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Abstrakt

Diplomová práce Proměna vizuální podoby americké prezidentské volební kampaně 

v týdenících Time a Newsweek se zabývá vizuálním zobrazením témat souvisejících 

s volbou amerického prezidenta ve zpravodajských časopisech v letech 1992 – 2012. 

Nejprve je v práci nastíněn vývoj moderní politické komunikace, politického 

marketingu a volebních kampaní s důrazem na současnost. Následující část práce se 

věnuje charakteristice zkoumaných periodik a současnému postavení zpravodajských 

časopisů na mediálním trhu. Na příkladu nedávné historie a současnosti časopisu 

Newsweek je popsán stav zpravodajských časopisů v digitální éře. V závěru teoretické 

části práce je stručně přiblíženo fungování amerického volebního systému. Praktická 

část práce pak prostřednictvím kvalitativní analýzy podrobně zkoumá obrazové 

materiály v časopisech Time a Newsweek týkající se amerických prezidentských voleb. 

Závěrem analýzy je vyhodnocení vývoje těchto materiálů mezi roky 1992 a 2012 

v kontextu vývoje politické komunikace a aktuálního stavu mediální krajiny.

Abstract

Diploma thesis Transformation of Visual Image of American Presidential Election in 

Magazines Time and Newsweek concentrates on visual depiction of topics related to the 

American presidential campaigns in newsweeklies between the years of 1992 and 2012. 

The first part of the thesis describes the development of modern political 

communication, political marketing and political campaigns. The following chapter is 

devoted to characterization of analyzed periodicals and to the current status of 

newsweeklies on the media market. The state of newsweeklies in the digital era is 



described by an example of the Newsweek magazine’s current history and present. The 

American election system is briefly described in the end of the theroretical part of the 

thesis. A detailed research of visual materials dedicated to the American presidential 

campaigns in the Time and Newsweek magazines is carried out by the means of 

qualitative alalysis in the practical part of the thesis. The conclusion of the thesis 

evaluates the evolution of these materials between the years of 1992 and 2012 in the 

context of the development of the political communication and the current state of the 

media landscape.    

Klíčová slova

média, politická komunikace, politický marketing, volební kampaň, volby, Time, 

Newsweek, zpravodajský týdeník, fotografie

Keywords

media, political communication, political marketing, political campaign, election, Time, 

Newswek, newsweekly, photography

Rozsah práce: 193 588 znaků.



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne 30. 4. 2014 Tereza Jakešová



Poděkování

Na tomto místě bych v první řadě ráda poděkovala panu Doc. MgA. Filipu Lábovi, 

Ph.D. za vstřícný, trpělivý a optimistický přístup, užitečné rady a inspirativní vedení při 

tvorbě této práce. Poděkovat bych chtěla Mgr. Barboře Králikové a Ing. arch. Anně 

Lemberkové za přínosné konzultace a technickou a morální podporu. Dále bych ráda 

poděkovala své rodině a přátelům, kteří mi byli v období vzniku práce nedocenitelnou

oporou.



Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA:
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta:
Jakešová, Tereza

Razítko podatelny:

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:
2011
E-mail diplomantky/diplomanta:
terezajakesova@gmail.com
Studijní obor/forma studia:
Mediální studia/magisterské studium, prezenční
Předpokládaný název práce v češtině:
Proměna vizuální podoby americké prezidentské volební kampaně v týdenících Time a 
Newsweek.
Předpokládaný název práce v angličtině:
Transformation of Visual Image of American Presidential Election in Magazines Time and 
Newsweek.
Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013) 
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)
LS 2012

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Ve své práci bych ráda popsala proměny podoby volebních kampaní v čase a především v období 
od roku 1980, které teoretik politické komunikace Philippe J. Maarek popisuje jako „adulthood“ 
tedy doba dospělosti. Obě prezidentské volební kampaně Ronalda Reagana jsou uváděny jako 
počátek nové éry politické komunikace. Dnes o více než 30 let později se hovoří o dalším 
důležitém zvratu ve vývoji politické i veškeré mediální komunikace. Díky vzniku a užívání nových 
médií se proměňují i postupy a podoba volebních kampaní, což se významně promítá na jejich 
vizuální podobě.

Fotografii a vizuální komunikaci jsem se věnovala již ve své bakalářské práci a i proto se v této 
práci chci zaměřit na vizuální stránku politické komunikace. Americké prostředí jsem zvolila 
proto, že je to prostředí ve kterém se nejnovější postupy a strategie politického marketingu 
formovaly a formují a taktéž  proto, že americká prezidentská kampaň je bezpochyby pravidelně 
celosvětově nejsledovanější politickou událostí.

Týdeníky Time a Newsweek jsem si pak pro analýzu vybrala proto, že jde o periodika 
s nadnárodním přesahem a vyznačující se vysokými kvalitativními standardy. Oba týdeníky jsou 
považovány za špičku v této kategorii. Rovněž dávají obě periodika velký prostor obrazovému 
zpravodajství. 
1980 Ronald Reagan (Maarek – adulthood since the 1980s) 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků): 
Ráda bych v práci zachytila vývoj politického marketingu a strategií v rámci politické 
komunikace prostřednictvím kvalitativní analýzy vizuálních materiálů mezinárodních týdeníků 
Time a Newsweek. Vzhledem k tomu, že sledované období je dlouhé více než 30 let a během 
tohoto období došlo k velkému množství společenských i technologických změn, očekávám během 
této doby také velkou proměnu mediálního obrazu amerických prezidentských kampaní. I proto, 
že se jedná o velmi důležité období ve vývoji politické komunikace (viz výše).



Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu):
I Úvod

II Profil analyzovaných médií
(Charakteristika amerických týdeníků Time a Newsweek se stručným popisem jejich historického 
vývoje a přiblížením jejich role a vlivu v americké společnosti.)  

III Vývoj politické komunikace a podoby volebních kampaní
(Vývoj strategie volebních kampaní v čase s důrazem na americké prostředí a období po r. 1980, 
které Maarek nazývá obdobím „dospělosti. V rámci této kapitoly je třeba také teoreticky přiblížit 
vizuální formy politické komunikace a jejich mediální obraz.)

IV Kvalitativní analýza mediálního obrazu jednotlivých amerických prezidentských volebních 
kampaní od v letech 1980 – 2012 v časopisech Time a Newsweek
(Součástí kapitoly bude i stručné představení jednotlivých kampaní.)

V Výsledky analýzy

VI Závěr
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Newsweek (ročníky 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012; vždy 6 čísel před 
volbami)
Time (ročníky 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012; vždy 6 čísel před volbami )
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Kvalitativní analýza
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 
HARFOUSH, Rahaf. 2009. Yes We Did: An Inside Look at How Social Media Built the Obama 
Brand.
Kniha je velmi užitečným zdrojem, ve kterém je podrobně popsána marketingová strategie 
prezidentské volební kampaně Baracka Obamy z roku 2008. Autorkou je odbornice na nová 
média Rahaf Harfoush, která objasňuje jednotlivé kroky v rámci volební kampaně, která byla 
první kampaní, která naplno využila možnosti nových médií. Kniha obsahuje i reprodukce 
některých vizuálních materiálů z této kampaně.

JABLONSKI, Andrzej W. 2006. Politický marketing: Úvod do teorie a praxe.
Tato kniha mi při tvorbě práce bude sloužit jako jeden ze základních teoretických textů. Nejvíce 
pak hodlám čerpat z kapitol Úvod do teorie politického marketingu (úvod do problematiky a 
teoretické zázemí), Public Relations v politice (vytváření image kandidátů, jehož jsou vizuální 
materiály nedílnou součástí) a Politický marketing v USA: koncepce a uplatnění v prezidentských
kampaních (praktické příklady vážící se k mému tématu).

MATUŠKOVÁ, Anna. 2010. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 
2006.
Knižní vydání disertační práce na katedře politologie FSV MU. Zabývá se praktickým 
zkoumáním politických kampaní a jejich zobrazením v médiích.

MAAREK, Philippe J. 2011. Campaign Communication and Political Marketing.
Tento zdroj se zabývá vývojem politického marketingu v USA a také konkrétními nástroji 



politických kampaní. Předpokládám, že bude jedním ze stěžejních zdrojů mé práce, neboť se 
podrobně věnuje metodám amerických volebních kampaní s důrazem na jejich vývoj v čase a 
současnou podobu.

OLSON, Lester C. 2008. Visual Rhetoric: A Reader in Communication and American Culture. 
Tento soubor textů
Tento soubor výborně propojuje problematiku politické komunikace a analýzy vizuálních médií . 
Pro mou práci budou přínosné především následující texty: Visual Rhetoric in Communication: 
Continuing Questions and Contemporary Issues; Presidential Rhetoric’s Visual Turn: 
Performance Fragments and the Politics of Illusionism; Mediating Hillary Rodham Clinton: 
Television News Practices and Image-Making in the Postmodern Era.

ROSE, Gillian. 2012. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials.
Třetí (nejaktuálnější) vydání základní metodologické příručky v oblasti analýzy vizuálních 
materiálů. Budu z ní vycházet při analýze a hodnocení vizuální stránky kampaní v jednotlivých 
médiích.

TUMAN, Joseph S. 2008. Political Communication in American Campaigns.
Ačkoliv se kniha nevěnuje přímo vizuální komunikaci ve volebních kampaních, v kapitole 
Political Communication and Mass Media je velmi dobře vykreslen vztah médií a politiky stejně 
tak jako strategie politických aktérů.

WOLFSFELD, Gadi. 2011. Making Sense of Media and Politics: Five Principles in Political 
Communication
Kniha jednoho z významných odborníků na politickou komunikaci formuluje pět základních 
principů ve vztahu politických stran a představitelů, novinářů a veřejnosti. Kniha je rozdělená do 
tří sekcí: Political Actors Compete Over the News Media, Turning Politics Into News a Media 
Effects.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let)
ALBRECHTOVÁ, Eva. Srovnávací sémiotická analýza titulních fotografií časopisu Týden a 
Newsweek. Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Lábová.

HODBOĎ, Jakub. Úloha komunitních fór a blogů v americké volební kampani na příkladu 
prezidentské kampaně Hillary Clintonové 2007-2008. Praha, 2009. Vedoucí práce Pavel Dolanský.

KAŇOKOVÁ, Pavlína. The analysis of the 1992 presidential primaries. Praha, 2004. Vedoucí 
práce Miloš Calda.

VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Obrazová komunikace v tištěných médiích (na příkladu fotografií v 
denících). Praha, 2008. Vedoucí práce Petr Mareš.

Datum / Podpis studenta/ky

7. 6. 2012                                                                                                         ………………………



1

Obsah

OBSAH................................................................................................................................................. 1

ÚVOD................................................................................................................................................... 5

1 POLITICKÁ KOMUNIKACE ......................................................................................................... 8

1.2 VÝVOJ POLITICKÉ KOMUNIKACE: TŘI VĚKY POLITICKÉ KOMUNIKACE ............................................. 8

1.2.1 První věk politické komunikace ............................................................................................. 9

1.2.2 Druhý věk politické komunikace............................................................................................ 9

1.2.3 Třetí věk politické komunikace ............................................................................................ 10

1.2.4 Čtvrtý věk politické komunikace? ........................................................................................ 11

1.3 POLITICKÝ MARKETING A HLAVNÍ STÁDIA JEHO VÝVOJE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH .... 12

1.3.1 Období dětství (1952-1960) ................................................................................................ 13

1.3.2 Období dospívání (1964 – 1976)......................................................................................... 15

1.3.3 Období dospělosti (od roku 1980 do současnosti)................................................................ 16

1.4 VÝVOJ VOLEBNÍCH KAMPANÍ ...................................................................................................... 17

1.4.1 Premoderní kampaně.......................................................................................................... 18

1.4.2 Moderní kampaně............................................................................................................... 18

1.4.3 Postmoderní kampaně......................................................................................................... 19

2. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH PERIODIK................................................................. 21

2.1 PROFIL ČASOPISU TIME ............................................................................................................... 22

2.2 PROFIL ČASOPISU NEWSWEEK ..................................................................................................... 23

2.3 SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZPRAVODAJSKÝCH TÝDENÍKŮ NA PŘÍKLADU ČASOPISU NEWSWEEK . 24

3 AMERICKÝ VOLEBNÍ SYSTÉM................................................................................................. 31

3.1 NOMINACE KANDIDÁTŮ NA PREZIDENTA...................................................................................... 31

3.2 VOLBA PREZIDENTA.................................................................................................................... 32

4 KVALITATIVNÍ ANALÝZA ČASOPISŮ TIME A NEWSWEEK .............................................. 34

4.1 VOLBY 1992............................................................................................................................... 38

4.1.1 Time, ročník 140................................................................................................................. 39

4.1.1.1 Číslo 13, 28. 9. 1992........................................................................................................ 39

4.1.1.2 Číslo 14, 5. 10. 1992................................................................................................................... 40

4.1.1.3 Číslo 15, 12. 10. 1992................................................................................................................. 40

4.1.1.4 Číslo 16, 19. 10. 1992................................................................................................................. 41

4.1.1.5 Číslo 17, 26. 10. 1992................................................................................................................. 42

4.1.1.6 Číslo 18, 2. 11. 1992................................................................................................................... 42

4.1.2 Newsweek, ročník 120......................................................................................................... 45

4.1.2.1 Číslo 13, 28. 9. 1992................................................................................................................... 45

4.1.2.2 Číslo 14, 5. 10. 1992................................................................................................................... 45



2

4.1.2.3 Číslo 15, 12. 10. 1992................................................................................................................. 45

4.1.2.4 Číslo 16, 19. 10. 1992................................................................................................................. 46

4.1.2.5 Číslo 17, 26. 10. 1992................................................................................................................. 46

4.1.2.6 Číslo 18, 2. 11. 1992................................................................................................................... 48

4.2 VOLBY 1996............................................................................................................................... 48

4.2.1 Time, ročník 148................................................................................................................. 49

4.2.1.1 Číslo 14, 30. 9. 1996................................................................................................................... 49

4.2.1.2 Číslo 15, 7. 10. 1996................................................................................................................... 49

4.2.1.3 Číslo 16, 14. 10. 1996................................................................................................................. 49

4.2.1.4 Číslo 17, 21. 10. 1996................................................................................................................. 50

4.2.1.5 Číslo 18, 28. 10. 1996................................................................................................................. 50

4.2.1.6 Číslo 19, 4. 11. 1996................................................................................................................... 51

4.2.2 Newsweek, ročník 128......................................................................................................... 52

4.2.2.1 Číslo 14, 30. 9. 1996................................................................................................................... 52

4.2.2.2 Číslo 15, 7. 10. 1996................................................................................................................... 52

4.2.2.3 Číslo 16, 14. 10. 1996................................................................................................................. 53

4.2.2.4 Číslo 17, 21. 10. 1996................................................................................................................. 53

4.2.2.5 Číslo 18, 28. 10. 1996................................................................................................................. 53

4.2.2.6 Číslo 19, 4. 11. 1996................................................................................................................... 54

4.3 VOLBY 2000............................................................................................................................... 54

4.3.1 Time, ročník 156................................................................................................................. 55

4.3.1.1 Číslo 14, 2. 10. 2000................................................................................................................... 55

4.3.1.2 Číslo 15, 9. 10. 2000................................................................................................................... 56

4.3.1.3 Číslo 16, 16. 10. 2000................................................................................................................. 56

4.3.1.4 Číslo 17, 23. 10. 2000................................................................................................................. 57

4.3.1.5 Číslo 18, 30. 10. 2000................................................................................................................. 57

4.3.1.6 Číslo 19, 6. 11. 2000................................................................................................................... 57

4.3.2 Newsweek, ročník 136......................................................................................................... 59

4.3.2.1 Číslo 14, 2. 10. 2000................................................................................................................... 59

4.3.2.2 Číslo 15, 9. 10. 2000................................................................................................................... 59

4.3.2.3 Číslo 16, 16. 10. 2000................................................................................................................. 60

4.3.2.4 Číslo 17, 23. 10. 2000................................................................................................................. 60

4.3.2.5 Číslo 18, 30. 10. 2000................................................................................................................. 61

4.3.2.6 Číslo 19, 6. 11. 2000................................................................................................................... 62

4.4 VOLBY 2004............................................................................................................................... 63

4.4.1 Time, ročník 164................................................................................................................. 64

4.4.1.1 Číslo 12, 27. 9. 2004................................................................................................................... 64

4.4.1.2 Číslo 13, 4. 10. 2004................................................................................................................... 65

4.4.1.3 Číslo 14, 11. 10. 2004................................................................................................................. 65

4.4.1.4 Číslo 15, 18. 10. 2004................................................................................................................. 66

4.4.1.5 Číslo 16, 25. 10. 2004................................................................................................................. 67

4.4.1.6 Číslo 17, 1. 11. 2004................................................................................................................... 68

4.4.2 Newsweek, ročník 144......................................................................................................... 70

4.4.2.1 Číslo 13, 27. 9. 2004................................................................................................................... 70



3

4.4.2.2 Číslo 14, 4. 10. 2004................................................................................................................... 71

4.4.2.3 Číslo 15, 11. 10. 2004................................................................................................................. 72

4.4.2.4 Číslo 16, 18. 10. 2004................................................................................................................. 72

4.4.2.5 Číslo 17, 25. 10. 2004................................................................................................................. 73

4.4.2.6 Číslo 18, 1. 11. 2004................................................................................................................... 74

4.5 VOLBY 2008............................................................................................................................... 75

4.5.1 Time, ročník 172................................................................................................................. 76

4.5.1.1 Číslo 13, 29. 9. 2008................................................................................................................... 76

4.5.1.2 Číslo 14, 6. 10. 2008................................................................................................................... 78

4.5.1.3 Číslo 15, 13. 10. 2008................................................................................................................. 78

4.5.1.4 Číslo 16, 20. 10. 2008................................................................................................................. 78

4.5.1.5 Číslo 17, 27. 10. 2008................................................................................................................. 79

4.5.1.6 Číslo 18, 3. 11. 2008................................................................................................................... 80

4.5.2 Newsweek, ročník 152......................................................................................................... 81

4.5.2.1 Číslo 13, 29. 9. 2008........................................................................................................ 81

4.5.2.2 Číslo 14, 6. 10. 2008................................................................................................................... 82

4.5.2.3 Číslo 15, 13. 10. 2008................................................................................................................. 83

4.5.2.4 Číslo 16, 20. 10. 2008................................................................................................................. 84

4.5.2.5 Číslo 17, 27. 10. 2008................................................................................................................. 85

4.5.2.6 Číslo 18, 3. 11. 2008................................................................................................................... 85

4. 6 VOLBY 2012 .............................................................................................................................. 86

4.6.1 Time, ročník 180................................................................................................................. 87

4.6.1.1 Číslo 13, 1. 10. 2012................................................................................................................... 87

4.6.1.2 Číslo 14, 8. 10. 2012................................................................................................................... 87

4.6.1.3 Číslo 15, 15. 10. 2012................................................................................................................. 88

4.6.1.4 Číslo 16, 22. 10. 2012................................................................................................................. 89

4.6.1.5 Číslo 17, 29. 10. 2012................................................................................................................. 90

4.6.1.6 Číslo 18, 5. 11. 2012................................................................................................................... 90

4.6.2 Newsweek, ročník 160......................................................................................................... 90

4.6.2.1 Číslo 14, 1. 10. 2012................................................................................................................... 90

4.6.1.3 Číslo 15, 8. 10. 2012................................................................................................................... 91

4.6.1.3 Číslo 16, 15. 10. 2012................................................................................................................. 91

4.6.1.4 Číslo 17, 22. 10. 2012................................................................................................................. 91

4.6.1.5 Číslo 18, 29. 10. 2012................................................................................................................. 92

4.6.1.6 Číslo 19, 5. 11. 2012................................................................................................................... 92

4.7 ZÁVĚR ANALÝZY ........................................................................................................................ 92

ZÁVĚR............................................................................................................................................... 95

SUMMARY........................................................................................................................................ 97

POUŽITÁ LITERATURA............................................................................................................... 100

KNIHY ........................................................................................................................................... 100

INTERNETOVÉ ZDROJE .................................................................................................................... 103

ČLÁNKY ........................................................................................................................................ 107



4

AKADEMICKÉ PRÁCE ...................................................................................................................... 107

VIDEA............................................................................................................................................ 107

PERIODIKA ..................................................................................................................................... 107

SEZNAM PŘÍLOH.......................................................................................................................... 109

PŘÍLOHY ........................................................................................................................................ 110



5

Úvod

Cílem práce Proměna vizuální podoby americké prezidentské volební kampaně 

v týdenících Time a Newsweek je popsat způsob, kterým dva z nejvýznamnějších 

světových zpravodajských týdeníků v posledních dvaceti letech vizuálně referují o 

volbě prezidenta Spojených států amerických. Politická komunikace a politický 

marketing prošly od druhé poloviny dvacátého století závratným vývojem. Dobu od 

konce 80. let nazývá Pippa Norris (2000) obdobím postmoderních volebních kampaní,

Phillip Maarek (2011) tuto etapu označuje jako období dospělosti politického 

marketingu. Lze očekávat, že se v této době mění nejen způsob, kterým političtí aktéři 

vedou své kampaně, ale zároveň, jak o těchto kampaních informují média.

Volba amerického prostředí pro podobnou analýzu není náhodná. Podle Maareka

byly „Spojené státy americké první zemí, která experimentovala s technikami moderní 

politické komunikace a pak je systematicky aplikovala“ (2011: 7). Americké volební 

kampaně tedy nejen využívají nejmodernějších trendů v odvětví politického marketingu, 

ale samy tyto trendy v celosvětovém měřítku utváří. K dosahu amerických volebních 

kampaní přispívá i fakt, že volba amerického prezidenta je zásadní nejen na národní 

úrovni, ale vzhledem k velkému významu Spojených států amerických v globální 

politice, jde i o událost světového významu. Celosvětově směřuje k této volbě velká 

pozornost veřejnosti i médií.

Médium, které se pravidelně a velkou měrou věnuje prezidentským volbám, jsou 

zpravodajské týdeníky, z nichž celosvětově nejvýznamnějšími a nejúspěšnějšími jsou 

tituly Time a Newsweek. Jde o periodika s nadnárodním přesahem, která se vyznačují 

vysokými kvalitativními standardy. Vysokou úroveň má dlouhodobě v těchto týdenících 

obrazové zpravodajství a je mu věnován velký prostor. V roce 1997 dosahoval Time 

celosvětového nákladu přes 5,5 milionu výtisků a Newsweek byl druhým nejčtenějším 

zpravodajským týdeníkem v USA (EMERY, EMERY, ROBERTS, 2000). Zásadní 

změny mediální krajiny spojené s nástupem internetu ale významným způsobem 

ovlivnily mimo jiné i zpravodajské týdeníky, které se musely těmto změnám 

přizpůsobit. Předpokládám, že i tato proměna funkce a postavení zpravodajských 

týdeníků na začátku jednadvacátého století bude mít vliv na zobrazování amerických 

prezidentských volebních kampaní.
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V úvodní kapitole práce se zaměřím na definici pojmů politická komunikace a 

politický marketing. Budu se soustředit na to, jak se podle teoretiků politická 

komunikace vyvíjela v čase a jaká období v jejím vývoji rozlišujeme. V této klasifikaci 

budu vycházet z dělení stádií politické komunikace tak, jak je popisují Jay Blumler a 

Dennis Kavanagh ve své práci Tři věky politické komunikace (1999). Dále se budu 

v kapitole věnovat disciplíně politického marketingu a jejímu vývoji ve Spojených 

státech amerických, protože právě ty jsou zemí jeho vzniku a zároveň prostředím, ve 

kterém se nejrychleji vyvíjí a aplikují nové trendy v tomto odvětví. Hlavním zdrojem 

pro pojednání o vývoji politického marketingu mi bude kniha profesora informační a 

komunikační vědy Phillipa J. Maareka Campaign communication and political 

marketing (2011). V poslední části první kapitoly se pak budu věnovat vývoji 

politických kampaní v americkém prostředí. Za tímto účelem využiji klasifikace 

volebních kampaní podle Pippy Norris (2000). Nejvíce se budu věnovat obdobím, která 

zahrnují dobu od 90. let 20. století do současnosti, neboť právě médii z tohoto období se 

budu dále zabývat v praktické části své práce. Půjde o třetí věk politické komunikace

podle Blumlera a Kavangha, období dospělosti politického marketingu podle Maareka a 

fázi postmoderních kampaní podle Norris.

Druhá část práce se bude zabývat podrobným seznámením s týdeníky Time a 

Newsweek a bude se také snažit popsat současné postavení amerických zpravodajských 

týdeníků na mediálním trhu. Týdeníky Time a Newsweek byly od třicátých let 20. 

století nedílnou součástí americké mediální krajiny a zároveň sobě navzájem největšími 

konkurenty. Na počátku 21. století se ale tradiční formát tištěného zpravodajského 

týdeníku ocitl v krizi. Při charakteristice současného stavu zpravodajských týdeníků

jsem vycházela především z materiálů nezávislé organizace Pew Research Center a 

z výsledků mediálního a sociálního výzkumu prováděného touto organizací. Dále jsem 

využila zejména internetových článků zavedených médií jako BBC nebo The New York 

Times, které se věnovaly událostem a trendům v oblasti zpravodajských časopisů. 

Vzhledem k tomu, že zásadní vývoj událostí v oblasti amerických zpravodajských 

týdeníku se odehrával krátce před vznikem této práce, odborná literatura zpracovávající 

tento vývoj nebyla k dispozici.
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Teoretickou část práce uzavírá třetí kapitola, která stručně pojednává o 

americkém volebním systému a průběhu voleb do úřadu prezidenta Spojených států 

amerických. Znalost systému je nezbytná vzhledem k tématu a formě následné analýzy. 

Při popisu amerického volebního systému vycházím zejména z podrobného a 

informačně bohatého Atlasu prezidentských voleb USA 1896-2012 autorů Petra Karase a 

Karla Kupky (2013). Ten se stal i hlavním těžištěm statistických údajů o výsledcích 

jednotlivých ročníků voleb.

Praktická část práce je obsažena v kapitole čtyři. Budu se v ní zabývat 

kvalitativní analýzou vizuální podoby americké prezidentské volební kampaně 

v týdenících Time a Newsweek. Nejprve využiji drobné kvantifikace k charakteristice a 

základnímu popsání výzkumného vzorku. Poté prostřednictvím kvalitativní analýzy 

popíšu vývoj vizuálních materiálů týkajících se předvolebních kampaní v těchto 

časopisech. Metodologické zázemí mi při analýze poskytly publikace Analýza obsahu 

mediálních sdělení (SCHULTZ, HAGEN, KONČELÍK, SCHERER, REIFOVÁ, 2004) 

a kniha o výzkumu vizuálních materiálů Visual methodologies: an introduction to 

researching with visual materials autorky Gillian Rose (2012). Kvalitativní analýza je 

vedena metodou výzkumu vizuálních materiálů, kterou Rose označuje jako kompoziční 

interpretaci. Cílem praktické části bude postihnout změny v podobě a prezentaci 

vizuálních materiálů v amerických zpravodajských týdenících v kontextu vývoje 

politické komunikace a postavení těchto týdeníků v rámci soudobé mediální krajiny.

Ve své práci jsem provedla změnu oproti schváleným tezím. Výzkumná část mé 

práce se původně měla věnovat volebním kampaním z let 1980 až 2012. Vzhledem 

k aktuální nedostupnosti čísel časopisu Time z období před rokem 1992 jsem svou 

analýzu omezila na období mezi lety 1992 až 2012. Dostupnost těchto materiálů se 

zásadně změnila od doby sestavení tezí mé práce, protože část fondu Národní knihovny, 

ve kterém jsou uloženy, byla v době vzniku práce zakonzervována a dlouhodobě nebylo 

možné periodika expedovat. Při podrobném studiu materiálů jsem nicméně došla k 

závěru, že omezený vzorek bude pro analýzu dostačující ba možná i vhodnější a lépe 

uchopitelný. 
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1 Politická komunikace

    „Co máme na mysli, když mluvíme o politické komunikaci? V současnosti 

neexistuje žádná obecně uznávaná definice, přestože se o to pokoušelo značné množství 

teoretiků“ (CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna MATUŠKOVÁ. 2012: 254).

Definování pojmu politická komunikace není jednoznačné. Jedna z nejčastěji užívaných 

definic je ta od Briana McNaira tedy, že politická komunikace je „účelná komunikace o 

politice“ (2003: 4). McNair zdůrazňuje, že politická komunikace musí mít záměr a 

podle autorových slov je v jeho definici zahrnut celý politický diskurz (2003: 4). 

Politická komunikace je tedy podle něj veškerá komunikace probíhající oboustranně 

mezi občany (publikem) a médii a médii a politickými aktéry. Jak upozorňuje Křeček 

(2013), termín politická komunikace může označovat interdisciplinární vědecký obor, 

v němž se setkávají zájmy především mediálních studií a politologie, stejně jako za 

politickou komunikaci označujeme „objekt zájmu tohoto vědeckého/studijního oboru, 

tedy samotné politické komunikování“ (KŘEČEK, 2013: 9).

1.2 Vývoj politické komunikace: Tři věky politické komunikace

Blumler a Kavanagh (1999) popisují vývoj politické komunikace od druhé světové 

války do současnosti. Rozlišují od té doby takzvané tři věky politické komunikace. Jak 

upozorňuje Křeček (2013: 9), počátky politické komunikace lze hledat mnohem dříve,

než na začátku druhé poloviny 20. století, nicméně velké množství autorů zabývajících 

se moderním vývojem politické komunikace si volí právě tento počáteční bod svého 

výkladu vzhledem k významným společenským a technologickým změnám v této době 

(např. BARTLE, GRIFFITHS, 2001).

Ve své práci poukazují Blumler a Kavanagh (1999) na to, že vztah mezi vývojem 

společnosti a vývojem médií je vzájemný. Popisují sedm společenských trendů, které 

měly vliv na proměnu politické sféry, a tím pádem i na způsob politické komunikace.

Patří mezi ně modernizace1, individualizace2, sekularizace3, ekonomizace4, estetizace5, 

racionalizace6 a mediatizace7.

                                               
1„Zvyšování společenské diferenciace a specializace, které mají za důsledek rozrůznění společenských 
organizací, zájmů a identit, tím se množí i životní styly a postoje“ (BLUMLER, KAVANAGH, 1999: 210).



