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Abstrakt 

Téma práce bude zaměřeno na první přímé prezidentské volby v České 

republice v roce 2013 z hlediska genderové rozdělení rolí kandidátek a 

kandidátů. Práce bude analyzovat, jak se aktéři volebního klání sebeprezentují a 

jak je prezentují jednotlivá média.  Cílem diplomové práce bude analyzovat z 

genderového pohledu průběh volební kampaně. Práce bude zaměřena na 

prezidentské kandidátky a kandidáty, jak se prezentují z hlediska genderu. Taktéž 

se zaměřím na vybraná média a budu analyzovat, jak média prezentují 

kandidátky a kandidáty z genderového hlediska. Analýza bude provedena na 

příkladu veřejných událostí a jejich mediálních reprezentací. Budu analyzovat 

data shromážděná po dobu volební kampaně, mediální výstupy a prohlášení 

aktérů sledovaných veřejných událostí. Důraz bude kladen na sledování chování 

a sebeprezentaci prezidentských kandidátek a kandidátů a na média. Cílem 

diplomové práce je předložit ucelený náhled, zda, popřípadě jak jednotliví 

kandidáti a kandidátky prezentují svůj gender a jak na ně z hlediska genderu 

pohlíží média.  

 

Abstract 

The theme of the work will focus on the first direct presidential elections 

in the Czech Republic in 2013 from the perspective of gender division of male 

and female candidates. The work will analyze the self-presentation of individual 



candidates and their presentation by the media. The aim of the thesis is to analyze 

the course of the campaign in terms of gender. It will also focus on selected 

media and map how they present male and female candidates also in terms of 

gender. The analysis will stem from public events and their representation by the 

media. I will analyze data collected during the campaign, performance in media 

and statements of the candidates, with special attention to the behavior and self-

presentation of male and female candidates and to the media. The aim of the 

work is to give a coherent view, whether and how the candidates present their 

gender and how the media present them in terms of gender. 
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Téma a cíl diplomové práce 

Diplomová práce se bude zabývat volební kampaní prezidentských voleb 

České republiky z hlediska genderu. Cílem diplomové práce bude analyzovat z 

genderového pohledu průběh volební kampaně. Domnívám se, že téma, které 

jsem se rozhodla zpracovat, je v české literatuře doposud ojedinělé. Je tomu tak 

samozřejmě i z důvodu zcela nového způsobu volby prezidenta České republiky, 

která umožňuje vznik nového prostoru vhodného pro zkoumání. Od října 2012 

vstoupí v účinnost ústavní zákon č. 71/2012, který zavádí přímou volbu hlavy 

státu. Nový způsob volby dává kandidátkám a kandidátům velký prostor pro 

svou sebeprezentaci. Taktéž je přímá volba velkým lákadlem pro zástupce médií.  

Teoretická část práce bude věnována vymezení pojmu gender a jeho 

uchopení v politickém rámci. Z pohledu rámce jazykového budu věnovat 

pozornost i tzv. generickému maskulinu. Tento mužský jazykový tvar je 

využíván převážně pro pojmenování profesí, či jiných sociálních vztahů. Dále se 

budu věnovat genderovým stereotypům, kdy je často navozována představa 

„maskulinního muže“ a „femininní ženy“. Ženám a mužům jsou již předem 

přiřazeny určité vlastnosti a dovednosti, to, jak mají vypadat a jak se chovat.  

V praktické části se zaměřím na prezidentské kandidátky a kandidáty, kdy 

budou zkoumáni z genderového pohledu: Jak se prezentují, jaké „hrají role“ z 
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Teze diplomové práce 



hlediska genderu. Pozornost bude taktéž zaměřena na média: Jak média pohlíží z 

genderového hlediska na prezidentské kandidátky a kandidáty, jak je prezentují a 

jaké role z hlediska genderu jim přisuzují. Předmětem zájmu bude, zda jsou 

médii používány prostřednictvím jazyka genderové stereotypy, které kandidátům 

a kandidátkám již předem vtisknou jistou roli.  

Práce bude vycházet metodologicky z diskursivní analýzy, kdy budu 

věnovat pozornost genderové a mediální rovině diskursu ve volební kampani 

kandidátek a kandidátů. Analýza bude provedena na příkladu veřejných událostí 

a jejich mediálních reprezentací. Budu analyzovat data shromážděná po dobu 

volební kampaně, mediální výstupy a prohlášení aktérů sledovaných veřejných 

událostí. Důraz bude kladen na sledování chování a sebeprezentaci 

prezidentských kandidátek a kandidátů a na média. Cílem diplomové práce je 

předložit ucelený náhled, zda, popřípadě jak jednotliví kandidáti a kandidátky 

„hrají“ své genderové role a jak na ně z hlediska genderu média pohlíží. 
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1. Teoretický úvod, vymezení pojmů  
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Úvod 

V diplomové práci se budu zabývat volební kampaní prezidentských voleb 

České republiky z hlediska genderu. Cílem diplomové práce bude analyzovat z 

genderového pohledu průběh volební kampaně. První kolo volby hlavy státu 

České republiky bylo vyhlášeno na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. Druhé 

kolo o dva týdny později ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Jde o první přímou 

volbu, kdy si svého prezidenta/prezidentku budou moci zvolit lidé a ne Parlament 

České republiky, jak tomu bylo doposud. Obsahem diplomové práce bude průběh 

předvolební kampaně a analyzování kandidátů a kandidátek, kteří šli do prvního 

kola prezidentské volby. Cílem práce je zmapovat, jakým způsobem jsou ženy a 

muži jako kandidátky a kandidáti prezentováni médii a jakým způsobem se sami 

prezentují. Práce je zaměřena na aktéry a aktérky, kterými jsou média a samotné 

kandidátky a kandidáty na post prezidentky či prezidenta České republiky. Bude 

zkoumáno, zda jsou médii reprodukovány genderové stereotypy a jak se 

jednotliví aktéři a aktérky prezidentských voleb prezentují z hlediska svého 

genderu. 

Téma, které jsem se rozhodla zpracovat, je v české literatuře doposud 

ojedinělé. Je tomu tak samozřejmě i z důvodu zcela nového způsobu volby 

prezidenta České republiky, která umožňuje vznik nového prostoru vhodného pro 

zkoumání. Od října 2012 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 71/2012 Sb., který byl 

schválený na přelomu let 2011/2012
1
, a který zavedl přímou volbu hlavy státu. 

Vedle ústavního zákonu byl přijat i prováděcí zákon č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky, který stanovuje podrobnosti týkající se navrhování 

kandidátek či kandidátů a vyhlašování výsledků voleb.
2
 Nový způsob volby dává 

kandidátkám a kandidátům velký prostor pro svou vlastní prezentaci. Taktéž je 

                                            
1
 Ústavní zákon, jímž se zavádí přímá volba prezidenta (71/2012 Sb.), dostupné na: 

http://www.usoud.cz/clanek/ustavni_zakon_71-2012, 11. 1. 2013. 

2
 Úplné znění zákona č 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (Zákon o volbě prezidenta republiky), dostupné na: 

http://zakony.kurzy.cz/275-2012-zakon-o-volbe-prezidenta-republiky/, 3. 3. 3013. 
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přímá volba velkým lákadlem pro média, která v ní nalézají bezpočet nových 

témat.  

Ráda bych se na chvíli zastavila nad pojmem kandidáti a kandidátky, se 

kterým operuji ve své práci. Zkoumat z genderového pohledu přípravy na 

prezidentské volby jsem začala již v době, kdy „skuteční“ kandidáti a „skutečné“ 

kandidátky ještě nebyli známi, jelikož se jednalo teprve o uchazeče a uchazečky o 

kandidátský post. Avšak pro zjednodušení ve své práci nerozlišuji mezi termínem 

uchazeč, uchazečka o kandidátský post na prezidenta, prezidentku České 

republiky a termínem kandidátka a kandidát na prezidentku, prezidenta České 

republiky tam, kde mluvím všeobecně. V té části, která se bude týkat uchazeček, 

a uchazečů pak jasně vymezím tento termín. Termínem kandidátka a kandidát 

myslím ty uchazeče a uchazečky, kteří splnili podmínky pro kandidaturu na 

prezidenta nebo prezidentku České republiky. 

V práci věnuji pozornost vybraným projevům prezidentských kandidátů a 

kandidátek, tomu, jak se prezentují ve svých oficiálních předvolebních klipech, 

v kandidátských debatách nebo ostatních médiích, které využívají pro svou 

vlastní prezentaci. Dále budu monitorovat, jak z genderového pohledu média 

prezentují jednotlivé uchazeče a uchazečky o post prezidenta či prezidentky 

České republiky a do jaké role je staví a jaké role kandidátkám a kandidátům 

z genderového hlediska předem přiřazují.  

Teoretická část práce bude věnována vymezení pojmu gender a jeho 

uchopení v politické kampani, kdy bude zkoumáno, jak svůj gender představují 

kandidáti a kandidátky a jak na ně pohlížejí média. Součástí zkoumání genderu 

ve volební kampani bude také lingvistická rovina práce. V genderové lingvistice 

se výzkum zaměřuje na rozdíly ve vyjadřování mužů a žen, všímá si odlišností 

v mluvě obou pohlaví a studuje, jakým způsobem jsou v jazyce zakotveny ženské 

a mužské role. Přínosem genderové lingvistiky je pak převážně upozornění na 

problematiku nadužívání tzv. generického maskulina nejen v médiích, ale mluvě 
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obecně.
3
 Na druhou stranu v médiích se genderová korektnost v písemném textu 

udržuje velmi nesnadno, jelikož nejde ani tak o jazykovou korektnost, jako o 

úsporu rozsahu textu. Novináři a novinářky obvykle mají pevně vyhrazený 

prostor, jak obsáhlý může být jejich text a při dodržování genderové korektnosti 

v jazyce by se rozsah textu neúměrně natáhl a i text samotný by mohl ztratit 

spád. Je proto jen na jejich zdravém úsudku jak s jazykem naloží.  

V diplomové práci se v lingvistické rovině budu zabývat tzv. generickým 

maskulinem – mužským jazykovým tvarem, který je využíván převážně pro 

pojmenování profesí či jiných sociálních vztahů. Dále se budu věnovat 

genderovým stereotypům, popřípadě metaforám, kdy je často navozována 

představa tradičně chápaného „maskulinního muže“ a tradičně chápané 

„femininní ženy“. Ženám a mužům jsou již předem přiřazeny určité vlastnosti a 

dovednosti, jak mají vypadat a jaké chování je od nich očekáváno.  

 

Následující část práce se zaměří na prezidentské kandidátky a kandidáty, 

jejichž reálná sebeprezentace v rámci předvolební kampaně bude zkoumána 

z hlediska genderu. Budou sledovány čtyři základní okruhy genderové 

sebeprezentace kandidátek a kandidátů. Zda a jak používají tzv. generické 

maskulinum, jak se sami prezentují prostřednictvím svých oficiálních webových 

stránek a předvolebních klipů. Bude sledována vizuální stránka kandidátů a 

kandidátek, a to jak v televizi, kdy budou sledována gesta a vzhled, tak 

v rozhlase, kdy se zaměřím na popis kandidátek a kandidátů rozhlasovými 

moderátory. Dále se zaměřím také na přítomnost partnerky či partnera 

jednotlivých kandidátů a kandidátek na post hlavy státu. Pozornost bude taktéž 

zaměřena na média. Jak média nazírají z genderového pohledu na prezidentské 

kandidátky a kandidáty a jak je prezentují. Předmětem zájmu bude mimo jiné, 

                                            
3
 Zelenková, K. (2007). Genderová lingvistika a generické maskulinum, dostupné na: 

http://www.zenyamedia.estranky.cz/clanky/zeny-nejen-v-jazyce/genderova-lingvistika-

a-genericke-maskulinum.html, 3. 3. 2013. 
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zda jsou médii používány prostřednictvím jazyka genderové stereotypy, které 

kandidátům a kandidátkám již předem vtisknou jistou roli. 

Bude použita metoda diskursivní analýzy, kdy bude věnována pozornost 

mediální rovině sebe/prezentace kandidátek a kandidátů v předvolební kampani. 

V metodě diskursivní analýzy je diskurs vnímán jako užití jazyka či jiných 

znakových systémů členy společnosti v určité oblasti sociálního života a 

v komunikaci o určitém tématu. Právě díky znalosti jistého socio-kulturního 

prostředí je možné pak jazyk, resp. texty interpretovat.
4
 Takto definuje diskurs 

Homoláč ve své studii. Jde tedy o významovou reprezentaci skutečnosti, která 

ovšem nemůže být nikdy objektivní a daná, jelikož každá společnost, resp. každý 

jedinec vnímá svět skrze svou vlastní interpretaci. Fairclough ve své práci 

představuje diskurs ve třech dimenzích. Diskurs jako text, jako diskursivní praxi 

a za třetí jako praxi sociální. Ten pak užívá ve třech možných významech, kdy 

může být diskurs aspektem sociální praxe, formou jazyka v určité sociální oblasti 

nebo může být diskurs chápán jako způsob mluvy v určité partikulární 

perspektivě.
5
 Tyto oblasti nejsou striktně rozděleny a navzájem se překrývají. Pro 

diplomovou práci je klíčové zkoumat diskurs jako text, kdy je na něj nahlíženo 

jako na formu jazyka a specifického vyjadřování. Fairclough rozlišuje 

v diskursivní analýze postupy, které se odrážejí v trojdimenzionálním pojetí 

diskursu.  

Proces, který se zabývá analýzou textu, se nazývá deskripcí. Analýza 

diskursivní a sociální praxe je pak interpretací.
6
 Pomocí deskripce je možné 

                                            
4
 Homoláč, J. (2006). Diskurs o migraci Romů na příkladu internetových diskuzí. 

Sociologický časopis. 42(2), s. 329. 

5
 Fairclough, N. (1992). A social Theory of Discourse . In Discourse and Social 

Change. (Cambridge: Polity press), s. 72 -73. 

6
 Fairclough, N. (1992). A social Theory of Discourse . In Discourse and Social 

Change. (Cambridge: Polity press), s. 72. 
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zkoumat formální stránku textu, kdy se analýza zaměřuje na jednotlivé 

lingvistické znaky, jako jsou slovní zásoba, gramatika, soudržnost textu a 

struktura řeči.
7
 Interpretace pak doplňuje lingvistickou stránku analýzy, která se 

zabývá produkcí a interpretací samotného textu. Interpretační analýza se zabývá 

tím, co a jak je skrze vybrané texty produkováno.
8
 Pro interpretační analýzu je 

důležité, aby analytičky a analytikové znali dobře sociální prostředí zkoumaného 

zájmu a uměli se pohybovat v sociálních vztazích. Jen tak je možné vyhodnotit 

zkoumanou skutečnost. Ovšem jak už bylo jednou zmíněno, v diskursivní 

analýze nelze být objektivní, jelikož chápání skutečnosti je u každé společnosti, 

potažmo jedince odlišné.  

Analýza bude provedena na příkladu veřejných událostí a jejich 

mediálních prezentací. Budou analyzována data shromážděná po dobu volební 

kampaně, mediální výstupy a prohlášení aktérů sledovaných veřejných událostí. 

Důraz bude kladen na sledování chování a sebeprezentaci prezidentských 

kandidátek a kandidátů v médiích a jejich prezentaci médii. Budou sledovány 

předvolební televizní spoty prezidentských kandidátů a kandidátek a to 

v časovém rozmezí od 29. prosince 2012 do 9. ledna 2013 na kanálu České 

televize a Čt 24. Taktéž bude analyzován pořad Českého rozhlasu „Hledá se 

prezident“, který byl vysílán od 5. do 21. prosince 2012. Dále budou zkoumány 

deníky Mladá fronta Dnes a Blesk od 3. prosince 2012 do 11. ledna 2013, kdy 

odstartovala první přímá volba prezidenta/prezidentky v České republice. 

Nakonec bude analyzována prezidentská superdebata, kterou 10. ledna 2013 

vysílala Čt 24. Cílem diplomové práce je předložit ucelený náhled, jak se 

                                                                                                                                       
Zde se vyskytuje rozdíl oproti jeho ranějšímu dílu, kde ještě rozlišuje kromě deskripce a 

interpretace i explanaci. Fairclough, N. (1989). Language and power (London: 

Longman Inc), s. 26. 

7
 Fairclough, N. (1992). A social Theory of Discourse . In Discourse and Social 

Change. (Cambridge: Polity press), s. 74. 

8
 Fairclough, N. (1992). A social Theory of Discourse . In Discourse and Social 

Change. (Cambridge: Polity press), s. 85. 
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jednotliví kandidáti a jednotlivé kandidátky prezentují a jak na ně z hlediska 

genderu média pohlíží.  

V diplomové práci budou sledovány jak tištěná periodika, tak i zdroje 

elektronické. Po shromáždění dostupných informací, které se věnují vytyčenému 

problému, bude přistoupeno k jejich kritickému zhodnocení a zanalyzování. 

Rovněž bude zkoumána prezentace kandidátek a kandidátů v předem určených 

médiích.   

K formulování závěrů v diplomové práci na základě zkoumaných 

podkladů bude zpracována analýza obsahu získaných informací. Poznatky 

z čerpané literatury mi dobře posloužily k pochopení a snadnějšímu hodnocení 

zkoumané genderové problematiky. Na tomto místě bych ráda vyzvedla 

literaturu, která mi pomohla k akademickému uchopení zkoumané problematiky. 

Co se týče sekundární literatury, shledávám jako velmi užitečnou práci 

Fairclougha, která je rozebírána v jeho knihách Discourse and Social Change a 

Media Discourse. Ve své práci Fairclough vymezuje pojem diskurs, který chápe 

jako určitou formu sociální praxe. Fairclough se věnuje mediální rovině diskursu, 

kterou jsem taktéž využívala ve své práci. Média chápe jako součást sociální 

dimenze, kterou jsou ovlivňována a zároveň média mají tu moc ovlivňovat 

sociální dimenzi. Jeho vědecké dílo hodnotím jako velmi přínosné pro vymezení 

teoretického rámce diplomové práce. Další klíčovou literaturou pro mě byla 

kniha Goffmana Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. 

V praktické části mi Goffmanovo dílo posloužilo přehlednějšímu rozlišení 

jednotlivých aktérek a aktérů, které jsem analyzovala. Jako zdánlivě prostou, 

avšak důležitou myšlenku shledávám, že jednotliví aktéři a aktérky hrají pouze 

své role a to jak se prezentují navenek, záleží jen na nich a obecenstvu, čímž 

Goffman chápe všechny kromě samotných hráčů.  

V praktické části jsem sledovala informační média, kterými byla 

veřejnoprávní Česká televize a její kanál Čt 24 a to z toho důvodu, že právě toto 

médium o prezidentské kampani informovalo nejčastěji a konstantně v čase. 

V části, ve které zkoumám novinové články, mi sloužily jako zkoumaný materiál 
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Blesk a Mladá fronta Dnes, jelikož tato dvě denní periodika patří mezi nejčtenější 

na českém trhu. 

Na základě posouzení a zhodnocení získaných informací o genderové 

sebe/prezentaci prezidentských kandidátů a kandidátek, bude úkolem diplomové 

práce poukázat na to, jak se kandidátky, resp. kandidáti a média staví ke 

genderové odlišnosti jednotlivých účastníků a účastnic volebního boje.  

Struktura a obsah práce, které jsem zvolila, zůstaly totožné se strukturou a 

obsahem představeným v projektu diplomové práce. Nejprve v práci rozeberu 

teoretický aparát, vymezím jednotlivé pojmy týkající se genderu a následně 

přejdu k zanalyzování předvolební kampaně kandidátek a kandidátů 

z genderového hlediska. 

Do diplomové práce nebyli zařazeni ti kandidáti, kteří nenasbírali 

dostatečný počet hlasů a kterým soud nevyhověl v jejich stížnosti na postup 

sčítání jednotlivých hlasů Ministerstvem vnitra. Těmito kandidáty byli Vladimír 

Dlouhý a Tomio Okamura. Počátek práce bude věnován kapitole, ve které bude 

nastíněn teoretický aparát, s nímž bude na dalších stránkách operováno. 

 

1. Teoretický úvod 

 

1. 1. Dramaturgická analýza  

V teoretické části diplomové práci je operováno s teorií Ervinga Goffmana 

a jeho konceptem dramaturgické analýzy. Na následujících řádkách bych ráda 

vysvětlila, proč jsem použila koncept tohoto autora.  

Autor teze, Erving Goffman, zformuloval koncept dramaturgické analýzy. 

Nesporná výhoda analýzy tkví v tom, že může pomoci lépe se zorientovat ve 

zkoumaném problému při analyzování jednotlivých kandidátů a kandidátek, 

jelikož pomůže rozdělit a označit jednotlivé role kandidujících účastnic a 

účastníků prezidentské volby. Goffman si název a termíny svého konceptu 
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vypůjčil z divadelního prostředí. Podle Goffmana má každý jedinec svou roli 

v různých sociálních interakcích a každá sociální interakce probíhá v určitém 

prostředí. Právě prostředí, v němž se aktér/aktérka nachází, ovlivňuje jeho roli a 

chování. Goffman tvrdí, že člověk jedná tak, aby o sobě před obecenstvem 

vytvořil co nejpříznivější obraz.
9
 Aby jedinec takového výsledku dosáhl, některé 

charakteristiky své osobnosti upozadí, jiné přibarví.  

Tento koncept lze aplikovat na prezidentské kandidátky a kandidáty, pro 

něž je v době volební kampaně „hrát divadlo“ na své potencionální voliče, 

potažmo celou širokou veřejnost klíčové. Díky své schopnosti hrát svou roli 

přesvědčivě, mohou kandidátky a kandidáti získat tolik důležité voličské hlasy. 

