřejné správy: Korupce. Boj proti, korupci ve veřejné správě, Praha, 
Ministerstvo vnitra, 2000, s. 7.  
82 CHMELÍK, Jan a kolektiv: Pozornost, úplatek a korupce, Praha, Linde Praha. 2003, s. 54. 
83 Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, Archiv Ministerstva vnitra, [citováno 1. 12. 2011], dostupné 
z www http://www.mvcr.cz/clanek/volby-archiv-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-probehle-27-a-
28-kvetna-2010.aspx. 
84Celkové výsledky hlasování, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010, [citováno 1.12.2011], dostupné z www  
http://volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ. 
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rezignoval na vedení strany SPO Zemanovci. Odchod ze svého postu oznámil také, dnes již 

bývalý, předseda ČSSD Jiří Paroubek.85 

 

4.2 Specifika 

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 doprovázela řada nestranických aktivit. 

Předcházeli jim studentské volby, které uspořádala společnost Člověk v tísni a v kterých 

drtivě vyhrála pravice.86 Další aktivitou byl projekt Františka Janoucha Defenestrace 2010, 

v rámci které občany vyzýval ke kroužkování kandidátů na konci kandidátek, jelikož ti ještě 

nejsou zapojeni do korupčního kolotoče. Celou záležitost vtipně propagoval pomocí Járy 

Cimrmana, kdy předstíral, že mu tato fiktivní postava poslala dopis s tímto doporučením.87 

Podobnou myšlenku sdílel také projekt Vyměňte politiky, jehož cílem bylo odstranit 

z aktivního politického života představitele ověnčené skandály a nedořešenými kauzami.88 

Svérázné video Přemluv babu mělo za úkol přimět zástupce mladé generace, aby přesvědčili 

své prarodiče o nutnosti nevolit levici.89  

Specifické pro tyto volby je také to, že volby sice vyhrála ČSSD, tedy levice, ale vládu 

sestavili zástupci středo-pravicových politických stran. Mezi další zajímavost těchto voleb 

patří to, že poprvé se po 91 letech do Poslanecké sněmovny nedostali zástupci KDU-ČSL. Do 

zákonodárného sboru se dostal nejvyšší počet žen v historii – 44. Svůj mandát obhájilo méně 

než polovina poslanců, jen 86 poslanců. Je možné, že to je důsledek výše zmíněných aktivit 

Defenestrace 2010 a Vyměňte politiky.90 Neméně významné byly také akce některých 

obchodníků, kteří výměnou za hlasy levicových stran nabízeli slevu nebo jiné výhody. Např. 

společnost Rock Point nabízela slevu za volební lístky stran ČSSD a KSČM. Rodinný pivovar 

Bernard zase nabízel studentům pivo zdarma za čestné prohlášení, že půjdou k volbám.91 

                                                           
85Volby 2010: Vítěz je v opozici, Objevte ČR, [citováno 4. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.czech.cz/cz/99355-volby-2010-vitez-je-v-opozici. 
86Studentské volby drtivě vyhrála TOP 09, 14. 5. 2010, internetové zpravodajství Novinky.cz, [citováno 6. 12. 
2011], dostupné z www http://www.novinky.cz/domaci/200236-studentske-volby-drtive-vyhrala-top-09.html. 
87 JANOUCH, František. Recept Járy Cimrmana - defenestrace 2010, 19 .4. 2010, Internetový deník Neviditelný 
pes, [citováno 10.12.2011], dostupné z www http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-recept-jary-cimrmana-
defenestrace-2010-ft6-/p_spolecnost.asp?c=A100418_210859_p_spolecnost_wag. 
88Více na http://www.vymentepolitiky.cz/. 
89Přemluv bábu a dědu, ať nevolí levici, apelují Mádl a Issová v klipu, 22. 4. 2010, [citováno 7. 12. 2011], 
dostupné z www http://zpravy.idnes.cz/premluv-babu-a-dedu-at-nevoli-levici-apeluji-madl-a-issova-v-klipu-php-
/domaci.aspx?c=A100422_194459_domaci_jw. 
90Volby 2010: Vítěz je v opozici, Objevte ČR, [citováno 4. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.czech.cz/cz/99355-volby-2010-vitez-je-v-opozici. 
91Odevzdej lístek levice a dostaneš slevu, nabízejí obchodníci, 25. 5. 2010, [citováno 8.12.2011], dostupné z 
www http://ekonomika.idnes.cz/odevzdej-listek-levice-a-dostanes-slevu-nabizeji-obchodnici-plg-
/ekonomika.aspx?c=A100525_151653_ekonomika_spi. 
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4.3 Představení vybraných stran 

Níže představím tři vybrané strany, jejichž volební program budu srovnávat. Použila 

jsem vlastní charakteristiky, které strany uvádí na svých webových stránkách. 

 

4.3.1 ČSSD 

Sociální demokracie sama sebe charakterizuje jako „otevřenou levicovou stranou, 

založenou na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt 

svou lidskou důstojnost ve svobodě. Proto také podporuje ekologickou přestavbu Země, 

usiluje o rovnoprávnost pohlaví a ras, překonání nerovností mezi bohatým Severem a chudým 

Jihem a vyzývá k míru na základě kolektivní bezpečnosti a rovnoprávné spolupráce národů. 

Sociální demokracie je dnes ve všech zemích, kde působí, politickým průsečíkem starých i 

nových emancipačních hnutí a sil, pro které představují práce na společenských reformách 

hlavní smysl politiky. Patří k nim hnutí za svobodu a demokracii, hnutí za sociální 

spravedlnost, ekologická a mírová hnutí.“92 

 

4.3.2 ODS 

„ODS je liberálně konzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské 

civilizace, na humanitní a demokratický odkaz 1. republiky a na zkušenosti západních 

demokracií. Ve svém programu proto prosazujeme svobodu jednotlivce, vládu práva a volný 

trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Stejně tak se zasazujeme o 

standardní fungování liberální demokracie západního typu, odmítáme proto věčné pokusy o 

hledání třetích cest, kolektivistické ideologie i naivní pokusy o nepolitickou politiku. Základem 

naší praktické politiky je důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu 

zodpovědných, snižování byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální 

zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost.“93 

 

4.3.3 Věci veřejné 

„V ěci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze 

spolupráce se samotnými občany. Hlas občana je ten nejdůležitější. Věříme, že by lidé měli 

mít v rukou nástroj na ovlivňování politiky. Ve své víře v občana vycházíme z humanistických 
                                                           
92 Hodnoty, cíle a principy ČSSD, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.cssd.cz/program/hodnoty-cile-a-principy-cssd/. 
93 ODS – O nás, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www http://www.ods.cz/o-nas. 
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hodnot první republiky a sdílíme názor našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, že 

demokracie je především hovorem mezi rovnými. Identitu naší strany tak odvozujeme spíše z 

věcného přístupu k jednotlivým problémům než z jasné příslušnosti k levici či pravici. Obecně 

vzato se v politickém spektru nacházíme na pravém středu. Odlišujeme se nejvíce v tom, že 

naše strana klade na své kandidáty vysoké morální požadavky. Už několikrát jsme prokázali 

svou schopnost zbavit funkce jedince, kteří tyto požadavky nesplňovali, nebo nechtěli 

splňovat.“94 

 

5. Politická komunikace 

Každá politická strana se pochopitelně snaží ovlivnit mínění veřejnosti ke svému 

prospěchu a používá k tomu verbální i neverbální prvky komunikace. Politická komunikace 

by měla „vytvořit předpoklady pro to, aby adresát vykonával činnosti, které autorovi 

manipulativního diskurzu přinášejí užitek.“95Tedy aby volič šel a volil tu stranu, která je 

původcem komunikace.  