9

1.2.1 První věk politické komunikace

První věk politické komunikace začíná po druhé světové válce a trvá dvě desetiletí 

po ní. Překrývá se s obdobím, které je též označováno jako zlatý věk politických stran 

(1999: 211). V této době byly voličská přízeň a identifikace se stranickou politikou 

dlouhodobé. Političtí aktéři se věnovali společensky zásadním tématům a nebylo pro ně 

obtížné pro svá sdělení získat mediální pokrytí, které zajišťovaly silné mediální instituce 

(CHYTILEK, EIBL, MATUŠKOVÁ. 2012: 305).

1.2.2 Druhý věk politické komunikace

Druhý věk politické komunikace začíná podle Blumlera a Kavanagha v šedesátých 

letech 20. století s rostoucí popularitou televizního vysílání. Poukazují na to, že televize 

se v této době stala dominantním médiem politické komunikace. V této době byla 

televize ve Spojených státech již masově rozšířena. V roce 1941 se v USA prodaly

první licence pro komerční vysílání (ŠMÍD, 1989). Druhá světová válka rozmach 

televizního vysílání zpomalila, ale již brzy po ní začal ve Spojených státech amerických 

velmi rychle stoupat počet diváků, televizních přijímačů i televizních programů (ŠMÍD,

1989). Mezi lety 1950 a 1960 narostl počet televizních přijímačů více než osmnáctkrát –

zatímco v roce 1950 vlastnily televizor 3 miliony domácností, v roce 1960 to již bylo 55 

milionů (ŠMÍD, 1989). „V roce 1983 došlo se 172 mil. televizními přijímači v USA 

k plné vybavenosti: na 1000 obyvatel včetně malých dětí připadalo 741 televizních 

přijímačů“ (PROKOP, 2005: 288). Neil Postman označuje druhou polovinu 20. století 

za „soumrak věku tisku a nástup věku televize“ (2010: 24). Podle Blumlera a 

                                                                                                                                         
2
„Osvojování si osobních ambic, konzumerismu a odklonu od tradic a požadavků zavedených institucí, 

především politických stran, nejužší rodiny, dominantního náboženství, pracovního a životního prostředí 
a příslušnosti ke společenské vrstvě. Ve vztahu k politice se občané stali spíše konzumenty než oddanými 
příznivci. Politici se musí více snažit, aby získali jejich zájem a podporu“ (BLUMLER, KAVANAGH, 1999: 
210).
3
„Sekularizace zahrnuje ztrátu institucionalizovaného přístupu k duchovnu a omezení statusu politických 

představitelů. To se odráží v nižší identifikaci s politickými stranami ale tento odklon se následně 
rozšiřuje na zbytek politických autorit“ (BLUMLER, KAVANAGH, 1999: 210).  
4 Zvyšuje se ekonomický vliv v mnoha společenských oblastech. Mimo jiné i v politice a v médiích 
(BLUMLER, KAVANGH, 1999: 210).
5

Větší důraz je kladen na vzhled a image lidí ve veřejném životě. Jde o trend především v oblasti kultury 
ale přenáší se i do politiky (BLUMLER, KAVANGH, 1999:210).
6
„Rostoucí racionalizace všech stránek účelové organizace a správy“ (BLUMLER, KAVANAGH, 1999: 210).  

7 Média se stávají nedílnou součástí veřejné sféry.  V rámci společenských institucí narůstá význam 
komunikace a komunikačních expertů (BLUMLER, KAVANGH, 1999: 211).
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Kavanagha měla dominance televize na mediálním poli v tomto období zásadní vliv na 

formu politické komunikace. Tento vliv vyústil podle autorů ve čtyři transformace 

politické komunikace.

První z nich bylo omezení selektivního přístupu k politickým informacím. Televize 

nabídla prostor pro diskuzi více stran najednou, distribuci vyváženého zpravodajství a 

vysílací prostor pro různé politické strany. Již nešlo o individuální stranická média,

která vystupovala jako platformy spřízněných politických stran, nýbrž o jedno médium, 

které divákům a potenciálním voličům přinášelo najednou celé spektrum politických 

názorů (BLUMLER, KAVANAGH, 1999; KŘEČEK, 2013). Druhá transformace též 

silně souvisí s faktem, že dominantním kanálem stranické komunikace se stala právě 

televize na úkor do té doby silného stranického tisku. Televize kladla důraz na 

dodržování norem nestrannosti, neutrality a proporcionality (BLUMLER, 

KAVANAGH 1999; KŘEČEK, 2013). Za třetí transformaci autoři označují zejména 

rozšíření publika politické komunikace zasažením části voličů, která dříve nebyla tak 

snadno dosažitelná a natolik ovlivňovaná. Zároveň je dlouhodobá přízeň a příslušnost 

k politickým stranám vystřídána spíše krátkodobými preferencemi na základě 

aktuálních vlivů a událostí (BLUMLER, KAVANAGH, 1999). Z tohoto vyplývá čtvrtá 

transformace, a to, že ve chvíli, kdy se přízeň voličů změnila z dlouhodobé příslušnosti 

na spíše krátkodobou náklonnost, získalo na vlivu politické zpravodajství. Bylo tedy 

v zájmu politických organizací přizpůsobit svou komunikaci tak, aby byla co nejvíce 

vhodná a co nejsnadněji zpracovatelná právě pro televizní zpravodajství. Toto 

přizpůsobení se projevilo v organizaci politických událostí, politické rétorice i větším 

důrazu na jednotlivé osobnosti v rámci politických stran - personalizaci (BLUMLER, 

KAVANAGH, 1999; KŘEČEK, 2013).

1.2.3 Třetí věk politické komunikace 

„Tato stále přetrvávající fáze se vyznačuje rozšiřováním hlavních 

komunikačních prostředků, mediálním nadbytkem, všudypřítomností médií, jejich 

velkým dosahem a rychlostí“ (BLUMLER, KAVANGH, 1999: 213). V tomto období 

není podle autorů jedna silná tendence ale více prolínajících se proudů. 
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Nadále narůstá závislost politiků na profesionálech. Jedním z důvodů jejich 

zvýšené potřeby je diferenciace publika, tedy různá publika potřebují různé přístupy a 

způsoby oslovení. To má za důsledek, že je třeba vyváženěji využívat větší množství 

komunikačních kanálů než dosud dominantní, i když samozřejmě nikoliv ojedinělou, 

televizi. Vzrůstající vliv profesionálů má na svědomí vznik permanentní kampaně. V 

rámci permanentní kampaně se strany snaží prezentovat v dobrém světle v průběhu 

celého roku, nejen v předvolebním období. Zvyšuje se také negativita a útočnost 

politické komunikace. Jednotlivé strany mají podle Blumlera a Kavanagha oddělení, 

která se zabývají pouze reakcemi na negativní výpady svých protivníků (BLUMLER, 

KAVANAGH, 1999: 216). „Tato nová éra politické komunikace je mnohem 

komplexnější než ty předešlé. Kampaně politických stran se v tomto období rychle 

adaptovaly na novou situaci postupným opouštěním na televizi zaměřeného modelu 

politické soutěže, pro nějž byla typická distribuce homogenního a opakujícího se 

nepřímého sdělení. Postmoderní kampaně jsou charakteristické svou permanentností, 

decentralizací, snahou o zpětnou vazbu ze strany voličů, mnohem pečlivějším 

targetingem, rozšiřováním užívání databází pro cílení na specifické skupiny voličů a 

větším úsilím věnovaným jejich mobilizaci“ (CHYTILEK, EIBL, MATUŠKOVÁ,

2012: 305 – 306).

1.2.4 Čtvrtý věk politické komunikace?

Ačkoliv je práce Blumlera a Kavanagha z roku 1999 stále platná z hlediska 

historického vývoje politické komunikace, od doby jejího vzniku uběhlo již 15 let a 

nezachycuje proto nejaktuálnější změny v oblasti politické komunikace, především 

nástup internetu. Blumler se také z tohoto důvodu k tématu vrátil v roce 2013, 

prostřednictvím příspěvku během online workshopu o politické komunikaci Workshop 

on Political Communication Online, který pořádala Free University of Berlin.

Blumler uvádí, že komunikační nadbytek, který lze v současnosti sledovat, si 

s Kavanaghem v roce 1999 nebyli schopni představit. Informace získáváme nejen 

z mainstreamových médií ale také z internetu a také se změnil způsob získávání těchto 

informací. Upozorňuje na to, že díky novým technologiím, je dnes možné komunikaci 

přijímat téměř kdekoliv, tedy „doma, v práci, na cestě a v ruce“ (BLUMLER, 2013). 



12

Boj o pozornost publika není způsoben jen velkým množstvím médií, ale také různými 

žánry a specializovanými rubrikami, které tato média nabízejí. Hojnost informací má 

podle něj za následek to, že publikum sleduje jen věci, které ho zajímají, ale také že i 

občané, kteří se o politickou komunikaci nezajímají, se jí v závalu informací nevyhnou.

Za stěžejní znak čtvrtého věku politické komunikace považuje Blumler 

rozšiřování internetu ve společnosti a společenských institucích. Poukazuje na zcela 

nové komunikační možnosti, které internet přináší a na to, že i politická komunikace se 

jim přizpůsobuje. Internet má podle Blumlera za následek proměnu interpersonální 

komunikace, která se z rodiny a okruhu přátel a kolegů přesouvá na globální sítě

(BLUMLER, 2013).

1.3 Politický marketing a hlavní stádia jeho vývoje ve 

Spojených státech amerických

Termín politický marketing poprvé použil americký politolog Stanley Kelley ve 

své studii Professional Public Relations and Political Power z roku 1956 (KUBÁČEK, 

2012: 52; CHYTILEK, EIBL, MATUŠKOVÁ, 2012: 13). Politický marketing má 

kořeny v klasickém marketingu a vyznačuje se tím, že využívá jeho metody, techniky a 

koncepty v politickém prostředí. Lees-Maarschment definuje politický marketing 

následovně: „Politický marketing je o politických organizacích (jako jsou politické 

strany, parlamenty a vlády), které využívají technik (průzkumy trhu a produktový 

design) a konceptů (jako je touha uspokojit potřeby voličů), původně užívané 

v obchodním světě, aby dosáhli svých cílů (jako vyhrát volby nebo prosadit návrh 

zákona)“ (2009: 29).

Podle Maareka (2011: 11) byly průkopníkem politického marketingu Spojené

státy americké, přičemž zbytek světa v čele se západními demokraciemi je následoval. 

„Nové metody politické komunikace se stanou trvalým přírůstkem oborové metodologii 

až tehdy, když jsou použity během prezidentských voleb, vzhledem k jejich jedinečné 

mediální viditelnosti“ (MAAREK, 2011: 13). Hlavní předpoklady pro tento vývoj jsou 

podle něj tři.
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Prvním z nich je samotný americký volební systém, který je založen na 

primárkách8. Některé primárky probíhají až devět měsíců před volbami a jejich cílem je 

zvolit kandidáta, který bude stranu reprezentovat v samotné prezidentské volbě. 

„Primárky přispívají k velké soutěživosti v rámci výběru kandidáta a podpořily do velké 

míry nutnost prezentovat se veřejnosti i rozvoj volebních kampaní“ (CHYTILEK, 

EIBL, MATUŠKOVÁ, 2012: 14). Tento volební systém vyžaduje sám o sobě 

dlouhotrvající přípravu a tím poskytuje velký prostor pro kampaň. Voliči jsou

dlouhodobě přehlcováni informacemi (over-consumption), což vytváří ideální prostředí 

pro politický marketing (MAAREK, 2011). Za druhý předpoklad považuje Maarek 

americkou tradici volení zástupců téměř do všech veřejných funkcí. Posledním 

předpokladem je velice rychlé rozšíření moderních médií ve Spojených státech 

v porovnání s ostatními zeměmi západního světa, ať už se jednalo o rozvoj televizního 

vysílání od 50. let nebo o rozmach internetu v letech devadesátých. Zároveň poukazuje 

na svobodu v oblasti politické reklamy, která je ve Spojených státech regulována jen 

minimálně (MAAREK, 2011).

Maarek dělí vývoj moderního politického marketingu na období dětství 

(infancy), dospívání (adolescence) a dospělosti (adulthood). Jeho dělení se opírá o 

příklady konkrétních amerických prezidentských volebních kampaní.

1.3.1 Období dětství (1952-1960)

Dětství politického marketingu je vymezeno roky 1952-1960. Rok 1952 uvádí 

Maarek jako mezník, kdy obě hlavní americké strany, Republikánská a Demokratická 

strana, vyčlenily ve svých rozpočtech část prostředků přímo na politickou komunikaci. 

Republikáni zároveň najali odborníka na komunikaci a audiovizuální reklamu Thomase 

Rossera Reevese, čímž předznamenali pozdější trend angažování externích odborníků 

na politickou komunikaci (MAAREK, 2011). Reeves přinesl do politického marketingu 

komerční uvažování a jeho snahou bylo kandidáta prodat stejně jako by prodával zboží. 

Vytvořil zhruba 30 reklamních spotů s názvem Eisenhower odpovídá Americe 

                                               
8

„Volby ve volebním obvodu, okrese či jiné malé územní jednotce, kde členové jedné politické strany, 
popřípadě i její přívrženci volí delegáty na sjezd strany, který rozhodne o výběru kandidátů pro volby“ 
(ADAMOVÁ, KŘÍŽKOVSKÝ, ŠOUŠOVÁ , ŠOUŠA, 2001: 212).
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(Eisenhower answers America), které se vysílaly společně s ostatními reklamami před 

populárními pořady nebo po nich (MAAREK, 2011). Tím měly spoty možnost oslovit i 

publikum, které se běžně o politiku nezajímalo.

Počínajícím trendem politické komunikace byla v této době také negativní 

kampaň. „Ačkoli se určité metody negativní či negativistické reklamy objevily již 

v kampaních politických kandidátů v 19. století, nelze mluvit o tom, že by už tehdy

docházelo k systematickému, strategicky plánovanému, institucionalizovanému 

využívání negativní reklamy“ (BRADOVÁ a kol., 2008: 13). Za první negativní 

politickou reklamu jsou považovány spoty z roku 19569, které měly očernit současného 

prezidenta Dwighta Eisenhowera kandidující ve druhém volebním období.

Ve stádiu dětství politického marketingu také proběhla první série čtyř 

prezidentských televizních debat mezi finálními kandidáty na prezidenta10. Výhra Johna 

Fitzgeralda Kennedyho nad Richardem Nixonem ve volbách v roce 1960 je dodnes 

z velké části připisována právě Kennedyho převaze v televizní debatě11. Debata12 také 

upozornila na to, že vzhled, image a estetika budou v éře televize důležitými součástmi

politické komunikace. Televizní debata zůstala dodnes jedním z nejvíce reflektovaných 

a nejvlivnějších prvků politického marketingu v rámci amerických prezidentských 

kampaní. Zvýšení vlivu vzhledu a vystupování politiků popisuje Postman: „V dnešním 

světě je nepředstavitelné, že by se o úřad prezidenta Spojených států mohl ucházet 

někdo jako sedmadvacátý prezident William Howard Taft, stopadesátikilogramový 

                                               
9

Spoty z roku 1956 vycházely z Eisenhowerových reklam z roku 1952. Na místech, kde se ve spotech 
vyskytovaly Eisenhowerovy sliby voličům byl přidán komentář Co jste říkal, generále? (How’s that, 
General?) zpochybňující věrohodnost jeho tvrzení a poukazující na to, že slib v prvním prezidentském 
období nesplnil (MAAREK, 2001; BRADOVÁ a kol., 2008) .
10

První televizí přenášená debata proběhla již v roce 1956. Tehdy se ale jednalo o debatu mezi dvěma 
kandidáty demokratických primárek Adlaiem Stevensonem a Estesem Kefauverem, nikoliv o závěrečnou 
debatu kandidátů na prezidenta (TUMAN, 2008).
11

V této již legendární debatě se utkali dva mladí kandidáti Kennedy a Nixon. Zkušenějším politikem byl 
v té době Nixon, ale Kennedy působil před kamerami mnohem lépe. Byl velmi fotogenický, opálený, pro 
televizi dobře upravený silným make-upem a připravený na práci s kamerou. Nixon oproti němu neměl 
silný televizní make-up, vypadal unaveně (také vlivem aktuální nemoci) a přepadle. Debaty byly vysílány 
rozhlasem i televizí. Televizní diváci preferovali více Kennedyho, zatímco rozhlasoví posluchači za vítěze 
debat častěji označovali Nixona. Vzhledem k těsnému rozdílu hlasů v konečné volbě se někteří mediální 
odborníci domnívají, že právě televizní debata zaručila Kennedymu vítězství ve volbách (MAAREK, 2011; 
TUMAN, 2008; CROTEAU, HOYNES, MILAN, 2012).
12

Debata je dostupná online: 1960 Debate: JFK vs. Nixon. In: Youtube [online]. 20. 8. 2009 [cit. 2014-01-
28]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=LaqgQcvLO_o. Kanál uživatele tvspyshoptalk.
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kolos s několika bradami. Tělesná figura mluvčího je pro myšlenkové figury zpravidla 

naprosto nedůležitá, je-li publikum oslovováno prostřednictvím psaných projevů, 

rozhlasových vln, nebo třeba kouřovými signály. V televizi je však velmi důležitá. Sto 

padesát kilogramů váhy, i kdyby se jejich majitel uměl vyjadřovat přímo skvěle, by 

snadno přehlušilo logické nebo spirituální nuance jeho projevu. V televizní komunikaci 

totiž převládá vizuální obraznost, což znamená, že televize nás oslovuje prostřednictvím 

obrazů nikoliv slov“ (2010: 23).

1.3.2 Období dospívání (1964 – 1976)

Mezi lety 1964 a 1976 politický marketing prozkoumal veškeré dostupné 

techniky klasického marketingu (MAAREK, 2011). Za nejdůležitější mezník považuje 

Maarek televizní spot13 propagující prezidenta Lyndona B. Johnsona ve volbách z roku 

1964.

Televizní reklama demokratického kandidáta Johnsona z roku 1964 je jedním 

z nejslavnějších spotů v historii politické reklamy (MAAREK, 2011; BRADOVÁ a 

kol., 2008). Je tomu tak nejen díky tomu, že měl ohromný ohlas, přestože byl vysílán 

jen jednou, ale také proto, že posunul hranice negativní politické reklamy14 (MAAREK,

2011; BRADOVÁ a kol., 2008).

Za další podstatný zlom považuje Maarek návrat sérií televizních debat 

prezidentských kandidátů v roce 1976. Od slavné debaty Kennedyho a Nixona se tento 

prvek politického marketingu na obrazovce neobjevoval. V tomto roce se také poprvé

uskutečnila debata kandidátů na viceprezidenta. Právě návrat závěrečných debat a nové 

                                               
13

Video je dostupné online. The Daisy Spot. In: Youtube [online]. 30.10.2010 [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: http://www.youtube.com/watch?v=dDTBnsqxZ3k. Kanál uživatele Mike Billy. 
14

Televizní spot známý pod označením The Daisy Spot (Kopretinový spot) ukazuje malou světlovlasou 
dívku uprostřed louky, jak trhá okvětní lístky kopretiny a počítá do deseti. Když dosáhne čísla deset, 
kamera velice rychle zabere detail jejího oka a spustí se sestupné odpočítávání od desíti. Poté je 
v odrazu jejího oka vidět výbuch atomové bomby. Následuje závěrečný text videa: „Volte prezidenta
Johnsona 3. listopadu. Je příliš mnoho v sázce, abyste zůstali doma“ (MAAREK, 2011: 15).
V období vrcholící studené války se lidé obávali použití atomových zbraní. Johnsonovým soupeřem o 
prezidentnské křeslo byl v roce 1964 republikán Barry Goldwater, který se otevřeně vyjádřil, že se 
nebude zdráhat atomové zbraně použít. Reklama tedy cílila na jednu z nejsilnějších lidských emocí -
strach. Spot byl vysílán pouze jednou 7. září a vyvolal velké reakce publika (MAAREK, 2011, BRADOVÁ a 
kol., 2008).



16

způsoby tvorby politické reklamy15 považuje Maarek za důkaz, že americká politická 

komunikace dospěla do stádia dospělosti (MAAREK, 2011).

1.3.3 Období dospělosti (od roku 1980 do současnosti)

V období dospělosti zdůrazňuje Maarek šest nejdůležitějších typických rysů. 

Jsou jimi převládání strategie Unique Selling Proposition převzaté z klasického 

ekonomického marketingu, tedy důrazu na jednu unikátní vlastnost propagovaného 

kandidáta, která ho jasně odlišuje od ostatních. Dále pak jmenuje přetrvávající 

dominanci televize, narůstající náklady na kampaně, stoupající agresivitu kampaní,

rostoucí míru personalizace kampaní a zapojení Internetu jako nového média do 

mediálního mixu (2011: 17).

O hlavní roli televize v politické komunikaci ve Spojených státech amerických 

svědčí i fakt, že od roku 1980 byla téměř polovina federálních zdrojů na kampaně 

určena na televizní vysílání (MAAREK, 2011). „Změnil se způsob používání televize, 

ale nezměnil se fakt, že je stále dominantním médiem“ (MAAREK, 2001: 20). Vedle 

závěrečných debat a politických reklam se politici začali objevovat i v televizních talk 

show a jiných zábavných pořadech. Propojování zábavné televizní tvorby a politiky 

nebo politických témat popisuje Kristina Riegert anglickým novotvarem 

politicotainment (2007). Tento trend přibližování se obyčejným divákům a 

entertainizaci politické komunikace popisuje i Neil Postman: „Není snadné určit, kdy se 

politikové začali záměrně prosazovat jako zdroj zábavy. V padesátých letech se senátor 

Everett Dirksen objevil jako host v pořadu What’s My Line?. John F. Kennedy dovolil, 

aby do jeho domu vtrhl natáčecí štáb pořadu Eda Murrowa Person to Person, když 

kandidoval na úřad prezidenta. Richard Nixon se na několik sekund objevil v Laugh-In, 

hodinové komediální show založené na reklamním žánru, když naopak na prezidenta 

nekandidoval. V sedmdesátých letech si už publikum začalo zvykat na to, že politiky je 

třeba brát jako součást světa zábavního průmyslu. V osmdesátých letech se pak strhla 

přímo lavina“ (2010: 152 – 153). Zároveň roste i personalizace kampaní a využívání 

narativu (MAAREK, 2011: 26).

                                               
15 Maarek poukazuje na to, že politické spoty začaly využívat podobných formálních prvků jako 
zpravodajství a běžné televizní reklamy (2011: 16).
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Od konce 90. let se v kampaních začalo využívat nastupujícího média internetu. 

V letech 1996 a 2000 měli všichni prezidentští kandidáti webové stránky, které 

používali zejména k informování svých příznivců (VAN DIJK, 2005: 175), ale až od 

roku 2004 je internet v rámci prezidentských kampaní považován za vlivné médium 

(MAAREK, 2011: 25; CROTEAU, HOYNES, MILAN, 2012: 241). V tomto roce ho 

využil senátor Howard Dean, který se v demokratických primárkách ucházel o 

kandidaturu na prezidenta. „Blogy se staly volebními trháky roku 2004, když bloggeři

vedli diskuzi pro a proti kandidátům a jejich tématům. Senátor Howard Dean poznal, že 

je potřeba využít internetu ke spojení s jeho podporovateli a byl tak prvním 

prezidentským kandidátem, který si vytvořil vlastní blog. Deanův blog a jeho strategie 

využívání blogosféry k vybírání peněz, mobilizaci příznivců, vzbuzování nadšení a 

šíření povědomí o jeho kampani byli tak úspěšné v podpoře jeho popularity, že to 

mainstreamová média označila za revoluci ve volebních kampaních“ (KAYE, 2010: 

208).

Ještě o krok dále dovedl využití internetu Barack Obama v kampani z roku 

2008. Ten měl pro svou kampaň k dispozici nové internetové prostředky jako sociální 

sítě Facebook a Twitter16.

1.4 Vývoj volebních kampaní 

Jednou z nejobsáhlejších oblastí politického marketingu je marketing volebních 

kampaní. Volební kampaň lze definovat jako „zákonem vymezenou dobu, v průběhu 

které se strana soustředí na to, představit sama sebe, lídra, kandidáty a hlavní 

programové body. Můžeme ji taky popsat jako období od rozhodnutí kandidovat až do 

momentu voleb“ (CHYTILEK, EIBL, MATUŠKOVÁ, 2012: 13). Cílem kampaně je za 

pomoci marketingových technik ovlivnit rozhodování těch, na něž je zaměřena.

Historickému vývoji volebních kampaní se věnuje Pippa Norris. Ve své 

klasifikaci rozlišuje tři období volebních kampaní: premoderní, moderní a postmoderní 

                                               
16 Sociální síť MySpace vznikla v roce 2003, Video kanál Youtube v roce 2005 a modernější sociální sítě 
Facebook a Twitter v roce 2006 (BOYD, ELLISON, 2007).
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období (NORRIS, 2000: 1; KŘEČEK, 2013: 86). Rozdělení vychází z procesu 

modernizace. Autorka se odklání od označení amerikanizace volebních kampaní a 

uvádí, že „změny v komunikaci v rámci kampaní mohou být nejlépe chápány jako 

vývojový proces modernizace, který současně proměňuje strany, zpravodajská média a 

elektorát“ (NORRIS, 2000: 1).

1.4.1 Premoderní kampaně

Období premoderních kampaní začíná v druhé polovině 19. století a trvá do 

poloviny 20. století. Typická pro tento typ kampaní je přímá interpersonální 

komunikace mezi kandidáty a občany především na lokální úrovni. Premoderní kampaň 

je také krátká a organizovaná shora vedením strany, které zahrnuje lídra a několik 

blízkých poradců (NORRIS, 1999: 22). Hlavním médiem politické komunikace byl 

v této době stranický tisk. Ten vlastnily buď přímo politické strany, nebo měl tisk 

nezávislého vlastníka, ale s některou politickou stranou otevřeně sympatizoval, což se 

odráželo především v jeho názorové rubrice (BRADOVÁ, 2005: 51). V této době byla 

též silná vazba volič-strana, která se v dalších obdobích zhruba od druhé poloviny 

dvacátého století začala výrazně rozvolňovat. Preference voličů byly dlouhodobé a 

poměrně málo proměnlivé. Výraznou roli v kampani též hráli dobrovolníci (NORRIS, 

2000).

1.4.2 Moderní kampaně

Období moderních kampaní je vymezeno od začátku padesátých do poloviny 

osmdesátých let 20. století. Podobně jako u Blumlera a Kavanagha v druhém věku 

politické komunikace (1999) je jedním z hlavních znaků tohoto období nástup celostátní

americké televize jako dominantního média. Ta měla vliv na uspořádání politických 

událostí, jako jsou tiskové konference a projevy, neboť jejich harmonogram a forma se 

přizpůsobily tomu, aby měly co největší televizní pokrytí a co největší šanci se dostat do 

sledovaného hlavního televizního zpravodajství. Na významu naopak ztrácí stranický 

tisk a celkově oslabují vazby tisku s politickými stranami. Jak ale zdůrazňuje Negrine 
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(2008: 24), ačkoliv se od 80. let televize stala dominantním médiem, tisk stále zůstal 

důležitým médiem na poli politické komunikace17.

Vlivem televize dochází i k rostoucí personalizaci kampaní, důraz se klade na 

silné jednotlivé kandidáty a na profesionalizaci politické komunikace, tedy najímání 

odborníků v oblasti komunikace a marketingu. Čím dál tím více používaným nástrojem

těchto odborníků jsou mimo jiné průzkumy veřejného mínění. Rostoucí míra sledování 

zpětné vazby voličů je pro toto i následující období emblematická (NORRIS, 2000).

Zároveň lze v tomto období pozorovat odklon voličů od politických stran 

(dealignment). Preference voličů již nejsou tolik založeny na dlouhodobé příslušnosti 

k jedné politické straně, ale jsou proměnlivější. Nadále se na lokální kampani podílejí 

dobrovolníci, ale jejich činnost je podřízena centrálnímu vedení kampaně a 

profesionálům, kteří určují její směřování. „Voliči odstraňují své stabilní skupinové, 

stranické a sociální vazby. Jsou také pasivnější, neboť jsou od celého procesu volební 

kampaně více vzdáleni a odtrženi než v období lokálně orientovaných kampaní. Nyní se 

kampaně odehrávají zejména prostřednictvím televize“ (BRADOVÁ, 2005: 53).

Norris také rozlišuje mezi dlouhou kampaní, tedy tou, která trvá rok i více před 

samotnými volbami, a krátkou kampaní, která je intenzivnější a propuká zhruba 6 týdnů 

před volbami (NORRIS, 2000: 3). V období moderních kampaní získávají na důležitosti 

dlouhé kampaně, které se stávají stejně důležitými jako ty krátké probíhající těsně před 

volbami. Všechny výše uvedené aspekty mají podíl na zvyšující se finanční náročnosti 

kampaní.

1.4.3 Postmoderní kampaně

Od druhé poloviny osmdesátých let do současnosti nadále roste vliv profesionálů 

v oblastech politické reklamy, výzkumů veřejného mínění a celkově politického 

marketingu. Podle Norris se profesionálové stávají téměř rovnocennými partnery 

                                               
17

Negrine také zdůrazňuje fakt, že s nástupem nových prostředků politických kampaní nikdy nedošlo 
k úplnému opuštění prostředků minulých: „In no election campaign has an older campaign mode been 
abandoned“ (NEGRINE, 2008: 24).
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politiků (2000: 1). Právě ti se z velké části podílejí na vzniku permanentní kampaně, 

která je pro toto období typická. 

Permanentní kampaň je pojem, který poprvé použil Sidney Blumenthal18 v roce 

1980 ve své práci The Permanent Campaign: Inside the World of Elite Political 

Operatives (BRADOVÁ, 2005: 36). Kampaň již není soustředěna jen před samotné 

volby, ale celé volební období je prostorem pro permanentní kampaň. Ta spočívá 

v udržování příznivého povědomí o politicích a jejich úspěších a získávání podpory 

veřejnosti pro jejich konání. Jak již bylo řečeno výše, důležitou roli v tomto procesu 

hrají profesionálové v oboru politického marketingu.

Proměnou prochází televize, na které kromě dosavadních vlivných celostátních 

programů vznikají i programy satelitní a kabelové, které rozšiřují nabídku pro diváky-

voliče. Vzniká mnoho programů specializovaných na různé oblasti a mezi nimi i 

zpravodajské programy jako CNN nebo NBC19 (NORRIS, 2000).

