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Abstrakt

Klíčová výzkumná otázka pro mou bakalářkou práci se zabývá problémem, jak 

velký vliv má mediální obraz lídra politické strany na její úspěch ve volební kampani a 

následných volbách. Tuto otázku se pokusím zodpovědět na případu Jiřího Paroubka, 

který byl lídrem České strany sociálně demokratické ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006. Rozhodl jsem se ověřit teorie, které 

se problematikou personalizace lídra a volební kampaně zabývají. Následně provedu 

výzkum dvou nejznámějších tiskovin z pravého i levého politického spektra, abych 

zjistil, jaký byl před volbami mediální obraz Jiřího Paroubka a České strany sociálně 

demokratické v těchto dvou novinách. Výsledky výzkumu porovnám s předvolebními 

průzkumy a výsledky voleb. Ověřím, zda mediální obraz Jiřího Paroubka byl skutečně 

jiný než ČSSD a zda to mělo vliv na volební úspěch. Ověřím tak platnost několika 

teorií, které roli lídra přikládají velký vliv na úspěch strany.

Abstract

The key research question for my bachelor thesis deals with the problem of how 

great is the media image influence of the leader of a political party on the success in the 

elections. I will try to answer this question in the case of Jiri Paroubek, who was the 

leader of the Czech Social Democratic Party in the elections to the Chamber of Deputies 

of the Parliament of the Czech Republic in 2006. I decided to verify these theories, that 

explain the issue of leader and election campaign personalization. Then I carried out my 

research on two of the most famous newspapers on the right and left of the political 



spectrum: finding out how positive or negative was before the election the media image 

of Jiri Paroubek and Czech Social Democratic Party in these two newspapers. The 

research results are then compared with the pre-election opinion polls and election 

results and verified, if the media image of Jiri Paroubek was really different from his 

political party and whether it had an impact on the electoral success. It could help verify 

the validity of several theories, that leadership attributes of the leader have the great 

influence on the success of his party.
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Úvod

Obsahem mé bakalářské práce je téma, které spadá pod disciplínu politické 

sociologie. Její název je „Vliv mediálního obrazu lídra na úspěch politické strany          

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“. Předmětem 

bakalářské práce je tedy porovnání mediálního obrazu lídra a následně politické strany, 

kterou vede ve volební kampani. Z toho zjistím, zda se mediální obrazy shodují,           

či se od sebe odlišují. Dále tyto údaje doplním o vývoj důvěry v lídra (i jeho vládu)      

se stranickými preferencemi jeho strany. Z toho se pokusím dojít k závěru, zda odlišný 

mediální obraz lídra měl vliv na úspěch strany ve volbách do poslanecké sněmovny. 

Tento výzkum použiji na případu Jiřího Paroubka v předvolebním období voleb          

do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Takový případ je z hlediska cíle práce vhodný 

z několika důvodů. Tím prvním je tehdejší povaha stranického systému, ve kterém 

dominovaly dvě velké ideologicky protikladné strany. Pravicová ODS a levicová ČSSD.

Kampaně obou velkých stran byly také silně personalizované. Jak Jiří Paroubek, 

předseda ČSSD, tak Mirek Topolánek, předseda ODS, byli silnými lídry svých stran,

na kterých kampaň stavěla a kteří dokázali upoutat největší část mediální pozornosti. 

Ve své práci využiji kvantitativní obsahové analýzy, která umožní získat 

statistická data zkoumaných proměnných v denních tiskovinách, které jsou zdrojem 

analytických dat této práce. Analytické proměnné, kterými budou téma článku, vyznění

článku, nadpis článku a fotografie u článku, pomohou určit počet významově rozdílných 

novinových článků v obou denících a celkový mediální obraz Jiřího Paroubka a ČSSD 

v nich obsažený. Pro dostatečně reprezentativní výzkum jsem zvolil Mladou frontu 

DNES, která reprezentuje pravicově orientované tiskoviny a je cílená na pravicové 

voliče, a Právo, které zase lze považovat za levicové médium. Jako časový úsek sběru 

dat jsem určil 3 měsíce před volbami do poslanecké sněmovny, což je doba volebních 

kampaní a s tím souvisejících témat v tisku. Jsem si však vědom, že celkový mediální 

obraz nepůjde nikdy zachytit, protože má práce je analýzou pouze dvou tištěných novin 

a vynechává tak celé televizní, rozhlasové a internetové zpravodajství, ale na druhou 

stranu je třeba si uvědomit, že mezi seriózním tiskem jsou tyto dva deníky z obou pólů 

ideologického spektra nejčtenější a obsahují více informací o politice než televizní        

a rozhlasové zpravodajství. Internetové zpravodajství je poté více či méně s oběma 

tiskovinami provázáno. Dokáže pohotověji reagovat na nové situace, ale nepřináší 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=6cdb7996af01b7740ca31469c528c454&tid=&do=main&doo=detail&did=148753
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natolik rozsáhlé články o politice, jaké se vykytují na prvních stranách tištěných deníků. 

Sám Jiří Paroubek během své politické kariéry obviňoval tištěná média z neúspěchu 

ČSSD u voleb, takže je vidět, že on sám jim přikládal v utváření mediálního obrazu 

velký vliv.

Výzkumná otázka, na kterou se budu snažit ve své bakalářské práci odpovědět, 

zní: Jaký vliv na volební preference a následný úspěch ve volbách má mediální vnímání 

osobnosti lídra politické strany? Cílem mé práce bude zjistit, zda dokáže mediální obraz 

lídra poškodit, či v případě pozitivního vnímání posílit úspěch strany a jejího lídra       

ve volbách.

Stanovme si nyní hypotézu k výzkumné otázce, konkrétně k případu Jiřího 

Paroubka. Proti Jiřímu Paroubkovi byla jeho politickými konkurenty ve volební 

kampani v roce 2006 (a také v následujících kampaních u voleb, ve kterých vedl ČSSD) 

rozpoutána masivní antikampaň, která pravděpodobně ovlivnila mínění voličů. 

Samotnou kapitolou byly nezávislé tiskoviny, jejichž prezentace osoby Jiřího Paroubka 

měla mít v tehdejší době, kdy ještě sociální sítě nebyly rozvinuté, na utváření 

mediálního obrazu rozhodující vliv. Jiří Paroubek sociální demokraty k vítězství u voleb 

nedovedl a dle mého názoru za to mohl především negativní mediální obraz samotného 

předsedy ČSSD, který prostřednictvím tisku vytvořili jak jeho rivalové, tak Jiří 

Paroubek svým chováním sám. Má hypotéza tedy zní, že mediální obraz lídra Jiřího 

Paroubka byl negativní a také horší než mediální obraz jeho strany. Tím oslabil volební 

zisk ČSSD. Tento fakt by dokládal vliv médií na silnou personalizaci ČSSD                   

a potvrzoval teorii prezidencializace, která přikládá lídrovi v předvolebním procesu 

velkou mediální sílu pomoci či poškození své straně.
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1. Vliv médií na společnost a politiku

1.1 Přístupy k médiím

1.1.1 Sociální a empirické teorie

Při studiu působení médií se vychází ze dvou základních (a pokud si to situace 

vyžaduje překrývajících se) oblastí. Tou první jsou sociální teorie, které zkoumají roli    

a působení médií ve společnosti. Zde se uvažuje o způsobech poznávání sociálního 

života. Druhou oblastí jsou empiricky podložené studie, které pátrají po povaze 

konkrétního působení médií (při analýzách většinou jednoho nebo dvou médií), typech 

mediálních produktů a obsahů. Tyto studie buď formulují, nebo potvrdí nějakou teorii    

o působení médií.1 Má bakalářská práce bude mít povahu empiricky podložené studie 

s konkrétním zaměřením na chování publika jako občanů čili volebního chování.

1.1.2 Působení médií

V rámci působení médií se předmětem výzkumu stávají dva jeho dopady: vliv    

a role médií. A na druhé straně účinek a efekt médií. V prvních dvou případech se 

výzkum zabývá dlouhodobým působením médií v societální rovině, zatímco u účinku   

a efektu médií se zkoumá také individuální rovina a krátkodobé působení.2 Tato práce 

se zabývá dlouhodobým vlivem médií v rozmezí několika měsíců volební kampaně před 

parlamentními volbami 2006, ale i přímými účinky mediálního obrazu v rámci časových 

úseků, které stanovily průzkumy veřejného mínění. Média mohou vyvolat buď 

krátkodobou reakci, nebo způsobit dlouhodobou změnu v postojích. Za takovou 

dlouhodobou změnu můžeme považovat například formování představy o tom, jaká 

politická strana je pro společnost v dané době důležitá. V této bakalářské práci tak 

budeme rozlišovat mezi nepřímým vlivem médií, který souvisí s dlouhodobou změnou 

v postojích publika, a přímým vlivem, který můžeme též nazvat účinkem. Krátkodobé 

účinky médií na veřejné mínění, názory a postoje publika však naopak podle anglického 

                                               
1 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 324 – 325. ISBN 978-80-
7367-466-3.
2 Tamtéž…, s. 328.
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akademika Denise McQuaila, zabývajícího se komunikačními teoriemi, prozatím nebyly 

spolehlivě nalezeny.3 Podle něj totiž mají osobní okolnosti a vlivy na jednotlivce silnější 

dopad, než mohou poskytnout média.4

1.1.3 Vztah médií a publika

Existují dvě základní polohy úvah, od kterých se odvíjí nahlížení na proces 

komunikace mezi médii a publikem. První úvaha počítá se silným postavením médií, 

která mají velký vliv na veřejné mínění. Dokáží konstruovat zkreslený obraz 

skutečnosti, kterému se publikum přizpůsobuje a jedná podle toho. Lidé si podle médií

osvojují vlastnosti, společenské normy5 atd.6 Existuje zde tedy přímá příčina a následek. 

Časem se však zjistilo, že mezi těmito dvěma body existují ještě intervenující proměnné 

(dispozice příjemce, okolnosti konzumace média či produktu).7

Reakcí na toto zjištění se stal antropologický přístup k působení médií. Těm už 

není přisuzována neomezená (negativní) moc nad publikem, přestože mezi nimi stále 

není rovnost. Lidé však nejsou pasivní příjemci mediálních produktů, ale aktivním 

činitelem. Produkty jsou vybírány a tříděny na základě osobních zájmů, životního stylu, 

či momentálního rozpoložení. Publikum nepůsobí jen na média, ale jejich 

prostřednictvím samo na sebe (totéž média prostřednictvím publika). Média tak samy    

o sobě nezpůsobují posuny v postojích publika, ale mohou je potvrzovat (autorizovat), 

posilovat, oslabovat, nebo zpochybňovat.8

                                               
3 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 532.
978-80-7367-574-5.
4 Tamtéž…, s. 532.
5 Tomuto jevu se říká teorie učení.
6 JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 29-30. 
ISBN 80-246-0182-6.
7 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média…, s. 329-333.
8 Tamtéž…, s. 329-333.
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1.2 Vývoj představ o vlivu médií 9

1.2.1 Vnímání médií ve 20. století

Na počátku 20. století panovalo přesvědčení o velmi mocných médiích s velkým 

vlivem na chování pasivního publika, čemuž ostatně napomohla také zkušenost 

s propagandou totalitních režimů.10 V retrospektivě se pro tyto představy vžila „teorie 

magické střely“11, která hlásá, že mediální zprávy jsou přijímány atomizovanými 

masami, každým příjemcem jednotlivě, a na takové podněty následuje okamžitá a přímá 

reakce.12 S rozvojem kinematografie a masového šíření televize začalo být na publikum 

naopak nahlíženo jako na vzájemně provázaná individua, která dokážou omezit účinky 

médií a stávají se aktivním. Začal se uplatňovat tzv. „dvoustupňový model 

komunikace“13 a teorie posilování.14 V 70. letech po antropologickém (etnografickém) 

obratu dochází k další změně chápání působení médií. Vrací se představa o jejich velké 

moci, ale v trochu jiném významu. Neovlivňují totiž publikum okamžitě a přímo, ale 

dlouhodobě a nepřímo. To vedlo ke studiím pro mou bakalářskou práci velice 

důležitého veřejného mínění. Média nabízí jedincům informace a vzory, ale aktivní 

publikum má možnost mediální účinky zmírnit. Elizabeth Noelle Neumannová 

formuluje hypotézu o „spirále mlčení“15 a objevuje se také teorie „nastolování 

agendy“16.