 

5.1 Politika a média 

Je nesporné, „že vstup do médií je klíčovým prvkem při úspěšném prosazování politické 

agendy“. To, v jakém světle se političtí představitelé a strany představí, se ukáže v ohlasu 

veřejného mínění. Aby tento ohlas byl příznivý, je spolupráce s médií nezbytná. Politická elita 

si je dobře vědoma toho, že jsou to v současnosti právě média, kdo veřejné mínění utváří a 

vynakládá proto nemalé prostředky na profesionální komunikaci skrze média a s médii 

samými.96 Časté je, že politické elity využívají pomoci mediálních poradců, kteří je učí média 

respektovat, zejména pak jejich vizuální stránku. Političtí aktéři se naučili mluvit stručně, 

avšak vyhýbavě, také přestali nosit proužkované košile. Vladimír Železný upozorňuje, že to 

posunulo úlohu dnešních politiků na pouhé presentanty politických stran, namísto 

reprezentantů, jak tomu bylo v minulosti. Bývalý ředitel televize Nova dále vznáší 

provokativní tezi, že česká média určují a vytvářejí vlastní umělou realitu – namísto toho, aby 

ji jen reflektovali. Železný to označuje za specifický rys České republiky, jen si není jistý, 

                                                           
94Věci veřejné – O nás, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www  http://www.veciverejne.cz/o-nas.html. 
95 KRAUS, Jiří. Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém diskurzu. In: ČMEJRKOVÁ, 
Světla. HOFFMANOVÁ, Jana. Jazyk, média, politika, Praha: Academia, 2003, s.21. 
96 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, Praha: Portál, 2004, s. 60, 61. 
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jestli za to může naše komunistická minulost, kdy jsme si navykli v podobné virtuální realitě 

žít.97  

Skeptický je také Jiří Pehe, který říká, že „politika, tak jak je spoluvytvářena a 

prezentována světem medií v postkomunistických zemích, je často jen karikaturou skutečného 

světa, směsí bulváru a serióznosti.“ Jedním z názorných příkladů, že image a správné 

mediální vystupování je stejně důležité jako názory, které jsou prosazovány, se plně ukázala 

při prezidentské volbě Johna F. Kennedyho. Od té doby se naplno začalo využívat „public 

relations“, které z politiků vytvoří produkty líbivé na trhu. To, že média mají schopnost určit, 

co bude klíčovou zprávou v rámci politického dění, ukázala také velmi medializovaná kauza 

Billa Clintona a Moniky Lewinské.98 

Mediální logika neboli způsob, jakým média přinášejí a přenášejí informace, je (jak už 

jsme dříve zmínili) významně ovlivněn ekonomickým motivem. Mediální subjekty, ač 

v současné demokracii oficiálně nezávislé, jsou závislé na inzerentech a musí mít co největší 

základnu publika. A to je nutí přizpůsobovat mu své obsahy. Vývoj občanské veřejnosti a 

publika ukazuje, že jsme se od kriticky smýšlející politické veřejnosti, dostali k jakési mlčící 

společnosti, která se chce za každou cenu bavit nebo vyhledává vzrušení. V důsledku toho 

došlo k personalizaci politiky (neklade se takový důraz na politická témata, jako na osoby) a 

jistou dramatičnost (typická je bojový styl politiky, klade se důraz na emoce).99  

Jiří Kraus vidí českou situaci po roce 1989 optimističtěji. Tvrdí, že „politika se rázem 

stala věcí veřejného zájmu, společnost jednotvárného monologu se mění ve společnost 

polemiky a živého dialogu.“100 

Obecně se dá říci, že média politické dění více komentují před volbami, či objeví-li se 

nějaká provokující kauza. Vliv médií je historicky patrný na příkladu aféry Watergate v roce 

1972, po které rezignoval Richard Nixon, tehdejší americký prezident. V českém prostředí 

měla média účast na pádu vlády Václava Klause v roce 1997 a Stanislava Grosse v roce 2005. 

Tzv. krize v České televizi v roce 2000 však ukázala, že média sama se mohou stát politickým 

nástrojem, což ukazuje na problém nezávislé investigativní žurnalistiky u nás.101 

                                                           
97 ŽELEZNÝ, Vladimír. Média, kampaně, virtuální realita a političtí prezentátoři. In: BEZDÍČEK, Viktor – 
ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a moc. Praha: Votobia, 2000, s. 146. 
98 PEHE, Jiří. Žijeme ve světě virtuální politiky, 20. 1. 1999, [citováno 6.12.2011], dostupné z www 
http://www.pehe.cz/clanky/1999/zijeme-ve-svete-virtualni-politiky/?searchterm=m%C3%A9dia. 
99 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 348. 
100 KRAUS, Jiří. Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém diskurzu. In: ČMEJRKOVÁ, 
Světla. HOFFMANOVÁ, Jana. Jazyk, média, politika, Praha: Academia, 2003, s. 13. 
101 AMBROŽ, Jan. Jak média mění a ovládají politiku, 7 .3. 2006, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.ambroz.org/287719_clanek.php. 
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Důvod, proč je v současnosti médiím přisuzován takový vliv na podobu politických 

procesů, je ten, že jsou často jediným zdrojem poznatků o politice a politicích. Lidé mají 

k médiím blíže nežli k samotné podstatě politiky (nechodí do Poslanecké sněmovny atd.).102 

Jiří Pehe ve své stati upozorňuje na negativní důsledky vývoje nových médií, které 

médiím umožňují reagovat na politické dění velmi rychle. „Zatímco dříve se politika 

odehrávala v prostředí, kde mezi politickými rozhodnutími a jejich účinky na veřejnost 

existoval jistý časový odstup, dnes je dopad politických rozhodnutí testován médii buď 

okamžitě, nebo ještě dokonce před tím, než mohla být vůbec učiněna.“  Politici si nechávají 

zpracovávat průzkumy veřejného mínění a tuší, jaké ohlasy jejich potencionální rozhodnutí 

přinese. To způsobuje vzrůstající politický populismus, jelikož politici vědí, co chtějí voliči 

slyšet. Vzniká zde velký rozdíl mezi dnešní dobou a časy, kdy dominantní byla tištěná média. 

V tisku tolik nezáleží na tom, jak je politický představitel líbivý před kamerou a zda zaujme 

diváky sedící u obrazovek. Dříve museli politici publikum přesvědčit o svých kvalitách. „Už 

sama podstata elektronických médií zvýhodňuje politiky, kteří dokáží mluvit v bonmotech — 

tedy bavit — na úkor těch, kteří působí před kamerou těžkopádně. Přičemž schopnost být 

úspěšný před kamerou často vůbec nic nevypovídá o skutečném obsahu politiky. Političtí 

vůdci, ručící svou vlastní integritou a oslovující veřejnost silou svých osobností i vizí, byli 

nahrazeni „hlasem lidu“, buď v podobě anonymního veřejného mínění, nebo v podobě 

nejrůznějších postav masové kultury.“103 

 

5.2 Prostředky politické komunikace 

Jedním z často využívaných způsobů je využití Public Relations agentur, které udržují 

vztahy s veřejností. „PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a 

podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.“104 To se 

samozřejmě týká i politiky. Rozdíl mezi PR a reklamou je v tom, že mediální prostor pro PR 

aktivity je získaný díky distribuci informací zatímco reklamní prostor je zaplacený, dále se 

také odlišují v míře důvěryhodnosti. PR zprávy informují, vysvětlují, oslovují intelekt, 

zatímco reklama vybízí ke koupi.105 Jednou z hojně využívaných technik používaných v praxi 

                                                           
102 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 184, 185. 
103PEHE, Jiří. Média jako nebezpečí pro demokracii, 12.12.2005, [citováno 8.12.2011], dostupné z www  
http://www.pehe.cz/zapisnik/2005/media-jako-nebezpeci-pro-demokracii. 
104 VĚRČÁK, Vladimír – GIRGAŚOVÁ, Jana – LIŠKAŘOVÁ, Renata. Media Relations není manipulace. 
Praha: Ekopress. 2004, s. 14.  
105 Věrčák, Vladimír – Girgašová, Jana – Liškařová, Renata. Media Relations není manipulace. Praha: Ekopress. 
2004. 136 stran. S. 16. 
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Public Relations patří tzv. ovlivnění nezávislé autority, kdy pro propagaci našich zájmů 

využijeme názorového vůdce – např. celebritu, herce atd. (Velmi často využívá ČSSD – 

Kateřina Brožová, Jiří Šlégr).106  

Politické subjekty mají také možnost ovlivnit, jaká témata se budou v médiích 

objevovat.107 Obecně se dá říci, že pravicové politické strany mají „sklon zdůrazňovat právo a 

řád, obranu a mezinárodní vztahy, neboť to jsou sféry, v nichž jsou tyto strany vnímány voliči 

jako silné. Levicově orientované strany naopak zdůrazňují blahobyt a zaměstnanost, neboť 

jsou to témata, na nichž právě ony získávají vysoké skóre. … A právě reakce médií – tedy ve 

skutečnosti volba mezi těmito agendami – může mít rozhodující význam v okamžiku, kdy jsou 

volební výsledky jen těsné.“108 Historie ČR však tuto myšlenku zcela nepotvrzuje, jelikož dle 

slov Jiřího Pehe, většina celostátních deníků jsou spíše pravicového ražení, přesto kromě 

voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006, vyhrává ČSSD.109 Pehe také upozorňuje na fakt, 

že česká média se sice prezentují jako nezávislá a nestranná, ale „ čtenář, posluchač nebo 

divák ale nakonec vcelku jasně vycítí, ke komu se dané médium přiklání.“ 110 

 

5.3 Politické přesvědčování a argumentace  

Přesvědčovací projevy mají za cíl posílit, oslabit nebo změnit něčí postoje, přesvědčení či 

hodnoty a motivovat k akci.111 Z historického pohledu organizovaná forma slovní 

argumentace a přesvědčování souvisí se vznikem státu, místo pro přesvědčování je tam, „kde 

je třeba sjednotit názor na spornou otázku mezi lidmi, stojícími mocensky na stejné úrovni“. 

