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Abstrakt 

Analýza debat kandidátů, kteří postoupili do druhého kola přímé volby prezidenta 

České republiky v roce 2013, se primárně zaměřuje na debaty ve veřejnoprávních 

médiích – tedy v České televizi a v Českém rozhlase. Pro kontext celé kampaně 

rozebírá také dvě debaty v komerčních televizích. Obsahovou analýzou kvantitativně 

měří, kolik programových tezí oba kandidáti – tedy Miloš Zeman a Karel 

Schwarzenberg – v celkem šesti televizních a rozhlasových debatách před 2. kolem 

volby zmínili. Práce stručně shrnuje volební kampaně obou kandidátů a témata, která 

jejich program v širším slova smyslu také tvořila, čímž zasazuje analýzu debat do 

širšího kontextu politické kampaně. Pro přesnost analýzy v měření frekvence 

programových tezí v jednotlivých debatách ale vychází pouze z oficiálních dokumentů, 

které kandidáti představili jako své volební programy. Aplikuje konkrétní metodologii – 

obsahovou kvantitativní analýzu – na jejímž základě odpovídá na výzkumné otázky a 

formuluje závěry. V nich se snažit kvantitativně potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že 

programy nehrají v debatách ani v kampani klíčovou roli. Práce se také zabývá tím, jak 

se jednotlivé debaty lišily a ve které debatě a ve kterém médiu kandidáti nejvíce 

prezentovali svůj oficiální volební program. 

  

Abstract 

Diploma thesis analyses the debates of two candidates who passed to the second round 

of the direct Czech presidential election in 2013. Primarily will focus on the debates in 

the public service media – the Czech Television and the Czech Radio. For the context of 

the whole campaign Diploma thesis will  briefly examine the debates in commercial 

TVs as well. The thesis applies content analysis as the methodology. The work will 

measure how often both candidates (Miloš Zeman and Karel Schwarzenberg) mentioned 



 

officially declared programme theses in total of six debates in televisions and radio. In 

the thesis a broader context of the campaign is presented as well in order to put the 

analysis in a wider context. Only officially so called programmes will be considered for 

the analysis as to secure its accuracy. The content quantitative analysis will be applied 

in order to measure frequency of programme theses in the researched debates. Principal 

goal of the thesis is to confirm or disconfirm the hypothesis that programme theses do 

not play such an important role in a political campaign in general and candidate debates. 

Diploma thesis focuses on the aspect of how different debates were and in which type of 

media presidential candidates presented the higher number of their programme theses.       
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Zdůvodnění výběru a významu tématu 

Vliv médií na naše životy je čím dál větší. Média hrají nedílnou roli při našem 

každodenním rozhodování, ukazují nám obraz světa kolem nás i obraz politiky a naší 

společnosti. Bezpochyby se podílí na našem vnímání reality, protože nám ukazují 

realitu jaksi pokřiveně a do jisté míry zkresleně. Média mají velký vliv na naše 

rozhodování – nejen v rámci reklamy, ale i v rámci politiky. Média se logicky stala 

nezbytným nástrojem politické komunikace. Každý den jsou první zprávy věnovány 

klíčovým politickým událostem, rozhodnutím, sporům. Politici potřebují média a média 

politiky. Úloha médií v rámci poltické komunikace a politického marketingu roste, jsou 

nedílnou součástí politických kampaní. Kvůli tomuto faktu se proměňuje nejen svět 

médií, ale i politiky. Jsem přesvědčen, že v rámci dynamiky obou oborů je potřeba tuto 

problematiku reflektovat a co nejpodrobněji zkoumat. Ve své práci budu obecně 

zkoumat fakt, jak a do jaké míry ovlivňují média politiku. Mohou média ovlivnit 

prostředky kampaně a komunikace politiků? Mohou dokonce ovlivnit výsledky voleb? 

Tyto obecné otázky vytvoří jen jakýsi abstraktní rámec práce, samotné zkoumání a 

analýza budou konkrétně zaměřeny na danou a specifickou oblast, kterou uvádím 

v textu níže skrze výzkumné otázky a cíl projektu. Vycházet budu jak z teorie médií, tak 

z teorií politického marketingu. Politický marketing bude ale v práci obsažen pouze 

sekundárně a bude se jednat o bližší rozbor jeho podskupiny týkající se debat v médiích, 

nikoliv o práci zaměřenou na tento pojem jako celek. 

Na začátku roku 2013 zažila politická scéna v České republice zásadní změnu. Poprvé 

v historii jsme prezidenta republiky volili v přímé volbě. Řada politologů se tomuto 

tématu podrobně věnovala, zkoumat přímou volbou jako celek není předmět této práce, 

ani problematika, jak přímá volba změní rozdělení moci v našem ústavním pořádku. 

V práci se zaměřím na jiný aspekt, který se více týká právě výše zmíněného politického 

marketingu a především komunikace kandidátů směrem k médiím a jejich 

prostřednictvím či skrze ně směrem k veřejnosti – tedy voličům, o jejichž hlasy se ve 

volbách ucházejí. Práce bude zaměřena a vymezena zcela konkrétně: budu analyzovat 

debaty kandidátů, kteří postoupili do 2. kola volby, ve veřejnoprávních médiích – tedy 

v České televizi a v Českém rozhlase. Tato vystoupení ale budu porovnávat také 

s debatami v komerčních televizích (tedy TV NOVA a TV Prima), protože různé 
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formáty těchto debat vyžadují jiný styl komunikace a oslovování voličů. Zaměřím se 

tedy na styl komunikace obou kandidátů a využívání přesvědčovacích prostředků vůči 

voličům v kontextu jejich politických kampaní. Soustředit se ale budu primárně na 

debaty v médiích veřejnoprávních, debaty v komerčních televizích poslouží ke srovnání 

a upřesnění kontextu kampaně během 14 dnů mezi jednotlivými koly prezidentské 

volby. 

Tato práce bude mít za cíl být prací mezioborovou, jelikož se přímo a velmi úzce dotýká 

politické vědy stejně jako politického marketingu a komunikace, tedy problematiky, 

která zasahuje do oboru žurnalistiky i mediálních studií. Domnívám se, že přestože 

prací na téma poltického marketingu a analýz nejrůznějších kampaní je už i v našem 

prostředí mnoho, podrobná analýza dopadu prezidentských debat ve veřejnoprávních 

médiích, stále chybí. Jsem přesvědčen, že je zde prostor pro zkoumání a pečlivou 

analýzu prezidentských voleb, které jsou v českém politickém systému zcela nové a 

budou se tedy do budoucna utvářet, formulovat a aretovat v rámci systému voleb. Dle 

mého názoru je nutné zaměřit se na jeden konkrétní cíl kampaně – debaty ve 

veřejnoprávních médiích.  

V zahraničí, kde jsou přímé volby prezidenta již dlouholetou tradicí (jako jsou například 

Spojené státy), mají velkou historii i samotné prezidentské debaty. V USA hrají 

prezidentské debaty velkou roli během politické kampaně prezidentských kandidátů, 

jsou ostře sledovány a pečlivě analyzovány. Volební štáby kandidátů jim věnují velkou 

pozornost a pečlivě se na ně připravují. Samozřejmě – Spojené státy jsou velmoc a i 

postavení prezidenta je diametrálně odlišné od české hlavy státu. Přesto je dle mého 

názoru se tomuto nesporně důležitému aspektu politických kampaní poctivě věnovat.   

Média mají u nás jiné postavení a jinou kulturu a historii na západě. Stejně tak politická 

scéna a zkušenosti s politickými kampaněmi. Přestože jsme byli v rámci prezidentské 

debaty poprvé svědky toho, že některé komerční tištěné deníky veřejně a otevřeně 

podpořily jednoho z kandidátů, média veřejné služby zůstala nestranná, což jim ostatně 

ukládá zákon. Jenže jak se tato nestrannost projevuje v prezidentských debatách? Jaký 

to má vliv a dopad na témata, které jsou v debatách probírány? Nemůže snaha o 

absolutní vyváženost a rovnováhu vést k dílčí nerovnováze v rámci jednotlivých debat? 

Vždyť taková je realita. A projevil se tento prvek v průběhu debat? Jsou česká média 

veřejné služby po první přímě prezidentské volbě v nové etapě politického 

zpravodajství a publicistiky? Netlačila veřejnoprávní média příliš na kandidáty, když 

obě chtěla, aby finalisté prezidentské volby vystoupili ve dvou debatách? Nebylo debat 



 

příliš? Jak se to projevilo na sdělení kandidátů? A nemohla četnost debat některému 

z nich uškodit? Nezapojila se veřejnoprávní média do politické kampaně až příliš a nad 

svou zákonnou povinnost? A jakou roli sehrály komerční stanice, které svým formátem 

i stylem byly naprosto odlišné než média veřejnoprávní. I témata zvolená jako obsah 

debat na komerčních stanicích byla diametrálně odlišná a zajímavé bylo například 

vystoupení tehdejší manželky končícího prezidenta republiky paní Klausové, která 

implicitně vyjádřila podporu jednomu z kandidátů. Na druhou stranu – podle mnohých 

klíčový moment celé kampaně – odpověď Karla Schwarzenberga, ve které zmínil 

problematiku tzv. Benešových dekretů, se odehrála v debatě ČT a podle mnohých 

komentátorů jasně určila hlavní témat posledních dnů před hlasováním.  

Není naopak vliv médií přeceňován? Nejsledovanější prezidentská debata měla přes 

milion diváků, přesto je v ČR kolem osmi miliónů voličů, ze kterých více než třetina 

nakonec volit vůbec nešla. Kolik potenciálních voličů bylo vůbec prezidentskými 

debatami dotčeno? A kdo tyto debaty vůbec sleduje? Jsou to opravdu nerozhodnutí 

občané nebo spíš vrstva společnosti, která se o média i politiku dlouhodobě zajímá a 

byla už před druhým kolem rozhodnuta, komu dá svůj hlas? Jak jsou tyto debaty 

užitečné a efektivní v rámci politického marketingu? 

Tyto výše zmíněné otázky a úvahy budou zastřešovat výzkum práce. Domnívám se, že 

je potřeba a nezbytně nutné tyto aspekty zkoumat, pečlivě zvolit vhodnou hypotézu a 

adekvátní metodologii, která poslouží ke kvalitnímu shromáždění a následné selekci 

nashromážděných dat. Chtěl bych svou prací přispět k poznání o vlivu a funkci médií 

v naší společnosti a jejich vlivu na politiku.  

 

Vymezení tématu 

Tuto problematiku je potřeba vhodně teoreticky zastřešit, jasně formulovat pojmy, 

definovat základní problémy, identifikovat základní teorie a přístupy. Prostřednictvím 

vhodně zvolených hypotéz, jasné dané metodologie a zřetelně vytyčeného cíle se budu 

pokoušet vyzkoumat formulované problémy a otázky.  

Úvod práce zaměřím více teoreticky, aby celý výzkum byl jasně strukturován. Věnovat 

se budu primárně teoriím prezidentských voleb. Teoriím politickému marketingu, jeho 

definici, širšímu teoretickému kontextu a teoretickým konceptům se budu věnovat spíše 

okrajově pouze v pasážích, kde to bude nezbytně nutné a pro potřeby mého výzkumu 

užitečné. Politický marketing je u nás stále poměrně nový fenomén, ve Spojených 

státech se už ale objevuje od 2. poloviny 20. století. Prezidentské volby v USA hrají 



 

velkou roli a televizním debatám je už od 60. let (s krátkou pauzou) věnována velká 

pozornost nejen mediálně ale také politologicky. Vzpomeňme legendární první 

prezidentskou debatu přenášenou televizí mezi J. F. Kennedym a Richardem Nixonem. 

V USA bývají prezidentské debaty pečlivě připravovány a jejich počet je omezen. Úvod 

práce tedy bude věnován teoretické části práce, vymezím a charakterizuji televizní a 

rozhlasové debaty u nás i v zahraničí – čerpat budu také ze zahraničních zdrojů 

týkajících se prezidentských debat – primárně těch amerických. Politickému marketingu 

se budu věnovat pouze v podkapitole úvodní kapitoly. V ČR jsme měli první zkušenost 

s přímou volbou hlavy státu a prezidentských debat se před prvním kolem konalo 

nespočetně. Mezi prvním a druhým kolem se finalisté utkali dvakrát v každém 

z veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) a jednou v komerčních televizích. Nebylo debat 

příliš? Bylo to produktivní? Jaký měla tato četnost debat dopad na sdělení obou 

kandidátů a konečný jejich výsledek? I těmito aspekty se bude práce zabývat.  

Klíčovou částí práce bude analýza vystoupení kandidátů v debatách v kontextu jejich 

kampaní a komunikačních strategií. Prezidentským debatám bych zasvětil kapitolu 

samotnou a zcela pochopitelně i nejrozsáhlejší, zkoumat a analyzovat budu jejich 

strukturu, formát, zvolená témata a okruhy, přístupy moderátorů i odpovědi kandidátů. 

Zajímat mě bude, jestli debaty korespondovaly s jejich celkovou strategií, jestli byli 

efektivní při cílení na dané skupiny voličů, které se oba kandidáti snažili v kampani 

oslovit.  

Zatímco první dvě části práce budou spíše teoreticko-metodologické, část o debatách by 

měla být čistě analytická. Počítá politický marketing s účastí kandidátů v tomto typu 

debat? Oslovím také tvůrce kampaní a klíčové poradce obou kandidátů, abych získal 

informace o tom, jak se kandidáti na debaty připravovali, jak to pro ně bylo důležité a 

v jaké formě se skrze tyto debaty pokusili vysvětlit svůj program a přesvědčit voliče. 

Vycházet budu také z dostupných sociologických dat, šetření a průzkumů, které mi 

poskytnou obraz o tom, na základě čeho se voliči při svém hlasování rozhodují, jaké 

vlastnosti kandidátů jsou pro ně důležité a jaké ne a jaký význam vůbec debatám 

přisuzují. Jedním z výzkumů bude šetření společnosti MEDIAN ve volebních dnech, 

který zkoumá determinanty výsledků prezidentské volby. Dalším důležitým zdrojem 

bude průzkum agentury STEM/MARK zpracovaný pro Českou televizi před druhým 

kolem prezidentské volby. Podle tohoto šetřená sledovaly některou z debat obou 

kandidátů přibližně tři čtvrtiny dotázaných lidí. Reprezentativní sociologický průzkum 

nám poskytne data o tom, kteří lidé se nejčastěji na tyto debaty dívají, jaký význam jim 



 

přisuzují a zda se podle nich případně i rozhodují. Zajímat mě bude také jak diváci 

(voliči) oba kandidáty hodnotily a jestli se oběma kandidátům podařilo efektivně 

prezentovat své klíčové body programu. Toto rozsáhlé sociologické šetření na vzorku 

1220 lidí nám poskytne spoustu užitečných dat odhalující chování voličů, jejich 

preference a jejich vnímání obou kandidátů.   

Jako další primární zdroje poslouží nejen programy obou kandidátů, ale také rozhovory 

s tvůrci všech pořadů (nejen moderátory, ale především dramaturgy). V závěru se 

pokusím zodpovědět předem zadané hypotetické otázky, zhodnotit přínos práce a 

formulovat výsledek analýzy.  

 

Cíl práce 

Cílem práce je v širším hledisku analyzovat vliv médií na rozhodování voličů a 

následné výsledky voleb. Konkrétní oblast zkoumání bude analýza debat prezidentských 

kandidátů před 2. kolem volby ve veřejnoprávních médiích. Toto zkoumání bude 

vycházet z kontextu a konceptu kampaní obou kandidátů. Politická komunikace a 

politický marketing jsou stále důležitějšími aspekty politického světa a politologie, 

zajímat mě tedy bude, jak se v reálné politice a v reálné předvolební kampani odrazily 

tyto specifické předvolební debaty. Protože je přímá volba prezidenta nová v českém 

politickém systému, chybí u nás relevantní analýza prezidentských voleb. Je 

pravděpodobné, že formát prezidentských voleb a celkově styl kampaní se u nás bude 

teprve vyvíjet, na rozdíl od USA máme s tímto druhem voleb teprve první zkušenost. 

V USA politický marketing vychází spíše z ekonomického marketingu, evropský 

přístup je více komplexní. Zajímat mě bude, jakou tendenci měla česká prezidentská 

kampaň. Cílem práce je zodpovědět na úvodem položené výzkumné otázky. Tyto 

odpovědi by nám měl shrnout závěr, nicméně celá práce by měla být jakousi odpovědí 

na vytyčené otázky. 

 

Formulace výzkumných otázek 

Vycházet budu z obecné hypotézy, že média ovlivňují politiku a že se voliči 

rozhodovali i na základě debat v médiích mezi prvním a druhým kolem prezidentské 

volby. Zkoumat budu několik základních otázek a podotázek: 

- Dokázali kandidáti přesně formulovat teze svých volebních programů či 

hlavních programových tezí v televizních a rozhlasových debatách?  



 

o Jaká byla četnost a jaká kvalita a srozumitelnost těchto argumentů? 

Počítali s tímto stratégové obou kandidátů při přípravě kampaně? 

- Zvýhodňoval už automaticky formát a obsah těchto debat některého z 

kandidátů?  

o Zaměřoval se obsah otázek vice na priority jednoho z kandidátů, nebyly 

otázky sugestivní a tím pádem zvýhodňující/znevýhodňující pro jednoho 

z kandidátů? 

- Jak vnímali voliči oba kandidáty, jak je hodnotili, co pro ně bylo důležité a jak 

oba kandidáty hodnotili v těchto debatách?  

o Nemohl formát a četnost debat uškodit některému z kandidátů? Nebylo 
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Úvod 

Často slýchám názor, že média ovlivňují politiku a že kvůli tomu se 

z politiky vytrácí obsah a jde stále více pouze o umění zaujmout. Dokázat, 

komplexně analyzovat a přesně změřit pravdivost tohoto tvrzení je obtížné, ne-li 

nemožné. Roli hraje mnoho faktorů a hledání ukazatelů pro měření je neméně 

komplikované. Můžeme se ale snažit o analýzu částečnou, o zhodnocení alespoň 

některých vybraných aspektů. Tato teze v širším slova smyslu mě inspirovala 

k tématu této diplomové práce, kterým je analýza debat kandidátů na prezidenta 

České republiky v historicky první přímé volbě v roce 2013. 

Zavedení přímé volby a analýze samotné přímé volby se již odborná 

literatura věnuje, já se ve svém výzkumu zaměřím na jeden zcela konkrétní aspekt 

volby, respektive politické kampaně, který je dle mého názoru klíčový a často 

opomíjený. Analyzovat budu, jak často v předvolebních debatách kandidáti, kteří 

postoupili do druhého kola, zmínili své programové teze. Přestože jsou v českém 

ústavním systému pravomoci prezidenta spíše reprezentativní, v přímé volbě 

musejí kandidáti před voliče předstoupit s volebním programem – konkrétní 

nabídkou a sliby. Česká média nemají s prezidentskými duely zkušenost, protože 

občané prezidenta přímo nikdy nevolili, televize a rozhlas proto stály před 

otázkou, jak debaty uchopit a jaká témata s kandidáty probírat. 

V práci nebudu zkoumat význam, kontext či diskurz jednotlivých sdělení 

kandidátů v debatách. Nebudu se ani zabývat tím, jaký dojem na voliče udělali, 

čím se je snažili zaujmout, či jak byli rétoricky dobří. Tyto otázky ponechám spíše 

psychologům, sociologům nebo odborníkům na rétoriku či nonverbální 

komunikaci. Domnívám se, že přestože je v debatách důležité zaujmout a dobře se 

prezentovat, politologové nemohou rezignovat na obsahovou – programovou část 

volební kampaně a je třeba i tuto část kampaně podrobně analyzovat. Důležité je 

podotknout, že obsahové analýze podrobím oficiální dokumenty obou kandidátů, 

které představili jako volební program či jako dokument k volebnímu programu 

doplňující. Zvolil jsem tento postup právě proto, abych měl konkrétní explicitně 

vyjádřené teze, které lze podrobit obsahové kvantitativní analýze a mohl jejich 

četnost v debatách změřit a spočítat. Je samozřejmé, že volební kampaň sama 

přináší nová témata a jejich variace i nad rámec původního oficiálního volebního 

programu, který kandidáti prezentovali na svých webových stránkách. Ačkoliv 
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jsem si vědom tohoto omezení, myslím si, že onen původní oficiální volební 

program jednotlivých kandidátů je pro obsahovou část kampaně stěžejní a že na 

něj politologové a akademici obecně ve svých analýzách nesmějí rezignovat. 

Tento volební program také nabízí explicitně vyjádřené teze, které lze podrobit 

obsahové kvantitativní analýze, jejich četnost lze změřit a spočítat. Debaty 

prezidentských kandidátů spadají do volební kampaně před přímou volbou 

prezidenta v roce 2013 a obecněji také do oblasti politické komunikace.  

Cílem práce je tedy především kvantitativně změřit, jakou roli hrají 

programové teze kandidátů v televizních a rozhlasových debatách. V souvislosti 

s tím se také zaměřuji na to, jak se liší formátem debaty televizní a rozhlasové a 

debaty ve veřejnoprávních médiích a v komerčních televizích. Přestože aspektům 

a vývoji politické komunikace, analýze volebních kampaní i celkově první přímé 

volbě prezidenta se věnuje řada odborných prací, přínos mé diplomové práce 

spatřuji v tom, že shromáždím a interpretuji jasně viditelná data, na základě 

kterých zhodnotím, jakou roli programy v užším slova smyslu v politické kampani 

obecně hrají. Bude se tedy jednat o práci mezioborovou, která zasahuje jak do 

politologie, tak částečně do mediálních studií.  

Ve své diplomové práci se budu snažit potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že 

volební programy nehrají v přímé volbě prezidenta, volební kampani a v 

samotných debatách příliš významnou roli. Jedná se o tezi obecně často 

zmiňovanou, ale pokusím se ji podložit konkrétními čísly a daty.  Domnívám se, 

že představené výsledky přispějí k celkovému hodnocení první přímé volby 

prezidenta v České republice a že poskytnou jasně formulované závěry, které 

bude možno využít při druhé přímé volbě prezidenta v roce 2018. Přínos mé práce 

také spatřuji v tom, že získám primární data, když oslovím volební týmy obou 

kandidátů a dramaturgy či editory jednotlivých debat. Jejich odpovědi mi 

pomohou při vytvoření závěrů a interpretaci získaných kvantitativních dat a při 

zodpovězení výzkumných otázek.  

Odpovídat budu na předem stanovené výzkumné otázky a podotázky: 

1. Dokázali kandidáti formulovat teze svých volebních programů či hlavních 

programových tezí v televizních a rozhlasových debatách? 
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a. Jaká byla četnost programových tezí v jednotlivých debatách? 

Počítaly s tímto volební týmy obou kandidátů při přípravě 

kampaně? 

2. Zvýhodňoval už automaticky formát a obsah těchto debat některého z 

kandidátů? 

a. Zaměřoval se některý typ debaty (veřejnoprávní versus komerční, 

televizní versus rozhlasová debata) více na priority jednoho 

z kandidátů? Nebyly otázky sugestivní a tím pádem 

zvýhodňující/znevýhodňující jednoho z kandidátů? 

3. Jak hodnotili voliči oba kandidáty v jednotlivých debatách, a hrály debaty 

roli při rozhodování voličů? 

a. Nemohl formát a četnost debat uškodit některému z kandidátů? 

Nebylo debat příliš mnoho a projevilo se to nějak v kampani? 

4. Liší se debaty ve veřejnoprávních médiích a na soukromých televizních 

stanicích a liší se debaty v televizi a rozhlase?  

a. Byl v některém z formátu větší obsah pro deklaraci programových 

tezí a mohlo to být výhodnější pro jednoho z kandidátů? 

Pro mou práci je zcela klíčovou a nejdůležitější výzkumnou otázkou hned 

ta první. Další tři otázky mi pomohou postihnout celý kontext mnou vymezeného 

tématu a primárně nashromážděná data s pomocí sekundárních zdrojů zasadit do 

jasnějšího interpretačního rámce. Odpovědi na otázky budu formulovat na základě 

interpretace dat pomocí obsahové kvantitativní analýzy. 

V úvodní kapitole mé práce tedy popíšu teoretický rámec celé práce - 

politickou komunikaci. Uvedu definice a interpretace tohoto pojmu spolu s jeho 

vývojem. Zmíním koncept tzv. nastolování agendy a zaměřím se taktéž na jeden 

z aspektů politické komunikace, kterým jsou volební kampaně. Představím, jak se 

kampaně vyvíjely a jak se proměňovaly s nástupem nových médií – především 

televize. S tím souvisí také nástup politického marketingu, který stručně shrnu a 

věnovat se budu také vzniku a historii televizních debat ve Spojených státech. 