                                               
9 Vliv médií byl historicky posuzován podle tří základních předpokladů: stav samotné společnosti (převládající 
způsob výroby, uspořádání času, dominující způsob komunikace, úroveň vzdělanosti atd.), technologický rozvoj 
médií a rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní (rozvoj sociologického a psychologického poznání). 
Tamtéž…, s. 375.
10 Tamtéž…, s. 375-376.
11 Též „teorie podkožní injekce“, či „vysílací teorie pásu“.
12 BALL-ROKEACH, Sandra J a Melvin L DEFLEUR. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha: 
Karolinum, 1996, s. 175. ISBN 80-7184-420-9.
13 Tento model přikládá velký vliv komunikaci mezi příjemci informace (například na sociálních sítích, 
v běžných debatách). Pokud příjemce dostane informaci o někoho blízkého, komu věří, má tato informace na něj 
větší dopad.
14  Média posilují příjemcovo status quo. Jeho názory a domněnky. JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová 
média…, s. 377.
15 Teorie socioložky Elizabeth Noelle-Neumannové. Lidé mají většinou strach projevovat kontroverzní či 
odmítavé názory, a proto pozorně sledují veřejné mínění ve svém okolí. Převládající názory ve společnosti tak 
mají tendenci získávat na síle, zatímco menšinové názory jsou oslabovány. 
16 Teorii nastolování agendy (agenda-setting) poprvé představili Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw v roce 
1972 ve svém článku „The agenda-setting function of the mass media“. Výzkum volebního chování 
nerozhodnutých voličů jim dal za pravdu, že média prosazují vybraná témata do veřejného, politického a 
mediálního diskurzu. REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 16-17.
ISBN 80-7178-926-7.
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1.2.2 Moderní vnímání vlivu médií

Nejnovější období náhledu na média započal sociolog Stuart Hall svou teorií 

kódování a dekódování, ve které přiznává médiím moc nabízet ve svých obsazích určité 

významy a tím ovlivňovat publikum, ale zároveň přisuzuje publiku schopnost tyto 

významy odmítnout. Na scénu přicházejí nová média, která mají schopnost poskytnout 

publiku „alternativní“ informace.17 Informace mohou být podle Denise McQuaila 

dekódovány hegemonickým - dohodnutým, nebo opozičním způsobem.18 Jako příklad 

uveďme dva způsoby reakcí publika na útočnou kampaň ČSSD, která vyzývala lídra 

ODS Mirka Topolánka, aby se nevyhýbal konfrontaci s Jiřím Paroubkem. Volič ČSSD 

dekóduje informaci hegemonickým způsobem. Bude souhlasit s tvrzením, že Topolánek 

se bojí, a bude s kampaní souhlasit, zatímco volič ODS bude v kampani vidět hrubý      

a populistický způsob, jakým chce ČSSD na sebe upoutat pozornost. Z tohoto důvodu 

může být i přes veškerou snahu o objektivitu má bakalářská práce zkreslená, protože 

jako pravicový volič mohu nevědomky dekódovat některé články opozičním způsobem.

1.3 Ovlivňování médií

V dnešní době již není na média nahlíženo jako na nestranná a objektivní. Proces 

výroby mediálních produktů a jejich konečnou podobu může řídit „mediální logika“19. 

Podle ní vedou novináři s politiky rozhovory tak, aby bylo řečeno především to, co 

chtějí slyšet novináři. Důsledkem tohoto vývoje je personalizace politiky, její 

dramatizace a konfliktnost. To vede také k depolitizaci prezentované politiky. Ustupují 

většinou vážné a „nudné“ politické diskuze a místo nich přichází zábavné vedení 

diskuze.20 Důležitější, než znalost oboru, je zaujmout publikum a bavit. Politika se 

v takovém případě stala showbyznysem.21 Tento jev však nelze zobecňovat, neboť         

i dnes existuje řada intelektuálně laděných médií.

     

                                               
17 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média…, s. 380.
18 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace…, s. 523.
19 Snaha o zaujetí publika. Zvýšení pozornosti pro daný obsah.
20 Tento jev se nazývá infotainment. Jedná se o novinářský postup, kde zábavnost dominuje nad informační 
kvalitou.
21 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média…, s. 347-348.
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Thomas Meyer přichází s termínem „médiokracie“ či „mediální demokracie“. 

Důvodem tohoto stavu je komercializace médií a z toho plynoucí spojení s politickými   

a ekonomickými aktéry v zemi.22

Schéma č. 1: Propojení politiky, médií a ekonomických zájmů

Tím, že média vytvářejí obrazy politického dění a politických aktérů, stávají se 

sama politickým faktorem. Z toho pramení snaha mocných skupin ovlivňovat je ve svůj 

prospěch.23 Média hrají roli především ve volebních kampaních, pokud jsou spřízněná 

s nějakou stranou. Do zpráv o straně totiž mohou zasahovat odborníci na PR. Straničtí 

kandidáti strany také skrze média vyjadřují své názory. Paul Lazarsfeld však médiím 

velký vliv na voličské rozhodování upíral. Podle něj média nemají vliv na volební 

výsledky, ale jen malý přímý účinek na hlasování nebo nehlasování. Názory voličů jsou 

podle něj hluboce zakořeněné, než aby se měnily, ačkoliv upadající loajalita voličů 

prostor ke studiu vlivu médií otevírá.24

                                               
22 Tamtéž…, s. 352.
23 Tamtéž…, s. 349.
24 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace…, s. 540-541.



10

Do komunikačních kanálů mezi politickými organizacemi, občany a médii

vstupují jak už bylo zmíněno též ekonomičtí aktéři.25 Ti podle představitele 

Frankfurtské školy Jürgena Habermase manipulují veřejnost ke svým politickým           

a ekonomickým zájmům. Ještě kritičtější jsou v tomto ohledu Noam Chomsky a Edward 

Herman, kteří tvrdí, že média deformují demokratické procesy ve společnosti.26

McQuail upozorňuje na skutečnost, že média spolu v přebírání článků často

spolupracují, jindy dokonce nestranně podporují sobě blízkou skupinu. Proto je důležité 

při analýze mediálního obrazu Jiřího Paroubka využít zdroje ze dvou ideologicky 

odlišných tiskovin.27

                                               
25 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média…, s. 349-350.
26 Tamtéž…, s. 350-351.
27 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace…, s. 537-538.
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2. Média a volební kampaň

2.1 Vývoj volebních kampaní a zastoupení médií v nich

Volební kampaň je prostředek, jak přilákat k volbám voliče a uspět v nich. Je 

charakteristická především pro demokratické systémy. Nabízenými produkty jsou buď 

kandidát, nebo strana (či hnutí). Jejími cíli je informování voličů o svých (i opozičních) 

kandidátech, přesvědčení voličů o správnosti volby dané strany, posílení stávající 

podpory a mobilizace voličů k volebním urnám.28

Kampaně lze rozdělit na několik částí několika způsoby. Z hlediska historie     

na premoderní, moderní a postmoderní.29 V každé etapě hrála média jinou roli               

a využívalo se jiných druhů médií.

2.1.1 Éra volebních kampaní s mediálním zaměřením na program 

strany

Od 19. století až do padesátých let 20. století se datuje éra tzv. premoderní 

volební kampaně. Je ztotožňována s érou novin, kdy právě ony byly tím hlavním 

zdrojem informací. Nástroji volebních kampaní byly stranické tiskoviny, brožury, 

letáky, dále přímá komunikace s voliči na politických mítincích na náměstích, 

v továrnách atd. Později se k tomu přidal rozhlas a film. Chování voličů bylo takové, že 

byli věrní svým stranám. Hodně u toho záleželo na společenské a sociální vrstvě. Voliči 

tvořili uzavřené homogenní skupiny (náboženské, třídní). To znamená, že například 

dělníci z továren volili ve velké většině komunisty, nebo sociální demokraty. Lidé       

na venkově zase agrárníky. Pokud byli věřící, tak křesťanské strany atd. Naopak vysoká 

buržoazie volila své většinou pravicově orientované strany, které například podporovaly 

podnikání. Kampaně si v té době ještě nekladly za cíl získat voliče konkurence,           

ale právě z důvodu věrnosti a homogenity voličů pouze mobilizovat voliče své strany 

                                               
28 KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 
25-26. ISBN 978-80-247-4013-3.
29 Dle obsahu a formy lze kampaně rozdělit na pozitivní, negativní a srovnávací. Dle délky trvání na krátkodobé, 
dlouhodobé a permanentní.



12

k volebním urnám. Na rozdíl od dnešní doby kampaně prezentovaly většinou pouze 

svou stranu a její program.30 Neuchylovaly se k personalizaci volební kampaně.31

2.1.2 Éra volebních kampaní s mediálním zaměřením na kandidáty 

strany

Moderní forma kampaně se datuje od 50. let až do konce 80. let. Můžeme ji

rozdělit na „orientovanou stranicky“ (do poloviny šedesátých let), „orientovanou        

na kandidáta“ (do sedmdesátých let) a „orientovanou na voliče“ (do konce 

osmdesátých let). V polovině šedesátých let přestal figurovat jako předmět kampaně 

volební program a strana a pozornost se upnula na osobnosti strany. Na kandidáty, kteří

se stali nositeli programu. Další změna přišla na konci 70. let, kdy se změnila celková 

strategie volební kampaně. Ty už nestály pevně na rigidním programu své strany, nebo 

jejího nositele v podobě charismatického kandidáta, ale začaly se orientovat na voliče. 

Cílem nebylo mobilizovat své voliče, ale získat co nejvíce nerozhodnutých voličů          

a voličů konkurence. Tomuto cíli přizpůsobily i svůj volební program. Nastoupily     

tzv. catch-all strany. Voličská obec byla v éře moderních kampaní čím dál více 

nevyzpytatelná, rozhodovala se u voleb na poslední chvíli. Oslabovaly se tak stranické     

a sociální vazby i celková angažovanost voličů v politice. Média začala být více 

nezávislá. Kampaně začaly být více vzdálené od voličů, jejich působení bylo hlavně

skrz televizní obrazovky. Novým důležitým prvkem jsou poradci a konzultanti. 

Kampaně se stávají profesionálnějšími a centralizovanějšími. Objevují se předvolební 

průzkumy. Ve třetí fázi přeorientování na voliče se politický marketing sbližuje 

s metodami ekonomického marketingu. Volič je vnímán jako zákazník, konzument. 

Kampaň se snaží vyhovět očekáváním voličů. Zvyšuje se důraz na permanentní vedení 

kampaně.32

V současnosti funguje nový model tzv. postmoderní volební kampaně. Tyto 

kampaně kombinují přístupy premoderní a moderní kampaně. Vrací se ke kontaktní 

kampani, zároveň ale komunikuje na celostátní úrovni. Hlavní roli hrají profesionální 

poradci. Zaměřuje se výhradně na nerozhodnuté a zklamané voliče. Využívají se nová 
                                               
30 Výjimku samozřejmě tvořily například antisystémové strany vůdcovského typu.
31 KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s.
36. ISBN 978-80-247-4013-3.
32 Tamtéž…, s. 27-28.
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média, detailní analýzy voličských nálad a veřejného mínění. Objevují se pozitivní, 

negativní kampaně. Srovnávací kampaň a kontrakampaň. Silná je také personalizace 

volební kampaně (kandidát téměř zcela nahrazuje program).33

2.2 Volební kampaně v České republice

V České republice se z důvodu dlouhotrvající nedemokratické soutěže 

politických stran postmoderní fáze volební kampaně v 90. letech zatím ještě 

nevyskytovala. Kampaně politických stran byly založeny především na ideologických 

odlišnostech, nebyly profesionální a nevyužívaly odborníky na veřejné mínění, reklamu 

či média. Hlavními prostředky volebních kampaní byly předvolební mítinky, 

billboardy34, televizní spoty, letáky atd. V roce 2002 již kampaň nesla profesionální 

rysy. Projevilo se to především technologickou přípravou a zapojením internetu. Strany 

najímaly také agentury, které jim pomáhaly s distribucí letáků a vyhledáváním slabin 

soupeřících stran. Velkou roli sehrály závěrečné televizní debaty.35 Předvolební debaty 

však podle McQuaila neutvářejí příklon k jedné nebo druhé straně, ale posilují/zeslabují 

příklon k nějaké straně.36 Ve volebních kampaních k parlamentní volbám v roce 2006 

již došlo k plné profesionalizaci a amerikanizaci volebních kampaních (s výjimkou 

KSČM). Strany si najímaly poradenské agentury, objevila se profesionálně řízená 

negativní kampaň. V období mezi volbami 2002-2006 se také v České republice již 

začala uplatňovat permanentní kampaň, která byla spojena především s osobou 

Stanislava Grosse, který na billboardech vzkazoval občanům: „Myslím to upřímně.“37

Z důvodu nastoupení všech personalizačních trendů volebních kampaní tak považuji 

parlamentní volby 2006 za nejlepší případ pro zodpovězení výzkumné otázky mé 

bakalářské práce.

                                               
33 Tamtéž…, s. 34-35.
34 Před volbami 1998 se strany domluvily vzhledem ke skandálům s jejich financováním, že billboardy nebudou 
používat. Republikáni dohodu ignorovali.
35 BRADOVÁ, Eva a Pavel ŠARADÍN. Volební kampaně v ČR a volby 2006: Amerikanizace kampaní?. In: 
DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 237-240. ISBN 80-210-4161-7.
36 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 542.
978-80-7367-574-5.
37, Tamtéž…,s. 244-245.
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3. Personalizace lídra politické strany

V rámci sílící personalizace novodobé politické scény dochází podle některých 

odborníků k takzvané prezidencializaci politiky, která se poprvé objevila v britské 

volební kampani 1964. Prezidencializace je abstraktní proces38, při kterém politický 

aktér v pozici lídra získává osobní autonomii a moc, které jsou spojeny právě s jeho 

silnou personalizací. Jeho mediální obraz tak má velký vliv na mediální obraz strany.