A tato situace nastala jako první ve starověkém Řecku. Nutno podotknout, že přesvědčování 

má i poetičtější rámec než je jedna z vlastností politické komunikace. Peithó byla bohyní 

přemlouvání a služebnice bohyně láska Afrodity. „Peithó pomáhala svým oblíbencům a 

případně i těm, kdo o její přízeň stáli a něco pro ni obětovali. Ti potom získávali lásku a 

úspěchy.“112 Podobně je tomu i dnes; obětujme svůj čas politickým elitám; jděme volit a 

odměnou za to se i nám dostanou lepší zítřky.  
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 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada, 2009, s. 21. 
107 BARTOŠEK, Jaroslav. Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu. In: Metody a prostředky 
přesvědčování v masových médiích. Ostrava, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě. s.22.  
108 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii, in: JIRÁK, Jan - ŘÍCHOVÁ, Blanka. 
Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 142, 143. 
109 Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslanecká_sněmovna_Parlamentu_České_republiky. 
110 PEHE, Jiří. Vliv médií by neměl být přeceňován. 20.9.2005, [citováno 8.12.2011], dostupné z www 
http://www.pehe.cz/rozhovory/2005/vliv-medii-by-nemel-byt-precenovan/?searchterm=m%C3%A9dia. 
111 DeVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 420. 
112 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika, Praha: Grada Publishing, 2008, s. 83. 
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Přesvědčování v politice vrcholí vždy v předvolební době. Mezi předpoklady úspěšné 

přesvědčovací a argumentační snahy patří zejména věrohodnost přisvědčovatele, emotivita a 

logická argumentace. Mezi vhodné argumenty patří očividný důkaz, fakta a data, osobní 

zkušenost, zvyky a pravidla, podobenství, autorita a extrapolace.113 Mezi běžné způsoby, jak 

argumentovat patří věcná argumentace (je vhodná, pokud jde o společný zájem, a ten je 

východiskem pro hodnocení), adresná argumentace (říkáme to, co chce daný člověk slyšet, ve 

snaze ho přesvědčit, že takové jednání je dle jeho vlastního zájmu a dle jeho zásad) nebo 

argumentace zaměřená na protivníka (upozorňování na negativa našeho protivníka).114 

Přesvědčování neboli persvazi115 využíváme za účelem ovlivnit veřejné mínění. Dle J. Gráce 

je persvaze „takové ovlivňování, při kterém se recipient pod vlivem přisvědčovatele 

dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodněnosti nějakého stanoviska. … 

Mezi charakteristické rysy přesvědčování patří vysoká míra subjektivní jistoty, zdůvodněnost 

osobního přesvědčení, osobní vnitřní zaujatost, angažovanost, dobrovolnost.“116 

Komunikaci můžeme jako persvazivní označit tehdy, pokud jde o určitou formu 

propagace – např. ideologie, reklama, ale i vykládání z ruky, televizní moderování apod.117  

„Cílem politické řeči je nejen přesvědčit posluchače, ale motivovat je i k určitému 

jednání.“118 Persvazivní diskurs v praktické politice bývá označován jako propaganda. „Je-li 

drsný a ostrý, nazývá se psychologickou válkou a vymýváním mozků (psychwar, 

brainwashing, obrazně též newspeak).“119 V současné době bývá ovlivňování zpodobněno 

v čtenářsky líbivé formě – populární jsou karikatury, komiksy, placené inzeráty, dopisy 

čtenářů, billboardy, citylighty, plakáty, transparent.  „Z masmediálního politického diskurzu 

se stává zábava a předmět podnikání. … Důvěryhodnost a přesvědčivost jejich informací 

všeobecně klesá po celém světě úměrně tlaku jejich komerční a zábavní funkce. … Mediální 

konglomerát proto není zdrojem lidové kontroly vlády, ale pouze jedním z prostředků, 

s jejichž pomocí se vládnoucí ekonomické síly snaží uskutečňovat neformální vliv na stát.“120  

 

 

                                                           
113 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika, Praha: Grada Publishing, 2008, s. 90 - 93. 
114 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 104, 107. 
115 Persvaze (latinsky persuasio) je umění ovlivnit někoho a přesvědčit ho o vlastní pravdě a argumentech. Od 
manipulace se odlišuje tím, že přesvědčení dané osoby jí později neuškodí. Wikipedia.cz 
116 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: nakladatelství Svoboda, 1988, s. 201 - 202. 
117 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi, Praha: Portál, s.r.o., 2002. s. 99.  
118 BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 92. 
119 BARTOŠEK, Jaroslav. Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu. In: Metody a prostředky 
přesvědčování v masových médiích. Ostrava: Ostravská univerzita. 2005, s. 22. 
120 Tamtéž, s. 25. 
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6. Analýza volebních programů 

V následující kapitole se pokusím o obsahovou analýzu neboli rozbor slov volebních 

programů mnou vybraných stran.121 Volební program obsahuje pragmatická prohlášení 

politických stran zúčastňujících se volebních boje. Analýzu budu dělat za účelem poznání, 

jaké prostředky persvazivní komunikace jednotlivé strany používají. Obecně se zaměřím na 

verbální i neverbální prvky, v rámci problematiky korupce jen na prvky verbální komunikace. 

Mezi verbální faktory patří srozumitelnost a kredibilita, což u volebních programů bereme za 

samozřejmost, mezi neverbální prostředky řadíme ideografické a grafické motivy. Zaměřím 

se také na emotivnost, hodnotící slova, názornost a kontakt s adresátem.  

Všechny strany své volební programy prezentují na svých webových stránkách, volič má 

možnost si stáhnout si je v pdf formě anebo obdržet v tištěné verzi. 

 

6.1 ČSSD 

Volební program ČSSD má název Změny a naděje: Lepší budoucnost pro obyčejné lidi. 

Již samotný název je velmi emotivní; slovo ´naděje´v lidech vzbuzuje dojem změny 

k lepšímu, mělo by nám dodat sílu a motivaci a dá se říci, že je ústředním slovem biblické 

víry. Nejednoznačně si můžeme vyložit to, pro koho je lepší budoucnost určena; pro 

´obyčejné´ lidi. Synonymem pro použité slovo je například přídavné jméno průměrný, 

obvyklý, což sice není nic hanlivého, ale každý z nás je svým způsobem jedinečný. Však 

ODS podobný výklad použila, viz dále.  

Program ČSSD je sladěný do typické oranžové barvy122, na titulní straně má českou 

trikoloru a sérii čtyř fotografií, dle kterých se můžeme domýšlet, že cílová skupina, pro kterou 

je určen, jsou senioři a rodiče s dětmi. Úvodní slovo je svěřeno tehdejšímu předsedovi Jiřímu 

Paroubkovi a je doprovázeno jeho usměvavou fotografií. 

 „V t ěchto volbách se bude rozhodovat o budoucnosti naší země. Půjde o to, zda se nám 

podaří udržet spravedlivý společenský systém, ve kterém má každý občan právo na důstojný 

život a férovou šanci, nebo zda vykročíme na cestu nerovnosti, na níž o úspěchu rozhodují 

pouze peníze a známosti.“123 Je patrné, že se zde Jiří Paroubek nepřímo používá rétoriku my 

vs. oni a ´cesta nerovnosti´ znamená volbu konkurenční strany ODS. Z použitého jazykového 

                                                           
121 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: nakladatelství Svoboda, 1988, s. 120. 
122 Oranžová je symbolem optimismu, mládí a radosti ze života. Pomáhá proti depresím, nechuti a pesimismu. 
Vzbuzuje v nás zvědavost a chuť do dobrodružství. Označuje se za "sociální barvu", kterou mají rádi extroverti a 
společenští lidé. http://vyznam-barev.najdise.cz/ 
123 Volební program ČSSD: Změny a naděje, s. 2, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/. 
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projevu cítíme, že volba ČSSD znamená ´spravedlivý společenský systém´. Jiří Paroubek své 

úvodní slovo zakončuje slovy. „P řeji Vám dobrou a uvážlivou volbu.“,124
čímž vytváří bližší 

kontakt s potencionálním voličem.  