Právě nástup televize a televizních debat v 60. letech v USA zcela zásadně změnil 

politickou komunikaci i volební kampaně, stručně shrnu v teoretické části práce i 

tento aspekt. Domnívám se totiž, že pro analýzu prvních prezidentských debat 
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v Česku je důležité uvědomit si právě vznik a vývoj prezidentských debat v jejich 

kolébce – tedy v USA.  

Vycházet budu z prací věnujících se politické komunikaci a analýze médií. 

Z českých autorů čerpám především z knih Jana Jiráka a Barbary Köpplové 

věnujících se masovým médiím a analýze médií a Jana Jiráka a Blanky Říchové 

věnující se politické komunikaci a médiím. Dále využívám poznatky z prací 

Barbory Petrové, Evy Bradové, Jana Křečka, Anny Matuškové či Evy 

Zamazalové, ze zahraničních autorů pak pochopitelně z děl Briana McNaira, 

Denise McQuaila, Neila Postmana, Maxwella McCombse, Donalda Shawa, 

Winfrieda Schulze či Marshalla McLuhana nebo odborníka na politický 

marketing, kterým je Andrzej Jablonski. Vývoj kampaní popíšu v souvislosti s 

vývojem politických stran podle Richarda Katze a Petera Maira i dalších autorů – 

Duvergera, Lipseta s Rokkanem a Panebianca. Politické komunikaci se věnují i 

politologové Jay Blumer a Dennis Kavanagh, které v teoretické části taktéž 

zmíním. Při popisu vzniku a vývoje televizních debat v USA budu vycházet 

především z článků v amerických a britských médiích.  

Druhá kapitola popisuje použitou metodologii a přesné stanovení postupu 

analýzy. Čerpat budu z knihy Petra Druláka „Jak zkoumat politiku“ i z postupů 

výše zmíněných autorů jako Denise McQuaill, Graeme Burton či Eva Bradová.  

Ve třetí kapitole, která otevírá analytickou část práce, již přistoupím 

k samotné analýze. Nejprve představím volební kampaně obou kandidátů a 

konkrétněji kampaň před druhým kolem volby. Věnovat se budu i tématu 

Benešových dekretů. Jde o téma, které sice vychází z kontextu kampaně obou 

kandidátů, nicméně tuto otázku ani jeden z kandidátů neměl zmíněnou ve svém 

programu, Benešovy dekrety tedy nebudu měřit v obsahové analýze.  

Následně zkoumám a srovnám oficiální programové dokumenty Miloše 

Zemana i Karla Schwarzenberga. Z těchto psaných programů jsem stanovil 

konkrétní programové teze, jejichž výskyt a četnost budu následně měřit 

v jednotlivých debatách.  

Předposlední – tedy čtvrtou - kapitolu své práce věnuji podrobnému popisu 

přesného průběhu celkem šesti debat – dvou v České televizi, dvou v komerčních 

televizích a dvou v Českém rozhlase. Budu sledovat všechny promluvy obou 

kandidátů a měřit, kolikrát zmínili své programové teze.  



 

6 

 

Sebraná data posléze v poslední kapitole sumarizuji, roztřídím a 

interpretuji. K zodpovězení výzkumných otázek použiju jako primární zdroje také 

shromážděné odpovědi volebních týmů a týmů připravujících debaty 

v jednotlivých médiích, které jsem pro účely práce oslovil. Jako sekundární data 

mi poslouží sociologická šetření agentur STEM/MARK a MEDIAN, data z Centra 

pro výzkum veřejného mínění a také obsahová analýza debat společnosti Media 

Tenor.  

Domnívám se, že právě v množství primárních dat a v sumarizaci a 

interpretaci kvantitativních údajů je největší přínos mé práce. Ve stanoveném 

rozsahu práce nelze postihnout všechny aspekty kampaně, programu kandidátů 

v širším slova smyslu či normativní hodnocení debat. Úmyslně se zaměřuji na 

média tradiční – tedy televizi a rozhlas a vynechávám například vliv nových médií 

a sociálních sítí. Záměrně tedy budu aplikovat metodologii obsahové analýzy a 

zaměřím se jen na psané programové teze v oficiálních volebních programech 

obou kandidátů. Myslím si, že je důležité kvantitativně vyjádřit, kolik tezí z těchto 

programů, v jaké frekvenci a v jakém typu debat se nejčastěji objevují.  
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1. Politická komunikace 

 

Pro politiky je pochopitelně nedílnou součástí práce komunikovat 

s veřejností. Ať už při snaze být zvolen, kdy se politici snaží prezentovat sebe 

sama, své myšlenky, teze a postoje, tak při jejich aktivním působení ve funkci či 

úřadu, kdy se snaží veřejnosti aktivně sdělovat své kroky, motivace a myšlenky, 

taktně zamlčovat chyby či selhání a také vysílat signály a sdělení dalším 

politickým aktérům. Dlouhou dobu byl pochopitelně přímý kontakt mezi 

politikem a občanem – voličem věcí poměrně vzácnou. Eva Zamazalová v knize 

Marketing píše, že krátkým objevením se v televizi může politika během 

okamžiku spatřit mnohem více lidí, než jeho předchůdce před nástupem televize 

během celé politické kariéry. (Zamazalová, 2010 str. 388) Zvláště v zemích 

územně rozlehlých s velkou populací jako v USA drtivá většina občanů své 

vrcholné politiky až do zhruba poloviny 50. let minulého století vůbec neznala. 

Tento vztah politik – volič se pochopitelně začal rapidně měnit a vyvíjet 

s rozvojem masových médií – ať už tisku, rozhlasu, televize i nejnověji internetu. 

A právě na tento aspekt (tedy na politickou komunikaci) se zaměřím v úvodní 

kapitole.  

Nutnost komunikace mají pochopitelně politici (respektive vládnoucí 

představitelé) od prvopočátku společnosti jako takové, ještě dávno před vůbec 

vznikem médií. V knize Politická komunikace a média Jan Jirák a Blanka Říchová 

popisují, že komunikace je stará jako společnost sama. Jedinci mezi sebou 

komunikují a tím pádem společnost utvářejí i uchovávají. (Jirák, a další, 2000 str. 

7) V knize píší, že „bez komunikace nelze vládnout, ani být ovládán.“ (Jirák, a 

další, 2000 str. 7) V dnešní době je evidentní, že snaží-li se politik dostat svá 

sdělení k publiku, činí tak hlavně přes média. (Petrová, 2012 str. 266)   

 

1.1. Definice a vymezení pojmu 

Definovat pojem „politická komunikace“ je i v dnešní době poměrně složité a 

jednotná obecně uznávaná definice i přes značné snahy teoretiků neexistuje. 

(Petrová, 2012 str. 254) Na obtížnost definování pojmu upozorňuje v úvodu knihy 
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Politická komunikace také Jan Křeček, který odkazuje na tvrzení Briana McNaira: 

„Každá kniha o politické komunikaci by měla začínat upozorněním, že termín sám 

se ukázal jako obtížně definovatelný.“ (Křeček, 2013 str. 7) I Eva Bradová v knize 

Od lokálních mítinků k politickému marketingu upozorňuje na to, že pojem 

politická komunikace umožňuje různé intepretace. (Bradová, 2005 str. 16) Přesto 

se v odborné literatuře nejrůznější definice či interpretace tohoto pojmu objevují. 

Podle Jiráka a Říchové je politická komunikace „přednostně spojena s 

mezilidskou, verbální a masovou komunikací. Podstatné rovněž je, že výměna 

zpráv musí mít vliv na vztah k politickému systému.“  (Jirák, a další, 2000 str. 7) 

V knize Politická komunikace a média dodávají, že nemají na mysli například 

komunikaci v rodině či ve společnosti přátel. Musí se podle nich jednat o 

komunikaci v rámci tzv. makropolitických systémů. (Jirák, a další, 2000 str. 7) Jde 

také o veškeré interakce, které tyto systémy ovlivňují. Znamená to tedy, že tyto 

procesy, které můžeme označit za politickou komunikaci, přispívají 

k rozhodování, popřípadě i výkonu či distribuci moci. (Jirák, a další, 2000 stránky 

13-14) Dá se z toho tedy vyvodit, že když se bavíme v soukromí o politice, nelze 

to považovat za politickou komunikaci. Na druhou stranu ale Jirák a Říchová 

uvádějí, že „prakticky všechny politické akce lze úspěšně studovat v kontextu 

politické komunikace.“  (Jirák, a další, 2000 str. 8) Richard R. Fagen v práci 

Politika a komunikace v roce 1966 popsal politickou komunikaci jako „toky 

politicky relevantních informací procházející všemi směry. Podle jeho definice je 

komunikační aktivita politická svými důsledky, aktuálností a potenciálem, jehož 

prostřednictvím a pomocí je schopna ovlivnit fungování politického systému.“ 

(Jirák, a další, 2000 str. 13)  

V literatuře se objevují nejrůznější definice. Barbora Petrová v knize Teorie a 

metody politického marketingu uvádí následující příklady. (Petrová, 2012 str. 

254) Steven H. Chaffee popisuje politickou komunikaci jako komunikaci 

v politickém procesu, Eric Louw jako vztah mezi médii a politikou v současných 

západních demokraciích, Ralph Negrine a James Stanyer jako „veškerou 

interpersonální a mediální komunikaci týkající se politických věcí mezi sociálními 

aktéry.“ (Petrová, 2012 str. 254) Brian McNair tvrdí, že se jedná o veškerou 

komunikaci o politice, která zahrnuje „veškerou formu komunikace ze strany 

politiků a aktérů v politice uskutečňovanou se záměrem dosáhnout určitých cílů.“ 
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(Petrová, 2012 str. 254) Eva Bradová uvádí definici Pippy Norris, která definuje 

politickou komunikaci prostě a jednoduše jako proces přenosu a toku informací, 

ke kterým dochází mezi politiky, médii a veřejností. (Bradová, 2005 str. 16) 

Informace v tomto případě proudí obousměrně a proces je to vzájemně se 

ovlivňující. S tím souhlasí i Jirák a Říchová, kteří tvrdí, že v rámci politické 

komunikace jde o vzájemné vztahy mezi politickou, veřejnou a mediální agendou, 

které se vzájemně ovlivňují. (Jirák, a další, 2000 str. 8) Bradová k tomu dodává, 

že jasnou snahou je vzájemně se informovat, přesvědčovat a ovlivňovat. Cíle se 

ale pochopitelně liší. Záleží na aktérech i obsahu informace. Může jít obecně o 

úspěch ve volbách nebo o deklaraci zájmů týkajících se konkrétních jednotlivostí. 

(Bradová, 2005 str. 17) Dle Petrové je dokonce smyslem každé komunikace 

přesvědčovat a jako cíl vidí samotné publikum – tedy v případě politické 

komunikace konkrétně voliče. (Petrová, 2012 str. 255) Barbora Petrová v kapitole 

Politická komunikace vše výše uvedené dle mého názoru vhodně a zjednodušeně 

formuluje, když tvrdí, že politická komunikace „zkoumá, jak politici působí na 

média, jak média působí na politiky a politiku a jaké jsou následky těchto aktivit 

na demokratický proces a demokratickou praxi.“ (Petrová, 2012 str. 264) Podle 

Jiráka a Říchové politika postupem času ztrácí svou autonomii a stává se na 

médiích značně závislou – nikoliv však v podřadné pozici, nýbrž ve vzájemné 

interakci. (Jirák, a další, 2000 str. 17) Téma politické komunikace má 

pochopitelně velmi široký záběr, který nelze v rozsahu určeném pro teoretickou 

část této diplomové práce celý postihnout, nicméně věnuje se mu velké množství 

odborné literatury.   

V literatuře se jako tři základní aktéři politické komunikace objevují média, 

politické instituce a občané. (Petrová, 2012 str. 255) Například Brian McNair tři 

základní prvky (aktéry) politické komunikace přesněji specifikuje jako politické 

organizace, média a občany. (Křeček, 2013 str. 11) Celkově je všechny aktéry 

nutno brát v tomto kontextu jako pojmy pochopitelně mnohem širší – například 

pod politickými institucemi (respektive politickými organizacemi) si můžeme 

představit nejen politiky, kandidáty, strany, ale i třeba zájmové organizace. 

Vzájemná interakce těchto aktérů je dynamická a je pojímána jako proces, který je 

součástí politického prostředí a politiky obecně, kdy jsou sdělení vysílána, 

přijímána a zpracovávána. (Jirák, a další, 2000 str. 6) V centru politické 
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komunikace tedy jasně stojí sdělení samotné – potažmo tedy média jako nástroj, 

který přenos sdělení vůbec umožňuje a také ovlivňuje. (Petrová, 2012 str. 264) Jan 

Křeček v knize Politická komunikace ale tento přístup nepřímo rozporuje, když 

tvrdí, že princip politické komunikace se neskrývá ve sdělení samém, ale v tom, 

že je třeba brát v potaz také adresáta, kanál, příjemce i účinek daného sdělení. 

(Křeček, 2013 str. 9) Lze zde tedy opět použít dříve zmíněný příklad v tom, že za 

politickou komunikaci nemůžeme brát jen to, když se ve společnosti bavíme o 

politice. Barbora Petrová podotýká, že zatímco dříve se politická komunikace 

zabývala více jen dopadem sdělení, v poslední době se téma velice rozšiřuje, a 

také proto je pojem politické komunikace velmi široký a těžko uchopitelný. 

(Petrová, 2012 str. 256) 

Politická komunikace je pochopitelně pojem mezioborový a jako téma 

transdisciplinární. Zasahuje do politických věd, mediálních studií, ale i sociologie 

(Jirák, a další, 2000 str. 6) a psychologie, historie či rétoriky. (Petrová, 2012 str. 

257)  

V politických vědách stála politická komunikace poměrně dlouho mimo stranu 

většího zájmu a zkoumání, na důležitosti začala nabývat až s rozvojem masmédií. 

(Jirák, a další, 2000 str. 9) Jejich význam v celém pojetí politické komunikace 

trefně zachycuje Denis McQuail v Úvodu do teorie masové komunikace: 

„Masová média (zvláště noviny, rozhlas, televize) mají v moderních společnostech 

zásadní a stále vzrůstající význam. (…) Jsou zdrojem moci, (…) prostředím (či 

arénou), (…) zdrojem výkladů sociální reality, (…) primárním klíčem ke slávě, 

(…) zdrojem uspořádaných a veřejně sdílených významových soustav.“ (McQuail, 

1999 str. 21) Pochopitelně že v dnešní době je novou výzvou pro celou oblast 

internet, nová média a sociální sítě (Petrová, 2012 str. 256), internet ovšem není 

předmětem této práce, ve které analyzuji debaty v médiích veřejné služby. 

Význam internetu tedy pro potřeby této práce minimalizuji, zmiňovat jej budu 

pouze okrajově a soustředit se budu na masmédia klasická – v mém případě tedy 

především televizi a rozhlas. Politická komunikace se tedy, jak odkazuje odborná 

literatura, i z logiky výše uvedeného značně proměňuje dle toho, jak se proměňují 

média a tedy i možnosti oslovení veřejnosti. V souvislosti s tím se také 

profesionalizuje. (Petrová, 2012 str. 258) 
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Pojem politické komunikace je třeba brát jako pojem širší, do kterého je 

možno zahrnout další termíny – například politické kampaně. (Bradová, 2005 str. 

17) Kampaně jsou pojmem opět širším a do něho je možno například zahrnout 

další výrazy – tedy krom voleb třeba referenda, informace a zájmy i image aktérů.  

Tyto množiny termínů znázorňuje Eva Bradová schématem sestaveným ze tří 

kružnic, kdy politická komunikace je pojem nejširší a je tedy kružnicí největší, 

v ní je obsažena menší kružnice politické kampaně a v ní je třetí nejmenší 

kružnice zahrnující volby, referenda, apod. (Bradová, 2005 str. 18) Hlavní snahou 

volebních kampaní je pak podle Evy Bradové možnost „ovlivnit proces a výsledky 

vládnutí“ (Bradová, 2005 str. 18) a hlavním cílem kampaní je volební úspěch. 

(Bradová, 2005 str. 19) Rüdiger Schmitt-Beck a David Farrell definují politické 

kampaně následovně: „Představují organizované komunikační úsilí (…), které se 

snaží ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu působením na veřejné mínění. 

Političtí aktéři vedou kampaně, protože věří, že podpora veřejnosti (…) jim 

pomůže propagovat jejich věc.“ (Bradová, 2005 str. 18) Podle Davida Denvera a 

Gordona Handse pak mají volební kampaně čtyři hlavní cíle: informovat voliče, 

přesvědčit je, posílit stávající podporu a mobilizovat. (Bradová, 2005 stránky 20-

21) Stejně tedy jako u pojmu politické komunikace i definicí volebních kampaní 

nacházíme mnoho. K analýze nejen kampaní, ale politické komunikace jako celku 

existuje dle odborné literatury mnoho teoretických přístupů. Jen samotné kampaně 

lze zkoumat z různých metodologických pozic, což vede také k různým pojetím 

v rámci vývoje výzkumu kampaní i politické komunikace. (Bradová, 2005 str. 27) 

Důležité je zaměřit se na účinky kampaní a na to, jaké potenciální dopady mohou 

mít na voliče. K tomuto tématu existuje velké množství literatury a jen stručný 

přehled a výčet by výrazně přesahoval rozsah této práce. Lze zde tedy použít 

shrnutí Evy Bradové, která uvádí, že „výzkum účinků kampaní na volební 

rozhodování bývá obvykle rozčleňován do tří etap – proudů: model přímých 

účinků, model minimálních účinků a model diverzifikovaných účinků.“ (Bradová, 

2005 str. 23)  

První model – tedy model přímých účinků - zmiňuje velký účinek masmédií na 

veřejnost a veřejné mínění. (Bradová, 2005 str. 24) Tou dobou byla totiž poměrně 

rozšířená teze, že média podsouvají veřejnosti, na co si má utvořit názor. 

(McCombs, 2009 str. 27) Proti tomu stojí model druhý – model minimálních 
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účinků - který reprezentuje především sociolog Paul Lazarsfeld. Ten tvrdí, že 

média a volební kampaně minimálně ovlivňují volební rozhodování voličů. 

(Bradová, 2005 str. 24) Lazarsfeld se svým týmem totiž jako první v roce 1940 

zkoumal účinky médií a masové komunikace na rozhodování voličů a veřejné 

mínění. (Jirák, a další, 2007 str. 9) Nenaplnila se však původní očekávání a 

z šetření vyplynulo jen málo důkazů o účincích masové komunikace na 

rozhodování. (McCombs, 2009 str. 29) Na jeho práci pak navázal Joseph Klapper 

se svým týmem. (Bradová, 2005 str. 24) Ani o dvacet let později se mu ale 

nepodařilo dokázat, že by informace z masmédií výrazněji ovlivňovaly 

rozhodování voličů, přestože z masmédií už lidé ve 40. a 50. letech minulého 

století prokazatelně čerpali informace. Mluvíme tedy o teorii minimálních účinků 

médií. (McCombs, 2009 str. 28) Jak ale popisuje Eva Bradová, „od 80. let 

minulého století však začala být teorie minimálních účinků považována za 

neudržitelnou. (…) Hlavní změnou ve výzkumu volebních kampaní se stalo 

přesunutí centra zájmu od tisku směrem k televizi a později také k internetu, 

respektive k elektronickým, digitálním médiím.“ (Bradová, 2005 str. 24) Tak tedy 

vznikl třetí výše zmíněný proud – a sice model diverzifikovaných 

zprostředkovaných účinků. (Bradová, 2005 str. 24) 

 

1.2. Nastolování agendy – „agenda setting“ 

Z výše uvedeného tedy plyne, že se akademici dlouhodobě přou o to, do jaké 

míry média ovlivňují voliče a jejich rozhodování a tedy do jaké míry média 

ovlivňují politiku. Například Winfried Schulz tvrdí, že masmédia neodrážejí 

veřejné mínění, ale spíše ho utvářejí. (Schulz, 2000 str. 28) Přesto Schulz dodává, 

že „masová média skutečnost nereprezentují. Zpravodajství médií je často 

nepřesné a pokřivené, (…) v médiích podávaná skutečnost reprezentuje především 

stereotypy a předsudky samotných novinářů.“ (Schulz, 2000 stránky 28-29) 

Přestože exaktně a objektivně jasnou odpověď na otázku, jak moc média ovlivňují 

veřejnost či politiku, nemáme a patrně ani nikdy mít nebudeme, je pro účel 

analytické části mé práce nutné alespoň stručně zmínit důležitou etapu v tomto 

tématu – tedy konkrétně termín „nastolování agendy“.  

Přestože tento termín v originále „agenda setting“ přinesli Maxwell 

McCombs a Donald Shaw, duchovním otcem je podle nich Walter Lippmann, 
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přestože tento výraz nikdy nepoužil. (McCombs, 2009 str. 27) Ten už totiž v roce 

1922 v legendární knize Public Opinion poznamenal, že „svět, s nímž se musíme 

politicky potýkat, leží mimo náš dosah, je vzdálen smyslům i myšlenkám.“ 

(McCombs, 2009 str. 25) Podle Lippmanna „lidé reagují na politické záležitosti 

na základě ´obrazů ve svých hlavách´, a to obrazů skutečného světa – ovšem 

vybraných a uspořádaných ve velké míře médii.“ (Jirák, a další, 2000 str. 15) V 

těch dobách byly ale hlavním zdrojem informací noviny. Ty vycházely jednou 

denně. Dnes ale sledujeme zpravodajství téměř non-stop, což nutně proměnilo i 

to, o čem média referují a jakým způsobem v médiích vystupují politici. Když 

Maxwell McCombs uvažuje o smyslu klasických médií a jejich vlivu na 

rozhodování lidí i na utváření jejich názorů, trefně připomíná dnes možná trochu 

opomíjenou a banální, nicméně pro fungování médií zcela klíčovou myšlenku, že 

„editoři a vedoucí zpravodajství každý den vybírají a zveřejňují zprávy, čímž 

zaměřují naši pozornost a ovlivňují, která denní témata vnímáme jako 

nejdůležitější.“ (McCombs, 2009 str. 26) To se pochopitelně s rozmachem 

sociálních sítí stírá, přesto ale i dnes tradiční média hrají zásadní roli v tom, jaká 

témata jsou nastolována a které otázky se ve veřejném (tedy i politickém) životě 

řeší. V tomto kontextu mě automaticky napadá příklad, který výše zmíněné dle 

mého mínění vhodně ilustruje. Václav Moravec v rámci svého pravidelného 

nedělního pořadu Otázky Václava Moravce pokaždé úvod zakončuje otázkou: „A 

o jakých tématech se po dnešních Otázkách bude mluvit?“ „Rozdíl mezi tím, jak 

zpravodajská média ovlivňují významnost témat a konkrétní názory na ně, je 

shrnut v postřehu Bernarda Cohena, že zpravodajská média možná nedokážou 

lidem s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou svému 

publiku sdělit, na co má myslet.“ (McCombs, 2009 str. 27) Na to, jak může 

žurnalistika obecně ovlivňovat představu veřejnosti o tom, co je podstatné, 

upozorňují i Jan Jirák a Barbara Köpplová, „neboť podle hypotézy o nastolování 

agendy (agenda setting) tím, co se objeví ve zpravodajských, analytických a 

komentátorských textech a jak je to prezentováno, média signalizují význam 

událostí a jejich jednotlivých interpretací.“ (Jirák, a další, 2007 str. 59)  

Pojem „agenda setting“ („nastolování agendy“) tedy – jak jsem již zmínil - 

poprvé použili Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw, kdy v článku z roku 

1972 zveřejnili výsledky výzkumu, který sledoval roli masových médií v 
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prezidentské volební kampani ve Spojených státech v roce 1968. (Jirák, a další, 

2000 str. 8) Snažili se obecněji označit jev, který byl už předtím dlouho zkoumán 

v kontextu politických kampaní. (McQuail, 1999) Jak podotýká Denis McQuail 

„příkladem může být situace, kdy se politici snaží soustředit pozornost voličů na 

to, co je z hlediska jejich strany nejdůležitější.“ (McQuail, 1999 str. 388) 

McCombs a Shaw výše zmíněný výzkum realizovali v roce 1968 v Chapel Hill 

v USA. V prezidentské volbě zkoumali vzorek nerozhodnutých voličů. Jejich 

hypotézou bylo tvrzení, že masmédia nastolují agendu politických kampaní, 

protože média ovlivňují to, jak voliči vnímají důležitost těchto zpráv. (McCombs, 

2009 str. 30) Tato hypotéza byla pojmenována „nastolování agendy“. (McCombs, 

2009 str. 30) Následně srovnali dvě množiny úkazů. Za prvé - množinu témat, 

která byla pro voliče nejdůležitější. A za druhé - popis témat v médiích. Z tohoto 

srovnání vyplynulo, že na co je kladen důraz v médiích, postupně voliči považují 

za důležité a z toho tedy vyvodili potvrzení hypotézy, že „agenda médií nastoluje 

veřejnou agendu.“ (McCombs, 2009 str. 30) Tyto pokusy následně opakovali při 

jiných volbách i v jiných zemích. Samozřejmě i autoři pojmu „agenda setting“ 

připouštějí, že vnímání důležitosti témat neovlivňují jen média, ale že v tom 

pochopitelně hrají roli i jiné faktory. (McCombs, 2009 str. 48) Nastolování 

agendy vychází logicky z toho, že média mají pochopitelně omezený prostor, 

kolik a jak hluboce mohou témata a zprávy přinášet. (McCombs, 2009 str. 48) 

K výše uvedenému je ještě zajímavé doplnit názor odborníka na studium 

veřejného mínění W. Phillipse Davidsona, který tvrdí, že „máme sklon 

podhodnocovat účinky médií na sebe a své nejbližší okolí a nadhodnocovat účinky 

médií na ostatní.“ (Jirák, a další, 2007 str. 187) 

 

1.3. Volební kampaně jako součást politické komunikace 

Na volební kampaně lze pohlížet v různých etapách a klasifikacích. Přístupy 

autorů se v tomto značně liší. Například Pippa Norris a kolektiv uvádí tři základní 

vývojové etapy: teorie masové propagandy, teorie posilování stranické 

propagandy a teorie kognitivních, programových a přesvědčovacích účinků. 