Novým médiem v tomto období je internet, který umožňuje větší interaktivitu 

mezi voličem a politikem. Právě diverzifikace elektronických médií, jejich obsahů a 

publik je podle Norris jedním z hlavních znaků postmoderní kampaně (NORRIS, 1999: 

23). „Charakteristickým znakem postmoderní kampaně je značně fragmentované a 

složité mediální prostředí, v němž strany musejí vyvíjet enormní úsilí, aby se jim dařilo 

kontrolovat své působení v tomto rychle se vyvíjejícím a technologicky nepřehledném 

prostředí a zvládat přijímání nových technologií“ (BRADOVÁ, 2005: 54).

                                               
18 Blumenthal je americký novinář a bývalý poradce prezidenta Billa Clintona.
19

Dříve MSNBC.
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2. Charakteristika zkoumaných periodik

„As rivalries in the news business go, none was more intense than the one 

between Time and Newsweek“ (KELLY, THOMAS, 2012: 14).

Časopisy Time a Newsweek vznikly jako první dva americké zpravodajské 

týdeníky v rozestupu deseti let 1923-1933. Po dlouhé roky vycházely oba časopisy 

v pondělí20 a jejich obálky měly ve Spojených státech amerických vliv na nastolování 

zpravodajské agendy. „Před tím, než tu byly internet, kabelová televize a časopis 

People, bylo podstatné to, co daly zpravodajské týdeníky na obálku,“ (CLIFFORD, 

2010). Týdeníky shrnovaly nejdůležitější události uplynulého týdne a dávaly jim hlubší 

kontext. Oba časopisy si od počátku zakládaly na své vysoké grafické a obrazové 

kultuře a fotografie dostávaly v obou týdenících velký prostor. Obálky obou časopisů 

jsou dlouhodobě ceněné díky své výtvarné kvalitě. Oba časopisy se předháněly, která 

obálka bude v pondělí u čtenářů úspěšnější. V roce 1975 se dokonce stalo, že oba 

časopisy měly na obálce shodný motiv. Oba na ni ve stejný den umístily tehdy 

začínajícího rockového hudebníka Bruce Springsteena21.

O velké a dlouholeté rivalitě obou časopisů svědčí i článek uveřejněný 

v posledním tištěném čísle časopisu Newsweek před přerušením jeho vydávání v 

prosinci 2012. Číslo nazvané prozaicky The Last Print Issue tedy Poslední tištěné číslo, 

bylo rozloučením s bezmála osmdesát let vycházejícím zpravodajským týdeníkem. 

Jedním z hlavních článků tohoto čísla byly vzpomínky dlouholetých vedoucích editorů 

časopisů Time a Newsweek na někdejší konkurenční boj těchto týdeníků. Článek vyšel 

pod titulkem Bitva o značku X: Velkolepý souboj mezi časopisy Newsweek a Time 

vyprávěna dvěma z největších veteránů týdenních válek.22 (KELLY, THOMAS, 2012: 

14).

Mezi tradičně nejprodávanější čísla obou časopisů patřila ta, která reflektovala 

americké prezidentské volební kampaně (KELLY, THOMAS, 2012: 14). Ty dostávaly 

                                               
20

Time začal v roce 1923 vycházet v sobotu, ale ještě téhož roku se den jeho vydání změnil na pondělí. 
V tento den pak vycházel časopis až do roku 2007, kdy se den jeho vydání změnil na pátek a 
k předplatitelům se opět začal dostávat sobotní poštou jako v době svého vzniku (CLIFFORD, 2010).
21

Viz Příloha č. 1.
22 V originále: The Battle of Brand X: The epic competition between Newsweek and Time as told by two of 
the finest veterans of the weekly wars



22

velký prostor v amerických i mezinárodních mutacích obou časopisů. Někdejší editor 

časopisu Newsweek Evan Thomas uvedl, že pokrytí prezidentské kampaně se v redakci 

věnovala zvláštní pozornost. „Každé čtyři roky jsme se těšili na to, jak rozdrtíme Time 

s naším projektem o prezidentských volbách.“23 (KELLY, THOMAS, 2012: 15). Již 

více než rok před samotnými volbami bylo v redakci vyčleněno čtyři až pět redaktorů, 

kteří byli zodpovědní výhradně za pokrytí předvolebních kampaní. Ti pak nepracovali 

na ostatních politických tématech a svým zdrojům přislíbili, že nebudou jejich 

informace zveřejněny, dokud nebude po volbách. Den po volbách pak Newsweek 

uveřejnil speciální volební číslo, které mělo rekordní čísla v přímém prodeji (KELLY, 

THOMAS, 2012: 15).

2.1 Profil časopisu Time

Časopis založili Henry C. Luce a jeho spolužák z univerzity Yale Britton Haden 

v roce 1923 a dali tak základ jednomu z největších současných světových mediálních 

koncernů (BREČKA, 2009: 120). První číslo vyšlo 3. března a jednalo se o první 

zpravodajský a publicistický časopis moderního typu nejen ve Spojených státech 

amerických. Významný byl především tím, že se zaměřoval na zpravodajství o 

domácích a zahraničních událostech a zpracovával témata celosvětového dopadu, která

prezentoval v pravidelných tematických rubrikách. 

Záměrem jeho zakladatelů bylo zajistit Američanům větší informovanost, 

protože se domnívali, že v čím dál tím rychlejší době je třeba čtenářům předkládat nejen 

prosté zpravodajství a informace, jako to dělaly tehdejší deníky, ale také hlubší 

souvislosti a komentáře událostí (EMERY, EMERY, ROBERTS; 2000: 333). Nebylo 

snahou psát texty pro informovaného čtenáře, ale pro tehdejšího zaměstnaného muže, 

který neměl čas získávat informace z deníků (EMERY, EMERY, ROBERTS; 2000: 

333). „Řešením měl být týdeník, který by v hutné podobě sumarizoval události 

předchozího týdne“ (BREČKA, 2009: 121). Time býval některými kritiky napadán pro 

prolínání zpravodajského a publicistického obsahu (EMERY, EMERY, ROBERTS; 

2000: 333). Od jeho vzniku byla důležitou součástí časopisu jeho obálka, kterou od roku 

                                               
23 V originále: „Every four years we looked forward to crushing  Time with our presidential-election 
project.“
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1927 začal ohraničovat ikonický červený rámeček (MOTT, 1968: 297). Tento design si 

titulní strany časopisu Time udržují dodnes.

Časopisy podobného zaměření, které vznikaly v následujících letech, jako 

Newsweek nebo United States News24 přebíraly formát a rozvržení týdeníku Time. 

Tištěná verze časopisu vychází bez přestávky dodnes25. Tím se odlišuje od svých

největších konkurentů časopisů Newsweek, který tištěnou verzi ukončil v roce 2012, 

aby o necelé dva roky později začala znovu vycházet, a U.S. News & World Report, 

který je převážně z finančních důvodů k dispozici již jen v online verzi. Time zůstal po 

celou dobu své existence nejčtenějším americkým zpravodajským týdeníkem.

Společnost, která vznikla jako vydavatelství časopisu Time, se stala největším 

mediálním koncernem současnosti a Ben Bagdikian ji ve své knize The New Media 

Monopoly označuje jako nejvlivnější z takzvané velké pětky26. Nejdelší dobu své 

existence byla společnost známá pod názvem Time, Incorporated. V roce 1990 se 

spojila s Warner Communications a přejmenovala se na Time Warner. Po tom, co 

v rámci největší fúze v historii společnost koupil internetový server America Online se 

společnost v roce 2000 znovu přejmenovala na AOL Time Warner. Dnes společnost 

opět používá název Time Warner (BAGDIKIAN, 2004: 4). Kromě časopisů jako Time, 

Life nebo People, spadají pod tento koncern mimo jiné i společnosti HBO, CNN a 

Warner Bros (GORMAN, MCLEAN, 2003: 218). V posledním desetiletí se společnost 

Time Warner řízeně zmenšuje a některé své společnosti osamostatňuje (HAGEY, 

PEERS, 2013).

2.2 Profil časopisu Newsweek

Zakladatelem časopisu Newsweek je Thomas J. C. Martyn, který jako veterán 

z první světové války po návratu začal pracovat pro časopis Time. Když se majitel

týdeníku Time Henry Luce rozhodl přestěhovat redakci časopisu z New Yorku do 

                                               
24

Od roku 1948 vychází pod názvem U.S. News & World Report.
25

Duben 2014.
26

V originále se pětice největších mediálních koncernů označuje jako The Big Five. Jde o koncerny, které 
ovládají většinu novin, časopisů, knižních vydavatelství, filmových studií, rozhlasových a televizních 
stanic v USA. Kromě společnosti Time Warner sem dále patří The Walt Disney Company, Murdoch’s 
News Corporation, Viacom a Bertelsmann (BAGDIKIAN, 2004: 3). 
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Clevelandu, Martyn ho nenásledoval. Nakrátko přesídlil do deníku New York Times a 

v roce 1933 v pořadí druhý americký zpravodajský magazín News-week (EMERY, 

EMERY, ROBERTS; 2000).

O čtyři roky později se News-week spojil s dalším týdeníkem Today a jeho 

název se začal psát bez pomlčky. V této době Newsweek dosahoval nákladu 250 000 

výtisků (ROMANO, 2012: 20). Newsweek dále získával na reputaci a stal se médiem 

s mezinárodním dosahem. Vycházel v několika mezinárodních a i v jiných než 

anglických jazykových mutacích. V polovině 50. let dosahoval Newsweek nákladu 1 

milion výtisků (ROMANO, 2012: 20).

V roce 1961 Newsweek za 15 milionů dolarů koupilo nakladatelství The 

Washington Post Co., vydavatel stejnojmenného deníku (ROMANO, 2012: 21). 

Newsweek tvořil pod záštitou nového majitele liberálnější protiváhu k relativně 

konzervativnímu časopisu Time (ROMANO, 2012). Svými obálkami cílil na mladší 

publikum, věnoval se tematice lidských práv a nevyhýbal se ani pop kulturním

tématům. Newsweek byl například v roce 1964 prvním americkým časopisem, který 

umístil na svou obálku kapelu Beatles (ROMANO, 2012: 21). V roce 1983 dosáhl 

náklad Newsweeku hranice tří milionů výtisků (ROMANO, 2012: 23). 

Od roku 2010 vystřídal časopis tři různé vlastníky a prodělával velké finanční 

problémy. V roce 2012 bylo po osmdesáti letech zastaveno vydávání tištěné verze. To 

bylo v roce 2014 znovu obnoveno pod novým majitelem a v novém formátu. 

2.3 Současnost a budoucnost zpravodajských týdeníků na 

příkladu časopisu Newsweek

„V digitálním věku, s jeho nadprodukcí informací jsou moderní zpravodajské 

týdeníky ve zvláště palčivé situaci. Navrženy téměř před stoletím, aby sloužily všem, se 

dnes až chaplinovsky snaží v sobě spojit tisíce rychle se rozvíjejících specializovaných 

časopisů, hlavních titulů ve světě iTouche. Publikum, pro které byly původně vytvořeny 

- průměrní lidé, zvídaví ale ne příliš zvídaví, angažovaní ale jen do jisté míry - již 

neexistuje“ (HIRSCHORN, 2009).



25

Zpravodajské týdeníky, stejně jako celé odvětví tištěných médií, prodělávají 

krizi. Více než 90 let od vzniku prvního amerického zpravodajského týdeníku Time, 

hledají časopisy nové způsoby, jak úspěšně přežít na mediálním trhu. S nástupem 

nových technologií umožňujících okamžité aktuální zpravodajství a komentáře 

přístupné pro uživatele téměř kdykoliv a kdekoliv se médium zpravodajských týdeníků 

ve svém stávajícím formátu stalo zastaralým a pro mnohé neatraktivním. Zpravodajské 

týdeníky ve své tradiční podobě poskytovaly rozsáhlé zpravodajské reportáže, 

fotografické materiály, podrobné analýzy a zasazovaly události uplynulého týdne do 

kontextu. V době, kdy se noviny svým obsahem i formou stále více přibližují 

časopisecké produkci a internetové zpravodajství má každý nepřetržitě doslova na dosah 

ruky ve svém mobilním telefonu nebo tabletu, čelí zpravodajské týdeníky tvrdé 

konkurenci. Jejich vydavatelé a mediální odborníci hledají nové formáty a modely, 

které by redefinovaly toto zpravodajské odvětví a dokázaly přetvořit zpravodajské 

týdeníky tak, aby znovu úspěšně fungovaly na mediálním trhu.

Příčinu krize, která v posledních letech postihla zpravodajské časopisy lze hledat 

v mnoha faktorech, z nichž některé se týkají průmyslu tištěných médií jako celku, 

některé jsou specifické právě pro médium zpravodajských týdeníků. Picard zdůrazňuje, 

že ačkoliv se nejviditelnější změny mediální krajiny udály relativně nedávno, trendy, 

které vedly k dnešnímu stavu tištěných médií, lze pozorovat několik desítek let zpět 

(2013: 19-20). Hlavním důvodem, proč se zpravodajské týdeníky ocitly v existenční 

krizi, je odliv čtenářů a především inzerce. Někteří odborníci (PICARD, 2013; 

BREČKA, 2009) poukazují na fakt, že zadavatelů reklamy a čtenářů začalo časopisům 

ubývat již vlivem televize. Na začátku 70. let 20. století vznikly v USA kabelová, 

satelitní a placená televize (PROKOP, 2005: 321). Prostřednictvím těchto technologií 

začaly vysílat specializované kanály. V roce 1980 vznikla první výhradně zpravodajská 

stanice CNN (Cable News Network), která vysílala nepřetržitě. O pět let později vznikla 

její mezinárodní verze CNN International. Opravdu masového rozsahu dosáhla CNN

v roce 1991 díky svému intenzivnímu zpravodajství z války v perském zálivu27

(PROKOP, 2005: 321). Ceny reklamy v této době zásadně vzrostly. „CNN tehdy 

                                               
27 Kvůli téměř nepřetržitému zpravodajství z míst konfliktu se válce také přezdívá válka v přímém 
přenosu.
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sledovalo 65 mil. domácností ve 39 zemích a bylo možné prodávat 30 vteřin reklam 

místo za 3 500 dolarů za 20 000 dolarů“ (PROKOP, 2005: 321).

Zásadní vliv na postavení tisku na mediálním trhu a na jeho financování měl 

nástup dalšího nového média internetu. Internet a jím zprostředkované on-line 

zpravodajství znamenali pro tištěné zpravodajství konkurenci, se kterou bylo a je velmi 

obtížné soupeřit. Zpravodajské týdeníky se dlouho svým obsahem přizpůsobovaly 

rychlejším médiím tak, že posouvaly své obsahy od zpravodajství čím dál tím víc 

k analýzám, názorům a prognózám, ale v posledních 10 letech klesly jejich příjmy 

z inzerce natolik, že se pro mnohé z nich stala situace neúnosnou. Finanční situaci 

tištěných médií výrazným způsobem ovlivnila i globální ekonomická krize z  roku 2008

(HECZKO, 2011).

V původním formátu a milionovém nákladu dnes z nejtradičnějších tří 

amerických zpravodajských týdeníků existuje již jen ten největší a dlouhodobě 

nejprodávanější, časopis Time. Vydávání tištěné verze jeho největšího konkurenta, 

časopisu Newsweek bylo přerušeno na konci roku 2012 a poté obnoveno na začátku 

roku 2014 jiným vydavatelem v zásadně nižším nákladu. Třetí týdeník U. S. News &

World Report se během roku 2008 změnil nejprve na čtrnáctideník a v tom samém roce 

na měsíčník. Ke konci roku 2010 přestal zcela vycházet v tištěné podobě a stal se 

výhradně on-line médiem (RIEDER, 2014).

Významným finančním hendikepem, který mají tištěná média oproti 

internetovým médiím, je jejich vysoká nákladnost. Pro jejich fungování je potřebné

velké množství zaměstnanců a jejich finanční náročnost zvyšuje samozřejmě i nutnost 

samotného tisku a distribuce k předplatitelům a čtenářům. Tyto výdaje byly pro 

časopisy únosné, dokud je mohly vyvažovat příjmy z reklamy. To již ale několik let 

neplatí. Po internetovém boomu a globální ekonomické krizi z roku 2008 je model 

většinového financování časopisů z inzerce nedostačující. Od této doby navíc také 

rapidně klesá počet prodaných výtisků. Výdaje se omezují propouštěním, rušením 

poboček a omezováním počtu zahraničních zpravodajů (PEW RESEARCH CENTER'S 

JOURNALISM PROJECT STAFF, 2007).

http://www.journalism.org/author/journalismstaff/
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Jedním z problémů, kterým zpravodajské časopisy také čelí, je diferenciace 

mediální produkce. Zpravodajské týdeníky byly časopisy pro široké masové publikum, 

ale tento trh se pomalu zmenšuje a získat velké množství předplatitelů je dnes pro 

časopisy velmi náročné. Vedoucí výzkumu časopisů z katedry žurnalistiky na 

Northwestern University situaci popisuje takto: „Zpravodajské týdeníky se velmi 

dlouho snažily být vším pro všechny, to ale nemůže fungovat v této vysoce 

specializované, politicky polarizované a mediálně rozrůzněné době, ve které dnes 

žijeme“ (CLIFFORD, 2010). V digitálním věku je pro časopisy nutné znát cílovou 

skupinu a mít jasně vyhraněný profil. Není již žádoucí zaujmout všechny obecným 

obsahem, ale spíše cílit na menší skupiny konzumentů (HIRSCHORN, 2009).

V odvětví tištěných časopisů se jako hlavní dva indikátory ekonomického stavu 

titulu používají kategorie prodaný náklad, která v sobě zahrnuje zisky z přímého prodeje

a z předplatného, a počet reklamních stran (ad pages) 28. Jak ukazuje graf29 zobrazující 

statistiku vybraných pěti zpravodajských týdeníků vycházejících v USA, počet 

reklamních stran v amerických zpravodajských časopisech dlouhodobě klesá. Stejně tak 

klesá počet čísel prodaných v přímém prodeji30. Jediný ukazatel, který je v posledních 

letech pro tuto skupinu časopisů relativně stabilní, je počet předplatitelů31.

S touto negativní bilancí se zpravodajské týdeníky snaží bojovat tak, že hledají

jiné formy a způsoby financování, které by jim umožnily fungování v konkurenci 

internetových médií i bez silné podpory inzerentů. Jako příklad současného stavu a 

vývoje zpravodajských časopisů může posloužit vývoj časopisu Newsweek v letech 

2008 – 2014. 

Globální finanční krize na přelomu let 2007 a 2008 urychlila finanční propad

časopisu Newsweek, ke kterému se dlouhodobě pomalu schylovalo. Mezi lety 2007 a 

2009 snížil Newsweek počet svých zaměstnanců o 33% a jeho tržby v tomto tříletém 

období klesly o 38% (MATSA, 2013). Velké ztráty přiměly majitele Newsweeku ke 

změně jeho obsahu. Od května 2009 Newsweek opustil snahu přinášet nákladné 

                                               
28

Celkový zveřejněný počet stran reklamy vycházející z faktického počtu reklam v publikaci (STATE OF 
THE MEDIA, ©2004-2014).
29

Viz příloha č. 3. 
30 Viz Příloha č. 4.
31

Viz Příloha č. 5.
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původní aktuální zpravodajství a ve svém obsahu se přiklonil zcela k názorové 

žurnalistice s tím, že bude výrazněji vyhraněným médiem pro menší náročnější 

publikum (PÉREZ-PEŇA, 2009). Ani to však nezastavilo ztrátovost média. Společnost 

The Washington Post Co. prodala v roce 2011 po 50 letech časopis Newsweek Sidney 

Harmanovi a společnosti IAC Barryho Dillera. Ti se rozhodli spojit časopis se

zpravodajským online médiem The Daily Beast (ADAMS, 2010).

Šéfredaktorkou se stala Tina Brown, spoluzakladatelka The Daily Beast a bývalá 

úspěšná editorka časopisů Vanity Fair a The New Yorker. Stala se tak první ženou, 

která působila na pozici šéfredaktorky časopisu Newsweek v celé jeho historii. 

Rozhodnutí spojit sice tradiční a prestižní ale zastaralý a prodělávající týdeník s 

moderním, rychle se rozvíjejícím online zpravodajským portálem vzbuzovalo rozpaky 

zaměstnanců i veřejnosti (KAUFMAN, HAUGHNEY, 2013). Na začátku roku 2011 

prošel Newsweek formální proměnou, změnily se rubriky, zvětšil se prostor pro 

společenská a kulturní témata, obálky časopisu byly kontroverznější, s cílem přilákat

více čtenářů (SASSEEN, MATSA, MITCHELL, 2013). Redesign časopisu ale nebyl 

důsledný a cílová skupina čtenářů zůstala nejasně definovanou. Další podobnou 

proměnou prošel časopis o rok později, ani ta ale zásadním způsobem nezvýšila prodej

časopisu.

Brzy po koupi týdeníku v dubnu 2011 zemřel jeden z jeho vlastníků Sidney

Harmann. Jeho rodina poté v červenci odmítla nadále financovat Newsweek a 

vyrovnávat jeho ztráty. Veškerá odpovědnost přešla na vydavatelství Barryho Dillera. 

Ten pokračoval ve vydávání Newsweeku, ale s jeho výsledky nebyl spokojený, zpětně 

své počínání a snahu zachránit tištěný Newsweek v jeho tehdejším stavu popsal jako 

hloupé (KAUFMAN, HAUGHNEY, 2013). Symbióza dvou natolik odlišných médií se 

ukázala být neefektivní. Ačkoliv se podařilo zastavit strmý propad počtu předplatitelů i 

přímo prodaných výtisků a mírně zvýšit počet reklamních stran zadaných inzerenty32, 

výsledky Newsweeku stále nebyly uspokojivé. 

V říjnu 2012 oznámilo vedení časopisu, že v prosinci po téměř osmdesáti letech 

zastaví vydávání tištěné verze týdeníku (KAUFMAN, HAUGHNEY, 2013). Poslední 

                                               
32

Viz Příloha č. 6.
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tištěné číslo vyšlo 31. prosince. Online verze časopisu fungovala nadále pod názvem 

Newsweek Global, její obsah byl placený, jen některé články byly k dispozici zdarma 

na stránkách The Daily Beast. V květnu 2013 oznámili Diller a Brown, že je Newsweek 

na prodej. 

V srpnu 2013 koupila Newsweek malá společnost zaměřující se na online 

publikování s názvem IBT Media. Záměr jejích majitelů Etienna Uzaca a Jonathana 

Davise bylo vytvořit z na síti živořícího Newsweeku úspěšný internetový magazín. To 

se jim podařilo poměrně záhy, když do března 2014 ztrojnásobili návštěvnost online 

verze časopisu (KAUFMAN, 2014). Po tomto úspěchu se na popud svých čtenářů 

rozhodli obnovit tištěnou verzi časopisu. Ta neměla být tolik finančně závislá na 

reklamě a většina jejích nákladů měla být pokryta z předplatného. První obnovené číslo 

vyšlo 7. března 2014. Během prvního roku vydávání by chtěli majitelé dosáhnout 

prodaného nákladu 100 000 výtisků. Cena současné verze týdeníku je poměrně vysoká, 

jeden výtisk stojí 7,99 dolarů. „Vysokou cenu za časopis zaplatíte jen pokud nechcete 

všechno číst na osvětlené obrazovce. Je to luxusní produkt“ (KAUFMAN, 2014), řekl o 

Newsweeku Jim Impoco, šéfredaktor online i tištěné verze. Vydávání časopisu v malém 

nákladu, který snižuje náklady na tisk a distribuci, a jeho prodej za vyšší cenu by měly 

zajistit, že týdeník bude ziskový. Příjmy z předplatného by podle Uzaca měly tvořit 

90% příjmů tištěného Newsweeku (SINGH, 2014). Zároveň si vydavatelé od tištěné 

verze slibují, že přivede nové inzerenty i pro online verzi časopisu. Ta bude nadále 

hlavním produktem. Newsweek není jediným časopisem, který závisí zejména na 

financování z předplatného. Z těchto příjmů je z velké části financován i britský týdeník 

Economist, úspěšný i na americkém trhu. Ten ale zároveň těží i ze své jasné 

vyhraněnosti a přesně definované cílové skupiny. 

Vzhledem k tomu, že k obnovení tištěné verze časopisu Newsweek došlo 

v průběhu tvorby této práce, nejsou bohužel dosud k dispozici data o jeho výsledcích na 

trhu. Důležité je ale na příkladu Newsweeku zdůraznit, že internet, dosud vnímaný spíše 

jako médium, které tisk zabíjí, může být i prostředkem, který pomůže tisku se inovovat 

a vrátit zpět na mediální trh. Právě nízkonákladové luxusně pojaté časopisy orientované 

na náročné publikum, mohou být budoucností časopisecké produkce. Díky nejnovějším 

technologiím jako jsou tablety a chytré telefony se obnovuje zájem konzumentů o slow 



30

journalism33 a pro časopisy typickou reportážní a analytickou novinářskou tvorbu. Podle 

výsledků výzkumu Pew Research Center uživatelé tabletů opět čtou na svých zařízeních 

rozsáhlé materiály, jejichž obliba původně s nástupem internetu klesla: „Celých 78% 

uživatelů tabletového zpravodajství četlo hloubkové články na svých přístrojích alespoň 

občas. Většina, tedy 61% procent těchto uživatelů, uvedla, že přečetli dva až tři články 

najednou, zatímco 17% procent přečetlo čtyři a více“ (SASSEEN, MATSA, 

MITCHELL, 2013).34

Podle stejné studie je pro to, aby zpravodajské týdeníky přežily v době internetu

třeba, aby jejich tvůrci uměli pracovat s různým obsahem na různých platformách, jako 

jsou online, tablet, mobilní telefon a tisk. Tyto platformy by měly být ideálně propojené, 

ale zároveň by měly každá nabízet něco specifického. Formát, který Newsweek zvolil 

pro svou tištěnou verzi, by mohl být vhodným předobrazem pro ostatní zpravodajské 

týdeníky. Bývalý šéfredaktor časopisu Time a v současné době jeden z poradců 

prezidenta Obamy nastínil současnou situaci a budoucnost časopisů v digitální době 

takto: „Jde o to najít ten správný nástroj. Nechci si číst na svém iPadu to samé, co čtu 

na svém mobilu nebo v tištěném časopise. Specifikace obsahů na míru publikům 

jednotlivých formátů bude klíčem k úspěchu pro nás všechny“ (SASSEEN, MATSA, 

MITCHELL, 2013).

                                               
33

Termín slow journalism označuje tvorbu mediálních obsahů, které jsou obsahově rozsáhlé a náročné 
na přípravu. Často se zakládají na příbězích. Je to forma typická pro zpravodajské i jiné časopisy.   
34

Další zajímavá data o užívání tabletů a mobilních telefonů vzhledem ke zpravodajství lze nalézt zde: 
http://www.journalism.org/2011/10/25/tablet/,
http://www.journalism.org/2012/10/01/future-mobile-news/.
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3 Americký volební systém

Vzhledem k zaměření práce a především následné analýzy, považuji za nutné 

v práci zahrnout charakteristiku amerického volebního systému a popis průběhu volby 

prezidenta Spojených států amerických. Americký volební systém je „výsledkem

dlouhého historického procesu“ (KARAS, KUPKA, 2013: 5), je poměrně složitý a jeho 

znalost není v evropském prostředí samozřejmá.

Základem amerického politického systému je existence dvou hlavních 

politických stran – Republikánské strany a Demokratické strany. Podle Karase a Kupky 

(2013) se tento model vyvíjel již od vzniku Spojených států amerických. Tyto strany 

jsou naprosto dominantní, a ačkoliv existují i další politické strany, jejich vliv je 

minimální. 

3.1 Nominace kandidátů na prezidenta

Volba amerického prezidenta probíhá jednou za čtyři roky. Kandidáti na 

prezidenta za Republikánskou a Demokratickou stranu jsou nejprve vybíráni v rámci 

těchto stran v primárkách. „Voleb se účastní i celá řada jiných kandidátů, ale výsledky 

kandidátů nenominovaných jednou z hlavních stran nejsou až na výjimky podstatné“

(KARAS, KUPKA, 2013: 6). Primárky se k výběru kandidáta využívají ve většině států 

USA a probíhají již od ledna daného volebního roku. V několika státech se kandidáti 

nevybírají v rámci primárek, ale na volebních shromážděních (caucuses). 

Během primárek a caucusů příznivci strany v rámci státu vyberou jednoho 

kandidáta na prezidenta. V létě se pak konají volební sjezdy obou stran (conventions), 

kde se spojí výsledky z jednotlivých států a jsou oficiálně oznámeni kandidáti na 

prezidenta za tyto strany. Poté si prezidentský kandidát zvolí svého spolukandidáta 

(running mate), tedy kandidáta na viceprezidenta. Společně pak absolvují předvolební 

kampaň. Hlavní funkcí viceprezidenta je, že pokud zvolený prezident zemře nebo 

odstoupí, viceprezident se automaticky stává prezidentem až do dalších řádných voleb 

(KARAS, KUPKA, 2012: 5).
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3.2 Volba prezidenta

Americký prezident se volí dvoufázově tudíž nepřímo (KARAS, KUPKA, 2013: 

5). Americké prezidentské volby se konají vždy první úterý po prvním pondělí 

v listopadu, tedy mezi 2. a 8. listopadem, v každém roce, který je dělitelný čtyřmi 

(KARAS, KUPKA, 2013: 5). Prezidentské funkční období je dlouhé 4 roky. 

Prezidentský mandát může trvat dvě funkční období. 

V první fázi volby zvolí občané (voliči) své zástupce pro volbu prezidenta, 

takzvané volitele, tedy zástupce. „Volitelé jsou občané, často voličům zcela neznámí 

(jména ve většině států USA ani nejsou uvedena na hlasovacích lístcích), delegovaní 

příslušnou politickou stranou. Tito lidé se zavázali, že budou hlasovat pro určitého 

kandidáta příslušné politické strany“ (KARAS, KUPKA, 2013: 5). Počet volitelů za 

jednotlivé státy je odvozován od počtu zastupitelů v kongresu. V současnosti je jejich 

celkový počet 538. Volení volitelů, tedy první fáze prezidentských voleb, se koná 

v listopadu na volební úterý a během ní se prakticky rozhodne o budoucím prezidentovi, 

ačkoliv zákonně je prezident zvolen až v prosinci, kdy proběhne druhá fáze voleb.