Ze stěžejní části volebního programu jsem vybrala několik dalších jazykových prostředků, 

kterými si ČSSD snaží přiblížit občany. „Co je naším závazkem?“, ptají se představitele 

ČSSD. Použitý výraz ´závazek´zde působí velmi dobře, sociální demokraté se zavazují něco 

udělat výměnou za hlas pro ně. „Naše hodnoty: lidé na prvním místě.“ Přiblížit voličům se 

snaží i vyjádřením svých postojů, kdy jsou pro ně lidé – voliči, na horním žebříčku jejich 

snahy. V závěru nechybí ani apel na občany v podobě výzvy: „Přijďte k volbám.“ 

 

6.2 ODS 

Program ODS má název Řešení, která pomáhají a má podtitul Bez vašeho hlasu to 

nepůjde. I občanští demokraté používají stejnou strategii a chtějí na voliče zapůsobit již 

názvem svého volebního programu. Použili výraz ´řešení´, který v nás také vzbuzuje pocit 

změny k lepšímu, ale již není tak abstraktní jako ´naděje´. ODS na voliče apeluje již v názvu, 

kdy je upozorňuje, že podobná změna bez jejich hlasu nebude možná.  

Podkladem programu Řešení, která pomáhají je pro ODS typická modrá barva125 

s vyobrazenou bílou holubicí126 na titulní straně a fotografiemi smějících se dětí. Úvodní 

slovo má předseda Petr Nečas, také usměvavý: „Levice nabízí pouze věčně omílané recepty, 

které vedou k nesmyslnému rozhazování a státnímu bankrotu. My nabízíme schopnosti, 

nasazení a odpovědnost.“ Zatímco ČSSD na své soupeře jen nepřímo naráží, ODS je 

pojmenovává. Sice obecným pojmem ´levice´, ale z minulosti víme, že nejpravděpodobnějším 

sokem v boji o místa v Poslanecké sněmovně jsou sociální demokraté. ODS si však dobře 

uvědomuje i ohrožení ze strany nově vzniklých stran: „Na rozdíl od malých stran máme 

politickou sílu i schopnost vyvést zemi z ekonomické krize a postavit se těm, kteří chtějí stát 

jen více zadlužovat.“ ODS rétoriku my vs. oni používá velice často, dle mého názoru až 

nadbytečně. Petr Nečas v závěru svého úvodního slova opět apeluje na voliče, aby k volbám 

                                                           
124 Volební program ČSSD: Změny a naděje, s. 3, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/. 
125 Patří ke studeným barvám, symbolizuje moře, nebe, ale i konzervatizmus a povinnosti. Více na 
http://vyznam-barev.najdise.cz/. 
126 V celém předním Orientu byla holubice posvátným ptákem, který byl zasvěcený bohyni plodnosti. Později se 
stala symbolem manželské lásky a věrnosti. Ve starověku se domnívali, že holubice nemá žluč, a proto byla 
považována za nositelku ctností. Také v islámu je posvátným ptákem, neboť podle mohamedánské tradice 
provázela a chránila Mohameda při jeho útěku. Pro svůj prostý a mírný vzhled je symbolem nevinnosti. Kromě 
toho má bílou barvu, která především na Východě vyjadřuje čistotu, pravdu a již vzpomínanou nevinnost. Více 
na http://krystal.op.cz/amen/1998/amen6-98/a4.htm. 
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přišli. Nevyhne se ani negativní zmínce o ČSSD: „Přečtěte si prosím náš program a pečlivě 

zvažujte, komu dáte svůj hlas. ODS je schopna zastavit ČSSD, která chce vládnout s podporou 

komunistů, pokud jí to výsledky voleb jen trochu umožní. Pokud si to nepřejete, volte ODS. 

Bez vašeho hlasu to nepůjde.“127V hlavní části programu najdeme několik dalších odkazů na 

protivníky, například: „ODS sází na zdravý rozum, chce oslovit přemýšlivé lidi, kteří se jen 

nespoléhají na stát. ODS je stranou budoucnosti, ČSSD stranou minulosti128 nebo „Pro nás 

není žádný člověk „obyčejný“ a „Program ČSSD – letenka do Řecka“.129 

 

6.3 VV 

Volební program Věcí veřejných je velice jednoduchý, co se grafického ztvárnění 

týče. Neobsahuje úvodní slovo leadera strany ani obrázky, jen znak strany. Označila bych ho 

za velice přehledný, na konci nalezneme stručné desatero strany či kontaktní údaje na 

představitele strany – nic podobného se v barevných programech ODS a ČSSD nevyskytuje. 

Představitelé VV na potenciální voliče navíc apelují, ať se přihlásí na webových stránkách 

strany a stanou se spolutvůrci programu. VV však využila faktu, že jako nová strana na české 

politické scéně, může kritizovat stávající poměry a minulá rozhodnutí. Dosavadní stav věcí ve 

svém programu označují jako politicky nekulturní: „V ěci veřejné hodlají změnit současnou 

politickou (ne)kulturu větším zapojením občanů do rozhodování, tedy větším užíváním prvků 

přímé demokracie“130 

 

7. Mediální konstruování obrazu korupce  

Korupce je nepochybně palčivým problémem, kterému je třeba věnovat pozornost. Je 

třeba se však zamyslet nad tím, proč politické strany věnují této problematice tolik energie a 

místa ve svých volebních programech. Jedním z důvodů je jistě to, že korupce je v médiích 

dlouhodobě popisována velice dramaticky, jde o velice nosné téma, které občany dráždí, 

zvláště pokud jde o veřejné zakázky a veřejné finance. Index vnímání korupce (CPI) určuje, 

jak lidé subjektivně hodnotí míru korupce v zemi. ČR byla v roce 2009 na 52. místě 

s hodnotou indexu 4,9, přičemž na vrcholu byl Nový Zéland s indexem 9, 4, přičemž nejlepší 

                                                           
127 Volební program ODS: Řešení, která pomáhají, s. 5, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.ods.cz/politicky-program/volebni-programy. 
128 Tamtéž, s. 7. 
129 Tamtéž, s. 16. 
130 Volební program VV, s. 5, [citováno 7. 12. 2011], dostupné z www http://www.veciverejne.cz/politicky-
program.html. 
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hodnota, které je možno dosáhnout je 10.131  „ Česko v rámci EU zaostává za západními státy 

i svými sousedy. Řadí se k více než dvěma třetinám zemí, které mají hodnotu indexu nižší než 

pět.“ 132 Z výše uvedeného je patrné, že čeští občané korupci skutečně vidí jako palčivý 

problém, který chtějí řešit. Což vede představitele politické elity k tomu, aby korupci 

prezentovali jako klíčový bod své volební kampaně.  

 

8. Textová a sémiotická analýza volebních textů zaměřených na korupci 

 V následující kapitole se pokusím o analýzu persvazivních prostředků přesvědčování. 

Mezi ně patří opakování řečeného, motiv odměny a trestu, apel na sdílené hodnoty, ztotožnění 

a důraz na potřeby.133 Dále se zaměřím emotivnost, hodnotící slova, intenzifikátory134, 

rétoriku my vs. oni, kontakt s adresátem a intertextualitu.135 Přičemž musíme podotknout, že 

persvaze má sice shodné prvky s propagandou, ale není na ní nic špatného.136 

 

8.1 ČSSD 

V textu se často vyskytují intenzifikátory: „… budeme trvat na odstranění jakýchkoli 

diskriminačních kvalifikačních předpokladů…“, dále také „…boj proti korupci na všech 

úrovních veřejné správy…“.  

Největší zastoupení má pravděpodobně motiv odměny a motiv trestu. Motiv odměny: 

„zvýhodníme ty subjekty, které podávají přiznání k dani elektronickou formou…“. Můžeme si 

také povšimnout zdůraznění předmětu „subjekty“ a vyjádření apelu k firmám podávajícím si 

daňové přiznání.  