(Bradová, 2005 str. 27) 

Americký politolog Gary A. Mauser tři hlavní historické mezníky kampaní 

rozlišil ve třech modelech: behavioralismus, komunikační přístup, pozitivistický 
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přístup. (Bradová, 2005 str. 27) Další koncepci rozpracovali John Bartle a Dylan 

Griffiths, kteří popsali tři modely: sociálně-psychologický, ekonomický, 

marketingový. (Bradová, 2005 str. 27) Eva Bradová ve své knize Od lokálních 

mítinků k politickému marketingu podotýká, že volební kampaně se pochopitelně 

vyvíjely také v závislosti na vývoji politických stran. (Bradová, 2005 str. 39) Na 

podrobné rozebírání vývoje stran a jejich organizace v této práci není prostor a ani 

to není předmětem mého výzkumu, protože se věnuji volbám prezidentským. 

Nicméně pro úplnost teoretické části je nutné i tento aspekt neopomenout a 

alespoň stručně vyjmenovat. Eva Bradová věnuje tématu celou kapitolu své knihy 

a vychází především ze známé studie Richarda Katze a Petera Maira. 

Pochopitelně ale neopomíjí ani další autory – tedy Duvergera, Kirchheimera, 

Lipseta s Rokkanem a Panebianca. (Bradová, 2005 str. 39) Pokud tedy přiřadíme 

jednotlivým vývojovým fázím politických stran a jejich organizace i jednotlivé 

proměny volebních kampaní (a tedy politické komunikace v širším slova smyslu), 

dle přehledu Evy Bradové nám vychází následující rozdělení. Elitní strany (strany 

kádrů) se vyznačovaly minimální politickou soutěží a vyžadovaly tedy jen 

minimální volební kampaň. Masové strany se už musely na voliče orientovat 

mnohem více, proto u nich dochází k mobilizační kampani. S nástupem tzv. catch-

all parties se rozvíjí ofenzivní kampaň. Ta je způsobena nástupem a větším vlivem 

masmédií – především tedy televize v 60. letech. Strany kartelu, které se objevují 

v typologii stran v 70. letech přinášejí profesionální kampaň, která se stále rozvíjí 

a na intenzitě nabývá především v letech devadesátých. (Bradová, 2005 stránky 

39-47) Přesto sama autorka zdůrazňuje, že „všechny zmíněné etapy vývoje 

politických stran se v realitě mohou prolínat a takřka neexistují v popisované 

podobě.“ (Bradová, 2005 str. 46)  

 

1.4. Vývoj politické komunikace a volebních kampaní 

Volební kampaně a politickou komunikaci můžeme také rozdělit podle Pippy 

Norris do tří naprosto základních etap – tedy premoderní, moderní a postmoderní. 

(Bradová, 2005 str. 49) Politologové Jay Blumler a Dennis Kavanagh mluví o 

prvním, druhém a třetím věku politické komunikace. (Křeček, 2013 stránky 82-

109) Andrzej Jablonski rozděluje kampaně na stranické (50. léta a první polovina 

60. let), kampaně orientované na kandidáta (60. léta a první polovina 70. let) a 
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kampaň orientovaná na voliče (od poloviny 70. let). (Jablonski, a další, 2006 

stránky 15-16) 

Premoderní kampaň můžeme zařadit do období konce 19. století a tzv. 

postindustriální společnosti. Při rozšiřování volebního práva, které se postupně 

stává všeobecným, sledujeme nástup masových stran. Pro ně je typická přímá 

komunikace mezi voliči a kandidáty. Důležitou roli v ní hrají místní organizace a 

také například stranický tisk. (Bradová, 2005 stránky 50-52) Blumler a Kavanagh 

toto období charakterizují jako první věk politické komunikace, kdy jsou politické 

strany ještě zakořeněné do sociální struktury.  V popisu jednotlivých 

charakteristik se ale s rysy Pippy Norris shodují. (Křeček, 2013 str. 82) 

Moderní kampaň sledujeme od poloviny minulého století – tedy zhruba od let 

padesátých. Souvisí úzce se začátkem televizního vysílání. Obecně v tomto 

období dochází k uvolňování stranických vazeb a politická angažovanost 

veřejnosti je nižší. Rozvíjí se tzv. catch-all strany, které loví voliče i mimo své 

tradiční jádro. Kampaně jsou více centralizované, profesionalizované a 

personalizované. Hlavním médiem se stává televize a strany či kandidáti stále 

častěji najímají externí konzultanty, kteří jim s tímto stylem kampaně pomáhají. 

(Bradová, 2005 stránky 52-54) O této etapě mluví Blumler a Kavanagh jako o 

druhém věku politické komunikace. Výše uvedené rysy v podstatě potvrzují a 

pouze jinak také formulují. Voliči jsou podle nich v tomto období přelétavější, 

proto je získání jejich přízně složitější. (Křeček, 2013 stránky 83-84) 

Postmoderní kampaň se začíná objevovat od 90. let 20. století. Mediální 

prostředí se stává složitějším a roztříštěnějším. Televize již nemá informační 

monopol, voliči mají k dispozici mnoho zdrojů zpráv, nastupuje internet a 

digitální média. Kampaň se stává vlastně permanentní. V mnohém tak jde o návrat 

k premoderní kampani (například door to door kampaně). Angažovanost voličů je 

i důsledkem více zdrojů informací paradoxně menší. Pro kandidáty je nutné 

zaujmout a v návalu informací na sebe upoutat pozornost. (Bradová, 2005 stránky 

54-56) Jay Blumler a Dennis Kavanagh  toto období nazývají jako třetí věk 

politické komunikace a označují jej jako „věk mediálních stratégů“. (Křeček, 

2013 str. 91) Politická komunikace se v této fázi stává více vědeckou a politici 

jsou stále většími profesionály, kteří jsou školeni a připravováni nejrůznějšími 

týmy. Domnívám se, že v této fázi dochází také ke zvyšování významu 
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politických debat, protože pokud se je kandidátům podaří ovládnout, zaujmout 

kontroverzním výrokem či nastolit některé z témat, dostanou se i do dalších typů 

médií. Jedná se o prostředí, kdy mají nezvykle velký prostor a debaty jsou stále 

sledovány velkým počtem voličů, kteří jsou poměrně koncentrováni, což je u 

moderních roztříštěných kampaní cenný okamžik, kdy může kandidát vyslat jasný 

signál a snáze zaujmout. Některé z jejich sdělení se následně mohou objevit i 

v dalších zpravodajských relacích či dalších debatách, jak si ukážeme v analytické 

čísti práce. Pochopitelně je jasné, že podle pojetí Blumlera a Kavanagha bychom 

v dnešní době mohli mluvit už i o čtvrtém věku politické komunikace, protože 

stále důležitější roli hrají nové technologie, jejichž role bude pravděpodobně dále 

narůstat a proměňovat tak samou podstatu politické komunikace. (Křeček, 2013 

stránky 109-125) 

Od tradičních kampaní se kampaně stávají profesionálnějšími, což souvisí 

především s nástupem marketingu. V tomto kontextu se mluví o amerikanizaci 

kampaní, se kterou souvisí také větší personalizace. Nemalou roli v tom 

pochopitelně sehrává televize, která umožňuje v jeden okamžik oslovení velkého 

počtu příjemců, kteří mohou být nerozhodnutí voliči, či politicky pasivní občané. 

(Bradová, 2005 str. 49) Eva Bradová také upozorňuje na tvrzení Winfrieda 

Schulze, podle něhož je osobnost kandidáta důležitější než politické cíle. Politik je 

totiž programem a je podstatné, aby měl vhodné komunikační dovednosti a pro 

televizi charisma. (Bradová, 2005 str. 49) Karl W. Deutsch ve své slavné knize 

Nervy vlády přirovnal informační kanály propojující celý politický systém 

k nervové soustavě v lidském těle. (Jirák, a další, 2000 str. 11) Jeho 

pravděpodobně nejznámější tezí zůstává koncept politického systému, který 

formuloval tak, že se jedná o systém, který je schopen si uvědomovat sebe sama a 

být za sebe odpovědný. (Jirák, a další, 2000 str. 10) 

Z vývoje politické komunikace a volebních kampaní lze jasně 

vypozorovat, že se stále více prosazují také negativní kampaně. (Bradová, a další, 

2008 str. 42) Soupeři se snaží vzájemně se vymezit a oslabit protivníka. To jasně 

potvrzují i data, která ve své knize Negativní kampaně a politická reklama ve 

volbách předkládá Eva Bradová. Odkazuje na výzkum Lyndy Lee Kaid, která 

tvrdí, že „v amerických prezidentských kampaních v letech 1952-1996 bylo pouze 
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38 % všech televizních spotů dvou hlavních stran negativních, v letech 1992 – 

1996 to byla více než polovina.“ (Bradová, a další, 2008 str. 8) 

Tento trend lze pozorovat i v českém prostředí. První viditelnější známky 

kampaně jsme mohli pozorovat v roce 2002, v roce 2006 už můžeme naplno 

pozorovat negativní volební kampaň především mezi ODS a ČSSD (Bradová, a 

další, 2008) (Matušková, 2012) a od té doby už jsou negativní kampaně nedílnou 

součástí politické soutěže i v České republice – první přímou prezidentskou volbu 

nevyjímaje.  (Šedo(ed.), 2013) 

V dnes už vlastně klasické a hojně citované klasifikaci z roku 2004 David 

Hallin a Paolo Mancini popisují tři modely médií a politiky, které fungují 

v prostředí dnešních západních demokracií, ve kterých je vztah mezi médii a 

politikou výsledkem historického vývoje. Podle geografických oblastí člení tři 

modely: polarizovaně pluralitní (středozemní) model; demokraticko-

korporativistický (středo- a severoevropský) model a liberální neboli 

severoatlantický model. Kritikou tohoto dělení, kterou si ovšem sami autoři 

připouštějí, je fakt, že se jedná opravdu jen o modely pasující na západní 

demokracie. (Petrová, 2012 stránky 279-280) Petrová uvádí tři skupiny 

argumentů, které jsou klíčové pro ospravedlnění politické role médií v západních 

demokraciích jako „diverzita a trh myšlenek, informování a osvěta občanů, 

střežení veřejné odpovědnosti vlády.“ (Petrová, 2012 str. 283) Představuje také tři 

hlavní úkoly médií v demokratických režimech, což podle ní je: „dohlížet nad 

státy a vládami (tzn. média jako hlídací psi), dodávat správné a dostatečné 

množství informací a reprezentovat veškeré spektrum a pluralitu veřejných 

názorů.“ (Petrová, 2012 str. 283)  

 

1.5. Politický marketing 

Výše popsanou politickou komunikaci ovšem nesmíme zaměňovat s pojmem 

„politický marketing“. Přestože oba termíny jsou do jisté míry podobné, mají 

různé cíle, nástroje i teoretické zázemí. (Petrová, 2012 str. 266) Zjednodušeně se 

dá říci, že politický marketing přináší principy klasického marketingu do 

politického prostředí. (Křeček, 2013 str. 125) Nástup politického marketingu také 

pochopitelně stále více ovlivňuje to, že se kampaně staly mnohem profesionálnější 

a vlastně i vědečtější. (Bradová, 2005 str. 49) 
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Andrzej Jablonski v knize Politický marketing: úvod do teorie a do praxe 

píše, že první definici marketingu jako takového najdeme v roce 1941, kdy ji 

publikovala Americká marketingová asociace: „Marketing je realizace 

ekonomické činnosti vztahující se k přemísťování zboží a služeb od producenta ke 

konzumentovi nebo uživateli.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 10) Marketing jako 

takový se hodně rozvíjel hlavně v obchodu. Americká marketingová asociace 

následně svou definici marketingu revidovala a více propracovala, když v roce 

1960 řekla, že marketing je „mimo jiné souborem určitých postupů, které slouží ke 

zvyšování ziskovosti firem.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 10) S postupem času se 

začaly objevovat teze, že marketing zasahuje i mimo ekonomické oblasti. 

(Jablonski, a další, 2006 str. 10) Vůbec poprvé pravděpodobně termín „politický 

marketing“ použil americký politolog Stanely Kelley (Bradová, 2005 str. 58) 

v roce 1956 v díle Professional Public Relations and Political Power. (Matušková, 

2012 str. 13) Ve studii Broadening the concept of marketing na něho navázali 

Philip Kotler a Sidney J. Levy koncem 60. let, kteří marketingový přístup 

k politické soutěži popularizovali. (Bradová, 2005 str. 58) (Jablonski, a další, 

2006 str. 11) Kotler později - v roce 1990 - charakterizoval koncepci sociálního 

marketingu, kam můžeme zařadit i marketing politický. (Jablonski, a další, 2006 

str. 12) Politický marketing můžeme tedy brát jako součást politické komunikace, 

Eva Bradová k tomu dodává, že „někteří teoretici, kteří se zabývají politickou 

komunikací a volebními kampaněmi, politický marketing dokonce označují za 

jednu ze tří etap vývoje politické komunikace. Například Dominic Wring.“ 

(Bradová, 2005 str. 58)  

Politický marketing tedy funguje na stejných principech jako marketing 

komerční – snaží se prezentovat produkt lépe než konkurenti. Zjišťuje potřeby 

občanů a vytváří politickou nabídku, která uspokojuje politické potřeby občanů. 

(Jablonski, a další, 2006 str. 12) S nástupem marketingu se kampaně logicky 

značně profesionalizovaly a začaly být používány tedy právě ony marketingové 

techniky. Mezi ně patří například propagační a prezentační techniky či schopnost 

proniknout k občanovi prostřednictvím politické kampaně. (Jablonski, a další, 

2006 str. 13) 

Kořeny politického marketingu sahají do USA. Tam se ale v počátcích 

kampaní dokonce prezidentští kandidáti vůbec kampaní neúčastnili, toto za ně 
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obstarávaly volební štáby. Například Abraham Lincoln hlasoval pro jiného 

kandidáta. Tento přístup se změnil na přelomu 19. a 20. století. Po roce 1900 

začali kandidáti objíždět zemi, pronášet projevy a přesvědčovat voliče. (Jablonski, 

a další, 2006 str. 29) Podle francouzského politologa Philippa Maareka jsou 

Spojené státy kolébkou politického marketingu hlavně ze tří důvodů. Může za to 

volební systém, tradice politických veřejných vztahů a rapidní rozvoj moderních 

technologií. (Matušková, 2012 str. 14)  

Odborná literatura uvádí, že k rozvoji politického marketingu začalo 

docházet už od 50. let minulého století, kdy nejen do politické komunikace začala 

promlouvat televize. Tento nový a přelomový způsob komunikace si vyžadoval 

změnu přístupu a otevřel nové možnosti oslovování voličů. Pro voliče se televize 

stala hlavním zdrojem příjmu informací a pro politiky tento způsob komunikace 

znamenal změnu přístupu v prezentaci vlastních myšlenek a názorů. Politici 

novému formátu komunikace museli přizpůsobit rétoriku, stylistiku i způsob 

komunikace, do politiky se začal postupně prosazovat stále více reklamní 

charakter. (Zamazalová, 2010 str. 388) Obecně vzato rozvoj masmédií byl v tomto 

směru neuvěřitelně důležitý. Roli sehrál rozmach rozhlasu ve 20. letech, tisku, ale 

především televize v 50. letech a následně v 90. letech pak internet. Jan Jirák a 

Barbara Köpplová pokládají vůbec za první masmédium tisk, který se začal 

rozvíjet už v druhé polovině 19. století. (Jirák, a další, 2007 str. 29) Dle Philippa 

Maareka můžeme politický marketing v USA rozdělit do tří fází: dětské období 

(1952-1960), období dospívání (1964-1972) období dospělosti (od 80. let 20. 

století). (Matušková, 2012 str. 14)  

Pravděpodobně posledním americkým prezidentem, který nevyužíval 

technik politického marketingu, byl Harry Truman. (Zamazalová, 2010 str. 388) 

V roce 1952 se už ale Dwight Eisenhower nechal přesvědčit svými 

spolupracovníky o tom, že televize může v kampani sehrát klíčovou roli a obrátil 

se na profesionální reklamní agenturu. To bylo do té doby nevídané a Eisenhower 

patřil k průkopníkům v tomto novém stylu vedení kampaní. (Zamazalová, 2010 

str. 388) Tehdejší dvě nejvýznamnější reklamní agentury mu tedy připravily 

profesionální reklamní kampaň. Zohlednili například i výraz jeho tváře, oblečení, 

jednoduchý slovník či vhodný projev. (Zamazalová, 2010 str. 388) Objevily se 

poprvé dvacetivteřinové spoty, které ho ukazovaly jako hrdinu. Každý spot měl 
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jednu základní a jednoduchou myšlenku. V kampani také vystupovaly osobnosti, 

které mu ve volebních spotech vyjadřovaly podporu. (Zamazalová, 2010 str. 388) 

Eva Zamazalová v knize Marketing k tomu dodává: „Ukázalo se, že tato kampaň 

orientovaná na osobnostní rysy a přednosti byla pro běžného amerického voliče 

mnohem srozumitelnější než kampaň postavená a soustředěna jen na komunikaci 

klíčových politických otázek, na kterou vsadil jeho protikandidát Adlai Stevenson. 

Ten se prezentoval ve třicetiminutových blocích, kde představoval svůj program 

svým synům, tato kampaň působila na veřejnost jako výuka učitele ve škole.“ 

(Zamazalová, 2010 str. 388) Už v následujících volbách – v roce 1956 – se tedy 

ukázalo, že vést kampaň bez zvládnutí politické komunikace a užívání politického 

marketingu bude velmi obtížné. (Zamazalová, 2010 str. 388) Důkazem tohoto 

tvrzení je také zvolení Johna F. Kennedyho americkým prezidentem. Tyto volby 

bývají v odborné literatuře označovány jako milník ve vývoji politického 

marketingu, protože televize sehrála opravdu klíčovou úlohu a prezidentští 

kandidáti se také historicky poprvé utkali v televizních debatách (Zamazalová, 

2010 str. 388), kterým věnuji jednu z následujících samostatných podkapitol.  V 

Kennedyho kampani se objevovaly nejdříve spoty, které ho představovaly 

veřejnosti (jeho jméno a volební hesla se opakovala), pak byl ukazován v různých 

rolích – jako manžel, válečný hrdina či lídr. Proti tomu se Nixon soustředil hlavně 

na zahraniční politiku a své úspěchy v roli viceprezidenta. (Zamazalová, 2010 str. 

398) Vliv televize ale volbami neskončil, naopak. Kennedy používal televizi jako 

komunikační kanál během celého svého prezidentování a také například zavedl 

přenosy tiskových konferencí z Bílého domu. (Zamazalová, 2010 str. 389) 

Stejně jako u politické komunikace ani politický marketing nemá jedinou 

obecně uznávanou definici. (Matušková, 2012 str. 15) I v tomto případě se jedná 

se o pojem mezioborový. (Bradová, 2005 str. 61) Interpretace pojmu se také liší 

regionálně – jinak je pojímán v USA a jinak v Evropě. (Matušková, 2012 str. 15) 

Vypisovat zde všechny definice ať už dle přístupu, regionu či historického vývoje, 

není předmětem této práce, na toto téma existuje řada odborných publikací a 

článků. (Matušková, 2012 str. 15) Přesto je pro ujasnění pojmu důležité si některé 

příklady uvést. 

Jablonski definuje politický marketing takto: „Politický marketing tedy 

znamená schopnost politických stran/kandidátů připravit společně racionální 
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politickou strategii, a následně vybrat repertoár propagačních technik, což má 

straně/kandidátovi zajistit vítězství v soutěži o hlasy voličů.“ (Jablonski, a další, 

2006 str. 32) Anna Matušková uvádí následující definici: „Politický marketing je 

ve své podstatě aplikování, rozvíjení a vykonávání strategicky promyšlené 

kampaně, a to buď kandidátem či politickou stranou, vládou, lobbisty či jinými 

nátlakovými skupinami. Jeho dalším krokem je snaha za pomoci analýz najít 

způsob, jak si získat veřejné mínění a podporu pro prezentované názory či 

ideologii ve volbách. (…) Politický marketing je nejčastěji zmiňován právě v 

souvislosti s volebními kampaněmi či prezentacemi jednotlivých politiků.“ 

(Matušková, 2012 str. 13) Konkrétnější definice nabízejí David M. Farrell a 

Martin Wortmann a také Stephan C. M. Henneberg. Ten uvádí: „Politický 

marketing usiluje o vytvoření, podporování a udržení dlouhodobých politických 

vztahů ve prospěch společnosti tak, aby byly zároveň splněny cíle individuálních 

politických aktérů a organizací. Tento proces se uskutečňuje na základě vzájemné 

výměny a plnění slibů.“ (Bradová, 2005 str. 61) Samotný pojem politický 

marketing je ale i tak nejasný a těžko uchopitelný, podle Stephana C. M. 

Henneberga bylo v letech 1990 – 1996 na téma politického marketingu 

publikováno více než 350 akademických příspěvků. (Bradová, 2005 str. 60) 

Přestože v návaznosti na proměnlivost volebního chování, oslabování 

politické neangažovanosti a stranických vazeb, rozvoj masmédií a profesionalizaci 

kampaní se poltický marketing stále rozvíjí, objevuje se i jeho kritika. Zpočátku 

byl politický marketing politology odmítán. A i dnes, přestože je marketing 

nedílnou součástí volebních kampaní a jedná se de facto o prvek politologického 

výzkumu, jsou někteří politologové k tomuto pojmu skeptičtí a nazývají politický 

marketing povrchní vědou založenou na dojmech s absencí jakéhokoliv 

teoretického základu. Eva Bradová jako příklady těchto kritiků uvádí autory jako 

například Greg Philo, Shaun Bowler či David M. Farrell. (Bradová, 2005 str. 59) 

Přesto jsou pochopitelně i politologové, kteří postupem času nástup politického 

marketingu uvítali. Podle Bradové to jsou například politologové Martin Harrop, 

Patrick Dunleavy či Dennis Kavanagh, který dokonce vydal monografii o volbách 

a politickém marketingu. (Bradová, 2005 str. 59) Politický marketing je tedy zcela 

jistě složitý proces, který využívá čistě marketingových technik – jakými jsou 

například průzkum trhu, segmentace, zacílení a umístění. (Bradová, 2005) V 
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dnešní době je tedy důležitý „průzkum trhu“ a následné předložení nabídky 

„konzumentům“. (Jablonski, a další, 2006 str. 16) Je třeba zjistit, po čem je 

poptávka společnosti a jaká jsou očekávání, pak zformulování nabídky a poté fáze 

komunikace – tedy propagace. (Jablonski, a další, 2006 str. 20) Nicméně podle 

Hohna Bartle „žádný výzkumný přístup sám o sobě nemůže zcela správně určit 

účinnost politické komunikace.“ (Bradová, 2005 str. 80) 

V českém prostředí můžeme naprosto logicky o nástupu politického 

marketingu mluvit až od roku 1990 – od prvních svobodných voleb po pádu 

totalitního režimu. (Zamazalová, 2010 str. 390) Vývoj v Česku byl pochopitelně 

odlišný od vývoje ve Spojených státech. Jak ale uvádí příklad Andrzej Jablonski, 

je to naprosto normální, protože každý trh je specifický a je nutné v něm používat 

jiné metody a jiné způsoby jednání. (Jablonski, a další, 2006 str. 13) Nedá se tedy 

jednoduše říct, že pokud něco funguje v USA, stejně to bude fungovat i v České 

republice. 