Jakou roli volební tým pro své kandidáty a kandidátky vytvoří, takový okruh 

voličů mohou získat. Konkrétně bude tento Goffmanův přístup využit 

v analyzování sebeprezentace kandidátek a kandidátů, kdy bude zkoumáno, jak 

se prezentují v odlišných sociálních prostředích, ať už se jedná o prezidentské 

debaty, či předvolebních setkání s občany. 

 

1.2. Gender 

Diplomová práce se zaměřuje na genderové otázky v oblasti volební 

kampaně. Jelikož se v práci často operuje s termínem gender, domnívám se, že 

by bylo vhodné se zaměřit na samotný obsah slova gender. 

Pojem gender pochází z řečtiny a v překladu znamená „rod“. Termínem 

gender se rozumí sociální pohlaví či sociální rod, jehož význam je odvozen od 

dnešního anglického jazyka. Na rozdíl od biologického pohlaví (v angličtině pod 

termínem „sex“) se gender nedělí jen na muž/žena, ale zastupuje celou řadu 

charakteristik ležících na ose s póly maskulinita/feminita. Tyto charakteristiky se 

pak u jedince mohou vyskytovat nezávisle na jeho biologickém pohlaví, jelikož 

                                            
9
 Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě 

(Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon), s. 10. 
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identita jedince je vtištěna do konkrétního kulturního a jazykového prostředí, 

které se podílí na vývoji ženství či mužství. Naše moderní západní společnost 

však předpokládá, že feminita je výhradou žen a maskulinita se přičítá zas 

mužům.
10

 Opačný postoj k významu slova gender zaujímá například Connell, 

když ve své práci tvrdí, že pojem gender znamená: „the cultural difference of 

women from men, based on the biological division between male and female.“
11

 

Jak píše Valdrová v úvodu své knihy Gender a společnost: „gender je vztahový 

koncept – gender vzniká v interakci.“
12

 Gender, jako jeden ze základních 

sociálních konstruktů je vnímán jako koncept vztahový, jelikož maskulinita je 

vždy spojována s feminitou a naopak. Jedna bez druhé by nedávaly smysl. Proto 

na utváření sociálního pohlaví mají obrovský vliv rodina, vzdělávací instituce, 

které dítě navštěvuje ve věku, kdy si utváří svůj postoj k pohlaví a které určují 

směr vnímání genderu v dané společnosti.
13

 

                                            
10

 Oakley A. (2000). Pohlaví, gender a společnost (Praha: Portál), s. 121 - 130. 

11
 Connell, R. W. (2002). Gender (Cambridge: Polity press), s. 8. 

12
 Valdrová, J. (2006). Gender a společnost (Ústí nad Labem: Universita Jana 

Evangelisty Purkyně), s. 6. 

13
 K rozmachu genderových studií došlo v 60. a 70. letech 20. století v souvislosti 

s druhou vlnou ženských hnutí. Tato vlna probíhala především v nekomunistických 

zemích. Ve Spojených státech byla spjata se studentským hnutím,  hnutím hippies a 

bojem za lidská práva. Úspěch druhé vlny je však podpořen první vlnou ženského hnutí, 

kdy ženy žádaly rovný přístup univerzitního vzdělávání. Cíle se jim podařilo dosáhnout 

v širším kontextu na počátku 20. století. Další půlstoletí pak trvalo, než se na 

akademické půdě začalo zabývat tím, jakou roli plní ženy ve společnosti. V druhé vlně 

feminismu si ženy začaly uvědomovat, že ač mají formálně rovnoprávný přístup ke 

vzdělávání, realita byla mnohdy odlišná. Ovšem nešlo jen o reálně rovný přístup ke 

vzdělání. Pro ženy bylo šokem, že ač v období světových válek a v čase po ukončení se 

podílely rovným dílem na fungování válkami zasažených zemí, po čase byly opět 

staženy do soukromé sféry a jejich zásluhy na poválečné obnově byly ignorovány. 

Najednou bylo společensky nevhodné, aby žena, která již porodila, se vracela zpět do 

práce. Budování kariéry „na úkor“ rodiny bylo považováno za sobeckost a na tyto ženy 
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Každý jedinec má svou vlastní genderovou identitu, což znamená, že jak 

se muž nebo žena chovají, souvisí s feminním, či maskulinním statusem každého 

jedince.
14

 Tento status je určen sociálním a kulturním prostředím dané 

                                                                                                                                       
společnost hleděla často s nedůvěrou v jejich ženství. (Valdrová, J. (2006). Gender a 

společnost (Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), s. 195.) Druhá vlna 

feminismu se zabývala otázkami práva svobodného uplatnění v práci, práva na 

seberealizaci nejen skrze rodinu a taktéž práva na plánování počtu dětí, s čímž úzce 

souviselo právo na antikoncepci. „Feministický diskurs sedmdesátých let minulého 

století napomohl ženám a mužům ve vyspělých demokratických zemích uvědomit si a 

ovlivnit své pozice, ambice a šance. Zpochybnil „tradiční“ dělbu rolí a rozšířil tak 

hranice svobodného utváření generové identity. Dal vzniknout generovým studiím a 

zintenzívnil tvorbu politik a institucí na podporu rovného zacházení s pohlavími.“ 

(Valdrová, J. (2006). Gender a společnost (Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně), s. 195.)  

14
  Mnoho vědkyň a vědců se začalo podrobně zabývat ženskými právy a postavením 

žen ve společnosti. Na tomto základě se začala pomalu tvořit genderová studia a s nimi 

spojený samotný pojem gender, jako jev, který je podmíněn dobou, kulturou a 

společností. Genderová studia zkoumají vztah mezi gendery a pochopení genderu 

v různých socio-kulturních skupinách. Je však nutné se zmínit, že tato idea platila jen 

v západním světě, kdežto v zemích sovětského bloku byly feministky označovány za 

„bláznivé ženské“ a genderová studia byla považována za buržoazní přežitek. Teprve až 

po pádu komunismu se mohla genderová studia rozvíjet i u nás, v Československé 

republice. V komunistickém období byly ženy naoko „zrovnoprávněny“ po pracovní 

stránce. Pravdou ale zůstává, že o ženské emancipaci se hovořit nedá. Byl to spíš 

důsledek socialistické ideologie, kdy spíše na pohlaví se hledělo na třídní příslušnost. 

Jak píše Wagnerová, oblast produkce a trhu práce se stala hlavním místem k realizaci 

ženské emancipace, kdy ženy byly „vysílány“ do pracovního procesu z oblasti 

domácího hospodaření, které bylo pro marxistickou ideologii neproduktivní.  Ženské 

hnutí bylo v českých zemích postupně utvářeno především ve snaze umožnit rovný 

přístup ke vzdělání. K těmto snahám docházelo od 60. let 19. století, především díky 

Americkému klubu dam. Následně se pak snahy po dosažení rovného přístupu ke 

vzdělání přesunuly ke snaze o rovné pracovní příležitosti. V 90. letech, těsně po pádu 
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společnosti.  Jak píše Čermáková: „genderová identita a genderové role pak tvoří 

rub a líc stejné mince.“
15

 Genderové identity se tedy, stejně jako gender 

samotný, mění v čase i prostředí a neplatí tedy, že by byly neměnné. Proto jsem 

se zaměřila v práci na zkoumání genderové identity jednotlivých prezidentských 

kandidátek a kandidátů. 

 

1.2.1. Pohlaví a gender 

Termínem pohlaví označujeme biologické rozdíly mezi mužem a ženou. 

Tyto rozdíly jsou z hlediska vývoje v čase, místa působení a kulturně-

společenského hlediska konstantní a neměnné.
16

 Biologické pohlaví tvoří: 

„pohlaví chromozomální, pohlaví gonadální, které je dané typem pohlavích žláz, 

pohlaví vnějších a vnitřních genitálií, hormonální pohlaví (hladiny mužských a 

ženských hormonů), psychosexuální mozková centra predisponující jádrovou 

pohlavní identitu (míra pro emocionální souhlas) a fenotypické pohlaví 

(sekundární pohlavní znaky jako ňadra, typ ochlupení, rozložení tuku, kosterní 

                                                                                                                                       
komunistického režimu se na feministická hnutí hledělo s nedůvěrou a české feministky 

byly považovány za exotická stvoření. Bohužel tento pohled se ne zcela podařilo 

vymazat do dnešní doby.  Dalším negativem pro ženskou emancipaci bylo také 

obnovení kapitalistických vlastnických vztahů, kdy svá postavení upevnili muži. Ale i 

přes tyto skutečnosti socialismus, podle Wagnerové zanechal vysoký standard docílené 

emancipace žen, v podobě vysoké kvalifikace a vzdělanosti a integrace žen do 

veřejného pracovního prostoru. Wagnerová, A. (2009). Co přinesl a co nepřinesl 

českým ženám socialistický model rovnoprávnosti – aneb nejen jesle a traktoristky. In: 

Sokačová, L. Gender a demokracie: 1989 – 2009 (Praha: Gender studies, o.p.s.), s. 11 – 

19. 

15
 Čermáková, M. Genderové identity – ekonomické a sociální souvislosti, dostupné na: 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=227&lst=120, 15. 3. 2013. 

16
 Oakley A. (2000). Pohlaví, gender a společnost (Praha: Portál), s. 121. 
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rozdíly apod.)“.
17

 Termín gender jako sociální konstrukt, je pojmem, který 

v sobě zahrnuje znaky sociálních dimenzí rodové identity.  

Jak píše Oakley ve své knize Pohlaví, gender a společnost: „‚pohlaví‘ je 

biologický termín, ‚gender‘ je pojem psychologicko-kulturní.“
18

 A i přesto, že je 

zkušenost odlišná, skutečností je, že ženské pohlaví nepatří výlučně k ženskému 

genderu a mužské zas k mužskému genderu. Antropologie je plná příkladů, kdy 

různé kultury chápou gender odlišně, než jak ho chápe moderní západní svět. 

K nejznámějším příkladům převrácení genderových rolí patří kmen Čambuli. 

Ve třicátých letech dvacátého století zkoumala Margaret Mead tento kmen z 

Nové Guinei. Na jejich příkladu bych ráda ilustrovala, že ne každá kultura nahlíží 

na rozdělení genderových rolí tak jako západní. Ženy zde plní roli určenou 

mužům v západní společnosti a muži jsou tu považováni za ty, kteří se parádí, 

klevetí a starají se o pohodlí druhých.
19

  

Na výše zmíněném příkladu může být formulována teze, že k jakému 

genderu jedinec náleží, je velice ovlivněno kulturou a společností, ve které se 

nachází a vyrůstá. Proto je pojem gender sociálním konstruktem,  který vede k 

sociálně konstruovaným rozdílům v chování, očekávání či postojích mužů a žen. 

Obvykle se chlapci identifikují s muži a dívky se ženami. Touto identifikací tak 

vzniká genderová identita.
20

 Dále je pro genderové konstrukce příznačná 

pluralita. V každé kultuře existuje vedle sebe více definic maskulinity a feminity, 

které však nemusí být rovnocenné. Mezi tyto definice patří i tzv. hegemonní 

maskulinita a preferovaná feminita.
21

 Podle těchto definic je každý jedinec dané 

skupiny posuzován ostatními a taktéž každý jedinec se přiřazuje k té či oné 

definici. V naší kultuře je hegemonní maskulinita spojována s dominancí, silou, 

                                            
17

 Janošová, P. (2008). Dívčí a chlapecká identita – Vývoj a úskalí (Praha: Grada), s. 39. 

18
 Oakley A. (2000). Pohlaví, gender a společnost (Praha: Portál), s. 121. 

19
 Meadová, M. (2010). Pohlaví a temperament u tří primitivních společností (Praha: 

Sociologické nakladatelství), s. 277 – 286. 

20
 Oakley A. (2000). Pohlaví, gender a společnost (Praha: Portál), s. 129. 

21
 Connell, R. W. (2005). Masculinities (Berkeley: University of California Press), s. 77. 
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technickou zručností atd. Naopak preferovaná feminita je orientována na 

emocionalitu, péči nebo pasivitu. Obě tyto konstrukce jsou heteronormativní. To 

znamená, že normální ženou/normálním mužem je v naší kultuře heterosexuální 

jedinec.
22

 Valdrová na svých stránkách odkazuje na přehled tradičních rolí žen a 

mužů badatelky Hausen. Ta píše, že ženy jsou předurčeny pro soukromý prostor 

a domácký život, zatímco muži ovládají prostor veřejný. Ženy jsou pasivní, jsou 

kolísavé, slabé a skromné. Mužům je zas tradičně přisuzována aktivita, pevnost a 

statečnost. Ženy jsou spíše emocionální - citlivé, vstřícné, ochotné, muži se 

vyznačují v přehledu Hausen jako racionální – jsou rozumní a oduševnělí. Mezi 

ctnosti žen patří cudnost, zručnost, laskavost, půvab a krása. Mezi mužské ctnosti 

zas badatelka zahrnuje důstojnost.
23

  

 

1.2.2. Genderové role 

Co jsou a jak vznikají genderové role? Když hovoříme o genderových 

rolích, máme na mysli společenské role, které jsou přiřazovány jedinci podle 

pohlaví na základě kulturních zvyklostí dané sociální skupiny. Proto se role 

mohou lišit a to co je typické pro jednu kulturu se nemusí shodovat s kulturou 

druhou. Role se mohou lišit jak podle příslušnosti k dané kultuře, vrstvě, tak lze 

nalézt rozdílnosti i v čase.  

Již narozením je ke každému pohlaví připsán určitý gender. Od útlého 

věku jsou jedinci připisovány genderové role, podle kterých se očekává, že se 

bude chovat. Dívky jsou obvykle vychovávány, aby byly milé a hodné, naopak 

od chlapců se očekává dominance a vlastní názor. Dívky si v útlém věku hrají na 

princezny, které čekají, až je zachrání udatný rytíř, na kuchařky, ošetřovatelky 

                                            
22

 Hegemonic maskulinity, dostupné na:  

http://www.sexandgender.net/2009/09/23/hegemonic-masculinity/, 3. 4. 2013.  

23
 Genderová identita, dostupné na: http://www.valdrova.cz/news/21/20/zena-muz-a-

socialni-pohlavi, 9. 5. 2013. 

http://www.sexandgender.net/2009/09/23/hegemonic-masculinity/
http://www.valdrova.cz/news/21/20/zena-muz-a-socialni-pohlavi
http://www.valdrova.cz/news/21/20/zena-muz-a-socialni-pohlavi
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panenek a zvířátek. Chlapci jsou zas indiáni, bandité, policisté nebo hasiči. Už 

odmala jsou nám přisuzovány genderové stereotypy a my se jich ochotně držíme. 

Pokud se však chlapec vymyká běžnému přiřazení genderových rolí, pak je 

označován za „babu“, „bábovku“, že se chová „zženštile“ či jinými nepříliš 

lichotivými výrazy. Pokud se ale dívka chová „jako kluk“, pak ji společnost 

obvykle označuje jako „divošku“ a toto prohození rolí pohlaví a genderu není tak 

pohoršující jako právě u chlapců. Genderové role jsou ovlivněny nejen rodinou, 

ale velkou váhu na jejich utváření mají i státní výchovné instituce, jakými jsou 

školka nebo škola. Ve školce jsou hračky rozděleny na „klučičí“ a „holčičí“, 

dívky mají růžový kelímek na kartáček a chlapci zas modrý. V první třídě, kdy se 

malé děti učí číst a psát, neustále dokola předčítají a opisují „máma mele 

maso“.
24

  

 

1.3. Gender a politika 

Pokud se diplomová práce zaměřuje na gender ve volební kampani 

prezidentských kandidátek a kandidátů, je důležité napsat, jak jsou ženy zapojeny 

do vrcholné politiky.  Je neoddiskutovatelnou skutečností, že ženy jsou 

v politických funkcích podreprezentovány.  Některé země aplikují zavedení kvót, 

které nařizují, jaké nejmenší procento žen je nutné mít v jednotlivých politických 

funkcích. Postavení ženy ve společnosti je významným ukazatelem celkové 

vyspělosti oné sociální skupiny. Vysoká kultura demokracie v zemi se váže 

s politickým statusem ženy, se zastoupením žen ve veřejném životě, podílením se 

žen na ekonomické produkci nebo svobodnou volbou ženy mezi mateřskou a 

pracovní náplní.  Proto se nízká účast žen v politice považuje za důsledek 

                                            
24

 Karsten, H. (2006). Ženy – Muži: genderové role, jejich původ a vývoj (Praha: Portál), 

s. 63 – 82. 
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upozadění žen ve veřejném životě společnosti, ať už ze strany společnosti, či žen 

samotných.
25

 

Co se týče situace v České republice, jsou ženy výrazně 

podreprezentovány ve všech hlavních politických institucích. Podle statistiky, 

kterou zveřejnilo na svých internetových stránkách Fórum 50 %, o. s., je nejméně 

žen zastoupeno v Senátu (17, 3 % zastoupení), na druhém místě v nejmenším 

zastoupení žen je vláda (18, 8 %), pak jsou to pozice v krajských zastupitelstvech 

(19, 7 %), lépe zastoupeny jsou ženy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky s 22% zastoupení žen. Největší zastoupení žen je v obecních a 

městských zastupitelstvech, kde jsou ženy zastoupeny 26%.
26

 I když s postupující 

dobou procento zastoupení žen v politických funkcích stoupá, i přesto nepanuje 

rovné rozložení funkcí mezi muže a ženy. V České republice jako i v ostatních 

zemích Evropské unie existuje rovnoprávnost pohlaví před zákonem a zákon 

nejenže zakazuje diskriminaci z hlediska pohlaví, ale také definuje rovnoprávnost 

žen a mužů v usilování o volené i delegované funkce v politických oblastech. A i 

přes tuto skutečnost existuje stále velký rozpor mezi formálním principem 

rovnosti všech pohlaví a realitou.
27

 Podle Havelkové však překážkou pro vyšší 

reprezentaci žen a jejich participace ve vrcholné politice není nezájem žen 

samotných či voličů a voliček. Na vině taktéž není volební systém jako takový, 

ale za hlavní příčinu je pokládán: „vnitrostranický proces nominace při 

sestavování volebních kandidátních listin.“
28

 Taktéž se promítla do přímé volby 

hlavy státu neochota stran nominovat ženy, jelikož ani jedna z kandidujících žen 

                                            
25

 Filadelfiová, J. a kol. (2000). Ženy v politike – dosledok tranzície verejnej politiky? 

(Bratislava: Interlingua), s. 4. 

26
 Statistiky a analýzy, dostupné na: http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice, 10. 3. 

2013. 

27
 Rakušanová, P. (2006). Česká politika: ženy v labyrintu mužů (Praha: Fórum 50 %, o. 

s.), s. 7. 

28
 Havelková, H. (2002). Politická reprezentace žen v České republice. In: Cviková, J., 

Juráňová, J. Hlasy žien – Aspekty ženskej politiky. Záujmové združenie žien (Bratislava: 

Aspekt), s. 95. 
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nebyla oficiálně nominována politickou stranou. Jak píše Rakušanová, postavení 

žen ve vrcholné politice, především na parlamentní úrovni, se postupem času 

pomalu zlepšuje. Ženy jsou z části identifikovány s humanitními oblastmi 

politiky, které jsou vnímány jako méně prestižní. A i přesto, že v poslední době 

má Česká republika v nejužším vedení dvě ženy
29

, je tato skutečnost spíše 

výjimkou. Proto, aby byly ženy rovně reprezentovány v politických funkcích, ale 

nejen zde, je nápomocno několik strategií genderové rovnosti. Rakušanová 

rozlišuje tři základní. Jsou to rétorické strategie, pod které lze přiřadit oficiální 

prohlášení o rovnosti žen a mužů v jednotlivých společenských oblastech. 

Druhou strategií jsou rovné příležitosti, pod kterými si lze představit 

implementaci aktivních opatření, kdy jsou podpořeny snahy o vyšší reprezentaci 

žen. Třetí strategií je pozitivní akce, která: „usiluje o zahájení a pokračování 

procesu směřujícího k dosažení rovných příležitostí mužů a žen za cenu 

dočasného narušení rovných práv.“
30

 Pod třetí kategorii lze přiřadit diskutované 

kvóty, které často rozdělují společnost na dva tábory, které jen těžko hledají 

společnou řeč. Kvóty lze rozčlenit na formální a neformální. Formální kvóty jsou 

zavedeny zákonem a často jejich neplnění může být potrestáno sankcí. Mezi 

neformální kvóty patří doporučení, na jejichž základě politické strany regulují 

svůj výběr kandidátů. Je čistě pak na straně, jestli si kvóty zavedou do svých 

stanov či nikoliv.
31

 

Proč jsou ženy v politice podreprezentovány a jaké jsou dopady této 

podreprezentace a jak jsou role žen a mužů v politice vnímány společností? 

K tomu, aby nějaká společenská skupina byla schopna prosazovat své politické 

návrhy, musí dosáhnout alespoň 30% zastoupení. O této hranici se hovoří jako o 

                                            
29

 Těmito ženami mám na mysli Miroslavu Němcovou, předsedkyni poslanecké 

sněmovny PČR a Karolinu Peake, místopředsedkyni vlády. 

30
 Rakušanová, P. (2006). Česká politika: ženy v labyrintu mužů (Praha: Fórum 50 %, o. 

s.), s. 14. 