Celkově tak pozice lídra překračuje formálně i neformálně rámec decentralizovaných 

systémů. To se projevuje ve třech oblastech: exekutivě, vnitrostranickém systému          

a volebním procesu.39 Gianluca Passareli v popisu prezidencializace vychází z analýzy 

politických stran. Od prezidencializované strany se podle něj odvozují ostatní dva 

předpoklady, neboť povaha strany určuje jak zvolenou volební kampaň, tak následný 

systém vládnutí.40 Při zaměření na volební proces lze vyvodit závěr, že hlavními důvody 

jevu prezidencializace je změna struktury masových médií a ochlazení vztahů mas 

k politickým stranám. Od 60. let minulého století se začala výrazně oslabovat stranická 

identifikace voličů, charakteristická pro premoderní éru volebních kampaní. V průběhu 

éry moderní kampaně se, jak již bylo zmíněno, postupně přecházelo od stranické 

orientace na orientaci na voliče, přičemž primární zaměření cílilo na ty nerozhodnuté. 

S tím souvisela také změna programů a profilů politických stran, aby se otevřely

širokým vrstvám voličů. V tomto období dochází také k masivnímu růstu role 

elektronických médií, především televize, kde se staly hitem předvolební debaty. Ty 

představovaly kvůli vysoké sledovanosti spíše kandidáty, než volební program, protože 

to bylo pro publikum jednodušší a srozumitelnější. Raději se soustředily                       

na symbolickou prezentaci strany skrz lídra než podstatu programu. Docházelo              

k medializaci moderní politiky.41 Výsledný dojem televizních debat ovlivňovala již 

zmiňovaná mediální logika. Střet volebních kampaní jednotlivých stran tak začal být 

                                               
38 PASSARELLI, Gianluca. The prezidentialization of politics koncept: between parties and leaders [online]. 
[cit. 2015-02-06]. s. 5. Dostupné z: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_10768.pdf.
39 Detailně se formami prezidencializace zabývá studie: MEITAL, Balmas, Gideon RAHAT, Tamir SHEAFER a 
Shaul R SHENHAV. Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized personalization
[online]. Party Politics, leden 2014, 20. s. 37-51. Dostupné z: http://ppq.sagepub.com/content/20/1.toc.
40 PASSARELLI, Gianluca. The prezidentialization of politics koncept: between parties and leaders…, s. 4.
41 POGUNTKE, Thomas a Paul WEBB. The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A 
Framework for Analysis. In: POGUNTKE, Thomas a Paul WEBB. The presidentialization of politics: a 
comparative study of modern democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005, xv, s. 2-22. ISBN 0-19-
925201-7.
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některými chápán jako referendum o volebních lídrech.42 Do tohoto modelu přesně 

zapadá případ Jiřího Paroubka, jehož mediální obraz se tak utvářel nejen moderní 

povahou médií, ale také zvolenou formou volební kampaně manažerů jeho politické 

strany.

Úloha televize v personalizaci a volebním chování je však některými vědci 

zpochybňována. Upozorňují, že rozhodování voličů v 50. letech a po masivním nástupu 

televize se prakticky vůbec nezměnilo. Personalizace volebních kampaní podle nich

probíhala už dříve, než přišla televize. Zatímco se úloha stran ve volebních kampaní 

v průběhu desítek let měnila, jejich vliv na volební rozhodování neubýval.43 Dalším 

kritikem je Antony King, který udělal na téma prezidencializace komparativní analýzu 

nejznámějších států44. Podle něj dopad volebních lídrů na úspěch strany byl malý. 

Výsledky voleb určilo hlavně celkové vedení strany, nikoliv lídr samotný.45

Dle autorů teorie prezidencializace46 však postupně role lídra, na kterého se 

média soustředí především, ve volební kampani roste. To během 20. století vedlo         

ke zvýšení jeho vlivu na volební rozhodování. Lídr tak ve většině případů nahradil 

v médiích samotnou stranu, což lze částečně pozorovat také v případě Jiřího Paroubka 

v analyzovaných tiskovinách. Začaly se používat také moderní profesionální 

komunikační techniky a dohází k personalizaci moci. Velkou roli hrají u osoby lídra PR 

poradci na vhodný oblek, gesta atd.47

                                               
42 Cit. dle Waltera C. Soderlunda. FLETCHER, Frederick. Mass media and parliamentary elections in Canada
[online]. Comparative Legislative Research center, 1987, [cit. 2015-02-06]. Vol. 12. No. 3. s. 341-372. Dostupné 
z: http://www.jstor.org/stable/439810.
43 HAYES, Danny. Has television personalized voting behavior? [online]. Springer science + Business media, 
2008, [cit. 2015-02-06]. Political Behavior, Vol. 31, No. 2, s. 231–260. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/40213346.
44 USA, VB, Francie, Německo, Kanada, Rusko.
45 WEBB, Paul, Thomas POGUNTKE a Robin KOLODNY. The presidentialization of party leadership? 
Evaluating party leadership and party government in the democratic world [online]. Seattle: American political 
science association, 2011, [cit. 2015-02-06]. 26 s. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1915657.
46 V souvislosti s procesem prezidencializace se také objevují myšlenky o přímé volbě premiéra. Přímé volby 
premiéra již například proběhly v Izraeli. Byly schváleny v roce 1992, ale po třetích parlamentních volbách 
v roce 2001 zrušeny. MADDENS, Bart a Stefaan FIERS. The direct PM election and the institutional 
presidentialisation of parliamentary systems [online]. Leuven: Elsevier 2004, [cit. 2015-02-06]. Electoral studies 
23, s. 769–793. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379403000908.
47 POGUNTKE, Thomas a Paul WEBB. The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A 
Framework for Analysis. In: POGUNTKE, Thomas a Paul WEBB. The presidentialization of politics: a 
comparative study of modern democracies…, s. 2-22.
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Hanspeter Kriesi je naopak k fungování prezidencializace skeptičtější. Jeho 

komparativní výzkum nepotvrdil vzrůstající trend personalizace stranických lídrů. 

Rozdíly v mediální koncentraci se podle něj uplatňují především díky osobnímu 

charismatu vůdců. Jeho výzkum také ukázal, že mediální koncentrace na lídry 

politických stran je u jednotlivých zemí značně rozdílná a roli v ní hraje mnoho 

proměnných, jako například politický systém, mediální systém atd.48 Zpochybňuje také 

vliv mediální logiky, když polemizuje s tezí, že personalizace lídrů je vyšší v bulvárních 

novinách než v seriózním tisku.49 Výsledkem jeho výzkumu kromě zpochybnění teorie 

prezidencializace je teze50, že členové vládní strany jsou v médiích více 

personalizováni, než opozice.51 S tím souhlasí Clive Bean a Anthony Mughan, kteří 

upozorňují, že v soubojích lídrů může mít apriorně navrch lídr současné vládní strany, 

protože za ním je vidět práce, zatímco u opozičního lídra nikoliv. Voliči opozice se 

soustředí spíše na stranu než na lídra.52 To se ale podle mého názoru nedá říci u každého 

případu. Zejména u populistických hnutí.

                                               
48 KRIESI, Hanspeter. Personalization of national election campaigns [online]. Zurich: Party Politics, 2011, [cit. 
2015-02-06]. s. 17-18. Dostupné z: http://ppq.sagepub.com/content/early/2011/03/23/1354068810389643.
49 Tamtéž…, s. 7.
50 Tato teze se však podle něj jen blíží teorii prezidencializace.
51 KRIESI, Hanspeter. Personalization of national election campaigns…, p. 12. Dostupné z: 
http://ppq.sagepub.com/content/early/2011/03/23/1354068810389643.
52 BEAN, Clive a Anthony MUGHAN. Leadership effects in parliamentary elections in Australia and Britain 
[online]. The American Political Science Review, 1989, [cit. 2015-02-06]. Vol. 83, No. 4, s. 1165 -1179. 
Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1961663.
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4. Charakteristika zkoumaného tisku

4.1 Teorie tisku

Základní čtyři teorie tisku, které byly zveřejněny v roce 1956 kolektivem tři 

amerických autorů53, vychází z předpokladu, že sociální a politické struktury určují 

povahu médií. Pro odlišné mediální systémy byly použity jiné teorie. Základní rozdělení 

představuje teorii sovětskou, autoritářskou, liberální a společenské odpovědnosti. 

Liberální teorie, kterou se řídí obsah mé bakalářské práce, stojí na pluralitě médií           

a nezávislosti na mocenských strukturách, přičemž komerční povaha médií je pojímána 

jako výhoda oproti sovětským a autoritářským teoriím, kde hraje silnou roli kontrola 

státu.54 Teorie společenské odpovědnosti počítá s médii, která jsou pod přímou 

kontrolou společnosti. Zprávy by měly být pravdivé, existují novinářské etické kodexy   

a za určitých okolností může společnost vůči médiím zasáhnout. Tato filozofie se 

prosadila po druhé světové válce v Americe a postupně se šířila do západní Evropy.55

Média tak v tomto pojetí naplno plní svou funkci „hlídacího psa demokracie“. Denis 

McQuail, Herbert Altschull a William Hachten k těmto čtyřem teoriím přikládají 

„vývojovou teorii“, která se hodí pro zaostalé rozvojové země, kde společenská 

odpovědnost má přednost před právem a svobodou a vlády tak mají legitimitu zasahovat 

do řízení médií. Mimo to stojí „teorie“demokraticko-participační, kam spadá především 

veřejnoprávní vysílání. Jeho povahu nelze s přesností definovat, neboť v každém státě 

se mohou nalézt odlišné příčiny fungování. Tato produkce zpráv slouží především 

„veřejnému zájmu“ a politickým stranám.56

4.2 Mediální systém v České republice

V České republice existuje duální systém médií, který umožňuje paralelní 

fungování veřejnoprávního i soukromého sektoru. Mezi tištěnými médii však žádné 

veřejnoprávní médium neexistuje, kromě lokálních radničních měsíčníků či místních 

                                               
53 Těmito autory byli Fred S. Siebert, Theodore Peterson a Wilbur Schramm.
54 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 188-
190. 978-80-7367-574-5.
55 Tamtéž…, s. 184-185.
56 Tamtéž…, s. 190-192.
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periodik.57 Mezi největší vydavatelské společnosti patřila v roce 2006 německá 

společnost Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft, která skrze společnosti MAFRA    

a Pressinvest vlastnila dvě největší tištěná pravicově orientovaná média, Mladou frontu 

DNES a Lidové noviny (později byly přesunuty pod společnost MAFRA a společnost 

Pressinvest zanikla). Pravicovým periodikem jsou také Hospodářské noviny společnosti 

Economia, kterou vlastní český miliardář Zdeněk Bakala. Vedle levicově orientovaného 

deníku Právo pak vyplňují mediální prostor krajně levicové Haló noviny, které jsou 

stranickým deníkem Komunistické strany Čech a Moravy. Mladou frontu DNES           

a Právo, které analyzuji v této práci, tak lze považovat za reprezentativní a nejsilnější 

média na své straně politického spektra. Svědčí o tom i rozsah prodeje obou deníků, 

neboť průměrný prodaný měsíční náklad MF DNES od ledna do září 2006 činil 302 019 

kusů, což ho řadí na druhé místo po bulvárně laděném deníku Blesk.58 Právo zaujímá 

třetí místo s průměrem 164 643 kusů za měsíc.59

4.3 Mladá fronta DNES

Mladá fronta začala vycházet v obnoveném Československu po skončení druhé 

světové války jako deník Československého svazu mládeže (později SSM).60 V roce 

1990 z ní odešla skupina redaktorů, kteří o rok později s francouzskou společností 

Socpresse založili společnost MAFRA, která pojímala deník v upraveném znění Mladá 

fronta DNES. Tu následně vlastnila až do roku 2013 již zmíněná společnost Rheinisch 

Bergische Verlagsgesellschaft. 61 MF DNES vychází každý den kromě neděle. Obsahuje 

také lokální zpravodajství. Moje práce bude analyzovat celostátní zprávy v pražském 

vydání. Deník je, jak už bylo řečeno, zaměřen na pravicové voliče. Dá se specifikovat 