Druhá fáze voleb se koná v prosinci35. Sbor volitelů, určený v listopadu volbou 

voličů, vybírá prezidenta. Ve většině států se aplikuje princip vítěz bere vše, což 

znamená, že všichni volitelé z jednoho státu unie hlasují pro kandidáta, který získal více 

hlasů voličů během nominace volitelů. To znamená, že i volitelé, kteří se zavázali volit 

pro jiného kandidáta, hlasují v prosinci pro kandidáta, který získal v hlasování voličů 

vyšší počet hlasů36. Volitelé nejsou ze zákona nuceni volit pro vítězného kandidáta, 

nicméně tak tradičně činí. I proto je možné určit vítěze voleb již po volebním úterý, 

ačkoliv právně je nová hlava státu zvolena až po tom, co ji zvolí sbor volitelů (Jak se 

volí americký prezident?, 1996 – 2014). Vzhledem k celkovému počtu volitelů 538, je 

třeba, aby vítězný kandidát získal alespoň 270 hlasů volitelů.

                                               
35

Sbor volitelů volí vždy v pondělí po druhé středě v prosinci (KARAS, KUPKA, 2013: 5).
36

Karas a Kupka (2013: 5) uvádí příklad: „Tedy pokud např. v r. 2012 v Kalifornii hlasovalo 60,2% voličů 
pro volitele, kteří se zavázali volit B. Obamu, a 38,3% podpořilo volitele M. Romneyho, nebude za 
Kalifornii o volbě rozhodovat 33 volitelů Obamy a 22 Romneyho, ale všech 55 volitelů Kalifornie budou 
Obamovi volitelé.“
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Hlasy volitelů jsou sečteny a oficiálně oznámeny na schůzi Kongresu 6. ledna. 

Funkční období prezidenta Spojených států amerických začíná inaugurací, která se koná 

20. ledna (KARAS, KUPKA, 2013: 5).
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4 Kvalitativní analýza časopisů Time a Newsweek 

V praktické části své práce se budu zabývat vývojem vizuálních materiálů 

týkajících se amerických prezidentských voleb v časopisech Time a Newsweek. 

K tomuto účelu využiji základní kvantifikace k výchozí charakteristice výzkumného 

vzorku a poté provedu kvalitativní analýzu zkoumaných časopisů tak, jak ji definuje 

Gillian Rose ve své knize Visual Methodologies: An Introduction to Researching With 

Visual Materials (2012).

Rose ve své knize popisuje metody výzkumu vizuálních materiálů. Za základní 

metodu analýzy vizuálních materiálů považuje kompoziční interpretaci, kterou také 

označuje jako metodu dobrého oka (The Good Eye Method). Tato metoda je podle ní 

základním způsobem hodnocení vizuálních materiálů a původně se vyvinula jako 

metoda rozboru maleb. Jde o „způsob pozorování obrazů, který není metodologicky 

zcela jednoznačný, nicméně vytváří přesný způsob popisování těchto obrazů“ (ROSE, 

2012: 52). Tento způsob analýzy je podle autorky možno aplikovat na různé druhy 

vizuálních materiálů včetně fotografie. Pro úspěšnou analýzu je třeba, aby hodnotitel 

měl zkušenost s typem materiálu, který bude zkoumat, aby takzvaně měl zkušené dobré 

oko pro tyto materiály, a díky tomu mohl zasvěceně hodnotit jejich vlastnosti. Rose 

uvádí pět kategorií37, které je třeba při analýze fotografií hodnotit, nicméně zdůrazňuje, 

že tyto kategorie jsou pouze pomocné, často se prolínající a je nutné fotografii hodnotit 

především jako celek a zohledňovat celkové vyznění obrazu. Tyto kategorie jsou: 

obsah, barva, organizace prostoru, světlo a celkové vyznění. 

Pro analýzu jsem zvolila americké prezidentské volební kampaně z let 1992 –

2012. Americké prezidentské volby se konají jednou za čtyři roky, tudíž do tohoto 

období spadá šest kampaní. Výzkumný vzorek jsem oproti tezím své magisterské práce 

omezila. Původně se výzkum měl vztahovat na období mezi lety 1980 a 2012, tedy 

dobu, kterou Maarek (2011) nazývá obdobím dospělosti politického marketingu. Pro 

omezení vzorku a vynechání tří ročníků voleb z analýzy jsem se rozhodla zejména 

z toho důvodu, že oproti době, kdy jsem sestavovala teze své práce, se zásadně změnila 

dostupnost některých zkoumaných materiálů. Ročníky časopisu Time z roku 1995 a 

                                               
37 Rose uvádí celkem šest kategorií, z nichž jedna je určena pouze pro pohyblivé vizuální materiály 
(video, film, počítačové hry). Tuto kategorii proto ve své práci nezohledňuji. 
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starší ze sbírky Národní knihovny jsou uloženy ve skladu Hostivař, který je v současné 

době rekonstruován. Spisy zde uložené jsou zakonzervovány a nelze je expedovat. 

Zpřístupnění fondu se předpokládá v roce 2015. V knihovně FSV UK jsou z těchto let 

k dispozici jen některá jednotlivá čísla, která navíc nespadají do zkoumaného 

předvolebního období. Starší ročníky časopisu Time se mi nepodařilo zajistit ani 

z jiných sbírek. Kompletní ročník 1992 mi k analýze laskavě zapůjčil pan docent Láb 

z vlastního archivu. Po podrobném studiu materiálů a literatury jsem nicméně dospěla 

k závěru, že i takto omezený vzorek je dostačující pro analýzu vývoje vizuální podoby 

amerických prezidentských volebních kampaní ve zkoumaných zpravodajských 

týdenících. 

Analýze jsem se rozhodla podrobit vždy šest posledních čísel týdeníků Time a 

Newsweek před volbami, které spadají do poslední a nejintenzivnější fáze 

prezidentských kampaní. Posledních šest týdnů před volbami podle Norris probíhá 

krátká kampaň (NORRIS, 2000). Týdeníky vycházely v celém zkoumaném období 

v pondělí nebo v pátek, nikdy se tedy nestalo, že by některé číslo vyšlo na volební úterý 

v den voleb. Do analýzy byly zahrnuty veškeré vizuální materiály, které se tematicky 

vázaly k předvolebním kampaním, prezidentským kandidátům a prezidentským volbám. 

Vizuálními materiály rozumíme fotografie, ilustrace, fotoilustrace, fotomontáže, grafiky 

a jiné obrazové materiály. Do kvantifikace byly zahrnuty všechny tyto materiály bez 

ohledu na jejich rozsah. V kvalitativní analýze jsem se vzhledem k velkému počtu 

materiálů věnovala pouze těm, které samy o sobě či ve spojení se souvisejícím textem, 

dosahovaly rozsahu alespoň dvou stran týdeníku a také všem těm, které se vyskytly na 

titulních stranách časopisů. Tím byly z kvalitativní analýzy vyloučeny drobné vizuální 

materiály, které měly pro výslednou podobu týdeníků a vizuální zpracování 

předvolebních kampaní v těchto týdenících marginální význam.  

V rámci kvantifikace jsem rozlišila tři velikosti materiálů: malá (materiály menší 

než polovina jedné strany), střední (materiály rozlohou od poloviny strany včetně po 

jednu celou stranu), velká (materiály o velikosti jedné strany a větší). Materiály jsem 

rozlišovala na fotografie a ostatní vizuální materiály (fotoilustrace, karikatury, grafiky a 

podobně). Dále jsem rozlišovala materiály, na nichž byli zobrazeni prezidentští 

kandidáti a na kterých nikoliv. Poslední kategorie, kterou jsem v kvantifikaci vzala v 

potaz, byla barevnost materiálů, tedy zda byly vyvedeny černobíle nebo v barvě. 
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Celkem bylo ve výzkumném vzorku 283 vyhovujících materiálů v časopise Time a 222 

v časopise Newsweek. Podrobné rozložení materiálů podle výše uvedených fotografií

ukazují tabulky 1 až 8.

Tabulka 1: Počty vizuálních materiálů v časopise Newsweek v šesti předvolebních číslech v letech 

1992 - 201238

NEWSWEEK
1. zkoumané 

číslo
2. zkoumané 

číslo
3. zkoumané 

číslo
4. zkoumané 

číslo
5. zkoumané 

číslo
6. zkoumané 

číslo

Celkový 
počet 

materiálů v 
daném roce

M S V M S V M S V M S V M S V M S V

1992 2 0 0 1 0 0 5 2 1 7 0 1 10 1 3 4 0 1 38

1996 0 3 0 2 2 0 1 2 0 9 1 1 14 0 1 0 0 0 36

2000 1 0 0 9 2 2 6 0 1 13 0 1 7 0 1 5 0 2 50

2004 10 1 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 7 1 1 5 2 1 50

2008 7 0 2 2 2 2 5 1 1 1 1 0 11 0 1 1 0 0 37

2012 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11

Tabulka 2: Počty vizuálních materiálů v časopise Time v šesti předvolebních číslech v letech 

1992 - 201239

TIME
1. zkoumané 

číslo
2. zkoumané 

číslo
3. zkoumané 

číslo
4. zkoumané 

číslo
5. zkoumané 

číslo
6. zkoumané 

číslo

Celkový 
počet 

materiálů v 
daném roce

M S V M S V M S V M S V M S V M S V

1992 2 0 0 3 0 1 11 1 2 14 0 1 1 0 0 11 4 6 57

1996 0 0 0 2 0 0 4 2 0 5 0 1 5 2 0 9 2 3 35

2000 0 3 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 5 0 2 15 0 3 34

2004 3 3 1 6 0 1 5 2 1 8 2 4 8 0 1 11 6 4 66

2008 4 1 1 7 0 1 2 0 0 4 3 2 12 0 2 5 4 4 52

2012 2 0 1 3 3 3 5 0 1 3 2 1 5 0 0 7 1 2 39

                                               
38 Velikostní kategorie vizuálních materiálů jsou popsány jako M (malá), S (střední) a V (velká).
39

Velikostní kategorie vizuálních materiálů jsou popsány jako M (malá), S (střední) a V (velká).
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Tabulka 3: Zobrazení kandidátů na vizuálních Tabulka 4: Zobrazení kandidátů na vizuálních

materiálech v časopise Time materiálech v časopise Newsweek

TIME

Zobrazení kandidáti

NEWSWEEK

Zobrazení kandidáti

Demokratický Republikánský
Alespoň 

jeden 
kandidát

Demokratický Republikánský
Alespoň 

jeden 
kandidát

1992 24 15 28 1992 24 15 28

1996 10 10 18 1996 10 10 18

2000 16 14 26 2000 16 14 26

2004 19 21 31 2004 19 21 31

2008 18 12 23 2008 18 12 23

2012 11 18 24 2012 11 18 24

Tabulka 5: Barevnost materiálů Tabulka 6: Barevnost materiálů 

v časopise Time v časopise Newsweek

TIME
Barevné 

materiály
Černobílé 
materiály

NEWSWEEK
Barevné 

materiály
Černobílé 
materiály

1992 43 14 1992 34 3

1996 25 10 1996 31 5

2000 33 1 2000 43 7

2004 60 6 2004 47 3

2008 45 7 2008 27 10

2012 28 11 2012 11 0

Tabulka 7: Poměr fotografií Tabulka 8: Poměr fotografií

a ostatních materiálů v časopise a ostatních materiálů v časopise

Time Newsweek

TIME Fotografie
Ostatní 

materiály
NEWSWEEK Fotografie

Ostatní 
materiály

1992 52 5 1992 37 1

1996 27 8 1996 36 0

2000 29 5 2000 45 5

2004 52 14 2004 49 1

2008 41 11 2008 34 2

2012 25 14 2012 9 2
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V následující kvalitativní analýze vždy nejprve u každého ročníku voleb shrnu 

podstatná fakta o vývoji kampaně a výsledcích voleb. Poté se budu věnovat obrazu 

předvolebních kampaní tak, jak jej pojednaly týdeníky Time a Newsweek. Na závěr 

shrnu poznatky z analýzy a pokusím se popsat vývoj těchto vizuálních materiálů 

v časopisech v čase.

4.1 Volby 1992

Datum voleb: 3. 11.

Kandidáti na prezidenta40: William (Bill) Jefferson Clinton (Demokratická strana);

George Herbert Walker Bush (Republikánská strana)

Kandidáti na viceprezidenta: Albert (Al) Gore, Jr. (Demokratická strana); Danforth 

(Dan) Quayle (Republikánská strana)

Ve volbách z roku 1992 byl za Republikánskou stranu nominovaný úřadující

prezident George H. W. Bush, který se snažil o své znovuzvolení do úřadu. 

Demokratická strana proti Bushovi postavila tehdejšího guvernéra státu Arkansas

Williama (Billa) J. Clintona. Ze zbývajících kandidátů byl nejvýraznější texaský 

miliardář Ross Perot, který se voleb zúčastnil jako nezávislý kandidát. 

Prezident Bush měl po ukončení války v Perském zálivu41 na své straně přízeň 

americké veřejnosti. Volby se konaly téměř rok a půl nato a do té doby Bush mnohé své 

příznivce ztratil zejména kvůli stavu domácí ekonomiky. Její růst se zpomalil a 

prezident se navíc v očích veřejnosti tomuto tématu málo věnoval (WGBH 

EDUCATIONAL FOUNDATION, ©1996 – 2013). Bush také ztratil podporu 

konzervativního křídla Republikánské strany, když porušil svůj volební slib z roku 

1988, že nebude zvyšovat daně. Perot, který v červenci stáhl svou kandidaturu, aby ji 

v říjnu obnovil, sice neměl téměř žádné šance na zvolení do úřadu, nicméně odlákal 

voliče především Bushovi a měl velkou zásluhu na tom, že dosavadní prezident nebyl 

                                               
40

Ve výčtu kandidátů jsou uváděni jen ti, kteří získali alespoň jeden volitelský hlas. Vítěz voleb a 
následný prezident je ve výčtu podtržený. Seznam kandidátů je převzatý z knihy Atlas prezidentských 
voleb USA 1896-2012 (KARAS,KUPKA, 2012).
41

Válka skončila v květnu 1991, téměř rok a půl před termínem voleb.
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znovuzvolen (WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, ©1996 – 2013). Bush také 

částečně doplatil na to, že vedoucí jeho vítězné volební kampaně z roku 1988 Lee 

Atwater zemřel, a jeho kampaň byla tak dlouho bez vedoucího. V důsledku byla

kampaň neorganizovaná a nevýrazná (WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, 

©1996 – 2013). Clinton se svým spolukandidátem na post viceprezidenta Alem Gorem

oproti Bushovi působili energicky a svou důslednou a ucelenou kampaní dokázali 

vyrovnaný souboj vyhrát (MILLER CENTER, 2013d). Bill Clinton dal podle 

Jablonskiho (2006) impuls Demokratické straně k vytvoření nové image směrem 

k veřejnosti: „Jeho strategie vycházela z posunu volebního programu strany doprava a 

z toho, že demokraté přebrali republikánům část jejich tradičního elektorátu při 

zachování tradičních hodnot Demokratické strany. Při vytvoření volebního apelu42

v roce 1992 prezentoval Clinton image ,Nového demokrata’, ve kterém šikovně spojil 

prvky kontinuity a změny“ (JABLONSKI, 2006: 35).

Vítěz voleb Bill Clinton získal 43% hlasů voličů, George Bush obdržel 37,4% a 

Ross Perot 18,9%. Poslední jmenovaný, ač nezískal jediný volitelský hlas, výrazně 

ovlivnil výsledek voleb, protože odlákal více voličů Bushovi než Clintonovi (KARAS,

KUPKA, 2013: 32). V hlasování volitelů pak Clinton získal 370 hlasů a Bush 168 hlasů 

(KARAS, 2013: 32). „Konec Bushe v úřadu prezidenta předznamenal konec jedné éry 

v americké politice. Bush byl posledním prezidentem z generace druhé světové války a 

Bill Clinton se stal prvním americkým prezidentem z generace baby boomers43“

(WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, ©1996 – 2013).

4.1.1 Time, ročník 140

4.1.1.1 Číslo 13, 28. 9. 1992

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

                                               
42

„Apel zahrnuje dva prvky: určuje image strany a definuje její postoj vůči klíčovým otázkám, které jsou 
předmětem národní politické debaty (JABLONSKI, 2006: 34).“
43 Silná generace dětí narozená v USA po druhé světové válce mezi lety 1946 a 1964 (CNN LIBRARY,
2013).
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4.1.1.2 Číslo 14, 5. 10. 1992

 Článek Three’s a Crowd

Text hodnotí poslední vývoj kampaně, jehož největším zvratem byl návrat Rosse 

Perota do předvolebního souboje. Pravá strana úvodní dvoustrany je celá potištěna 

jednou fotografií44. Na snímku je Perot, částečně schovaný za světlou zdí nebo sloupem, 

který zabírá celou pravou polovinu fotografie. Perot má ruce spojené před sebou a dívá 

se vzhůru před sebe. Kandidát je oblečený v obleku a vypadá důstojně. V pozadí za ním 

je neostře zachycená postava muže. Do snímku z levé strany zasahuje červený titulek. 

Dále je článek doplněn volební grafikou45, na které je mapa Spojených států 

amerických rozdělena barevně na jednotlivé státy podle toho, pro jakého kandidáta se 

předpokládá, že budou hlasovat. Demokratické státy mají modrou barvu, republikánské 

státy jsou červené. Také jsou označeny státy, u kterých se předpokládá, že návrat Perota 

do voleb ovlivní jejich výsledky.

4.1.1.3 Číslo 15, 12. 10. 1992

 Článek Three-Ring Circus

Na tento článek upoutává titulní strana časopisu, na které je fotomontáž46 se 

všemi třemi hlavními kandidáty. Ve fotomontáži jsou kombinované tři fotografie. 

Z levé a pravé strany jsou fotografie Bushe a Clintona z profilu. Jsou naaranžované tak, 

že se na sebe přímo dívají. Jejich postavení působí, jako by se z velmi blízké 

vzdálenosti hádali. Oba mají otevřená ústa a pronikavý pohled. Fotografie jsou k sobě 

velmi vhodně zvoleny, protože oba muži mají na sobě světlou košili a barevně, světelně 

i kvalitativně jsou obě fotografie srovnatelné. Díky tomu tvoří v kompilaci působivý

celek. Zespodu strany mezi dva hlavní kandidáty vykukuje Perot. Ten je na snímku 

čelem k fotoaparátu a v ilustraci je jeho obličej po špičku nosu, což vytváří dojem, že se 

do fotomontáže případně do hádky dvou kandidátů připlížil bez jejich vědomí. Celá 

fotografie připomíná přísloví dva se hádají a třetí se směje. Pozadí celé fotomontáže je 

černé, což pomáhá spojit snímky ve fungující celek. Přes hlavy Clintona a Bushe je 

                                               
44

Viz Příloha č. 8.
45 Viz Příloha č. 9.
46

Viz Příloha č. 10.
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otištěn titulek He’s Back! How Perot affects the U.S. election, který podporuje 

dramatičnost snímku.

Uvnitř časopisu je článek uveden kombinací tří fotografií47, z nich každá zabírá 

stranu po celé výšce a na šířku je každá z nich široká o trochu více než jeden sloupec 

textu. Celkově fotografie zabírají dvě třetiny celé dvoustrany. Na každé z nich je 

zobrazen jeden ze tří kandidátů při projevu. Na levé fotografii je Clinton, který je 

zobrazen z profilu a na snímku se usmívá. Stojí před mikrofonem a v pozadí tušíme jeho 

publikum. Druhá fotografie a zároveň ta prostřední zachycuje usmívajícího se Perota u 

řečnického pultíku. V pozadí je vidět americká vlajka. Třetí fotografie situovaná vpravo 

zobrazuje Bushe taktéž u řečnického pultíku. Před ním jsou dva mikrofony. Bush stojí 

čelem k fotoaparátu a jako jediný ze tří zobrazených kandidátů se neusmívá a nevypadá 

uvolněně. Levou ruku má zaťatou v pěst a v obličeji má zamračený urputný výraz. 

Pozadí je velmi rozmazané, ale tušíme v něm publikum. Všechny tři fotografie jsou 

barevné a spíše tmavé.

Na druhé a poslední dvoustraně článku je střední fotografie, na níž je zachycen 

Perot v talk show Larryho Kinga. Moderátor a prezidentský kandidát sedí za stolem a 

každého z nich upravuje jedna asistentka. Oba muži vypadají, že jsou v dobré náladě, 

King se usmívá a Perot se směje. Snímek je barevný a převažují odstíny modré a šedé.

4.1.1.4 Číslo 16, 19. 10. 1992

 Článek Eyes On the Prize

Úvodní dvoustraně dominuje kombinace tří fotografií48 umístěných v jejím 

středu. Podobně jako v předchozím čísle jde o tři podobné fotografie umístěné těsně u 

sebe, jen tentokrát není jejich orientace svislá ale vodorovná. Každá z nich je detailem 

tváře jednoho z kandidátů, snímky jsou oříznuty tak, že jsou vidět jen oči a část nosu 

všech kandidátů. Ani jeden z nich se nedívá do objektivu. Bush má nasazené brýle. 

Všechny fotografie mají podobnou teplou barevnost a výběr snímků dobře souzní 

s titulkem článku.

                                               
47 Viz Příloha č. 11.
48

Viz Příloha č. 12.
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 Článek What Debates Do Not Reveal

Historický exkurz do vývoje předvolebních prezidentských debat je doplněn o 5 

malých snímků49 z nejvýraznějších duelů 20. století. Všechny jsou barevné a umístěné 

v řadě ve spodní části strany. Vždy je doprovází krátký popisek. Fotografie jsou 

všechny v podobném duchu, hlavní roli hrají kandidáti a řečnické pultíky, pozadí je 

vždy jednoduché šedé nebo černé. Na fotografiích jsou zachyceni bývalí prezidentští 

kandidáti Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan a Dukakis.

 Článek Quayle vs. Gore

Text přináší srovnání kandidátů na viceprezidenta Danfortha Quayla a Alberta 

Gora. Váží se k němu dvě menší fotografie50, z nichž každá je umístěna v jednom 

horním rohu dvoustrany. Na levé straně Je Quayle, jak hovoří a gestikuluje jednou 

rukou. Na pravé je ve velmi podobné pozici Gore. Obě fotografie spojuje to, že jsou 

foceny z velkého podhledu a pozadí tak u obou tvoří jen jasně modré nebe. Zároveň 

jsou si velmi podobné gestem, které oba kandidáti provádějí a dokonce i tím, že oba 

mají bílou košili, která na modrém pozadí vyniká. Muži jsou natočeni do středu strany 

jako by stáli naproti sobě. 

4.1.1.5 Číslo 17, 26. 10. 1992

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.1.1.6 Číslo 18, 2. 11. 1992

 Článek The Long Road

Text rekapituluje průběh kampaně a je reportáží předvolebního období v táboře 

Billa Clintona. Tento článek je hlavním tématem čísla, protože se k němu váže i titulní 

strana51. Na té je Clintonův černobílý portrét doplněný o titulek Bill Clinton’s Long 

March. Clinton je zde zachycen z profilu při hovoru. Fotografie pochází z původní 

fotoreportáže fotografa Timu P. F. Bentleyho, která doprovází celý článek, a která 

                                               
49

Viz Příloha č. 13.
50 Viz Příloha č. 14.
51

Viz Příloha č. 15.
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vznikala dlouhodobě v průběhu předvolební kampaně Billa Clintona. Bentley byl 

s Clintonem denně a vznikl tak unikátní fotografický materiál.

V reportáži je otištěno celkem deset černobílých fotografií, nepočítáme-li titulní 

stranu. Na devíti z nich je Clinton, přesto je každá fotografie ze série jiná a vizuálně 

zajímavá. První z nich je snímek52 Clintona vytvořený z podhledu. Kandidát hovoří a 

ruku, která je sice v popředí, zato mimo ostrost snímku, má nataženou v gestu 

s rozevřenou dlaní směrem k fotoaparátu. Dívá se směrem doprava ven z časopisu. 

Snímek zabírá celou úvodní dvoustranu, je opatřen tenkým černým rámečkem a světlé 

pozadí je citlivě vyplněno černým titulkem a textem. Dvě třetiny následující dvoustrany 

zabírá fotografie53, na níž je zachycena Clintonova hlava zezadu ve změti dalších osob. 

V horní polovině fotografie vidíme velké televizní mikrofony, mezi nimiž stojí čelem 

k objektivu fotograf, který právě pořizuje snímek Clintona. Ačkoliv fotografie vyvolává 

pocit mediálního zmatku, má velmi pečlivou kompozici a vše na ní má své místo. Stejný 

formát fotografie nalezneme i na třetí dvoustraně. Na fotografii54 je Clinton se svou

ženou Hillary a dalšími třemi postavami. Hillary sedí v popředí snímku, ale je otočená 

zády k objektivu, protože se její pozornost soustředí k manželovi, který stojí za ní a 

vášnivě něco vypráví. Jeden muž stojí nalevo od Clintona, napravo stojí muž a žena. 

Pozornost všech na fotografii, a tudíž i čtenářů je soustředěná na Clintona. Celá scéna se 

odehrává uvnitř a v pozadí je natažena tmavá plenta. Světlo na fotografii je nepřímé a 

měkké. 

Následují čtyři menší momentky55 z průběhu kampaně. Na první je Clinton a 

jeho dva poradci jak se sklání nad poznámkami, další snímek zachycuje Clintona 

v černých brýlích při hře na saxofon, na třetí fotografii je Clinton s vlivným 

demokratem Jesse Jacksonem. Oba stojí u okna v protisvětle a fotografii tvoří téměř jen 

jejich siluety. Poslední z těchto čtyř snímků zobrazuje Clintona se jeho partnerem 

v kampani Alem Gorem. Oba muži sedí na pohovce ve volebním autobusu, smějí se a 

Clinton ke Gorovi natahuje ruku v přátelském gestu. 

                                               
52

Viz Příloha č. 16.
53

Viz Příloha č. 17.
54 Viz Příloha č. 18.
55

Viz Příloha č. 19.
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Následuje dvoustrana56 se dvěma snímky střední velikosti. První z nich je 

momentka Clintona a jeho ženy, jak hrají stolní tenis. Hillary Clintonová odbíjí míček a 

je natažená přes hranu stolu se zvednutou jednou nohou. Na druhé straně stolu stojí 

Clinton ve sportovní bundě. Fotografie je velmi neformální a uvolněná. Další snímek je 

jediný, na kterém není vyfotografovaný přímo Clinton. Je na něm skupina jeho poradců, 

sedících na židlích v několika řadách téměř jako v kině a s napětím sledují vystoupení 

obou kandidátů v televizi. Všichni mají ve tvářích napjaté výrazy. Na závěrečném 

snímku57 je Clinton při svém pravidelném ranním běhu. Běží alejí v pravé části snímku 

zády k fotoaparátu. Fotografie je výborně vybraná jako závěrečný snímek celé série. 

Celá reportáž je velmi kvalitní a působí kompaktně. Všechny fotografie jsou na 

vysoké úrovni obsahově i formálně jako jednotlivé snímky a zároveň dohromady tvoří 

vypovídající celek. 

 Článek It’s Not Quite Over

Text hodnotí poslední fázi kampaně, ve které Perot a Bush dohánějí Clintonův 

náskok, nicméně Time konstatuje, že z hlediska počtu volitelů je stále ve výhodě 

Clinton. Úvodní dvoustrana58 článku zobrazuje všechny tři hlavní kandidáty.  Clinton je 

zde přítomen jen ve formě malého portrétního obrázku, zatímco Perot a Bush jsou 

zobrazeni na výrazně větší ploše, když jejich fotografie zabírají celou výšku dvoustrany.

Perot je zobrazen na portrétním snímku, na němž hovoří a gestikuluje pravou rukou. 

Pozadí je černé a jednolité. Snímek s prezidentem Bushem zabírá celou pravou stranu a 

Bush na něm stojí u pultíku pravděpodobně ve vlaku. Má na sobě sportovní bundu a 

mává publiku. V pozadí jsou diváci s vlaječkami a modré nebe. Na následující 

dvoustraně je text doplněn grafikou59 Spojených států amerických, rozdělených podle 

pravděpodobných výsledků v jednotlivých státech na státy modré (demokratické), 

červené (republikánské) a šedivé (s nejasným výsledkem). 

                                               
56

Viz Příloha č. 20.
57

Viz Příloha č. 21.
58 Viz Příloha č. 22.
59

Viz Příloha č. 23.
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4.1.2 Newsweek, ročník 120

Texty o volební kampani v tomto ročníku doprovázelo logo kampaně60

v národních barvách s nápisem CAMPAIGN a velkým nápisem 92.

4.1.2.1 Číslo 13, 28. 9. 1992

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.1.2.2 Číslo 14, 5. 10. 1992

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.1.2.3 Číslo 15, 12. 10. 1992

 Článek Mixing It Up – Again

Článek vyhodnocuje dosavadní průběh kampaně. Všechny fotografie k tomuto 

textu jsou barevné. Přes celou výšku úvodní dvoustrany je v jejím středu fotografie61

Rosse Perota. Ten na ní má otevřená ústa a mluví, přičemž působí sebevědomě. Za ním 

je vidět ještě jedna velmi rozmazaná tvář a zbytek pozadí je jednolitě modrý. Volba 

Perota za objekt úvodní fotografie tohoto článku není náhodná, protože právě on svou 

obnovenou kandidaturou v říjnu 1992 jak parafrázuje titulek článku zamíchal

preferencemi voličů a předvolebními průzkumy.

Zbývající dva kandidáti a hlavní adepti na post prezidenta Clinton a Bush jsou 

zachyceni na fotografiích62 na následující dvoustraně. Ty jsou opět situovány do jejího 

středu a mají podobnou tematiku. Na horním snímku je usměvavý Clinton zdravící se 

s příznivci. Nachází se v levé části fotografie, kde vidíme zčásti i jeho osobního strážce. 

Pravou polovinu snímku pak zabírají především ruce příznivců, které se ke kandidátovi 

Demokratické strany natahují. Ve spodní části dvoustrany je pak obdobný snímek 

Bushe. Ten se usmívá a hovoří se světlovlasou ženou, zřejmě jednou z příznivkyň. Žena 

drží v ruce plakát s velkým nápisem 92, který připomíná rok voleb. Jiný plakát Bush 

                                               
60

Viz Příloha č. 152.
61 Viz Příloha č. 24.
62

Viz Příloha č. 25.
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podepisuje. Zbylé dvě malé fotografie ukazují výseky z negativní závěrečné kampaně 

obou kandidátů, jejímž hlavním tématem bylo zvyšování daní.