31
 Rakušanová, P. (2006). Česká politika: ženy v labyrintu mužů (Praha: Fórum 50 %, o. 

s.), s. 13 – 15. 
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tzv. kritické hranici.
32,33

 Na jedné straně společnost vnímá ženy v politice jako 

uklidňující prvek, vnímá je jako osobnosti, které mají lepší schopnosti 

vyjednávat a konají politická rozhodnutí s rozmyslem. Na straně druhé jsou ženy 

z důvodu podreprezentace nuceny se přizpůsobit (mužskému) prostředí. Jak píše 

Smiggels Kavková: „Pro opravdovou změnu současného stavu a politické kultury 

by zastoupení žen muselo narůst velmi výrazně. Jak praví slogan argentinského 

ženského hnutí: „Když je žen v politice málo, mění politika ženy. Až jich bude 

dostatek, změní ženy politiku.“ Netvrdíme, že politika s výrazným zastoupením 

žen bude jednoznačně lepší. Bude ale určitě jiná.“
34

 

                                            
32

 Smiggels Kavková, J. (2009). Ženy v politice: I nadále v pozici znevýhodněné 

menšiny. In: Ciprová, K. Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata (Praha: 

Tiskárna Irbis), s. 5. 

33
 Koncept tzv. kritické hranice, taktéž známé pod pojmem critical mass, je výsledkem 

zkoumání schopnosti ovlivnění politické situace menšinou, která dosáhne hranice 

určitého procentuálního zastoupení. Po dosažení takovéto hranice, má menšina tu 

schopnost ovlivňovat politická rozhodnutí.  Autorka konceptu Dahlerup stanovila tuto 

hranici na třicetiprocentní reprezentaci politické menšiny. Proti tomuto tvrzení stojí 

názor, že hranice původně určená je příliš vysoká a že i při menším zastoupení je možné 

účinně zasáhnout do rozhodování. Procentuální zastoupení kritické hranice se může lišit 

v závislosti na čase a místě a její rozpětí může být od 15% do 20%. (Raaum, C. N. 

(2005). Gender equality and political representation: A nordic comparison. West 

European Politics, 29(1), s. 877.) Dalšími autorkami, které se zabývají vlivem 

procentuelního zastoupení žen v politice, jsou Childs a Krook, které revidují původní 

přístup Dahlerup ke kritické hranici. (Child, S., Krook, M. L. (2008). Critical Mass 

Theory And Women’s Political Representation. Political Studies. 56, s. 724 – 736.) 

34
 Smiggels Kavková, J. (2009). Ženy v politice: I nadále v pozici znevýhodněné 

menšiny. In: Ciprová, K. Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata (Praha: 

Tiskárna Irbis), s. 5. 



 

21 
 

Vetší reprezentaci žen v politice brání několik barier.
35

 Ať už jde o bariery 

institucionální
36

, individuální
37

 či společenské. Jsou to právě tyto společenské 

bariery, které zobrazují postoje společnosti k rozdělení ženských a mužských 

rolí. Ve společnosti mohou přetrvávat genderové předsudky a stereotypy, které se 

mohou projevovat preferováním tradičních rozdělení rolí. Jiným postojem však 

může být postoj, který tvrdí, že pokud by byly ženy zapojeny více do chodu státu 

a objevovalo by se jich více ve vrcholné politice, bylo by to pro chod státu 

prospěšnější.
38

 Taktéž individuální bariery se mohou promítat i v kandidatuře žen 

na různé politické posty, prezidentskou kandidaturu nevyjímaje. Rakušanová ve 

své práci zmiňuje fakt, že mužům a ženám jsou v politice přiřknuty odlišná pojetí 

moci. Pro ženy je méně často dominantní funkce a postavení, ženy svou roli, 

podle Rakušanové, chápou jako veřejnou službu. Je zdůrazňována genderová 

rozdílnost v rozdělení politických resortů. „Ženy jsou často obsazovány nejen do 

nižších funkcí, ale také do slabších resortů. Mezi silové resorty patří především 

finance, naopak za slabé resorty je považováno zdravotnictví a školství.“
39

 

Tvrzení Rakušanové mohu podpořit stavem nynější vlády, která má jen dvě ženy 

zastupující resort, a to právě resort, který je považován za „slabší“ – ministerstvo 

kultury v čele s ministryní Hanákovou a ministerstvo práce a sociálních věcí 

                                            
35

 Původní přístup k barierám v zastoupení žen v politice prezentují Norris a Inglehart 

ve své práci Women as political leaders (Inglehart, R., Norris, P. (2003). Rising tide: 

gender equality and cultural chase (Cambridge: Cambridge University Press), s. 127). 

36
 Institucionálními barierami rozumíme volební systém nebo způsob výběru kandidátů 

či kandidátek v jednotlivých politických stranách. (Rakušanová, P. (2006). Česká 

politika: Ženy v labyrintu mužů? (Praha: Forum 50 %, o. s.), s. 23.) 

37
 Mezi individuální bariery patří přetrvávající patriarchální model rodiny, odlišná 

hodnocení mužů a žen a odlišné pojetí moci. Rakušanová, P. (2006). Česká politika: 

Ženy v labyrintu mužů? Forum 50 %: Praha, str. 26 - 28. 

38
 Rakušanová, P. (2006). Česká politika: ženy v labyrintu mužů (Praha: Fórum 50 %, o. 

s.), s. 31. 

39
 Rakušanová, P. (2006). Česká politika: ženy v labyrintu mužů (Praha: Fórum 50 %, o. 

s.), s. 28. 
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s ministryní Müllerovou.
40

 Na druhou stranu je samotné označení „slabších“ a 

„silnějších“ resortů spekulativní. Domnívám se, že každý resort, jejž spravuje 

vláda České republiky, je plnohodnotný odbor, a rozdělení na „slabší“ a 

„silnější“ je proto zbytečné. Často se však s těmito pojmy operuje a jsou hojně 

využívány médii, která pak vytváří celospolečenský obraz o větší či menší 

důležitosti jednotlivých resortů. Tvrzení mohu potvrdit na nedávném jmenování 

Peake ministryní obrany. Portál Mladé fronty Dnes informoval o jejím jmenování 

prezidentem Klausem titulkem: „„Dívenka“ Peake vede obranu. Dekret ministra 

dostali i Stanjura a Mlsna“.
41

 V článku se dále píše: „Právě proti jmenování 

Karolíny Peake ministryní obrany se prezident koncem minulého týdne vymezil. 

Podle svých slov si nedovede představit, že taková "dívenka" (Peake je 37 let, 

pozn. red.) bude dobře vycházet se statnými muži v armádě a že ji vojáci přijmou 

(prezidentovo vyjádření najdete zde). Peake na to opáčila, že prezidenta zkusí 

přesvědčit, že není žádná "křehotinka".“
42

 Článek je ukázkovým příkladem toho, 

jaký média vytváří obraz reality, kterou pak přejímají čtenáři a čtenářky. Když 

byla jmenována Hanáková ministryní kultury, portál Mladé fronty Dnes o tom 

informoval prostým titulkem: „Klaus jmenoval ministryní kultury Hanákovou, 

nahradila Bessera“.
43

 V tomto případě již média nereprodukují prezidentovy 

komentáře, tak jak to bylo v případě jmenování Peake ministryní obrany, ale jen 

stručně seznámí čtenářky a čtenáře se skutečností, že prezident jmenoval 

ministryni kultury. Ve čtenářkách a čtenářích je médii podporována stereotypní 

                                            
40

 Vláda České republiky, dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/vlada/, 13. 4. 2013. 

41
 „Dívenka“ Peake vede obranu. Dekret ministra dostali i Stanjura a Mlsna, dostupné 

na: http://zpravy.idnes.cz/prezident-jmenoval-nove-ministry-drj-

/domaci.aspx?c=A121212_154045_domaci_jw, 13. 4. 2013. 

42
 „Dívenka“ Peake vede obranu. Dekret ministra dostali i Stanjura a Mlsna, dostupné 

na: http://zpravy.idnes.cz/prezident-jmenoval-nove-ministry-drj-

/domaci.aspx?c=A121212_154045_domaci_jw, 13. 4. 2013. 

43
 Klaus jmenoval ministryní kultury Hanákovou, nahradila Bessera, dostupné na: 

http://zpravy.idnes.cz/klaus-jmenoval-ministryni-kultury-hanakovou-nahradila-bessera-

pwk-/domaci.aspx?c=A111220_090850_domaci_js, 13. 4. 2013.  
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genderová představa, že ženy – političky se hodí do resortů, jakými je 

zdravotnictví, kultura apod. a muži – politici jsou kompetentní vykonávat úřad 

ministerstva financí, či obrany. 

 

1.4. Genderová lingvistická stereotypizace 

Co se týče genderu, jde o mocenský vztah, kdy moc je základním 

aspektem sociálního života, kdy moc ovlivňuje každý aspekt našeho bytí. 

Obecným předpokladem je, že muži jako skupina mají možnost větší moci, než 

ženy jako skupina. Toto tvrzení podporují jazykové praktiky. Jazykové sexismy 

jsou praktiky, které slouží právě k upevňování současné hierarchie pohlaví. „Míří 

především vůči ženám, jež degradují, staví do závislosti na mužích nebo je 

ignorují (zahrnují ženy pod mužské názvy osob)“.
44

  

Pod poslední vyjmenované lze přiřadit specifický termín, tzv. generické 

maskulinum
45

. V praxi jde o označování, pojmenování, či oslovování žen 

mužským rodem. Tato pojmenování staví ženy do závislosti na mužích nebo je 

dokonce ignoruje tím, že nejsou použity ženské rody. Tento problém se týká 

především hromadných pojmenování „studentů“, „občanů“, „obyvatel“, 

„zaměstnanců“, „pacientů“, „lékařů“ apod. Valdrová tvrdí, že tzv. generické 

maskulinum je v českém veřejném projevu systémovou chybou. Nejsou to jen 

muži, kdo generickým maskulinem titulují ženy. Samy ženy jej taktéž hojně 

používají. Ignoraci žen skrze jazyk si už ani neuvědomujeme a přijde nám 

naprosto přirozené nazývat političku politikem, lékařku lékařem, či vědkyni 

vědcem.  

                                            
44

 Je politička politik? O genderové stránce veřejného projevu, dostupné na:  

http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/je-politicka-politik-o-genderove-strance-

verejneho-projevu, 3. 2. 2013. 

45
 Podstatná jména množného čísla, která jsou rodu mužského i přesto, že zahrnují jak 

muže, tak i ženy. (Plesková, K. a kol. (2008). Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů 

(Brno: Nesehnutí), s. 11) 

http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/je-politicka-politik-o-genderove-strance-verejneho-projevu
http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/je-politicka-politik-o-genderove-strance-verejneho-projevu


 

24 
 

Existuje však i druhý pohled na genderovou rovnocennost v jazyce. Na 

mysli mám názor, zda se již nekomplikuje příliš česká mluva důsledným 

dodržováním mužského i ženského tvaru zároveň - politici, političky, občané, 

občanky apod. Z hlediska jazykového zvyku má přednost mužský rod a mluví – 

li se např. o občanech České republiky, je nad vší pochybnost, že jsou pod toto 

oslovení zahrnuta obě pohlaví. Stojí jistě za pozornost, že čeština jako jeden 

z mála jazyků v gramatice odděluje a respektuje rody. Dokonce i přechylování 

příjmení. Toto je obecná úvaha, jiný pohled na jazykovou problematiku 

oslovování. Ovšem v předvolebních spotech případně jiných textech, kde záleží 

na zdůraznění právě té skutečnosti, že je to politička, kandidátka, uchazečka a 

chce být senátorkou, poslankyní, prezidentkou, je na místě důrazně oddělovat 

mužská a ženská oslovení. V diplomové práci se zaměřím na slovní projev 

kandidátek a kandidátů a taktéž na vyjadřování médií, zda používají tzv. 

generické maskulinum.  

 

1.5. Genderové stereotypy v médiích 

Média se podílí na konstruování každodenní reality. „Z hlediska 

konstruktivistického paradigmatu v medio – kulturalním přístupu jsou jedním 

z klíčových zdrojů konstruování sociální reality...“
46

 O tom už psal v 60. letech 

McLuhan, vědec, který se zabýval vlivem masmédií na lidské myšlení a 

psychiku. Média, jako jsou tisk či rozhlas, jež budu ve své práci analyzovat, 

nazýval horkými médii, kdy není od adresáta vyžadovaná zvláště silná 

participace. Naopak televize, jež bude taktéž prostředkem k analýze genderu ve 

volební kampani, je podle McLuhana chladné medium, kdy je vyžadovaná od 

příjemce vysoká participace a velká míra doplnění vlastními daty.
47

 

                                            
46

 Ostřížková, I.: (Re)konstrukce ženské genderové identity v médiích na příkladu 

reklamy na dámský parfém, dostupné na: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/ostrizkova.pdf, 3. 3. 2013 

47
 McLuhan, M. H. (1991). Jak rozumět médiím. Extenze člověka (Praha: Odeon), s. 33. 
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Roli médií, která ovlivňují nazírání jedince na diskutovaný problém, 

nelze v žádném případě podceňovat. Média hrají velice důležitou roli při 

formování pohledu na aktuální téma a kulturu. Na druhou stranu odrážejí 

hodnoty a normy kultury dané společnosti. V médiích, jak už tištěných, 

rozhlasových, televizních nebo elektronických bývají často podporovány 

genderové stereotypy, a jelikož se s nimi jedinec dostává do každodenního 

kontaktu, není již schopen ani rozlišit, že mnohé pohledy ze stran novinářů 

mohou být velice genderově nevyrovnané. Muži bývají zobrazováni spolu 

s politikou, dynamikou, rozhodujícími procesy, ženy jsou zas vyobrazovány coby 

modelky, oběti či jako doplňky k významným mužům. Pokud je žena zobrazena 

jako vůdčí typ, ať již v politice nebo v jiné oblasti, jsou jí kladeny otázky typu: 

Jak zvládá skloubit náročnou práci a starost o rodinu, zda ji podporuje muž apod. 

Na takovéto typy otázek muž musí odpovídat jen zřídkakdy. Ke stereotypům, 

jejichž prostřednictvím nahlíží média na ženy, lze přiřadit i tzv. mýtus krásy, 

který ženám, či dívkám na sebevědomí nepřidává a staví je do obtížné role ženy 

jako objektu. Žena je nucena přijmout rétoriku „ženských“ časopisů a snažit se 

vypadat přesně tak, jak se jí snaží namluvit média.  Pokud tedy žena nesplňuje 

konstruované nároky společnosti, může pak lehce nabýt dojmu méněcennosti a 

zklamání sama ze sebe. U mužů pak lze nalézt stereotypy v podobě důrazu na 

jejich mužství, profesní úspěšnost a sexuální výdrž. Společnost, resp. média 

kladou nároky na ženy a muže, které jsou v západní kultuře považovány za 

vlastnosti tradičně ženské a mužské. Žena má být krásná, rafinovaná, od muže se 

očekává dravost a síla v jakékoliv podobě.
48

  

 

 

                                            
48

 Gender a média: informace pro učitele, dostupné na: 

http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/07_gender/IKV2_07_04_gender_a_media.

pdf, s. 75 – 82, 1. 2. 2013. 
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2. Analýza volební kampaně  

V této části se zaměřím na zkoumání sebeprezentace jednotlivých 

kandidátek a kandidátů v průběhu celé volební kampaně. Pozornost jsem 

věnovala vlastní prezentaci kandidátů a kandidátek na jejich osobních stránkách 

(internetové stránky jednotlivých uchazečů a uchazeček o prezidentský post). 

Dalšími zkoumanými byly oficiální televizní a radiové spoty, ve kterých se 

kandidáti a kandidátky prezentovali v časovém období od 29. prosince 2012 do 

9. ledna 2013. Dále bylo zahrnuto pravidelné sledování periodik, kterými byly 

Mladá fronta dnes a Blesk, kdy stěžejní dobu sledování považuji od 3. prosince 

2012 do 11. ledna 2013. V práci je zahrnuta analýza pořadu „Hledá se prezident“, 

který vysílal Český rozhlas od 5. do 21. prosince 2012 a analýza televizní 

superdebaty se všemi kandidáty a kandidátkami, která proběhla 10. ledna 2013 

na televizní stanici Čt 24. Sledovala jsem i to, jak jednotlivá zkoumaná média 

prezentují kandidátky a kandidáty a do jaké role je staví pokládanými otázkami 

v případě rozhovorů, či jak o nich píší v článcích. 

Mezi uchazečkami a uchazeči o kandidátský post a následně o zvolení 

hlavy České republiky se ucházely tři ženy (Jana Bobošíková, Taťána Fischerová 

a Zuzana Roithová) a šest, resp. osm mužů (Miloš Zeman, Karal Schwarzenberg, 

Jan Fischer, Jiří Dientsbier, Vladimír Franz, Přemysl Sobotka a dva vyřazení 

uchazeči Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura). Jak už jsem zmínila na začátku 

práce, poslední dva jmenované jsem do své práce nezahrnula, jelikož nesplnili 

podmínky pro prezidentskou kandidaturu a nenasbírali dostatečný počet hlasů ke 

své nominaci.  

Otázka, zda kandidátů a kandidátek bylo mnoho nebo málo, není 

předmětem mé práce, ale ráda bych poukázala na jasnou převahu mužů – 

kandidátů nad ženami – kandidátkami. Důvody, proč tomu tak je, nemohu 

empiricky ověřit. Jistě zapůsobila souhra několika faktorů, které jsem již výše 

zmiňovala. Ať již to je nezájem žen – političek kandidovat na funkci prezidentky 

(příkladem může být odmítnutá kandidatura Němcové), tak i neochota 

politických stran nominovat kandidátky na post prezidentky republiky. I když by 
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měla média psát o kandidátkách a kandidátech rovným dílem, toto dodržela jen, 

co se týče medailonků a představování kandidátek a kandidátů na post hlavy 

státu. Mimo hlavní témata se ještě zabývala aktuálními událostmi z prezidentské 

kampaně, kdy nejčastějšími kandidáty, kteří se objevovali v tištěných médiích, 

byl Zeman, Schwarzenberg a Fischer. Například deník Blesk velice často psal o 

kandidátovi Zemanovi ve spojení s jeho dcerou a manželkou, kdy samotný 

kandidát nemusel být předmětem článku, ale působil jen jako prostředník. Nyní 

bych přistoupila ke genderové analýze. 

 

2.1. Vlastní prezentace na oficiálních webových stránkách a předvolební 

klipy v České televizi 

Podle § 35 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta) mají prezidentští kandidáti a 

kandidátky vyhrazené bezplatně místo v České televizi a v Českém rozhlase. A 

to po dobu pěti hodin v každém z médií.
49

 Z tohoto důvodu jsem si vybrala právě 

                                            
49

 V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají 

kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, 

vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně 

poskytnutého vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před 

zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta 

republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 

1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. 

Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů 

určí Česká televize a Český rozhlas losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají 

kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební kampaně zanikne kandidatura podle 

§ 27, ztrácí nárok na vysílací čas. (Ústavní zákon č. 275/2012 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů). 
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tyto dva kanály (rozhlas a televizi) ke své mediální analýze předvolebních 

klipů.
50

 

Česká televize začala vysílat jednotlivé předvolební klipy 29. prosince 

2012. Každý z kandidátů a kandidátek na prezidenta/prezidentku České republiky 

měl za úkol dodat svůj volební spot v určené časové délce, v němž se prezentují. 

Na závěr volebního klání se na obrazovkách České televize a jejího kanálu Čt 24 

konala tzv. superdebata se všemi uchazeči a uchazečkami o prezidentské křeslo. 

Od 2. ledna do 9. ledna pak byli kandidáti a kandidátky v pořadech Čt 24, kde 

měli na pozvání televize svůj prostor k vlastní prezentaci a představení se 

v kampani. 

Česká televize má jako veřejnoprávní médium povinnost poskytnout 

prostor tzv. kandidátským pořadům, kterými se mají na mysli kandidátské spoty.  

Za tyto klipy nenese odpovědnost Česká televize, nýbrž jen samotné kandidátky 

a kandidáti. Česká televize však může nastavit pravidla, kterými se adepti a 

adeptky na hlavu státu musí řídit. Mezi zákonem stanovená pravidla patří poctivý 

a čestný průběh volební kampaně, důraz se klade na poskytnutí pravdivých 

informací o jednotlivých kandidátech nebo kandidátkách. Co se týče 

komunikačních médií, tak volební agitace v nich musí obsahovat informace o 

jejich zadavateli a zpracovateli. Další podmínky pro volební kampaň jsou 

uvedeny v zákonu o přímé volbě prezidenta České republiky.
51,52

 

                                            
50

 Ráda bych se taktéž zmínila, že samotný zákon o volbě prezidenta republiky je 

v lingvistické rovině značně genderově nevyvážený a to téměř na každé stránce zákona. 

Čeští zákonodárci a zákonodárkyně patrně nevzali v potaz, že přímé volby prezidentky 

nebo prezidenta se mohou zúčastnit i české ženy, jelikož se v zákoně píše jen o 

kandidátech na prezidenta republiky. To nutně ve čtenáři evokuje pocit, že volba hlavy 

státu je výlučně mužská záležitost a ženy mají k této pozici přístup omezen. 

51
 Ústavní zákon č. 275/2012 Sb., dostupné na: 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=275&r=2012, 4. 4. 2013. 
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Druhým typem pořadů na České televizi jsou vlastní pořady, za které nese 

sama odpovědnost. Jedná se o dva druhy pořadů. Prvními jsou zpravodajské, 

mezi které patří Události, druhými jsou politicko – publicistické, mezi které patří 

speciály Otázek Václava Moravce, Hyde park, či Interview.  

Předvolební klipy uchazečů a uchazeček o prezidentský post byly vysílány 

na Čt 24 od 29. prosince 2012 od 17.25 hodin a od 2. ledna 2013 od 16.00 hodin 

se vysílání přesunulo na Čt1. Vysílání na veřejnoprávní stanici trvalo do 9. ledna 

pro první kolo prezidentské volby. 