                                               
57 BUČEK, Robert. Úloha médií v procesu tvorby veřejné politiky. Brno, 2007/2008. s. 8. Diplomová práce 
(Mgr.) , Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra ústavního práva a politologie. Vedoucí diplomové 
práce doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
58 Blesk vykazuje průměr prodaných nákladů 485 954 kusů.
59 Ověřování nákladů tisku [online]. ABC ČR a Unie vydavatelů, 2006 [cit. 2015-03-29]. Ročenka Unie 
vydavatelů. 13. s. Dostupné z: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bCSrfWvyqZAJ:www.unievydavatelu.cz/gallery/files/4
21.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz. 
60 KOCOURKOVÁ, Nikola. Média a politika – Politické strany ve vybraném českém denním tisku v období před 
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Praha, 2014. s. 27. Diplomová práce 
(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Vlastimil Nečas, PhD.
61 Od června 2013 je vlastníkem společnosti MAFRA druhý nejbohatší Čech a předseda politického hnutí ANO 
Andrej Babiš.
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jako liberálně-konzervativní.62 Čtenáři MF DNES jsou nejčastěji ekonomicky aktivní 

lidé s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním.63

4.4 Právo

Právo vzniklo přejmenováním komunistického deníku Rudé právo, který začal 

být vydáván v roce 1920 a od nějž se následně do únorového puče 1948 na čas odštěpil 

sociálně demokratický deník Právo lidu. V roce 1990 se majitelem deníku stala 

společnost Borgis, jejíž majitel Zdeněk Porybný pracoval v novinách jako šéfredaktor    

i v roce 2006. Společnost vlastní Právo dodnes. Deník začal být v 90. letech postupně 

stále nezávislejší na ideologii komunismu, o čemž například svědčilo, že mnozí 

redaktoři té doby byli dříve signatáři Charty 77 (Jiří Hanák, Petr Uhl, Pavel Dostál),      

a v roce 1995 byl přejmenován na Právo.64 Stále byl však považován za levicově 

orientované periodikum. V letech levicové vlády Jiřího Paroubka byly články Práva 

vůči postupům premiéra a jeho ministrů spíše pozitivní (deník například podpořil zásah 

policie na CzechTeku 2005). Právo vychází šestkrát týdně, jeho internetovou podobou 

je server www.novinky.cz, který je součástí portálu www.seznam.cz.65

                                               
62 ŠUBERTOVÁ, Sandra. Mediální obrazy politických lídrů – volby 2010. Praha, 2012. s. 45. Diplomová práce 
(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
63 VAŇKOVÁ, Tereza. Mediální obraz Jiřího Paroubka v deníku Právo a MF DNES. Praha, 2008. s. 33.
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr 
Pavlík, Ph.D.
64 KOCOURKOVÁ, Nikola. Média a politika – Politické strany ve vybraném českém denním tisku v období před 
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013…, s. 27-28.
65 ŠUBERTOVÁ, Sandra. Mediální obrazy politických lídrů – volby 2010…, s. 47-48.
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5. Charakteristika České strany sociálně demokratické

5.1 Stranický systém České republiky

V České republice byla v roce 2006 dominantní socioekonomická konfliktní 

linie.66 Liberální pravicový pól zastupovala silná Občanská demokratická strana, 

zatímco na levém pólu politického spektra se vyskytovala i přes všechny své vnitřní 

problémy stabilní Česká strana sociálně demokratická. Doplňovala ji částečně 

antisystémová Komunistická strana Čech a Moravy s nulovým koaličním potenciálem, 

avšak v posledních měsících vlády Jiřího Paroubka podporující některé vládní zákony. 

Podoba stranického systému v České republice v roce 2006 byla předmětem 

mnoha debat. James Toole ho označuje společně se stranickými systémy Polska             

a Maďarska jako umírněný pluralismus (dle Sartoriho typologie), neboť ideologická 

vzdálenost mezi jednotlivými stranami je podle něj malá a extrémistické strany nemají 

větší podporu než v západní Evropě. Parlamentní volby 2002 ale ukázaly, že základní 

směr volební soutěže není centripetální, což aplikaci Sartoriho umírněného pluralismu 

znemožňuje. Navíc jsou politické strany podle politologa Petra Fialy ve své ideologii až 

příliš vzdálené a alternující koalice jsou zpravidla navzájem bipolární.67 Většina 

politologů se tak nakonec shoduje, že z hlediska Sartoriho typologie je český stranický 

systém nezařaditelný. Obsahuje jak umírněné, tak polarizované prvky pluralismu.68

Stranický systém ovlivňoval mediální vnímání volebních kampaní největších 

politických stran a přispíval k personalizaci politiky v rámci jejich volebních lídrů. 

Média se zaměřovala převážně na největší politické strany na pravé a levé části 

politického spektra. Při debatách o přechodu volebního sytému z poměrného                

                                               
66 CABADA, Ladislav a David ŠANC. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 
150. ISBN 80-86898-50-4.
67 FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky. In: HERBUT, Ryszard a Petr FIALA. 
Středoevropské systémy politických stran: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2003, s. 47. ISBN 80-210-3091-7.
68Maxmilián Strmiska považuje stranický systém také za nejasný, možná semipolarizovaný. Jedná se o 
semipolarizovaný pluralismus, či semipolarizovaný multipartismus s hybridní soustavou. STRMISKA, 
Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování 
semipolarizované stranické soustavy. In: DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a 
česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 89-90. ISBN 80-
210-4161-7.
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na většinový z důvodu stabilizace stranického systému se tak mohlo s nadsázkou         

na první pohled zdát, že navzdory poměrnému systému se projevy většinového systému 

prosazují samy. 

5.2 Historie ČSSD v posledním volebním období

ČSSD si procházela v posledním volebním období těžkými časy. Aféra premiéra 

Stanislava Grosse zapříčinila 25. dubna 2005 pád jeho vlády a následný odchod z čela 

ČSSD. Strana se v té době ve volebních preferencích pohybovala hluboko pod vedoucí 

ODS. Až po příchodu Jiřího Paroubka do čela nově vzniklé vlády České republiky došlo

ke konsolidaci strany a opětovnému nárůstu stranických preferencí. Tyto preference 

však sílily především u levicově smýšlejících, kde začal být Jiří Paroubek oblíben nejen 

u voličů ČSSD, ale také KSČM a KDU-ČSL. U pravicově orientovaných voličů naopak 

vzbuzoval odpor a emoce. Policejní zákrok na CzechTeku 2005 prohloubil vůči 

Paroubkovi nenávist především mladých lidí. Mnoho voličů také pobouřil svou 

neskrývanou spoluprácí s KSČM, neboť v parlamentě s pomocí komunistických 

poslanců protlačil několik zákonů. Paroubkova vláda se také nevyhnula několika 

kontroverzním kauzám na jednotlivých ministerstvech, kdy nejviditelnější se staly těsně 

před volbami demonstrace lékařů proti ne příliš oblíbenému ministru zdravotnictví 

Davidu Rathovi, který zase na oplátku označil protestní akce za politickou kampaň 

rivalů ČSSD. 

5.3 Ideologie

Pod vedením předsedů Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse směřovala ČSSD 

k levému středu ideologického spektra a vyhrazovala se také vůči spolupráci 

s komunisty. Strana se proto začala štěpit na několik frakcí.69 Až s nástupem Jiřího 

Paroubka došlo ke sjednocení strany, k opětovnému posunu nalevo a ke spolupráci 

s poslanci KSČM. Volební program z 30.11. 2005 byl postaven tradičně na levicové 

myšlence spravedlivého sociální státu, snížení nezaměstnanosti a zvyšování životní 

                                               
69 PJEŠČAKOVÁ, Veronika. Užití prvků politického marketingu ve volební kampani České strany sociálně 
demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006. Praha, 2009. s. 31.
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie. Vedoucí diplomové práce 
PhDr. Radek Buben.
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úrovně, průměrné mzdy a důchodů. V makroekonomické oblasti udržení vysokého 

hospodářského růstu, snižování tempa zadlužování, přijetí eura v roce 2010 a větší

zapojení do evropského integračního procesu.70 V průběhu volební kampaně byla 

v důsledku narůstajících preferencí Strany Zelených značně rozšířena 

sociálnědemokratická ekologická politika.

5.4 Volební kampaň

ČSSD vstoupila do volební kampaně s novou imagí strany a pozměněným 

logem. Její kampaň nesla z velké části znaky negativní kampaně, neboť se soustavně 

vymezovala vůči největšímu konkurentovi – nejsilnější pravicové straně ODS. Snažila 

se zpochybnit koncept rovné daně, který by prý vedl k nárůstu sociálních nejistot, 

zavedení školného a privatizaci státních institucí. Zároveň se prezentovala jako garant 

hospodářského růstu.71 Média polarizaci a personalizaci volební kampaně vygradovala 

tím, že do závěrečných tří televizních debat byli pozváni pouze Mirek Topolánek a Jiří 

Paroubek. Volební kampaň, ve které měla podle většiny průzkumů ČSSD navrch, však 

velmi negativně v posledních dnech od 29. května 2006 poznamenala tzv. Kubiceho 

zpráva72, kterou po volbách Jiří Paroubek označil jako hlavní důvod porážky ČSSD.    

Ve volební kampani byly také poprvé v České republice použity prvky politického 

marketingu. Strana využila služeb poradenské společnosti Penn, Schoen and Berland 

Associates73. Chovala se jako strana orientovaná na prodej, ale některými svými kroky   

a změnami programu se začala blížit spíše marketingově orientované straně.74 Pravicová 

opozice ji nazývala populistickou stranou.

                                               
70 ČSSD. Volební program ČSSD pro volby 2006 [online]. Praha: 2005 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 
http://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/volebni-program-cssd-pro-volby-2006/. 
71 ANTAL, Stanislav. Analýza volebních kampaní České strany sociálně demokratické ve volbách do Poslanecké 
sněmovny v letech 2006 a 2010. Praha, 2011. s. 32-33. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Filozofická 
fakulta, Ústav politologie. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
72 Zpráva ředitele ÚOOZ Jana Kubiceho o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, dotýkající se také 
vysokých představitelů ČSSD.
73 V minulosti se podílela na volební kampani například britského premiéra Tonyho Blaira či amerického 
prezidenta Billa Clintona.
74 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany. In: DANČÁK, Břetislav a Vít 
HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní 
politologický ústav, 2006, s. 221. ISBN 80-210-4161-7.
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6. Charakteristika Jiřího Paroubka

Jiří Paroubek se narodil 21. srpna 1952 v Olomouci. Po vystudování Vysoké 

školy ekonomické v Praze pracoval jako hlavní ekonom státního podniku Restaurace    

a jídelny na Praze 1. V letech 1970 - 1986 byl členem Československé strany 

socialistické.75 V listopadu 1989 vstoupil do Československé sociální demokracie          

a následný rok byl zvolen jejím ústředním tajemníkem. V roce 1993 po neúspěšné 

kandidatuře na předsedu nově přejmenované strany na ČSSD se Paroubek na dlouhou 

dobu stáhl z vrcholné politiky. Vrátil se jako ministr pro místní rozvoj Grossovy vlády 

v roce 2004 a po její demisi byl 25. dubna 2005 jmenován premiérem.

Paroubek vstupoval do volební kampaně jako silný vůdce, jenž si získal důvěru 

velkého počtu stranických organizací po celé České republice. Vzhledem k tomu, že 

nebyl před svým zvolením premiérem (a následně volebním lídrem) silně spojován ani 

s jednou regionální stranickou organizací, měla jeho volba přinést do rozštěpené strany 

klid a vzájemnou kooperaci. Po svém nástupu začal uplatňovat tzv. presumpci viny      

na všechny své spolustraníky, jejichž skandály měly negativní vliv na mediální obraz 

ČSSD.  Předsedou strany byl zvolen až 13. května 2006. Jeho vůdcovská legitimita 

pramenící z pragmatického chování delegátů ČSSD tak byla dokonána.76

Volební kampaň ČSSD byla záměrně silně personalizovaná, neboť z průzkumů 

veřejného mínění ČSSD vyplynulo, že lidé vnímají Jiřího Paroubka jako silnějšího lídra, 

než byl Mirek Topolánek. Strana se tak zaměřila výhradně na oba lídry. Rétorika a 

vystupování Jiřího Paroubka byly extrémně útočné, konfrontační až chvástavé. Působil 

jako silný sjednotitel levice, ale zároveň jako velký polarizátor české politické scény. 

V diskuzích často zvyšoval hlas, ve volebních debatách se snažil ponížit, zpochybnit 

schopnosti svého rivala Mirka Topolánka. Prosazoval razantní, populistická, 

srozumitelná řešení problémů. Podporu Paroubkovi vyjádřil i bývalý předseda ČSSD

Miloš Zeman, byť se následně ukázalo, že šlo jen o krátkodobou předvolební epizodu.77

                                               
75 Satelitní nesoutěživá strana v rámci systému Národní fronty, nástupkyně bývalé České strany národně 
socialistické.
76 NOVÁKOVÁ, Adéla. Změna postavení předsedy České strany sociálně demokratické mezi lety 2006 a 2010. 
Brno, 2011. s. 60 – 63. Diplomová práce (Mgr.) Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra 
politologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
77 ANTAL, Stanislav. Analýza volebních kampaní České strany sociálně demokratické ve volbách do Poslanecké 
sněmovny v letech 2006 a 2010…, s. 35. 
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Podle průzkumů veřejného mínění popularita Jiřího Paroubka před volbami převyšovala 

popularitu samotné strany.78

                                               
78 Předvolební průzkumy jsou zobrazeny v analytické části bakalářské práce.
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7. Metoda obsahové analýzy

Pro mou bakalářskou práci jsem se rozhodl použít kvantitativní obsahovou 

analýzu. Jedná se o nejvhodnější metodu pro analýzu mediálních obsahů. Předmětem 

analýzy budou dvoje média v České republice – Mladá fronta DNES a Právo. Rozmezí 

výzkumu bude pojímat týden započatý v pondělí 27. února 2006 až do začátku voleb    

do Poslanecké sněmovny v pátek 2. června 2006.