 Článek Power Ploy: How Perot Got Back In

Text, který navazuje na předchozí článek, se hlouběji zabývá návratem Perota do 

volebního klání. Doprovází ho barevný snímek63 Perota v jeho pracovně. Kandidát sedí 

za stolem a čte si v materiálech. Na stole před ním je mnoho ozdobných předmětů. Na 

polici za jeho zády je velké množství rodinných fotografií. Na stole má Perot relativní 

nepořádek, díky čemuž snímek působí, že byl pořízen narychlo. 

4.1.2.4 Číslo 16, 19. 10. 1992

 Článek Down and Dirty

Text o negativizaci v závěru kampaně uvádí celostránková barevná fotografie64

Bushe zobrazeného po ramena s naléhavým výrazem ve tváři. Ze snímku je jasné, že 

Bush něco důrazně říká a gestikuluje pravou rukou se zdviženým ukazováčkem. Pozadí 

snímku je černé a celkově je barevně spíše tmavý. Na protější straně je uprostřed malá 

barevná čtvercová fotografie Clintona, kterého objímá starší dáma ve velkém klobouku 

podporující demokratického kandidáta. Celá fotografie je světlá s jasně modrým nebem 

v pozadí a Clinton se na ní usmívá.

 Článek Tackling the Issue

Téma v sobě zahrnuje pět krátkých textů o předpokládaných hlavních tématech 

předvolebních debat a o tom, jak se k nim staví kandidáti. Jde o následující témata: 

zahraniční politika, zdravotnictví, schodek rozpočtu, městská politika a životní 

prostředí. Ke každému textu je uprostřed strany otištěna drobná ilustrační fotografie.

4.1.2.5 Číslo 17, 26. 10. 1992

 Článek How He Would Govern?

                                               
63 Viz Příloha č. 26.
64

Viz Příloha č. 27.
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K textu se Váže titulní strana65, na které je detailní záběr Clintonovy tváře od 

obočí po ústa. Ta má Clinton otevřená, protože pravděpodobně něco říká. Přes jeho tvář 

je bílý titulek Can Clinton Deliver? How He Would Govern. 

Uvnitř časopisu je článek uveden barevnou fotografií66 přes dvě třetiny dvojlistu. 

Ta je zarovnána k jeho pravému okraji a jsou na ní vyfotografování Clinton a Gore 

stojící na točitém schodišti v Clintonově sídle. Fotografie je pořízena z výrazného 

podhledu a je na ní zachycen i křišťálový lustr visící nad schodištěm. Všechny tyto 

prvky dohromady vytvářejí dojem autority až majestátnosti. Oba muži se na snímku 

usmívají. Na následující dvoustraně text doplňuje středně velká fotografie67 z průběhu 

druhé prezidentské debaty. Jsou zde zachyceni všichni tři kandidáti. Vlevo sedí Bush a 

má před sebou natažené ruce, pravděpodobně zrovna hovoří. Po jeho levici stojí Perot a 

naslouchá mu. V pravé části snímku stojí Clinton a gestem ruky reaguje na Bushe. 

V pozadí i popředí vidíme publikum. Nejvýraznější barvy na fotografii jsou černá, 

modrá, bílá a červená.

 Článek The Inner Circles

Text, který se zabývá sestavením Clintonova volebního týmu, je uvedený téměř 

celostránkovou ilustrací68, na níž je karikatura Clintona a jeho nejbližších 

spolupracovníků stojících před Bílým domem. Clinton stojí zcela vpředu se založenýma 

rukama. Za ním po jeho levici a pravici stojí v řadě čtyři jeho poradci a jeho žena držící 

v náručí kočku. Ilustrace je barevně vyvedená ve světlých tónech. Na následující 

dvoustraně jsou pak otištěny malé medailonky tří Clintonových spolupracovníků, 

přičemž v rámečku je vždy uvedena jejich současná a archivní fotografie69. Medailonky 

poukazují na fakt, že mnoho svých spolupracovníků zná Clinton již dlouhou dobu a 

seznámil se s nimi v začátcích své politické kariéry.
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Viz Příloha č. 28.
66

Viz Příloha č. 29.
67

Viz Příloha č. 30.
68 Viz Příloha č. 31.
69

Viz Příloha č. 32.
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4.1.2.6 Číslo 18, 2. 11. 1992

 Článek Running Scared

Hlavní zvrat kampaně roku 1992, tedy návrat Rosse Perota, rozebírá článek 

s názvem Running Scared. Na úvodní barevné fotografii70 je Bush oblečený ve 

sportovní bundě a stojí a mává početnému publiku z prezidentského vlaku. Lidé 

v publiku drží transparenty s logem Bushe a Quayla a ročníkem 92 v národních barvách. 

V pravé horní části dvoustrany je na barevné fotografii zobrazen Perot, jak hovoří do 

mikrofonu a gestikuluje. V pozadí za ním vidíme mladého muže, národní vlajku a 

balonky v barvě americké trikolory. Na následující straně trojici kandidátů doplňuje 

Clinton, který na barevném snímku71 malé velikosti stojí v davu příznivců se svými 

osobními strážci a z něj nahoru mává. 

   

4.2 Volby 1996

Datum voleb: 5. 11.

Kandidáti na prezidenta: William (Bill) Jefferson Clinton (Demokratická strana);

Robert (Bob) Dole (Republikánská strana)

Kandidáti na viceprezidenta: Albert (Al) Gore, Jr. (Demokratická strana); Jack Kemp 

(Republikánská strana)

V roce 1996 obhajoval prezidentský mandát za Demokratickou stranu Bill 

Clinton. Proti němu se jako kandidát Republikánské strany postavil senátor za stát 

Kansas Bob Dole. Voleb se znovu zúčastnil i Ross Perot, nominovaný Reformní 

stranou, ale jeho účast nebyla zdaleka tak významná jako v předchozích volbách.

Během prvního funkčního období Billa Clintona výrazně narostl vliv 

republikánů. Ve volbách do Kongresu v roce 1994 byli republikáni velmi úspěšní, když 

získali poprvé od čtyřicátých let jasnou většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů. 

(HEIDEKING, MAUCH, 2008). Clintonova popularita klesla a očekávalo se, že to pro 

něj a demokraty bude mít negativní důsledky v prezidentské volbě. Kvůli odporu 

                                               
70 Viz Příloha č. 33.
71

Viz Příloha č. 34.



49

republikánského Kongresu se mu nepodařilo prosadit reformu zdravotnictví, jak 

sliboval před volbami v roce 1992 (KARAS, KUPKA, 2013: 32). Naopak úspěšný byl 

Clinton v ekonomických otázkách a také se velmi výrazně angažoval v zahraniční 

politice. Zúčastnil se mírových rozhovorů v Severním Irsku a jeho intervence ve válce 

v Bosně vyústila podepsáním mírové dohody z Daytonu. Podle Heidekinga a Maucha 

(2008) začali voliči vnímat Clintona jako mírového prezidenta. 

Dole se oproti Clintonovi ukázal být slabým kandidátem. „Ačkoliv byl Dole 

dobře přijat pro svou morální integritu, jeho věk (73 let), způsob vyjadřování a přehnaně 

suchý kousavý humor byly v očích voličů proti němu“ (MILLER CENTER, 2013b). I 

přes nepříznivé prognózy v průběhu prvního Clintonova mandátu se mu podařilo zvrátit 

přízeň voličů na svou stranu a obhájit vítězství ve volbách. To bylo dokonce 

přesvědčivější než v roce 1992. Clinton získal 49,2% hlasů voličů, Bob Dole 40,7% a 

Ross Perot 8,4%. V hlasování volitelů získal Clinton o více než polovinu hlasů více než 

Dole, zvítězil v poměru 379 ku 159 (KARAS, KUPKA, 2013: 33).

4.2.1 Time, ročník 148

Materiály v tomto ročníku, které se týkaly prezidentských voleb, doprovázelo 

logo kampaně72, na kterém byli v národních barvách vyobrazeni osel a slon, symboly 

Demokratické a Republikánské strany. Celé logo mělo tvar kruhu.

4.2.1.1 Číslo 14, 30. 9. 1996

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.2.1.2 Číslo 15, 7. 10. 1996

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.2.1.3 Číslo 16, 14. 10. 1996

 Článek Practice Makes Perfect

                                               
72

Viz Příloha č. 155.
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Tento materiál vznikl tak, že dva fotografové časopisu Time Diana Walker a P. 

F. Bentley týden sledovali přípravu obou kandidátů na první prezidentskou debatu. 

Každý z nich pak vybral tři snímky, které byly otištěny na této dvoustraně73 pod výše 

uvedeným titulkem. Fotografií je tedy celkem šest a všechny jsou černobílé. Příprava 

Billa Clintona je zachycena na levé straně, snímky Boba Dolea a jeho týmu poradců 

jsou otištěny na straně pravé. Strany jsou uspořádány symetricky. Ve spodních částech 

stran jsou snímky na šíři celé strany, nad nimi jsou pak vždy po okraji dvoustrany nad 

sebou umístěny dva snímky poloviční velikosti. Zbývající prostor v horní střední části 

strany je vyplněn textem. 

Na všech fotografiích jsou kandidáti zachyceni se svými poradci. Na dvou 

největších snímcích jsou Clinton i Dole vyfotografováni při nácviku na debaty. Clinton 

má hlavu v dlaních a diskutuje s poradcem, který mu supluje soupeře, Dole stojí na své 

fotografii u řečnického pultíku s odborníkem na komunikaci a v pozadí můžeme též 

vidět jednoho z jeho spolupracovníků, jak mu supluje oponenta v debatě. Fotografická 

dvoustrana je velmi citlivě sestavena a i její téma je neotřelé a zajímavě zpracované. 

4.2.1.4 Číslo 17, 21. 10. 1996

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.2.1.5 Číslo 18, 28. 10. 1996

 Článek The Trouble With Character

Tématem je průběh předvolební negativní kampaně. Uprostřed dvoustrany74 je 

střední fotografie, na které jsou zachyceni Dole a Clinton během předvolební debaty. 

Fotografie je zaostřena na Dolea v levé části fotografie, který důrazně hovoří a má u 

toho zvednutý ukazováček, jako by Clintonovi chtěl vynadat. V pravém dolním rohu 

fotografie je pak vidět i Clinton, který Dolea pozoruje, ale je mimo ostrou část snímku. 

Barevně fotografii dominuje černá barva obleků obou kandidátů a částečně ji vidíme i 

v pozadí. Koberec na debatním pódiu má červenou barvu. Díky gestu a výrazu Dola je

fotografie poměrně dramatická. 

                                               
73 Viz Příloha č. 35.
74

Viz Příloha č. 36.



51

4.2.1.6 Číslo 19, 4. 11. 1996

 Článek Two Men, Two Visions75

V posledním předvolebním čísle je obrazovému materiálu týkajícímu se voleb 

poskytnut poměrně velký prostor. Hlavní článek čísla je uveden dvoustranou zaplněnou 

dvěma fotografiemi76. Jde o dva portréty. Vlevo je zachycen Dole, vpravo Clinton. Mezi 

nimi je pak velký červeno bílý titulek a perex. Muži na obou snímcích působí důstojně a 

sebevědomě. Barevně a kvalitativně se k sobě snímky hodí.

Následující dvoustrana77 je z poloviny zaplněna fotografiemi. V horní části 

každé strany je jeden snímek. Na levé straně jsou to Clintonovy příznivkyně, které jsou 

opřené o zábradlí a vzhlíží nahoru směrem k podiu. Jsou to mladé usmívající se ženy, 

které v rukou drží Clintonovy plakáty. Na pravé straně jsou zachyceni váleční veteráni, 

kteří naopak podporují Dola. Jeden z nich, který stojí v popředí, drží v ruce Dolův 

plakát. Za ním stojí v řadě další přívrženci. Obě fotografie jsou barevné, ale dominují 

jim černá a bílá barva. Fotografie se nacházejí i na třetí dvoustraně78 článku. Jde o 

drobné momentky z předvolební kampaně. Na první dvojici snímků na levé straně jsou 

jednotlivě zachyceni kandidáti během předvolebních setkání s voliči. Na pravé straně je 

druhá dvojice fotografií. Na první z nich jsou příznivci Boba Dola s jeho plakátem 

s nápisem Trust (Důvěra), na druhém sedí Bill Clinton a levou ruku má zdviženou ve 

vítězném gestu. Článek je uzavřen grafikou79, která popisuje názory obou kandidátů na 

různá témata. Rozkládá se na celé dvoustraně a uprostřed strany je vždy symbol tématu 

a jeho název. Z levé strany je shrnuto, jaký názor na téma má Clinton a zprava, jak ho 

vnímá Dole. 

Na článek Two Men, Two Visions přímo navazuje text No Men, No Vision. Ten 

poukazuje na absenci zahraniční politiky v předvolebních debatách a celé kampani. 

K článku jsou otištěny čtyři ilustrační fotografie80 z Bosny, Somálska, Ruska a Číny.

                                               
75 Článek se stejným titulkem uvedl časopis Time i při příští prezidentské volbě o čtyři roky později (viz 
4.3.1.6).
76

Viz Příloha č. 37.
77

Viz Příloha č. 38.
78

Viz Příloha č. 39.
79 Viz Příloha č. 40.
80

Viz Příloha č. 41.
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4.2.2 Newsweek, ročník 128

Pro označení zpravodajství o kampani z roku 1996 v Newsweeku použili 

čtvercové logo81, které využívá barev trikolory a symbolů hvězd a pruhů. V popředí je 

velký nápis 1996.

4.2.2.1 Číslo 14, 30. 9. 1996

 Článek Crashing to Earth

Článek a především jeho titulek naráží na krizi Republikánské strany. Tuto 

metaforu doplňují dvě fotografie82, z nichž každá zabírá horní polovinu jedné strany na 

dvoustraně článku. Na levé straně je republikánský kandidát Bob Dole, ležící na zemi 

po tom, co upadl. Pod ním je bílý plot a kolem něj jsou ruce, které se k němu vztahují ve 

snaze mu pomoct zpět na nohy. Dole má zaťaté zuby a ve tváři bolestivý výraz, má 

neupravené sako a kravatu a celkově působí v důsledku pádu zranitelně, zmateně a 

neupraveně. Fotografie je focena zřejmě velmi narychlo, proto není obrazově příliš

kvalitní a je rozmazaná. Na druhém snímku, který je na pravé straně, Dole již stojí, ale 

pořád vypadá velmi křečovitě a nepřirozeně. Má stále zaťaté zuby a pěst. V pozadí 

vidíme osobního strážce a ještě hlouběji ve fotografii pak bílý plot, za nímž jsou lidé.

4.2.2.2 Číslo 15, 7. 10. 1996

 Článek At Close Range

Na úvodní dvoustraně je článek doplněn dvěma černobílými fotografiemi83, obě 

se nacházejí ve spodní polovině vždy jedné ze stran. Na levém listu je Bill Clinton ve 

volebním autobusu. Sedí v popředí a mává rukama při vyprávění, ty jsou rozmazané 

v pohybu. V pozadí u levého okraje snímku sedí jeho žena Hillary. Na fotografii z pravé 

strany je Dole, který se zdraví s příznivci. Fotografie je vyfocena z velkého podhledu a 

z netradičního úhlu. Dole je až v pozadí za rukama fanoušků. Směje se a vypadá velmi 

uvolněně. Oba snímky působí velmi přirozeně a zajímavě. Vymykají se běžným 

fotografiím z předvolební kampaně.
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Viz Příloha č. 153.
82 Viz Příloha č. 42.
83

Viz Příloha č. 43.
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4.2.2.3 Číslo 16, 14. 10. 1996

 Článek Beyond Sound Bites

Článek přibližuje hlavní témata předvolební kampaně a především 

prezidentských debat. Doplňují ho dvě barevné fotografie84 střední velikosti. Obě 

zobrazují kandidáty během jejich volných dní před debatami. Na prvním snímku je Bob 

Dole v hovoru s bývalým prezidentem Georgem H. W. Bushem. Snímek byl pořízený 

na Floridě, o čemž svědčí i palmy v pozadí. Bush a Dole se baví, Bush ukazuje směrem 

doprava a oba muži se tímto směrem dívají. Muži jsou ležérně oblečeni. Na druhé 

fotografii jsou v podobné situaci Bill Clinton a bývalý senátor George Mitchell. Oba 

muži se také ve stoje baví a Mitchell gestikuluje. Oba tito muži působí neformálně.

4.2.2.4 Číslo 17, 21. 10. 1996

 Článek Ready, Aim…

Jako úvod ke článku je otištěna velká fotografie85 přes tři čtvrtiny dvoustrany, na 

níž je zachycen Dole a Colin Powell. Tématem je negativizace kampaně a zda Dole 

využije proti Clintonovi téma jeho nestálého charakteru. Na velké úvodní fotografii je 

Dole zachycený s vážným a ustaraným výrazem ve tvář. Powell se nachází v levé části 

snímku a je natočený směrem k Dolovi. Oba muži jsou zobrazeni pouze po ramena. 

Mají na sobě obleky a kravaty. Pozadí je světlé a jednolité. 

Na následující straně článek doplňuje menší fotografie86. Na snímku je 

zobrazený Clinton, jak se zdraví se ženami oděnými v trikotech, které připomínají 

trikoty mažoretek nebo gymnastek. Ženy stojí zády k fotoaparátu tak, že jim není vidět 

do tváře. Clinton se usmívá. Fotografie má evokovat slabost prezidenta pro ženy, které 

by Dole mohl v závěrečné negativní kampani využít.

4.2.2.5 Číslo 18, 28. 10. 1996

 Článek The Asian Connection
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Viz Příloha č. 44.
85 Viz Příloha č. 45.
86

Viz Příloha č. 46.
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Text rozebírá vazby Billa Clintona na indonéské bankéře ve spojitosti 

s financováním jeho kampaně. Všechny fotografie ke článku jsou barevné. Na první 

straně článku je přes celý list otištěn portrét Clintona87. Ten je na fotografii zachycen od 

ramen nahoru a před sebou má spojené ruce s propletenými prsty. Dívá se nahoru 

s ustaraným výrazem. Na vedlejší straně je fotografie otce a syna Riadyových, kteří 

mají stát za financováním Clintonovy kampaně. Jsou vyfotografováni zboku a mají ve 

tvářích vážné výrazy.

Na následující straně jsou drobné fotografie88, které zobrazují postavy navázané 

na Clintona a rodinu Riadyových. Fotografie jsou nesourodé a ani jejich sestavení není 

příliš citlivé. Na poslední straně článku je snímek89 Hillary Clintonové a Mochtara 

Riadyho v hovoru. Oba se na fotografii usmívají a dívají se jeden na druhého. 

4.2.2.6 Číslo 19, 4. 11. 1996

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.3 Volby 2000

Datum voleb: 7. 11.

Kandidáti: Al Gore (Demokratická strana); George W. Bush (Republikánská strana)

Kandidáti na viceprezidenta:  Joseph (Joe) Lieberman (Demokratická strana); Richard 

(Dick) Cheney (Republikánská strana) 

„Žádná jiná volba v amerických dějinách nebyla tak dramatická a žádný jiný 

volební výsledek tak nejistý jako ten z roku 2000“ (HEIDENIKNG, MAUCH, 2012: 

411). V předvolebním klání o post 43. prezidenta Spojených států amerických se utkali 

syn bývalého prezidenta a bratr guvernéra státu Florida George W. Bush za 

Republikánskou stranu s demokratickým kandidátem a tehdejším viceprezidentem Alem 

Gorem. Předvolební kampani z roku 2000 dominovala témata z hospodářství a domácí 

                                               
87

Viz Příloha č. 47.
88 Viz Příloha č. 48.
89

Viz Příloha č. 49.
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politiky (HEIDEKING, MAUCH, 2012: 414). Průzkumy mínění ukazovaly, že půjde do 

poslední chvíle o těsný souboj. Bushe veřejnost vnímala jako intelektuálně nezdatného a 

Gore působil nepřirozeně (MILLER CENTER, 2013c). Zásadní zvrat nepřinesly 

předvolební debaty ani oboustranná závěrečná negativní kampaň. 

Volební úterý přineslo podle očekávání velmi vyrovnané výsledky. Vítězství 

v hlasování volitelů záleželo zcela na výsledku ve státě Florida. „Těsný volební 

výsledek na Floridě (rozdíl mezi Bushem a Gorem byl 537 hlasů, tj. ani ne jedna setina 

všech tamních volebních hlasů), včetně problémů s tamním sčítáním hlasů, posuzoval 

Nejvyšší soud, který nakonec těsně (podle stranické linie) rozhodl ručně nepřepočítávat 

hlasy, a přiřkl tak výhru G. W. Bushovi“ (KARAS, KUPKA, 2013: 34). Díky zisku 

státu Florida získal Bush 271 hlasů volitelů proti 266 hlasům Ala Gora. Nicméně ve

voličském hlasování získal Bush o více než půl milionu hlasů méně90 než Gore. Jednalo 

se o „jediný případ ve 20. století, kdy vítěz voleb získal méně voličských hlasů než jeho 

protikandidát“ (KARAS, KUPKA, 2013: 34). Jedním z rozhodujících faktorů těchto 

voleb byl zisk voličských hlasů, který zaznamenal kandidát Strany zelených Ralph 

Nader. Ten si připsal 2,7% z celkového počtu voličských hlasů a pravděpodobně stál 

Ala Gora vítězství v rozhodujících státech Florida a New Hampshire (American 

President: George H. W. Bush, 2013).

4.3.1 Time, ročník 156

Články týkající se prezidentských voleb z roku 2000 doprovází v časopise kulaté

logo s nápisem Campaign 200091. Logo je vyvedeno v červené, modré a bílé barvě a 

jsou na něm drobné hvězdy.

4.3.1.1 Číslo 14, 2. 10. 2000

 Článek Debate Mind Games

Text se zabývá rozborem řečnických schopností a celkových předpokladů 

kandidátů před nadcházejícími debatami. Na první dvoustraně92 jsou vždy u spodní 
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Gore získal 50,996,582 hlasů a Bush 50,456,062 (Miller Center, 2013c).
91 Viz Příloha č. 156.
92

Viz Příloha č. 50.
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hrany stránky umístěny části hlav obou kandidátů od očí nahoru. Vzbuzují dojem jako 

by vykukovaly zpod časopisu. Fotografie jsou barevné a tváře jsou téměř v životní 

velikosti. Z hlav pak směrem nahoru vychází komiksové bubliny, ve kterých je krátký 

text s názvem What’s on BUSH’s Mind a What’s on GORE’s Mind. V pravém horním 

rohu dvoustrany je umístěno volební logo. Na následující dvoustraně jsou tři drobné 

karikatury symbolizující konkrétní nerozhodnuté skupiny voličů

4.3.1.2 Číslo 15, 9. 10. 2000

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.3.1.3 Číslo 16, 16. 10. 2000

 Článek Do the Labels Fit?

Text se snaží čtenářům nabídnout náhled na to, jakými prezidenty by byli 

případně zvolení Bush a Gore. Jako hlavní ilustrace93 k textu jsou zde umístěny 

v samém středu dvoustrany dvě kreslené karikatury, které na výšku zabírají celý formát 

časopisu. Oba muži mají zvednutou bradu a pyšný až arogantní výraz ve tváři. Oba mají 

na sobě šedá trička s nápisem a šipkou směřující na toho druhého. Bush je umístěn na 

levé straně a nápis na jeho tričku zní HE IS FOR BIG GOVERNMENT, Goreovo tričko 

naopak říká HE IS FOR THE RICH AND POWERFUL. Začátek článku je opět označen 

logem volebního zpravodajství Campaign 2000. 

Na následující dvoustraně jsou dvě menší obdélníkové fotografie94. Na první 

z nich zarovnané k levému hornímu okraji levé strany je vyfotografovaný Gore se svou 

ženou na předvolebním meetingu. Na druhé je v obdobné situaci vyobrazen Bush. Obě 

fotografie jsou pořízeny nedlouho po první prezidentské debatě. Snímky spojuje totožné 

vítězné gesto zvednutých rukou nad hlavou, které oba kandidáti provádějí. Oba se také 

smějí a vypadají spokojeně a v rámci fotografie jsou umístěni v jejím středu. Barevnost 

fotografie se pohybuje především v černých, hnědých a světlých až bílých odstínech.

                                               
93 Viz Příloha č. 51.
94

Viz Příloha č. 52.
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4.3.1.4 Číslo 17, 23. 10. 2000

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.3.1.5 Číslo 18, 30. 10. 2000

 Článek The Lover vs. The Fighter

Dva týdny před volbami článek přináší shrnutí dosavadního průběhu kampaní a 

charakteristiku obou kandidátů. Na úvodní dvoustraně jsou dvě fotografie95, z nichž 

každá zaujímá jednu třetinu šířky dvoustrany, na výšku zabírají celý list. Na první 

fotografii zarovnané k levému okraji je vyobrazen Bush, jak se usmívá a mává 

texaským kloboukem. Na druhé fotografii, která je umístěna hned napravo vedle 

prvního snímku, je Gore zachycen, jak mluví do mikrofonu a ukazuje jedním prstem. 

V pozadí je znatelné publikum. Obě fotografie jsou tmavé a na jejich hranici je umístěn 

červenobílý titulek. Na následující straně text doplňují dvě drobné fotografie, na nichž 

jsou Bush a Gore zachyceni se svými spolupracovníky.

4.3.1.6 Číslo 19, 6. 11. 2000

 Speciální téma čísla: The Choice

Poslední předvolební číslo časopisu Time z roku 2000 se intenzivně věnuje 

nadcházející volbě. Na titulní straně96 jsou na pozadí americké vlajky zobrazeny tváře 

obou kandidátů, kteří hledí do dálky. Mezi nimi je na fotoilustraci umístěn nápis The 

Choice (volba).

Hlavním textem speciálu je článek, který má stejný titulek Two Men, Two 

Visions, který byl v Timu otištěn i před volbami 199697. Všechny fotografie u tohoto 

textu jsou čtvercového formátu a jsou ohraničeny černým rámečkem s drobnými 

oranžovými nápisy, který mívaly některé staré fotografie. Z dnešního hlediska 

fotografie výrazně připomínají instagramovou tvorbu, ačkoliv sociální média ani 

konkrétně Instagram v roce 2000 ještě neexistovaly.
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Viz Příloha č. 53.
96 Viz Příloha č. 54.
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Viz 4.2.1.6.
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Na každé ze dvou stran úvodní dvoustrany článku je umístěna jedna velká 

čtvercová fotografie téměř přes celý list98. Na levé straně je na čtvercovém snímku 

zachycen Bush stojící za mikrofony se zdviženou pravicí. Nachází se u spodního okraje 

snímku a je zachycen jen po pás. Celou zbývající plochu fotografie představuje jasně 

modré nebe. Na pravé straně je na čtvercovém snímku zachycen Gore. Je vyfocen zády 

k fotoaparátu a též mluví do mikrofonu se zvednutou pravou rukou v pozdravu. Na této 

fotografii je vidět část pódia a publika, ale i tak zabírá velkou část snímku nebe. Světlo 

na obou fotografiích je měkké a kvalita obrazu vynikající. Středem následující 

dvoustrany99 vodorovně probíhá řada čtyř fotografií stejného formátu ale poloviční 

velikosti. Na levé fotografii je kandidát vždy na předvolebním meetingu, na pravém 

snímku je pak zachycen s manželkou. Fotografie jsou kvalitní a snaží se o neotřelé

zachycení předvolební kampaně. Z barevného spektra těmto čtyřem fotografiím 

dominuje červená barva. Zbytek článku je pak doplněn dalšími dvěma čtvercovými 

fotografiemi100, z nichž jedna zobrazuje George H. W. Bushe na předvolebním 

vystoupení. Bush stojí uprostřed pódia, které připomíná boxerský ring a je obklopen 

publikem. Na druhém snímku je Al Gore, který sedí s laptopem na klíně na trajektu. 

K volebnímu speciálu patří další dva komentáře, z nichž každý argumentuje, 

proč by měl být zvolen jeden z kandidátů. Články se jmenují The Case for Bush a The 

Case for Gore101. Každý z komentářů je otištěn na jedné straně dvoustrany. Uprostřed 

každé stránky je pak opět čtvercová fotografie v rámečku. Oba kandidáti jsou na své 

fotografii zachyceni v pravém dolním rohu. V Bushově případě je snímek vyfocen 

z podhledu a zbytek jeho plochy zabírá dohněda zbarvený strop a kousek americké 

vlajky v pozadí. Goreova fotografie je též focena z velkého podhledu a kromě něj jsou 

na snímku tři další postavy. Všechny se ale nachází ve spodní polovině snímku, proto 

většinu fotografie zabírá modrá obloha v pozadí. Kompoziční paralela mezi oběma 

snímky je zřejmá. 

Vizuální podoba tohoto speciálu je velmi zdařilá. Výborným nápadem byla 

volba čtvercových fotografií s rámečkem, které skvěle vizuálně propojily celý materiál.
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Viz Příloha č. 55.
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Viz Příloha č. 56.
100 Viz Přílohy č. 57 a 58.
101

Viz Příloha č. 59.
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4.3.2 Newsweek, ročník 136

V roce 2000 Newsweek využíval pro volební zpravodajství logo102, na kterém 

byl na podkladu hvězdy červený letopočet 2000.

4.3.2.1 Číslo 14, 2. 10. 2000

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.3.2.2 Číslo 15, 9. 10. 2000

 Článek Worlds Apart

Článek vyšel po první prezidentské debatě a zabývá se tím, jaké názory mají 

kandidáti na zahraniční politiku. Hlavním vizuálním materiálem na úvodní dvoustraně 

je fotoilustrace103, na které je zobrazena planeta Země, zpoza níž vystupují postavy 

Bushe a Gora. Ilustrace zabírá téměř polovinu celého obsahu dvoustrany a rozkládá se 

přes celou výšku časopisu. Bush i Gore jsou zobrazeni zády k sobě, což symbolizuje 

jejich rivalitu, Jedná se o dvě samostatné fotografie, což je patrné z mírně odlišného 

měřítka. Oba jsou zachyceni ve stejném gestu s rozmáchnutou rukou a oba mají 

otevřená ústa v hovoru. Dále je dvoustrana doplněna o čtyři drobnější portrétní snímky, 

na nichž jsou zachyceni pravděpodobní adepti na pozice ministra zahraničí a poradce 

národní bezpečnosti v případě zvolení daného kandidáta. 