  

2.1.1. Zuzana Roithová 

Roithová se na svých oficiálních stránkách
53

 představuje nejprve jako 

lékařka, pak až jako politička. První, co se může její potencionální volič či 

volička dozvědět, je to, že je jednička na úřad prezidenta. Roithová jako 

kandidátka podporuje obraz prezidenta jako muže a to z lingvistického hlediska, 

když o sobě mluví jako o prezidentovi. Na druhou stranu, co se týče vystupování, 

prezentuje se žensky. Svou lékařskou praxi několikrát během kampaně zmínila. 

Na ní taktéž demonstrovala svou ochotu pomáhat. Stejně tak jako lékařka 

                                                                                                                                       
52

 Do těchto pravidel samotná Česká televize nesmí zasahovat. Jediná výjimka, kdy 

může příslušné oddělení televize zasáhnout do předvolebních klipů je ten okamžik, kdy 

kandidáti nebo kandidátky nedodrží technické parametry zadané ze strany České 

televize. Pokud například nedodrží předem určenou stopáž klipu, či zašlou do České 

televize nepřehratelný klip. V prvním uvedeném případě může vedení televize 

předvolební klip upravit na požadovanou délku, ve druhém případě musí příslušného 

kandidáta, či kandidátku požádat o opětovné zaslání klipu na vyhovujícím nosiči. 

Veřejnoprávní televize vydala procedurální a technické podmínky, kde je podrobně 

popsáno, jak mají být spoty dlouhé a jakým technickým podmínkám mají vyhovovat. 

(Procedurální a technické podmínky, dostupné na: 

http://img9.ct24.cz/ct24/pdf/proceduralni_a_technicke_podminky.pdf, 4. 4. 2013.) 

53
 Prezident Roithová, dostupné na: http://prezident.roithova.cz/, 4. 4. 2013. 

http://prezident.roithova.cz/
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pomáhala svým pacientům a pacientkám. Na oficiálních stránkách se prezentuje 

fotkami, na kterých se usmívá a zpříma se dívá svým voličům a voličkám do očí. 

Působí jako silná žena, která má za sebou spoustu zkušeností z Bruselu a tyto své 

zkušenosti často zmiňuje. „Jako lékařka, manažerka, ministryně, senátorka a 

europoslankyně mám znalosti a podstatné politické zkušenosti – přitom v centru 

mého zájmu zůstala vždy starost o člověka. Budu vyžadovat dopadové studie 

vždy, když se zákony dotknou kvality života občanů a stabilních podmínek pro 

podnikání.“
54

 

Co se týče přítomnosti partnera Roithové, po celou dobu kampaně byl 

velice upozaděn, často Roithová médiím odpovídala, že její muž je umělec a 

nerad se ukazuje na veřejnosti. Ve volební kampani tedy vystupovala sama.  

Na stránkách prezentující Roithovou coby kandidátku na prezidentku lze 

nalézt i pár vět o jejím osobním životě a jejích zájmech. „Zuzana Roithová je 

vdaná, má jednoho syna a dva vnuky. Její muž Jan je akademický sochař, věnuje 

se duchovním tématům a monumentální plastice. Syn Matyáš je architekt, jeho 

žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa. Zuzana 

Roithová je vášnivou pěstitelkou okrasných rostlin a léčivých bylin. Bývalá 

horolezkyně dnes dává přednost vysokohorské turistice a cyklistice. Ráda 

poslouchá klasickou hudbu a hraje na kytaru a zpívá. Vedle klasických 

romanopisců se s oblibou vrací k duchovní literatuře.“
55

 Prezentuje se jako žena, 

která má ráda přírodu a věnuje se ušlechtilým zálibám. O svých zlozvycích 

nemluví.  

 

2.1.1.1. Předvolební klip 

Volební spot europoslankyně za KDU-ČSL Zuzany Roithové je oproti již 

výše zmíněným odlišný v samotném provedení. Jde o animovaný příběh, kdy na 

počátku vidíme panorama pražských vládních budov, za okny se strhne rvačka, 

                                            
54

 Proč?, dostupné na: http://prezident.roithova.cz/clovek_proc/, 5. 4. 2013.  

55
 Životopis, dostupné na: http://prezident.roithova.cz/clovek_zivotopis/, 5. 4. 2013. 

http://prezident.roithova.cz/clovek_proc/
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z oken je vyhozen jak politik, tak i znak Evropské unie, naopak dovnitř je vnášen 

animovaným panáčkem znak sovětské rudé hvězdy. Opodál všemu přihlíží další 

animovaný panáček s vlajkou na rameni (který má pravděpodobně znázorňovat 

českého občana), který se celému výjevu nejprve směje, následně propadá 

v hysterický pláč. 

Záběr na Roithovou: „Politici by neměli být ani k smíchu ani k pláči a 

prezident by jim měl připomínat, že si musí vážit občana, jen tak si bude občan 

také vážit státu.“  

Roithové prohlášení obsahuje tzv. generické maskulinum, kdy jako žena – 

kandidátka opět nereflektuje své postavení ženy a mluví ve spotu o prezidentovi, 

politicích, čímž se nevědomě diskriminuje a potlačuje svou ženskou osobnost. 

Dále hovoří jen o občanech, ne občankách a celé její prohlášení evokuje pocit, že 

video spot je určen pouze mužům, kteří žijí v mužském světě bez žen.  

Další záběr: Dva politici (tlustý a tenký) se z pozice svých řečnických 

pultíků hádají, po chvíli však divák vidí, že to jsou jen loutky, ovládané čísi 

rukou. Tento výjev je pak zakončen pohledem na stejného občana s železnou 

koulí na noze a s velkým nápisem korupce. 

Kamera zabírá prezidentskou kandidátku: „Demokracii napadenou 

korupcí může léčit jen ten, kdo sám není infekční. Po patnácti letech v politice 

mám čistý štít. Recept je Nekrást, nelhat, pracovat.“ 

Po vizuální stránce působí video spot velmi maskulinně, jelikož v žádném 

záběru krom samotné Roithové není žádná jiná žena a animované postavy 

v celém volebním videu znázorňují jen mužské pohlaví. I co se týče slovního 

projevu, pozornému posluchači/posluchačce by se mohlo snad zdát, že Česká 

republika je místem, kde žijí jen muži, jelikož i sama Roithová se vyjadřuje o 

sobě jako o prezidentovi. Důvody pro užití tzv. generického maskulina mohou 

být různé. Pokud kandidátky o sobě nemluví jako o ženách a používají tzv. 

generické maskulinum, v důsledku jim to může uškodit. Svou mluvou totiž 

podporují tezi, že politika je ryze mužská záležitost a nevědomě se diskvalifikují 
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z politického dění. A i když se někdy může zdát, že jazyková korektnost působí 

poněkud šroubovaně, je důležité si uvědomit, že muži taktéž o sobě mluví jako o 

mužích. Proto se domnívám, že by tak měly činit i kandidátky a ženy obecně a 

mluvit o sobě jako o ženách. 

 

2.1.2. Jan Fischer 

Na oficiálních stránkách
56

 prezidentského kandidáta Fischera je vedle jeho 

osobního životopisu taktéž životní příběh jeho manželky. Zde se může případný 

Fischerův volič dočíst, že (Fischer) „doma je jen místopředsedou“
57

. Jako jediný 

kandidát na svých webových stránkách takto komplexně prezentuje svou 

manželku, která po celou dobu jeho volební kampaně, při významných 

událostech, byla viděna po jeho boku. Taktéž jsou na těchto stránkách k vidění 

fotografie, kde se kandidát prezentuje společně se svou rodinou. Působí tak, že si 

váží rodinných hodnot a podpory své ženy a syna. Ve svém životopise oslovuje 

své rodiče maminkou a tatínkem, což nepodporuje tradiční mužskou roli a 

zdůrazňuje jako své přednosti dobré rodinné zázemí. „Tatínka, kterého jsem vždy 

oslovoval křestním jménem - Oto, jsem vždycky bral za svého staršího přítele, na 

kterého jsem se mohl obrátit se vším. Měl charisma a současně i dobré mravy. 

Byl výborný matematik, statistik, pedagog na vysokých školách a zabýval se 

uplatněním statistiky ve šlechtitelství, genetice a psychologických testech.“
58

  O 

to víc pak překvapí forma zvoleného předvolebního klipu, který s rodinnými 

hodnotami a důrazem na zázemí nekoresponduje. Na rozdíl od Roithové ve svém 

životopise nemá uvedeny své koníčky, jen výčet svých dovedností a strohý popis 

rodinných vztahů. Zvolená forma prezidentského kandidáta odlidšťuje a nedává 

prostor voličkám a voličům se s ním ztotožnit, jako svým zástupcem. Ve svém 

                                            
56

 Jan Fischer, dostupné: http://www.jan-fischer.cz/, 30. 3. 2013. 

57
 Dana Fischerová, dostupné na: http://www.jan-fischer.cz/cv/dana-fischerova, 30. 3. 

2013. 

58
  Životopis, dostupné na: http://www.jan-fischer.cz/cv/jan-fischer, 30. 3. 2013. 

http://www.jan-fischer.cz/
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životopise uvádí, že: „Ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se také německy a 

francouzsky. Je členem kupř. České statistické společnosti, Mezinárodního 

statistického institutu, Vědecké rady a Správní rady Vysoké školy ekonomické v 

Praze a členem Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. Z členství v těchto institucích a radách mu neplyne žádný příjem. Z 

prvního dvanáctiletého manželství má syna Jakuba, který působí jako prorektor 

VŠE pro strategii, a dceru Kateřinu, která pracuje jako poradkyně v oblasti 

sportu. Z druhého manželství pak syna Jana, který nyní studuje na Univerzitě St. 

Andrews ve Skotsku. Manželka Dana, která pracovala rovněž ve statistickém 

úřadu, je v invalidním důchodu. Jejich manželství trvá 24 let. Společně vlastní 

byt na barrandovském sídlišti a chalupu v Posázaví.“
59

 

 

2.1.2.1. Předvolební klip 

Fischerův volební tým se chtěl českému voliči, či voličce přiblížit ještě víc 

a zvolil sportovní design celého volebního spotu. O Fischerovi mluví jen 

sportovci. Bohužel ne příliš dobře vypadá několik situací v samotném klipu. Za 

prvé ti, kteří ve spotu sympatizují s prezidentským kandidátem, jsou již neaktivní 

sportovci, kteří i přes svou úspěšnou sportovní kariéru dnešní voliče a voličky 

příliš neosloví a dokonce mladší voliči a voličky si nemusí ani uvědomit, který 

sportovec právě k nim hovoří. To pak vede zákonitě k následující úvaze, že i 

přesto, že se Fischerův tým snažil o dynamičnost celého klipu, právě díky 

převážné části starších hovořících celý klip vypadá trochu unaveně. V klipu jsou 

staří sportovci, hendikepovaní sportovci, v klipu ale není žádná sportovkyně. 

V předvolebním spotu se hovoří sportovní terminologií. Bohužel ona 

nedynamičnost je patrná již po prvním zhlédnutí. Z klipu vyznívá, že 

prezidentské volby jsou záležitostí mužského světa. Tento pocit je podpořen 

sportovní tématikou a sportovním prostředím a převažující mužskou části 
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 Životopis, dostupné na: http://www.jan-fischer.cz/cv/jan-fischer, 30. 3. 2013. 
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účinkujících. Taktéž spojení sportovního prostředí a prostředí politiky vybízí 

k domněnce, že jak sport, tak politika je soubojem v mužském světě. Ženský 

element ve video spotu zastupuje manželka, která stojí po boku svého muže, 

který kandiduje na prezidenta. Kdy manželka nabízí rodinné zázemí a podporu. I 

tento výjev je v klipu k vidění. Je těžké definovat, pro koho byl volební spot 

určen. Zdá se, že volební tým hrál na českou národní notu, kdy se předpokládá, 

že „kdo neskáče, není Čech.“ Zkrátka klip je orientovaný poněkud jednostranně 

na sportovní fanoušky a je otázkou, zda mohl oslovit mladší diváky a především 

divačky.  

 

2.1.3. Jana Bobošíková 

Prezidentská kandidátka Bobošíková je v současné době předsedkyní 

strany Suverenita – Blok Jany Bobošíkové. Patří mezi tři aspirantky a aspiranty 

na kandidaturu k prezidentské volbě, kteří podle Ministerstva vnitra nedosáhli 

potřebné hranice 50 000 podpisů.  Dalšími dvěma uchazeči o kandidaturu byli 

Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura. Jako jediné z tria se Bobošíkové podařilo 

vrátit zpět do boje o Hrad, když uspěla se svou stížností na postup Ministerstva 

vnitra u Nejvyššího správního soudu.
60,61

 

                                            
60

 Rozhodnutí soudu o volbě prezidenta, dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/rozhodnuti-

soudu-o-volbe-prezidenta-dvl-/domaci.aspx?c=A121213_115246_domaci_jw, 1. 3. 

2013. 

61
 Podle usnesení Nejvyššího správního soudu Vol 13/2012 – 25 se rozhodnutí 

Ministerstva vnitra o vyškrtnutí kandidátky ze dne 23.11 2012 ruší a Ministerstvo vnitra 

je povinno zaregistrovat kandidátní listinu kandidátky na funkci prezidentky republiky 

Bobošíkové. Dále se v dokumentu píše, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 

nákladů řízení. “Soud proto uzavřel, že na základě ústavně konformního výkladu a 

použití ustanovení  § 25 odst. 6 zákona o volbě prezidenta, kdy je namísto  chybného 

součtu průměrné chybovosti z obou kontrolních vzorků správně použit jejich průměr, 

dosahuje výsledný počet podpisů na petičních listinách kandidátky na funkci prezidenta 

http://zpravy.idnes.cz/rozhodnuti-soudu-o-volbe-prezidenta-dvl-/domaci.aspx?c=A121213_115246_domaci_jw
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„Jsem vlastenka a osud České republiky mi nikdy nebyl lhostejný. Ani jako 

ekonomické novinářce, ani jako moderátorce nejsledovanější politické talk show, 

ani jako poradkyni ústavních činitelů, ani jako ředitelce zpravodajství České 

televize, ani jako europoslankyni. A samozřejmě ani jako matce, manželce a 

dceři.“
62

 

Takto se na stránkách politického uskupení Suverenita představuje 

prezidentská kandidátka Bobošíková. Tato politička má svou image, které si drží 

již po mnoho let, co vystupuje ve veřejném prostoru. Ze třech kandidátek 

zaujímala nejvíce agresivní a útočný styl vedení boje o křeslo, takový styl, který 

je tradičně přičítán mužům. Vedle své dominantní role ještě zastává roli matky, 

manželky a dcery. Po vizuální stránce Bobošíková odpovídá tradiční představě 

ženy, kterou podporuje výrazným líčením a v průběhu volební kampaně nebylo 

možné ji spatřit neupravenou. Oblečení volí takové, které je považováno za 

velice ženské. Stejně tak jako Roithová i Bobošíková se prezentovala na 

veřejnosti jen v ženských kostýmcích a sukních. 

Ve svých mediálních příspěvcích a komentářích o sobě mluví jako o 

političce, novinářce, vlastence a nezapomíná na ženský rod, tak jako jiné 

kandidátky. Tato česká politička na oficiálních stránkách politické strany 

Suverenita, které je bezesporu hlavní tváří, zaujímá velmi tvrdý postoj, který se u 

ostatních prezidentských kandidátek nevidí. Politický postoj je podpořen útočnou 

rétorikou, která je k vidění na jejích stránkách. Pokud bych měla uvést příklad, 

jsou to názvy příspěvků jako: „Babiš plival mezi svými zaměstnanci na 

                                                                                                                                       
republiky Ing. Jany Bobošíkové celkem 50.810 podpisů, což překračuje minimální 

požadovaný počet podpisů a kandidátka proto měla být zaregistrována.“, Nejvyšší 

správní soud rozhodl o návrzích týkajících se registrací kandidátních listin pro volbu 

prezidenta republiky, dostupné na: http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-

rozhodl-o-navrzich-tykajicich-se-registraci-kandidatnich-listin-pro-volbu-prezidenta-

republiky/art/914?tre_id=135, 1. 3. 2013  
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 Jana Bobošíková, dostupné na: http://www.suverenita.cz/jana-bobosikova, 12. 2. 

2013 
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Bobošíkovou. A tvrdě narazil.“
63

 Kromě úvodních slov ve svém oficiálním 

prohlášení, kde sice píše, že na osudu České republiky ji záleží, na dalších 

řádkách si můžeme přečíst jen výčet jejích úspěchů na poli novinářském. O tom, 

co by udělala pro občany a občanky České republiky, se nelze dočíst nic.
64

 Na 

rozdíl od dvou výše již zmiňovaných, Bobošíková nemá ve svém životopise 

žádné informace o rodině, či svém partnerovi, a taktéž o žádných ze svých 

koníčků. Její prezentace sebe samé působí stroze, jen s výčtem profesních 

úspěchů, kdy nenechá své voliče/voličky, aby se s ní ztotožnili jako s 

„obyčejnou“ ženou s „obyčejnými“ zájmy. 

 

2.1.3.1. Předvolební klip 

Statická kamera zabírá zpříma stojící upravenou ženu, která hájí politiku 

Václava Klause. Možná by se mohlo zdát, že tímto postojem se snaží zaujmout 

sympatizující voliče a voličky s politikou prezidenta.
65

 Tato žena o sobě mluví ve 

třetí osobě. Žena, „která nikdy poslušná nebude. Jmenuje se Jana Bobošíková.“  

I když její přání je změnit Českou republiku ve skutečný domov, její 

vlastní prezentace v průběhu volebního klání byla spíše negativistická. Právě 

prohlášení o skutečném domově v potencionálních voličích by pravděpodobně 

mělo vzbudit pocit bezpečného, útulného domova, který jako žena – prezidentka 

může zaručit. Bobošíkové prohlášení však kontrastovalo po celou dobu volební 

kampaně s její útočnou rétorikou, která pocit skutečného domova nevyvolávala. 

Bojovný přístup zaujímala jak ke svým protikandidátům, tak i k samotným 

novinářům, kdy velmi často zdůrazňovala svou novinářskou kariéru, která podle 

Bobošíkové byla na tehdejší poměry velice úspěšná.  
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 Jana Bobošíková, dostupné na: http://www.suverenita.cz/jana-bobosikova, 1. 3. 2013 

64
 Jana Bobošíková, dostupné na: http://www.suverenita.cz/jana-bobosikova, 1. 3. 2013 
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 Právě na obhajobě politiky Václava Klause si Bobošíková založila volební kampaň. 

Sázela na to, že ji budou volit ti voliči a voličky, kteří se ztotožňují s politikou dnes již 

bývalého prezidenta.  
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Ve volebním klipu využívá Bobošíková odlišný přístup k řeči těla, na 

rozdíl od ostatních kandidátů a kandidátek. Bobošíková stojí před kamerami 

sama za sebe. Nikdo za ní nemluví. Je tam jen ona a hovoří ke svým voličům a 

voličkám. Bobošíková stojí po celou dobu trvání jejích oficiálních spotů mírně 

nakloněná k divákovi a hovoří bez pohybů těla. Spot pak s odhlédnutím od 

slovního projevu může na divačku/diváka působit poněkud strnule. Avšak jako 

jediná kandidátka, na rozdíl od ostatních, stála před kamerami sama za sebe, 

nestylizoval se do rolí lékařky, ochránkyně slabších či jiných rolí, které zvolili 

její protikandidáti a protikandidátky. Co se týče obsahu volebního spotu, první 

věcí, které jsem si všimla, bylo oslovení „Vážení spoluobčané“. I když politička 

ve své vlastní prezentaci volí přechýlení slov, kdy sama sebe nazývá političkou, 

europoslankyní apod., své potencionální voličky opomene zmínit hned v úvodu 

své řeči. Další skutečnost, která pak může zarazit voličky a voliče je, že sama 

Bobošíková o sobě mluví ve třetí osobě. Motivem takového konání snad mohla 

být snaha o odlišení se od ostatních kandidátů a kandidátek. 

 

2.1.4. Tatiana Fischerová  

Od roku 2002 do roku 2006 byla nezávislou poslankyní, když v roce 2002 

byla zvolena na kandidátce US-DEU. Na oficiálních stránkách se představuje 

v prvé řadě jako herečka, dále pak jako poslankyně parlamentu České republiky. 

Její image po dobu volební kampaně byla postavena na dobročinných aktivitách 

v oblasti ekologie, charity a politiky a úzkým spojením s událostmi roku 1989. 

Její oficiální stránky
66

 nesou přiznaný název prezidentka, kdy tým kolem 

kandidátky respektoval, že Fischerová usiluje o post prezidentky státu, nikoliv 

prezidenta, jak tomu je u Roithové. Na průvodní fotce je zachycena Fischerová se 

zasněným pohledem, hledící mimo objektiv fotoaparátu. Tento pohled je odlišný 

od úvodních fotografií předchozích kandidátů a kandidátek, kteří se prezentují na 

svých volebních fotografiích s přímým pohledem do fotoobjektivu. Ač může 
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životopis prezidentské kandidátky vypadat na první pohled poněkud stroze, na 

rozdíl od ostatních kandidátů/kandidátek se Fischerová tzv. generickému 

maskulinu vyvarovala. Takto se prezentuje na svých stránkách možným 

voličkám a voličům: „Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a 

občanských sdruženích – členka správní rady Nadace Vize 97, čestná 

předsedkyně občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka 

ITI (české středisko mezinárodního divadelního institutu), členka rady patronů 

přátel Hnutí Duha, členka Společnosti pro trvale udržitelný život, členka 

poradního sboru občanského sdružení Máme otevřeno? (pro integraci mentálně 

postižených), členka Amnesty International, patronka domu Šance.“
67

 Stejně jako 

Bobošíková, ani tato kandidátka nemá ve svém životopise na oficiálních 

stránkách uvedeny své zájmy a koníčky, které ráda provozuje ve volném čase a 

které by se netýkaly jejího profesního života.  