Data budu analyzovat na základě hodnot – kódů. Nejdříve určím kódovací 

jednotky, které se budou vázat k předmětům analýzy. Kódovací jednotkou bude článek 

o Jiřím Paroubkovi nebo ČSSD.79 Ve druhé fázi popíšu a vyhodnotím jednotlivé 

proměnné kódovacích jednotek podle předem určených kritérií. Proměnné jsou v práci 

rozděleny na identifikační a analytické. Při analýze tiskovin jsem u každého článku 

nejprve určil identifikační proměnné, které slouží k roztřídění a zařazení článků           

do skupin, které si nedávají za cíl hodnotit obsah článků, ale pouze jejich roztřídění pro 

mou lepší orientaci a v neposlední řadě také potvrzení či vyvrácení teze o personalizaci

lídra politické strany v mediální sféře prostřednictvím upřednostňování lídra             

před politickou stranou. Klíčovým parametrem bude porovnání článků o Jiřím 

Paroubkovi a ČSSD v rámci jejich umístění na novinových stránkách a velikosti článků.

Hodnoty analytických proměnných budu určovat na základě sémiotické analýzy. Ta 

zkoumá obsah a význam mediálních sdělení na kvalitativní úrovni.80 První analytickou 

proměnnou jsou témata článků, která roztřídím do jednotlivých skupin podle nejčastěji 

probíraných témat. Na to se váže druhá analytická proměnná, která představuje vyznění 

článků. Ta doplňuje první analytickou proměnnou, neboť po přiřazení článků               

do určitých tématických rámců jim dodá hodnoty, které určí, jakým způsobem bylo 

v denících u jednotlivých témat o Jiřím Paroubkovi a ČSSD referováno.

Kódovací jednotka článku o Jiřím Paroubkovi má číslo 1. Článek o ČSSD má 

kódovací jednotku 2. Při průzkumu obou tištěných médií jsem se věnoval analýze pouze 

základních článků zpravodajského charakteru. Byly ignorovány texty, které vkládal     

do tištěných periodik například sám Jiří Paroubek, nebo někdo jiný z ČSSD. Také

                                               
79 SCHULZ, Winfried, Lutz M HAGEN, Jakub KONČELÍK, Helmut SCHERER a Irena REIFOVÁ. Analýza 
obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 38-44. ISBN 80-246-0827-8.
80 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 
117-119. ISBN 978-80-7367-683-4.
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články vykazující formou, grafikou i obsahem rysy PR a veškeré přílohy. Z obou 

tištěných médií byly používány pražské verze jejich vydání. Veškeré články, které by se 

věnovaly lokálním problémům, také nebyly analyzovány s výjimkou těch, které byly 

součástí hlavního zpravodajství, neboť měly celonárodní dopad na mediální obraz Jiřího 

Paroubka a ČSSD. Zde například uveďme problémy lokálních buněk ČSSD, které však 

muselo řešit samo vedení strany a celkové vyznění článků tak bylo vůči ČSSD 

negativní. Složitá situace nastala s klasifikováním článků týkajících se vlády České 

republiky, jíž byl Jiří Paroubek předsedou. Články ministrů ČSSD, ve kterých 

vyjadřovaly své vlastní názory, nebo nějakým způsobem souzněly s jejich stranickou 

příslušností, byly označeny kódovací jednotkou 2 jako články ČSSD. Pokud byla 

obsahem článku práce jednotlivého ministra, nebo celé vlády, která závisela                 

na personálních otázkách či způsobu řízení Jiřím Paroubkem, nesl článek kódovací 

jednotku 1. Kauzy a problémy vlády Jiřího Paroubka nebyly mezi kódovací jednotky 

započítávány, pokud nebyly před volbami zpolitizovány a využity ve volebních 

kampaních. Příklad zpolitizované kauzy je třeba stávka lékařů proti ministru 

zdravotnictví Davidu Rathovi, kterým sám označil demonstrace za volební kampaň 

opozičních politických sil.

Za identifikační proměnné jsem zvolil: „Číslo stránky“, „datum článku“           

a „velikost článku“. Čísla stránek byla shromažďována, abych mohl lépe analyzovat, 

jaká témata, v jakých případech a u jaké kódovací jednotky byla upřednostňována na 

prvních stránkách deníků. Datum článku mi dobře sloužilo při analýze četnosti článků 

v jednotlivých měsících a k jednotlivým důležitým tématům. S tím souviselo i určování 

velikosti článků. Pro tuto proměnnou jsem stanovil tři hodnoty. Hodnota 1 určovala 

článek, který pokrýval buď celou jednu stránku, nebo i více. Polovina stránky nabývala 

hodnotu 2. Pro krátké články většinou o jednom či dvou odstavcích byla vyčleněna 

hodnota 3.

Analytické proměnné jsou zvolil čtyři, z nichž každá plnila ve výzkumu jiný 

význam. Nejdůležitější byly proměnné „téma článku“ a „vyznění článku v rámci Jiřího 

Paroubka nebo ČSSD“. Třetí doplňující analytickou proměnnou představoval „nadpis 

článku“ a čtvrtou (dodatečnou) „fotografie přiložená k článku“. „Téma článku“

určovalo klíčová předvolební témata, která se shodně vykytovala v obou tištěných 

denících. Tato proměnná dokázala vytyčit hlavní body pro komparaci dvou deníků        
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a druhá proměnná „vyznění článku“ pak určila jejich hodnoty v rámci pozitivního či 

negativního mediálního obrazu. „Vyznění článku“ nabývalo hodnoty: „Pozitivní“ (1), 

„spíše pozitivní“ (2), „neutrální“ (3), „spíše negativní“ (4) a „negativní“ (5). 

„Pozitivní“ (1) a „negativní“ (5) hodnoty jsem uděloval pouze u těch článků, jejichž 

charakteristiky byly jednoznačně pozitivní či negativní, mezi ostatními až téměř 

výjimečné. Proto tyto hodnoty byly používány jen zřídka. V „pozitivním“ případě se 

jednalo o články, ve kterých většinou s nekritickým přístupem Jiří Paroubek a ČSSD 

něco slibovali, podnikli nějaký úspěšný krok, či byli nějak pozitivně ohodnoceni. 

V „negativním“ případě se jednalo především o korupční kauzy, skandály vlády i členů 

ČSSD a jednoznačně negativní kroky Jiřího Paroubka, nebo jeho strany.

První analytickou proměnnou představující již zmíněná témata. Na nich se 

pokusím ukázat, jaká témata převažovala v předvolebním období v obou tiskovinách     

a společně s „vyzněním článků“ budu hledat rozdíly v mediálním obrazu Jiřího 

Paroubka a ČSSD mezi deníky MF DNES a Právo. Rozdíl v referování o Paroubkovi 

v MF DNES a deníku Právo je patrný například u představení potenciálních členů vlády 

ČSSD. Zatímco MF DNES 11. května 2006 ve svém článku s nadpisem „Paroubek má 

seznam členů nové vlády“81 rozebírá také kontroverzní minulost některých ministrů, což 

přináší „vyznění článku“ hodnotu „spíše negativní“, Právo se v článku „Paroubek 

představí nové talenty do vlády“82 staví k jednotlivým osobám zcela nekriticky, což je 

ohodnoceno jako „spíše pozitivní“. „Vyznění článku“ zahrnovalo obsah celého článku. 

Byly brány v úvahu také skryté významy a snahy o subjektivní manipulaci 

s informacemi. Nadpis článku byl do celkového vyznění také zahrnut. Bylo ale nutné 

ještě nadpis článku vyčlenit jako samostatnou proměnnou, abych zachytil možný pokus 

o manipulaci se čtenáři, na které má nadpis velký vliv. Mnozí si totiž dokáží udělat       

o Jiřím Paroubkovi a ČSSD názor z pouhého přečtení nadpisu. Častokrát se během 

analýzy stávalo, že tyto dvě proměnné měly odlišné hodnoty, v některých případech 

dokonce protikladné. To je patrné třeba o článku ke Kubicově zprávě z 2. června 2006: 

„BIS: Premiér není napojen na organizovaný zločin“.83 Název je klasifikován jako 

„pozitivní“ pro Jiřího Paroubka, protože ihned dementuje veškerou spojitost předsedy 

vlády s touto kauzou. Samotný text však obsahuje tolik závažných informací, které 

                                               
81 Paroubek má seznam členů nové vlády. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 11. května 2006, s. 1.
82 Paroubek představí nové talenty do vlády. Právo. Praha: Borgis, 11. května 2006, s. 1.
83 BIS: Premiér není napojen na organizovaný zločin. Právo. Praha: Borgis, 2. června 2006, s. 1.
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kolem Jiřího Paroubka vyvolávají další a další otázky, že je nutno „vyznění článku“

hodnotit jako „neutrální“. Doplňující analytickou proměnnou „nadpis článku“ bych 

tedy definoval čistě jako první dojem z článku, do kterého bylo nahlédnuto.                 

Ve výjimečných případech, kdy nebylo možno příslušné hodnoty určit přímo z nadpisu, 

sehrál roli také perex (úvod) článku. 

Pro kvalitnější a přesnější závěry jsem zkoumal MF DNES a Právo také v rámci 

jednotlivých měsíců a časových úseků stanovených předvolebními průzkumy agentury 

CVVM, abych lépe identifikoval jejich možný přímý vliv (účinek) na veřejné mínění.84

Tyto časové úseky představovaly období 27. února – 13. března, 14. března – 10. dubna, 

11. dubna – 8. května a 9. května – 2. června. Byly využívány také při analýze 

„tématických“ proměnných. Porovnávání mediálního obrazu Jiřího Paroubka a ČSSD 

s předvolebními průzkumy tak mohlo odhalit jednak přímý vliv médií na veřejné mínění 

z ověřování stoupající či klesající podpory Jiřího Paroubka a ČSSD v časových úsecích, 

ale také hlavně podle křivky stranických preferencí a důvěry v Jiřího Paroubka 

dlouhodobý vliv jejich mediálních obrazů na veřejné mínění.

Doplňkem k analýze textu byla stručná charakteristika přiložených fotografií 

k článkům o Jiřím Paroubkovi nebo ČSSD. Jejich hodnocení zahrnovalo tři hodnoty: 

„pozitivní“ (1), „neutrální“ (2) a „negativní“ (3). Jednalo se vždy o první dojem 

z fotografie, pokud se na ní třeba Jiří Paroubek usmíval, nebo byla k článku doplněna 

fotografie, které měla karikaturní či jakékoliv jiné negativní rysy.

                                               
84 Veškeré analyzované údaje jsou zobrazeny v příslušných grafech. Detailní údaje v tabulkách jsou v příloze 
této bakalářské práce.
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8. Analýza předvolebních průzkumů

Pro analýzu postojů české společnosti k Jiřímu Paroubkovi a ČSSD jsem se 

rozhodl zvolit zejména agenturu, která má podle mého názoru nejdůvěryhodnější 

výsledky. Proto budou použita data renomované agentury CVVM, která je součástí 

Sociologického ústavu AV ČR. Data jsem pro přesnější závěry porovnal také 

s agenturou STEM, ale jsem si vědom toho, že tato soukromá agentura nemusí mít 

důvěryhodná data, a proto nahlížím na její závěry čistě orientačně.

8.1 Vývoj vnímání Jiřího Paroubka

8.1.1 Jiří Paroubek

Graf č. 1: Vývoj vnímání Jiřího Paroubka
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KUNŠTÁT, Daniel. Důvěra k vrcholným politikům [online]. Praha: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, 

2006 [cit. 2015-02-11]. Naše společnost, v06-05. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-
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Popularita politiků: Vítězslav Jandák nadále na čele žebříčku [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. 

Dostupné z: http://stem.cz/clanek/1083.

http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-vrcholnym-politikum-9
http://stem.cz/clanek/1083
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-vrcholnym-politikum-9
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Důvěra v Jiřího Paroubka měla krátce po jeho příchodu do úřadu premiéra České 

republiky, který měl tou dobou kvůli působení předchozího premiéra Stanislava Grosse 

pošramocenou pověst, raketový vzestup, který kulminoval na podzim 2005, kdy měl Jiří 

Paroubek důvěru více než poloviny dotázaných občanů. V září tak jeho důvěra 

dosahovala hranice 53,2 %, což je oproti 37% v květnu po prvním měsíci vykonávání 

úřadu značný vzestup. Od konce roku začala jeho obliba pozvolna upadat. V lednu mu 

vykázalo důvěru pouze 47,8 % respondentů a v únoru, který je také počátkem mé 

obsahové analýzy tiskovin, se jeho důvěra pohybovala kolem 44 % (terénní šetření bylo 

provedeno ve dnech 13. února – 20. února 2006, tedy více než týden před začátkem mé 

obsahové analýzy tiskovin 27. 2. 2006). Během volební kampaně pak klesla důvěra 

v Jiřího Paroubka v březnu na 41,2 %, aby od té doby začala pozvolna stoupat na 44,7

% začátkem května, kdy byla volební kampaň v plném proudu a do voleb zbýval necelý 

měsíc. Důvěryhodnosti těchto dat také napomáhají výsledky agentury STEM, která sice 

popularitu Jiřího Paroubka mírně nadhodnocovala, ale křivka vývoje jeho obliby byla 

téměř totožná.85 Jiří Paroubek získal nakonec ve volbách do Poslanecké sněmovny 

v Ústeckém kraji 23,91 % hlasů (31 779 hlasů).86

                                               
85 Popularita politiků: Vítězslav Jandák nadále na čele žebříčku [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. 
Dostupné z: http://stem.cz/clanek/1083.
86 KUNŠTÁT, Daniel. Důvěra k vrcholným politikům [online]. Praha: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, 2006 
[cit. 2015-02-11]. Naše společnost, v06-05. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-
vrcholnym-politikum-9.
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8.1.2 Vývoj vnímání vlády Jiřího Paroubka

Graf č. 2: Vývoj pozitivního náhledu na vládu Jiřího Paroubka
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Hodnocení práce ústavních institucí několik týdnů před volbami bez výraznějších změn. Spokojenost 

s politickou situací vyjadřuje třetina obyvatel [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 

http://www.stem.cz/clanek/1089. 