Na následující dvoustraně je text o zahraniční politice doplněn reportážními 

fotografiemi104 s touto tematikou. Snímky zachycují situaci v Nairobi, Kosovu nebo 

Iráku. Na první z nich je africká žena v péči lékaře, na další jsou kosovští uprchlíci, 

následuje pouliční výbuch a Sadám Husajn ve společnosti svých podřízených. Všechny 

fotografie jsou průměrnými reportážními snímky, které, ač z odlišných míst a od 

odlišných tvůrců, tvoří sourodý celek, který propojuje především společná tlumená 

barevnost.
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Viz Příloha č. 154.
103 Viz Příloha č. 60.
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Viz Příloha č. 61.
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 Článek The Real Stuff

Text se rozprostírá na dvoustraně a obtéká zde přítomnou velkou barevnou 

karikaturu105. Na té jsou zobrazeni Gore a Bush v souboji. Na levé straně je Gore, který 

má na hlavě kupoli Kapitolu místo helmy a v ruce jako zbraň drží Washingtonův 

památník, který má tvar obelisku. Proti němu stojí Bush, který má helmu vytvořenou ze 

staré kalkulačky pod skleněným poklopem a v ruce místo zbraně drží předmět ve tvaru 

grafové křívky, kterou míří na Gorea. Ona muži se tváří rozzlobeně. Karikatura je 

barevná.

4.3.2.3 Číslo 16, 16. 10. 2000

 Článek Deep in a Fuzy Lockbox

První dvoustrana tohoto článku je celá pokryta fotografií106, která zároveň tvoří 

pozadí pro text. Je pořízena z dálky a jsou na ní zobrazeni Gore a Bush po jedné z debat. 

Stojí uprostřed pódia a podávají si ruce. Po pravé straně za svým stolkem přihlíží 

moderátor debaty. Veškeré dění na fotografii je situováno do pravé části snímku. 

Fotografie je černobílá a má vysoký kontrast. Většina fotografie je tmavá. Bílá barva

zdůrazňuje tváře kandidátů, znak prezidentských debat a také symbolické hvězdy po 

levém okraji dvoustrany. Spodní část dvoustrany je opatřena velkým bílo červeným 

titulkem, který je na tmavém pozadí velmi výrazný a pod ním je bílým písmem psaný 

text článku.

Na následující straně již text doplňují jen dva drobné snímky. Na jednom je Dick 

Cheney držící plakát, který není zcela viditelný, na druhém je příznivkyně Gorea a 

Liebermana v davu fanoušků s transparentem. Všechny tři fotografie se různí tematikou, 

zpracováním, barevností a ani umístění na straně posledních dvou fotografií není příliš 

zdařilé.

4.3.2.4 Číslo 17, 23. 10. 2000

 Článek What Presidents Are For

                                               
105 Viz Příloha č. 62.
106

Viz Příloha č. 63.
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Článek je na dvoustraně uveden velkou fotografií107, která zobrazuje americké 

vojáky v slavnostních uniformách vynášející rakev z vojenského letadla. Rakev je 

zabalena v americké vlajce. V levé dolní části fotografie všemu přihlíží další nastoupení 

vojáci. Hlavní pozornost je směřována k vojákům vystupujícím z letadla, protože jsou 

ve středu snímku a také je na ně zaostřen objektiv fotoaparátu. Fotografie je převážně 

tmavá a v kontrastu s červeným zarámováním na dvoustraně je velmi působivá. Ve 

zcela pravém sloupci dvoustrany jsou pak do červeného rámování zasazeny malé 

portréty Bushe a Gora doplněné o jejich citáty. 

Na každé ze dvou stran následující dvoustrany je pak jeden box, který obsahuje 

drobné portréty kandidátů a jejich hlavních spolupracovníků108. Portréty kandidátů jsou 

větší než ostatní, což zdůrazňuje jejich význam. Oba boxy jsou umístěny v horním rohu 

strany blíže ke středu.

4.3.2.5 Číslo 18, 30. 10. 2000

 Článek A Time For a Prayer 

Text, který je uveden velkou fotografií109 přes tři čtvrtiny dvoustrany, hodnotí 

závěrečnou fázi kampaně a vyrovnané šance obou kandidátů. Spekuluje se, zda by měl 

Gore v poslední fázi kampaně využít podpory Billa Clintona. Na úvodním snímku jsou 

oba kandidáti s new yorským arcibiskupem. Všichni tři sedí uprostřed snímku za 

stolem, Bush nalevo a Gore napravo. Mezi nimi sedí arcibiskup. Oba kandidáti se na 

sebe dívají a před arcibiskupem si podávají ruku. Arcibiskup má ruce spojené před 

sebou a v obličeji uznalý výraz. V řadě před nimi a za nimi sedí další lidé. Všichni jsou 

velmi slavnostně oblečeni a stoly jsou vyzdobeny a prostřeny k večeři. Článek se 

jmenuje A Time For a Prayer (česky Čas na modlitbu) a společně s fotografií naznačují, 

že výsledky voleb bude velmi těsný.

Dále je článek doplněn středně velkou grafikou110 Spojených států amerických 

s odhadem volebních výsledků. V grafice je použito modro červené rozlišení. Čím 

červenější státy jsou, tím více pravděpodobně připadnou ve volbách Bushovi, stejně 
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Viz Příloha č. 64.
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Viz Přílohy č. 65 a 66.
109 Viz Příloha č. 67.
110

Viz Příloha č. 68.
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úměra platí pro modrou barvu a demokratického kandidáta Gorea. Grafika také 

obsahuje malé ilustrace postaviček k tabulce nerozhodnutých voličů. Na poslední straně 

článku je pak drobná fotografie Gora a Clintona s jejich manželkami. 

4.3.2.6 Číslo 19, 6. 11. 2000

 Článek Who’ll have the Last Laugh?

V článku z posledního předvolebního čísla se rozebírá, jaké šance mají jednotliví 

kandidáti. Předvolební průzkumy byly velmi vyrovnané a spekuluje se, jaký vliv bude 

mít účast Ralpha Nadera ve volbách. Na úvodní dvoustraně ke článku je přes celou její 

plochu otisknuta fotografie111. Jde o neformální reportážní snímek z předvolebního 

putování George W. Bushe. Na snímku zleva stojí Bush, vlivný republikán John 

McCain, Bushův bratr a guvernér státu Florida Jeb Bush, spolupracovnice Kim a 

Bushova žena Laura, která sedí v pravém dolním rohu snímku. Všichni na fotografii 

působí velmi uvolněně a v dobré náladě. Bush kouká nad sebe a něco výrazně 

gestikuluju, ženy ho s úsměvem sledují. McCain a Bushův bratr jsou k sobě natočeni a 

se smíchem se baví. Fotografie je černobílá, vyfocená v místnosti, většina pozadí jsou 

bílé stěny a podlaha, ze dveří za postavami vychází světlo. Fotografie je kompozičně 

vyrovnaná a především zajímavá množstvím zobrazených emocí a míry uvolnění 

postav. Je v kontrastu s většinovými obrazovými materiály, na nichž jsou kandidáti a 

jejich spolupracovníci spíše vážní.

Na další dvoustraně je též velká fotografie112, na které je zobrazený Al Gore jak 

se plácnutím rukou zdraví s malým chlapcem. Fotografie je zřejmě pořízena na nějakém 

předvolebním meetingu, v pozadí jsou další postavy, které se smějí. Gore se na snímku 

ale viditelně potí, což narušuje jinak také uvolněnou a familiární atmosféru snímku. 

Fotografie je taktéž černobílá. Na poslední straně je na menší fotografii zobrazen třetí 

kandidát Ralph Nader, jak mluví do množství mikrofonů umístěných na řečnickém 

pultíku. Za ním je transparent na jeho podporu. Nader gestikuluje levou rukou. 

Fotografie je černobílá. Oproti předchozím dvěma snímkům je mnohem méně obsahově 

zajímavá, protože na ní nejsou zachyceny emoce.

                                               
111 Viz Příloha č. 69.
112

Viz Příloha č. 70.



63

4.4 Volby 2004

Datum voleb: 2. 11.

Kandidáti na prezidenta: John Kerry (Demokratická strana); George W. Bush

(Republikánská strana); John Edwards113

Kandidáti na viceprezidenta: John Edwards (Demokratická strana), Richard (Dick) 

Cheney (Republikánská strana)

Ve volbách v roce 2004 obhajoval prezidentský post George W. Bush a 

z demokratických primárek vzešel jako jeho hlavní konkurent tehdejší senátor za stát 

Massachusetts John Kerry, ačkoliv dlouhou dobu byl za favorita považován Howard 

Dean. Ten je zároveň často považován za politika, který jako první během své kampaně 

v primárkách úspěšně využil internetu (KAYE, 2010).

Zatímco ve volbách v roce 2000 se pozornost veřejnosti soustředila na vnitřní 

politiku, v roce 2004 byly hlavními tématy diskuze válka v Iráku a národní bezpečnost.

Ačkoliv rostla v tomto období nezaměstnanost, státní dluh i počet vyhlášených 

bankrotů, pro téměř polovinu Američanů byla válka v Iráku nejdůležitější otázkou 

(HEIDEKING, MAUCH, 2012: 415). Volby byly do poslední chvíle vyrovnané 

podobně jako ty z roku 2000 a veřejnost jim přikládala velký význam, což lze sledovat 

na volební účasti, která byla výjimečná. K volbám přišlo téměř 60% voličů, což byla 

nejvyšší volební účast od roku 1960, kdy se ve volbách rozhodovalo mezi Johnem 

Fitzgeraldem Kennedym a Richardem Nixonem (HEIDEKING, MAUCH, 2012: 414). 

Volby vyhrál s 50,7% hlasů voličů Bush, Kerryho volilo 48,3 % voličů. O výjimečné 

volební účasti svědčí i fakt, že Kerryho volební zisk by ve všech předchozích 

prezidentských volbách stačil na vítězství. Ve volbě volitelů získal Bush 286 a Kerry 

251 hlasů (KARAS, KUPKA, 2012:35).

                                               
113 „V Minnesotě jeden Kerryho volitel hlasoval pravděpodobně pro Edwardse jako pro prezidenta místo 
jako pro viceprezidenta (KARAS, KUPKA, 2013: 35).“
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4.4.1 Time, ročník 164

Většina článků věnujících se předvolební kampani byla v tomto ročníku uvozena 

logem114. Toto logo mělo kruhový tvar a bylo v něm na pozadí americké vlajky číslo 

evokující letopočet 04.

4.4.1.1 Číslo 12, 27. 9. 2004

 Článek Blue Truth, Red Truth

Prvním obrazovým materiálem k tomuto textu, který popisuje využití médií 

v kampani z pohledu republikánů a demokratů, je velká fotoilustrace115 rozkládající se 

přes úvodní dvoustranu. Jsou na ní 3D papírové brýle, na nichž je vždy jedno sklíčko 

modré a jedno červené. Stejně je tomu i na této ilustraci, přičemž v modré i červené 

výplni se zračí stejná fotografie Dana Rathera116 jen v odlišných barevných filtrech.

Barvy odkazují k Demokratické a Republikánské straně a k tomu, jak se v průběhu 

kampaně obě strany snaží naklonit si co nejvíce příznivců. 

Dvě tematicky sobě velmi podobné barevné fotografie117 jsou otištěny na 

následující dvoustraně. Horní polovinu levé strany zabírá snímek Bushe, který prochází 

uličkou mezi příznivci, kteří jsou po levé i pravé straně snímku za zábradlím a vztahují 

k Bushovi ruce a chtějí se s ním pozdravit. Fotografie je vyfocena z nadhledu a výšky 

tak, že objektiv musel být téměř přímo nad Bushem. Veškerá pozornost se soustředí na 

Bushe díky jeho centrálnímu postavení ve snímku a rukám příznivců, které směřují 

natažené k němu. Na pravé straně je ve zcela stejném formátu otištěna fotografie, na 

které je opět ve středu snímku Kerry, který stojí na pódiu a je též obklopen početným 

publikem. Fotografie je pořízena z velké dálky z mírného nadhledu. Veškerá pozornost 

opět směřuje ke kandidátovi, který je situován v samém středu snímku a navíc je na něj 

snímek zaostřený. Zbytek fotografie je poměrně výrazně rozmazaný. Ani jednomu 

z kandidátů není na fotografiích vidět do obličeje.

                                               
114

Viz Příloha č. 157.
115

Viz Příloha č. 71.
116

Dan Rather je vlivný americký politický novinář, který v průběhu kampaně 2004 zveřejnil materiály, 
které zpochybňovaly Bushovu službu v armádě (GIBBS, 2004).
117

Viz Příloha č. 72.
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K závěru článku se váží dvě ilustrace118. Na jedné je přehled médií a vlivných 

lidí, kteří se váží k jedné nebo druhé straně, případně podporují jednoho nebo druhého 

kandidáta. V tomto boxu, který zabírá téměř celou stranu, jsou drobné fotografie a 

obrázky. Levá strana boxu, vážící se k demokratické straně, je modrá, pravá 

(republikánská) strana je červená. Stejné barevné rozlišení je použito i na poslední 

straně, na které je malý box s portréty obou kandidátů119.

4.4.1.2 Číslo 13, 4. 10. 2004

 Článek Inside the Debate Strategies

První dvoustraně textu dominuje ilustrace120, která má dvě části. Jsou na ní 

karikatury Kerryho a Bushe stojících u řečnických pultíků. Oba muži jsou oblečeni ve 

světlých košilích. Kerry se na ilustraci drží za bradu, má zamyšlený výraz a druhou 

rukou se opírá pultík a drží v ní lístečky s poznámkami. Na pultíku má položené dvě 

knihy a šálek. Zepředu na pultíku má připnutý papír se strojově napsaným nadpisem 

Things to Remember… a pod ním tři body, kterých by se měl držet při debatách. 

Obdobný nápis má na svém pultíku i Bush. Ten stojí za pultíkem, pravou rukou se ho 

drží a v levé má podobně jako Kerry lístečky s poznámkami. Na pultíku má kelímky od 

kávy. Ilustrace jsou vyvedeny v jemných přírodních barvách. 

Téměř celá horní polovina následující dvoustrany je pak zaplněna drobnými 

fotografiemi121 z předchozích historicky významných debat. Najdeme zde prezidenty 

Nixona, Forda, Reagana, Cartera, Bushe staršího a Bushe mladšího v debatě s Alem 

Gorem. Fotografie jsou propojeny popisky. 

4.4.1.3 Číslo 14, 11. 10. 2004

 Článek What Do Women Want

Text se zabývá tím, jak ženy a jejich volební preference mohou ovlivnit 

výsledek voleb. Velká barevná úvodní fotografie122 přes tři čtvrtiny první dvoustrany 

                                               
118

Viz Příloha č. 73.
119

Viz Příloha č. 74.
120

Viz Příloha č. 75.
121 Viz Příloha č. 76.
122

Viz Příloha č. 77.
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zobrazuje ženu, která nad hlavou drží americkou vlaječku. Žena je na fotografii 

z profilu a ve výseku je pouze její hlava a zdvižená paže. Pozadí tvoří modro bílé nebe, 

se kterým v popředí stojící žena kontrastuje díky svému tmavému oblečení. Středem 

fotografie je pak veden titulek. Snímek dobře ladí s tématem textu. 

Na další dvoustraně je dvojice fotografií123 Kerryho a Bushe procházejících mezi 

svými příznivci. Oba snímky jsou barevné a kandidáti jsou zachyceni uprostřed celé 

kompozice a v pozadí je viditelné publikum. Na poslední straně textu jsou pak tři malé 

fotografie124 žen, které zastupují tři skupiny voliček: ty co budou volit Bushe, ty které se 

přiklání ke Kerrymu a ty nerozhodnuté. 

4.4.1.4 Číslo 15, 18. 10. 2004

 Článek Crunch Time

K textu se váže titulní strana čísla. Na té je barevná karikatura125 Bushe a 

Kerryho. Ti stojí u stolku, na němž je sčítací zařízení a přetahují se o volební lístek, 

který se jim již téměř podařilo roztrhnout. Bush je oblečený v červeném obleku 

s červenou kravatou, Kerry má na sobě modrý oblek i kravatu. Oba mají na hlavách 

stejné cylindry s motivem americké vlajky, které jsou typické pro americkou pop 

kulturní postavu symbolizující americké vlastenectví Strýčka Sama (anglicky Uncle 

Sam). Ve tvářích mají oba rozčilený výraz a ústa mají otevřená, jako by na sebe křičeli. 

Ilustrace je doplněná titulkem Too Close to Call. Ilustrace i titulek poukazují na fakt, že 

výsledky voleb budou podobně jako v roce 2000 velmi těsné. 

Uvnitř čísla je hlavní článek uveden dvěma barevnými fotografiemi126, z nichž 

každá zabírá celou jednu stranu. Na levé straně je Kerryho portrét během projevu. Ve 

tváři má vážný výraz a jeho pravá ruka je na fotografii natažená dopředu v rámci 

gestikulace při projevu. Na fotografii vidíme mikrofon a celý snímek má černé pozadí. 

Na pravé straně je v podobné situaci zachycen Bush. Také hovoří a gestikuluje rukou, 

jen pozadí snímku tvoří světle modré nebe. Oba kandidáti jsou v rámci fotografií 

natočeni směrem do středu dvoustrany. Na následující straně je box s přehledem 
                                               
123

Viz Příloha č. 78.
124

Viz Příloha č. 79.
125 Viz Příloha č. 80.
126

Viz Příloha č. 81.
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důležitých témat předvolební diskuze. Každé téma je uvedeno drobnou kresbou. V boxu 

je i malá barevná momentka z průběhu druhé debaty. V popředí hovoří Bush do 

mikrofonu, zatímco Kerry v pozadí sedí u svého stolečku. 

 Článek Fighting For Every Last Vote

Text se dívá na kampaň z nezvyklého úhlu, popisuje práci dobrovolníků a 

regionálních volebních kanceláří. Úvodní dvoustrana působí neuspořádaně, protože ji 

tvoří koláž127 osmi menších fotografií, na nichž jsou výjevy z organizace předvolební 

kampaně na regionální úrovni. Fotografie jsou rozmístěny na černém pozadí, které 

prosvítá mezi jednotlivými snímky. Jsou zde snímky interiérů volebních kanceláří ale i 

fotografie dobrovolníků registrujících voliče nebo z vystoupení regionálních aktivistů.

Dále text doplňují dva větší barevné snímky umístěné samostatně. První z nich 

je fotografie128 jednoho aktivisty, který u večeře pronáší projev k zúčastněným. 

Aktivista stojí vyvýšený na židli a hovoří s rukama ve vášnivé gestikulaci. Okolo stolu 

sedí i stojí další zúčastnění, ale vypadá to, že mu nevěnují velkou pozornost. Všude po 

místnosti jsou rozmístěny znaky americké státnosti. Na poslední fotografii129 je Kerry, 

jak si na zahradě přes živý plot potřásá rukou s příznivcem Bushe a Cheneyho, který 

v ruce drží jejich leták. Vedle Kerryho jsou jeho osobní strážci.

4.4.1.5 Číslo 16, 25. 10. 2004

 Článek How the Wedge Issues Cut

Článek se soustředí na rozhodující témata kampaně kromě války v Iráku. První 

dvoustraně dominuje fotoilustrace130, která se táhne po diagonále od levého horního 

rohu dvoustrany až po ten pravý dolní. Vlevo nahoře je v černém pásu zobrazena hlava 

Kerryho, vpravo dole je Bush. Oba muži jsou natočeni k sobě a mezi nimi jsou graficky 

zobrazené jejich výroky na témata kmenových buněk, manželství homosexuálů a 

potratů. Klíčová slova jsou ve výrocích barevně zvýrazněna. V levém dolním rohu, 

dvoustrany je umístěn titulek a v pravém horním rohu je část textu. 
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Viz Příloha č. 82.
128

Viz Příloha č. 83.
129 Viz Příloha č. 84.
130

Viz Příloha č. 85.
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Po otočení listu vidíme další drobné snímky v horní části dvoustrany131. Jde o 

snímky ilustrující tři témata, která rozdělují oba kandidáty a jejich příznivce, a která 

byla již uvedena na první straně. Všechny snímky jsou barevné a u každého z nich je 

uveden výrok obou kandidátů na dané téma. Ve spodní části strany je pak malá grafika 

s výsledky průzkumu veřejného mínění o daných tématech.

4.4.1.6 Číslo 17, 1. 11. 2004

 Článek The Morning After

Na článek odkazuje netradiční titulní strana132. Její dominantou není fotografie, 

jak tomu bývá obvykle, ale hlavní je tentokrát text. Ten je napsán poměrně drobným 

písmem s titulkem The Morning After a emotivně poukazuje na fakt, že americká 

společnost je rozpolcená a že, ať vyhraje kterýkoliv kandidát, bude pro americkou 

společnost náročné překlenout propast, která vznikla mezi jejími skupinami i mezi ní a 

zbytkem světa. Pozadí textu tvoří fotografie východu slunce a text je doplněný 

drobnými portréty Kerryho a Bushe.

Uvnitř čísla uvádí článek barevná fotografie133 předměstských domků. V záběru 

jsou dvě cedule umístěné před domy oznamující volební preference jejich obyvatel. Obě 

cedule jsou barevně téměř totožné. Ta, která je na snímku v popředí a méně ostrá, přesto 

čitelná, říká Kerry, Edwards, na druhé, která je v pozadí a je na ní zaostřený objektiv 

fotoaparátu, je nápis Bush, Cheney. Snímek nápaditě vystihuje situaci, kdy se preference 

voličů liší nevyzpytatelně doslova dům od domu. Další dvoustrana pak přináší dva 

černobílé snímky134 umístěné ve středu dvoulistu, přičemž jeden je zarovnaný více 

doleva a druhý více doprava. Na každé z fotografií je jeden z kandidátů zobrazený se 

svými spolupracovníky. Horní snímek zobrazuje Kerryho po třetí debatě, jak v šatně 

objímá svého poradce, na druhé fotografii je Bush s republikánem Johnem McCainem 

v rozhovoru s novináři. Oba snímky působí uvolněně a neformálně. Na posledních 

stranách je pak drobná grafika s předvolebními průzkumy a dvě malé ukázky ze 

závěrečných negativních televizních reklam obou kandidátů.
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Viz Příloha č. 86.
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Viz Příloha č. 87.
133 Viz Příloha č. 88.
134

Viz Příloha č. 89.
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 Článek What Could Go Wrong This Time

Titulek článku naráží na sporné výsledky předcházejících voleb a text popisuje, 

že možností, jak může dojít k nepřesnostem, je mnoho. Na úvodní dvoustraně jsou dvě 

barevné fotografie135. V levém dolním rohu je snímek, který z nadhledu zobrazuje 

voliče u hlasovacích zařízení. Zařízení jsou rozmístěna ve dvou řadách a v každé z nich 

jich je zhruba patnáct. Na druhém snímku je dobrovolník, který stojí ve skladu 

s hlasovacími zařízeními a v ruce drží desky. Připravuje se na předvolební test těchto 

strojů. Následující dvoustrana je pak velkou grafikou mapy Spojených států amerických

s předpokládanými výsledky voleb a průzkumy veřejného mínění doplněná o drobné 

fotografie a texty. Zvláštní pozornost je zde věnována státům, které by mohly být ve 

volbách rozhodující. 

 Článek Who Will Make the US Safer?

Úvodní dvoustrana článku je celá pokryta barevnou fotografií136, na které muž 

lepí znak Spojených států amerických na tmavomodrý řečnický pultík. Muž se k pultíku 

naklání v levé straně snímku. Fotografie zároveň tvoří podklad pro titulek a perex, které 

jsou v pravém horním rohu dvojlistu. Následující dvoustrana137 je vizuálně vydařená. 

V horní polovině levé strany je černobílá fotografie Bushe hovořícího za pultíkem na 

předvolebním meetingu. Fotografie je pořízena z podhledu, proto na ní není vidět 

publikum a většinu pozadí tvoří nebe. Bush je uprostřed snímku opřený o pultík a 

hovoří do mikrofonu. Stejné umístění má na pravé straně obdobná černobílá fotografie 

Kerryho. Ten stojí v pravé části fotografie na podiu, v ruce drží mikrofon, do kterého 

hovoří a natahuje ruku směrem k publiku. Snímek je zjevně pořízen v podvečer. Nejvíce 

světla se nachází v levé části fotografie a osvětluje tak hlavy příznivců pod podiem a 

obličej a přední část Kerryho těla. V pozadí je opět vidět nebe. Obě fotografie spolu 

tvoří vynikající celek.

Na následující straně je fotografie138 amerických vojáku, kteří stojí a poslouchají 

projev svého velitele. Fotografie je pořízena od domnělého podia, a tak je vojákům 
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dobře vidět do tváře. V pozadí za nimi je americká vlajka. Na posledním snímku139 je 

zachycen kufřík, v němž jsou kódy ke spuštění jaderné války, a který nese muž 

v obleku. Na snímku jsou pouze jeho nohy a ruka, která drží kufřík. Polovinu fotografie 

zabírá stín jeho postavy. Oba poslední snímky odkazují k tématu bezpečnosti, které bylo 

vzhledem k probíhající válce hlavním tématem voleb 2004.

4.4.2 Newsweek, ročník 144

V tomto ročníku byly články s volební tematikou zveřejňovány především 

v rubrice U. S. Affairs a jejich jednotícím grafickým prvkem byl modrý nebo červený 

pruh s hvězdami. Někdy se také na stránkách objevovalo logo Campaign 2004

odkazující na probíhající prezidentskou kampaň.

4.4.2.1 Číslo 13, 27. 9. 2004

 Článek Kerry’s New Call to Arms

Text pojednává o výměně týmu poradců Johna Kerryho. Kerry je zobrazen hned 

na úvodní dvoustraně článku, přičemž fotografie140 zabírá její dvě třetiny. Kerry je zde 

zobrazen v protisvětle, proto je viditelná téměř jen jeho silueta proti světlému nebi. Je

zachycen zboku, v levé ruce drží mikrofon, pravou rukou gestikuluje a ukazuje do 

dálky, jeho pohled směřuje tam, kde tušíme publikum. Za ním je na fotografii viditelný 

řečnický pultík. Fotografie umně využívá světelné situace za soumraku a protisvětla. 

Fotografie je doplněna výrazným bílým titulkem.

Další dvoustrana141 je ve spodní části orámována boxem, ve kterém jsou 

představeny bývalý a nový poradní tým Johna Kerryho. Kromě textu jsou v boxu 

zobrazeny i portréty jednotlivých poradců, které jsou vystřižené, takže působí jako 

vznášející se hlavy. V pravé horní části dvoustrany je umístěna fotografie střední 

velikosti, na které Kerry diskutuje se svými poradci. Kerry sedí v pravém dolním rohu 

fotografie a je upozaděn. Hlavní pozornost je na fotografii věnována jeho stojícím 
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poradcům, z nichž jeden velmi výrazně gestikuluje. Fotografie je tmavá vlivem 

vnitřního nedostatečného osvětlení.

4.4.2.2 Číslo 14, 4. 10. 2004

 Článek How to Pick a War President

Článek je uveden velkou fotografií142 přes tři čtvrtiny dvoustrany. Jsou na ní 

zobrazeni povstalci v Iráku. Fotografie je černobílá. Dva povstalci jsou v popředí 

fotografie a mají zahalené obličeje. Nejvýraznějším prvkem celé fotografie jsou zbraně, 

které drží povstalci v rukou zvednuté hlavněmi vzhůru, jakoby se jimi fotografovi 

chlubili, a které vynikají oproti světlému pouštnímu pozadí. Titulek v bílé a šedé barvě 

ze strany dramaticky vystupuje. V pravém sloupci dvoustrany je vytištěna malá barevná 

fotografie, na níž je zachycen George W. Bush a irácký předseda vlády Ayad Allawi.

Zbytek obrazového materiálu k tomuto tématu je vizuálně jednotný s úvodní 

fotografií. Velká fotografie143 přímo ve středu následující dvoustrany zobrazuje kupy 

zbraní. Hromada zbraní je v popředí fotografie a také je na ně fotografie zaostřena. 

V pozadí ale již mimo ostrost snímku můžeme vidět americké vojáky v uniformách a 

helmách. Tato fotografie je černobílá stejně jako fotografie poslední144. Ta se nachází na 

následující straně v pravém horním roku. Jsou na ní irácké děti hrající si na vojáky a 

zabírají téměř celou plochu fotografie. Mají také zahalené tváře a medvídek vyobrazený 

na triku jednoho z chlapců je v ostrém kontrastu s trubkami, které chlapci drží jako 

zbraně. Všechny tři fotografie tvoří jednotný celek. 

 Článek The Ground Game

Text se věnuje tématu registrace voličů k volbám a tomu, jak je k volbám 

přilákat. Doplňuje ho jedna střední barevná fotografie145, na které je dobrovolnice, která 

v ulicích sbírá podpisy občanů registrujících se k volbám. V levé části fotografie drží 

žena papírovou maketu George Bushe. Registraci přihlíží dvě děti.
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4.4.2.3 Číslo 15, 11. 10. 2004

 Článek 90 Minutes Later, A New Race

Přes střed první dvoustrany článku je umístěna velká fotografie146 z prezidentské

debaty. Tématem článku je stav předvolebních preferencí po debatách a to, jak mohou 

debaty ovlivnit výsledek voleb. Na fotografii jsou Bush a Kerry proti sobě v rivalské 

pozici u svých řečnických pultíků Kerry je zobrazen na levé straně fotografie, Bush na 

pravé. Oba muži na sebe navzájem hledí, Bush gestikuluje- Mezi nimi je velký prostor. 

Pozadí je jasně modré a na něm je vyobrazený znak prezidentských debat a jeden 

z amerických symbolů orel, který v drápech drží nápis The Union And The Constitution 

Forever. Fotografii dominují barvy modrá a červená.