  

1.6. Vznik a vývoj televizních debat v USA 

Styl a formu politické komunikace beze sporu proměnily nové komunikační 

technologie a nová média – v posledních čtyřech desetiletích minulého století to 

byla především televize, v posledních letech to pak byl internet. Protože cílem této 

diplomové práce je analyzovat debaty prezidentských kandidátů ve 

veřejnoprávních médiích – tedy v televizi a rozhlase, zaměřme se nyní stručným 

pohledem právě na televizní debaty. Ty totiž zcela zásadně proměnily charakter a 

styl politických kampaní a televize obecně změnila politiku a politickou 

komunikaci. „Oslovit obrovské masy posluchačů umožňoval již od 20. let rozhlas, 

který tak vlastně připravil televizi půdu pro masové působení na voliče.“ 

(Zamazalová, 2010 str. 387) Jak ale uvidíme níže, největším milníkem pro 

proměnu kampaní byla právě televize. Pokud se ohlédneme za vznikem a 

nejdůležitějšími milníky televizních debat, obraťme svůj zrak do USA, které jsou 

kolébkou tohoto formátu, jak si ukážeme níže.  

Nástup televize a postupný rozvoj této formy komunikace už začal 

proměňovat politiku v 50. letech. Nejpatrnější tato změna byla ve Spojených 

státech amerických: „Od prezidentské kampaně Dwighta Eisenhowera v roce 

1952 vykazoval každý další americký prezident důmyslnější přístup ke vztahům 
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k veřejnosti a usměrňování zpráv než jeho předchůdce.“ (McNair, 2004 str. 152) 

Jak Brian McNair dodává ve své knize Sociologie žurnalistiky, charakter kampaní 

se měnil i například ve Spojeném království: „Ve všeobecných volbách v roce 

1959 vedla Labouristická strana to, co mnozí pozorovatelé označili za ´první 

mediální kampaň´ ve Spojeném království. Využití metod PR (společně s 

marketingem a reklamou) k seznámení obyvatel s politikou a představami strany 

bylo dáno všudypřítomností médií.“ (McNair, 2004 str. 152) Přesto ale ohniskem 

změny politických kampaní s rozvojem televize byly Spojené státy. Kampaně se 

s nástupem televize staly více marketingové a celkový styl komunikace se kvůli 

novým formám oslovování voličů proměnil, jak si ukážeme později. Zásadní 

proměnu volebních kampaní v USA v 50. letech popisuje v knize Marketing i Eva 

Zamazalová, která se soutředí na proměnu vnímání kampaní, politické subjekty se 

musely více začít dívat na volby pohledem voličů a ne už jen samotných aktérů. 

(Zamazalová, 2010 str. 387) Andrzej Jablonski k tomu ve své knize Politický 

marketing: úvod do teorie a do praxe píše, že marketingový model kampaní se v 

USA prosazuje až v posledních čtyřech desetiletí minulého století. (Jablonski, a 

další, 2006 str. 30) „Model ovlivnilo mnoho faktorů: k nejvlivnějším patřila 

expanze televize. V průběhu krátké doby se televize stala nejdůležitějším zdrojem 

politických informací v USA.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 30) Jablonski tvrdí, že 

televize změnila charakter kampaní tím, že nabídla možnost oslovit širokou 

veřejnost, změnila obecně styl vystoupení, kdy image je mnohdy důležitější než 

samotný obsah. Dokonce i politické strany tím pádem hrají v kampaních menší 

roli, už nemusejí být prostředníkem mezi voličem a kandidátem, který svůj 

elektorát oslovuje prostřednictvím televize. Rozvoj tohoto druhu komunikace 

nutně přivedl do politiky také nejrůznější externí experty, kteří se specializují 

právě na práci s médii, marketing a PR a vedl obecně k profesionalizaci volebních 

kampaní. (Jablonski, a další, 2006 str. 30) (Krejčí, 2009 str. 86) Vedle samotného 

obsahu tedy podle Miloše Krejčího začalo být v kampaních s nástupem televize 

důležité také to, jak politici vypadají a působí. (Krejčí, 2009 stránky 84-85) Přes 

velkou roli televize a nástupu marketingu do politických kampaní ale i nadále 

zůstává klíčový obsah politické nabídky, kterou kandidáti přinášejí. Přestože 

image a dojem vyvolaný v médiích získal v posledních zhruba 50 letech na 

významu a důležitosti, jedná se dle mého názoru jen o trend a není možné 



 

25 

 

rezignovat na obsah samotných sdělení, konkrétní teze, hodnoty či ideologii, 

protože v USA ale i v Evropě jsou voliči, kteří se rozhodují dle obsahu politické 

nabídky a nejen dle toho, jaký dojem kandidát udělá. V této pasáži tedy ukážu, jak 

s rozvojem televizních debat nabylo postupem let umění prezentovat a zaujmout 

na důležitosti, protože volební kampaně se soustřeďují stále více na nerozhodnuté 

voliče, ale téma mé práce a cíl vlastní analýzy se zaměří na to, jakou roli i 

v dnešních volbách hraje jasně deklarovaný a prezentovaný obsah programových 

tezí, jak popíšu v kapitole věnující se kampani českých prezidentských voleb a 

programů obou kandidátů. 

Pokud se ale vrátíme k historii a vývoji role televize v kampaních, zjistíme, že 

možná paradoxně a překvapivě jeden vůbec z prvních politiků, který využil 

vystoupení v televizi, byl Richard Nixon, když kandidoval na viceprezidenta 

USA. V televizi se bránil proti obviněním z přijímání nelegálních darů. Sympatie 

vzbudilo jeho vyjádření, když řekl, že se nevzdá darovaného psa, protože si ho 

oblíbily jeho děti.  (Jablonski, a další, 2006 str. 30) Jablonski k tomu dodává: 

„Tento případ ilustroval, jak velký potenciál má televize jako nástroj působení na 

veřejné mínění.“  (Jablonski, a další, 2006 str. 30) Toho, jak televize výrazně a 

zásadně proměnila politickou komunikaci, si všimnul v roce 1985 Neil Postman 

ve své slavné knize Ubavit se k smrti. Nutno ovšem podotknout, že Postman 

zemřel v roce 2003. Televize tehdy byla tedy neotřesitelným monopolem a 

Postman už nereflektoval nástup nových médií, jak poznamenává v předmluvě 

této knihy Irena Reifová. (Postman, 2010 str. 6) Postman k proměně politické 

komunikace a vlivu televize poznamenává následující: „Spolu s tím, jak slábne 

vliv tisku, musí být vnitřní náplň politiky (…) pozměněna, ´přeformátována´, 

převyprávěna v pojmech, které vyhovují televizi.“ (Postman, 2010 str. 24) Dále 

Postman dodává, že před nástupem televize byly veřejní činitelé známí spíše tím, 

co sdělovali, než svým projevem či vzhledem. Postman poznamenává, že kdyby 

průměrný americký občan potkal na ulici jednoho z prvních patnácti amerických 

prezidentů, pravděpodobně by ho vůbec nepoznal. (Postman, 2010 str. 78) Toto 

potvrzuje i Eva Zamazalová, podle které umožňuje televize spatřit politika 

v krátkém okamžiku mnohem více lidem, než se jeho předchůdcům dříve podařilo 

v průběhu celé kariéry: „V tomto smyslu je povzdech jednoho amerického politika: 

´Nejsi-li v televizi, neexistuješ, ´skutečně pravdivý.“ (Zamazalová, 2010 str. 388) 
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Televizní debety se staly jednou z nejpopulárnějších forem politického 

marketingu v Spojených státech. (Jablonski, a další, 2006 str. 44) Následně tento 

formát jako součást kampaně pronikl i do dalších zemí – včetně České republiky. 

Přestože dnes jejich vliv může být různý, první debaty byly zásadní nejen pro 

kampaň a oba kandidáty, ale obecně pro celosvětovou historii. (Murse) 

Historicky první debata se odehrála 26. 9. 1960 mezi kandidáty na prezidenta 

Spojených států – konkrétně viceprezidentem Richardem M. Nixonem a 

senátorem Johnem F. Kennedym. Vysílalo ji z Chicaga několik stanic, na starost ji 

měla stanice CBS a moderoval ji Howard K. Smith. Podle odhadů ji sledovalo 

kolem 70 milionů diváků. Debata trvala 60 minut a soustředila se na domácí 

témata. V začátku měli oba kandidáti 8 minut na úvodní řeč, pak odpovídali na 

otázky panelistů – novinářů, v závěru pak každý z kandidátů měl 3minutový 

prostor na shrnutí celé debaty. (Murse)   

Do dějin vstoupila z několika důvodů. Jednalo se o zcela první debatu a ani 

jeden z kandidátů s tímto formátem neměl zkušenosti. Z průzkumů provedených 

těsně po proběhnutí debaty vyplynulo, že lidem, kteří debatu poslouchali jen v 

rozhlase, přišel lepší Nixon. U televizních diváků ovšem bodoval Kennedy. 

(Jablonski, a další, 2006 stránky 188-189) (Murse) (Zamazalová, 2010 str. 389) 

Posluchači rádia byli už ale tou dobou v menšině, většina lidí tehdy už vlastnila 

televizi a debatu právě v televizi sledovala. V roce 1960 88 % amerických 

domácností vlastnilo televizi oproti pouhým 11 % lidí v roce 1950. Ještě ráno toho 

dne – tedy 26. září 1960 – byl JFK relativně neznámý senátor, večer už byl ale 

hvězdou. (Webley, 2010) „Všeobecně se očekávalo, že zkušený Nixon, který měl 

pověst výrazné televizní osobnosti, snadno potře nováčka Kennedyho. Jakmile se 

však oba objevili na televizní obrazovce, přízeň veřejnosti se začala přiklánět ke 

Kennedymu.“ (Krejčí, 2009 str. 151) Analýzy této debaty se shodují hlavně 

v hodnocení toho, jak oba pánové na diváky působili a jaký udělali dojem. „Podle 

pozdějších hodnocení byla tato debata zřejmě onou příslovečnou kapkou, jež 

převážila misku vah ve prospěch Kennedyho a zajistila mu nad Nixonem těsné 

volební vítězství.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 188) Mělo to několik důvodů. 

Těsně před debatou dostal Nixon infekci, trápila jej horečka, kterou měl i 

v průběhu vysílání a během debaty se tedy značně potil. Byl také unavený a 

vyčerpaný z předešlé kampaně, což na jeho dojmu také příliš nepřidalo. 
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(History.com, 2010) Oba kandidáti za pultíky stáli, Nixon měl poraněné koleno a 

toto zranění si ještě obnovil, když vystupoval před debatou z auta. (Jablonski, a 

další, 2006) (History.com, 2010) Navíc se před debatou neoholil, což podpořilo 

dojem jakési sešlosti. (Jablonski, a další, 2006) Nixon si poté stěžoval, že mu 

strniště rychle roste a že by se býval musel oholit 30 vteřin před vysíláním a i tak 

by před kamery předstoupil už s narostlým plnovousem. (History.com, 2010) Po 

skončení debaty mu dokonce údajně volala jeho matka, zda není nemocný. 

(History.com, 2010) Negativní roli také sehrála barva Nixonova obleku, kvůli 

které tak splýval s pozadím. Celkový dojem trefně shrnuje Eva Zamazalová: 

„Výsledným efektem bylo jeho vnímání diváky, ve srovnání s energickým 

Kennedym, jako člověka, který chce pouze pokračovat, člověka, jenž nemá vlastní 

nápady a novou dynamiku. Kennedy se naopak zbavil pozice outsidera, kterou mu 

zpočátku přisuzovali i voliči jeho vlastní Demokratické strany.“ (Zamazalová, 

2010 str. 389) 

Oproti Nixonovi působil Kennedy mladistvě a svěže. Byl hladce oholen, 

čerstvě opálen a před televizními diváky tedy jasně bodoval. (Jablonski, a další, 

2006 stránky 188-189) Kennedyho poradce a autor jeho projevů Ted Sorensen 

řekl časopisu Time, že JFK se na debatu se svým týmem pečlivě připravoval. Tým 

mu přichystal poznámky s možnými tématy debaty. Podle Sorensena si celý tým 

uvědomoval důležitost debaty, netušili však, že význam bude až tak zásadní. 

(Webley, 2010) „Kennedyho poradci viděli v debatách velkou příležitost pro 

získání publicity méně známého kandidáta. Věřili, že klíčové bude vytvoření tzv. 

prvnímu dojmu. Proto se maximálně věnovali vizuálnímu představení 

kandidáta.(…) Nepodcenili ovšem ani přípravu věcné stránky vystoupení. 

Kennedy působil informovaně a dokonce napadal zahraničně politické pozice, 

které USA dosáhly za vlády Dwighta Eisenhowera.“ (Zamazalová, 2010 str. 389) 

To znamená, že nebyla důležitá jen forma, ale že svou zásadní roli sehrál také 

obsah sdělení obou kandidátů. Miloš Krejčí, který se na americkou politiku 

specializuje, k tomu dodává: „Velký vliv na voliče mají televizní debaty mezi 

prezidentskými kandidáty. První debata Johna Kennedyho s Richardem Nixonem 

v roce 1960 Kennedymu výrazně pomohla, neboť upozornila na jeho přitažlivý 

zevnějšek, obratnost v diskuzi a znalosti projednávaných otázek. Nixon vypadal 

naproti tomu pohuble a jaksi nesvůj.“ (Krejčí, 2009 str. 97)  
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První debata byla zaměřena především na domácí témata. John F. Kennedy 

mluvil o své touze vidět zemi, která naplní svůj hospodářský potenciál a bude 

udržovat potřeby jednotlivců prostřednictvím sociálních programů. Richard Nixon 

mluvil o postupu vpřed, o tom, že vlády Republikánů postavily více škol, 

nemocnic a silnic než předchozí vlády. Otázky, které v debatě padaly, se týkaly 

jejich zkušeností pro výkon úřadu, zemědělské politiky či hrozby komunismu. 

Oba kandidáti se neshodli například v otázkách týkajících se výše zemědělských 

dotací, financování školství a sociálních výdajů. Nixon podotknul, že pro větší 

výdaje ve zdravotnictví a vzdělávání by bylo třeba zvýšit daně, Kennedy zmínil, 

že stabilní hospodářský růst by přinesl větší výběr daní, z čehož bude možno 

financovat program sociální péče. (BBC, 1960) Oba kandidáti nicméně 

zdůrazňovali jako klíčovou národní bezpečnost, varovali před hrozbu komunismu 

a zmínili nutnost posílení armády. (History.com, 2010)  

Debata bývá interpretována jako zásadní pro porážku Richarda Nixona 

v těchto volbách. Ukázalo se ale, že vedle samotného obsahu budou muset politici 

stále více počítat i s formální stránkou jejich vystoupení. Podle novináře a experta 

na americkou politiku Toma Murse někteří historici naříkají, že televize tím 

pádem vlastně vstoupila do kampaní. (Murse) Například historik Henry Steele 

Commager napsal po debatách v The Times, že tento styl oslovování voličů 

korumpuje veřejné mínění a tím celý politický proces a že úřad prezidenta USA je 

příliš vážený pro právě tento styl rozhodování. (Murse) Další kritika debat 

směřovala k tomu, že je v tomto formátu nutno mluvit krátce a srozumitelně, aby 

teze mohly být reprodukovány v dalším zpravodajství, což vytlačuje seriózní, 

závažnější a složitější témata z debaty. (Murse) Tohoto aspektu si všímá i Brian 

McNair, který v Sociologii žurnalistiky píše, že debatami v roce 1960 se politika 

výrazně proměnila: „Od té doby se americká politika stále více soustředila na 

média, v důsledku čehož Boorstin začal razit výraz ´pseudoudálost´, jehož hlavním 

účelem je přilákat pozornost médií a vytvořit pozitivní publicitu.“ (McNair, 2004 

str. 152) Cílem různých mediálních výstupů, mezi které patří i televizní debaty, je 

podle McNaira ovládnutí zpravodajské agendy, i když připouští, že zde je i určitá 

hodnota jako fóra pro diskuze. (McNair, 2004 str. 152) 

Historicky první debata ovšem nesklidila jen kritiku, ale byla zdůrazněna i 

některá její pozitiva. Politické otázky se díky debatám staly dostupnější širšímu 
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publiku a například legendární novinář Walter Lippmann označil debatu z roku 

1960 za inovativní pro další kampaně. (Murse) Televizní debaty si postupem času 

získaly obrovskou popularitu, sledují je pravidelně v USA desítky milionů lidí. 

Pro méně známé kandidáty znamenají šanci vylepšit si image a informovat širší 

veřejnost o svých tezích, obecně představují příležitost oslabit protivníka. Účast 

v debatách je důležitá a pečlivá příprava zcela nutná. (Jablonski, a další, 2006 

stránky 44-45) Ta musí směřovat nejen k tomu, jak udělat dojem, ale i jak 

prezentovat a prodat vlastní teze a myšlenky a napadnout ideje protikandidáta: „O 

vítězství v debatách rozhodují dva prvky: dobrá strategie a schopnost zvládnout 

těžké, nepředvídatelné situace. První z nich vyžaduje důkladnou přípravu, druhý 

pak dokonalou politickou orientaci a schopnost reagovat na kritiku. Jde o to, 

formulovat vhodné odpovědi na obvinění konkurentů, dále je třeba zpochybnit 

jejich argumenty a narušit jejich image prezidentských kandidátů.“ (Jablonski, a 

další, 2006 str. 45) Neil Postman si všímá, že televize si vynucuje jiný obsah než 

ostatní média. (Postman, 2010 str. 23) Politici si od okamžiku první televizní 

debaty začali uvědomovat, že vedle programu se stále důležitějším trendem stane 

v televizi i vizuální dojem. Richard Nixon poradil Edwardu Kennedymu, že jestli 

chce kandidovat na prezidenta, musí zhubnout deset kilogramů. (Postman, 2010 

str. 20) V dalších třech debatách si sice Nixon vedl značně lépe, jeho dojem 

z první debaty už tím ale nevylepšil. Sám Kennedy krátce po zvolení uznal roli 

médií pro jeho vítězství. (Webley, 2010)  

Kandidáti se vlivu televize začali obávat a dalších 16 let se televizní debaty 

v USA neuskutečnily. Objevily se znovu až v roce 1976. (Webley, 2010) V této 

debatě se utkal úřadující prezident Gerald Ford s Jimmym Carterem. Tato debata 

ukázala, jak klíčovou roli v celé kampani může sehrát jeden jediný výrok. Stalo se 

to prezidentu Fordovi, když byl z kontextu vytržen jeho výrok, ze kterého plynulo, 

že neexistuje sovětská dominance ve východní Evropě a ani nebude existovat za 

jeho vlády. (Murse) Přestože se jednalo spíše o nepřesnost a nešťastné vyjádření, 

bývá tento výrok Forda označován jako jedna z největších chyb televizních debat. 

(Murse) „V roce 1976 bylo fiasko prezidenta Geralda Forda v posledních třech 

televizních diskuzích krátce před volbami po celé dny ústředním námětem 

tiskových komentářů.“  (Krejčí, 2009 stránky 96-97)  
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V debatách ve volbách 1980 se střetli prezident Jimmy Carter a guvernér 

Ronald Reagan. Ten působil sebevědomě a optimisticky, jeho sok zasmušile. 

(Murse) „V roce 1980 Reaganovo brilantní vystoupení v televizním klání s 

prezidentem Carterem výrazně přispělo k jeho vítězství ve volbách. Prezident 

Reagan byl také nazván ´mistrem politického ohlupování Američanů pomocí 

televize. ´“(Krejčí, 2009 str. 97) 

Úspěch v televizních debatách při zvolení také výrazně pomohl Billu 

Clintonovi v roce 1992. „Bill Clinton v období své první prezidentské kampaně 

zaměstnal vlastní televizní štáb, aby se vyhnul náhodným situacím, v nichž by 

nemusel vypadat před kamerami nejlépe.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 37) 

Clinton se před první debatou pečlivě připravoval a zkoušel si tento formát i s 

figuranty, kteří představovali jeho oponenty. Ze zpětné analýzy této debaty 

vyplynulo, že si Clinton nevedl vůbec dobře. Stratégové mu poradili, aby se více 

odlišil od svého soupeře George Bushe staršího, který usiloval o znovuzvolení, a 

více akcentoval změnu. V pořadu pak toto slovo několikrát zmínil a na rady 

expertů se snažil také prezentovat sebe jakožto zástupce obyčejných lidí a Bushe 

jako viníka slabého hospodářství. Za klíčový faktor debat z roku 1992 bývá 

považován okamžik, kdy se George Bush starší podíval v jedné chvíli na hodinky.  

(Jablonski, a další, 2006 str. 45) „To bylo vnímáno jako znak toho, že se cítí v 

debatě nejistě a nemůže se dočkat jejího konce.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 45)  

Důležité jsou ale i debaty v dnešní době – v době sociálních sítí a internetu. 

Miloš Krejčí si všímá, jak byla hodnocena a vnímána debata mezi Barackem 

Obamou a Johnem McCainem v roce 2008: „V polovině září 2008 se Obama a 

McCain střetli v areálu Columbijské univerzity v New Yorku. (…) Odpovědi obou 

kandidátů na dotazy vysílaly televizní stanice. Pohotovější byl Obama, McCain 

většinou odpovídal obecnými frázemi. (…) Obama byl hodnocen lépe. McCain 

působil strnule a byl bez emocí.“ (Krejčí, 2009 str. 232) 

S nástupem televize a později i internetu, rostoucí globalizace a stále větší 

rychlosti proudění informací se proměnily i nároky kladené na kandidáta na hlavu 

státu ať už ve Spojených státech nebo světě. „Pro většinu amerických voličů je 

prezidentská kampaň tím, co viděli v televizi. (…) Nejvyšší formou politického 

umění se tak stala manipulace občana ´svobodným tiskem a televizí´.“ (Krejčí, 

2009 str. 85) Inflace informací vedla nutně k jejich zjednodušení. (Jablonski, a 
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další, 2006 str. 188) Televizní sdělení musí být jasná a srozumitelná. Televizní 

debaty, reklamy a též zpravodajství předvedly, že je u kandidáta důležité nejen to, 

co říká, ale také jak to říká a jak u toho vypadá. Kandidáti dostávají od týmů 

profesionálů školení, co a jak říkat. (Krejčí, 2009, str. 82-83) Z této podkapitoly je 

tedy patrné, že se od druhé poloviny 20. století volební kampaně a způsob 

politické komunikace také díky televizním debatám proměnily. Larry Sabato, 

politický analytik z the Center for Politics na University of Virginia tvrdí, že 

debaty změnily styl kampaní, kandidáti jsou od té doby vybíráni na jiném základě. 

Do té doby je většina lidí nikdy neviděla, od té chvíle ale je třeba brát v potaz i jak 

kandidáti vypadají, působí a jak dovedou debatovat. (Webley, 2010)  

Když tedy tuto kapitolu shrneme, z výše uvedeného textu plyne, že forma 

začala být v kampaních vedle obsahu také důležitá, ale zdaleka ho nevytlačila. I 

v oné rozebírané historicky první debatě v roce 1960 se Kennedy připravoval na 

možná témata debaty, ve které díky své pohotovosti ale i pečlivé přípravy působil 

informovaně, prezentoval své teze a napadal postoje protikandidáta. V roce 1976 

uškodil Fordovi jeden nešťastný a z kontextu vytržený výrok. Naopak v roce 1980 

Reaganovi pomohla v kampani jeho pohotovost, obratnost a také i schopnost dělat 

si legraci sám ze sebe a ze svých případných nedostatků udělat přednosti – jako 

když například Ronald Reagan vtipně reagoval na poznámku ohledně svého věku. 

(Postman, 2010, str. 116) Stejně tak charismatický Bill Clinton se v kampani 1992 

připravoval na debatní vystoupení, jeho tým ho připravoval a zdůrazňoval mu 

nutnost se od svého soupeře více programově odlišit a akcentovat změnu.  

Přestože nástup televize a debat kampaně proměnila, program zůstává klíčovou a 

nedílnou součástí nejen kampaní ale i zmíněných televizních či rozhlasových 

debat. 