Motiv trestu a výstrahy je zastoupen nejčastěji: „Veřejných zakázek se nebudou moci 

účastnit ty firmy, které mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele nebo které se dopustily 

korupčního jednání. … Nedoložený původ peněz bude zdaněn vysokou sankčí daní.“ Nebo: 

„Prosadíme také zákon o lobbingu, který donutí politiky pod pokutou zveřejňovat informace o 

schůzkách s lobbisty.. Do výběrových řízení ve veřejné sféře se nebudou moci přihlásit firmy, 

                                                           
131 Index vnímání korupce v roce 2009, Transparency International ČR, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.transparency.cz/cpi-2009/. 
132 Index vnímání korupce v roce 2009, Transparency International ČR, [citováno 8. 12. 2011], 
http://www.transparency.cz/doc/publikace/indexy/cpi_2009/tz_18112009_CPI2009.pdf, s. 1.  
133 BURTON, Graeme. – JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barister&Principal, 2001, s. 270, 271. 
134 Intenzifikátory udávájí počet, intenzitu či hodnotu.  
135 KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladelství 
Lidové noviny, 2002, s. 315. 
136

 BURTON, Graeme. – JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barister&Principal, 2001, s. 269. 
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které se prokazatelně dopustily korupčního jednání (tzv. černé listiny) nebo společnosti, které 

mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele.“  

ČSSD apeluje na dodržování rčení „padni komu padni“ v praxi. Což je jediné přísloví 

v rámci všech tří volebních textů.  

Důležitým prvkem je přesvědčit veřejnost, že se politická elita snaží o dosáhnutí toho, po 

čem touží celá společnost. Což zde definujeme jako ztotožnění: „Není pochyb o tom, že 

korupce má vážné dopady na fungování státu a celé společnosti“. Věta dále pokračuje: 

„Korupce totiž ohrožuje samu podstatu demokracie a podkopává důvěru občanů v právní 

stát.“ Zde je vystupňováno a názorně pospáno, čím korupce škodí. 

Apel na sdílené hodnoty: „Je nutné vyslat jasný a vážně míněný signál všem orgánům 

činným v trestním řízení…“ „Boj proti korupci na všech úrovních veřejné správy bude naší 

prioritou.“ 

To, co již bylo řečeno, je důležité zopakovat v závěru:  „Ukazuje se, že je nutné zásadně 

zvýšit transparentnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků. Oblast veřejných 

zakázek patří v ČR k nejvíce diskutovaným problémům a je považována za jeden z největších 

zdrojů korupce.“  

V textu postrádám více dat a intertextualitu.  

 

8.2 ODS 

Tvůrci volebního programu využili hodnotící slova, ta negativní i pozitivní. V následující 

větě vyznívá kladně slovo zprůhlednění: „Urychlíme zřízení Státní pokladny…, což přispěje 

ke zprůhlednění finančních toků…“, negativně je potom popsána existence korupce:  

„Korupce představuje společenské zlo prvního řádu.“ 

Důraz je kladen na ztotožnění se a kontakt s veřejností: „Výdaje státu tak budou 

transparentní a pod kontrolou veřejnosti.“ A utvrdit občany v tom, že oni jsou nejdůležitější. 

„Policie a justice musí mít účinné nástroje pro odhalování korupce…, ty však nesmí být 

zneužitelné k omezování práv slušných občanů.“  

Podobně jako v předešlém programu, i zde se hojně objevuje motiv trestu: „..zvýšíme 

postihy za korupci.“ nebo „Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu.“ 

Dále také výstraha před nežádoucím jednáním: „Společnosti bez předem známé a průhledné 

vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. … Ty firmy, které se při veřejné 

soutěži dopustí nezákonného jednání, budou zařazeny na veřejně kontrolovaný seznam a 

nebudou se moci v následujících 5 letech ucházet o přidělení veřejné zakázky. … Ti, kdo se 
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dopustí korupce při veřejných zakázkách, veřejných soutěžích nebo dražbách, se nebudou 

moci po dobu stanovenou soudem účastnit dalších veřejných zakázek. … V závažných 

případech prokázané korupce může odsouzenému propadnout majetek. Tomu, kdo bude 

odsouzen za korupci v souvislosti s veřejnými zakázkami, soutěžemi nebo dražbami, bude vždy 

vedle trestu odnětí svobody či peněžitého trestu uložen trest zákazu činnosti. V závažných 

případech mu může i propadnout majetek.“ 

Také občanští demokraté využívají opakování: „Omezíme prostor pro korupce a zrušíme 

nadbytečné regulace vytvářející prostor pro protekcionismus…“ Podobná fráze se objevuje 

na straně 11 a poté na straně 33 volebního programu ODS.  

 

8.3 VV 

Věci veřejné využily toho, že jsou na politické scéně nové a kriticky poukazují na minulé 

poměry, tedy používají rétorika my vs. oni: „Politické elity už několikrát deklarovaly snahu 

bojovat proti korupci, ale akce typu „čisté ruce nepřinesly ke škodě občanů České republiky 

žádné výsledky.“ Distancují se tím od současných politických elit.  

Objevuje se zde použití intertextuality, kdy se VV odkazují na Transparency International. 

Formálně to můžeme označit jako výrok autority: „ Česká republika dostává od Transparecny 

International rok od roku horší hodnocení…“  

VV nekritizují jen stávající poměry na politické scéně, ale zaměřují se i na práci novinářů: 

„I když se novinářům daří odhalovat korupci, nikdy se žádný větší korupční případ nedotáhl 

do konce a viník korupce nikdy nebyl potrestán a odsouzen.“ 

A stejně jako v předešlých programech se vyskytuje trest: „Zkorumpovaní úředníci 

nebudou mít nárok na žádné výslužné… Po vzoru Německa budeme prosazovat sankce 

poslancům za neomluvenou opakovanou nepřítomnost na jednáních sněmovny či jednáních 

výborů.„ 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Závěr 

Ve své práci jsem se snažila ukázat, že současný vývoj médií a zejména dominance 

síťových médií, mění komunikaci mezi politickými stranami a potencionálními voliči. Vážná 

témata jsou zlehčována, stěžejním prvkem úspěchu na mediálním poli je diváka či čtenáře 

pobavit a politika se stává jedním z  produktů, prodávaným prostřednictvím médií.137 Původní 

záměr mé práce byl na základě textové analýzy volebních programů (konkrétně textů 

věnovaných problematice korupce) tří vybraných stran (ČSSD, ODS a VV) a následném 

rozboru reakcí tisku, posoudit, čeho si média všímají, zda volební programy srovnávají nejen 

na základě politických postojů a přesvědčení, ale zda si všímají také jazyka a jiných faktorů 

ovlivňování. Z několika příčin jsem svou práci pojala odlišně.  

Prvním důvodem byla podobnost všech tří volebních programu z hlediska persvazivních 

prostředků. Zvláště ustálené strany na naší politické scéně – ČSSD a ODS – používají 

podobné prvky k přesvědčování. Mezi ně patří například výroky autorit v podobě úvodních 

slov předsedů stran, využívání typických stranických barev a optimistických fotografií. ODS 

se orientuje na upozorňování nedostatků svého soupeře a velice často ČSSD kritizuje. Co u 

obou stran postrádám, je jakýkoli prvek intertextuálních textů, neboli odkazu na jiné 

dokumenty, například odborné studie či výzkumy. Jelikož jsou zde stále předkládány 

argumenty a důvody pro vznik zákonů a případné sankce, chybí odůvodnění, proč je podobný 

problém nutné řešit právě z tohoto hlediska apod. Volební program VV se odlišuje v tom, že 

je strohý, bez barev a obrázků a bez úvodního slova předsedy. V závěru nalezneme kontaktní 

údaje na představitele strany a možnost zaregistrovat se na webových stránkách a podílet se 

tak na budoucím programu strany. Věci veřejné ve svém programu občas kriticky připomenou 

neúspěchy svých politických kolegů, přesto na mě jejich volební program dělá nejlepší dojem. 

To, že je jednoduchý, přehledný, bez zbytečných grafických aranží či přímých řečí, působí 

seriozním dojmem. Druhým důvodem byla absence fonetických prostředků (např. 

paronomázie, aliterace), slovotvorných prostředků (odvozeniny) nebo řečnické figury 

(řečnické otázky apod.)138, které se objevují spíše v publicistických textech.  Tudíž nebylo 

tolik prostoru k analýze jazykových prostředků. 