Článek doplňují další dvě fotografie147. Na jedné z nich je vyobrazen Kerryho 

poradce, jak sleduje na televizoru průběh debaty. Na druhé je naopak poradkyně Bushe 

hovořící v davu do mikrofonů médií. Poslední strana je věnována grafice s názvem 

Between the Lines, která obsahuje výroky kandidátů na různá témata, mapku Iráku, 

malá fotografie výbuchu iráckého ropovodu a drobné portréty obou kandidátů. Barevně 

je grafika laděna do modré, červené a černé, přičemž modrá barva je přiřazena Kerrymu 

(demokratický kandidát) a červená Bushovi (republikánský kandidát).

4.4.2.4 Číslo 16, 18. 10. 2004

 Článek Can a Billionaire Beat Bush?

Na titulní straně148 čísla z 18. 10. je portrét miliardáře George Sorose. Tématem 

čísla je jeho finanční podpora demokratické kampani s cílem porazit George W. Bushe. 

Na titulní straně je jeho tvář s vážným výrazem na bledě modrém pozadí. V pravém 

dolním rohu titulní strany je zlato bílý titulek.

Uvnitř čísla je pak článek uveden velkou fotografií149 přes dvě třetiny 

dvoustrany, kde je zachycen Soros, jak nastupuje do auta. V pozadí je bílá cihlová 

budova, takže černé auto a Sorosova tvář dobře vynikají. Z pravé strany do fotografie 
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vstupuje kamera, což zdůrazňuje mediální zájem. Celá strana je vyvedena na černém 

pozadí. Další fotografie ke článku jsou poměrně nezajímavé momentky z předvolebního 

klání, na jedné hovoří Soros se dvěma muži, na druhé jsou zobrazeni aktivisti ze 

Sorosovy skupiny během náboru. Dále jsou u článku dvě malé fotografie s příklady 

Sorosovy negativní kampaně směřované proti Bushovi. Materiály nejsou příliš 

tematicky ani formálně zajímavé.

 Článek The Slog of War

Článek rekapituluje průběh kampaně po dvou ze tří debat. Úvodní dvoustrana je 

pokryta velkou barevnou fotografií150, která zachycuje Bushe a Kerryho v rozhovoru. 

Oba muži jsou zobrazeni po pás a usmívají se. Bush gestikuluje rukou, která je na 

snímku rozmazaná. Pozadí fotografie je tmavé, stejně jako většina snímku. V pravé 

části snímek překrývá kontrastní světlý titulek.

Na následující straně nalezneme dvě menší barevné momentky z průběhu 

debat151. Oba jsou umístěny nad sebou ve středu dvojlistu. Na horním snímku je Bush 

v průběhu své promluvy. V pravé ruce drží mikrofon, levou má rozmáchlou v gestu, 

kterým doprovází svůj zapálený výraz v obličeji. Pozadí je modro červené a napravo za 

Bushem je vidět Kerryho stoleček a jeho ruka, která si dělá poznámky. Spodní snímek 

naopak zachycuje zejména Kerryho. Ten je vidět přes Bushe, který je sice v popředí 

snímku ale zcela mimo jeho ostrost, tím se veškerá pozornost soustředí na Kerryho, 

který se zpoza Bushovy ruky usmívá. Pozadí je čistě modré. Oba snímky dobře 

zobrazují jednoho kandidáta za přítomnosti toho druhého, který je ale zcela upozaděn. 

4.4.2.5 Číslo 17, 25. 10. 2004

 Článek To The Bitter End

Článek se věnuje stavu kampaní po debatách. Přes téměř celou úvodní 

dvoustranu je otištěna fotografie152 z průběhu debaty. Jsou na ní zachyceni Kerry a Bush 

z velkého nadhledu, jak stojí u svých pultíků a debatují. Fotografie je pořízena z dálky a 

fotograf stál až nad osvětlovací konstrukcí, ta je tudíž na fotografii také zachycena. Ve 
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spodní části fotografie sedí u stolku moderátor. Hlavní kompozice je výrazně 

symetrická. Barevně fotografii dominuje červená barva koberce, která zabírá většinu 

plochy fotografie, doplněná o modré pozadí a černou barvu konstrukce. Fotografie 

evokuje odstup a pohled shora, který je třeba k zhodnocení průběhu kampaní. 

Na následující straně je text článku doplněn dvěma fotografiemi153. Na jedné je 

zachycen Kerry s Johnem Edwardsem, jak mávají a zdraví své příznivce, na druhé je ve 

stejném gestu zachycen Bush. Fotografie jsou umístěny ve středu strany, širší stranou 

k sobě.

 Článek Bush’s record

Text, který hodnotí první uplynulé čtyři roky Bushe v úřadu prezidenta je 

uveden jeho barevnou fotografií154 v Oválné pracovně. Bush sedí za stolem a v rukou 

drží dokument. Za jeho zády je americká vlajka. Na následující straně pak text doplňují 

čtyři drobné snímky155 z průběhu jeho vlády. Na prvním podepisuje v obležení 

spolupracovníků omezení daní z roku 2001, další snímek zachycuje briefing na zahradě 

jeho sídla v Texasu, třetí fotografie pochází 11. září 2001 z trosek Světového 

obchodního centra a poslední snímek zachycuje Bushe v uniformě amerického letectva 

ve spojitosti s válkou v Iráku. 

4.4.2.6 Číslo 18, 1. 11. 2004

 Článek The Next Florida?

Text odkazuje k volbám z roku 2000, které byly ve svém výsledku nezvykle 

těsné, a rozhodujícím státem celých voleb se stala Florida. V roce 2004 se 

předpokládalo, že podobný zlomový efekt budou mít výsledky ze státu Ohio. Na úvodní 

dvoustraně článku je portrét156 zaměstnance volebního úřadu, který stojí uprostřed 

fotografie a kolem něj jsou rozmístěna hlasovací zařízení připravena k rozvozu do 

jednotlivých okresů. Muž stojí vzpřímeně s rukama spojenýma před tělem a působí jako 
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strážce hlasovacích zařízení. Fotografie se rozkládá přes více než tři čtvrtiny strany, 

pouze pravý okraj dvoustrany zabírá jeden sloupec textu. 

Článek pokračuje na další dvoustraně. Na první z nich je v horní polovině 

fotografie157 Kerryho se třemi dalšími muži na honu. Všichni jsou oblečeni do 

maskovacího oblečení, v rukou nesou lovecké pušky a po boku jim jde lovecký pes. 

V pozadí je pole se slámou. Celá fotografie je v přírodních tónech, což je barevnost 

velmi nezvyklá pro předvolební fotografie a fotografie působí poměrně nepatřičně 

vzhledem k tématu. Na další straně je ve stejném poměru v horní polovině snímek 

George Bushe158. Fotografie je focena z podhledu zpod podia. Pravou část fotografie 

zakrývá slaměný otep a zpoza něj vystupuje Bush s mikrofonem, hovořící k publiku. 

Sláma spojuje tuto fotografii s předchozím snímkem. 

4.5 Volby 2008

Datum voleb: 4. 11.

Kandidáti na prezidenta: Barack H. Obama (Demokratická strana), John S. McCain,

III (Republikánská strana)

Kandidáti na viceprezidenta: Joseph (Joe) R. Biden, Jr. (Demokratická strana), Sarah 

L. H. Palin (Republikánská strana)

Rok 2008 byl rokem, kdy byl ve Spojených státech amerických poprvé do úřadu 

prezidenta zvolen kandidát afroamerického původu. Demokratický kandidát Barack 

Obama, který měl v primárkách těžkého soupeře ve favorizované bývalé první 

dámě Hillary Clintonové, se o post prezidenta utkal se zkušeným republikánským 

kandidátem, veteránem z války ve Vietnamu a arizonským senátorem Johnem 

McCainem.

Do poloviny září byl McCain v průzkumech v mírném předstihu před Obamou. 

V té době se ale rapidně zhoršil stav americké ekonomiky, který již delší dobu 
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vykazoval velké problémy (MILLER CENTER, 2013a). Na hraně globální ekonomické 

krize se Obama jevil jako lepší kandidát. V televizních debatách působil vyrovnaně, 

klidně a kompetentně k řešení ekonomických problémů. Zároveň se celá Obamova 

kampaň soustředila okolo tématu změny a naděje (hope and change), což byly 

vynikající hesla a celková strategie pro krizovou dobu. V očích voličů byl Obama 

schopnější řešit ekonomickou krizi než McCain (MILLER CENTER, 2013a). Ten 

v kampani zaznamenal krátkodobý nárůst popularity, když za svou kandidátku na 

viceprezidentku zvolil Saru Palin. Kontroverzní členka konzervativního křídla 

Republikánské strany získala McCainovi některé hlasy, nicméně ve výsledku byl 

zkušený Joe Biden vhodnějším kandidátem na tento post (MILLER CENTER, 2013a).

Zároveň Obama těžil z faktu, že mnoho voličů ze špatného stavu ekonomiky vinilo 

republikánskou vládu (KARAS, KUPKA, 2012: 36).

Za Obamovým vítězstvím z velké části stála velmi dobře organizovaná moderní 

kampaň, ve které jeho tým naplno využil možností, které mu nabízela nová média. I 

díky této strategii Obama získal jasnou většinu ve skupině prvovoličů, z nichž velká část 

byli Afroameričané. U voličů registrovaných již v roce 2004 si oba kandidáti vedli 

obdobně (MILLER CENTER, 2013a). „Volební kampaň v roce 2008 vedl mimořádně 

profesionálně, vedle charismatu, mladistvého vzhledu, a výjimečných řečnických 

schopností, kterými se pro mnohé stal „nástupcem“ J. F. Kennedyho, zaujal také 

výběrem kvalitních spolupracovníků“ (KARAS, KUPKA, 2012: 36).

Volební účast byla opět po čtyřech letech rekordní. K volbám přišlo 131,4 

milionu voličů, z nichž 52,9% dalo hlas Obamovi a 45,6% volilo McCaina. Ještě 

výraznější vítězství zaznamenal Obama v hlasování volitelů, kde získal 365 hlasů oproti 

173 hlasům pro McCaina (KARAS, KUPKA, 2012: 36). Kromě států dlouhodobě 

podporujících demokratické kandidáty, zvítězil i v některých tradičně republikánských 

státech jako jsou Virginia, Florida nebo Indiana (MILLER CENTER, 2013a).

4.5.1 Time, ročník 172

4.5.1.1 Číslo 13, 29. 9. 2008

 Článek Maxed-out Moms
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Tento článek pojednává o skupině nerozhodnutých voliček, a o tom, jaký by 

potenciálně mohly mít zásadní vliv na výsledek voleb. Jako podstatný faktor je zde 

zmiňován fakt, že vliv na rozhodování voliček by mohla mít skutečnost, že 

republikánský kandidát John McCain si za kandidátku na viceprezidentku zvolil ženu 

Saru Palin.

Článek je doprovázen koláží dvanácti čtvercových fotografií na pravé straně 

dvoustrany159. Fotografie svým formátem a velikostí připomínají snímky zveřejňované 

na fotografické sociální síti Instagram. Fotografie jsou velmi citlivě vybrány a sestaveny 

do mřížky 3(na šířku)x4(na výšku), jednotlivé fotografie jsou odděleny tenkou bílou 

mřížkou.

Na fotografiích jsou zobrazeny typicky ženské detaily ve spojitosti s volební 

tematikou a národními symboly. Můžeme zde vidět například volební odznaky připnuté 

na dámské kabelce nebo přímo na oblečení, na dvou z nich jsou nápisy Women for 

Obama a Women for McCain. Na jedné fotografii kolem odznaku splývají dlouhé plavé 

kadeře, na jiné odznak přidržuje ruka s dlouhými rudými nehty a prstýnkem. Dále je 

zastoupena žena ve vestě s motivem americké vlajky, ruce držící republikánský plakát 

či červenou rtěnku, matka s dvěma dětmi a mávátkem republikánské strany. Na žádné 

z fotografií není ženám vidět tvář, což více zdůrazňuje americkou symboliku a volební 

motivy. Všechny fotografie jsou vyvedeny v barvě a barevnosti dominují americké 

národní barvy červená, modrá a bílá, které také jednotlivé fotografie povedeně spojují 

v sourodý celek.

Na další dvoustraně časopisu, kde pokračuje text, je pak otisknuta fotografie, na 

níž je možné vidět řadu obutých nohou. Nohy stojí podle jasných světelných podmínek 

venku, pravděpodobně při nějaké formální události jako je proslov kandidátů na 

prezidenta. Většina nohou je obuta v pánských polobotkách a mezi nimi vyčnívá jeden 

pár nohou v červených lakovaných lodičkách na vysokém podpatku. Fotografie je 

kompozičně výborně sestavena a rudé lodičky jsou v centru pozornosti čtenáře nejen 

díky své výrazné barvě a výjimečnosti mezi ostatní obuví, ale také proto, že se nachází 
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ve středu obrazu. Fotografie odkazuje k tomu, že politický svět je stále vnímán jako 

maskulinní.

 Článek Where’s the Fire?

Ve středu dvoustrany k tomuto článku je umístěna fotografie, na které Barack 

Obama stojí uvnitř autobusu, ve kterém absolvuje předvolební kampaň. Jde o 

momentku, na které Obama stojí uprostřed autobusu a zároveň i uprostřed kompozice 

celé fotografie a uvolňuje si kravatu. Je obklopen svými spolupracovníky a rodinou. 

Napravo sedí jeho manželka a dcera, nalevo poradce, v pozadí mimo ostrost snímku 

jsou další postavy. Atmosféra snímku je uvolněná, což je ještě více zdůrazněno 

zachycením gesta uvolňování kravaty. Barevnost snímku je spíše tlumená, což je 

způsobeno nepříliš dobrými světelnými podmínkami uvnitř autobusu. 

4.5.1.2 Číslo 14, 6. 10. 2008

 Článek The Financial Crisis: Who Can Lead Us Out of This Mess?

Úvodní dvoustranu tohoto textu zabírá fotomontáž. Jejím hlavním motivem je 

labyrint vytvořený z dolarových bankovek. V něm po pás stojí Obama a McCain. 

Fotomontáž je barevná, ale výrazně převládající barvou je dolarová zeleň, protože 

labyrint zabírá celé dvě strany. Fotomontáž je výstižnou ilustrací tématu finanční krize, 

které bylo stěžejním tématem voleb 2008. Na následující straně jsou drobné portréty 

poradců obou kandidátů, tři portréty z každého tábora.

4.5.1.3 Číslo 15, 13. 10. 2008

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.5.1.4 Číslo 16, 20. 10. 2008

 Článek The Limits of Race

Tématem článku je reportáž z okresu Lincoln County ve státě Missouri, který 

historicky vždy volil pro následného vítěze voleb. Je sondou do volebních preferencí 

jeho obyvatel. Tento článek provází velkorysý obrazový materiál na pomezí 
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stylizovaného portrétu. Celý článek je uveden fotografií160, která se rozkládá přes pět 

celých sloupců z celkových šesti na dvoustraně. Fotografie je barevná a je na ní 

zobrazen rodinný dům na předměstí, před nímž jsou zaparkována dvě auta a je před ním 

rozmístěno deset postav. Na korbě jednoho z aut sedí a stojí čtyři děti, vedle stojí dva 

mladé páry, z nichž jeden má s sebou v náručí batole a v popředí celé fotografie stojí 

žena. Postavy jsou v obraze jasně naaranžovány. Žádná z postav se nedívá do objektivu, 

proto působí nepřítomně. Fotografie je rovnoměrně zaplněna a převládá v ní světlá 

barevnost a měkké světlo.

I další dvě fotografie k článku, uveřejněné na druhé a třetí dvojstraně textu, 

sdílejí podobnou atmosféru a vizuálně tvoří jednotný celek. První je portrétem 

„obyčejné ženy“, která zastupuje třídu drobných podnikatelů. Sedí na lavičce před svým 

kadeřnictvím a opět se kouká mimo objektiv. Fotografie je umístěna přes tři celé 

sloupce a je na dvoustraně dominantní. Poslední fotografií ze série je opět portrét 

mladého páru, který má zastupovat prvovoliče. Ti stojí před garážemi v podobné 

stylizaci jako zbylé dvě fotografie. Pro tuto sérii je také typická malá hloubka ostrosti, 

díky které jsou zdůrazněny konkrétní postavy na fotografiích.

4.5.1.5 Číslo 17, 27. 10. 2008

 Článek Does Temperament Matter? How a President’s Personality Can 

Determine Success – Or Failure – In Times Of Crisis

K tomuto článku se váže titulní strana čísla 17. Jde o koláž čtyř portrétů161. Na 

dvou z nich jsou zobrazeni kandidáti na prezidenta Obama a McCain, tyto fotografie 

jsou barevné, zbylé dvě fotografie zobrazují bývalé prezidenty F. D. Roosevelta a 

Abrahama Lincolna a jsou vyvedeny v černobílé a sépiové barevnosti. Uprostřed koláže 

je světlým písmem uveden titulek. Tváře všech čtyř osob směřují ke středu titulní 

strany, díky čemuž je vidět snaha o kompozičně vhodné vyznění celé koláže, nicméně 

celek působí díky různé obrazové kvalitě a barevnosti jednotlivých snímků mírně 

nesourodě. 

                                               
160 Viz Příloha č. 114.
161

Viz Příloha č. 115.
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Uvnitř časopisu pak článek doprovází další materiály. Největším z nich je další 

fotografická koláž162 přes celou jednu stranu, která se skládá ze stejně velkých 

čtvercových fotografií uspořádaných stejně jako koláž ke snímku u článku Maxed-out 

Moms z čísla 13. Koláž se skládá z detailů mimiky Obamy a McCaina, přičemž každý 

z nich je zachycený na polovině snímků. Fotografie tvoří velmi sourodý celek, protože 

snímky jednotlivých kandidátů pochází jednoznačně z jednoho fotografování, tudíž mají 

stejnou světelnost, pozadí a muži jsou i stejně oblečeni.  

4.5.1.6 Číslo 18, 3. 11. 2008

 Článek Why He’s Winning: The Evolution of Barack Obama

V úvodu článku je otištěna fotografie163 přes tři čtvrtiny dvoustrany, která 

zachycuje z výšky a nadhledu předvolební shromáždění příznivců Baracka Obamy. V 

pravém dolním rohu fotografie je umístěno podium, na kterém stojí Obama v bílé košili 

a gestikuluje s nataženou paží k publiku. Celou zbývající plochu fotografie zabírají davy 

příznivců, z nichž mnozí v rukách nad hlavou drží transparenty a volební letáky. 

Fotografie vyvolává dojem úspěchu a velké podpory pro Obamu. 

Na následující dvoustraně je celá jedna strana pokryta portrétem Obamy. Má 

hlavu v dlaních v zamyšleném gestu, nedívá se přímo do objektivu. Portrét je vyveden 

v tlumených barvách, nejvýraznější na fotografii je bledě modrá kravata v bílé košili. 

Článek dále doplňují dvě fotografie menších rozměrů. Na jedné je zachycen Obama 

letící ve vrtulníku, na druhé stojí v regionální volební kanceláři uprostřed snímku a je 

obklopen svými spolupracovníky. Na fotografii je patrné mírné protisvětlo.

 Článek Election Special

Článek popisuje situace, na které by se měli voliči před volbami připravit. Text 

je doprovázen třemi tematickými ilustracemi z volebních místností. První ilustrace164 je 

umístěna na pravé straně úvodní dvoustrany. Je na ní vyobrazena volební kabinka, na 

jejím boku je nápis VOTE (česky VOLIT nebo VOLTE) a pod ním odškrtnutý 

zaškrtávací čtvereček. Uvnitř kabinky je nerealisticky velký počet osob a seshora a po
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Viz Příloha č. 116.
163 Viz Příloha č. 117.
164

Viz Příloha č. 118.
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straně z kabinky vykukuje velké množství rukou a nohou s hlasovacími lístky. Nohy i 

ruce z kabinky koukají v záměrně nepřirozených polohách, které evokují chaos. 

Barevnost ilustrace se nese hlavně v temnějších tónech červené, která přechází až do 

vínové, a modré. 

Zbylé dvě ilustrace se nachází na následující dvoustraně165 a vizuálně navazují 

na tu předchozí. První z nich ukazuje volební urnu, do níž ruka vhazuje vyplněný 

volební lístek. Na urně jsou hvězdy a pruhy jako odkaz na americkou vlajku. Zpod urny 

padají na zem hlasovací lístky rozřezané na malé kousky jako ze skartovačky, které 

symbolizují selhání volebních přístrojů. Na poslední ilustraci je pak žena sedící u stolu. 

V ruce drží tužku, která je vůči ženě disproporčně velká a vyplňuje stejně tak velký 

volební lístek. Přes celý obrázek je pak nakreslený obrys velké červené ruky, která též 

drží stejnou tužku. Všechny ilustrace mají podobnou barevnost, převládá modrá, bílá a 

červená. Ilustrace jsou velmi zajímavě vytvořené a nabízejí poutavý doprovod k jinak 

v časopise převažujícím fotografiím.

4.5.2 Newsweek, ročník 152

4.5.2.1 Číslo 13, 29. 9. 2008

 Článek Why McCain Loves Misha

Text poukazuje na spojení McCaina s prezidentem Gruzie Mikheilem 

Saakashvilim. McCain vyslovil podporu prezidenta ve sporu s Ruskem o regiony 

Abcházie a Jižní Osetie. Na první dvoustraně je velká fotografie166 zabírající tři celé 

sloupce. Jde o portrét Saakashviliho, který stojí v pravé polovině fotografie. Je zobrazen 

od pasu nahoru, oblečený má oblek a kravatu. Snímek je černobílý a Saakashviliho 

tmavé sako téměř splývá s tmavým jednolitým pozadím. Z tmavé plochy vystupuje 

světlá tvář prezidenta. Jeho pohled směřuje nahoru nad fotoaparát. 

                                               
165 Viz Příloha č. 119.
166

Viz Příloha č. 120.
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Na následující straně je pak drobný černobílý snímek167 umístěný přímo ve 

středu strany. Je na něm zobrazený mladý protestující Gruzínec, za jehož zády stojí 

ruský tank, na němž sedí ozbrojení ruští vojáci. Mladík v popředí nad hlavou drží 

gruzínskou vlajku. 

 Článek When Atheists Attack

Tento článek zpochybňuje výběr Sary Palin jako kandidátky na viceprezidentku. 

Palin je na úvodní dvoustraně zobrazena na velké fotografii168. Na té je zachycena 

skupina jejích příznivců, kteří se dožadují jejího podpisu. V centru fotografie je časopis 

s portrétem Palin, který kandidátka stojící na fotografii zády podepisuje. Fotografie 

využívá zajímavého skoro až zrcadlového jevu: skutečná Palin stojí zády k fotoaparátu 

tak, že jí není vidět do obličeje, ale zároveň v rukách drží svůj vlastní portrét, který se 

iluzorně dívá do objektivu. Fotografie je barevná, ale převládají v ní tmavé barvy, na 

jejichž pozadí vyniká bílá strana časopisu s portrétem Palin.

Malá fotografie169 na následující dvoustraně se tematicky opět věnuje kandidátce 

na viceprezidenta. Na barevném snímku stojí Palin v pozadí za kandidátem McCainem 

a fotografie je na ní zaostřená. To má za efekt, že McCaina na fotografii tušíme, ale 

pozornost se soustředí na Palin, která v pozadí tleská a pohled upírá právě na McCaina.

4.5.2.2 Číslo 14, 6. 10. 2008

 Článek Worlds Apart

Ke článku Worlds Apart  se váže titulní strana170 s popiskem Mr. Cool vs. Mr. 

Hot: How They See the World. Na titulní straně je fotoilustrace z portrétů Obamy a 

McCaina. Jejich tváře jsou od sebe odvráceny a uprostřed strany se setkávají. V pozadí 

za tvářemi je vidět nákres zeměkoule. Levá polovina strany, na které je zobrazen 

Obama, je vyvedena pod modrým filtrem, takže je převážně modro černá. Pravá strana 

s portrétem McCaina je vyvedena stejně jen místo modré je dominantní barvou červená. 

Strana symbolizuje odlišné názory kandidátů na otázky světové politiky. Barevnost 
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Viz Příloha č. 121.
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Viz Příloha č. 122.
169 Viz Příloha č. 123.
170

Viz Příloha č. 124.
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fotoilustrace je nejen stranickou symbolikou ale zároveň se k ní pojí i popisek, který 

pracuje se sémiotikou barev a červenou jako znakem pro horkost (v angličtině hot) a 

modrou jako symbolem pro chlad (v angličtině cold).

Úvodní dvoustrana článku Worlds Apart je celá pokryta fotografií171. Jde o 

snímek z Jihoafrické republiky v osmdesátých letech. Přes celou délku snímku se do 

jeho poloviny táhne světlý plechový plot. Před ním pochoduje skupina černošských dětí

v barevném oblečení, které mají vysoko zdvižená kolena, a vypadá to, jako by 

napodobovaly vojenský pochod. Nad plotem vyčnívá obrněné vozidlo, na jehož střeše 

posedávají uniformovaní bělošští muži a shlíží z vozidla dolů. Plot je doplněný o 

ostnatý drát. Fotografie je plná kontrastů – děti a dospělí, černoši a běloši, nahoře a 

dole, před plotem a za plotem, pestrost a uniformita. Snímek je kompozičně čistý a 

velice působivý.

Dále je v článku hodně textu v poměru k fotografiím. Na následující straně je 

střední fotografie172 trosek Světového obchodního centra v New Yorku po 11. září 2001. 

Na snímku jsou trosky, nad nimiž je zvířený prach. Celá fotografie je v odstínech šedé a 

béžové. 

4.5.2.3 Číslo 15, 13. 10. 2008

 Článek The Palin Problem

Článek uvádí série pěti fotografií173, které jsou detaily obličeje Sary Palin. Pět 

barevných snímků je vedle sebe poskládáno přes celou šíři dvoustrany. Snímky jsou ze 

stejné situace, to znamená, že Palin na nich vypadá podobně a stejné je i pozadí. 

Nicméně na každé fotografii ma Palin jiný výraz nebo grimasu ve tváři. Vyznění 

souboru fotografií je mírně komické. I článek je k Palin kritický kvůli jejímu populismu 

a nedostatečné kvalifikaci a zkušenosti na post viceprezidenta, proto se oba materiály 

dobře doplňují. Fotografie jsou pečlivě vybrané a tvoří vizuálně zajímavý celek.

                                               
171

Viz Příloha č. 125.
172 Viz Příloha č. 126.
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Viz Příloha č. 127.
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Dále je text doplněn jen malou barevnou fotografií174, na níž je McCain při 

debatě a v pozadí ho pozorují Palin a tribuna plná diváků Barevně ve fotografii převládá 

černá, modrá a červená.

 Článek Biden’s Undefined Theory of Biden

Na jediném snímku175 doprovázejícím tento článek je demokratický kandidát na 

viceprezidenta Joe Biden. Je vyfotografován z profilu, jak stojí ve tmě před televizní 

obrazovkou, přičemž jediné světlo na snímku pochází právě z televizoru. Ten je na 

fotografii také viditelný a zároveň osvětluje Bidenovu tvář, takže ta je spolu 

s obrazovkou televizoru jediným osvětleným bodem na fotografii, což vyvolává 

dramatickou atmosféru. Na obrazovce je vidět připravená scéna na prezidentskou 

debatu, před níž byl snímek pořízen. Biden vypadá soustředěně. Fotografie je barevná, 

ale většinu obrazu zaujímá černá barva, z níž vystupuje jen Bidenova tvář a hruď a 

svítící obrazovka. Fotografie zabírá polovinu strany.

4.5.2.4 Číslo 16, 20. 10. 2008

 Článek OK, You Two, What Would You Do to Solve ThisMess?

K tomuto článku se váží dvě černobílé fotografie176. První z nich je fotografie 

zabírající dvě třetiny strany, na níž je vyobrazený Barack Obama u řečnického pultíku. 

Pultík je v popředí fotografie a je na něm čitelné Obamovo volební heslo Change We 

Need. V pozadí je pak velká skupina příznivců Obamy, kteří drží stejná nápisy. 

Zajímavé na fotografii je, že ostrost snímku je soustředěna na řady příznivců v pozadí, 

zatímco pultík a Obama v popředí jsou rozmazaní. 

Podobně je vyfotografován i snímek177 na následující straně. Ten je oproti 

prvnímu snímku asi třetinový. Je na něm v popředí zobrazena Sarah Palin, která je 

podobně jako Obama mimo ostrost snímku. Za Palin jsou její příznivci, kteří drží 

transparenty a jásají s rukama nahoře. Ostrost snímku je soustředěna na ně.
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Viz Příloha č. 128.
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Viz Příloha č. 129.
176 Viz Příloha č. 130.
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Viz Příloha č. 131.
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4.5.2.5 Číslo 17, 27. 10. 2008

 Článek It’s Not Easy Bein’Blue

Text, který se zabývá pravo-levou orientací amerických prezidentů, je uveden 

velkou ilustrací178 přes celou dvoustranu. Ta zobrazuje dva zarámované portréty 

amerických prezidentů Nixona a Reagana visící na zdi. Na levé straně je na obraze 

namalován Nixon a na pravé Reagan. Oba obrazy na ilustraci jsou namalovány jako 

oficiální portréty těchto bývalých prezidentů. Před nimi vidíme zezadu nakreslená 

ramena a hlavu Baracka Obamy, který stojí čelem k obrazům a prohlíží si je. Obamovi 

není vidět do tváře, ale díky přesnosti ilustrace není pochyb o tom, že jde právě o něj. 

Článek je na následujících dvoustranách doprovázen malými fotografiemi179

vybraných předchozích prezidentů Roosevelta, Johnsona, Nixona, Reagana, Cartera a 

Clintona. Dvojice fotografií jsou umístěny vždy u horního nebo spodního okraje strany. 

Čtyři fotografie jsou černobílé a čtyři barevné a všechny spojuje motiv prezidenta 

zdravícího gestem ruky své příznivce. 

 Článek We’re Heading Left Once Again

Tento text tematicky navazuje na předchozí článek. Ve středu dvoustrany je 

otištěna černobílá fotografie180, na které stojí bývalý president Clinton nakloněný ke vé 

dceři, která mu něco šeptá do ucha. Po Clintonově pravici stojí jeho žena Hillary, která 

se usmívá. Většina fotografie je velmi tmavá, výrazně na ní proto vyčnívají tváře všech 

postav.

4.5.2.6 Číslo 18, 3. 11. 2008

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.
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Viz Příloha č. 132.
179 Viz Přílohy č. 133. a 134.
180

Viz Příloha č. 135.
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4. 6 Volby 2012

Datum voleb: 6. 11.