 

32 

 

 

2. Obsahová analýza 

 

Jak je tedy patrné z teoretické části, výrazněji začala být média analyzována až 

od nástupu masmédií – především rozhlasu. Dnes se objevují nejvíce dvě hlavní 

složky výzkumu médií - průzkumy veřejného mínění, které nás informují o tom, 

jak konzumenti média vnímají a jak se podle nich případně rozhodují, a analýzy 

obsahu. (Havlíček, 2005) Jak je uvedeno výše, z teoretické části (především 

pasáži o nastolování agendy) vyplývá, že obsah médií se časem promítne do 

názorů veřejnosti. Proto je důležité média podrobit pečlivé analýze. Nikoliv ale 

takové, kde bude hrát roli subjektivní poznání, protože interpretace jakéhokoliv 

obsahu či sdělení se pochopitelně může lišit. (Havlíček, 2005) V analýze této 

práce se budu snažit o nepředpojaté poznání obsahu. (Havlíček, 2005) Obsah 

zpracuji podle předem definované metodiky a v této části práce vytvořím tzv. 

kódovací knihu, což je detailní popis metodiky. (Havlíček, 2005) Data budu 

získávat jednotným způsobem, stejnou metodou by kdokoliv mohl dospět ke 

stejnému výsledku, což eliminuje prostor pro případné zkreslení. (Havlíček, 2005) 

Pro potřeby mé práce jsem zvolil metodu obsahové analýzy. V úvahu by také 

připadala i analýza diskurzivní. Tu podrobně popisuje Petr Drulák ve své knize 

Jak zkoumat politiku. (Drulák, a další, 2008) Diskurzivní analýza podle Druláka 

klade důraz na analýzu textu, zkoumá především smysl a význam. (Drulák, a 

další, 2008 str. 93) Vyskytuje se především v lingvistice, či sociologii, dle 

Druláka sice už pronikla i do politických věd, nicméně podle něj o této metodě 

ještě stále neexistuje ustálená představa. (Drulák, a další, 2008 str. 93) Pokud 

bych zkoumal diskurz, kontext či význam jednotlivých sdělení, která zazněla 

v debatách prezidentských kandidátů, mohlo by se mi stát, že bych sedopustil 

určité předpojatosti či zkreslení, na což při užití této metody upozorňuje Denis 

McQuail. (McQuail, 1999 str. 267) Také významy, které jsou vloženy do sdělení, 

která zaznívala během debat, mohou být různě vnímána publikem. (McQuail, 

1999 str. 267) V práci tedy nebudu zkoumat rozmanitost obsahu – ani jeho 

objektivitu. Tedy to, jestli jsou tvrzení přesná či neúplná, jestli odrážejí nebo 

zkreslují realitu, jestli nejsou ovlivněny předpojatostí. Skryté významy v textu 

kvantitativním výzkumem nezjistíme, tyto významy jsou latentně skryty v textu a 
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nelze je spočítat, zde je třeba chápat diskurz. (McQuail, 1999 str. 308) Zaměřím se 

tedy čistě na obsahovou analýzu, která podle McQuaila dovoluje posuzovat 

několik druhů mediálních textů a ignorovat rozdíly diskurzů. (McQuail, 1999 str. 

308) 

Obsahová analýza sumarizuje obsah. (McQuail, 1999 str. 308) Podle 

McQuaila si může činit nárok na určitou míru vědecké spolehlivosti. V obsahové 

analýze lze numericky vyjádřit určitý výskyt prvků v textu, což je spolehlivý 

ukazatel. (McQuail, 1999 str. 307) Podle Druláka jsou klíčové charakteristiky 

obsahové analýzy fixní kategorie, propracovaná metoda kódování a užití 

kvantitativních technik. (Drulák, a další, 2008 str. 98) V literatuře se objevuje 

poměrně jasný postup pro provedení obsahové analýzy. Např. (Drulák, a další, 

2008) (McQuail, 1999) (Burton, a další, 2001)  

Jako první zvolíme vzorek obsahu. (McQuail, 1999 str. 308) (Burton, a další, 

2001 str. 33) V mém případě budou vzorkem programy a programové teze obou 

prezidentských kandidátů. Druhým krokem bude vytvoření relevantního rámce 

kategorií vnějších referentů (jako je soubor politických stran nebo zemí, o kterých 

se může v obsahu hovořit). (McQuail, 1999 str. 308) Půjde tedy o jednotlivé body 

programů a programových tezí. Za třetí bude nutné zvolit jednotku analýzy 

obsahu (může to být slovo, věta, oddíl, celý článek, obraz, sekvence, atd.). 

(McQuail, 1999 str. 308) V mém případě půjde o krátké několikavěté oddíly 

z programů, dle kterých bude patrné, o co v daném bodě jde a který bude také 

možné následně identifikovat v samotné debatě. Dalším – tedy čtvrtým krokem – 

bude pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o 

relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce. (McQuail, 1999 str. 

308) Jednotlivé kódovací jednotky určené z programů obou kandidátů tedy budu 

kvantitativně měřit v debatách. Za páté: vyjádřím výsledky jako celkovou skladbu 

vybraného vzorku obsahu podle frekvence výskytu hledaných informací. 

(McQuail, 1999 str. 308) Výsledkem analýzy tedy bude jasná kvantifikace, kolik 

programových tezí oba kandidáti v jednotlivých debatách prezentovali. Při tomto 

postupu je samozřejmě důležité, aby frekvence výskytů sledovaných jednotek 

byla jednoznačná a jasně měřitelná. (McQuail, 1999 str. 309)  

Výhodou této zvolené metody je to, že nelze pronášet subjektivní a obecné 

soudy. (Burton, a další, 2001 str. 33) Obsahová analýza dovoluje přesně popsat 
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materiál. Pravděpodobně nejznámější příklad této metody je práce tzv. Glasgow 

University Media Group. Ti měřili, zda je televizní zpravodajství neutrální, zda 

nestraní některé straně. Dokázali, že zpravodajství ve Velké Británii v té době 

skutečně stranilo, bylo předpojaté a nikoliv nestranné a zpravodajství se ve svých 

postojích přiklánělo k tomu, kdo je u moci. (Burton, a další, 2001 str. 35) Podle 

McQuaila ovšem nešlo o čistě obsahovou analýzu, nýbrž o analýzu smíšenou, 

když vědci totiž analyzovali zpravodajství a zároveň se snažili postihnout i hlubší 

kulturní význam některých specifických zpráv. (McQuail, 1999 str. 310) Pro 

potřeby naší práce je ale obsahová kvantitativní analýza tou nejpříznačnější. A 

například sociolog Peter Ludwig Berger řadí tuto metodu mezi 

nejfrekventovanější metody výzkumu. (Burton, a další, 2001 str. 31) 

Pochopitelně se objevují i meze této metody. Popisuje je například Denis 

McQuail, který upozorňuje na to, že i když se tomu badatel vyhýbá, tak výběr 

kategorií je „nutně selektivní a potenciálně deformovaný.“ (McQuail, 1999 str. 

309) Podle něj také hrozí riziko, že autor může zavést vlastní významový systém. 

(McQuail, 1999 str. 309) Těmto rizikům se budu snažit zabránit tím, že kódovací 

jednotky vybrané z programů obou kandidátů vyberu ještě před analýzou 

jednotlivých debat, takže nebudu moci předjímat, zda se některé z tezí ve 

vybraném vzorku budou objevovat. McQuail také upozorňuje na to, že samotný 

výstup je novým textem, jehož význam se může lišit od původního zdrojového 

materiálu a že tedy záleží na způsobu následné interpretace. (McQuail, 1999 str. 

309) Tomu se budu snažit předejít jasně formulovanou hypotézou a výzkumnými 

otázkami v úvodu. Podle McQuaila je také těžké brát kontext mezi referencemi a 

textem jako celkem. (McQuail, 1999 str. 309) Proto bude součástí práce stručná 

podkapitola o kampani obou kandidátů, jejich programu kampaně v širším slova 

smyslu a jejich postojích, které lze vyčíst i z doprovodných vyjádření obou mužů 

a jejich veřejné komunikace. Kritika obsahové analýzy může spočívat také v tom, 

že nepřekračuje hranice mediální reality, říká, co se objevuje a kolikrát, ale 

nedodává kontext či nehodnotí, jak to souvisí s realitou. (Havlíček, 2005) Jak jsem 

již ale uvedl dříve, tyto nedostatky odstraňuje diskurzivní analýza, která ale pro 

účely mé práce není vhodná. Obsahová analýza nehodnotí obsah médií a 

nezabarvuje ho, jen ho statistiky kvantifikuje. Aby výsledky byly transparentní, je 

třeba popsat přesný postup. (Havlíček, 2005) 
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Podle McQuaila je obsahová analýza sdělení: „kvantitativní, dílčí, 

systematická, generalizující, extenzivní, zjevný význam, objektivní.“ (McQuail, 

1999 str. 311) a podle definice Bernarda Reubena Berelsona je „numericky 

vyjádřený počet prvků v textu spolehlivým ukazatelem souhrnného významu.“ 

(McQuail, 1999 str. 307) Používá se už od dvacátých let a jde o nejstarší, ústřední 

a stále nejpoužívanější metodu výzkumu obsahu médií. (McQuail, 1999 str. 308) 

Jakožto vhodnou metodu pro výzkum obsahových trendů v kampaních ji popisuje 

ve své knize i Eva Bradová. (Bradová, 2005 str. 23) V kapitole, která se věnuje 

volebním kampaním, zmiňuje Eva Bradová v knize Od lokálních mítinků k 

politickému marketingu výzkum komunikačních kanálů těchto kampaní a píše, že 

tento výzkum „se soustředí na obsah a způsoby sdělení jednotlivých druhů 

komunikace.“ (Bradová, 2005 str. 23) 

V práci a při výzkumu budu tedy brát v potaz kontext českého politického 

prostředí, mediální scény i osobností obou kandidátů. V případě obou mužů se 

nejedná o zcela nové subjekty v politice, nýbrž o zkušené politické matadory s 

jasnými a veřejností poměrně známými názory.   
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3. Prezidentské volby 2013 

3.1. Volební kampaně kandidátů postupujících do druhého kola 

prezidentské volby 2013 

Kampaně jsou dnes velice důležité. Podle různých studií mají prokazatelný vliv na 

rozhodování voličů i výsledek voleb. (Červinková, a další, 2013 str. 17) 

(Grossmann, a další, 2005) Jednou z těchto studií publikovali autoři Matt 

Grossmann, Keena Lipsitz, John Sides a Christine Trost v časopise Political 

Communication. (Grossmann, a další, 2005) Zjišťovali, co si myslí voliči o 

kampaních podle věku, pohlaví, vzdělání i jejich politické angažovanosti. 

(Grossmann, a další, 2005) Výzkum provedli na vzorku více než 1800 dospělých 

lidí během voleb v Kalifornii v roce 2002. Zjednodušeně se výsledky jejich šetření 

dají shrnout tak, že voliči se chtějí dozvědět o problémech, které v kampani 

rezonují, ale chtějí to mít jednoduše. Chtějí vyvinout minimální čas a úsilí. A 

právě proto jsou v tomto velmi důležité debaty kandidátů. Ty naplňují zájem 

různých skupin voličů. Těm, kteří chtějí podrobnější informace, dávají dostatek 

možností, jak se je dozvědět. Těm, kteří mají menší zájem o politiku, šetří čas a 

umožňují se rozhodovat dle osobnosti a charakteru kandidáta. (Grossmann, a 

další, 2005) Z výzkumu vyplývá, že politicky angažovanější lidé se chtějí 

dozvědět co nejvíce informací. Voliči, kteří se o politiku zajímají méně, můžou 

být snáze ovlivněni reklamou. (Grossmann, a další, 2005) Přestože není možné 

nikdy přesně změřit, jaký účinek na finální rozhodnutí voliče nakonec mají, 

protože volič se rozhoduje na základě různých vzájemně propojených faktorů, 

jsou volební kampaně naprosto nezbytnou součástí politické komunikace a 

politické strany či jednotliví kandidáti jim přikládají velkou váhu. (Bradová, 2005 

stránky 79-80) (Červinková, a další, 2013 str. 17) Političtí aktéři vlivu kampaní 

přikládají velký význam, což dokládá i to, jak se kampaně v posledních letech 

značně zprofesionalizovaly, odborná literatura má na účinnost volebních kampaní 

názor nejednoznačný. (Bradová, 2005 str. 79) Přestože ani samotní aktéři (nejen 

politici, či kandidáti, ale ani jejich volební týmy) nemohou předvídat, jak 

konkrétně bude na voliče verbální či vizuální sdělení působit, odborná veřejnost 

se shoduje na tom, že zásadní úlohu pro úspěšné prosazování politického 

programu je právě přístup do médií a možnost program prezentovat. (McNair, 
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2004 stránky 60-61) S tím souhlasí i Barbora Petrová, která tvrdí, že politický 

program má možnost mít efekt na voliče pouze v případě, když je prezentován 

v médiích. (Petrová, 2012 str. 256) Účinky kampaní se liší u jednotlivých skupin 

voličů. Lidé s jasnými politickými názory bývají ovlivnění kampaní méně než 

voliči nerozhodnutí, kteří jsou vystaveni působení kampaně při svém uvažování a 

informace sdělené v kampani na ně můžou mít větší vliv než na už rozhodnuté 

voliče. (Červinková, a další, 2013 str. 17) Proto se kampaně zaměřují především 

na oslovení nerozhodnutých voličů. (Červinková, a další, 2013 str. 17) Přesto je 

vedení politické kampaně věc specifická a složitá. Politický marketing a snaha 

„prodat“ kandidáta může pomoci, podle Andrzeje Jablonski se ale nejednou stalo, 

že „ani dobře řemeslně realizovaná politická kampaň nepřinese zamýšlené 

politické výsledky.“ (Jablonski, a další, 2006 str. 14)  

Velmi důležitou roli hraje nejen osobnost kandidáta, ale i politická 

nabídka, to, co přináší voličům a na co voliči slyší, či mohou slyšet. (Jablonski, a 

další, 2006 str. 20) Požadavky a očekávání voličů jsou důležité pro sestavování 

politické nabídky – tedy politického programu. Obsah programu umožňuje 

kandidátovi odlišit se od nabídky svých konkurentů, (Jablonski, a další, 2006 str. 

20) nabídnout jiná řešení, či cílit na jiné skupiny voličů. Jablonski tvrdí, že 

z analýzy řady kampaní plyne, že je důležité, jak je kandidát schopen svůj 

program prezentovat voličům, musí to být srozumitelné a jasné. (Jablonski, a 

další, 2006 str. 22) Podle průzkumu CVVM z května 2010 si 85 % voličů vliv 

kampaně na své rozhodování nepřipouští, na druhou stranu dvakrát více lidí (31 

%) uvedlo, že na ostatní kampaně vliv mají. (Červinková, a další, 2013 str. 18) 

Současnou podobu kampaní beze sporu ovlivnily nové technologie i větší 

profesionalizace a vědeckost volebních kampaní, což umožňuje kandidátům 

sumarizovat podrobnější data o jejich voličích. Kandidáti se tak lépe mohou 

zaměřit na to, co jejich voliči chtějí, jaká témata mohou ve společnosti rezonovat, 

a tento přístup také politikům umožňuje lépe cílit se svou nabídkou na určité 

skupiny obyvatel, které se snaží oslovit. (Jablonski, a další, 2006 str. 24) Podle 

Evy Zamazalové dává rozhlasové prostředí větší možnost vyniknout obsahu 

sdělení, než televize. V rozhlase logicky chybí vizuální složka, proto se posluchač 

nemusí soustředit na to, co vidí, ale pouze na to, co a jak to politik říká, rozhlas 

tedy daleko více než televize umožňuje vyniknout obsahovému sdělení. 
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(Zamazalová, 2010 str. 397) Televize na druhou stranu umožňuje oslovit velké 

množství geograficky rozptýlených diváků. (Zamazalová, 2010 str. 397) Sdělení 

zde ovšem nelze tak přesně zacílit jako například na internetu či na sociálních 

sítích.  I na tento aspekt se zaměřím v analytické části práce, když budu 

porovnávat jednotlivé debaty.  

Termín první přímé volby prezidenta vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch 

1. října 2012. (Franko, a další, 2013 str. 37) Oficiální kampaň bychom tedy mohli 

datovat od tohoto dne, kampaně jednotlivých kandidátů začaly už ale mnohem 

dříve. Souviselo to především s nutností nasbírat 50 000 podpisů pod petici 

nutnou k registraci kandidátů do volby. (Franko, a další, 2013 str. 38) Hodnotit 

první kolo volby není předmětem této práce, na toto téma už za více než dva roky 

vzniklo také dost odborných textů a další budou beze sporu vznikat. Cílem mé 

práce není ani analyzovat kampaň před 2. kolem volby jako celek, přesto 

pokládám za nutné, chci-li se věnovat analýze debat ve veřejnoprávních médiích, 

krátce shrnout hlavní témata kampaně obou kandidátů, kteří na základě výsledků 

z kola prvního postoupili do druhého kola – tedy Miloše Zemana, který získal 

1 245 848 hlasů (24,21 %) a Karla Schwarzenberga, který získal 1 204 195 hlasů 

(23,40 %). (ČSÚ, 2013) Mezi prvním a druhým kolem byl rozestup 14 dní. 

(Parlament České republiky, 2013) Oba kandidáti zahájili kampaň už v den 

vyhlašování výsledku první kola volby, kdy Karel Schwarzenberg označil Miloše 

Zeman za muže minulosti, ten ho označil za muže současnosti. (Jiřička, 2013) 

(ČT24, 2013)  

Mezi jednotlivými koly se pro jednoho z kandidátů vyjádřily také 

nejrůznější osobnosti. Ať už neúspěšní kandidáti z prvního kola (Miloše Zemana 

podpořili Jan Fischer a Vladimír Franz, Karla Schwarzenberga Přemysl Sobotka, 

Zuzana Roithová a Jiří Dienstbier), tak i známých osobností ze světa 

showbusinessu, sportu i vědy. (Franko, a další, 2013 str. 50) Specifickou roli 

sehrál také tehdejší prezident Václav Klaus a jeho rodina – manželka a syn. 

(Franko, a další, 2013 str. 50)  

Mezi slabiny Karla Schwarzenberga před druhým kolem patřilo to, že byl 

první místopředseda vlády, předseda TOP 09 a také jeho spojení s Miroslavem 

Kalouskem. (Franko, a další, 2013 str. 51) Slabinami Miloše Zemana byly podíl 
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na tzv. opoziční smlouvě či kontroverzní osobnosti z minulosti (například bývalý 

spolupracovník Miroslav Šlouf) (Franko, a další, 2013 str. 51) 51 

 

3.1.1. Kampaň Karla Schwarzenberga 

 

Karel Schwarzenberg zaměřil svou kampaň dvěma směry. Ten první byl 

konzervativnější. Ukazoval osobnost kandidáta, který má smysl pro humor, kladl 

důraz na hodnoty, které zosobňuje (např. morálka, pevné názory) a snažil se 

obecně upozornit na kandidaturu jako takovou. Evidentní byla snaha vyhnout se 

nereálným slibům či frázím. Přesto se v kampani objevily slogany jako například: 

„Vrátím naší republice respekt“, nebo „Neuhnu z cesty“, což byl jeden z hlavních 

sloganů – motto kampaně, které mělo za cíl prezentovat kandidáta jako silnou 

morální osobnost. (Eibl, a další, 2013 stránky 80-82) Schwarzenberg se profiloval 

jako vysoce morální, noblesní osobnost, jako prezident všech, Česko prezentoval 

jako součást EU („v Evropě jako doma“, „máme na to být světoví“, „obstojíme v 

Evropě“), kladl důraz na volební účast a snažil se mobilizovat své voliče („jdeme 

do toho“, „volím Karla“). (Červinková, a další, 2013 stránky 22-23) 

Druhá část kampaně byla mnohem více neformální a cílila hlavně na 

mladé voliče. Typický pro ni je vizuál zpracování Davida Černého, který zobrazil 

Schwarzenberga jako „punkáče“ s „čírem“. Vizuály obsahovaly hlavně žlutou, 

růžovou a černou barvu. Styl kampaně odkazoval na punkovou skupinu Sex 

Pistols. Celé zpracování se stalo oblíbeným motivem kampaně, který byl snadno 

zapamatovatelný a mezi převážně mladými lidmi také rychle se rozšiřující. 

Populární byly placky či plakáty. (Eibl, a další, 2013 stránky 80-82)  

Karel Schwarzenberg se snažil v kampani cílit také na jinou voličskou 

skupinu – zejména střední třídu, kterou oslovil například volebními spoty, kde 

vystupoval se Zdeňkem Svěrákem, či v klipech, kde vystupovali převážně jeho 

podporovatelé z řad známých osobností. Zde se snažil dělat legraci sám ze sebe a 

eliminovat tak faktory, které mu byly vyčítány (např. usínání, špatná mluva, …) 

(Červinková, a další, 2013 stránky 22-23)  

V kontaktní kampani pokračoval v tradici kampaní TOP09 oblíbenou akcí 

„Na pivo s Karlem“, kde se v restauracích potkával s občany. V prezidentské 

kampani začátkem listopadu uspořádal tzv. „Noc s Karlem“, kdy se v klubech po 
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celé republice konaly koncerty na jeho podporu a v neděli před 2. kolem se konala 

„Nedělní noc s Karlem“. (Eibl, a další, 2013 stránky 80-82) Důležitou roli 

v kampani Karla Schwarzenberga sehrála také výrazná komunikace na sociálních 

sítích. Ze 40 tisíc fanoušků na Facebooku stoupl počet příznivců na dvojnásobek, 

před 2. kolem volby už měl Schwarzenberg dokonce přes 200 tisíc příznivců, kteří 

se stali na sociálních sítích velmi aktivní. (Eibl, a další, 2013 stránky 80-82)  

3.1.2. Kampaň Miloše Zemana 

 

Miloš Zeman zahájil svou kampaň de facto už v únoru 2012, když 

souhlasil, aby Strana práv občanů – Zemanovci začala sbírat podpisy pod petici za 

jeho kandidaturu. (Eibl, a další, 2013 stránky 84-86) Zeman chtěl dbát na 

kontaktní kampaň, důraz kladl ale i na televizní debaty kandidátů. (Eibl, a další, 

2013 stránky 84-86) Druhou fázi kampaně zahájil 16. srpna, kdy spustil webové 

stránky www.zemannahrad.cz a začal přesvědčovat voliče pomocí billboardů a 

inzerce. Zde se objevovalo zdůrazňování jeho češství, například sloganem „Zde 

domov můj“, který jasně odkazoval na státní hymnu nebo použitím krajiny za jeho 

fotografií na vizuálních materiálech. (Eibl, a další, 2013 stránky 84-86) Ostrou 

část kampaně zahájil v listopadu, kdy začal objíždět republiku a setkával se 

s lidmi. Vyvrcholením jeho kampaně byl také – stejně jako v případě Karla 

Schwarzenberga – koncert na jeho podporu. (Eibl, a další, 2013 stránky 84-86) 

Po vzoru amerických kampaní zaujal také aktivním zapojením své dcery 

do kampaně. (Eibl, a další, 2013 stránky 84-86) Ta vystupovala nejen v oficiálním 

volebním spotu natočeným Filipem Renčem (v němž se symbolicky Miloš Zeman 

vydal z Vysočiny až k Pražskému hradu) (NaHrad, 2012), ale také jako 

podporovatelka svého otce v debatách, vystupovala v médiích a svého otce 

doprovázela na řadu akcí.  

Miloš Zeman se v kampani profiloval jako zástupce nižších ekonomických 

vrstev, důchodců, studentů či rodin s dětmi. Jeho velkým tématem bylo vymezení 

se proti tehdejší Nečasově vládě a také proti Karlu Schwarzenbergovi, když 

zdůrazňoval, že Miloš Zeman je český kandidát, který zde celý život žil a má 

pevné názory. Vyzdvihoval také své zkušenosti zásluhy, kdy stál v čele vlády. 