 

2.1.4.1. Předvolební klip 

Ve volebním spotu se vyslovují dvě ženy a tři muži, jakého si představují 

„prezidenta“ České republiky. Odpovědi zpovídaných voličů a voliček málokdy 

asociují, že o post prezidentky republiky se uchází žena.  První dotazovaná žena 

odpoví větou: „Já v ní mám potřebu prezidentky“. Snad tato věta měla upozornit 

na fakt, že o místo hlavy státu se uchází žena. Druhá žena z volebního spotu již 

ani jazykově nereflektuje skutečnost, že by volila ženu. Mluví o tom, že 

prezident by měl být důstojným představitelem nás všech. O Tatianě Fischerové 

nikde ani slovo.  Další volič, se zas domnívá, že ženy jsou méně arogantní než 

muži, a proto by měla být zvolena žena. Tento muž přesně vyslovuje genderový 

stereotyp, který se táhne napříč českou společností. A tím je právě představa, že 

žena politiku „zjemní“, odstraní z ní hulvátství a již zmíněnou aroganci. V této 

politické kampani představovala Fischerová právě ten typ političky – ženy, která 
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 Kdo je Táňa Fischerová, dostupné na: http://prezidentkatf.cz/t-fischerova/kdo-je-tana-

fischerova, 30. 3. 2013. 
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bude spíše diskutovat, než se hádat a která tuto představu o ženě – političce 

naplní. Druhý muž ve volebním spotu opět mluví o Fischerové jako o 

prezidentovi 

Jako poslední hovořící se ve spotu objevuje právě kandidátka Fischerová, 

která mluví o tom, že: „hlava státu by měla vytvářet dobrou atmosféru v zemi, 

dbát na fungování práva a jednat zásadově a v souladu s mravními principy. Je 

to ve vašich rukou.“
68

 Kandidátka sedí v tom samém prostředí jako ostatní 

účastníci a účastnice předvolebního spotu, klip tak působí, že kandidátka se nad 

nikým nepovyšuje a pochází ze stejného prostředí jako její sympatizantky a 

sympatizanti. Tak jak ji může pozorovat divák, či divačka ve volebním spotu, tak 

se prezentovala i v celé předvolební kampani. Opět celou dobu, co se vyskytuje 

na obrazovce, sedí, na rozdíl od Bobošíkové se více a vřeleji usmívá. Co se týče 

slovního projevu, tato kandidátka o sobě osobně nemluví. Říká, jak by měla 

vypadat ideální hlava státu, jaké by měla mít vlastnosti. Je možné, že tímto 

stylem slovní prezentace dává kandidátka o sobě vědět, že vlastnosti ideální 

hlavy státu má, zároveň však chce působit ve svém projevu skromně. Na druhou 

stranu by bylo možné, aby Fischerová například mluvila o tom, že ona konkrétně 

kladnými vlastnostmi oplývá, a proto je vhodná kandidátka na hlavu státu.  

Kandidátka Fischerová tak splňuje tradiční představu ženy. Ženy citlivé, 

orientované na pomoc druhým, ženy, která se obětuje pro druhé. Na rozdíl od 

kandidátky Bobošíkové, zde mnohem silněji rezonuje pojetí tzv. preferované 

feminity a Fischerová tuto představu naplňuje téměř dokonale.  

 

 

 

                                            
68

 Táňa Fischerová, jakého si představujete prezidenta?, dostupné na: 

http://www.tvspoty.cz/tana-fischerova-jakeho-si-predstavujete-prezidenta-volebni-spot/, 

1. 4. 2013. 
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2.1.5. Přemysl Sobotka 

Kandidát na prezidenta, který nevzešel z občanské iniciativy, ale byl 

nominován Občanskou demokratickou stranou. Sobotka patřil mezi nejméně 

výrazné kandidáty. Na svých stránkách
69

, které sloužily k propagaci Sobotky 

jako prezidentského kandidáta, je Sobotka zachycen na fotografiích, na kterých 

se vřele usmívá a dívá se zpříma do objektivu fotoaparátu. V svém životopise 

Sobotka zmiňuje svůj rodinný stav, avšak nijak více nerozebírá roli partnerky 

jako podpory ve volební kampani. Na jeho předvolebních stránkách se píše: „Z 

prvního manželství má 2 dcery Věru a Martinu, v druhém manželství nevlastního 

syna Prokopa. Manželka Radmila pracovala jako zdravotní sestra.“
70

 O co 

stručněji vyznívá Sobotkova rodinná anamnéza, o to obsáhlejší má popis svých 

zájmů a zálib. Budoucí možný volič nebo volička se na stránkách dočte: „Mezi 

koníčky patřil a dodnes patří sport. Ještě než vstoupil do politiky hrál závodně 

volejbal a věnoval se vysokohorské turistice. Dnes mu zbývá čas už jen na ty 

hory, kam každoročně vyjíždí s manželkou a partou kamarádů. Kromě toho hraje 

tenis a má rád lyžování, jak běžky, tak sjezdovky. Každoročně vyjíždí za 

lyžováním do Alp. Sám o sobě tvrdí, že má život strašně rád, měl ho rád vždycky 

a myslí si, že život se má prožít plně. Vzpomínat někdy ve stáří jen na úspěchy v 

práci, to prý není to nejkrásnější. Chce vzpomínat na to, co dělal, co zažil. Rád se 

stýká s lidmi, rád s nimi diskutuje. Rád si dá skleničku vína a zapálí cigaretu. 

Proč by to prý nepřiznal, to vše patří k životu.“
71

 Zde se prezentuje jako muž, 

který má rád sportovní aktivity, ale podléhá i zlozvykům, za které se však není 

třeba stydět. Na rozdíl od předchozích kandidátů ukazuje Sobotka i svou lidskou 

tvář, kdy neprezentuje jen své profesní úspěchy, ale svým přístupem se snaží 

zaujmout i jako „obyčejný“ muž. 
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 Přemysl Sobotka, dostupné na: http://www.premyslsobotka.cz/index.php, 1. 4. 2013. 
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 Kdo jsem, dostupné na: http://www.premyslsobotka.cz/kdo-jsem, 28. 4. 2013. 

71
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http://www.premyslsobotka.cz/index.php
http://www.premyslsobotka.cz/kdo-jsem
http://www.premyslsobotka.cz/kdo-jsem


 

41 
 

2.1.5.1. Předvolební klip  

Sobotkův volební spot je velice neurčitý, a i když stopáží má jednu minutu 

jako u ostatních kandidátů, výpovědní hodnota je velice malá. V klipu „hraje“ jen 

on, jeho kulisami je pracovna s výhledem na Prahu. Na začátku mluví o svém 

otci, o tom jaký byl jeho otec demokrat, snad tím naznačuje, že zázemí pro 

utváření svého demokratického politického myšlení měl dobré. Po celou dobu 

své volební prezentace ovšem působí velice strnulým dojmem. Tzv. generické 

maskulinum se v Sobotkově spotu neobjevuje. Tomu nahrává i fakt, že Sobotka 

mluví o sobě, o svém životě a nemluví ke svým voličkám/voličům. Kandidát se 

stylizuje do role muže, který má mnoho životních zkušeností a je připraven se 

stát prezidentem České republiky. Svou roli podporuje i neverbální komunikací 

s divačkami a diváky, kdy v klipu prochází dlouhou chodbou a přitom si svléká 

sako a ležérně ho přehazuje přes rameno. Dále je vidět kandidátova velká 

pracovna, honosně vybavená, s pohledem na Prahu, čímž v divácích a divačkách 

evokuje pocit, že Sobotka má přehled o dění v zemi. Role partnerky v klipu 

zastoupena není. Nemluví o své partnerce, ani není v klipu vidět.  

 

2.1.6. Miloš Zeman 

Na svých oficiálních stránkách
72

 tento politik podtrhuje svou image 

„ostříleného profesionála“ fotografiemi, které navozují pocit, že před diváky sedí 

Kmotr z románu Maria Puza. Zemanova vizuální stránka působí velice 

maskulinně, co se týče tradičního pojetí muže. Zeman podává svůj vzhled na 

oficiálních fotografiích pořízených k volební kampani, jako vzhled nadřazeného 

muže. Zeman naplňuje představu o tzv. hegemonní maskulinitě takřka beze 

zbytku. Kandidáta lze popsat jako cílevědomého, ovlivňujícího, dobývajícího.
73

 

Tento kandidát vsadil ve své volební kampani na stejnou image, se kterou se 
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 Zeman na Hrad, dostupné na: http://www.zemannahrad.cz/, 13. 4. 2013. 
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prezentoval v minulých letech coby ještě jako vrcholný politik. Arogantní 

vyjadřování o komkoliv, neustálá opozice proti svým politickým kolegům a 

kolegyním a často až neslušné vyjadřování o ženách. Coby konkrétní příklad 

bych uvedla Zemanovo prohlášení, ve kterém narážel na svého prezidentského 

protikandidáta Schwarzenberga, ve kterém zaznělo, že knížata jsou 

zdegenerovaná, kdežto zemani ne. Tuto myšlenku uvedl v předvolební debatě na 

televizi FTV Prima, kdy její úplné znění bylo: "Knížata měla právo první noci a 

díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemusela znásilňovat, vydávat 

na to energii. Zatímco my zemani jsme si právo, nejen v sexuální oblasti, museli 

vždy těžce vybojovat, a proto jsme nezdegenerovali."
74

 Zemanova věta pak byla 

probírána všemi sledovanými médii. Kandidátův výrok opět podporuje představu 

o dominantním muži, který je natolik sebevědomý, že si dovolí glosovat 

historické události, kdy znásilnění představuje jako pozitivní úkon a evoluční 

výhodu. Zeman byl již v dobách vykonávání aktivní politiky znám bonmoty, ve 

kterých si nebral servítky před nikým a ničím. Nutno podotknout, že za svůj 

výrok se Zeman neomluvil, i když byl několikrát žádán samotnými ženami.  

Fotografická prezentace na oficiálních stránkách kandidáta je složena 

z fotografií, kdy se kandidát jen velice výjimečně dívá do objektivu. Ve svém 

strukturovaném životopise zmiňuje své rodinné vztahy mezi svými pracovními 

úspěchy a o zájmech kandidáta se voliči a voličky nedozvědí nic.  

 

2.1.6.1. Předvolební klip 

Předvolební klip Zemana měl pravděpodobně v divácích a divačkách 

navodit příjemný pocit, když na začátku spotu spatří prezidentského kandidáta 

v zeleném lese. Kandidátův úvod je naplněn frázemi typu:. „Já z těch stromů 

nečerpám energii. Jen občas pohladím po kůře takový, který mi připadá krásný.“ 

Jak si vysvětlit Zemanova slova? A pokud nemají nic společného s jeho 
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postojem, či něčím jiným, co by se týkalo prezidentské volby, proč potom o 

energii a stromech mluví. Je pravda, že režisér klipu, či samotný kandidát Zeman 

chtěli odkázat na několik let staré výroky o objímání stromů a čerpání z nich 

energie. Ale i přes to všechno, je podstatné se takto uvádět v předvolebním spotu, 

který je časově limitován a kandidáti nebo kandidátky mají velice málo času na 

prezentování svých názorů a sebe samých? Důvodem může být to, že volební 

tým právě hrál na vizuální stránku klipu a slovní sdělení nepovažoval za stěžejní. 

Mnohdy vizuální stránka či samotná řeč těla napoví voliči mnohem víc než 

verbální projev. A právě tento politik je ukázkovým příkladem. V předvolebním 

spotu posluchačka či posluchač neuslyší, co jako prezident udělá pro Českou 

republiku. Zeman diváky provede po Staré Praze, kdy režisér hraje na estetickou 

strunu, kterou pražská místa mohou nabídnout. Podprahově vzbuzuje 

předvolební klip lásku k republice a toto spojení se Zemanem je šikovné. K větší 

atraktivnosti pro své budoucí voličky a voliče, si kandidát dopomáhá svou 

devatenáctiletou dcerou, která plní úlohu jeho protějšku, ale taktéž rozšiřuje 

Zemanovi potencionální voliče o mladší generace. Dále ve volebním klipu 

kandidát mluví o své špatné vlastnosti, za kterou považuje důvěřivost. „Moje 

nejhorší vlastnost je důvěřivost. Ale možná je i moje nejlepší. Vždycky jsem žil 

tak, abych se za sebe nemusel stydět a aby se za mě nemusela stydět ani moje 

dcera Kateřina. Každý prezident má pracovat pro budoucnost. A budoucnost, to 

jsou i naše děti.“ Klip končí objetím dcery Kateřiny a širokým úsměvem do 

kamery. Právě dcera je jediný ženský prvek v předvolebním klipu kandidáta 

Zemana. Mediálně Zemanovi jeho dcera velmi prospěla. Zeman jako jediný 

kandidát měl za podporu svou dceru, nikoli manželku, či manžela, jak to bylo o 

ostatních kandidátů a kandidátek. To činilo jeho kampaň výjimečnou. Často se 

však stávalo, a to především u bulvárního deníku Blesk, že novinářky a novináři 

spíše psali o kandidátově dceři, než o samotném Zemanovi. Volební tým 

konstruoval obraz kandidátovi dcery jako dcery – podporovatelky, která pevně 

stojí za prohlášeními svého otce. Často bylo možné vidět, že dcera ke svému otci 

vzhlíží, že ho obdivuje pro jeho názory a jeho politická rozhodnutí. Média zas 
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zkonstruovala její obraz na základě její atraktivity. Často bylo v médiích možné 

se dočíst, jak byla dcera kandidáta Zemana oblečená, kde nakupuje a jak se baví.  

  

2.1.7. Vladimír Franz 

O tomto kandidátovi bezesporu platí, že jeho zevnějšek lákal novináře a 

novinářky více, než jeho schopnosti. Jeho zevnějšek je nepřehlédnutelný a po 

celou dobu předvolební kampaně se otázky médií točily okolo tetování, které 

pokrývá většinu části jeho těla. Pokud by měl volič nebo volička dát na staré 

stereotypy, říkající, že tetovaní lidé jsou bývalí vězni či lidé na okraji společnosti, 

byli by z povahy Franze velice překvapeni. Právě Franz vedle Fischerové působil 

v předvolební kampani nejkřehčím dojmem.  Patrné to bylo na jeho častém 

prohlášení, že myšlenka kandidovat se nenarodila v jeho hlavě a na přání 

ostatních přijal kandidaturu. Stejně o své kandidatuře mluvila i Fischerová. Franz 

dokonce na počátku předvolební kampaně veřejně říkal, že svou nominaci bere 

jako vtip a rozčeření stojatých vod české politiky.  

Na oficiálních webových stránkách
75

 se Franz prezentuje jako citlivá 

osoba, které není lhostejný osud této země.  

„Kým Vladimír Franz je: 

Občanem České republiky 

Absolventem Právnické fakulty UK Praha 

Řádným profesorem Akademie múzických umění 

Českým výtvarníkem a hudebním skladatelem 

Člověkem citlivým vůči nespravedlnosti 

Člověkem se smyslem pro humor 
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Člověkem s niterným vztahem k přírodě 

Člověkem, který se nikdy nepřestal vzdělávat, rozšiřovat své vědomosti a 

schopnosti 

Člověkem schopným naslouchat druhým 

Člověkem, jemuž nebyl a není lhostejný osud země, v níž se narodil, vyrůstal a 

vystudoval, země, v níž žije a pracuje“
76

 

Z jeho vlastního popisu sebe samého je zřetelně cítit, že tento muž se 

nestaví do pozice silného, agresivního politika, ale vytváří právě protipól 

k ostatním kandidátům. V jeho popisu sebe samého slyšíme slova jako niterný 

vztah, citlivý, schopný naslouchat druhým. Tyto přívlastky se obvykle nepřisuzují 

politikům a právě na tomto paradoxu postavil Franz svou kampaň. Naopak 

vlastnosti jako citlivost či schopnost naslouchat druhým je tradičně přisuzována 

ženám. Svou partnerku zmiňuje ve svém životopise, avšak po celou dobu volební 

kampaně vystupoval sám, bez její podpory. „Vladimír Franz je rozvedený, je 

otcem dcery. Jeho současnou partnerkou je fotografka Ida Saudková.“
77

 Tzv. 

generické maskulinum na jeho vlastních oficiálních stránkách není příliš časté, 

ale stejně tak jako ostatní kandidáti a kandidátky, ani on se nevyvaroval jisté 

genderové nekorektnosti, když mluví o státnících, politicích apod. 

 

2.1.7.1. Předvolební klip 

Předvolební spot Franze patří mezi nejvíce stylizované, pokud ho 

porovnáme s klipy ostatních kandidátů. Kandidát zasadil svůj předvolební klip do 

prostředí letadla, které nese název Air Franz One. V klipu nemluví a jeho poslání 

si musí voliči domyslet. Spot opět může oslovit jen již rozhodnuté voliče, kteří 

vědí, že budou volit Franze. Tento klip je zacílen jen na úzké publikum, 

publikum jeho příznivců. Předvolební spot sází na léty osvědčené klišé, které 
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spočívají v tradiční představě o ženách jako letuškách. Na palubě letadla může 

divák vidět letušku, která dává instrukce palubnímu osazenstvu a je to také jediná 

žena, která se v klipu objeví. Další účastníci ve volebním spotu už jsou jen muži. 

Předvolební spot je zaměřen jen na mužské voliče, kdy je žena – letuška jen 

průvodkyní v mužském světě.  

 

 2.1.8. Jiří Dienstbier 

Po celou dobu jeho předvolebního boje o prezidentský post mediálně 

vystupoval po většinu času sám, bez doprovodu partnerky a spíše než důraz na 

rodinu spojenou se ženou a synem bylo často slýcháno spojení s jeho otcem. 

Dientsbier se tedy spíše prezentoval než jako manžel a otec, jako syn dnes již 

nežijícího exministra zahraničních věcí. Na svých oficiálních stránkách
78

 je 

zachycen Dientsbier úvodní fotografií, na které se tváří vážně a drží si tak odstup 

od svého voličstva. Stejně tak jako ostatní, kromě Fischera, velice stručně 

zmiňuje svůj rodinný vztah, který popisuje slovy: má partnerku Jarku a 

dospělého syna Jiřího“.
79

 Ani tento kandidát v průběhu své volební kampaně 

nevystupoval s partnerkou po boku a stejně tak jako Sobotka se častěji odvolával 

na hodnoty svého otce, který mu byl životním vzorem. O jeho zálibách se 

Dientsbierovi voličky a voliči nedočtou nic a kandidát tak působí poněkud 

odlidštěným dojmem. Jeho sebeprezentace spočívala v sebevědomém 

vystupování, kdy se často odvolával na tradice Ameriky, kde se narodil. Tzv. 

generické maskulinum se na jeho stránkách objevuje velice často a nepodařilo se 

mi najít příklad, kde by použito nebylo. Vždy se jen píše o voličích, studentech, 

členech apod. 
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 Jiří Dientsbier, dostupné na: http://www.dienstbier2013.cz/, 14. 4. 2013. 

79
 Životopis, dostupné na: http://www.dienstbier2013.cz/zivotopis/, 15. 4. 2013. 

http://www.dienstbier2013.cz/
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2.1.8.1. Předvolební klip 

V předvolebním spotu místo kandidáta samotného účinkuje několik 

mediálně známých osobností. Hovoří o něm jako o kandidátovi, kterého znají, a 

proto se domnívají, že právě on je nejvhodnějším kandidátem. Spot ničím ještě 

nerozhodnuté voliče a voličky nezaujme a v klipu nenalezneme ženský prvek 

v podobě partnerky stojící po boku možného budoucího prezidenta země. 

Z devíti účinkujících jsou jen dvě ženy. Převaha mužských sympatizantů 

nedominuje jen v předvolebním klipu tohoto kandidáta, ale je patrná u spotů 

většiny kandidátek a kandidátů. „Děkuji Vám za podporu. Využijme prezidentské 

volby ke změně. Společně ji dosáhneme.“ Těmito slovy ukončuje kandidát svůj 

oficiální předvolební spot. 

 

2.1.9. Karel Schwarzenberg 

Kandidátovi Schwarzenbergovi se povedlo ve volební kampani něco, co 

nemá obdoby. Jako konzervativnímu politikovi, který pracuje v současnosti 

v tolik neoblíbené vládě a který je často spojován se jménem Miroslava 

Kalouska, se povedlo oslovit mladé voliče a voličky. Tento paradox, kdy 

nejstaršího konzervativního kandidáta volila nejmladší část voličstva, má jistě na 

svědomí i doprovodná kampaň, ve které umělec David Černý navrhl odznáčky, 

kde „kníže“, jak ho přezdívají média i samotní sympatizanti a sympatizantky, má 

image punkera. Je otázkou, zda Schwarzenberg tak silným charismatem, které 

dokáže okouzlit mladé lidi, doopravdy oplývá, nebo měl velice zdařilou kampaň, 

která mu tuto image sympatického punkera dokonale vykreslila.  