Kandidáti na prezidenta: Barack Obama (Demokratická strana), Mitt Romney

(Republikánská strana)

Kandidáti na viceprezidenta: Joseph (Joe) R. Biden (Demokratická strana), Paul Ryan 

(Republikánská strana)

Konkurentem obhajujícího prezidenta Obamy byl v roce 2012 republikánský 

kandidát a bývalý guvernér státu Massachusets Mitt Romney. Ten byl zástupcem 

umírněnější části republikánů. V roce 2010, tedy polovině prvního Obamova funkčního 

období, klesla jeho popularita na 40% z povolebních 70% v roce 2008 (KARAS, 

KUPKA, 2012: 37). V první debatě měl převahu Romney, působil vyrovnaně a 

charismaticky, zatímco ve druhých dvou debatách Obama plně využil své řečnické 

umění a v průzkumech získal na Romneyho mírný náskok.

Ačkoliv Obamovo první volební období probíhalo v době nejhoršího vývoje 

globální ekonomické krize, dokázal ke konci svého mandátu nakupit úspěchy tak, že se 

mu podařilo vyhrát i druhé volební období v Bílém domě. Přispělo k tomu především to, 

že na podzim 2012 nezaměstnanost klesla pod 8%, což naznačilo, že kroky které Obama 

učinil ke zmírnění krize, vedou ekonomiku dobrou cestou (MILLER CENTER, 2013a). 

V roce 2011 se dostavily i úspěchy v zahraniční politice, když se podařilo stáhnout

americké vojáky z Iráku a dopadnout Usámu bin Ládina (KARAS, KUPKA, 2012: 37). 

Analytici mají za to, že Romneymu ve volbách uškodily především vnitrostranické 

spory (MILLER CENTER, 2013a).

Obama volby vyhrál s 51% hlasů voličů, zatímco Romney jich získal 47,2. Od 

sboru volitelů získal Obama 332 hlasů, Romney jich obdržel 206. Obamův volební zisk 

od roku 2008 mírně klesl a stal se tak prvním prezidentem po Woodrow Wilsonovi, 

který byl do druhého funkčního období zvolen menším poměrem hlasů než při první 

volbě (MILLER CENTER, 2013a). Důležitým zjištěním pro Demokratickou stranu a 

pro budoucí volební strategie byl fakt, že Obama získal nejvíce hlasů u nejrychleji 

rostoucích skupin amerického obyvatelstva: mladých lidí, svobodných, lidí bez vyznání, 

Latinoameričanů a asijských Američanů (MILLER CENTER, 2013a).
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4.6.1 Time, ročník 180

Většinu zpravodajství z předvolebních kampaní a dění okolo prezidentských 

kandidátu v tomto ročníku časopisu Time označovalo jednotné logo181. Které bylo 

relativně střídmé. Mělo čtvercový tvar a uvnitř byl nápis US Election 2012 The Race.

4.6.1.1 Číslo 13, 1. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.6.1.2 Číslo 14, 8. 10. 2012

 Článek The Mormon in Mitt

K tomuto článku se váže titulní strana182, na které je Mitt Romney v ilustraci, 

zobrazený jako svatý v rámci kostelní okenní vitráže. Tématem je mormonská víra 

republikánského kandidáta. Na titulní straně je ilustrace zobrazující lomený oblouk, pod 

nímž je Romney s rukou na srdci. Nad jeho hlavou je titulek The Mormon Identity. 

Ttiulní strana je velmi barevná a výrazná. Ve vitráži jsou odstíny fialové, žluté a 

nechybí ani americké barvy modrá, červená a bílá. 

Uvnitř časopisu pak na titulní stranu navazuje úvodní dvoustrana článku, která je 

vizuálně velmi výrazná183. Tvoří ji levá strana, která je celá červená a jejíž spodní 

polovinu zabírá bílý kontrastní titulek The Mormon in Mitt doplněný o miniaturu Knihy 

Mormonovy, základní knihy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Na pravé 

straně je pak černobílá velmi zrnitá fotografie Mitta Romneyho z mládí v tmavém saku, 

bílé košili a tmavé kravatě, na fotografii se široce usmívá. Tato dvoustrana je díky 

barevnému kontrastu červené, bílé a černé velice dramatická a výrazná.

Celkem osmistránkový materiál dále obsahuje archivní rodinné fotografie Mitta 

Romneyho. Dvě z nich jsou rodinné skupinové fotografie184. První z nich je černobílá 

zobrazující Romneyho prastrýce a jeho mnohačlennou rodinu, druhá je barevná ze 

                                               
181

Viz Příloha č. 158.
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Viz Příloha č. 136.
183 Viz Příloha č. 137.
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Viz Příloha č. 138.
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současnosti a je na ní zobrazen Romney se svou ženou, syny, snachami a vnoučaty. Na 

třetí dvoustraně je pak přes její tři čtvrtiny otisknuta fotografie185 mladého Romneyho 

ležícího v písku na pláži, do kterého vyryl velké srdce s nápisem I LOVE ANN, který je 

adresován jeho ženě. Fotografie je vyfocena z nadhledu. Poslední fotografie186 ke 

článku se nachází na čtvrté dvoustraně textu a je na ní zachycen Romney jdoucí ruku 

v ruce s manželkou. 

4.6.1.3 Číslo 15, 15. 10. 2012

 Článek Blue Truth, Red Truth

Tento článek uvádí graficky velice zdařilá dvoustrana187. Tvoří ji fotomontáž, na 

které jsou zobrazeni oba kandidáti Romney a Obama před mikrofonem, přičemž každý 

z nich zaujímá celou jednu stranu, kterou velmi dobře vyplňují. Oba kandidáti jsou 

natočeni k sobě a mají otevřená ústa v hovoru, oba mají na klopě připíchnutou 

americkou vlaječku. Fotomontáž vytváří dojem, jako by jejich obličeje byly z tváří 

vystřiženy a poté znovu ne příliš šikovně přilepeny. Oba portréty jsou černobílé 

v tlumených odstínech a na světlém pozadí. Uprostřed dvoustrany je umístěn barevně 

zvýrazněný nápis Blue Truth na straně Obamy a Red Truth na straně Romneyho.

Fotomontáž přesně vystihuje hlavní téma článku, tedy že oba kandidáti mají velmi 

podobnou rétoriku i některé názory. 

Na další dvoustraně188 se autoři drží stejného barevného schématu, když části 

textu zvýrazňují modrou a červenou. Je zde otisknuta dvojice kompozičně, barevně a 

tematicky téměř totožných fotografií malého formátu. Obě jsou vyfoceny z podhledu a 

ve středu každé z nich je zachycen řečnický pultík, z nichž jeden patří Obamovi a druhý 

Romneymu. Fotografie jsou vyfoceny z tak velkého podhledu, že na pozadí je obloha, 

zpoza pultíků vystupují ruce obou řečníků. Obě fotografie jsou černobílé.

I ve zbytku článku jsou nadále využívány červená a modrá barva. Jde o velice 

zdařilou a vytříbenou ukázku práce s textem, grafikou a fotografií, tak aby společně 

tvořily kompaktní celek.
                                               
185

Viz Příloha č. 139.
186

Viz Příloha č. 140.
187 Viz Příloha č. 141.
188

Viz Příloha č. 142.
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4.6.1.4 Číslo 16, 22. 10. 2012

 Článek The Phenom

Článek je profilem kandidáta na viceprezidenta za Republikánskou stranu Paula 

Ryana. Uveden je velkou fotografií189 přes celou dvoustranu, na které je zachycený 

Ryan, jak podepisuje svůj leták. Fotografie je pořízena ve velkém sále, Ryan je 

obklopen bodyguardy. Oblečení ostatních postav i pozadí jsou tmavé, Ryan díky tomu 

ve své světle modré košili z obrazu téměř vystupuje. Je umístěn v samém středu 

fotografie. V pravém horním rohu dvoustrany je umístěn červený box s bílo černým 

titulkem a perexem. 

Pravá polovina následující dvoustrany je zaplněna dvěma fotografiemi190. Horní 

z nich je fotografie z vystoupení Romneyho před jeho příznivci. Jsou na ní zachyceny 

jen jeho nohy na pódiu, které jsou v rovině s hlavami přívrženců stojících pod podiem. 

Fotografie je zaostřena právě na přihlížející diváky. Spodní z dvojice fotografií ukazuje 

Ryana pravděpodobně ve vlaku nebo autobusu s jeho třemi dětmi. V centru snímku je 

opět Ryan, pozornost dětí se upírá k němu. Ryan je ochranitelsky drží kolem ramen a 

rozpráví s nimi. Obě fotografie jsou vyvedeny v sytých barvách.

Na poslední dvoustraně článku je uvedena stylizovaná fotografie191 Romneyho 

při posilování. Tato fotografie je přetištěná z časopisu Time z roku 2011, kdy Ryan ještě 

nebyl kandidátem a předvedl Timeu, jak cvičí. Na fotografii je zachycen na modrém 

pozadí, které splývá s podlahou, sedí na posilovací lavici a v ruce drží činku. Další 

činky leží na zemi pod ním. Oblečen je sportovně a na hlavě má červenou čepici 

s kšiltem, otočenou štítkem dozadu. Nejde o fotografii, kterou by se chtěl prezentovat 

republikánský kandidát na viceprezidenta, v kontextu voleb působí fotografie až 

směšně.

                                               
189

Viz Příloha č. 143.
190 Viz Příloha č. 144.
191

Viz Příloha č. 145
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4.6.1.5 Číslo 17, 29. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.6.1.6 Číslo 18, 5. 11. 2012

 Článek Town and Country: Why Ohio will decide the presidential election

Ohio je tradičně v prezidentských volbách jedním z rozhodujících států, článek 

rozebírá jeho vliv na výsledek. Na celé úvodní dvoustraně je velká fotografie192

zachycující velký dav Romneyho příznivců na shromáždění, kteří něčemu pozorně 

naslouchají. Fotografie je převážně tmavá, tvoří ji oblečené postavy příznivců. Z tmavé 

masy vystupují osvětlené obličeje, na které dopadá světlo. Fotografie je vyfocena 

s malou hloubkou ostrosti, čímž jsou některé tváře ještě více zvýrazněny. Na tmavé 

pozadí je také umístěn velký výrazný bílý titulek. Dvoustrana je kompozičně i barevně 

velmi zdařilá. 

Na dalších čtyřech stranách jsou umístěny dvě fotografie193, které jsou si 

tematicky a kompozičně velmi podobné. Na jedné je zobrazen Barack Obama s Joe 

Bidenem, jak si na podiu podávají ruce, na druhé se po zádech poplácávají Mitt Romney 

a Paul Ryan. Obě fotografie mají velmi podobné světelné podmínky, na obou je 

přítomný některý z amerických symbolů, obě jsou foceny z podhledu, tedy někým pod 

podiem, obě mají v centru dění kandidáty. Paralela mezi oběma snímky je zjevná.

Celý článek doplňuje grafika zobrazující výsledky předvolebních průzkumů 

zadaných časopisem Time.

4.6.2 Newsweek, ročník 160

4.6.2.1 Číslo 14, 1. 10. 2012

 Článek Welcome Back to the White House, Mr. President 

                                               
192 Viz Příloha č. 146.
193

Přílohy č. 147 a 148.
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Téma se objevuje na titulní straně, na které je otištěna fotografická ilustrace194

s titulkem Barack Reagan: What Obama Will Achieve in His Second Term. Na titulní 

straně je vyobrazen Barack Obama z podhledu. Pozadí je blankytně modré s bílými 

hvězdami, jako červenobílý pruh lze vnímat tradiční červený pruh s bílým nápisem 

Newsweek v horní části titulní strany. Můžeme zde tedy vyčíst symboliku americké 

vlajky. Obama je zobrazen v saku, působí velmi důstojným, klidným a sebevědomým 

dojmem. 

Uvnitř časopisu je pak dále rozvedený článek, na nějž odkazovala titulní strana. 

Na úvodní dvoustraně je opět na fotoilustraci195 upravená fotografie Baracka Obamy, 

který schází po schodech z letadla. Prezident je zachycen téměř v polovině dvoustrany, 

jak se širokým úsměvem mává rukou. Pravé části dvoustrany dominuje americký státní 

znak vyobrazený na plášti letadla. Díky tlumené barvě letadla v pozadí z obrazu 

vystupuje prezident v tmavém obleku a barevně výraznější státní znak. V článku 

přirovnávají Baracka Obamu k dalšímu prezidentovi, který se musel intenzivně řešit 

ekonomický stav země, Ronaldu Reaganovi. Na další dvoustraně196 jsou proto otištěny 

fotografie Reagana a Obamy. Ve spodní části levé strany je zobrazen Reagan ve své 

pracovně v Bílém domě, jak podepisuje dokument a analogicky v pravé spodní části 

dvoustrany je zobrazen Barack Obama ve zcela stejné situaci. Fotografie jsou velmi 

podobné i kvalitativně a barevně.

4.6.1.3 Číslo 15, 8. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.6.1.3 Číslo 16, 15. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.6.1.4 Číslo 17, 22. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

                                               
194

Viz Příloha č. 149.
195 Viz Příloha č. 150.
196

Viz Příloha č. 151.
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4.6.1.5 Číslo 18, 29. 10. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.6.1.6 Číslo 19, 5. 11. 2012

V tomto čísle se nevyskytly žádné materiály vyhovující kritériím výzkumu.

4.7 Závěr analýzy      

Analýza sledovala vývoj mediálního obrazu amerických prezidentských 

volebních kampaní na stránkách časopisů Time a Newsweek formou kvalitativní 

analýzy doplněné o drobnou kvantifikaci výzkumného vzorku. Oba časopisy referovaly 

o všech kampaních v průběhu dvaceti sledovaných let. Naprostá absence vizuálních 

materiálů ke kampani v některém z čísel byla jen velmi výjimečná. Z celkového počtu 

72 analyzovaných čísel se v celém sledovaném období stalo jen jednou v časopise Time 

a pětkrát v časopise Newsweek, že by v čísle nebyly žádné vizuální materiály týkající se 

kampaně197. Nejvyšší počet materiálů byl v obou časopisech uveřejněn v roce 2004, 

v Newsweeku byl pak stejný počet materiálů otištěn i v roce 2000. Ze všech ročníků se 

statisticky významně vymyká ročník časopisu Newsweek z roku 2012, kdy bylo ve 

všech šesti číslech uveřejněno jen 11 vizuálních materiálů k volbám198. V časopise Time 

bylo v pěti ročnících ze šesti sledovaných více materiálů než v časopise Newsweek.

Zobrazení kandidátů na snímcích a ilustracích bylo podle očekávání poměrně 

vysoké. V celkovém průměru všech ročníků tvořily snímky, na nichž byl zachycen 

alespoň jeden kandidát 54%, v Newsweeku to pak bylo 40,5%199 Je třeba si uvědomit, 

že zbývající materiály zahrnují zobrazení kandidátů na viceprezidenty, rodiny 

prezidentských kandidátů, snímky a ilustrace k hlavním tématům kampaní a další 

materiály, proto se poměr dá považovat za významný. V průběhu let nebyly pozorovány 

žádné zásadní výkyvy z hlediska kvantity zobrazování prezidentských kandidátů. Velký 

rozdíl mezi dvěma týdeníky je z hlediska poměru využívání fotografií a ostatních 

                                               
197

Viz Tabulky č. 1 a 2.
198 Viz Tabulky č. 1 a 2.
199

Viz Tabulky č. 3 a 4.
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materiálů. V průměru používal časopis Time z celkového počtu otištěných materiálů 

21% jiných materiálů, než jsou fotografie, přičemž u Newsweeku to bylo pouhých 

6,3%. Oba časopisy využívaly barevné i černobílé materiály, přičemž ty černobílé nikdy 

netvořily ani třetinu celku.

Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že vizuální materiály měly v časopisech 

Time a Newsweek důležité postavení. Většina článků dlouhých alespoň dvě strany je 

uvozena velkou fotografií nebo jiným materiálem přes jednu až dvě strany. Přičemž na 

dalších stranách se vyskytují další většinou již střední nebo malé snímky. Oblíbenou 

kompozicí bylo materiály zarovnávat k hornímu nebo dolnímu okraji strany, případně je 

umístit do středu strany nebo dvoustrany. Z jiných než fotografických materiálů se 

v časopisech nejvíce objevovaly karikatury, fotoilustrace a informační grafiky. 

Fotografie nejčastěji zobrazovaly kandidáty při debatách, projevech nebo jiných 

veřejných vystoupeních. Častými atributy fotografií byly řečnické pultíky, mikrofony a 

publikum. Kandidáti většinou byli zachyceni v hovoru nebo během projevu, jejich 

typicky výraznou mimiku často doplňovalo gesto ruky nebo rukou. Kandidáti byli 

zobrazováni samostatně i společně, ale ve většině případů byla dodržena proporcionalita 

a u článků byly vizuálně zastoupeny obě případně všechny tři strany. Pokud byli 

kandidáti zobrazováni jednotlivě nezřídka se fotoeditoři uchylovali k volbě tematicky a 

formálně obdobných snímků tak, aby mezi nimi vytvořili určitou paralelu nebo kontrast. 

Fotografie kandidátů například zobrazovaly podobnou situaci, pocházely z podobného 

prostředí, zachycovaly kandidáty v podobné pozici nebo využívaly podobných 

formálních prvků, jako jsou světlo či ostrost. Kromě fotografií z veřejných vystoupení 

se často objevovaly snímky kandidátů s rodinou nebo jejich spolupracovníky, které se 

vždy přirozeně vyznačovaly nižší mírou formality a napětí.

Z materiálů, které nezobrazovaly prezidentské kandidáty, pak převládaly ty, na 

nichž byli zachyceni kandidáti na viceprezidenta. U těch platily podobné způsoby 

zobrazení jako pro prezidentské kandidáty. Dále se často objevovali spolupracovníci a 

vedoucí kampaní. Další specifickou skupinou snímků bylo zobrazování voličů. Zejména 

se objevovaly skupiny nerozhodnutých voličů. Většinou byli zobrazeni s transparenty, 

odznaky nebo jinými formami podpory svých kandidátů. 
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Z hlediska barevnosti se kromě černé a bílé barvy nejčastěji objevovaly 

americké národní barvy modrá, bílá a červená. Americká trikolora se tradičně objevuje 

na vlajkách, plakátech, odznacích a výzdobách prostor jako symbol americké státnosti a 

amerických voleb. Všechny tři barvy mají ve svých znacích i Demokratická a 

Republikánská strana. Podle Karase a Kupky neexistuje dlouhodobě v USA „úzus pro 

barevnou identifikaci politických stran“ (KARAS, KUPKA, 2013: 6). Nicméně podle 

stejných autorů se v posledních letech začala používat v rámci identifikace výsledků 

předvolebních průzkumů modrá barva pro demokraty a červená pro republikány. 

Provedená analýza tuto tezi potvrzuje. Oba časopisy opakovaně využívaly modrou 

barvu k identifikaci demokratických kandidátů a červenou jako symbol těch 

republikánských.

Pro některé ročníky voleb měly časopisy vytvořena speciální loga kampaně, 

která uváděla články k tomuto tématu200. Loga byla většinou v národních barvách 

s americkou symbolikou.

                                               
200

Viz Přílohy č. 152 – 158.
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Závěr

Záměrem této diplomové práce bylo charakterizovat vizuální zpracování 

americké prezidentské volební kampaně v časopisech Time a Newsweek v kontextu 

vývoje politické komunikace a soudobého stavu mediální krajiny s důrazem na odvětví 

zpravodajských časopisů.

K dosažení tohoto cíle bylo nezbytné v teoretické části práce objasnit pojmy 

politická komunikace, politický marketing a volební kampaň a stručně charakterizovat 

jejich moderní vývoj. V roce 2014 se nacházíme ve čtvrtém věku politické komunikace 

(BLUMLER, 2013), období dospělosti politického marketingu (MAAREK, 2011) a éře 

postmoderních volebních kampaní (NORRIS, 2000). Jde o dobu, ve které je politický 

marketing téměř výhradně v rukou profesionálů, kteří na občany dlouhodobě cílí 

permanentními kampaněmi. Z hlediska komunikace je pro tuto dobu emblematický 

nástup internetu a s ním spojených nových komunikačních technologií a možností. 

S internetem přišel informační nadbytek, který byl i v televizní době, která byla v tomto 

ohledu velmi bohatá, jen těžko představitelný. Právě internet a s ním spojené způsoby 

komunikace jsou trendem, který v současnosti ve velké míře ovlivňuje nejen politickou 

komunikaci.

Nástup internetu ovlivnil také postavení zpravodajských týdeníků na mediálním 

trhu. Digitalizace výrazným způsobem ovlivňuje podobu mediální krajiny a v jejím 

rámci zejména postavení tisku. Americké časopisy Time a Newsweek byly po dlouho 

dobu hlavními zpravodajskými týdeníky v zemi svého zrodu i ve světě. Kombinace 

poklesu čtenosti, odlivu inzerentů, a nových trendů v konzumaci zpráv společně 

s finanční krizí z roku 2008 způsobila, že se zpravodajské týdeníky ocitly ve velmi 

obtížné situaci. Ta pro časopis Newsweek v roce 2012 vyústila přerušením vydávání 

jeho tištěné verze. Vydávání týdeníku Newsweek v tištěné podobě bylo na začátku roku 

2014 obnoveno pod vedením nového majitele a v novém formátu. K tomuto kroku 

časopisu dopomohl úspěch jeho internetové verze. Nová tištěná verze časopisu je 

koncipována jako luxusní produkt vycházející v malém nákladu většinově financovaný 

z předplatného, oproti dřívějšímu majoritnímu financování z reklamy. Časopis Time 

spadá do úzké skupiny zpravodajských časopisů, které ve světě tisku existují ve velkém 

nákladu i dnes. 



96

V praktické části této práce jsem se zabývala kvalitativní analýzou vizuálních 

materiálů uveřejněných v časopisech Time a Newsweek před americkými 

prezidentskými volbami v letech 1992 – 2014. Analýze bylo podrobeno vždy šest 

posledních čísel před volbami. Z analýzy jasně vyplynulo, že fotografie a jiné vizuální 

materiály měly v časopisech Time a Newsweek dlouhodobě velký prostor a byla jim 

věnována značná pozornost. Předvolební prezidentské kampani se časopisy věnovaly ve 

všech číslech, s výjimkou jednoho čísla časopisu Time z roku 1996 a pěti čísel časopisu 

Newsweek z roku 2012. Významná absence materiálů v posledním sledovaném ročníku 

časopisu Newsweek byla s velkou pravděpodobností způsobena jeho tehdejší špatnou 

finanční situací a faktem, že již bylo jisté, že tištěná verze týdeníku přestane na konci 

roku vycházet. Newsweek v tomto roce o volbách oproti dlouholeté zvyklosti téměř 

neinformoval. Z hlediska vývoje vizuálního pokrytí prezidentských kampaní v čase byla 

tato změna tou nejzásadnější.   

Rozsáhlé vizuální materiály související s prezidentskou kampaní byly 

v časopisech využívány jako úvod textu nebo na titulních stranách. Většina obsáhlejších 

textů byla uvedena fotografií, karikaturou nebo fotoilustrací přes jednu až dvě strany, 

přičemž v dlouhodobém horizontu ze všech typů materiálů převažovaly fotografie. Tyto 

úvodní materiály byly v naprosté většině případů vhodně vybrané a z hlediska 

kompozice dvoustrany se adekvátně doplňovaly s textem. V obou časopisech tvořily 

velkou část materiálů ty, které zachycovaly alespoň jednoho z kandidátů201. 

Nejtypičtějším snímkem bylo zachycení jednoho nebo více kandidátů během debaty, 

proslovu nebo jiného veřejného vystoupení u mikrofonu nebo řečnického pultíku

s výraznou mimikou a gestikulací. Dalšími zachycovanými postavami byli kandidáti na 

viceprezidenta, příznivci kandidátů a jejich rodiny, příznivci a voliči. Na fotografiích 

byly často znaky americké státnosti a obvyklá byla i s nimi spojená barevnost v barvách 

americké trikolory, která se symbolicky váže nejen ke Spojeným státům americkým ale 

zároveň byla využívána červená barva jako symbol republikánských kandidátů a modrá 

barva jako znak těch demokratických.  

                                               
201

V časopise Newsweek to bylo 40,5% fotografií, v týdeníku Time 54%.
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Oba týdeníky si obsahově i vizuálně udržovaly dlouhodobě vysoké standardy. 

Nikdy se v nich neobjevil výrazně nekvalitní případně eticky závadný obsah. Kvalita 

používaných vizuálních materiálů byla dlouhodobě velmi vysoká. Časopis Time si 

kvalitu a vizuální konzistenci udržel v průběhu celého sledovaného období a bylo 

evidentní, že vizuální stránka je pro časopis zcela zásadní. Zároveň byla vidět snaha o 

nenásilnou invenci grafické stránky časopisu a často se týdeníku Time dařilo přinášet 

obsahově a formálně nestandardní a osvěžující materiály a způsoby jejich prezentace. 

Časopis Newsweek v tomto ohledu v průběhu času spíše zaostával. Tento vývoj se dá 

z velké části vysvětlit slabším finančním zázemím časopisu a horšími obchodními 

výsledky, které vedly k výraznému snižování nákladů doprovázenému obtížnějšími 

podmínkami pro tvorbu kvalitního obsahu. Významný pro změnu podoby časopisu 

Newsweek byl také jeho postupný obrat od zpravodajství k názorové žurnalistice. 

Ačkoliv byly materiály Newsweku taktéž vesměs kvalitní a byla zde evidentní snaha o 

dobré vizuální pokrytí prezidentských kampaní, v průběhu času se oba časopisy po 

vizuální stránce kvalitativně vzdálily. Time dosahoval ve zkoumaném období lepších 

výsledků i z hlediska celkového koncepčního pojetí materiálů k jednotlivým tématům. 

Materiály ke článkům většinou tvořily sourodý celek a byla zde více než u časopisu 

Newsweek znatelná jejich vizuální návaznost a konzistence.

Pro úplnost je třeba konstatovat, že oba časopisy dle očekávání přinášely 

zpravodajství o kandidátech, volebních kampaních a volbách i mimo stanovené hranice 

výzkumu. Před volbami se objevovaly profily kandidátů a reportáže z jejich dosavadní 

kampaně, po volbách oba časopisy vydávaly své volební speciály a věnovaly se ve 

velkém rozsahu zpětně průběhu voleb.  

Summary

The aim of the thesis Transformation of Visual Image of American Presidential 

Election in Magazines Time and Newsweek was to describe, how the image of one of 

the most globally important events has changed in two traditional worldwide 

newsweeklies between the years of 1992 and 2012. The work concentrated on 

understanding the change of visual representation of election campaigns in the context 

of political communication development and changes on the print media market.
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To achieve the goal, it was necessary to clarify the terms political 

communication, political marketing and political campaign in the theoretical part of the 

thesis and to describe their modern development. In the year 2014 we find ourselves in 

the fourth age of political communication (BLUMLER, 2013), in the adulthood of 

political marketing (MAAREK, 2011) and in the era of postmodern political campaigns 

(NORRIS, 2000). It is a time of profesional political marketing and permanent 

campaigns. As for communication the expansion of the internet and related technologies 

is the most emblematic trend of all, which also very much influences the political 

communication.

The status of newsweeklies has also changed in recent years. Digitalization has 

had a significant impact on the print media market. Time and Newsweek magazines 

have long been the most influential newsweeklies in the country of their origin as well 

as worldwide. The combination of the readership and advertising decline, new trends in 

consumption of news and the 2008 global financial crisis caused the newsweeklies to 

appear in a poignant situation. Newsweek print edition even had to be stopped in 2012 

because of great financial losses. The printing of Newsweek was renewed under a new 

owner and in a new format. The success of its online version helped newsweek get back 

in print. The Time magazine is one of the few newsweeklies that come out in a big 

circulation even today.

The practical part of the thesis concentrated on the qualitative analysis of visual 

materials connected to the American presidential election published in Time and 

Newsweek magazines in the years 1992 – 2012. The analysis always included 6 issues 

of the magazines before the election. It revealed that a large space was dedicated to 

photographs and other visual materials in the Time and Newsweek magazines. They 

covered the presidential campaigns in almost all the analyzed issues except one issue of 

the Time magazine from 1996 and five issues of the Newsweek magazine from 2012. 

The big absence of coverage in Newsweek 2012 was probably caused by a bad financial 

state of the magazine and by the fact that the end of print issue had already been 

announced. 
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Medium or large photographs were used as an opening of articles or on the front 

pages. Various materials like photographs, photoillustrations, composite photography 

and other illustrations were used, but photographs prevailed in a longterm. These 

materials were usually well picked. A big part of the materials were the ones displaying 

at least one of the candidates in both magazines. The most typical image was one of a 

candidate or candidates during the debate or other public appearance at a lectern, with 

distinctive mimics and gestures. Their families, co-workers and vice-presidential 

candidates were also often displayed. The signs of American state were often present in 

the pictures as well as the colours of the American tricolor.

Both of the magazines kept high standards in both content and visual form of the 

materials. The Time magazine succeeded in keeping the high quality and visual 

consistency during the whole period and it was evident that the visual part of the 

magazine was essential to it. What was also visible was the effort for invention of the 

graphic and visual aspects of the magazine and it often came up with inventional 

materials both in form and content. The Newsweek magazine lagged behind. This 

development can be explained by its lower financial support and worse business results,

which led to lowering of costs accompanied by more difficult conditions during the 

media content creation. Its turn from news to commentary journalism also had impact 

on the look of the magazine. Even though the materials in Newsweek were also of quite 

high quality and the effort to cover presidential campaigns properly was evident, both of 

the magazines grew apart in the quality of the visual coverage of the campaigns. Visual 

consistency and continuity were evidently better in the Time magazine.
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Přílohy č. 8 – 151: Reprodukce obrazového materiálu na stranách časopisů Time a 

Newsweek (obrázky).
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Příloha č. 152: Logo kampaně 1992 v časopise Newsweek (obrázek)

Příloha č. 153: Logo kampaně 1996 v časopise Newsweek (obrázek)

Příloha č. 154: Logo kampaně 2000 v časopise Newsweek (obrázek)
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Příloha č. 155: Logo kampaně 1996 v časopise Time (obrázek)

Příloha č. 156: Logo kampaně 2000 v časopise Time (obrázek)

Příloha č. 157: Logo kampaně 2004 v časopise Time (obrázek)
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Příloha č. 158: Logo kampaně 2012 v časopise Time (obrázek)
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