(Červinková, a další, 2013 stránky 20-22) Hlavními hesly jeho kampaně byly 

slogany: „Srdcem za lidi, rozumem za republiku.“ „Zde domov můj“ „Volte 
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Zemana“, ve druhém kole pak: „STOP této VLÁDĚ“ a „STOP Kalouskovi na 

HRADĚ“. (Červinková, a další, 2013 stránky 20-22) 

3.1.3. Srovnání kampaní před druhým kolem 

 

Miloš Zeman před druhým kolem spojoval svého soupeře s Nečasovou 

vládou, které byl Schwarzenberg místopředsedou a působil v ní jako ministr 

zahraničních věcí. Zeman jej v médiích několikrát oslovoval „pane ministře“ či 

„pane první místopředsedo vlády“ a před druhým kolem se objevily vizuály 

s protivládní rétorikou: „Stop této vládě“, „Stop Kalouskovi na Hradě“. (Eibl, a 

další, 2013 stránky 86-88) Karel Schwarzenberg se ve čtrnácti dnech mezi koly 

snažil zdůraznit, že je pokračovatelem Václava Havla, svého soka líčil jako 

pokračovatele stylu Václava Klause. Nepřímo se to objevilo na 

Schwarzenbergových billboardech, kde se implicitně chtěl vymezit vůči svému 

soupeři sloganem: „Slušně, poctivě, spravedlivě“ a následně přímo i vizuálem, 

kde byl zachycen s Václavem Havlem. (Eibl, a další, 2013 stránky 86-88) Zatímco 

Schwarzenberg se před druhým kolem snažil akcentovat témata jako pravda a 

slušnost proti nepravdě a nečistým praktikám, Zeman postavil hlavní směr 

kampaně na boji proti vládě. (Eibl, a další, 2013 stránky 86-88)  

Tým Miloše Zemana se také před druhým kolem snažil oživit aktivitu na 

sociálních sítích a zapojit mladé příznivce. Přestože se mu v tomto podařil značný 

posun, nebyla kampaň ve virtuálním prostoru tak úspěšná jako u jeho soupeře, 

Karel Schwarzenberg na sociálních sítích jasně dominoval. (Eibl, a další, 2013 

stránky 86-88) Zeman oslovil své voliče tzv. direct mailem i dopisem, který 

adresoval do schránek lidí. Dopis měl dvě verze. Jedna se zaměřovala na Prahu a 

druhá na ostatní části republiky. (Eibl, a další, 2013 stránky 86-88) Obsahově si 

obě verze poměrně protiřečily. V dopise adresovaným mimopražským voličům 

Zeman psal: „Nedovolte, aby dalšího českého prezidenta zvolila pouze Praha.“ 

(Eibl, a další, 2013 stránky 86-88), v dopise určeném obyvatelům metropole 

sliboval, že zajistí vyšší čerpání pro Prahu ze státního rozpočtu na úkor menších 

obcí. (Eibl, a další, 2013 stránky 86-88) Tým Karla Schwarzenberga se hlavně 

nerozhodnuté voliče a příznivce Miloše Zemana pokusil oslovit telefonickým 

oslovením jeho podporovateli – převážně z řad známých osobností. (Eibl, a další, 

2013 stránky 86-88) Oba kandidáti také pokračovali v kontaktní kampani, Karel 



 

42 

 

Schwarzenberg dokonce podnikl cestu na Moravu – hlavně do Ostravy – kde proti 

svému soupeři v prvním kole výrazně ztrácel. Kampaň se mu ale nepodařilo 

vygradovat tak jak před kolem prvním. (Eibl, a další, 2013 stránky 86-88) 

Oba pánové se střetli v několika debatách, které se staly generátory 

mnohých témat mezi jednotlivými koly, (Eibl, a další, 2013 str. 89) a v rámci 

těchto střetnutí se také vůči sobě vymezovali. Debaty se jednoznačně staly 

klíčovým nástrojem kampaně a možností jak oslovit velké množství převážně 

nerozhodnutých voličů. V debatách se ukázal jako silnější řečník Miloš Zeman. 

(Eibl, a další, 2013 str. 89) Z velké části témata debat nastoloval, působil více 

energicky, například v debatě na TV Nova stál, kdežto jeho soupeř seděl na 

barové židli. S každou další debatou svou pozici Zeman posiloval. (Eibl, a další, 

2013 str. 89) Podle sociologického šetření společnosti STEM/MARK pro Českou 

televizi hodnotili lidé Zemana v debatách známkou (jako ve škole) 2,6, 

Schwarzenberg získal známku mírně horší – 2,8. (STEM/MARK, 2013) 

Pochopitelně se jedná o čistě subjektivní hodnocení voličů. Oba kandidáty lépe 

hodnotili jejich vlastní voliči, než voliči soupeře. Schwarzenbergovi voliči jej 

hodnotili známkou 2,0, kdežto Zemana hodnotili známkou 3,2. Zemanovi voliči 

hodnotili Miloše Zemana známkou 2,0, jeho soupeře pak známkou 3,4.  

(STEM/MARK, 2013) Z toho tedy plyne, proč byl celkově Miloš Zeman 

hodnocen mírně lépe. Nemalou roli v kampani také beze sporu sehrál inzerát 

zveřejněný v deníku Blesk v den konání 2. kola voleb – tedy 25. ledna, který 

obsahoval několik nepravdivých či překroucených výroků. Inzerát měl neznámého 

zadavatele, tým Miloše Zeman se od něj distancoval, později vyšlo najevo, že 

inzerát podal advokát Vladimír Zavadil. (Franko, a další, 2013 str. 50) Jak velkou 

roli ale tento inzerát nakonec v rozhodování voličů sehrál, je prakticky nemožné 

určit, spíše sehrál roli po volbách, kdy se na jeho příkladu snažili 

Schwarzenbergovi příznivci dokázat lživost Zemanovy kampaně.  

Pokud tedy obě kampaně kandidátů srovnáme, zjistíme, že hlavní témata 

kampaně Karla Schwarzenberga byla zaměřena spíše na osobnost kandidáta 

(noblesa, hodnoty, morálka), kampaň Miloše Zemana se více soustředila na 

aktuální problémy (vymezení proti vládě, ekonomika). (Červinková, a další, 2013 

str. 26) Tyto prvky nalezneme v podrobné analýze jejich programů.  
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Karel Schwarzenberg se také snažil útočit na Miloše Zemana a spojit ho 

s Václavem Klausem či s kontroverzní privatizací Mostecké uhelné, nepodařilo se 

mu to ale srozumitelně prezentovat a jasně tak zaútočit na protikandidáta. Naopak 

se mu podařilo přimět Miloše Zemana, aby se omluvil za slova proti 

Schwarzenbergově ženě. (Eibl, a další, 2013 str. 89) Miloši Zemanovi se ale před 

2. kolem lépe dařilo nastolovat agendu, která byla pro Karla Schwarzenberga 

nepříjemná a Zeman tak dokázal upozadit své slabé stránky. (Jeřábek, a další, 

2013 stránky 3-15)  

Podle výzkumu CVVM zabývajícím se prezidentskými volbami v únoru 

2013 vychází, že dvě třetiny voličů (66,4 %) byly rozhodnuty, koho budou volit 

hned po vyhlášení výsledků prvního kola. (CVVM, 2013) 25,5 % lidí se rozhodlo 

v průběhu dvou týdnů mezi koly a 6 % dokonce v den konání druhého kola voleb. 

(CVVM, 2013) Z šetření na vzorku 1044 respondentů společnosti CVVM 

vyplynulo, že nejdůležitějšími tématy druhého kola volby byly: osobnost 

kandidáta, vlastnosti, názory, postoje, zkušenosti z 11,2 %; sociální politika, 

nezaměstnanost, ceny zboží, soc. jistoty z 8,7 %; Benešovy dekrety, odsun Němců 

ze 7,7 %; dále s odstupem boj s korupcí 5 %; zahraniční politika, reprezentace, 

obraz v zahraničí, a tak dále. 10 % respondentů nevědělo, jaké téma odpovědět a 

pro 9 % dotazovaných žádné téma nebylo dominantní. (CVVM, 2013) Přesná 

otázka výzkumu zněla: „Která témata byla pro Vás nejdůležitější v prezidentských 

volbách před druhým kolem voleb? Vyjmenujte je v pořadí, jak byla důležitá pro 

Vás osobně.“ (CVVM, 2013) Z čísel sice nevychází žádné jasně dominantní téma, 

dá se říct, že poměrně vyrovnaně na tom byla témata „věcně-politická“, 

ekonomická i sociální. (Havlík, a další, 2013 str. 223) Témata byla podobná jako 

v prvním kole – až na jednu výjimku, kterou bylo téma tzv. Benešových dekretů a 

poválečného odsunu Němců. V prvním kole toto téma zvolilo jako dominantní 1% 

respondentů. (Havlík, a další, 2013 str. 223)  

3.1.4. Benešovy dekrety 

 

Jak je tedy evidentní z výše uvedeného, téma, které se objevilo až 

v debatách a následně ovlivnilo celou kampaň před 2. kolem, byly tzv. Benešovy 

dekrety a poválečný odsun Němců. (Eibl, a další, 2013 str. 89) Jednotlivým 

výrokům se budu věnovat pečlivě v samotné analýze jednotlivých debat, jedná se 
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ovšem o téma, které vyvstalo až v první televizní debatě a nastolilo agendu pro 

zbytek kampaně, pokládám tedy za nutné mu věnovat zvláštní pozornost. Téma 

vzešlo z vyjádření Karla Schwarzenberga, který později řekl, že „nešťastně 

formuloval větu“ a Miloš Zeman toho využil. (Eibl, a další, 2013 str. 89) Jelikož 

téma není předmětem samotné analýzy, protože otázka Benešových dekretů 

nefigurovala ani v programu ani jednoho z kandidátů, v analytické části budu 

zmiňovat tuto problematiku pouze okrajově. Protože se ale podle řady expertů 

jednalo o klíčové téma druhého kola volby, (Koděra, 2013) (Eibl, a další, 2013 str. 

89) (Jeřábek, a další, 2013) věnuji mu náležitou pozornost zde. Téma bylo 

v médiích často zestručněno a zjednodušováno a tím pádem mohlo dojít 

k dezinterpretaci, v následující části uvádím přesné (i když poněkud delší) citace 

z první televizní debaty, protože se domnívám, že je to pro pochopení kontextu 

zcela nezbytné. Další vzájemné reakce a zmínky jsou obsaženy v analýze 

jednotlivých debat již ve stručnějším rozsahu.   

Abychom si jasněji představili, jak celé téma vzniklo, dovolím si přesně 

citovat. V 76. minutě prvního Prezidentského duelu v České televizi se moderátor 

Václav Moravec obou kandidátů zeptal na následující otázku: „Na vás na oba 

ještě otázka, která přišla v mnoha variacích. V případě, že by se vláda 

s parlamentem rozhodli zrušit platnost Benešových dekretů jako klíčového 

dokumentu, jak byste jako prezidenti vystupovali? Stručně, jasně, výstižně 

odpověď Karla Schwarzenberga.“  (ČT, 2013)  

Karel Schwarzenberg v 77. minutě odpověděl: „Já bych je na to upozornil, 

že Benešovy dekrety už neplatí 20 let. Poněvadž přijetí listiny lidských práv a 

svobod do ústavy, přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla zrušena 

„ex tunc“
1
 – tedy od roku 45, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina byla 

přijata. Ale voni jsou zrušený. Co je zrušené, nemůžu ještě jednou zrušit.“ (ČT, 

2013) 

Odpověď Miloše Zemana: „Naprosto nesouhlasím. I Ústavní soud, což by 

měl pan Schwarzenberg vědět, jasně konstatoval, že nikoliv Benešovy dekrety, ale 

zákony Národního shromáždění republiky československé, které prezidentské 

                                                 
1
 „Ex tunc“ podle online slovníku cizích slov znamená „s dodatečnou platností“. (s.r.o., 2005-

2015) 
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dekrety recipovaly v roce 1946, diplomat, jako vy
2
 by měl používat správnou 

terminologii a neplést si zákon s dekretem, tedy že tyto zákony jsou nedílnou 

součástí českého právního řádu. Ale pane ministře, vaše odpověď, ač jsem jinak 

dnes mimořádně přátelsky naladěn, mě přece jenom nabudila k jistému 

protiútoku. Ale samozřejmě, když pan Moravec dovolí, bude poctivé, abyste na 

tento protiútok odpověděl. Je pravda, jak sám uvádíte ve svém autorizovaném 

životopise, že jste radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudetským Němcům? 

Otázka číslo 1. Otázka číslo 2. Je pravda, co tvrdí váš neautorizovaný životopisec, 

abych byl objektivní, v nakladatelství Profil ve Vídni, že jste se vyjádřil, že 

sudetským Němcům je třeba vrátit jak občanství, tak majetek? A konečně za třetí – 

je pravda, že ve vydání časopisu nikoliv SudetenDeutsche Zeitung, ale 

Süddeutsche Zeitung, což je poměrně seriózní německý list, předseda 

Sudetoněmeckého Landsmanchaftu Bernd Posselt vyjádřil radost nad vaším 

postupem do druhého kola s nadějí, že se obnoví nebo rozšíří spolupráce s tímto 

krajanským sdružením? Opakuji. Z ničeho z toho vás neobviňuji. Dohodli jsme se 

na perfektní férové hře. Položil jsem vám pouze tři otázky. Nic více. Nic méně.“ 

(ČT, 2013) 

Odpověď Karla Schwarzenberga přišla v 80. minutě: „Já se raduju 

z každýho, kdo má radost, že já jsem postoupil. Ať je to Posselt, nebo někdo jinej. 

Za druhé myslím, že jste ne úplně přesně překládal, co jsem tehdá řekl, je to už 

delší dobu, ale zajisté jsem to nevyjádřil tak, jak to teďka říkáte. Protože já svá 

slova právě v této otázce velice vážím. Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to co 

jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských 

práv a asi by tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše by se octli v Den Haagu. 

Kdyby tehda ještě existoval.“  

V tom mu do řeči skočil Miloš Zeman s poznámkou a nereagoval na snahu 

moderátora do toho zakročit v 81. minutě: „Takže Beneš by byl podle vás souzen 

jako válečný zločinec. Protože nic jiného jste teď neřekl. V Haagu je totiž 

Mezinárodní tribunál proti válečným zločincům.“   

Moderátor vyzval Miloše Zemana, jestli chce slyšet odpověď na ty tři 

otázky, které položil, ale v tom už reagoval Schwarzenberg: „Ale já bych teď chtěl 

citovat Václava Havla, který říkal, že bohužel jsme byli taky nakaženi bacilem 

                                                 
2
 Ukazuje na Karla Schwarzenberga 
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nacismu, když jsme spoluobčany, i ty, kteří byli nevinní, odtud vyhnali. Něco 

jiného bylo s těmi, kteří se provinili proti republice. Ale připomínám, že jich 

spoustu nezradili republiku. Já vím například do kumpačky mého otce, protože 

uměl dobře německy, tak němečtí branci byli obyčejně v jeho kumpačce během 

mobilizace. Nastoupili všichni, ani jeden nechyběl. Ale připomínám, řekněme 

horníky v Mostu a jinde, ti byli členy sociál-demokratické strany tehdá nebo taky 

částečně komunistické a věru nacisté nebyli. Přesto všichni na to doplatili. 

Připomínám taky, že například podíl sudetoněmeckého kléru v koncetráku a na 

popravišti, byl větší než v Německu či Rakousku, to si člověk musí uvědomit fakta. 

Ta historie je poněkud složitější, si myslím. Že jsme  uplatnili tento princip 

kolektivní viny, neohlíželi se, jestli jeden někdo byl loajální k republice, nebo jestli 

se proti ni provinil, to je to co naším předkům vyčítám. Tehdá jsme opravdu 

závažně pochybili a na tom trvám.“ (ČT, 2013) Schwarzenberg sklidil za svá 

slova bouřlivý potlesk publika ze strany jeho příznivců a znělka oddělila další část 

pořadu.  

Že se jednalo o zásadní téma druhého kola volby, dokládají nejen 

sociologická data, ale také reakce médií na toto vystoupení. Například titulky 

významných zpravodajských webů. Český rozhlas ještě ten večer – tedy 17. 1. 

2013 – na svém webu napsal titulek: „Schwarzenberg a Zeman se v televizní 

debatě hádali o amnestii, referendech i dekretech“ (Zemanová, 2013) V článku se 

píše například: „Během duelu došlo i na téma odsunu Němců v roce 1945. Karel 

Schwarzenberg nesouhlasí s uplatněním principu kolektivní viny, reagoval tak na 

dotaz svého protikandidáta Miloše Zemana, který se pozastavil nad tím, že 

Schwarzenbergův postup do druhého kola uvítal sudetoněmecký landsmanšaft. 

(…)Podle Zemana jsou Benešovy dekrety z hlediska českého práva nedotknutelné. 

(…)Schwarzenberg však míní, že Benešovy dekrety přestaly fakticky platit přijetím 

Listiny základních práv a svobod.“ (Zemanová, 2013)  

Karel Schwarzenberg se následující den pokusil své vyjádření zpřesnit, 

když vydal prohlášení na svých webových stránkách, kde uvedl, že se v debatě 

nevyjádřil nejpřesněji a že z důvodů časové tísně použil zkratku. 

(http://www.volimkarla.cz/, 2013) V prohlášení píše například: „Chtěl jsem 

vyjádřit, že Benešovy dekrety jsou dnes už překonány, že jsou právně vyhaslé. 

Jinými slovy, co se stalo, stalo se a nelze z toho vyvozovat nějaké majetkové 
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nároky, jak to ostatně potvrdila i česko-německá deklarace. Žádné nároky na 

majetky v České republice tedy nelze vznášet. To však neznamená, že nepodléhají 

nějakému historickému či morálnímu zhodnocení.“ (http://www.volimkarla.cz/, 

2013)  

Média jeho vyjádření zaznamenala, například Česká televize 18. ledna 

uvedla zprávu k tématu titulkem: „Schwarzenberg upřesnil odvážné výroky o 

dekretech, jsou prý překonány.“ (ČT24, 2013) iDnes měl titulek: „Benešovy 

dekrety jsou právně vyhaslé, ujišťoval Schwarzenberg“ (Mikuláš Klang, 2013) A 

do kampaně se následně zapojil i tehdejší prezident Václav Klaus, jak referovaly 

Novinky.cz:  „Klaus ke Schwarzenbergovým výrokům o Benešových dekretech: 

To mu nemohu nikdy prominout“ (novinky.cz, 2013) Server iHned.cz dokonce 

napsal titulek: „Benešovy dekrety ovládly volby. Klaus se kvůli nim pře se 

Schwarzenbergem“ (ihned.cz, 2013) 

Podle kvantitativní analýzy zveřejněné v časopise Naše společnost 

vydávaného CVVM, kterou provedli Hynek Jeřábek, Jan Rössler, Pavel Sklenařík, 

vyšlo najevo, že téma v mediální agendě vydrželo od první televizní debaty až do 

samotných voleb. (Jeřábek, a další, 2013 stránky 3-15) Konkrétnost tématu navíc 

zvyšuje jeho podíl na mediální agendě. (Jeřábek, a další, 2013 stránky 3-15) 

Schwarzenberg byl nucen příliš svá slova obhajovat a nepodařilo se mu jasně 

vyvrátit útoky Miloše Zemana. (Eibl, a další, 2013 str. 89) Vzniklo to jako 

důsledek Schwarzenbergovy rétorické neobratnosti a Zemanův tým toto téma 

neustále vracel do debaty. (Havlík, a další, 2013 str. 224) Interpretace tématu 

Milošem Zemanem byla jednodušší a srozumitelnější, výrok Schwarzenberga byl 

příliš komplexní a vyžadoval by další rozbor – historický i právní. (Jeřábek, a 

další, 2013 stránky 3-15) Mediální obraz Karla Schwarzenberga tak zakotvil ve 

stereotypech vůči jeho osobě, vůči jeho argumentačním schopnostem a také 

češství. To mohlo následně znejistit jeho potenciální voliče či přimět voliče 

nerozhodnuté, aby volili proti němu. (Jeřábek, a další, 2013 stránky 3-15) Výrok 

samotný by ale pravděpodobně takový mediální ohlas nezpůsobil, to zapříčinilo 

to, jak Miloš Zeman svou reakcí „přerámoval“ optiku Karla Schwarzenberga, kdy 

z jeho výroku udělal tvrzení proti českým zájmům a tím pádem nastolil 

interpretaci a mediální agendu. (Jeřábek, a další, 2013 stránky 3-15) Ve zmíněné 

kvantitativní analýze autoři zkoumali 596 novinových příspěvků, které se týkaly 
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Karla Schwarzenberga ze čtyř deníků – MF DNES, Lidových novin, 

Hospodářských novin a Práva v období 8. – 26. 1. 2013 a v každém z těchto 

článků bylo kódováno jedno nebo více témat, kterému autoři přiřadili konotaci 

pozitivní/negativní/neutrální.  (Jeřábek, a další, 2013 str. 5) Z toho vyplynulo, že 

z 803 témat týkajících se Karla Schwarzenberga zmíněných v tomto období 

v těchto denících se celkem 88 témat (téměř 11 %) týkalo právě Benešových 

dekretů. K tomu připočtěme, že 30 témat se týkalo toho, že Schwarzenberg není 

Čech a 23 výroků jej označilo jako Sudeťáka. Z toho plyne, že 141 negativních 

konotací směřovalo k tomuto tématu, což je jen o něco málo méně, než témat 

týkajících se Schwarzenbergova spojení s Nečasovou vládou, kterých bylo 149. 

(Jeřábek, a další, 2013 str. 8) Miloš Zeman se tímto tématem pasoval do role 

obránce národních zájmů, v čemž ho následně podpořil svým výrokem i tehdejší 

prezident Klaus. (Jeřábek, a další, 2013 str. 11) Karel Schwarzenberg se následně 

už jen snažil svá slova reinterpretovat. (Jeřábek, a další, 2013 str. 12) Jak jsem 

zmínil v úvodu této práce – celé téma Benešových dekretů je součástí jakéhosi 

programu v širším smyslu slova, toto téma ale nebylo zmíněno v programových 

tezích, které zkoumám v obshaové analýze. Přesto vyjádření a argumentace obou 

kandidátů k tomuto problému vycházejí z jejich pojetí kampaně a prezentace tezí 

a myšlenek v širším slova smyslu, tento bod se ale explicitně neobjevuje ani v 

jednom z programů dvou kandidátů před druhým kolem volby. Zatímco Miloš 

Zeman v kampani sázel na témata týkající se vlastenectví a nacionalismu 

(vyjádřené například sloganem na billboardech „Zde domov můj“  (Šedo(ed.), 

2013 str. II), vlaječkou v klopě  (Prima, 2013) či celkově vyzněním jeho 

vyjádření, Karel Schwarzenberg v kampani akcentoval témata lidsko-právní. 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013)  (Červinková, a další, 2013) A právě v kontextu 

těchto jejich vyjádření je potřeba vnímat i jejich vyjádření týkající se Benešových 

dekretů. Zatímco Miloš Zeman v tématu odkázal na nacionalistickou strunu, 

Schwarzenberg upozornil na to, že z lidskoprávního heldiska by dekrety v dnešní 

době byly nepřístupné, protože uvalují konkrétní vinu na základě pouhé etnicity, 

kdežto v právním státě o vině a nevině rozhoduje jen a pouze soud. 

 



 

49 

 

 

3.2. Programové teze 

3.2.1. Volební program Karla Schwarzenberga 

 

Karel Schwarzenberg zahájil svou kampaň na tiskové konferenci dne 19. října 

2012.  (Pražák, 2009-2015) a představil svůj volební program na volební stránce 

www.volimkarla.cz. Oficiální dokument měl název: Prezidentský program Karla 

Schwarzenberga a jednalo se o dvoustránkové shrnutí hlavních tezí členěných do 

deseti odstavců dle témat. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) Jelikož tento text je 

pojmenován „program“, budu při hodnocení priorit kandidáta Karla 

Schwarzenberga vycházet primárně právě z tohoto dokumentu a dále z dokumentu 

Otázky a odpovědi, kde své programové teze kandidát podrobněji rozebírá a 

konkrétněji formuluje. V podnázvu je uvedeno, že je zde „vše o Karlu 

Schwarzenbergovi, o jeho volebním programu, postojích a názorech.“ 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) Pro následné stanovení kódovacích jednotek 

tedy využiji těchto dvou dokumentů, které v celkovém kontextu představují 

deklaraci programu a programových tezí Karla Schwarzenberga.  

Podtitul Prezidentského programu je „principy, za kterými stojím“. 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) Už tato teze koresponduje s cílením portrétu 

kandidáta jakožto zásadového a neústupného prezidenta, což bylo komunikováno 

také heslem na billboardech „Neuhnu z cesty“. (Šedo(ed.), 2013) Deset 

tematických odstavců, na které je pak samotný program členěn, má tyto názvy: 1. 

Proč kandiduji?; 2. Poslání prezidenta; 3. Postavení České republiky ve světě; 4. 

Morálka a korupce; 5. Změna politického stylu; 6. Sociální spravedlnost; 7. 