Vedle důvěry v Jiřího Paroubka by bylo dobré pro celkový pohled na jeho osobu 

také okrajově zmínit, jaké důvěře se těšila jeho vláda jako celek. Jak můžeme vidět 

z grafu, podle agentury CVVM má křivka nejnižší hodnotu shodně s důvěrou v osobu 

Jiřího Paroubka v březnu, jinak v celém období před volbami má téměř rovnoměrnou 

důvěru 44 % respondentů.87 Pro porovnání výsledků výzkumu jsem do grafu zanesl také 

                                               
87 ČADOVÁ, Naděžda. Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací [online]. Praha: CVVM, 
Sociologický ústav AV ČR, 2006 [cit. 2015-02-11]. Naše společnost, v06-05. Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-5.

http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-5
http://www.stem.cz/clanek/1089
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hodnoty agentury STEM, která podobně jako v případě Jiřího Paroubka udává celkově 

vyšší hodnoty, ale křivka je velice podobná – také nachází nejnižší důvěru v březnu.88

8.2 Vývoj vnímání ČSSD

Graf č. 3: Vývoj vnímání ČSSD
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KUNŠTÁT, Daniel. Voličské preference v květnu 2006 [online]. Praha: CVVM, Sociologický ústav AV 
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strany/volicske-preference-v-kvetnu-2006.

Porovnání předvolebních výzkumů a výsledků voleb [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 

http://stem.cz/clanek/1097.

Stranické preference STEM – květen 2006 [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 

http://stem.cz/clanek/1081.

WEBVIEW. Nesstar.soc.cas.cz [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/.

                                               
88 Hodnocení práce ústavních institucí několik týdnů před volbami bez výraznějších změn. Spokojenost 
s politickou situací vyjadřuje třetina obyvatel [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z:
http://www.stem.cz/clanek/1089.

http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-v-dubnu-2006
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-v-dubnu-2006
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/volicske-preference-v-kvetnu-2006
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/volicske-preference-v-kvetnu-2006
http://stem.cz/clanek/1097
http://stem.cz/clanek/1081
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-v-dubnu-2006
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/volicske-preference-v-kvetnu-2006
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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Stranické preference ČSSD89 padaly od ledna shodně s důvěrou v Jiřího 

Paroubka na 21 % v březnu. Následně se v průzkumech v dubnu trochu zlepšily na 22,9

%, aby v květnu opět padly na 21,7 %.90 Voličské preference91 zaznamenané v květnu 

odhadovaly výsledek ČSSD u voleb 28 %.92 Volební výsledek ČSSD byl nakonec 32,3

%. V tomto ohledu měla lepší odhad agentura STEM, která až na měsíc duben podobně 

jako v případě Jiřího Paroubka uváděla od začátku roku o něco vyšší stranické 

preference93 a voličské preference začátkem května určila na 31,4 %.94 Zajímavé je také 

pozorovat, že ačkoliv se ČSSD před volbami nijak razantně stranické preference 

neměnily, výrazně jí začaly od února klesat stranické sympatie95. Lze to nejspíše přičíst 

vypjaté volební kampani s častými negativními prvky.

                                               
89 Podíl osob, které aktuálně v době výzkumu preferují ČSSD ze souboru všech oprávněných voličů. Součet 
100% tvoří příznivci jednotlivých politických stran, dále nerozhodnutí voliči a nevoliči. Ve srovnání s volební 
prognózou je tedy procento podpory pro kandidující stranu nižší. LEBEDA, Tomáš. K problému korektní 
interpretace stranických preferencí. In: DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká 
politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 210. ISBN 80-210-
4161-7.
90 KUNŠTÁT, Daniel. Stranické preference v dubnu 2006 [online]. Praha: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, 
2006 [cit. 2015-02-11]. Naše společnost, v06-04. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-
preference-v-dubnu-2006.
91 Oproti stranickým preferencím jsou do výsledku započítáni jen příznivci politických stran a nerozhodnutí 
voliči. Lidé, kteří svou účast ve volbách vyloučili, nikoliv. LEBEDA, Tomáš. K problému korektní interpretace 
stranických preferencí. In: DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 210. ISBN 80-210-4161-7.
92 KUNŠTÁT, Daniel. Voličské preference v květnu 2006 [online]. Praha: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, 
2006 [cit. 2015-02-11]. Naše společnost, v06-05. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/volicske-
preference-v-kvetnu-2006.
93 Stranické preference STEM – květen 2006 [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 
http://stem.cz/clanek/1081.
94 Porovnání předvolebních výzkumů a výsledků voleb [online]. STEM, 2006 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 
http://stem.cz/clanek/1097. 
95 Podíl osob, které buď preferují určitou politickou stranu, nebo jí v případě pochybností vyjadřují alespoň 
sympatie. Součet 100% tvoří sympatizanti jednotlivých politických stran, nerozhodnutí lidé a ti, kteří s žádnou 
stranou nesympatizují. LEBEDA, Tomáš. K problému korektní interpretace stranických preferencí. In: 
DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 210. ISBN 80-210-4161-7. (Údaje o stranických 
sympatiích získané z databáze: http://nesstar.soc.cas.cz/webview/). 
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9. Analýza tiskovin

Během výzkumu bylo analyzováno celkem 529 kódovacích jednotek – článků    

o Jiřím Paroubkovi a ČSSD. Deník Právo obsahoval větší počet článků než MF DNES. 

Jednalo se o 150 článků o Jiřím Paroubkovi a 188 článků o ČSSD. Mladá fronta DNES 

prezentovala v daném časovém období 191 článků, z toho 83 článků o Jiřím Paroubkovi 

a 108 článků o ČSSD. Nejvyšší počet vydaných článků u obou tiskovin byl zaznamenán 

v měsíci květnu.

Silné personalizaci volební kampaně ČSSD nahrávalo prezentování Jiřího 

Paroubka v obou denících. Jak lze vidět z grafu, počet článků o Jiřím Paroubkovi         

na prvních stránkách byl vyšší než počet článků o ČSSD, přestože o straně bylo celkově 

mnohem více článků. Velikost článků byla mírně vyšší u ČSSD, i když i tady sehrál 

určitou roli velký počet převážně menších článků o ČSSD.

Graf č. 4: Počet článků na jednotlivých stránkách
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Graf č. 5: Velikost článků o Jiřím Paroubkovi a ČSSD
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9.1 Témata Mladé fronty DNES a deníku Právo

Při porovnávání rozdílu mediálních obrazů Jiřího Paroubka a ČSSD mezi deníky 

MF DNES a Právo využiji nejprve analytickou proměnnou „téma článku“, která 

pomůže zařadit články do určitého tematického okruhu. Následně díky hodnotám pro 

„vyznění článku“ rozdělím jednotlivé sloupce na několik částí podle příslušných 

hodnot, které určují buď pozitivní, nebo negativní vyznění článků o Jiřím Paroubkovi    

a ČSSD. Pro výzkum byla určena tato témata: průzkumy veřejného mínění, předvolební 

debaty, předvolební kampaň, zahraniční návštěvy, aféry vlády Jiřího Paroubka, povodně 

a Kubiceho zpráva. Články, které nebylo možno nikam zařadit, nebyly do této analýzy, 

která měla objasnit především rozdíly v referování mezi oběma deníky, započítány. 

Jejich využití jsem použil až při analýze celkového mediálního obrazu Jiřího Paroubka   

a ČSSD.
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Graf č. 6: Témata u Jiřího Paroubka v MF DNES
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Graf č. 7: Témata u Jiřího Paroubka v deníku Právo
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Graf č. 8: Témata u ČSSD v MF DNES

Témata u ČSSD v MF DNES

0

5

10

15

20

25

30

35

Průzkumy

veřejného

mínění

Předvolební

duely

Volební

kampaň

Aféry vlády

Jiřího

Paroubka

Povodně Zahraniční

návštěvy

Kubiceho

zpráva

P
o

č
e

t 
č

lá
n

k
ů

Pozitivní Spíše pozitivní Neutrální Spíše negativní Negativní

Zpracoval autor bakalářské práce. Zdroj:

Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2006.

Graf č. 9: Témata u ČSSD v deníku Právo
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9.1.1 Průzkumy veřejného mínění

U průzkumů veřejného mínění je velice těžké určit rozdíl ve „vyznění článků“    

u deníků Právo a MF DNES, protože se jedná o výpis statistických dat, která většinou 

nebyla opatřena žádným hodnotícím komentářem například nějakého politologa            

a „vyznění článků“ tak bylo závislé na rostoucích či klesajících stranických

preferencích ČSSD, případně na důvěře v Jiřího Paroubka. Tak se stalo, že v obou 

denících až do 8. května v důsledku vysokého náskoku ODS ve stranických 

preferencích převažují články negativní nad pozitivně vyznívajícími. Opačná situace 

logicky nastala těsně před volbami, kdy se ČSSD začala na ODS dotahovat a články tak 

byly v její prospěch pozitivnější. Celkově se Právo věnovalo nejen stranickým 

preferencím, ale průzkumům preferencí jednotlivých krajských lídrů. To způsobilo, že 

článků v Právu na téma průzkumy veřejného mínění bylo až 42. MF DNES se naproti 

tomu průzkumům věnovala méně. Celkem bylo zaznamenáno 17 článků. Kromě dvou 

byly všechny o ČSSD. Každopádně je z grafu patrné, že Jiří Paroubek byl v MF DNES 

hodnocen pouze „spíše negativně“, zatímco v deníku Právo pouze „neutrálně“ nebo 

pozitivně. U ČSSD byl počet „spíše negativních“ článků zhruba stejný v obou denících, 

ale v MF DNES byl jejich poměr k ostatním hodnotám zřetelně vyšší. U tohoto tématu 

by ale bylo podle mého názoru chybné analyzovat, zda vyznění článků mělo nějaký vliv 

na mediální obraz Jiřího Paroubka nebo ČSSD a porovnávat je s průzkumy různých 

agentur, neboť jsou tyto články naopak jejich výsledkem.

9.1.2 Předvolební duely

Předvolební debaty a střety názorů byly v deníku Právo častým tématem článků. 

Nejednalo se jen o debaty mezi stranickými lídry, ale i mezi regionálními lídry              

a slovními přestřelkami napříč stranickým spektrem. Články o debatách začaly vznikat 

v období od 14. března a s blížícími volbami se přirozeně jejich počet zvyšoval. V jejich 

celkovém počtu převažovaly spíše články s pozitivním vyzněním zřejmě proto, že Jiří 

Paroubek byl téměř všemi agenturami na průzkum veřejného mínění považován za 

lepšího diskutéra než jeho protějšek Mirek Topolánek. To mohlo v závěrečném období 

výrazně pomoci jeho mediálnímu obrazu. Naproti tomu MF DNES se do začátku května 

předvolebními debatami příliš nezabývala (na každé období náleží jeden článek). Poté 
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začala prezentovat články především o Jiřím Paroubkovi ve stejném duchu jako deník 

Právo. Jen ke konci volební kampaně s rostoucím napětím v důsledku Kubiceho zprávy 

už některé vystupování Jiřího Paroubka nepůsobilo tak suverénně a MF DNES 

zveřejnila o Paroubkovi dva články se „spíše negativním“ vyzněním. Rozdíl mezi 

oběma deníky je v tomto případě zřetelný. Právo referovalo o Jiřím Paroubkovi i ČSSD 

sice výrazně pozitivněji, ale i MF DNES nepsala o Jiřím Paroubkovi příliš negativně.