                                                           
137 Více zde: PEHE, Jiří. Budoucnost médií v evropském kontextu. 29. 11. 2004. [citováno 8. 12. 2011], 
dostupné z www: http://www.pehe.cz/prednasky/2004/budoucnost-medii-v-evropskem-kontextu. 
138 Více zde: JAKLOVÁ, A. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. Naše řeč, Ústav 
pro jazyk český, Akademie věd ČR, [citováno 1. 12. 2011], dostupné z www: http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7689. 
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Zajímavé je zaměřit se na to, čemu česká média věnovala v době probíhajících volebních 

kampaní, nejvíc prostoru. Prvotní vizí bylo analyzovat ohlasy médií na jednotlivé volební 

programy, ale po ponoření se do problematiky jsem zjistila, že média nereagují na obsah 

jednotlivých volebních kampaní, ale spíše na formu volební kampaně a zejména na její 

náklady.139 Například již 21. 4. 2010 se můžeme dozvědět, že kampaň ODS bude stát zhruba 

30 až 35 milionů korun.140 V červnu se částka utracená ODS za kampaň zvedla na 300 

milionů, ČSSD údajně utratilo 500 milionů.141 A o tom, kolik volební kampaň stála jednotlivé 

strany, se psalo i v roce 2011.142 Jiné zprávy informují, kdo se na veřejnosti více prezentoval, 

zda ODS či ČSSD. Ze srovnání vychází lépe ČSSD, měla více inzerátů, billboardů i více 

promlouvala v televizních debatách. O volebních programech však ani zmínka.143   

O analýzu volebních programů z hlediska jiného než obsahového, se pokusil internetový 

deník Neviditelný pes.144 Miroslav Mareš ve svém článku tvrdí, že „voli či zpravidla podrobné 

volební programy nečtou“. Jinak se analýza zabývá srovnáním priorit, rozpočtové a daňové 

politiky, sociální, důchodové a zdravotní politiky a bezpečnostní politiky. Hodnocena je také 

délka volebních programů.  

 Otázkou je, zda voliči programy čtou, nebo zda jde jen o přežitek. Mladá Fronta se na 

tuto otázku snažila zodpovědět prostřednictvím ankety na svém internetovém zpravodajství 

iDnes.cz. Čtenářů se ptala, dle čeho se rozhodují; jednoznačně přitom zvítězil program a 

minulost strany. Naopak voliči se nenechají přesvědčit billboardy, mítinky, předvolebními 

spoty nebo předvolební průzkumy, tedy nejdražšími aktivitami politických stran v rámci 

předvolební kampaně. To, že lidé tvrdí, že je pro ně program strany stěžejní, však ještě 

neznamená, že volební programy čtou: „Společnost Factum Invenio připomíná, že lidé možná 

                                                           
139 Při prvotním studiu a přípravě bakalářské práce jsem na několikero internetových zpravodajských serverech 
dala vyhledávat hesla blízká volbám v roce 2010. Mezi výsledky bylo samozřejmě plno odkazů na výsledky 
voleb a povolební dění, ale v průběhu předvolebního období se média věnují nejvíce tomu, kolik kampaň stojí a 
jak kampaň probíhá – zda je kontaktní, negativní, humorná atd.   
140 Pražská ODS zahájila předvolební kampaň, 21. 4. 2010, ČT24 online, [citováno 8. 12. 2011], dostupné 
z www http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/87591-prazska-ods-zahajila-predvolebni-kampan/.  
141 Předvolební kampaň ČSSD stála téměř půl miliardy, 17.6.2010, Lidovky.cz, [citováno 8. 12. 2011], dostupné 
z www http://www.lidovky.cz/predvolebni-kampan-cssd-stala-temer-pul-miliardy-fbc-
/ln_domov.asp?c=A100617_102606_ln_domov_lya. 
142 Například zde: ODS dala na volební kampaně 542 mil. Kč, ČSSD polovinu , 31.3.2011, [citováno 8. 12. 
2011], dostupné z www http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ods-dala-na-volebni-kampane-542-mil-kc-cssd-
polovinu/617365. 
143 Ve volební kampani si nejvíc prostoru utrhla ČSSD, 22. 5. 2011, časopis Týden.cz, [citováno 8. 12. 2011], 
dostupné z www http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/ve-volebni-kampani-si-nejvic-prostoru-utrhla-
cssd_169899.html. 
144 MAREŠ, Miroslav. ANALÝZA: Volební programy české pravice a středových stran, 7.5.2010, [citováno 
6.12.2011], dostupné z www http://neviditelnypes.lidovky.cz/analyza-volebni-programy-ceske-pravice-a-
stredovych-stran-pa0-/p_politika.asp?c=A100505_234217_p_politika_wag. 
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říkají, že rozhodující pro ně je program, realita ale je jinde. Jen pětina lidí totiž četla aspoň 

jeden program, jen každý dvacátý četl aspoň dva. Voliči se rozhodují podle sympatií, podle 

vztahu k osobnostem, síly sloganu a také síly volební kampaně," podotkl šéf Factum Invenio 

Jan Herzmann.“145 

 Sporné je také to, jaký je stav naší české občanské společnosti. Jistě nás poznamenal 

život v totalitě, na což odkazuje bývalý analytik pro Svobodnou Evropu Jiří Pehe. "Vytvořit 

občanskou společnost a demokratického ducha trvá velmi dlouho. Jakým způsobem můžete 

proměnit někoho, kdo prožil čtyřicet let, většinu života, v komunistickém systému, ve 

snášenlivou osobu? Před rokem 1989 byli všichni oficiálně stoupenci komunistického 

systému. Když však zaryjete trochu hlouběji, zjistíte, že většina lidí komunismus nemilovala, 

nenáviděla ho. Nyní, když zaryjete trochu hlouběji, zjistíte, že lidi nenenávidí demokracii, ale 

demokraty nejsou. Nemají zájem o to naslouchat, něco se naučit a vyměňovat si názory." 

Reportér deníku Právo Daniel Kummermen souhlasí s názorem, že Češi si dobře 

neuvědomují, co to demokracie je. "Pro zdejší lidi je demokracie to, že komunismus ztratil 

moc. Demokracie není pro ně to, že je s komunisty zacházeno tak, jako s kýmkoliv jiným. Lidé 

se ztotožňují záporně s tím, co tady bylo, nikoliv kladně s tím, co je tady dnes.“146  

 Přesto si myslím, že zde vzniká jistý druh občanské společnosti. Iniciativa Vyměňte 

politiky! měla na sociální síti Facebook přes 40 000 příznivců.147 Výsledky voleb ukázaly, že 

svůj mandát obhájilo méně než polovina poslanců, jen 86 poslanců.148 Je vysoce 

pravděpodobné, že na tom svůj podíl podobné iniciativy, které jsou šířeny především díky 

síťovým médiím, mají. Hlubší diskuzi si však zaslouží fakt, zda se lidé s těmito myšlenkami 

skutečně ztotožní, nebo zda jen chtějí jít s většinou. 

 

 

 

 

                                                           
145 Čtenáři iDNES.cz volí podle programů, nákladnou kampaň nepotřebují, 25.5.2010, [citováno 7.12.2011], 
dostupné z www http://zpravy.idnes.cz/anketa-hlasujte-podle-ceho-se-rozhodujete-ve-volbach-f9u-
/domaci.aspx?c=A100524_175012_domaci_jw. 
146 DUNCAN, Heather – ROSENBAUM, John. Když hlídací pes demokracie spí: Názory českých novinářů v 
devadesátých letech. Předneseno 8. – 10. 4. Na mezinárodním kolokviu Media Ownership and Control in East 
Central Europe, [citováno 15. 11. 2011], Britské listy, dostupné z www:  
http://www.blisty.cz/files/isarc/9904/19990427h.html. 
147 Více zde: PEHE, Jiří. Vyměňme všechny! Anebo ne....? 13. 5. 2010, [citováno 8. 12. 2011], dostupné z www 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=9788. 
148Volby 2010: Vítěz je v opozici, Objevte ČR, [citováno 4. 12. 2011], dostupné z www 
http://www.czech.cz/cz/99355-volby-2010-vitez-je-v-opozici. 



41 

 

Summary 

This thesis deals with the relationship between development of the general public and 

the current state of media. The theoretical section defines the concepts and principles of work 

in context. The practical part is focused on the concept of corruption in the electoral texts in 

the elections to the Chamber of Deputies in 2010. Textual analysis points to the specific 

factors persuasive communication, such as emotionality, evaluating words, the rhetoric of us 

versus them, and so on. At the conclusion of the work I will describe how the media present 

election campaign. 

The traditional approach defines the public as opposite private and also space 

separated from the state and allows the control and influence (watchdog of democracy). The 

public in this sense is an active, informed and has the ability to critical discussion. Modern 

media is still trying to act as a watchdog of democracy, but increasingly are becoming bearers 

of conformity and misdemeanor taste. Rational discourse is increasingly being replaced by 

their entertainment or infotainment. Banalization is not the only feature of modern media. 