Vzdělání, věda a kultura; 8. Vize a principy pro budoucnost; 9. Silná ekonomika, 

silná země; 10. Lidská práva. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) Samotný program 

nenabízí příliš mnoho konkrétních bodů, spíše formulaci obecných vyjádření 

zdůrazňujících zkušenosti a pevné postoje kandidáta. Z těchto frází lze poměrně 

těžce identifikovat konkrétní programové cíle (Prezidentský program předkládám 

v příloze). Dokument nazvaný Otázky a odpovědi programové teze shrnuje a 

konkrétněji pojmenovává. Základní body jsou pojmenovány: Morálka a korupce; 

Postavení ČR v EU (zde podrobněji Euro; Pravomoci EU; Rozšíření EU; 

Prezidentské pravomoci (zde podrobněji Prezidentská milost, Prezidentské veto)  
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(www.volimkarla.cz, 2012-2013). Z těchto zmíněných dokumentů, které shrnují a 

formulují prezidentský program Karla Schwarzenberga lze tedy vyčíst konkrétní 

programové teze. Ty rozdělím do dvaceti kódovacích jednotek, jejichž četnost 

budu kvantitativní obsahovou analýzou měřit v jednotlivých debatách. Kódovací 

jednotky programu Karla Schwarzenberga, které budeme sledovat v jednotlivých 

debatách, jsou tedy následující: 

- Pevné postoje, morální autorita (1) 

- Vrátím respekt ČR v EU (2) 

- Budu úkolovat služby k odhalení korupce (3) 

- Nazvu nepravosti pravým jménem (4) 

- Nebudu mlčet při nárůstu vlivu extremismu (5) 

- Podpořím zavedení školného, které bude příležitostí – ne překážkou (6) 

- Budu naslouchat občanům, poté zahájím diskuzi s odborníky a stranami o 

směřování ČR (7) 

- V zahraničí budu mít na zřeteli hospodářské zájmy země (8) 

- Jmenování členů ČNB bude předcházet debata s odborníky (9) 

- Prosazování lidských práv ve světě (10) 

- Soudce budu jmenovat morálně nezpochybnitelné autority (11) 

- Nelze mít různé postoje v zahraniční politice mezi vládou a prezidentem 

(12) 

- V současné době je zavedení eura pro ČR nevýhodné (13) 

- EU se musí vrátit k principu subsidiarity (lokální věci rozhodovat lokálně) 

(14) 

- Podporuji rozšíření EU o země západního Balkánu a Moldavska (15) 

- Milostí budu užívat skromně (16) 

- Veto nebudu používat masivně (17) 

- V případě vítězství nebudu pokračovat ve stranické kariéře a budu 

nadstranickým prezidentem (18) 

- Zahájím diskuzi s odborníky o jménech budoucích ústavních soudců (19) 

- První zahraniční cesta bude na Slovensko (20) 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) (www.volimkarla.cz, 2012-2013) 
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3.2.2. Volební program Miloše Zemana 

 

Miloš Zeman zahájil kandidaturu už v létě 2012 – konkrétně 16. 8. 2012 

otevřením kanceláře.  (ZEMANnaHRAD, 2012)  (Lidovky.cz, 2012)  

Volební webová stránka www.zemannahrad.cz už není momentálně dostupná, 

volební program Miloše Zemana nelze tedy nikde online na internetu najít, o jeho 

zaslání jsem tedy požádal kancelář prezidenta republiky a asistentka ředitele 

Sekretariátu prezidenta republiky mi pro účely této akademické práce volební 

program zaslala (v příloze). Volební program má rozsah pěti stran a jmenuje se: 

Co navrhuji pro budoucnost České republiky. (Zeman, 2012) Na první straně 

kandidát deklaruje poměrně obecná vyjádření a zamýšlí se nad vývojem republiky 

v uplynulých dvaceti letech. Podle textu ČR hledá program dlouhodobého 

směřování. Miloš Zeman navrhuje hledat inspiraci v zemích k ní kulturně 

blízkých, jako jsou Švýcarsko nebo Švédsko. V programu kandidát tvrdí, že 

upřednostňuje osvědčené cesty před experimenty a nastiňuje svou vizi dvou 

skupin reforem, které jsou dle něj nezbytné, politická reforma a reforma 

ekonomická. Na následujících čtyřech stranách textu uvádí Miloš Zeman některá 

konkrétní opatření. (Zeman, 2012) To, zda spadají do prezidentských pravomocí a 

zda jsou z pozice hlavy státu vykonatelné a prosaditelné a zda tedy nespadají spíše 

do kompetencí vlády či legislativních orgánů (a nejsou tedy vhodné pro jiný typ 

voleb) v této práci ponechme stranou.  

Miloš Zeman v části o politické reformě tvrdí, že v zemi panuje přílišná 

nadvláda politických stran nad občany a že je nutné, aby občané lépe znali 

kandidáty, které volí. Konkrétní opatření, která navrhuje, uvádím ve výčtu níže. 

V části o ekonomické reformě Miloš Zeman vidí jako hlavní nedostatek našeho 

ekonomického systému velký sklon ke spotřebě. Navrhuje upřednostňovat spíše 

investice, které podle něj vytvářejí pracovní místa, snižují nezaměstnanost a tím 

pádem snižují výdaje a zvyšují příjmy státního rozpočtu. (Zeman, 2012) 

Z programu tedy vybírám také dvacet konkrétních návrhů a tvrzení, které 

označím za kódovací jednotky a jejich četnost budu sledovat a kvantitativně měřit 

v jednotlivých debatách. Jedná se o následující body: 

- Navrhuji zvýšení počtu volebních obvodů ze 14 na 35 (1) 
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- Zavedení tzv. panašování (2) 

- Rozšíření přímé demokracie (například přímá volba starostů a primátorů)
3
 

(3) 

- Investice místo spotřeby (4) 

- Investice do vzdělání  

o Odmítám zavedení školného (5) 

o Navrhuji systém penalizačních poplatků uplatňovaných u méně 

úspěšných studentů (za opakování zkoušky, ročníku či 

prodlužování studia) (6) 

- Investice do zdravotnictví 

o Odmítám zavádění poplatků na zdravotní péči (7) 

o Doporučuji úsporná opatření v oblasti lékové politiky (8) 

o Navrhuji definici standardů bezplatně krytého ze zdravotního 

pojištění (9) 

- Úsporná opatření 

o Navrhuji snižování přebujelého státního aparátu (10) 

o Úspory v armádních výdajích (11) 

 Redukce armádních výdajů a nepotřebných zařízení (12) 

 Sloučení ministerstva obrany a generálního štábu do jedné 

instituce (13) 

o Úspory v sociálních dávkách 

 Navrhuji vázat výplatu sociálních dávek na pracovní 

začlenění příjemců těchto dávek (např. formou veřejně 

prospěšných prací) (14) 

o Navrhuji přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku 

(nelegálně získaný majetek by měl být zabaven) (15) 

- Navrhuji zvýšení sociálního pojištění o 2 procentní body (16) 

- Starobní důchody by měly být valorizovány v souladu s inflací stejnou 

částkou pro všechny starobní důchodce (17) 

                                                 
3
 Přestože přímá volba starostů a primátorů není prvkem přímé demokracie, ale patří stále ještě do 

demokracie zastupitelské, v případě této práce budeme přímou volbou starostů brát v rámci této 

kódovací jednotky jakožto programovou tezi související s přímou demokracií, protože to tak je 

explicitně jako příklad uvedeno v programu Miloše Zemana. 
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- Navrhuji, aby progresivní zdanění bylo odstupňováno dle násobku 

průměrné mzdy (18) 

- Daně z příjmů právnických osob by měly být ponechány na zhruba 20% 

(19) 

- Navrhuji ponechání snížené sazby DPH na 10 % a zvýšení základní sazby 

na 21-25 % (to by mohlo přinést vyrovnané rozpočty a zastavit tak další 

zadlužování) (20) 

3.2.3. Srovnání programů 

 

Volební program Miloše Zemana je mnohem konkrétnější, nabízí zcela 

jasně konkrétní kroky k napravení věcí, které podle Zemana nefungují. Na druhou 

stranu tyto body nepřísluší k pravomocem prezidenta republiky, ale spadají do 

kompetencí legislativních orgánů či vlády, programové priority týkající se 

prezidentských pravomocí nebo například zahraniční politiky (prezident dle 

ústavy reprezentuje stát na venek a ratifikuje mezinárodní smlouvy) zde zcela 

chybí. Tomuto tématu se podrobněji věnuje v programu právě Karel 

Schwarzenberg, ten ale na rozdíl od svého kandidáta v programu uvádí méně 

konkrétních a jasných bodů. 

U obou kandidátů jsem tedy na základě analýzy jejich programů vybral 20 

konkrétních tezí a tvrzení, které jsem číselně označil za kódovací jednotky. Ty 

budu následně sledovat a kvantitativně měřit v jednotlivých debatách. 
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4. Debaty prezidentských kandidátů 

4.1. Debaty ve veřejnoprávní televizi 

4.1.1. První televizní debata ČT: Prezidentský duel 

 

Česká televize, 17. 1. 2013 

Moderátor: Václav Moravec (ČT-duel, 2013)  

 

První televizní debata ve veřejnoprávní televizi se uskutečnila ve čtvrtek 

17. ledna 2013 v Divadle Hybernia. Nazvána byla „Prezidentský duel“ a měla 

trvat 90 minut, nakonec moderátor o zhruba deset minut předepsanou stopáž 

přetáhl. V úvodu Václav Moravec, který debatu moderoval, nastínil pravidla 

diskuze: otázky kladené oběma kandidátům vycházejí z dotazů, které poslali 

diváci České televizi emailem či dopisem a také některé, které poslali 

prostřednictvím kanálu Youtube. Odpovědi by měly být dle pravidel stručné, 

jasné a výstižné. Kandidáti na sebe vzájemně mohou reagovat a čas nebude 

podrobně odměřován. Moderátor také vyzval publikum v sále i příznivce obou 

pánů, aby se zdrželi hlasitých projevů.  (ČT-duel, 2013) 

Duel začal aktuálním tématem. Ten den se konalo již páté hlasování o 

nedůvěře vládě Petra Nečase. Důležité je zde podotknout, že hlasování vyvolala 

opozice, kvůli tomu, že premiér kontrasignoval novoroční amnestii tehdejšího 

prezidenta Klause, ale neinformoval o tom vládu. (iHNed.cz, 2013) Karel 

Schwarzenberg, který byl tou dobou poslancem a ministrem zahraničních věcí 

z jednání Poslanecké sněmovny odešel a přišel do televizního duelu. Úvodní 

třetina diskuze (až do 31. minuty) se odrazila od tohoto tématu a nesla se tedy 

v duchu vztahu prezidenta a vlády. Nejprve moderátor kladl dotazy kandidátům 

týkající se současné Nečasovy vlády, došlo i na probírání tzv. opoziční smlouvy 

z let 1998-2002, kdy byl premiérem Miloš Zeman.  (ČT-duel, 2013) 

Podrobíme-li první prezidentský duel kvantitativní obsahové analýze 

vycházející z kódovacích jednotek uvedených výše, zjistíme, že teze z programů 

obou kandidátů se za celých téměř sto minut v diskuzi téměř neobjevují.  

Na otázku moderátora Moravce, zda by se jako případný prezident účastnil 

jednání o nedůvěře vlády v Poslanecké sněmovně, Miloš Zeman odpověděl 



 

55 

 

v první odpovědi, když zmínil, že nedůvěru vyslovuje Poslanecká sněmovna a že 

prezident v okamžiku hlasování nemá v jednacím sále co dělat. Doslova Miloš 

Zeman řekl: „Před rozpravou by měl požádat o slovo a podle Ústavy je mu toto 

slovo přednostně uděleno a měl by vyjádřit svůj názor na amnestii, v mém případě 

krajně negativní.“ (ČT-duel, 2013, 6. minuta) Názor Miloše Zemana na amnestie 

byl sice v kampani dlouhodobě opakován, nikde v programových dokumentech 

toto ale nenajdeme a není to zahrnuto ani v kódovacích jednotkách, proto tuto 

zmínku nelze počítat.  

První jasně zmínění teze jsme se dočkali v deváté minutě. Moderátor se 

místopředsedy vlády zeptal, jaké slovo by jako budoucí prezident použil směrem 

k Nečasově vládě a dal mu na výběr možnosti: stranický/nadstranický/nestranný. 

Karel Schwarzenberg odpověděl: „Prezident by měl být nadstranickým a prostě 

starat se, aby úřad prezidenta vykonával dobře. Nikoliv že se staral o to, že se 

s tou či onou stranou byl předtím spojený. Já bych jednal s Nečasovou vládou i 

s jakoukoliv jinou, která by byla ve Strakovce.“  (ČT-duel, 2013, 9.minuta) Zde 

tedy vidíme jasné deklarování kódovací jednotky číslo 18, nutno podotknout, že 

otázka k odpovědi přímo vyzvala a jednalo se tudíž o reakci. (www.volimkarla.cz, 

2012-2013) 

V 51. minutě diskuze se moderátor zeptal, kde vidí Miloš Zeman prostor 

pro posílení prvků přímé demokracie? Ten po útoku na švýcarské občanství Karla 

Schwarzenberga řekl: „Jsem tedy zastánce přímé demokracie po švýcarském 

vzoru.“  (ČT-duel, 2013, 51. minuta) Jednalo se tak o jasné vyjádření teze č. 3 

z programu Miloše Zemana, přestože se zde uvádí jako příklad přímá volba 

starostů či primátorů, přímá demokracie je zde explicitně zmíněna a tento pojem 

přímo také použil Miloš Zeman v debatě, lze tento výrok počítat.  (Zeman, 2012) 

V 60. minutě se divák přes Youtube zeptal, zda by kandidáti byli pro 

přijetí Eura. Karel Schwarzenberg odpověděl, že je to „naprosto neaktuální 

otázka.“ (ČT-duel, 2013, 60. minuta) Rozebral podrobněji stav tuzemského 

hospodářství a fakt, že na přijetí eura nejsme připraveni, nepřímo tak tedy 

deklaroval tezi ze svého programu číslo 13, ve které tvrdí, že v současné době je 

zavedení eura pro ČR nevýhodné. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) 

Oba kandidáti se tak drželi image, kterou se snažili prezentovat ve volební 

kampani. Tedy Karel Schwarzenberg se snažil prezentovat jako pevný ve svých 
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postojích, respektující ústavní pravomoci prezidenta, který si umí ze sebe udělat 

legraci a přiznat chybu. Miloš Zeman se prezentoval jako silný a sebevědomý lídr, 

který hodně cílil na národnostní notu a snažil se celé diskuzi dominovat. To se mu 

podařilo, zcela jasně určoval ráz debaty, svého soupeře tlačil do defenzivy, 

v pravou chvíli uměl být emotivní. Moderátora školil, ptal se ho, dokonce mu 

uděloval slovo. Ani jeden z kandidátů v Prezidentském duelu (tedy až na tři 

v tabulce níže uvedené případy) jinak neprezentoval své názory deklarované 

v oficiálních programech. Miloš Zeman sám sebe charakterizoval jako levicového 

politika a kritika tehdejší Nečasovy vlády a od toho se odvíjel celý vývoj debaty. 

Soupeři opakovaně připomínal, že je součástí vládního kabinetu, který několikrát 

kritizoval. Ze začátku ho důrazně oslovoval „pane první místopředsedo vlády“, po 

čase řekl, že to zkrátí a tak pokračoval v oslovení „pane ministře“ a i když svého 

soupeře neoslovoval, v průběhu celé debaty mu připomínal účast ve vládě, 

napojení na Miroslava Kalouska nebo prosazování nepopulárních zákonů tehdejší 

Nečasovou vládou – např. zákonů o penzijní reformě či církevních restitucích. 

Karel Schwarzenberg tak byl po většinu debaty v defenzivě a pouze odrážel útoky 

svého soupeře, na které nedokázal odpovědět ani v případě probírání tématu tzv. 

opoziční smlouvy. I v tomto případě hrál prim Miloš Zeman, protože zmínil, že 

toto téma je silnou stránkou kampaně jeho soupeře a poprosil Schwarzenberga, 

zda může tuto problematiku ve dvou až třech minutách vysvětlit. Ten 

neprotestoval a tak Miloš Zeman i této příležitosti využil a strhl ve svůj prospěch 

pozornost i svěřený čas.  (ČT-duel, 2013) Kapitolou samu pro sebe byla otázka 

Václava Moravce na Benešovy dekrety.  (ČT-duel, 2013, 76. – 83. minuta) Téma, 

které poprvé zaznělo právě v této debatě, a následně ovlivnilo obsah zbytku 

kampaně, jsem podrobněji rozebral v části práce již dříve, nebudu se tedy k tomu 

již znovu vracet. 

V první debatě v České televizi tedy Karel Schwarzenberg prezentoval své 

programové teze dvakrát, Miloš Zeman pouze jednou, jak vidíme z následující 

tabulky. 
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Karel Schwarzenberg Miloš Zeman 

Programová teze čas Programová teze čas 

18 9. minuta 3 51. minuta 

13 60. minuta   

Celkem: 2x  Celkem: 1x  

Zdroj: vlastní zpracování na základě:  (ČT-duel, 2013),  (Zeman, 2012),  

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) 

4.1.2. Druhá televizní debata ČT: Prezidentské finále 

Česká televize, 24. 1. 2013 

Moderátor: Václav Moravec (ČT-Finále, 2013)  

 

Druhá debata v České televizi se odehrála přesně týden po debatě první. 

Pojmenována byla „Prezidentské finále“ a opět v Divadle Hybernia se oba 

kandidáti střetli 24. ledna – jak moderátor Václav Moravec zdůraznil – 18 hodin 

před otevřením volebních místností.  (ČT-Finále, 2013) Debata se od první lišila 

v několika ohledech. Trochu pozměněná byla scéna, oba pánové už neseděli v 

křesílkách, ale stáli za pultíkem, který byl opatřen digitální časomírou. Moderátor 

v úvodu upozornil, že se bude v debatě sledovat i čas obou řečníků a cílem je, aby 

oba měli přibližně stejný prostor.  (ČT-Finále, 2013) Jiná byla také struktura 

debaty, kterou moderátor hned v úvodu nastínil. Finální duel rozdělila Česká 

televize do pěti částí: 1. Prezident všech občanů, 2. Právo a spravedlnost, 3. 

Prezident – reprezentant země, 4. Interpelace příznivců a 5. Vzkaz voličům.  (ČT-

Finále, 2013) Každý z kandidátů si mohl do sálu přivést několik podporovatelů, 

kteří seděli po stranách jeviště, a čtveřice z každého tábora právě ve čtvrté části 

mohla položit soupeři dotaz.  

Když oba kandidáti vešli na pódium, byla na nich zcela očividně viditelná 

únava z náročného maratónu před druhým kolem prezidentské volby. Miloš 

Zeman si sice opět neodpustil oslovování svého soka „pane ministře“, což poprvé 

použil při úvodním potřesení ruky, debata ale alespoň ze začátku působila 

mnohem umírněněji. (ČT-Finále, 2013) Miloš Zeman nebyl tak na první pohled 

žoviální a dominantní, i když i tentokráte měl tendence diskuzi ovládnout a 

nejednou si vymiňoval u moderátora možnost reakce na Karla Schwarzenberga.  
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Struktura debaty dávala kandidátům větší prostor prezentovat teze 

obsažené v jejich prezidentských programech, této možnosti ale oba ne zcela 

využili. Přesto ale na rozdíl od první debaty teze ze svých volebních programů 

oba kandidáti v debatě několikrát prezentovali a to, i když otázka směřovala jiným 

směrem. 

Hned ve své první odpovědi Karel Schwarzenberg prohlásil: „Hned 

v prvním projevu bych ujistil všechny občany ČR, že ten prezidentský slib (…) 

beru vážně a že od toho okamžiku jsem prezidentem pro celý český lid. Že nebudu 

brát nejmenší ohled na stranické či názorové rozdíly.“  (ČT-Finále, 2013, 6. 

minuta) Tímto vyjádřením tedy zcela jasně deklaroval tezi číslo 18. 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) V dalším bodě Schwarzenberg řekl: „Povolal 

bych si představitele různých stran, politických klubů, různých politických 

společností ke mně a zkusil zahájit tu velmi nutnou diskuzi.“  (ČT-Finále, 2013, 7. 

minuta) Zde tedy vidíme jasné vyjádření bodu číslo 7. (www.volimkarla.cz, 2012-

2013) V prvních dvou ze tří úvodních bodů Schwarzenberg zmínil dvě své 

programové teze.  

V úvodní části se hned třetí otázkou Václav Moravec dotkl problematiky 

Benešových dekretů načatou v minulém týdnu. Během této pasáže se dostal Karel 

Schwarzenberg do značné defenzivy, když musel svá slova vysvětlovat a 

obhajovat. Moderátor ale dvakrát konfrontoval tímto tématem i Miloše Zemana, 

takže zde byla evidentní snaha o vyvážení tématu. Poprvé ČT pustila Miloši 

Zemanovi úryvek jeho projevu z 25. října 1990, kde se k Benešovým dekretům 

vyjadřuje a citoval vyjádření šéfa sudetských Němců B. Posselta, který popřel 

podporu Karlu Schwarzenbergovi. Miloš Zeman se ovšem s oběma otázkami 

poměrně razantně vyrovnal a nepřipustil další hlubší diskuzi. (ČT-Finále, 2013) 

K dalším vyjádřením programových tezí došlo v druhém bloku 

věnovanému justici (právo a spravedlnost). Když se ptal moderátor na otázku 

práva, stability a složitosti právního systému, pustil oběma kandidátům úryvky 

z parlamentních projevů dvou prvních českých prezidentů. Miloš Zeman začal 

svou odpověď prohlášením, že raději než o obecném mluvení o morálce, (protože 

jak Zeman podotkl „o morálce mluví často hluboce nemorální lidé“) by mluvil o 

naprosto konkrétních zákonech a řekl: „Za takový centrální zákon pokládám 

zákon o prokázání původu příjmů majetku včetně možnosti zabavení nelegálně 
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získaného tedy nakradeného majetku.“  (ČT-Finále, 2013, 43. minuta) Miloš 

Zeman dodal, že přestože ví, že prezident nemá zákonodárnou iniciativu, tak 

kdyby se mu podařilo tento zákon prosadit, považoval by podstatnou část svého 

prezidentského údělu za splněnou. (ČT, 2013, 43. minuta) V tomto tvrzení tedy 

můžeme identifikovat téměř zcela přesnou deklaraci programové teze číslo 15. 

(Zeman, 2012) 

Ve třetím bloku, jehož tématem byla reprezentace státu navenek, se ptal 

moderátor obou kandidátů na jejich postoj při případném odchodu Velké Británie 

z Evropské unie. Moderátor zmínil, že pokud se nemýlí, o této věci by musely pak 

hlasovat všechny členské země a zeptal se kandidátů, jestli by se Česká republika 

postavila proti. Miloš Zeman odpověděl, že pokud by David Cameron vyhlásil 

v Británii o této otázce referendum, nelze proti tomu mít námitky: „Já sám jsem 

zastáncem referenda.“  (ČT-Finále, 2013, 65. minuta) V této odpovědi lze tedy 

implicitně vysledovat deklaraci bodu čísl 3, kdy se v programu Miloše Zemana 

píše o rozšíření přímé demokracie. (Zeman, 2012) Přestože jako příklad se 

v programu uvádí přímá volba starostů či primátorů (Zeman, 2012), institut 

referenda mezi prvky přímé demokracie beze sporu patří, můžeme tedy tento bod 

prohlásit jako deklaraci programové teze.  

Další vyjádření programové teze jsme v této debatě zaznamenali 

v předposlední části programu, kdy přišly na řadu dotazy podporovatelů 

kandidátů. Ti se ptali vždy oponentního kandidáta. Posledním tazatelem byl 

podporovatel Karla Schwarzenberga ekonom Miroslav Zámečník, který se Miloše 

Zemana ve své otázce ptal na konsolidaci veřejných rozpočtů a ve své doplňující 

otázce přímo zmínil bod číslo 16 – tedy návrh Miloše Zemana zvýšit sociální 

pojištění o 2 procentní body.  (ČT-Finále, 2013) (Zeman, 2012) Miroslav 

Zámečník tuto tezi zpochybnil a zeptal se ho, jestli zvážil fakt, že tímto návrhem 

je zatěžována vyšší daní lidská práce, což znamená snížení poptávky po práci, což 

znamená vyšší nezaměstnanost.  (ČT-Finále, 2013, 101. minuta) Miloši Zemanovi 

zůstalo na časomíře více času a tak mu moderátor dovolil tuto myšlenku obhájit 

v delším časovém prostoru. Miloš Zeman tedy začal argumentovat tím, že když 

chcete snížit deficit důchodového účtu ve výši zhruba 50 miliard, máte na to dvě 

možnosti. Za prvé tzv. parafiskál – což je právě ono zvýšení sazby sociálního 

pojištění, nebo dotovat tento schodek vyšším výběrem DPH, což Miloš Zeman 
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přirovnal k drbání se levou rukou za pravým uchem. Zvýšením sazby se podle 

Zemana dostaneme na úroveň Francie, což podložil základním argumentem: 

„Musíte celkové náklady práce prosazovat jako agregát a ne vytrhávat jenom 

pojištění. Na rozdíl od Francie celkové náklady na pracovní sílu jsou u nás 

zhruba trojnásobně, možná až čtyřnásobné ve srovnání s Německem nižší, právě 

proto máme komparativní výhodou levné pracovní síly.“  (ČT-Finále, 2013, 103. - 

104. minuta). V této části nejen, že jsme zaznamenali podrobný konkrétní návrh 

ze Zemanova programu, ale byli jsme svědky také jeho podrobnějšího rozebrání.  