Tak jako Zeman, i Schwarzenberg vyvolal nevoli v průběhu volební 

kampaně, kde jeden jeho konkrétní výrok hodnotila média jako sexistický a 

nevhodný. A to konkrétně když použil příměr vztahů v současné vládě 

s prostitutkou a manželkou. "Pokud najmete jednu dívku, která se prochází po 

ulici, na výkon jistých tělocviků a zaplatíte jí za to, tak je to opovrženíhodná 

prostituce. Když máte ale, řekněme, přítelkyni nebo partnerku, která jisté úkony 
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nerada dělá, ale když jí slíbíte krásný náhrdelník, tak to vykoná, tak je to jenom 

posílení partnerských vztahů."
80

 Na rozdíl od Zemana se tento kandidát za své 

výroky veřejně omluvil. Kandidátův výrok vytváří jistou představu jak o mužích, 

tak i o ženách. Ženy jsou v jeho výroku vykresleny jako slabé osoby, které se 

nechají uplatit. Muži jsou zas vykresleni jako manipulanti, kteří díky svému 

rozumu jsou schopni nasměrovat své okolí přesně tam, kde ho chtějí mít. 

Kandidát tak svým výrokem vytváří představu, že dobré partnerské vztahy závisí 

na síle a vychytralosti muže a lačnosti a slabosti ženy.  

Na oficiálních stránkách
81

 absentují úvodní fotografie s prezidentským 

kandidátem. Avšak v oddíle životopisném je Schwarzenberg zvěčněn na mnoha 

fotografiích. Ty zachycují jak jeho dětství, tak i jeho manželku a politickou 

karieru. Na fotografiích se převážně usmívá a působí dojmem oblíbeného 

politika. I když si návštěvnice a návštěvníci jeho stránek v životopise nepřečtou, 

jaké má tento politik zájmy, na fotografiích je Schwarzenberg zachycen jak 

z pracovního pohledu, tak i například jako obdivovatele hudby a milovníka 

zvířat. Jako jeden z mála kandidátů často mluvil o své ženě, která ho i občas 

doprovázela na důležitá předvolební setkání. Avšak ani Karel Schwarzenberg 

nepodlehl ve světě a převážně v USA tolik oblíbenému trendu, že žena 

prezidentského kandidáta je nedílnou součástí prezidentské kampaně. 

 

2.1.9.1. Předvolební klip 

V jednom z oficiálních spotů tohoto konzervativního politika mluví o 

Karlovi Schwarzenbergovi mnoho mediálně známých osobností i jeho voličů a 

voliček. Odpovídají na otázku, jakého si přejí prezidenta. Schwarzenberg v tomto 

klipu nemluví, na konci se jen usměje do kamery. V klipu hovoří jak ženy, tak i 

muži a jejich poměr je vyrovnaný. V tomto klipu jeho sympatizanti a 
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 Prezidentský duel 17. 1. 2013, dostupné na: 

http://www.youtube.com/watch?v=9TsH3911fV8, 23. 3. 2013. 

81
 Karel Schwarzenberg, dostupné na: http://www.volimkarla.cz/, 3. 4. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=9TsH3911fV8
http://www.volimkarla.cz/
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sympatizantky hovoří o tom, jaký by měl být český prezident. Předpokládejme, 

že to, co si přejí účastníci a účastnice v klipu, tak to jsou vlastnosti 

Schwarzenberga. Klip je natočen tak, aby oslovil i mladé voliče. Prezident má 

být nezkorumpovatelný, ale podle umělce Černého má mít i dobrý vkus „na 

ženský a slušnej sexuální apetit“. Opravdu je to vlastnost, kterou hledají voliči a 

voličky u hlavy státu?  A jak takovéto vyjádření působí v klipu? Pravděpodobně 

měl scénář klipu navodit představu Schwarzenberga jako dominantního muže. U 

ostatních se s hodnocením sexuálního života nesetkáme, a to ani u kandidátek, 

ani u kandidátů.  Stejně tak i jeho druhý volební spot, ve kterém odpovídá na 

otázky jednotlivých osobností, opět pokrývá celou škálu kandidátovy osobnosti 

včetně té ryze mužské, když například odpovídá na otázku „Blondýnky nebo 

brunety?“ „Oboje a s radostí.“ Volební klip tu opět pracuje s genderovým 

stereotypem, kdy je téměř osmdesátiletý politik stavěn do role sexuálně 

náruživého muže. Jak již bylo zmíněno výše, nic podobného není vidět u 

ostatních kandidátů a kandidátek a Schwarzenberg byl jediný, který se 

prezentoval jako muž se vztahem k ženám. Pravděpodobně měl být tento způsob 

natočení klipu zajímavý především pro mladé voliče, na které byla celá 

Schwarzenbergova kampaň zaměřena. O tématech, která by jako prezident chtěl 

tento kandidát prosazovat, se nedozví potencionální volič nebo volička nic.  

 

2.1.10. Zhodnocení 

V televizních debatách a oficiálních spotech měli adepti a adeptky na 

prezidentský post nejvíce prostoru pro svou vlastní prezentaci. Je však 

hodno zamyšlení, zda právě oficiální kandidátské spoty jsou tím pravým 

impulsem pro voliče a voličky, aby se rozhodli pro určitého kandidáta. Jde totiž o 

styl sdělení, které budoucího voliče/voličku nenutí k velkému zamyšlení. Ve 

třiceti, eventuálně šedesáti vteřinách se dá přinejlepším zapamatovat pouze jeden, 

hlavní slogan. Toto se podařilo asi jen jediné kandidátce, a to Bobošíkové, která 

se prezentuje vyhraněně protievropsky. Dále je podle mého názoru důležité 
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z hlediska vlastní prezentace, zda kandidát či kandidátka mluví sami za sebe, či 

za sebe nechají mluvit druhé. Na jedné straně samotní kandidáti a kandidátky a 

jejich volební týmy nezaložili předvolební kampaně na genderové korektnosti. 

Na druhé straně ale v mnohých případech kandidáti a kandidátky ani svůj gender 

náležitě nevyužili. Jednotliví uchazeči a uchazečky o kandidaturu mohli svou 

kampaň zacílit na mužské či ženské pohlaví a pro každé vybrat jinou taktiku, 

která by mohla cílovou skupinu zaujmout. To ani jedna z kandidátek/kandidátů 

neučinili a předvolební kampaně se spíše vyznačovaly převahou mužských prvků 

nad ženskými. Kandidáti a kandidátky se zaměřovali na voliče jako celek, ne na 

ženy či muže zvlášť.  

Marshal McLuhen řekl, že forma převažuje nad obsahem.
82

 Tuto tezi 

potvrzuje skutečnost, že prezidentští kandidáti a kandidátky se převážně 

soustředili na vzhled samotného klipu, na to, jak vypadají, co mají na sobě 

oblečeného, v jakém prostředí se pohybují a kdo, resp. jaké osobnosti za ně 

mluví.  

 

2.2. Předvolební pořad v Českém rozhlasu 

Další analyzovanou částí bude program Českého rozhlasu „Hledá se 

prezident“. Tento pořad vysílal veřejnoprávní rozhlas od 5. do 21. prosince 2012. 

Moderátoři v čele s Martinem Veselovským v necelých pěti minutách přinesli 

obraz prezidentských kandidátů a kandidátek, jak prožívají svůj den v rámci 

volební kampaně. Pořadová čísla jednotlivých kandidátů zde určoval los a podle 

jejich pořadí také probíhali jednotlivé pořady s kandidáty a kandidátkami. Opět 

se zde hledá jen prezident, jako muž, opět se mluví jen o kandidátech na 

prezidenta jen v mužském rodě. I přesto, že poté jsou uvedeny kandidátky 

Fischerová, Bobošíková a Roithová. Pravděpodobně by bylo možné v rámci 

jazykové korektnosti doplnit i ženské jazykové rody v podobě prezidentek a 
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 Tuto tezi nastínil a rozvedl v knize Jak rozumět médiím. 
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kandidátek, aniž by titulek ztrácel na dynamičnosti. Název pořadu by pak nesl 

název „Hledá se prezident nebo prezidentka“. 

 

2.2.1. Zuzana Roithová 

První kandidátkou je politička Roithová, která začínala svůj den 

přednáškou o Evropské unii na gymnáziu v Praze. Moderátor Smatana uvedl 

svou reportáž slovy: „Stojí za katedrou, v bílé halence, černé sukni, v modrém 

kabátku a výraznou broží na levé straně. Nepochybně je přednášet zvyklá.“ Styl, 

který volí moderátor pořadu, je u žen odlišný, než když popisuje muže. 

Moderátor popisuje Roithovou podle jejího zevnějšku, to co má v ten den na 

sobě oblečené a u kandidátů tento popis nevolí. Moderátor volí v této situaci čistě 

popisnou techniku vzhledu kandidátky, kdy si všímá jejího oblečení. Nevolí však 

popis toho, jak se Roithová tváří, či jak na něj působí styl jejího přednášení. 

Popíše, co má kandidátka na sobě, a z toho vydedukuje, že je nepochybně zvyklá 

přednášet. U kandidátů – mužů se tento styl neobjevuje, kromě níže uvedeného 

kandidáta Fischera, jehož zevnějšek moderátor taktéž popisuje, ale moderátorova 

výpověď má poněkud odlišné konotace. 

Po konstatování zevnějšku Roithové moderátor popsal svůj dojem, že na 

něj Roithová působila suverénně. „Bylo z toho vidět, na rozdíl od středy a Táni 

Fischerové, že Roithová je velice profesionální manažer. Všechno, co se kolem ní 

děje, drží velmi pevně v rukou,“ 
83

 svěřil se svými pocity z kandidátky na 

prezidentku moderátor Veselovský. Opět je možné zde nalézt genderový 

paradox, kdy o ženě mluví s překvapením, když vykazuje prvky chování tradičně 

spojované s muži. I vyjádření o „profesionálním manažerovi“ dává moderátor 

jasně najevo, že nereflektuje rozdíly mezi ženským a mužským oslovením. Při 

debatě se studenty na pražském gymnáziu byla Roithová dotázána jednou ze 
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 Hledá se prezident. Český rozhlas tráví den se Zuzanou Roithovou, dostupné na: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/online-hleda-se-prezident-cesky-rozhlas-

travi-den-se-zuzanou-roithovou--1146942, 3. 3. 2013. 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/online-hleda-se-prezident-cesky-rozhlas-travi-den-se-zuzanou-roithovou--1146942
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studentek, jak dokáže skloubit rodinu s prací a jak by se to projevilo při jejím 

případném zvolení prezidentkou republiky. Odpověď kandidátky zněla, že její 

syn je už dospělý a co se týče vnoučat, mrzí ji, že má na ně málo času. Avšak pro 

její manželský život je časté odloučení víceméně dobré, jelikož s manželem řeší 

jen příjemné věci a ty nepříjemné řeší pouze po telefonu.
84

 Otázka, která byla 

kandidátce položena, je klasickým příkladem tradičně pojímané role ženy jako 

matky, kdy když žena vykonává časově náročné zaměstnání, je často dotazovaná, 

jak svou práci skloubí s péčí o rodinu.  

 

 2.2.2. Jan Fischer  

Čtvrtým hostem v pořadu Českého rozhlasu byl bývalý ministr Fischer, 

kterého doprovázel natáčecí štáb při jeho přednášce na Filozofické fakultě 

v Olomouci. Poté, co si reportér všiml studentek v krátkých kabátcích, podotkl, 

že ony asi Fischera zajímat nebudou. V souvislosti s ženskými kandidátkami 

tento popis samotným moderátorem použit nebyl. „Fischer má na sobě zjevně na 

míru střižený oblek, bleděmodrou košili s manžetovými knoflíčky s bleděmodrou 

kostičkovanou kravatou. Vypadá, že je kompletně připravený do politického 

boje.“
85

 Popis zevnějšku u Roithové a Fischera se liší. Politička je popsána, jak 

stojí v kabátku za katedrou a je nepochybně zvyklá přednášet. Fischer je zas 

popsán jako vyzbrojený bojovník, jen místo brnění má na míru střižený oblek. 

„Když Jan Fischer přišel, nedal ani hnutím brvy najevo, že by něco bylo 

špatně. „Co jsem já měl možnost slyšet, tak se za pozdní příchod neomluvil,“ 

říká Veselovský. Fischer dělal, že to je v pořádku, vystupoval jako sebevědomý 
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 Hledá se prezident: Český rozhlas strávil den se Zuzanou Roithovou, dostupné na: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/online-hleda-se-prezident-cesky-rozhlas-
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muž.“
86

 Zde bych ráda upozornila na spojení s pozdním příchodem a 

vystupováním sebevědomého muže. Prezidentský kandidát se opozdil, avšak 

média napsala, že se kandidát tvářil jako sebevědomý muž. Média tak spojila 

nedochvilnost se sebevědomím. Taktéž v příspěvku není probíráno, jakou roli 

pro Fischera hraje jeho rodina a partnerka, tak jak tomu bylo u Roithové. 

 

2.2.3. Jana Bobošíková 

Den strávený Českým rozhlasem s další prezidentskou kandidátkou 

Bobošíkovou, byl typický pro tuto kandidátku v tom, že ráda ukazuje, jak je 

úspěšnou podnikatelkou a zároveň ženou pohybující se už léta ve veřejném 

prostoru. Bobošíková často zmiňuje své profesní úspěchy, ať už se jedná o 

politické kandidatury, či dobré podnikatelské výsledky. O roli ženy jako matky 

se již tak často nezmiňuje a pokud ano, jen ve spojení s úspěchy svých dcer, či o 

tom, že manžel je velice dobrý partner, který ji v její veřejné činnosti podporuje. 

Bobošíková ve své vlastní sebeprezentaci vyzdvihuje především své manažerské 

schopnosti. Na Český rozhlas působí sebevědomě: „Jana Bobošíková má pevně a 

přesně ujednocené názory. Nijak se nebojí je říkat. Například prozradila, že má 

názory velice blízké Václavu Klausovi. Akorát v některých ohledech by je říkala 

daleko tvrději než on.“
87

 Bobošíková vystupuje velice dominantně a vytváří tak 

další ženský prvek ve volební kampani, který je odlišný například od ženského 

prvku, který prezentuje Fischerová.  Kandidátka Bobošíková se ukazuje jako 

energická, odvážná, dobývající žena, kdežto Fischerová představuje tu ženskou 

polohu, která je skromná, vstřícná, obětavá.  
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Taktéž v pořadu, resp. v kampani přiznává, že má velkou podporu ve své 

rodině a partnerovi. „Bobošíková přiznává, že velkou oporou ve stresové 

předvolební kampani jí je manžel, který je pro ni průvodcem životem, a její dvě 

dcery. To oni dohromady posvěcují její další kroky. Kdyby prý cokoli, co v 

politice dělá, mělo nějakým způsobem omezit nebo poškodit rodinu, rozhodně by 

to nedělala.“
88

 Bobošíková se taktéž brání použití své rodiny ve prospěch volební 

kampaně a reaguje na to, že Zeman nasadil do předvolební kampaně svou dceru. 

„Tak to rozhodně není, že by se mamka rozhodla kandidovat a celá rodina se z 

toho posadila na zadek a pracovala pro mamku.“
89

  

 

2.2.4. Tatiana Fischerová 

První kandidátkou v rámci pořadu „Hledá se prezident“ je Fischerová. 

Fischerová je matkou syna s postižením. Hned první otázka reportéra Smatany 

bylo: Kdybyste byla prezidentka, kdo by se o Vašeho syna staral? Neměla byste 

na nic čas.“ Již tato první otázka staví Fischerovou do pozice matky, jejíž 

starostí je péče o postiženého syna. A hned v úvodu nastavuje dojem, že pokud 

by se Fischerová prezidentkou stala, tak je tu možnost, že by péči o svého syna 

zanedbávala. I další otázky reportéra míří na Fischerovou jako na zranitelnou 

ženu. „Budete – li prezidentka, bulvár půjde po Vás dnem i nocí. Jak jste na to 

připravena? „ Odpověď kandidátky zní: „S bulvárem nekomunikuji. Obrana je 

čistota.“  Zde je to zas Fischerová, která naplňuje představu ženy, která je spíše 

submisivní a ve svém jednání nepůsobí tolik dominantně jako Bobošíková. 

Posluchačka nebo posluchač se nedoslechnou žádné rezolutní odmítnutí 
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bulvárních výmyslů. Na druhou stranu Fischerové prohlášení nemusí nutně 

znamenat pasivitu, ale fakt, že kandidátka na prezidentku nepovažuje za důležité 

se obhajovat před bulvárem a nechává samotné voličky a voliče, aby si udělali o 

ní představu.  

Dopolední návštěvu u prezidentské kandidátky reportér zakončil slovy: 

„Teď běžte vařit oběd, uvidíme se odpoledne.“  Tímto vyjádřením reportér 

potvrzuje hierarchický vztah mezi ním a prezidentskou kandidátkou, když ji 

imperativně nařizuje, aby šla vařit oběd. Prezidentští kandidáti a kandidátky 

chtějí o sobě vzbudit dojem vážené osoby, která by byla respektovaná občany a 

občankami České republiky. Odpolední přítomnost v blízkosti možné budoucí 

prezidentky se nesla stále ve stejném duchu.  

Otázka moderátora: „Co Vás čeká dnes večer?“ 

Odpověď kandidátky: „Dnes už nic.“ 

Otázka moderátora: „Sama doma?“ 

Odpověď kandidátky: „S dítětem doma.“ 

Fischerová je v celé reportáži vykreslena jako obětavá a pečující matka, 

jejímž světem je pražský byt, který obývá společně se synem a kočkou, která 

taktéž byla v reportáži několikrát zmíněna. Moderátoři ve svém pořadu 

Fischerovou vykreslují jako ženu, která je spíše pasivní, a hodnotí ji z pozice 

ženy – matky, než jako kandidátky. Tento přístup je ojedinělý a neobjevuje se ani 

u Roithové, ani u Bobošíkové.  Dále v pořadu Českého rozhlasu „Dvacet minut 

Radiožurnálu“, zaznělo od moderátora Veselovského: „Jak moc chcete být 

prezidentkou?“ A Fischerová odpoví: „To je otázka na tělo. Ptá se mě na to 

každý, ale vždycky odpovídám, že z osobních důvodů nemám žádnou velkou 

motivaci.“ Říká, že vyslyšela přání mnoha hlasů a kandidaturu přijala jako 
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nadosobní úkol.
90

 Vlastní sebeprezentace Fischerové, která ji doprovázela po 

celou dobu volební kampaně, byla konzistentní a neměnná. Působila odlišným 

dojmem od ostatních kandidátek a kandidátů, ženy, která činí to, co chtějí ostatní 

a co od ní ostatní očekávají. Její sebeprezentace se projevovala výroky, že nechá 

na voličích, zda se pro ni rozhodnou, a že činí v zájmu vyššího dobra. Její rolí 

byla role ochránkyně slabších, pečovatelky a matky.  

 

2.2.5. Přemysl Sobotka 

Senátor a prezidentský kandidát Občanské demokratické strany Sobotka 

byl taktéž hostem v pořadu Veselovského. Reportéři Sobotku doprovázeli při 

jeho předvolebním maratonu, kdy navštívil mimo jiné zoologickou zahradu 

v Plzni a Vzdělávací technologické centrum Techmania v bývalém areálu 

Škodovky. Tento kandidát působil v kampani nejméně výrazným dojmem. 

Sobotka se po celou dobu kampaně odvolával na hodnoty svého otce a spojoval 

je se zásadami demokracie, které jsou pro něj prioritní. Při dopoledním setkání se 

studenty gymnázia došlo ke konfrontaci mezi ředitelkou školy a volebním 

týmem, kdy ředitelka zakázala kandidátovi mluvit o čemkoli spojeném 

s prezidentskou volbou. Jak popisuje reportér Veselovský, kdykoli se otázky 

studentů stočili na prezidentskou kampaň, Sobotka se otočil na ředitelku se slovy 

„teď nevím, mohu odpovědět?“ a paní ředitelka s kamennou tváří přikývla, že 

může.  

Na setkání s občany v Techmanii ujistil asistentku programu, že on musí 

v určitém okamžiku odejít a ať se drží pana ministra, to je prý taky fešák, jak 
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zaznělo ze Sobotkových úst.
91

 Označení jiného muže fešákem zní z úst Sobotky – 

muže, jako přátelské označení, těžko si představit takovéto oslovení z úst některé 

z kandidátek. Je to přátelské označení mužů navzájem, které podporuje jejich 

jednotu. 

 

2.2.6. Miloš Zeman 

Prezidentský kandidát Zeman byl sledován reportéry Rozhlasu ve své 

předvolební kampani ve Vítkovicích. Své setkání Zeman uvedl slovy: „Nechci 

Vám vykládat, že jsem ten nejlepší a že jsem úplně geniální, i když si to o sobě 

myslím. Jelikož každý chlap je ješitný, zatímco ženy jsou skromné a útlocitné.“  

Tímto výrokem Zeman opět potvrdil svůj sexistický styl vyjadřování, který je 

ženami často kritizován. Kandidát zde podporuje genderové stereotypy o silných 

mužích a slabých ženách. V průběhu volební kampaně se Zeman vyjadřoval 

několikrát v podobě genderových stereotypů, které více než za bonmoty mohou 

být považovány za šovinistické předsudky. I přesto, že se zdaleka nejvíce 

„nekorektně“ vyjadřoval o ženách, v průběhu volební kampaně mu stála po boku 

jeho dcera, která suplovala roli partnerky. 

Zemana po celou dobu trvání předvolební kampaně provázela dcera 

Kateřina, o které Zeman mluvil jako o svém „talismánku“, který ho doprovází 

všude na cestách. V tomto případě Kateřina plnila roli ženy – podporovatelky, 

která je svému otci nablízku. Tak ji prezentoval Zemanův volební štáb. Taktéž 

v jednom ze svých bonmotů ji představuje jako svou dceru, nikoliv milenku. 

V prezidentské kampani to byla právě Kateřina, která ho doprovázela na všech 

důležitých předvolebních setkání. Jeho dcera plně nahradila prvek manželky, či 

partnerky jako doprovodu uchazeče o budoucí hlavu státu. Zemanova manželka 
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byla po celou dobu prezidentské kampaně v ústraní. To, že Zeman byl 

v doprovodu své dcery, jistě pomohlo ozvláštnit jeho prezidentskou kampaň.  