Increasingly there is a greater degree of coalescence of politics, business and media. 

The empirical part of this thesis is focused on the issue of corruption. The existence of 

corruption is traditionally associated with the emergence of the state, government 

establishment, government, politics and power. Its presence can be historically documented in 

all modes of economic organization of society - in the customary economies, market, centrally 

planned and the transition. Political parties define corruption as a key point of their election 

programs. Text analysis showed that the electoral programs of the three selected parties 

includes similar terms, often used motive of punishment and rewards, or appeals to shared 

values. The media focused more on cost the election campaign. 

The development of the media and the transformation of the general public show a 

negative trend of rational discourse in the media, yet civil initiative created during the 

elections in 2010 showed that the model of the general public is still present. 
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Příloha č. 1: Volební program ČSSD 

Program Změny a naděje: Lepší budoucnost pro obyčejné lidi 

Boj proti korupci na všech úrovních veřejné správy bude naší prioritou. Provedeme 

změny v systému zadáváni a kontroly veřejných zakázek s cílem zvýšení transparentnosti a 

efektivity vynakládání veřejných prostředků. Zavedeme povinné veřejné elektronické aukce 

pro nákupy zboží a služeb v rámci veřejných institucí. Veřejných zakázek se nebudou moci 

účastnit ty firmy, které mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele nebo které se dopustily 

korupčního jednání. Prosadíme změnu zákona o střetu zájmů, tak aby postihoval zneužívání 

informací a postavení při odchodu všech úředníků do soukromé sféry. Vznikne zákon o 

lobbingu. Nedoložený původ peněz bude zdaněn vysokou sankční daní. Toto opatření se bude 

výhradně týkat majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 2 mil. Kč, u nemovitosti v hodnotě 

přesahující 10 mil. Kč. 

Není pochyb o tom, že korupce má vážné dopady na fungování státu a celé 

společnosti. Korupce totiž ohrožuje samu podstatu demokracie a podkopává důvěru občanů 

v právní stát. Proto musí být boj s korupcí prioritou každé vlády, která to s demokracií myslí 

vážně. Je nutné vyslat jasný a vážně míněný signál všem orgánům činným v trestním řízení, 

že jejich aktivní práce na poli boje proti korupci je vítaná a nikdo za ni nebude plísněn či 

dokonce trestán. Současně s tím musí být jasně deklarovaná podpora aplikací zásady „padni 

komu padni “ v praxi. Podporujeme soubor vládních protikorupčních opatření, který 

považujeme za dobrý základ celkového boje s korupcí. Upravíme také fungování 

specializovaných policejních útvarů a posílíme speciální útvary státních zastupitelství. 

Rozšíříme působnost zákona o střetu zájmů, aby nebylo možné nadále zneužívat informaci a 

postavení při přechodu vysokých státních úředníků a politiků z veřejné do soukromé sféry. 

Prosadíme také zákon o lobbingu, který donutí politiky pod pokutou zveřejňovat informace o 

schůzkách s lobbisty, kteří se snaží ovlivnit jejich rozhodování. Bezodkladně přijmeme 

Úmluvu o boji proti korupci EU z roku 1997 a v jejím kontextu doplníme prováděcí české 

zákony. Dokončíme také ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci z roku 2003. Ukazuje se, že je 
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nutné zásadně zvýšit transparentnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků. Oblast 

veřejných zakázek patří v ČR k nejvíce diskutovaným problémům a je považována za jeden z 

největších zdrojů korupce. Navrhujeme proto vytvořit nový systém zadávání a kontroly 

veřejných zakázek, který lépe definuje celý systém, odpovědnost a kontrolu při veřejných 

výběrových řízeních. Zavedením povinných veřejných elektronických aukcí pro nákupy 

standardního zboží a služeb veřejnými institucemi posílíme průhlednost a zajistíme nižší 

ceny. Do výběrových řízení ve veřejné sféře se nebudou moci přihlásit firmy, které se 

prokazatelně dopustily korupčního jednání (tzv. černé listiny) nebo společnosti, které mají 

tzv. anonymní listinné akcie na majitele. 

 

Příloha č. 2: Volební program ODS 

Řešení, která pomáhají: Bez Vašeho hlasu to nepůjde 

 Korupce představuje společenské zlo prvního řádu. Omezíme prostor pro korupci a 

zrušíme nadbytečné regulace vytvářející prostor protekcionismu, klientelismu a korupčnímu 

jednání. Zprůhledníme veřejné zakázky, zvýšíme postihy za korupci. 

Transparentní veřejné finance. Urychlíme zřízení Státní pokladny a realizaci Účetní reformy 

veřejné správy, což přispěje ke zprůhlednění finančních toků a zefektivnění rozhodovacích 

procesů v oblasti veřejných financí. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na 

internetu. Výdaje státu tak budou transparentní a pod kontrolou veřejnosti. 

Boj proti korupci považuje ODS za jeden z klíčových úkolů pro všechny úrovně 

veřejné správy. Stavíme ho na třech pilířích: prevenci, průhlednosti a postihu. Omezíme 

prostor pro korupci a zrušíme nadbytečné regulace vytvářející prostor pro protekcionismus, 

klientelismus a korupční chování. Dlouhodobá úspěšnost boje s korupcí musí být založena na 

snižování byrokracie, počtu dotačních titulů a objemu dotací.  

Veřejné zakázky na internetu. Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy 

rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise až po vyúčtování budou 

zveřejněny. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou voleni losem. 

Větší transparentnost firem. Firmy, které se budou napříště ucházet o veřejné zakázky, o sobě 

budou muset povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a 

průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. 
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Veřejný seznam nezákonně jednajících firem. Ty firmy, které se při veřejné soutěži dopustí 

nezákonného jednání, budou zařazeny na veřejně kontrolovatelný seznam a nebudou se moci 

v následujících 5 letech ucházet o přidělení veřejné zakázky. 

Protikorupční soudní senáty. Zřídíme specializované soudní protikorupční senáty a zvláštní 

útvar působící při státním zastupitelství se zaměřením na korupci veřejných činitelů a korupci 

při veřejných zakázkách. 

Důsledné postihy korupce. Policie a justice musí mít účinné nástroje pro odhalování korupce 

(protikorupční agent, odposlechy a sledování, spolupracující svědkové, ukládání vysokých 

trestů), ty však nesmí být zneužitelné k omezování práv slušných občanů. Ti, kdo se dopustí 

korupce při veřejných zakázkách, veřejných soutěžích nebo dražbách, se nebudou moci po 

dobu stanovenou soudem účastnit dalších veřejných zakázek. 

Tvrdé tresty. V závažných případech prokázané korupce může odsouzenému propadnout 

majetek. Tomu, kdo bude odsouzen za korupci v souvislosti s veřejnými zakázkami, 

soutěžemi nebo dražbami, bude vždy vedle trestu odnětí svobody či peněžitého trestu uložen 

trest zákazu činnosti. V závažných případech mu může i propadnout majetek. 

Zvýšení odpovědnosti úředníků. Posílíme odpovědnost veřejných funkcionářů při správě 

majetku, založenou na principu rozšířené povinnosti veřejného funkcionáře nahradit škodu, 

kterou způsobil. 

 

Příloha č. 3: Volební program VV 

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ 

Politické elity už několikrát deklarovaly snahu bojovat proti korupci, ale akce typu 

„čisté ruce“ nepřinesly ke škodě občanů České republiky žádné výsledky. I když se 

novinářům daří odhalovat korupci, nikdy se žádný větší korupční případ nedotáhl do konce a 

viník korupce nikdy nebyl potrestán a odsouzen. Díky tomu se rozkrádání veřejných rozpočtů 

rozšiřuje. Česká republika dostává od Transparency International rok od roku horší hodnocení 

a ratifikace úmluvy OSN proti korupci se neustále odkládá. Přitom podle odhadů odborníků 

korupce okrádá každoročně státní rozpočet o 100 miliard korun. 

Uvědomujeme si, že korupce, podivné zadávání veřejných zakázek pod taktovkou 

neprůhledných výběrových řízení, střety osobních a veřejných zájmů a různé formy 

klientelismu jsou velkým nebezpečím dnešní společnosti, a odmítáme se s tímto stavem 

smířit. Vyvineme proto veškeré úsilí k snížení korupce. Boj s ní je klíčovou částí programu 
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Věcí veřejných. Navrhujeme taková opatření, která povedou k větší transparentnosti, ale 

zároveň i k profesionalitě, odpovědnosti a kvalitě rozhodování na všech úrovních veřejné 

správy. 