9.1.3 Volební kampaň

Náhledy na volební kampaň ČSSD a vystupování Jiřího Paroubka je hlavní 

téma, které od sebe zřetelně odlišuje mediální obrazy Jiřího Paroubka a ČSSD                

v denících Právo a MF DNES. Do poloviny března bylo v Právu nejvíce článků o Jiřím 

Paroubkovi a ČSSD „neutrálních“, ale v následujících měsících se postupně zvyšoval 

počet pozitivních článků. V MF DNES naopak první časový úsek zahrnoval „spíše 

pozitivní“ články, aby se následně stále zhoršovaly a v posledním měsíci před volbami 

tak byl nalezen pouze jeden „spíše pozitivní“ článek vedle řady negativních. Tento jev 

byl způsoben tím, jakým způsobem obě média informovala o volební kampani. MF 

DNES se volební kampani ČSSD jakoby skrytě vysmívala, nebo pokaždé byla v článku 

na toto téma nějaká reakce opozičního politika, který předvolební sliby ČSSD 

zkritizoval. V Právu bylo toto ladění článků ojedinělé, předvolební sliby a konfrontační 

akce vůči ostatním politickým stranám byly přijímány téměř nekriticky.

9.1.4 Aféry vlády Jiřího Paroubka

Ačkoliv se jednalo o vládu Jiřího Paroubka, dopady různých afér měly v obou 

denících překvapivě větší zacílení na samotnou ČSSD než na osobu Jiřího Paroubka.96

Všechny články v obou denících s jedinou výjimkou (vyjádření Davida Ratha k situaci 

ve zdravotnictví začátkem března v deníku Právo97) měly buď „neutrální“ vyznění, 

nebo byly v různých stupních negativní. V prvním období ohraničeném předvolebními 

průzkumy vyšly 3 „spíše negativní“ články (a jeden již zmíněný „spíše pozitivní“). 

V rozmezí od 14. března do 10. dubna pak Právo zveřejňovalo jeden negativní článek za 

druhým – celkem 12 článků o všelijakých kauzách současné vlády z minulosti                

                                               
96 Zejména v deníku Právo. MF DNES se soustředila na Jiřího Paroubka o něco více.
97 Rath: Pacienti za léky víc platit nemusejí. Právo. Praha: Borgis, 1. března 2006, s. 2.
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i současnosti. To byl vyšší počet článků, než jich v kterémkoliv měsíci o aférách vlády 

vydala MF DNES. V následujícím období vyšel už pouze jeden „neutrální“ článek       

a měsíc před volbami 4 „neutrální“ články. MF DNES zaostávala za Právem v počtu 

článků (v rámci všech čtyř období však v rovnoměrnějším počtu), ale naproti tomu se 

objevilo v průběhu volební kampaně i několik výrazně „negativních“. Jednalo se třeba

o článek z 24. března s názvem „Poradci ministrů obviněni z korupce“.98 Dále 

následovaly 3 „negativní“ články za sebou v posledním období týkající se chybějící 

prověrky ministra Mládka a Radovana Krejčíře. Oba deníky tak přispěly ke zhoršení 

negativního obrazu ČSSD rovnocenně, a to především v obdobích od 14. března do 10. 

dubna a od 1. května do 2. června.

9.1.5 Povodně

V průběhu dubna se jedním z ústředních témat mediálního prostoru staly náhle 

vzniknuvší povodně, které způsobily především na Moravě a severu Čech značné 

škody. Pro Jiřího Paroubka a ČSSD to musel být v jistém smyslu důvod k radosti, 

protože v deníku Právo se o jejich akcích na podporu lidí postižených povodněmi začala 

psát řada pozitivně vyznívajících článků. Do desátého dubna byl středem pozornosti 

celkem v osmi článcích, z nichž šest se věnovalo samotnému Jiřímu Paroubkovi, 

především jeho cestám na postižená místa. U tří z těchto článků jsem klasifikoval 

jednoznačně „pozitivní“ dopad („Paroubek přiletěl o půlnoci k rozvodněné Dyji,99

Bude-li třeba, poohlédneme se po dalších penězích,100 Paroubek promluvil se 

Schüsselem o pomoci“101). ČSSD měla jeden „pozitivně“ vyznívající článek a jeden 

„spíše pozitivní“. Ve druhé polovině dubna pak byly ještě publikovány dva výrazně 

„pozitivní“ články o Jiřím Paroubkovi. MF DNES se věnovala povodním v souvislosti 

s aktéry analýzy v menším počtu článků (celkem 4), přičemž každý byl o Jiřím 

Paroubkovi. Dva měly „neutrální“ vyznění a dva „spíše pozitivní“. Povodně tak 

celkově napomohly k vylepšení mediálního obrazu především premiéra Jiřího Paroubka, 

zvláště pak v deníku Právo.

                                               
98 Poradci ministrů obviněni z korupce. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 24. března 2006, s. 1.
99 Paroubek přiletěl o půlnoci k rozvodněné Dyji. Právo. Praha: Borgis, 1.-2. dubna 2006, s. 2.
100 Bude-li třeba, poohlédneme se po dalších penězích. Právo. Praha: Borgis, 1.-2. dubna 2006, s. 3.
101 Paroubek promluvil se Schüsselem o pomoci. Právo. Praha: Borgis, 5. dubna 2006, s. 2.
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9.1.6 Zahraniční návštěvy

Zahraniční návštěvy (nejen) bývalého předsedy německé SPD Gerharda 

Schrödera byly v deníku Právo ve všech 14 článcích hodnoceny „spíše pozitivním“

vyzněním. Šest jich bylo zaznamenáno od 11. dubna do 8. května a v následujícím 

období do začátku voleb (Schröder přijel také těsně před volbami, kdy už veřejnost 

vstřebávala především informace o Kubiceho zprávě). Více než k Jiřímu Paroubkovi ale 

směřovaly články k ČSSD. MF DNES hned 9. března zveřejnila článek „Paroubkovi 

přijede na pomoc Blair“,102 jehož vyznění bylo na rozdíl od informování v Právu „spíše 

negativní“, neboť byl článek napsán tak, jako by už Paroubek situaci před volbami 

nezvládal a potřeboval pomoc zvenčí. Dalších 6 článků pochází ze stejné doby jako 

v deníku Právo a jsou spojovány s dvěma návštěvami Gerharda Schrödera. Na rozdíl od 

Práva je však polovina z nich pouze „neutrální“. Celkově si myslím, že zahraniční 

návštěvy mediálním obrazům Paroubka a ČSSD pomohly jen nepatrně, rozhodně ne 

více než aktivity v době povodní.

9.1.7 Kubiceho zpráva

Informace z Kubiceho zprávy a s ní související reakce politiků zaplňovaly 

stránky obou deníků od konce května do začátku voleb. V deníku Právo jich vyšlo 19, 

v MF DNES 9. Zajímavé je, že v obou denících se ty nejvíce „negativně“ vyznívající 

články (3 v deníku Právo i MF DNES) soustředily kolem ČSSD, naopak Jiří Paroubek 

měl „pouze“ v deníku Právo 4 „spíše negativní“ články a v MF DNES 2 „spíše 

negativní“. Kromě toho v deníku Právo i celkem 3 pozitivní. To je při úvaze o vážnosti 

celé kauzy vůči Jiřímu Paroubkovi celkem mírný výsledek, který ve finále jeho 

mediální obraz příliš nepoškodil. Hlavní kritika v novinách se snášela na ČSSD jako 

celek.

                                               
102 Paroubkovi přijede na pomoc Blair. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 9. března 2006, s. 1.
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Graf č. 10: Témata u Jiřího Paroubka
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Graf č. 11: Témata u ČSSD
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9.2 Vyznění článků o Jiřím Paroubkovi a ČSSD

Graf č. 12: Nadpisy a vyznění článků o Jiřím Paroubkovi a ČSSD v deníku Právo
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Zpracoval autor bakalářské práce. Zdroj:

Právo. Praha: Borgis, 2006.

V deníku Právo nabývají klíčové analytické proměnné „vyznění článku“            

a dodatečná analytická proměnná „nadpis článku“ nejčastěji hodnoty „spíše pozitivní“. 

Ani v jedné analytické proměnné nepřesáhly dohromady „negativní“ a „spíše 

negativní“ hodnoty hranici 15 % z celkového počtu článků. Naopak „pozitivních“         

a „spíše pozitivních“ článků je dohromady více než 50 %. 
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Graf č. 13: Nadpisy a vyznění článků o Jiřím Paroubkovi a ČSSD v MF DNES
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Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2006.

Deník Mladá fronta DNES referoval o Jiřím Paroubkovi ve více negativním 

světle, ale ani zde nepřekročily obě kategorie negativních hodnot hranici 50% 

z celkového počtu. Oba deníky soustředily vyšší počet negativně laděných článků        

do „vyznění článku“. U MF DNES představoval jejich počet více než 40 %, u Práva ne 

více než 15 %. Je však třeba dodat, že na rozdíl od nadpisů článků nemělo vyznění 

článku ani jeden čistě negativní význam (nadpis jeden). Stejně tak měly oba deníky 

shodně vyšší počet článků pozitivních u proměnné „nadpis článku“. V deníku Právo 

jejich počet přesahoval 60 %, v MF DNES 20 %. Při celkovém ohlédnutí lze říci, že oba 

deníky nepodávaly o Jiřím Paroubkovi ve většině případů negativní články a nadpisy 

článků nepokřivovaly mediální obraz Jiřího Paroubka oproti obsahu článků, neboť byly 

jen nepatrně pozitivnější.
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Graf č. 14: Nadpisy a vyznění článků o Jiřím Paroubkovi a ČSSD v denících Právo 

a MF DNES
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Zpracoval autor bakalářské práce. Zdroj:

Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2006.

Právo. Praha: Borgis, 2006.

Odlišná situace se ukázala u samotné ČSSD. Ta byla ve vyznění článku               

i nadpisech u obou deníků hodnocena negativněji než její volební lídr Jiří Paroubek. 

Vyznění článků dopadlo hůře v MF DNES, kde součet „negativních“ a „spíše 

negativních“ článků přesáhl 60 %. Deník Právo byl vůči ČSSD příznivější, ale i zde byl 

rozdíl oproti Jiřímu Paroubkovi značný. Příznivější byly pro ČSSD „nadpisy článků“, 

což je ostatně jev, který byl zachycen také u Jiřího Paroubka. 

K tomu je třeba ještě krátce připomenout, že fotografie umístěné k článkům        

o Jiřím Paroubkovi nebo ČSSD měly převážně „neutrální“ vyznění (81 fotografií 

v Právu a 65 v MF DNES), avšak u Práva značně převažovaly „pozitivní“ fotografie 

(51 ku 16 „negativním“) a v MF DNES nepatrně „negativní“ (20 proti 17 

„pozitivním“).

Jakým způsobem se tedy lišilo referování o Jiřím Paroubkovi a ČSSD v obou

denících? Výsledky analýzy narušily hypotézu této bakalářské práce, neboť na rozdíl 
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od politických rivalů ČSSD, kteří Jiřího Paroubka před volbami 2006 démonizovali, 

úroveň nezávislého tisku zůstala vůči Jiřímu Paroubkovi spíše neutrální. Samozřejmě, 

že oba deníky vykazovaly naprosto rozdílné hladiny hodnot u „vyznění článků“            

(i „nadpisů článků“), přesto bylo negativní referování o Jiřím Paroubkovi v menší míře, 

než jsem se ve své hypotéze domníval.

9.3 Průzkumy veřejného mínění a obsahová analýza

Graf č. 15: Vyznění článků v úsecích průzkumů veřejného mínění
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Jak můžeme vidět z grafu, jehož rozmezí je stanoveno termíny volebních 

průzkumů agentury CVVM, nejvíce negativních103 článků o Jiřím Paroubkovi otiskly 

deníky Právo a MF DNES v dubnu, kdy počet článků s negativním vyzněním (24) 

přesahoval nejen pozitivní články104 (9), ale také neutrální. Naopak na konci února        

a v první polovině března dominovaly právě neutrální články následované negativními   

a nakonec pozitivními. Od poloviny dubna se začala situace obracet. Počet negativních 

článků klesl oproti předchozímu období více než o polovinu a pozitivní články se 

                                               
103 Součet hodnot „spíše negativní“ a „negativní“.
104 Součet hodnot „spíše pozitivní“ a „pozitivní“.
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vyrovnaly s neutrálními (21). V období od 9. května do začátku voleb, které již nelze 

porovnat s předvolebními průzkumy agentury CVVM, počet pozitivně vyznívajících 

článků na první pohled prudce vzrostl na neuvěřitelných 50 (oproti 18 negativním). 

Postaralo se o to především deník Právo, jež v té době vytiskl 45 pozitivních článků, 

zatímco MF DNES jen 5. Z průzkumů důvěry v Jiřího Paroubka vyplývá, že od března 

měla mírně stoupající tendenci. Přes negativní články na přelomu března a dubna tedy 

důvěra v Jiřího Paroubka stoupala, ve volbách získal v Ústeckém kraji 31 779 hlasů        

a stal se tak u voleb nejúspěšnějším politikem tohoto kraje.

Také ČSSD dokázala své stranické preference ochránit před mediálním obrazem 

v denících Právo a MF DNES. Do poloviny dubna silně převažovaly v obou denících 

negativní články. Podle agentury CVVM naopak na začátku května začaly stranické 

preference mírně stoupat (STEM naopak zaznamenávala trvalý pokles, vzestup přišel až 

v květnu, kdy naopak CVVM informovala o propadu). Od poloviny dubna můžeme 

pozorovat fenomén, že zatímco MF DNES začala psát o ČSSD v drtivé většině jen 

negativně, Právo naopak začíná psát výrazně pozitivněji než v předchozích měsících. 