 

2.2.7. Vladimír Franz 

Dalším hostem v pořadu „Hledá se prezident“, byl prezidentský kandidát 

Franz. U tohoto kandidáta se v průběhu celé volební kampaně řešil hlavně jeho 

zevnějšek, jelikož Franz má téměř celé tělo včetně obličeje pokryto tetováním. 

Díky své vizáži získal i celospolečensky známou přezdívku Avatar. Na otázku 

moderátora, zda mu tato přezdívka nevadí, odpověděl: „ Nevadí. Avatar je kladná 

postava. A ve filmu je strašně roztomilej a umí hezký věci s ouškama.“  Ještě než 

se začal mediálně projevovat v rámci prezidentské volební kampaně, působil 

dojmem uznávaného hudebního skladatele. V průběhu volební kampaně se 

vyznačoval jistou dávkou dětinskosti a upovídanosti. Tento dojem se však změní, 

když se téma stočí na jeho hlavní práci a zálibu, kterou je hudba. „Franz, který 

získal několik ocenění za scénickou hudbu k divadelním hrám, má u 15 studentů 

téměř absolutní autoritu. „Jeho projev zvlášť ve spojení s tím, že mluví o opeře, 

je zajímavý. Když přehrává části opery na klavír, stojí u toho rozkročen, jak 

kdyby chtěl klavír někam odstrčit a hraje velice silně, což v malé místnosti zní 

úplně neuvěřitelně,“ žasne Veselovský.“
92

 Zde si všímá moderátor Franzovy síly 

při hře na klavír, ve spojení s kandidátovým slovním vyjadřováním se zde tyto 

dva prvky dostávají do zajímavého kontrastu. 
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2.2.8. Jiří Dienstbier 

Dienstbier byl mezi všemi kandidáty a kandidátkami na prezidenta 

nejmladším a tuto skutečnost často zdůrazňoval. Ač jsem nepostřehla, že by na 

něj protikandidáti a protikandidátky kvůli tomuto faktu útočili, Dienstbier často 

zdůrazňoval, že jeho nízký věk není na škodu a že i Obamovi bylo tolik, co jemu, 

když vyhrál v amerických volbách. Postřehy moderátora Veselovského, staví 

kandidáta do role přímého politika. Podle moderátora Martina Veselovského 

zákonodárné prostředí Dienstbierovi vyhovuje: „Je to vysoký muž, sluší mu 

oblek, ve kterém chodí na ústavně-právním výboru, jedná jako velice zkušený 

právník, je dobrým partnerem vedle sedící Elišky Wagnerové. Úplně si ho 

nedokážu představit, že by podobně jako Miloš Zeman vylezl na náměstí, které 

bude plné lidí a trochu obhroublými fóry náměstí bavil, aby lidi přitáhl na svoji 

stranu.“
93

 Na tomto příkladu je znát rozdíl v popisu žen – kandidátek a mužů – 

kandidátů. Ženám, které Veselovský popisuje, přiřazuje spíše „mužské“ role, nad 

kterými se podivuje, nepokládá je za automatické. Příkladem může být již výše 

zmíněný výrok u Roithové, kterou označil „na rozdíl od Fischerové, jako 

schopného manažera“. 

 

2.2.9. Karel Schwarzenberg 

Moderátor si nejprve všímá kandidátových dýmek, které mu leží na stole, 

napočítá jich osm. Dýmka je chápána jako mužský symbol, jako zvyk, který je 

ušlechtilejší, než samotné kouření cigaret.  

Moderátor prezidentského kandidáta obdivuje pro jeho stručnost a 

nadhled. „Opravdu velký dojem na mě dnes udělal fakt, že alespoň před námi se 

komunikace mezi volebním štábem a Karlem Schwarzenbergem odehrávala ve 
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velice krátkých střizích. Nestalo se, že by se dlouze debatovalo nad texty, jako 

včera u Jany Bobošíkové, stejně tak i Táňa Fischerová dlouze promýšlela, jak by 

měla kampaň vypadat,“ říká Veselovský. Pokud někde nějaký brainstorming 

kolem kampaně probíhá, tak asi úplně jinde než kolem Schwarzenberga. Ten má 

celkem jasno.“
94

 Takto se Rozhlas vyjadřuje o stručnosti kandidáta, kterého staví 

do kontrastu s kandidátkami – ženami, které vykresluje jako kandidátky, které 

dlouze přemýšlí a nejsou stručné. Věcnost je zde popsána jako přednost, i když 

v poslední větě moderátor polemizuje nad tím, zda vůbec kandidát je středem 

prezidentské kampaně.  

 

2.2.10. Zhodnocení 

Tým reportérů Smatana a Veselovský mají tendenci vizuálně popisovat 

převážně kandidátky a buď svým popisem potvrzovat jejich ženskou „křehkost“, 

či zas jejich zevnějšek stavět do protikladu s jejich schopnostmi. Moderátoři 

nepopisují jednotlivé kandidátky, jaké mají vlastnosti, či jak se v daný okamžik 

tváří. Omezují se jen na reálný popis jejich zevnějšků, resp. oblečení, z kterého 

pak vyvozují další vlastnosti kandidátek. Stejně tak to moderátoři učinili u 

Fischerové:  „Martina překvapila její malá, drobná a křehká postava.“
95

 O 

kandidátech se moderátoři vyjadřují taktéž popisně, s akcentem na jejich 

zevnějšek, ale spíše tím potvrzují jejich profesionalitu, kterou oblekem doladí.  

Pokud bych měla nějak od sebe odlišit tři kandidátky na post hlavy státu, 

myslím, že každá z těchto kandidátek hrála svou roli kandidátky na prezidentku 

svým osobitým způsobem. Bobošíková zřejmě ve své volební kampani sázela na 
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pokračování politiky Václava Klause. Její role v kampani byla role ambiciózní 

političky, ženy, která se nebojí říkat pravdu, jak voliče v kampani několikrát 

upozornila. Hlavní předností Fischerové, kterou se prezentovala ve volební 

kampani, byla ochrana slabých. Její role by se dala definovat jako matka – 

ochranitelka slabých. Média tuto roli Fischerové ve svých reportážích a 

příspěvcích podporovala a společně s kandidátčinými výroky a jednáním 

vytvářela o Fischerové výše zmíněný obraz. Po dobu celé své volební kampaně 

neustále zdůrazňovala, jak apeluje na slušnost a spravedlnost. Není 

pravděpodobné, že by její snaha o ochranu slabých byla dost razantní tak, že by jí 

voliči věřili a dali jí dostatek svých hlasů. Dalším faktorem je, zda se dostatek 

voličů cítil být tou „slabou“ skupinou lidí, kteří potřebují ochranu. Třetí 

kandidátka Roithová, jejíž image by se dala popsat jako image manažerky, 

zdůrazňovala po celou dobu kampaně svou nevoli vůči komunistické straně. 

Osobně se prezentovala jako lékařka, která stejně jako nemocným lidem bude 

pomáhat ve vedení státu, který hodlá „ozdravit“.  

Nejvýraznější roli z mužských kandidátů hráli Zeman a Schwarzenberg, 

kdy Zeman sázel na svou dlouholetou politickou kariéru a novinářskou 

oblíbenost svých prohlášení. To, co by od jiného kandidáta či kandidátky znělo 

nepatřičně, od Zemana se bonmoty setkaly se čtenářskou a posluchačskou 

oblibou. Zeman sázel na velice civilní image, kterou by se přiblížil co největšímu 

počtu voličů a svým charismatem mohl pronášet takové výroky, které by u jiných 

byly považovány za sprosté a odsouzeníhodné. Schwarzenberg vsadil na image 

„rockera“, která velice kontrastuje s politikovým postavením a jeho politickou 

příslušností. Díky politické kampani a výběru správných pracovníků a pracovnic 

na formování obrazu předvolební kampaně se podařilo Schwarzenbergovi 

dosáhnout toho, že byl nejoblíbenějším politikem u mladých lidí. 
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2.3. Analýza novinových článků reprezentovaných deníky Mladá fronta 

Dnes a Blesk 

V další kapitole své práce bych ráda zanalyzovala to, jak jsou vnímáni 

jednotliví kandidáti a kandidátky médii z genderového hlediska, konkrétně 

z článků Mladé fronty Dnes a Blesku. 

Z mnoha novinových materiálů, které jsem měla díky svému pozorování k 

dispozici, jsem si vybrala ze dvou novinových titulů po jednom článku, kde byli 

prezentováni všichni kandidáti a kandidátky. Materiály k Mladé frontě Dnes jsem 

měla v tištěné podobě, deník Blesk jsem analyzovala s pomocí internetových 

stránek. 

Reprezentativní vzorek z Mladé fronty dnes nesl titulní název Devět lidí 

pro Hrad. Vyberte si. V mimořádné příloze bylo na dvanácti stránkách 

představeno devět prezidentských kandidátů a kandidátek několika redaktory 

deníku. Pro každou kandidátku nebo kandidáta byla vyhrazena jedna stránka 

doplněná jejich fotkou, kde byl veden jak rozhovor se samotným kandidátem či 

kandidátkou, tak zde byly zaznamenány i názory novinářů a vyjádření 

sympatizantek či sympatizantů s jednotlivým kandidátem/kandidátkou na hlavu 

státu. Ještě nerozhodnuté čtenářky/čtenáři si mohli přečíst doporučení v rubrice 

proč kandidáta nebo kandidátku volit či nevolit. 

Co se týče prezentace kandidátů deníkem Blesk, věnovala jsem pozornost 

nejprve článkům, kde jednotlivé kandidátky a kandidáty představuje. Oproti 

Mladé frontě dnes, která dbala na označení kandidát – muž, kandidátka – žena, 

zde dochází často k ignorování ženského oslovování. 

 

2.3.1. Zuzana Roithová 

Žena, která se zúčastnila předvolebního boje o prezidentské křeslo. 

Novinář Kubík o Roithové píše: „Kdyby už šli voliči cestou nejviditelnější změny 

– po předchozích deseti prezidentech – mužích vybrat prezidentku – ženu – bylo 
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by zvolení Zuzany Roithové tím nejmenším šokem, který by to s sebou neslo. 

Nehraje si na mesiášku jako Táňa Fischerová ani neřinčí zbraněmi před 

Evropskou unií jako Jana Bobošíková. Naopak, s mile ženským přístupem 

přistupuje k politice jako dlouholetý praktik, který se vyzná.“
96

 Na tomto 

komentáři je zajímavé si všimnout, že novinář čtenáři či čtenářce podsouvá 

myšlenku, že zvolení ženy prezidentkou by byl šok. Tímto vyjádřením jen 

podporuje myšlenku, která se novinami táhne jako tenká červená nit a to, že ve 

zvolení ženy prezidentky reálně nevěří. Kampaň měla silné kandidáty a 

kandidátky, kteří o post hlavy státu reálně bojovali a slabší, kteří nabízeli 

voličkám a voličům jinou alternativu. Ale média, když psala o slabších 

kandidátech, tak to zdůvodňovala jejich nezkušeností či jinými vlastnostmi, které 

se nehodí na post hlavy státu. Pokud však mluvila o ženách, tak v první řadě o 

nich mluvila jako o ženách. Vymezovala je z volebního boje na základě jejich 

ženství, nikoliv na základě jejich zkušeností.  

Mladá fronta Dnes doporučuje volit Roithovou z důvodu, že je Žena a 

Schopná vyjednavačka „Svým chápavým přístupem a zároveň pevnými názory 

by mohla bodovat v mužském světě politiky.“
97

 Zde bych se na okamžik 

zastavila. Novináři deníku Mladé fronty Dnes je a priori předpokládáno, že svět 

politiky je doménou mužů. A je podporován stereotyp, ze kterého se již stalo 

klišé, že žena svým citlivým přístupem ovlivní mužský svět politiky. 

V doporučení, proč Roithovou nevolit, si čtenář například přečte, že občas příliš 

mluví.
98

 Avšak u kandidáta Zemana, který je známý taktéž tím, že rád mluví, se o 

této vlastnosti, která je považována za jednu z těch, kvůli kterým by voliči neměli 

Roithovou volit, nedočteme. Opět novináři použili klišé, které má za to, že ženy 

jsou upovídanější než muži. 
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Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, deník Blesk téměř 

s pravidelností používal tzv. generického maskulina pro označení ženských 

kandidátek. Roithové přiřkl deník Blesk mužské oslovení již v nadpisu článku. 

„Kandidát na prezidenta Zuzana Roithová (KDU-ČSL)“
99

. Dále se v článku 

potvrzuje domněnka, že jde spíše o laxně napsaný novinářský příspěvek, který 

není dobrý po stylistické stránce. „Jako svoji prioritu by Zuzana Roithová 

prezident vnímala především člověka, jako jedince a osobnost, který má svá 

práva. Jako prezidentka by se Roithová podle slibů starala, aby ČR byla opět 

sebevědomým a spolehlivým partnerem našich spojenců v NATO i v EU. 

Prezidentka Roithová by zastávala absolutní odpor ke korupci a ráda by vyvolala 

boj se stranickými „kmotry“.“
100

 Jednou je kandidátka označována jako 

prezident, podruhé jako prezidentka. 

 

2.3.2.  Jan Fischer 

Prezidentský kandidát Fischer byl po celou dobu volební kampaně 

považován za favorita a je otázkou, zda mu tato mediální nálepka neuškodila u 

voličů a voliček. Media ho popisovala jako pečlivého, výkonného a slušného 

úředníka, „který rozhodně neudělá ostudu.“ 
101

 Od jeho příznivců a příznivkyň 

byly slyšet názory, že je vzdělaný, „moudrý, má inteligenci a nadhled. A 

báječnou ženu, se kterou tvoří reprezentativní pár a společně se synem 

harmonické rodinné trio.“
102

 Právě Fischer byl kandidátem, který mediálně 
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nejvíce dbal na prezentaci sebe a své rodiny. Často byl doprovázen svou ženou, 

která ač ve volebním spotu figurovala jen velice krátce, po celou dobu volební 

kampaně byla z dvojice Fischer – Fischerová více dominantní než její manžel, 

prezidentský kandidát.  

Klady, kvůli kterým ho volit, jsou podle novin, že je nestraník, jeho 

vystupování a jeho manželka. Zápory člen KSČ, spolupracovníci Chrenek a spol. 

a je mu vytýkán i populismus
103

.  

 

2.3.3. Jana Bobošíková 

Kandidátka je Mladou frontou Dnes představena jako „(b)ývalá 

novinářka, která v roce 2004 opustila post moderátorky televize Nova a stala se 

europoslankyní.“
104

 Novináři dodržují popis Bobošíkové v ženském rodě a 

oslovují ji jako političku, prezidentku, novinářku, kandidátku. V rozhovoru se 

Bobošíkové ptají na její spolupráci s komunisty při poslední nepřímé volbě 

prezidenta a na její protievropské názory. V rozhovoru odpovídala jasně a 

ohradila se proti jakékoliv otázce, která ji neseděla. Bobošíková si po celou dobu 

kampaně udržovala image silné, nikomu neustupující sebevědomé ženy, která 

podle tradičního chápání zapadá do mužského světa politiky. Zástupce 

šéfredaktora Kubík Bobošíkovou popsal, že „umí být příjemná a zábavná, 

takzvaně normální ženská. Ale jen v civilu. Jakmile vejde do role a začne veřejně 

deklamovat politické názory a bojovat za svou pravdu, jde veškerá přívětivost 

stranou. Stává se z ní bojovnice, někdo by možná řekl dračice, která jde tvrdě za 
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svým.“
105

 Reportéry je měřena optikou, jako věčně kandidující žena, které je 

vlastně jedno za co kandiduje, hlavně, že dělá reklamu své straně Suverenita.  

V rubrice Proč volit je napsáno doporučení, které se objevuje i u dalších 

dvou kandidátek Fischerové a Roithové. Protože jsou ženy. Zvláštní doporučení, 

které se u mužů – kandidátů neobjevuje. „Pokud patříte k těm, kteří by na Hradě 

rádi viděli ženu, volba Jany Bobošíkové je jednou ze tří možností.“
106

 Hesla 

novin podporující její volbu: „Žena – prezidentka, Nelekne se, Není na funkci 

závislá“
107

 a hesla proč nevolit: „Je nepředvídatelná, Otevírá dveře KSČM, 

Zařadí zpátečku v EU“
108

.  

Deník Blesk ve svém článku o prezidentské kandidátce Bobošíkové 

používá tzv. generického maskulina. Bobošíková je prezentována jako kandidát, i 

jako potenciální prezident. „Po té se budoucí kandidát na prezidenta Jana 

Bobošíková vrátila tentokrát již do České televize a moderovala zpravodajský 

pořad 21.“ Či: „Bobošíková nebyla kandidát na prezidenta s parlamentní 

podporou, takže musela odevzdat minimálně 50 tisíc podpisů občanů.“
109

 

 

2.3.4. Tatiana Fischerová 

Ze všech prezidentských kandidátů a kandidátek se snažila Fischerová 

nejvíce navazovat na odkaz prvního prezidenta České republiky Havla. Médii 

byla často označována jako „velmi slušná, příjemná, milá dáma, z jejíchž úst 
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zřejmě nikdy nevypadlo vulgární slovo, zato slov o dobru, lásce a porozumění se 

z nich šíří víc než dost.“ 
110

 Ač médii považovaná za křehkou ženu, několikrát se 

převážně v televizních debatách dokázala nahlas ozvat a i její práce pro charitu je 

důkazem, že o bezbrannou ženu rozhodně nejde. Ale i přesto Fischerová tak 

působí, svým vyjadřováním nahrává médiím, aby ji za křehkou milou dámu 

považovala. V rubrice Proč volit reportéři doporučují volit Fischerovou kvůli 

tomu, že je žena. „V případě zvolení by Táňa Fischerová naplnila přání mnoha 

lidí, aby na Hradě úřadovala žena.“
111

  Podle redaktorů stačí být ženou, což je 

důvod ke zvolení do úřadu hlavy státu. Dalším doporučením pro její volbu je 

fakt, že je to Skromná dáma a Idealistka.
112

 Poslední důvod proč Fischerovou 

volit udávají autoři článku i jako proč ji nevolit. Její Iluze o dobru, o KSČM a 

družstevnictví
113

 jsou udávány jako důvody, proč Fischerovou nevolit. Fischerová 

je opět prezentována jako naivní žena, která o „krutém světě“ (mužů?) nemá ani 

ponětí.  

V článku Blesku, ve kterém je představena Fischerová, se může čtenář 

dočíst: „Fischerová jako prezident nabízí svým voličům především pokus o změnu 

nálady ve společnosti.“ Nebo: „Taťána Fischerová je kandidát na prezidenta bez 

parlamentní podpory, její petiční archy podepsalo přes 72 000 občanů.“
114

 Podle 

mého názoru však nejde o genderovou nekorektnost, nýbrž o špatnou stylistiku 

redakčních novinářů. Na druhou stranu, deník Blesk, téměř jako jediné médium 

kandidátku oslovuje jako Taťánu, na rozdíl od ostatních, kteří v novinových 

titulcích tuto aspirantku na hlavu státu oslovovali jako Táňa. 
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2.3.5. Přemysl Sobotka 

Pravděpodobně bylo pro média složité najít pro Sobotku odlišující 

vlastnost od ostatních kandidátů, a tak často opakovala jeho požitkářství nad 

cigaretou a sklenkou alkoholu. Je otázkou, zda se tak často propagoval Sobotka 

sám, nebo se média opakovala, ale o jeho zlozvyku kouřit se mohl čtenář dočíst 

v jakémkoliv článku představující kandidátky a kandidáty na prezidenta. „Ostatní 

se chlubí vznešenými koníčky, Přemysl Sobotka říká: “Pořád jsem schopen vyjít 

na třítisícovku, a když se vrátím, zapálím si cigáro a dám si skleničku. To patří 

k životu.“
115

 Jeho klady jsou Pevnost v názorech, Klid pro Nečase v případě, že 

by byl zvolen prezidentem České republiky a je Ostře proti KSČM. Jako zápory 

pak Mladá fronta Dnes uvádí, že by Sobotka byl Prezident jedné vlády, 

Kverulant v EU a že by Uhnul před KSČM.
116

 

U prezentace Blesku mě zaujal popis Sobotkova motta k prezidentské 

kampani, které se často objevovalo i v jiných médiích a to, že tento kandidát je 

proti přechylování cizích ženských jmen. „Jako jedno z volebních mott Přemysl 

Sobotka vyřkl: „Jsem pro přímou volbu poslanců a proti přechylování cizích 

ženských jmen.“
117

 Jako jediný kandidát nebo kandidátka řešil problém 

přechylování cizích ženských jmen. 

 

2.3.6. Miloš Zeman  

Dalším analyzovaným kandidátem je Zeman. Zeman se v prezidentské 

kampani projevoval velice sebejistě a takovou roli mu přiřkly i média, která tento 
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obraz podporovala. Proč Zemana volit podle novinářů z Mladé fronty Dnes? Je to 

Silná postava, Postava roku 1989 a Bude legrace. Za důvod proč nevolit média 

tohoto prezidentského kandidáta média považovala fakt, že byl Symbol 

oposmlouvy, jeho nejasné Finance a spolupracovníci a taktéž domněnku, že 

s takovým to prezidentem Bude ostuda.
118

 Zde je opět patrný koncept tzv. 

hegemonní maskulinity, která u Zemana byla pravděpodobně nejvíce patrná ze 

všech prezidentských kandidátů. Médium ho popisuje jako silného, což spadá do 

tradiční představy o mužích. Též označení Zemana jako symbolu evokuje ve 

čtenářkách a čtenářích pocit kandidátovi důležitosti. 