Hodláme zavést testy korupční odolnosti politiků a státních úředníků, které bude 

provádět speciální státní zastupitelství; za jasně daných podmínek bude možné zapojit i 

civilisty. Po vzoru Slovenska navrhneme zřízení speciálního protikorupčního soudu a státního 

zastupitelství, které se budou zabývat případy korupce ve státní správě a závažnou 

hospodářskou kriminalitou. Budou požívat maximální nezávislosti a na jejich výkon budou 

kladeny mimořádné požadavky na kvalitu, nestrannost a profesionalitu, stejně jako na vysoké 

morální standardy. Chceme zamezit účelovým reorganizacím Policie ČR – změny ve 

struktuře útvarů, které se zaměřují na odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality, 

budou možné pouze prostřednictvím zákona, nikoliv nahodile. Maximálně podpoříme 

odborné a materiální zázemí policejních útvarů, které se zaměřují na boj s korupcí a závažnou 

hospodářskou kriminalitou. Podporujeme institut tzv. spolupracujícího (korunního) svědka 

pro odhalování závažné trestné činnosti tak, aby bylo možné odhalovat nejvýše postavené 

figury v zločineckém podsvětí (osvědčilo se v USA, Velké Británii, ale i na Slovensku). Pro 

veřejné činitele usvědčené z korupce, zneužití pravomoci, podvodů, pletich a jiné závažné 

trestné činnosti prosazujeme zákaz práce ve státní správě. Zkorumpovaní úředníci nebudou 

mít nárok na žádné výslužné. Budeme prosazovat nulovou toleranci korupce v právnických 

profesích a v řadách policistů – jinými slovy, pokud bude těmto lidem prokázána korupce, 

budou navždy bez výslužného odstaveni od svých profesí. 

Prosazujeme zákaz zadávání veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou 

strukturou a zrušení akcie na doručitele. Maximálně podporujeme centrální nákup na 

ministerstvech a elektronické aukce, které jasně stanoví zodpovědnost jedné osoby za 

konkrétní veřejné zakázky. Podrobnosti v kapitole Ekonomika. Uzákoníme povinnost 

zveřejňovat veškeré informace o zadávání veřejných zakázek na internetu – zadávací 

podmínky pro výběrová řízení, kdo, jak, za kolik zakázku vyhrál, včetně jmen úředníků a 

politiků, kteří zasedají ve výběrových komisích. Veškeré uzavřené smlouvy o udělení 

veřejných zakázek včetně všech dodatků budou veřejně přístupné. Prosazujeme do zákona o 

veřejných zakázkách jasné a tvrdé sankce za jeho porušení. Budeme odstraňovat nesmyslné 

kvalifikační požadavky a výjimky, které umožňují udělit zakázku bez řádného veřejného 

výběrového řízení a omezují konkurenci. Chceme pokračovat v inventuře nemravných 

prodejů státního majetku – vymáhání škody prostřednictvím Evropské komise. Podporujeme 
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snížení limitů velikosti veřejných zakázek, u kterých se povinně vypisují veřejné soutěže, a to 

na polovinu, tzn. v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby na 1 

000 000 korun bez daně z přidané hodnoty a v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 

000 000 korun bez daně z přidané hodnoty. Prosazujeme zveřejňování informací o průběhu 

přidělování dotací a grantů (kdo dotaci získal, kolik dostal bodů celkem a v jednotlivých 

kategoriích; všechny vítězné projekty vyvěsíme na internet). Hodláme zavést finanční stropy 

pro volební kampaně politických stran. 

Prosazujeme posílení pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a rozšíříme jeho 

působnost i na samosprávu tak, aby jeho úředníci mohli udělovat tresty a sankce za nesprávné 

hospodaření a prokázanou korupci. Na pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu budeme 

klást vysoké nároky na maximální bezúhonnost, nestrannost, nezávislost a vysokou morální 

úroveň. To znamená, že nesmí být příslušníky žádné politické strany a musí projít prověrkou 

Národního bezpečnostního úřadu. Před výkonem funkce mimo jiné podepíší interní etický 

kodex úřadu. Zavedeme nulovou toleranci vůči korupci, stejně jako u právních profesí a 

policistů. Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu by pak měla být vymahatelná a naplnění 

uložených doporučení by měla být pro kontrolované instituce závazná. Zároveň by se 

kontrolní činnost měla rozšířit i na kraje a obce, aby se zvýšila kontrola nad jejich 

hospodařením. Podporujeme protikorupční audity na všech úrovních státní správy, které 

budou probíhat ve spolupráci s Transparency International ČR. 

Chceme změnit „náhubkový zákon“ tak, abychom skoncovali se státem uzákoněnou 

cenzurou, která brání zveřejnění korupčních kauz politiků. Novela trestního řádu (tzv. 

„náhubkový zákon“), která vešla v platnost 1. 4. 2009, znemožňuje českým médiím 

zveřejňovat informace z policejních odposlechů, stejně jako i identitu obětí závažných 

trestných činů. I když šlo původně o smysluplný zákon, který měl chránit totožnost 

nezletilých obětí trestných činů, byla do něj propašována část, která nejen narušuje svobodu 

slova v České republice, ale i svobodu na informace a místo obětí trestných činů chrání spíše 

politiky, kteří páchají trestné činy. Podpoříme zprůhlednění financování předvolebních 

kampaní – zavedeme povinnost jednoho jediného účtu pro politické strany a zveřejňování 

informací o darech, dárcích a financování politických stran na internetu. Budeme prosazovat 

zrušení trestů za šíření informací z registru majetkových přiznání politiků. Hodláme zdarma 

zpřístupnit majetková přiznání politiků na jedné webové stránce, kterou bude spravovat 

Ministerstvo vnitra ČR. Chceme změnit zákon o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 

106/1999 Sb.) tak, že občan bude mít nárok na jakoukoliv informaci o hospodaření s 
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veřejnými prostředky bez ohledu na to, zda se jedná o obchodní tajemství či nikoliv 

(vyškrtneme paragraf 9 z tohoto zákona). 

Chceme zavést povinnost zastupitelů, radních, starostů, primátorů, poslanců a 

senátorů, ale i ministrů, předsedy vlády a prezidenta podepisovat etický kodex. V prvé řadě 

prosadíme etický kodex v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zajistíme jeho 

důsledné vymáhání. Budeme prosazovat jednoznačný zákaz pobírání finančních odměn za 

pozice v dozorčích radách a představenstvech firem, které vlastní či spoluvlastní stát. 

Podporujeme povinnou jmenovitou evidenci hlasování vlády, obou komor Parlamentu ČR, 

rad a zastupitelstev krajů, měst a obcí – evidence bude přístupna veřejnosti na internetu. 

Veřejnost musí mít jasné informace o tom, kdo a jak rozhodoval a politici se tak nemohli 

schovávat za kolektivní anonymitu. Požadujeme omezení imunity poslanců a senátorů pouze 

na imunitu za projevy učiněné v Parlamentu ČR nebo v jeho orgánech. Po vzoru Německa 

budeme prosazovat sankce poslancům za neomluvenou opakovanou nepřítomnost na 

jednáních sněmovny či jednáních výborů. Budeme prosazovat zákon o státní službě, který 

bude jasně definovat práva a povinnosti státních zaměstnanců a povede k jejich větší 

odpovědnosti. Podpoříme ratifikaci úmluvy OSN proti korupci, která zaváže naše 

zákonodárce k přijetí dalších fungujících protikorupčních opatření. Chceme uzákonit 

odvolatelnost politiků – vzorem může být Finsko, kde je možné za ústavou jasně daných 

podmínek odvolat politika v průběhu volebního období. 

Požadujeme zákon, který dá jasná pravidla pro lobbing po vzoru USA či Evropského 

parlamentu, povinnou registraci lobbistů, kterou by zřizovalo ministerstvo vnitra, a pravidla 

pro financování kampaní. Registrovaný lobbista bude mít výhody vstupu do vybraných 

prostor Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, kde se může setkávat s politiky. Jako bonus 

budou registrovaní lobbisté měsíčně dostávat e-mailem program jednání a další informace z 

parlamentu. Další výhodou lobbistů, kteří se zaregistrují, je, že politici s nimi jednají 

zpravidla vstřícněji než s neregistrovanými. Mezi povinnosti registrovaných lobbistů bude 

patřit například dodržovat etický kodex lobbisty. Pokud jej poruší, bude jim zakázán vstup do 

budov Parlamentu ČR. 

 

 

 

  