Výsledek u voleb byl nakonec vyšší, než většina průzkumů v posledním měsíci uváděla 

(32,3 %). Lze tedy říci, že mediálně obraz Jiřího Paroubka i ČSSD v denících Právo       

a MF DNES  neměl na stranické preference před volbami téměř žádný přímý vliv.
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10. Shrnutí výzkumu

Jiří Paroubek byl také i díky tomu, že byl v té době českým premiérem, a díky 

taktice ČSSD ve volební kampani, zřetelně vnímanou osobností, která často zaplňovala 

přední stránky deníků Právo a MF DNES. Oba deníky navzdory předpokladům 

nereferovaly o Jiřím Paroubkovi nikterak výrazně negativně a jeho celkový mediální 

obraz byl v obou denících lepší než u ČSSD. Rozdíl v informování v obou denících byl 

zřetelný hlavně v případě volební kampaně ČSSD, která byla v deníku MF DNES 

vykreslována negativně, případně byl dán prostor politickým konkurentům k okamžité 

reakci. Oba deníky se v odlišné míře podílely jak na zlepšení mediálního obrazu 

Paroubka a ČSSD u témat povodní a zahraničních návštěv, tak i na jeho zhoršení kvůli 

aférám vlády Jiřího Paroubka, včetně té největší, kterou jsem analyzoval samostatně, 

Kubiceho zprávy. Oba deníky se však ve svých kritických zprávách zaměřily spíše      

na ČSSD než na osobu Jiřího Paroubka, což opět dokazuje, že oproti své straně nebyl 

nijak výrazně démonizován. Spíše naopak. Z přiložených fotografií pak obsahovalo 

Právo větší počet pozitivně vyznívajících obrázků a MF DNES negativních.

Důvěra v Jiřího Paroubka měla od ledna sestupnou tendenci, aby od poloviny 

března začala následně stoupat. Podobnou křivku s nejnižší důvěrou v březnu 

vykazovala také důvěra v Paroubkovu vládu. Stranické preference ČSSD také klesaly 

až do března, odkud začaly s mírnými výkyvy pravděpodobně stoupat (zde se volební 

agentury rozchází). Zajímavé je, že ačkoliv od druhé poloviny března do poloviny 

dubna byly v obou médiích často probírány negativní aféry vlády Jiřího Paroubka, 

důvěra v něj i stranické preference v té době stoupaly. Výraznou měrou se o to mohly 

zasadit právě již zmíněné povodně a fakt, že v té době ještě oba deníky neprezentovaly 

volební kampaň ČSSD tak konfrontačně či negativně, nebo voliči vyznění článků 

v obou denících ve svém volebním rozhodování zkrátka ignorovali. Ani Kubiceho 

zpráva neměla výrazný efekt pro ČSSD, neboť její volební výsledek byl nakonec vyšší, 

než většina průzkumů předpokládala. Mohla rozhodnout o konečném pořadí mezi ODS 

a ČSSD, ale nijak významně tím stranické preference zřejmě neutrpěly. Toto období je 

však složité jednoznačně hodnotit, protože krátce před volbami nebyla dostupná 

všechna data. Předvolební průzkumy tak neměly na výsledky voleb příliš velký vliv       

a mediální obraz Jiřího Paroubka mohl ČSSD ve finále pouze pomoci, protože počet 

negativních článků o ČSSD byl výrazně vyšší než u Jiřího Paroubka, u kterého celkový 
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počet negativních článků s blížícími se volbami spíše ubýval. Toto je však těžko 

hodnotitelné, protože přímý vliv mediálního obrazu Jiřího Paroubka v denících Právo     

a MF DNES na stranické preference nebyl z porovnání příliš prokazatelný.
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Závěr

Ve své práci jsem k tématu vlivu mediálního obrazu lídra na úspěch strany       

ve volební kampani přistupoval empirickou studií denního tisku na základě kvantitativní 

obsahové analýzy.

V rámci popisu mediálního obrazu lídra politické strany jsem vycházel ze dvou 

náhledů. Nejprve jsem charakterizoval působení médií. Předpokladem byla teze, že 

média mají na společnost velký vliv a mohou způsobit dlouhodobou změnu postojů 

publika, včetně jeho následného rozhodování u voleb. Při několikaměsíční studii MF 

DNES a deníku Právo však přímý vliv minimálně na stranické preference a důvěru 

v Jiřího Paroubka odhalen nebyl. Existovaly proměnné a důvody, které mohly výsledky 

průzkumů veřejného mínění vysvětlit, ale pevná souvislost mezi mediálním obrazem 

lídra a strany v obou denících a předvolebních průzkumech nebyla nalezena. Potvrzují 

se tak slova Denise McQuaila, že přímé účinky médií na veřejné mínění nebyly ještě 

spolehlivě nalezeny. Může se tak potvrzovat moderní náhled na média, že publikum 

dokáže mediální významy (v tomto případě mediální obraz ČSSD) odmítnout.

Součástí bakalářské práce také byla analýza povahy médií. V České republice 

lze na média nahlížet skrze liberální teorii tisku (doplněnou o demokraticko-participační 

prvky v podobě veřejnoprávní televize a rozhlasu), což s sebou nese kromě jejich 

politické moci, vyplývající ze zájmů ekonomicko-politických skupin,105 také 

komercionalizaci tiskovin a jejich sklon k řízení mediální logikou. Ta se ve výsledku 

podílí na personalizaci politických stran během volební kampaně. S tím koresponduje

postmoderní vedení volebních kampaní, ve kterých je na prvním místě mediálního 

zájmu lídr, který reprezentuje politickou stranu a její program.

Od toho se odvíjel druhý náhled na mediální obraz lídra skrze personalizaci 

politiky v rámci tzv. teorie prezidencializace. Bylo zjištěno, že strategie volební 

kampaně ČSSD k této prezidencializaci přímo vybízela, neboť volební manažeři 

považovali Jiřího Paroubka za silnějšího lídra než jeho hlavního ideologického oponenta 

                                               
105 Proto jsem v rámci nestrannosti porovnával pravicové a levicové médium. Výzkum prokázal, jak média své 
ideologicky blízké subjekty hodnotí pozitivněji.



51

Mirka Topolánka, a proto se snažili klást největší důraz na souboj lídrů.106 Vztah mezi 

Jiřím Paroubkem a ČSSD ve volební kampani v roce 2006 je podle mého názoru

učebnicovým příkladem prezidencializace ve volebním procesu. I v dalších oblastech 

byl proces prezidencializace silný. Paroubkova vnitrostranická pozice byla z důvodu již 

zmíněné schopnosti sjednocovat spolustraníky pevná. Jako premiér působil suverénním 

dojmem, neboť často využíval sněmovních hlasů napříč ideologickým spektrem a vůči 

svým podřízeným uplatňoval nulovou toleranci politických chyb. Potvrzení této teorie   

u Jiřího Paroubka dokládá výzkum počtu článků na jednotlivých stránkách a jejich 

velikost, kde se zjistilo, že Jiří Paroubek byl častokrát upřednostňován na předních 

stránkách a v poměru k počtu článků o ČSSD ve větších článcích než samotná strana. 

Lídr se tak zřetelně vyrovnal a mnohokrát i předčil zájem tisku o svou stranu. Stejně tak 

se potvrdilo tvrzení Beana a Mughana, že lídr vládní strany je silněji personalizován než 

jeho opoziční protivník. Zde je však třeba důrazně upozornit na to, že hlavní roli v této 

taktice hrála volební kampaň ČSSD, která vyhodnotila Mirka Topolánka jako slabého 

lídra.

Výzkum ukázal, že mediální obraz Jiřího Paroubka byl v obou denících spíše 

pozitivní a celkově byl lepší než mediální obraz ČSSD, která byla především v MF 

DNES v jednotlivých článcích pojímána negativněji. Zároveň se ale také potvrdilo, že 

v obou denících jsou znatelné rozdíly zejména v přístupu k jednotlivým tématům. 

V článcích, které analyzovaly veřejné mínění, dále v předvolebních duelech a zejména 

v článcích zachycujících volební kampaň ČSSD je vidět velký rozdíl mezi pozitivním 

vyzněním u deníku Právo a negativním v MF DNES. Při porovnání mediálního obrazu 

Jiřího Paroubka a ČSSD s průzkumy veřejného mínění a výsledků voleb však vyšlo

najevo, že tento přímý vliv byl minimální.

Základem této bakalářské práce byla výzkumná otázka, jaký vliv má na volební 

preference a následný úspěch strany ve volební kampani mediální vnímání osobnosti 

lídra politické strany. Ze studia této problematiky vyplynulo, že lídr je v dnešní době 

v důsledku historického vývoje volebních kampaní, moderního chování médií a z toho 

plynoucí personalizace (prezidencializace) politických stran možná klíčový bod zájmu 

                                               
106 Tato forma kampaně vybízí k potvrzení teorie (byť to nelze vztáhnout na všechny případy, neboť velkou roli 
hrála právě strategie volební kampaně) Kriesiho, Beana a Mughana, že voliči vládní strany se soustředí na lídra a 
opoziční voliči na stranu.
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médií v předvolebním období. Jeho reálný vliv na voliče je však těžko měřitelný. Denis 

McQuail začínal s touto skepsí již u samotných médií. Antony King zase zpochybňoval 

vliv lídrů na úspěch strany ve volbách. Námitky k prezidencializaci, se kterými přišel 

Hanspeter Kriesi bohužel také zůstaly neověřeny, protože tato práce nekomparovala 

případ České republiky s jinými zeměmi a nebyla analyzována bulvární média. Závěrem 

mého výzkumu bylo zjištění, že mediální obraz Jiřího Paroubka nebyl negativní, což 

zcela nabouralo mou opačnou hypotézu, která byla nejspíše ovlivněna mediálním 

vnímáním Jiřího Paroubka v období, kdy jeho strana byla v parlamentní opozici. 

Stranické a volební preference ČSSD byly mnohem nižší, než byl následný výsledek 

strany ve volbách. Pokud existoval vliv mediálního obrazu Jiřího Paroubka na voliče, 

určitě straně pomohl preference vytáhnout nahoru a posílit tak volební úspěch své 

strany. Stranické preference a důvěra v Jiřího Paroubka za jednotlivé časové úseky však 

přímému vlivu mediálního obrazu Jiřího Paroubka nenasvědčují. Pokud takový vliv 

existoval, jednalo se o vliv nepřímý, který až těsně před volbami usměrnil rozhodování 

voličů.

V dalším výzkumu proto navrhuji zanalyzovat postoje veřejnosti, obrátit se 

například také na opozičního lídra a zjistit, nakolik jeho rozhodování a mediální obraz 

mohly v konečném důsledku usměrnit rozhodování voličů napříč politickým spektrem. 

Z analýzy tiskovin a průzkumů veřejného mínění se totiž ukázalo, že vliv mediálního 

obrazu neměl přímý vliv na stranické preference za jednotlivá období, ale i vzhledem 

k výsledkům voleb mohl mít vliv na rozhodování voličů v posledních dnech, ke kterým 

v této práci neexistují dostupná data veřejného mínění. Zároveň jsem si vědom, že 

otázka vlivu mediálního obrazu lídra nelze zkoumat jen na základě veřejného mínění 

před volbami, ale je nutno po odpovědi pátrat také na základě výzkumu po volbách       

a v mimovolebním období a hledat důvody voličského rozhodování. 
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Summary

The bachelor thesis wanted to answer the research question, how important is 

the media perception of personality leader of a political party effect on voter preferences 

and the subsequent success of the party in an election campaign. It was based on an 

empirical research (content analysis) from a few months before the election, when there 

was much written about topics related to the election campaigns of political parties. 

During my studies, I found the possibility that the leader´s impact on the success of     

the political parties is large, because of the historical development of the media, election 

campaign directing and the personalization of politics. This leads to the theory 

presidentialization, which means that the leader is gaining increasing influence and 

autonomy within the election campaigns, inside the party and in the executive power. 

The media help with the personalizing of election campaigns. It had come into being

due to an expansion of television and TV debates.

My case study was concerned with the media image of Jiri Paroubek in the most 

widespread Czech newspapers MF DNES and Pravo. I compared the tone of newspaper 

articles with the pre-election polls and election results. I found that the media image of

Jiri Paroubek was more positive than that of his party, which led to the election as 

leader (Czech Social Democratic Party). Between two newspapers Pravo and MF DNES

there was also a significant difference in positive and negative connotation of articles. 

Pravo reported on topics about Jiri Paroubek and the CSSD more positive than MF 

DNES. It were mainly the polls, duels between political leaders and the CSSD election 

campaign. When I compared the media image of Jiri Paroubek and the CSSD with    

pre-election surveys, I found that there is no direct effect on public opinion. If             

the medial image of both newspapers have influence on public opinion, it was indirectly 

and shortly before the election. But overall Paroubek would help his party succeed       

in the election larger than it was expected. Paroubek´s rating was better than the party 

itself. It rejected my hypothesis that Jiri Paroubek harmed his party in the election 

campaign.
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