 

2.3.7. Vladimír Franz 

Tak jako Dientsbier je spojován se svým otcem a Fischerová se svou 

noblesou, je Franz médii vždy spojován se svým zevnějškem, který není 

považován za tradiční. „Zkrátka do tradiční tatíčkovské představy o hlavě státu 

vůbec nezapadá.“
119

 Takto ho popsali novináři Mladé fronty Dnes. Na rozdíl od 

ostatních kandidátů se projevoval někdy až poněkud dětinsky a neprofesionálně 

v situaci, jakou je předvolební kampaň. Ostatní kandidátky a kandidáti se snažili 

hrát své mediální role vážně, Franz z role kandidáta na prezidenta občas vypadl. 

Důvody proč volit právě Franze jsou Protest, Originální prezident a Tolerance 

k okolí.
120

 Důvody proč nevolit kandidáta Franze je to, že je Nečitelný, to že šel 

do kandidatury z Recese a že má Tetování, které se nemusí všem líbit.
121
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2.3.8. Jiří Dientsbier 

Dalším kandidátem představeným reportéry je Dientsbier. Téměř každý 

kandidát nebo kandidátka měli podle novinářů nějaké takzvané poznávací 

znamení, Dientsbier si po celou dobu kampaně nesl odkaz svého otce, který byl 

téměř všude a v každém rozhovoru novináři zmiňován. „Jakési dědictví je i jeho 

post senátora, který vyhrál v doplňovacích volbách v roce 2011 po otcově 

smrti“
122

 Taktéž byl zmiňován jeho věk, jelikož byl nejmladším kandidátem ve 

volbě hlavy státu. To byl také důvod pro novináře, proč toto kritérium zařadit 

pod doporučení, proč tohoto kandidáta nevolit. Jak píše Dolejší, reportér Mladé 

fronty Dnes: „První skupině možná připadá moc mladý, naivní a nezkušený. Na 

Pražském hradě chtějí vidět úspěšného politika se zkušenostmi na závěr 

kariery.“
123

 Tento popis se drží zavedených klišé a podporuje domněnku, že 

politik je muž, který je neústupný ve svém jednání. Dalšími byly „Nadbíhá 

komunistům, Je naivní.“
124

 Jako klady kandidáta se zdají být novinářům jeho 

„Zásadovost, Bez skandálů, Ideály.“
125

  

 

2.3.9. Karel Schwarzenberg 

Média ho oslovují kníže. Dolejší, novinář Mladé fronty dnes, o 

Schwarzenbergovi píše, že: „je to muž zásadový, přímý, noblesní a jakýsi symbol 

morálních hodnot.“ 
126

 Často se s takovými to přirovnáními setkáváme u popisu 

mužů, ale je pravdou, že za noblesní dámu je považována i Fischerová. Píše se o 
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něm, že je „otec zakladatel své TOP 09.“
127

 Za důvody, proč volit právě tohoto 

kandidáta, považuje redakce novin, že je Havlovec, má Zahraniční renomé a 

taktéž oplývá Vtipem a sebereflexí. Negativy jsou pak jeho Věk, Riziko ostudy a 

Vládní angažmá.
128

 Schwarzenberg svou kampaň postavil na tom, že si umí ze 

sebe udělat legraci a spoluprací s umělci, se stal zajímavým pro mladé voliče. 

S pankáčským čírem na hlavě se objevoval na oficiálních plakátech 

k prezidentské volbě. Konzervativní starý politik, který se vyjadřoval 

anarchistickými symboly, byl jedničkou ve volbě pro mladé voličky a voliče. Ale 

právě díky svému charismatu si mohl dovolit hrát tuto roli.  

 

2.3.10. Zhodnocení 

Mladá fronta Dnes ve svých článcích pokud mluví o kandidátkách, tak 

používá označení prezidentka, ale pokud píše o prezidentské volbě obecně, vždy 

používá jen označení prezident. 

V článcích, které představují kandidáty, jsem si všimla, že u kandidátek 

novináři píší o jejich zájmech, které nesouvisí s politikou. „Roithová pěstuje 

okrasné rostliny, hraje na kytaru a ráda sportuje.“
129

 „V současnosti žije Taťána 

Fischerová sama, má postiženého syna Kryštofa.“
130

 „Jana Bobošíková je vdaná 

a má dvě děti. Podle jejích slov ve volném čase nejraději čte, cestuje, vaří a hraje 
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na klavír.“
131

 U kandidátů se o jejich osobních zálibách čtenář může dočíst jen u 

Sobotky, který: „Je vášnivý sportovec a podporovatel kultury.“
132

 I zde dochází 

k prezentaci téhož odlišným způsobem, který podporuje odlišný novinářský 

pohled na mužské zájmy a ženské. Zatímco Roithová ráda sportuje, Sobotka je 

vášnivý sportovec.  

U ostatních kandidátů se již čtenářka/čtenář mohou pouze dočíst, kolik 

mají dětí či kolikrát byli rozvedení nebo zda jsou ženatí. Například u kandidáta 

Dientsbiera, který má přítelkyni, se v medailonku kandidátů a kandidátek na 

prezidenta tuto skutečnost čtenář nedočte, ale to, že Fischerová žije sama čtenář 

již ví. Často také redakce deníku Blesk uvádí jména mužů kandidátek na 

prezidentku, avšak kromě Schwarzenberga, u kterého Blesk uvedl, že žije 

s manželkou Theresou Schwarzenberg
133

, nejsou jména žen kandidátů uvedena. 

U reportáží novinářů deníku Blesk je patrné, že kandidátky jsou jaksi 

opomíjeny, ale důvodem může být samotná podstata deníku Blesk, který plní 

v českých médiích roli bulvární. A pokud nejsou kandidáti či kandidátky pro 

redakci zajímaví bulvárními informacemi, deník se o nich ani nezmiňuje. Z toho 

důvodu se taktéž domnívám, že to byl právě kandidát Zeman, resp. jeho dcera 

Kateřina, o kterých se čtenáři v Blesku mohli dozvědět mnoho informací.  

 

2.4. Analýza prezidentské superdebaty a její prezentace médii 

V poslední kapitole zanalyzuji samotnou prezidentskou superdebatu, která 

proběhla 10. ledna 2013 na veřejnoprávním kanálu Čt 24. Této debaty se 

zúčastnilo všech devět kandidátů a kandidátek. Tato superdebata byla jediná ze 
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všech prezidentských debat, kterou nabídly české kanály. Ostatní mediální 

přenosy, včetně těch, které proběhly na Čt 24, byly koncipovány jako duely či 

setkání tří kandidátek nebo kandidátů. 

Na úvod se moderátor večera prezidentské superdebaty zeptal, jakou 

nejhorší vlastnost budou muset kandidátky a kandidáti nejvíce potlačovat 

v prezidentském úřadu. Důvěřivost, jako svou nejhorší vlastnost hodnou 

k potlačení, odpověděli Roithová společně s Franzem. Roithová svou odpověď 

doplnila, že by ji musela potlačit převážně při rozhodování o milostech, Franz se 

zas domníval, že je příliš důvěřivý k lidem a věří, že lidé jsou lepší než ve 

skutečnosti. Kadidáti až na Fischera své odpovědi převážně vztáhli jako pokus o 

vtip, kdy Fischer řekl, že se pokusí tolik neztrácet věci a nezapomínat, například 

brýle. Kandidát Sobotka zas omezí kouření. Zeman bude lidem, kterým dříve 

říkal, že jsou hloupí, říkat, že ještě mohou zmoudřet, Dientsbier nebude tak 

hodný a tolerantní a Schwarzenberg bude muset překonat lenost. Právě poslední 

kandidátova odpověď vyvolala v sále největší odezvu, i když téměř tu samou 

odpověď zvolila i kandidátka Fischerová, která taky bude muset překonat lenost, 

jelikož dává přednost kávě a knížce v posteli. Ze všech odpovídajících 

kandidátek a kandidátů zůstala nejprofesionálnější Bobošíková, která 

odpověděla: „Jako prezidentka budu potlačovat svůj perfekcionismus a snažit se 

udržet nadhled.“   

Moderátor Moravec v průběhu celé debaty usiloval o svou nestrannost, 

bohužel se mu často stávalo, že opomíjel zmiňovat účast kandidátek – žen 

v předvolební diskusi. Příkladem může být prohlášení hned ze začátku pořadu: 

„Před každým kandidátem je zatím čas odměřen samotnými nulami.““Každý 

kandidát by měl v průběhu následujících zhruba dvou hodin mluvit stejnou dobu 

co jeho soupeř.““Všichni kandidáti dostali zhruba stejný časový 

prostor.““Záleží na nich, jak budou se svým časem hospodařit. I to by měl 

budoucí prezident České republiky zvládnout.“ V úvodních několika větách 

Moravec popřel svým vystupováním fakt, že o úřad hlavy státu usilují i tři ženy, 

nikoliv jen muži. A právě díky této formulaci vět může mít divák pocit, že se o 
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post nejvyšší hlavy státu uchází pouze muži. Až na konci úvodního proslovu 

poprvé použije i pojem kandidátky, a to v souvislosti s pravidly debaty, kterými 

se musí účastnice a účastníci debaty držet. Dále v první části debaty, se Moravec 

ptal na transparentnost volební kampaně kandidátek a kandidátů, otázal se, zde se 

najde mezi přítomnými „odvážlivec, či dáma“, kteří by cítili dluh vůči veřejnosti 

v samotném financování kampaně. V moderátorově vyjádření se nastavuje 

podivný nerovnoprávný vztah mezi označením odvážlivec a dáma, které společně 

nekorespondují. Moravec tak prezentuje představu o mužích, kteří jsou odvážní a 

hrdinní. Z termínu odvážlivec je cítit energie a síla. Oproti tomu termín dáma 

nekoresponduje s mužským označením odvážlivec a působí spíše, jako by 

vyděloval ženy z předvolební debaty. 

Co se týče samotných kandidátů a kandidátek, v průběhu celé předvolební 

superdebaty bylo zřetelné, kdo je favoritem a kdo ne. Nejvíce to bylo zřetelné u 

kandidátky Bobošíkové, která mluvila po celou dobu velice ofenzivně a sklízela 

za to od publika posměch a bučení. Naopak Schwarzenberg mohl říci téměř 

cokoliv a publikum nadšeně aplaudovalo. V případě, kdy byl ofenzivní kandidát, 

negativní reakce z publika nebyly tak výrazné jako u Bobošíkové. Ta taktéž 

vyvolávala u diváků největší emoce, a jakýkoliv její příspěvek do debaty byl 

odměněn přinejlepším vlažným potleskem. Přitom jako jediná kandidátka byla 

nejlépe připravena na debatu a svá tvrzení podkládala statisticky dokázanými 

fakty. Ostatní převážně kandidáti celou debata pojali spíše v odlehčeném stylu, 

kdy se snažili vtipkovat. Vtipy, které proběhly v průběhu superdebaty, byly vždy 

mířeny na kandidáty, kdy muži včetně moderátora se v pořadu mezi sebou 

navzájem popichovali. Ženy z této „mužské hry“ byly vyloučeny.  

Dalším tématem bylo, o čem by účastníci a účastnice debaty mluvili ve 

svém prvním inauguračním projevu. Roithová by poděkovala všem voličům a 

slíbila by, že bude prezidentem všech. Opět zde tato kandidátka použila tzv. 

generické maskulinum, kdy opomněla poděkovat i voličkám. Když mluvila 

Fischerová o kvalitních českých výrobcích, resp. potravinách, Moravec se ji 

zeptal, jestli by bylo první z věcí, co by udělala na Pražském hradě, že by chodila 
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do kuchyně kontrolovat kvalitu českých výrobků. Fischerová v průběhu celé 

kampaně musela odpovídat na stereotypní genderové otázky. 

V celé předvolební debatě bylo patrné, že dominovali kandidáti nad 

kandidátkami, kdy převážně Roithová a Fischerová působily nesmělým 

vyjadřováním. Protipólem jim byla Bobošíková, která po celou dobu debaty 

zaujímala rázný postoj a jasně se vymezovala převážně proti mužským 

protikandidátům. Když se proti sobě vymezovali kandidáti, jejich komunikace 

měla charakter špičkování, ovšem  Bobošíková jako jediná žena v ofenzivě však 

do toho konceptu nezapadala a obvykle si své výtky brala osobněji, než 

kandidáti. Ze všech kandidátek a kandidátů byla v debatě nejlépe připravená a 

mnohdy působila, že své projevy má oproti svým protikandidátkám a 

protikandidátům namemorované, občas nepůsobila přirozeně. To, dle mého 

názoru taktéž vycítilo publikum a Bobošíkové se tak dostávalo nejčastěji 

negativních reakcí. Z kandidátů mužů nejvíce nejistě působil dříve favorizovaný 

Fischer, a jak ukázaly výsledky prvního prezidentského kola, předvolební 

kampaň, do které zahrnuji i prezidentskou superdebatu mu nepomohla se dostat 

do kola druhého.  

 

2.4.1. Zhodnocení 

Poslední analyzovanou událostí byla předvolební superdebata, která 

proběhla na veřejnoprávním kanále České televize, a to konkrétně na Čt 24. 

Z analýzy moderátorovy prezentace kandidátek a kandidátů bylo patrné, že se 

snažil být genderové přesný, ovšem často se stávalo, že zapomínal na oslovování 

přítomných kandidátek. Taktéž byl patrný familiárnější vztah moderátora 

Moravce ke kandidátům, kdy muži mezi sebou používali v komunikaci vtipy, 

kdežto vztah moderátora ke kandidátkám byl na čistě profesionální úrovní bez 

odlehčené konverzace. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo genderově zanalyzovat první přímé 

prezidentské volby. V průběhu několika měsíců jsem sledovala přípravy na 

prezidentskou kampaň a následně kampaň samotnou. Po čas trvání volební 

kampaně jsem denně zkoumala televizní pořady a novinové články. Klíčovým 

úkolem bylo provést genderovou analýzu toho, jak se prezentovali jednotliví 

kandidáti/kandidátky a jak je prezentovala média.  

Co se týče genderové analýzy předvolebních klipů, kandidátky a kandidáti 

se v nich na první pohled zaměřovali na voliče jako celek, při bližším sledování 

však bylo patrné, že klipy vyznívaly až na pár výjimek (výjimkou je například 

klip prezidentské kandidátky Bobošíkové) velice maskulinně, kdy se v klipech po 

vizuální stránce objevovali pouze muži (muži-voliči, muži-rádci, muži-politici) 

nebo bylo velice často nadužíváno tzv. generické maskulinum. Někteří kandidáti 

a kandidátky se prezentovali v předvolebních spotech sami, jiní nechali za sebe 

mluvit své příznivce či příznivkyně.  

Z analyzování pořadu Českého rozhlasu lze vyhodnotit, že média, 

konkrétně rozhlas, pro prezentaci kandidátek využívala více emocionálního 

popisu, když například stavěla do protikladu vzhled kandidátek s jejich 

schopnostmi. U prezentace kandidátů rozhlasem byla tendence přesně opačná. 

Schopnosti kandidujících mužů byly moderátorem podtrženy vhodným oblekem 

kandidátů nebo jejich ráznou chůzí. Toto mediální pojetí kandidujících bylo 

značně genderově nevyvážené.  

Dále byla analyzována a srovnávána dvě periodika, a to Mladá fronta 

Dnes a Blesk. Ač je jeden deník považován za bulvární (Blesk) a druhý za 

serioznější (Mladá fronta Dnes), ani jeden nedostál genderové korektnosti. Často 

bylo patrné, že články jsou psány ve spěchu a například tzv. generické 

maskulinum bylo velmi nadužíváno jak Mladou frontou Dnes, tak i Bleskem. 

Dále obě periodika přistupovala k prezentaci zálib kandidátek odlišně, než 

k prezentaci zálib kandidátů. Popis zájmů kandidátek se lišil od popisu zájmů 

kandidátů. Ženy rády vaří, čtou, hrají na klavír, kdežto mužské záliby byly 
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prezentovány honosněji, byly více emocionálně zabarvené, kdy kandidáti 

podporují kulturu či vášnivě sportují.  

Poslední analyzovanou událostí byla prezidentská superdebata, která byla 

vysílána na kanále Čt 24. Této debaty se zúčastnilo všech devět prezidentských 

kandidátek a kandidátů a pořadem provázel moderátor Moravec. Ten se snažil 

být genderově přesný, oslovovat prezidentské kandidátky jako prezidentské 

kandidátky, často se mu však stávalo, že ženy oslovoval jako budoucí prezidenty 

apod.  

Na výše uvedených událostech je zřetelné, že genderová nerovnost je stále 

patrná i v 21. století. Dle mého názoru však nejde o úmyslné upozaďování žen, 

jako spíše o neznalost problému a jeho ignoraci. Často jsou to právě ženy, které 

neúmyslně potlačují svou ženskou identitu. Sledovaní kandidáti se zas často 

snažili dostát tradiční představě muže, jako dominantní osobnosti. Tato 

genderová nerovnost ve volební kampani prezidenta České republiky je dána 

jednak historickým vnímáním ženy společností jako osoby křehké a submisivní a 

jednak sebeprezentací samotných žen. To doložila má analýza předvolební 

kampaně, ve které Fischerová prezentovala sama sebe jako ženu, která nemá 

ambice být prezidentkou, naopak tuto roli přijala jako poslání a na přání svého 

okolí. Roithová byla zas prezentována médii jako schopná manažerka, která svoji 

předvolební kandidaturu pevně řídí, ale přesto byla kandidátčina kampaň 

veřejností vnímána jako využití zkušeností lékařky v pomoci druhým. 

Kandidátka Bobošíková se prezentovala nejvíce genderově korektně, působila 

sebejistým dojmem, v superdebatě byla nejlépe připravená ze všech kandidátů a 

kandidátek, věcně argumentovala, ale přesto její přístup, který je společností 

považován za tradičně mužský, nebyl většinou voličů pozitivně přijat. 

Pokud bych měla zodpovědět otázku, kterou jsem si položila na začátku 

práce, zda jsou médii využívány genderové stereotypy, odpověď by zněla ano. 

Média se přiklání k popisu kandidátek a kandidátů tak, jak je ve společnosti 

obvyklé a nesnaží se rozbít zavedená genderová klišé. Dále bylo velmi často 

využíváno jak médii, tak i samotnými kandidátkami a kandidáty tzv. generické 
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maskulinum. Dle mého názoru je tzv. generické maskulinum nadužíváno. Jako 

důvod vidím, že ženy, kterých se toto oslovení týká, zůstávají pasivní a sami 

tento fakt podporují tím, že se označují za politika, kandidáta apod. Dalším 

zkoumaným okruhem byla role partnerek a partnerů kandidátů a kandidátek. Roli 

partnerů a partnerek jednotlivých kandidujících bych však nepřikládala příliš 

velkou váhu. Pokud partner/partnerka nebyli ve volební kampani přítomni, 

jednotlivým kandidátkám/kandidátům tato skutečnost výrazně neuškodila. Na 

druhou stranu sebeprezentace kandidujících s parterem/partnerkou po boku byla 

zpestřením kampaně a na příkladu Zemana lze doložit, že partnerem/partnerkou 

nemusí být pouze manžel/manželka, když partnerkou tohoto kandidáta byla jeho 

dcera.  

Prezidentská kampaň ukázala, že genderová vyspělost společnosti není na 

takové úrovni, jaká by zaručovala genderovou vyváženost. Společenský vývoj ke 

genderové nestrannosti bude ještě po nějaký čas v České republice trvat a pro 

další výzkum by bylo vhodné sledovat, jaká je situace ve státech, kde jsou 

nařízené kvóty pro zastoupení žen ve veřejných institucích.  

 

Summary 

The aim of this thesis is the gender analysis of the first direct presidential 

elections. In the course of several months, I have observed preparations for the 

presidential campaign and later the campaign itself. During the campaign I 

examined daily relevant broadcasting and newspaper articles. The key aim was to 

accomplish gender analysis of the presentation of individual candidates and their 

presentation in media.  

As far as the pre-election spots are concerned, both female and male 

candidates mainly focused on the voters as a whole. However, closer 

examination showed, with few exceptions, that the spots gave very masculine 

impression, that is, the spots featured predominantly men (male voters, male 

advisors, male politicians) or extensively used the so-called generic masculine. 
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Some of the candidates presented themselves in the campaign, the others let their 

supporters do the talk.  

Analyzed events show that gender inequality is still apparent even in the 

21st century. In my opinion, this is not a case of deliberate overshadowing of 

women but rather ignorance of the issue.  The women themselves often 

unintentionally suppress their female identity. On the other hand, male 

candidates tried to meet the traditional role of the man as a dominant personality. 

This gender inequality in Czech presidential campaign stems partly from 

historical view of a woman as fragile and submissive and partly from self-

presentation of Czech women.  

If I had to answer the question posed in the beginning of the thesis, 

whether gender stereotypes are employed by media, my answer would be yes. 

The media tend to portray the male and female candidates as the society is used 

to and do not aim to break gender stereotypes. Moreover, the media as well as the 

male and female candidates often used the generic masculine. In my opinion, the 

generic masculine is overused, the female candidates concerned  remain passive 

and even support this trend by designating themselves as male politicians or male 

candidates (which is possible thanks to Czech inflection). Another area of 

research was the role of partners of the candidates although I would not give 

great importance to it. Whether the partner was present in the campaign or not, 

this fact did not have any major significance.  

The presidential campaign showed that the society has not yet reached the 

level which would guarantee gender equality. The development of gender 

impartiality will take its time in Czech society, and further research should 

examine the situation in the countries with compulsory quota for women board 

members.   
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