Závěrečná část pořadu patřila posledním vzkazům voličům před volbou. Miloš 

Zeman v něm žádné své programové teze nezmínil, Na rozdíl od něj Karel 

Schwarzenberg zmínil hned dvě. Řekl, že se zasadí, abychom rozdělení 

společnosti zastavili, „abychom začali diskuzi v naší společnosti, aby politické 

strany byly zase schopny se bavit.“  (ČT-Finále, 2013, 106. minuta) Jedná se tedy 

o prezentaci bodu číslo 7, kde zmínil Schwarzenberg diskuzi se stranami. 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) Dále zmínil tezi číslo 18 (www.volimkarla.cz, 

2012-2013) : „Budu-li prezident, budu prezident bez stranických závazků, budu 

prezident pro všechny.“  (ČT-Finále, 2013, 107. minuta)  

Z následující tabulky tedy vidíme, že ve druhé a poslední debatě České 

televize Miloš Zeman zmínil svůj program celkem třikrát, Karel Schwarzenberg 

celkem čtyřikrát, byť dvakrát zopakoval pouze dva programové body.  

 

Karel Schwarzenberg Miloš Zeman 

Programová teze čas Programová teze čas 

18 6. minuta 15 43. minuta 

7 7. minuta 3 65. minuta 

7 106. minuta 16 103. minuta 

18 107. minuta   

Celkem: 4x  Celkem: 3x  

Zdroj: vlastní zpracování na základě (ČT-Finále, 2013) (Zeman, 2012) 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013)  
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V této debatě se objevily i okamžiky, kdy otázky moderátora přímo 

směřovaly k programovým tezím, kandidáti na ně ale nereagovali a odpověděli 

jinak než deklaracemi psanými v programech. Stalo se to například při otázce na 

jmenování šéfů krajských soudců. Karel Schwarzenberg v programu tvrdí, že 

soudci bude jmenovat morálně nezpochybnitelné autority v tezi číslo 11 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013), v odpovědi ve vysílání řekl, že není „děd 

vševěd“ a že se při jmenování předsedů krajských soudů bude řídit výběrovým 

řízením.  (ČT-Finále, 2013) Stejně tak o pár okamžiků později v debatě o 

jmenování ústavních soudců a postavení ústavního soudu nezmínil svou 

programovou tezi 19 o tom, že o jménech budoucích ústavních soudců se bude 

radit s odborníky. (www.volimkarla.cz, 2012-2013)  (ČT-Finále, 2013) 

Miloš Zeman v celé debatě působil aktivnějším a dominantnějším dojmem. 

Opět se snažil určovat tón debaty a jasně reagovat na svého soupeře, kterého tím 

tlačil do značné defenzivy. Například ve 48. minutě, kdy se řešila korupce, 

nereagoval na výzvy moderátora a odpověď si vynutil. Řekl tedy, že by 

přehlednosti zákonů prospělo, kdyby zákonodárnou iniciativu neměli jednotliví 

poslanci, ale poslanecké kluby. Na jeho slova si reakci vymínil i Schwarzenberg, 

když ho doplnil tvrzením, že nejenom kluby, ale i skupiny poslanců o velikosti 

klubů by měli mít zákonodárnou iniciativu.  (ČT-Finále, 2013) 

Karel Schwarzenberg také na svého soupeře zaútočil. Ve 34. minutě 

debaty se moderátor ptal Miloše Zemana na osobnost Jiřího Weigla a podezření 

z klientelismu, ještě než začal Zeman odpovídat, Schwarzenberg připomněl 

schůzku kancléře Weigla se Zemanovým spolupracovníkem Miroslavem Šloufem 

v kavárně Savoy před prezidentskou volbou 2008.  (ČT-Finále, 2013) Za tento 

útok si vysloužil potlesk svých příznivců. Odkazoval tím na propojení Miloše 

Zemana nejen s kontroverzní osobou Miroslava Šloufem, ale i se spolupracovníky 

tehdejšího prezidenta Václava Klause.  
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4.2. Debaty v komerčních televizích 

 

Obě debaty v komerčních televizích se od těch v médiích veřejnoprávních lišily 

poměrně významně. A to nejen obsahovou náplní, ale také formou těchto debat.  

4.2.1. Debata Prima Family: Prezidentský duel – Finále 

 

FTV Prima, 18. 1. 2013 

Moderátor: Jan Punčochář (Prima, 2013)  

 

První ze dvou diskuzí v komerčních televizích nabídla televize Prima 

Family 18. ledna. Debata měla název Prezidentský duel – finále a v podtitulu 

stálo, že se jedná o „velkou politickou show“. (Prima, 2013) Celý program tak byl 

koncipován. Oba kandidáti seděli naproti sobě na bílých pohovkách, obklopeni 

publikem, které sedělo v půlkruhu. Scéna připomínala jakousi arénu. Diváci byli 

rozděleni na poloviny dle sympatií k jednomu z kandidátů a tyto sympatie mohli 

v průběhu pořadu dávat najevo, což často také dávali. Během pořadu tedy nejen že 

zaznívaly výkřiky z publika a hlasité potlesky, ale ozývalo se také skandování. 

Moderátor značnou část energie vynaložil právě na uklidňování davu, nutno 

podotknout, že hlasité projevy diváků debatu spíše zdržovaly. Výběr témat i celé 

pojetí pořadu bylo odlehčenější než u veřejnoprávních médií.  

V úvodu pořadu televize pustila ze záznamu krátká vyjádření sympatizantů 

obou kandidátů. Karla Schwarzenberga takto podpořili Diana Kobzanová, Ondřej 

Sokol a Zdeněk Svěrák. Miloše Zemana podpořila tehdejší první dáma Livia 

Klausová, Ladislav Kerndl a František Ringo Čech. Zejména podpora paní 

Klausové byla poměrně překvapivá a netypická. Tehdejší první dáma řekla, že 

Miloš Zeman byl politickým soupeřem jejího muže, ale že vždy držel dohodu a že 

by si nepřála, aby po ni nastoupila první dáma, která nebude mluvit česky. (Prima, 

2013) Později bylo toto vyjádření poměrně podrobně rozebíráno, protože šlo o 

explicitní podporu manželky tehdejšího úřadujícího prezidenta. (ihned.cz, 2013) 

(iDNES.cz, 2013) V pořadu se vyjádření podporovatelů objevila několikrát, na 

úvod byly také oba kandidáti představeni v krátkých reportážích. Reportáže také 

uvozovaly jednotlivé tematické bloky – jednalo se ale spíš o zábavní charakter než 

o nějaké analýzy či rozbory.  
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Moderátor kladl odlehčenější otázky a volba témat odpovídala charakteru 

debaty. Kandidáti tedy museli odpovídat na to, jaké jsou silné stránky soupeře, 

došlo i na otázku specifického českého humoru. Tohoto tématu ovšem využil 

Miloš Zeman a zaútočil na svého soupeře, když prohlásil, že máme republiku, 

která navazuje na tradici masarykovské první republiky, která zakázala zákonem 

používání šlechtických titulů a pozemkovou reformou omezila majetek šlechty. 

(Prima, 2013) V dalších částech debaty se moderátor kandidátů ptal na poměrně 

nahodilé otázky, například zda by měli mít umělci čistý štít, osobnosti v klipech 

odpovídali, zda kandidáti rozumí typickému českému humoru. Reportáž 

pojednávala o národní charakteristice českého národa. Miloš Zeman na to konto 

vyprávěl anekdotu, kterou se snažil ilustrovat typické vlastnosti národa, Karel 

Schwarzenberg reagoval historkou jeho otce. Řeč byla také o historii a vývoji 

českého jazyka a o důležitosti rodinného původu. V tomto okamžiku opět výrazně 

zaútočil Miloš Zeman na Karla Schwarzenberga, když prohlásil, že knížata 

zdegenerovala, protože měla právo první noci, zatímco zemani si museli toto 

právo vydobýt. (Prima, 2013)  

Debata se následně posunula k novoročním projevům, k tomu, jak se 

politika změnila a následně opět i k problematice Benešových dekretů. Karel 

Schwarzenberg opět vysvětloval, že se nepřesně vyjádřil, že dekrety dle jeho 

názoru pozbyly účinnosti, nicméně platné jsou. Miloš Zeman na to reagoval tím, 

že Schwarzenberg včera označil prezidenta Beneše za válečného zločince, který 

patří před trestní tribunál a jak sám Zeman uvedl, jako protest proti tomuto tvrzení 

si do klopy připnul odznáček s českou vlajkou. Schwarzenberg se obhajoval, že 

toto nikdy neřekl, přiznal ovšem, že uvedl, že obdobné činy se v dnešní době 

dostávají před mezinárodní trestní tribunál. (Prima, 2013) Jednalo se tedy o 

opětovný útok Zemana na Schwarzenberga v tomto tématu. K dalšímu tématu, 

kterým byly manželky obou pánů, se pořad posunul filmovou ukázkou. V této 

části Miloš Zeman zaútočil na Karla Schwarzenberga tvrzením, že jeho žena 

k volbám šla, protože má české státní občanství. (Prima, 2013) 

V další části se moderátor ptal na kauzu kolem tzv. „tykadlového řidiče“ 

Smetany. V této části měl Karel Schwarzenberg možnost zmínit svou 

programovou tezi týkající se milostí, nevyužil toho však a toto téma podrobněji 

nerozebíral. (Prima, 2013) Následně se debata týkala morálních autorit, 
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diskutovalo se také o spojení Zeman – Šlouf a Schwarzenberg – Kalousek, oba 

kandidáti se ovšem od těchto poměrně kontroverzních postav snažili poměrně 

jasně odstřihnout. Reportáž představila politické úspěchy obou soupeřů, což se 

následně dále rozebíralo. Když Schwarzenberg rozebíral své vlastní úspěchy, 

mluvil o tom, jak byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru, kde bojoval 

za podporování lidských práv, konkrétní tezi číslo 10 ovšem nezmínil. 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013) (Prima, 2013) Když se probíraly politické 

úspěchy Miloše Zemana, Karel Schwarzenberg zaútočil na svého soupeře a 

zpochybnil některé privatizace za Zemanovy vlády. Ten útok odrazil, když se 

svého soka zeptal na konkrétní příklad. Karel Schwarzenberg jmenoval 

Mosteckou uhelnou. Zeman zmínil, že tento podnik privatizovala vláda Josefa 

Tošovského, Schwarzenberg reagoval tím, že proces byl zahájen za vlády Miloše 

Zemana, nicméně že je pravda, že to bylo ukončeno za vlády Tošovského. Za toto 

tvrzení sklidil bouřlivý aplaus, na což reagoval Zeman tím, že je rád, že příznivci 

tleskají a citoval Schwarzenberga, který řekl, že se to „ukončilo za Tošovského“. 

Miloš Zeman podotkl, že ti, kdo znají fakta, vědí, že vláda Miloše Zemana nebyla 

před Tošovským, ale po něm. V tomto případě měl Miloš Zeman jasnou pravdu a 

Karel Schwarzenberg neargumentoval pravdivě. (Prima, 2013) (ČR, 2009-2014) 

Když se moderátor zeptal Schwarzenberga na další příklad nepovedené 

privatizace, nedokázal už reagovat. (Prima, 2013)   

Celkové pojetí debaty bylo koncipováno spíše jako zábavná show než jako 

seriózní debata dvou prezidentských kandidátů. Odpovídala tomu volba témat, 

pojetí scény, přítomnost hlasitého publika, odlehčené reportáže i klipy, ve kterých 

promlouvali sympatizanti obou kandidátů. Moderátor Jan Punčochář spíše 

uděloval slovo a uváděl jednotlivé bloky, měl dost práce s uklidňováním publika, 

ale kandidátů se nedoptával, nevyžadoval po nich přesné odpovědi, když 

odpovídali na něco jiného, než kam směřoval dotaz a místy působil dosti 

bezradně, až komicky. 
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4.2.2. Debata TV NOVA: Cesta na Hrad 

 

TV NOVA, 23. 1. 2013 

Moderátorka: Markéta Fialová (NOVA, 2013) 

 

Debata v televizi Nova se odehrála ve středu 23. ledna a měla název 

„Cesta na Hrad“. Moderátorkou byla Markéta Fialová. Ve studiu byli přítomni 

také tři příznivci každého z kandidátů, kteří v průběhu pořadu mohli vznést svůj 

dotaz či komentář. Debata trvala 63 minut. Zatímco Karel Schwarzenberg za 

připraveným stolkem seděl na barové židličce, Miloš Zeman celou dobu stál. Lidé 

také mohli v anketě na webu televize hlasovat pro jednoho z kandidátů. (NOVA, 

2013) 

Tón debaty byl pojat mnohem uvolněnějším tónem, než tomu bylo u debat 

ve veřejnoprávních médiích. Celý pořad byl také protkán reportážemi, které byly 

v typickém stylu této televize – tedy atraktivní forma, podkres hudbou, apod. 

V průběhu pořadu se moderátorka také několikrát spojila s reportéry, kteří byli 

v restauracích v Liberci (zde podporovali Karla Schwarzenberga) a v Karviné 

(příznivci Miloše Zemana). Nejen že vstupy provázely technické problémy, ale 

přidaná informační hodnota byla minimální, reportéři nepůsobili profesionálním 

dojmem, odpovědi hostů byly povrchní a ničím zajímavé a ke konci pořadu při 

vstupu z Karviné i mírně vulgární. Jednalo se tedy o prvek oživení programu, 

který měl za cíl vtáhnout do vysílání i „hlas lidu“. Struktura pořadu neměla pevně 

danou charakteristiku a tak se témata poměrně rychle střídala, nebyl prostor pro 

jejich podrobnější rozebrání a moderátorka se ani příliš nedoptávala kandidátů, 

když neodpovídali přesně na položené otázky. Úvodním tématem byla novoroční 

amnestie tehdejšího prezidenta Klause. Ten také nepřímo podpořil Miloše 

Zemana, čemuž byla věnována další část pořadu. U Karla Schwarzenberga se 

řešilo jeho napojení na Miroslava Kalouska, ten se snažil toto spojení 

marginalizovat a naopak poukázal na vztahy Miloše Zemana s Miroslavem 

Šloufem. U obou kandidátů byla evidentní snaha se od těchto osob z jejich okolí 

viditelně odstřihnout. Miloš Zeman prohlásil, že pan Šlouf není členem jeho 

volebního týmu a že s ním nepůjde na Hrad. Na řadu poté přišly také dotazy na 
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ony Benešovy dekrety – necelý týden před tím zmíněné v České televizi. 

Schwarzenberg přečetl z papíru připravené prohlášení, ve kterém uznal, že si 

spletl právní termín, když řekl, že jsou dekrety vyhaslé. „To, co jsme tehdy v roce 

1945 spáchali, by bylo dnes posuzováno jako porušení lidských práv. (…) Je 

rozdíl v dnešním pojetí práva a tehdejším pojetím práva." (NOVA, 2013, 21. 

minuta) Zeman byl naopak konfrontován jeho staršími výroky, kdy moderátorka 

citovala jeho slova o tom, že byl první politik, který řekl, že Benešovy dekrety 

jsou vyhaslé.  (NOVA, 2013, 22. minuta) Miloš Zeman ale vysvětlil, že ve 

výrocích jeho a jeho protikandidáta je podle něj přímo strašlivý rozdíl: "Je to 

strašlivý rozdíl. Vyhaslost znamená, že tyto dekrety už byly konzumovány neboli 

spotřebovány. To znamená majetek zrádců a kolaborantů podle těchto dekretů byl 

již zabaven a nemůže být tedy zabaven znovu. Vysídlení, které mimochodem 

proběhlo v souladu s Postupimskou dohodou, se samozřejmě rovněž nebude 

opakovat. A strašlivost tohoto rozdílu spočívá právě v tom, když řeknu, že dekrety 

jsou vyhaslé a že dekrety jsou neplatné." (NOVA, 2013, 22. minuta) Vysvětlil 

tedy svůj názor na rozdíl mezi vyhaslostí a neplatností dekretů: „Dekrety mohou 

znovu vzplanout v okamžiku, kdyby se někdo pokusil například o restituční nároky 

sudetských Němců, ale pokud k tomuto pokusu nedojde, tak zůstávají součástí 

našeho právního řádu, ale není důvod je znovu uplatňovat.“ (NOVA, 2013, 23. 

minuta) Zatímco Miloš Zeman tedy jasně svá tvrzení vyargumentoval, Karel 

Schwarzenberg byl tímto tématem opět zatlačen do defenzivy. Debata pak rychle 

pokračovala dalšími tématy, v pořadu zazněl také například sestřih „peprných“ 

výrazů obou kandidátů a oba pánové byli konfrontováni s těmito jejich hrubšími 

výrazy.  

Diskutovali také o otisku prezidenta v zahraničí, k čemuž směřovala 

debata odkazem na situaci kolem Václava Klause a protokolárního pera v Chile. 

Oba kandidáti také museli čelit otázkám na jejich faux – pas v zahraničí. Ke konci 

pořadu nabídla televize také reportáž o obou manželkách pánů Zemana a 

Schwarzenberga a herečka Jitka Čvančarová (podporovatelka Karla 

Schwarzenberga) se ptala Miloše Zemana na to, proč svým výrokem o knížatech a 
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zemanech z debaty v televizi Prima uráží ženy.
4
 Miloš Zeman argumentoval tím, 

že tento výrok nebyl namířen proti ženám, ale proti šlechtě. V závěru debaty se 

řešilo postavení a role prvních dam. 

Jak je patrné z výše uvedeného shrnutí debaty, pořad nesměřoval 

k vážným politickým tématům či otázkám. Jednalo se o otázky odlehčenější, 

místy dalo by se říct bulvárnější. V tomto pořadu nezazněla tedy ani jediná 

programová teze obou kandidátů, ale nutno podotknout, že formát pořadu, jeho 

dramaturgie i otázky moderátorky k tomu nedávaly příliš příležitostí a možností a 

dá se vcelku logicky předpokládat, že to nebyl ani účel tohoto programu, který 

měl za cíl více než probírat hluboce politická témata spojená s programy 

kandidátů či pravomocemi prezidenta, nabídnout jednodušší přehled, byť byla 

snaha o to alespoň otevřít a alespoň krátce probrat i závažnější témata (viz 

Benešovy dekrety).   

4.3. Rozhlasové debaty 

4.3.1. První rozhlasová debata ČRo: Hledá se prezident 

 

Český rozhlas Radiožurnál, 16. 1. 2013 

Moderátor: Martin Veselovský (rozhlas, 2013) 

 

V první ze dvou rozhlasových debat před prvním a druhým kolem se 

potkali oba kandidáti 16. ledna na stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál. 

Moderátorem byl Martin Veselovský a debata trvala necelou hodinu – přesněji 55 

minut. Oba kandidáti odpovídali nejen na otázky moderátora, ale ve čtyřech 

blocích také pěti komentátorů a politologů – Vladimíry Dvořákové z VŠE, Lenky 

Zlámalové z Lidových novin, Petra Nováčka z Českého rozhlasu, Alexandra 

Mitrofanova z Práva a Jindřicha Šídla z Hospodářských novin. (rozhlas, 2013) 

Hned při pozdravu upozornil moderátor Karla Schwarzenberga, aby odpovídal do 

mikrofonu. (rozhlas, 2013) Oba kandidáti totiž měli mikrofony, do kterých měli 

ve vysílání odpovídat, položeny na stole.  

                                                 
4
 Jednalo se o část v 37. minutě debaty na FTV Prima, když Miloš Zeman řekl, že knížata 

zdegenerovala, protože měla právo první noci, zatímco zemani si museli toto právo vydobýt. 

(Prima, 2013, 37. minuta) 
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V první otázce se moderátor Martin Veselovský kandidátů zeptal, jaká by 

byla první věc, kterou by ve funkci udělali. Miloš Zeman nejdříve zmínil složení 

slibu, inauguraci, poděkování voličům a seznámení se s hradním personálem, 

nicméně poté vyjmenoval první zahraniční cestu na Slovensko, návštěvu vlády i 

obou komor parlamentu. Karel Schwarzenberg reagoval, že co se týče těchto 

„rutinních věcí“, má to podobné a také zmínil první zahraniční cestu na 

Slovensko. Tento bod pan Schwarzenberg konkrétně zmínil ve svém programu, 

hned v jeho první odpovědi tedy můžeme nalézt kódovací jednotku číslo 20: „Je 

nutné navštívit našeho nejbližšího souseda.“ (rozhlas, 2013, 6. minuta) 

Schwarzenberg také považuje za nutné navštívit Sněmovnu, Senát i vládu. 

(rozhlas, 2013) 

První z komentátorů se ptala profesorka Vladimíra Dvořáková, kterou 

zajímalo, jak se ztotožňuje titul „kníže“, který se často ve spojení s Karlem 

Schwarzenbergem objevuje, s občanskou tradicí. Kandidát reagoval, že on tento 

titul nepoužívá a že je to spojeno s jeho rodem, s čímž se už smířil. Vladimíra 

Dvořákova položila doplňující otázku, zda to nevnímá jako rozpor s občanskou 

republikánskou masarykovskou tradicí, na což Karel Schwarzenberg odpověděl, 

že ne. (rozhlas, 2013)  

Jindřich Šídlo se následně obou kandidátů ptal, koho považují za 

nejlepšího a nejhoršího premiéra. Miloš Zeman za nejlepšího označil Josefa 

Tošovského a za nejhoršího Stanislava Grosse. Karel Schwarzenberg nejdříve 

začal vyjmenovávat klady a zápory českých premiérů, ale na výzvu moderátora 

z časových důvodů skončil v roce 2002. Konkrétní jména uvést odmítl. (rozhlas, 

2013) 

Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček se kandidátů zeptal, jaké tři 

konkrétní změny v ústavě vidí jako nejpotřebnější. Karel Schwarzenberg zmínil, 

že by usiloval o změnu volebního systému – aby se do Sněmovny volilo 

většinovým systémem a do Senátu poměrným a dále uvedl, že je chybou, že 

máme příliš malé kraje a že by bylo třeba revidovat historické hranice Moravy. 

Miloš Zeman v odpovědi zmínil, že by „prosazoval to, aby i v krajských a 

parlamentních mohli občané vybírat kandidáty z různých kandidátek a ne pouze 

z jedné, říká se tomu panašování.“ (rozhlas, 2013, 16. minuta) Zde tedy vidíme 

jasnou deklaraci teze číslo 2. (Zeman, 2012) V dalších dvou bodech Miloš Zeman 
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zmínil nutnost zavedení lhůty, jak dlouho může kabinet vládnout v demisi a pro 

zvýšení autority Senátu by navrhoval proměnit jej v regionální sněm po vzoru 

německého Bundesratu. (rozhlas, 2013)  

Další otázka se týkala jmenování členů bankovní rady. Přestože Karel 

Schwarzenberg ve svém programu uvádí, že se v této věci bude radit s odborníky, 

v debatě tento bod nezmínil a pouze odpověděl na položenou otázku, že by 

souhlasil s kontrasignací premiéra. S tím souhlasil i Miloš Zeman. Ten dodal, že 

by bankovní radu rád „namixoval“ více méně půl na půl z keynesiánců a 

monetaristů. (rozhlas, 2013) Na konkrétní dotaz Lenky Zlámalové, které 

konkrétní 3 lidi by do této rady jmenovali, odpověděl Schwarzenberg tím, že by 

také nechtěl jednobarevnou radu, ale nejen zástupce dvou zmíněných 

ekonomických škol, ale i ostatní různorodé názory. „Neřeknu, koho bych 

jmenoval, ale s kým bych se poradil než bych kohokoliv jmenoval. Poradil bych se 

samozřejmě s bývalými i nynějšími členy bankovní rady, je jich několik bývalých, 

kterých si velice vážím. Pak samozřejmě je to starý přítel z Hradu Miroslav 

Zámečník, s kterým jsem tehdá už spolupracoval…“ (rozhlas, 2013, 24. minuta) 

V této odpovědi tedy lze jasně vysledovat kódovací jednotku číslo 9 z programu 

Karla Schwarzenberga, ve které deklaruje, že se při jmenování členů bankovní 

rady ČNB bude radit s odborníky. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) Doplňující 

dotaz moderátora ještě směřoval k tomu, zda by se poradil i s tehdejším ministrem 

financí Miroslavem Kalouskem, na což Karel Schwarzenberg odpověděl:  „Ten by 

jako ministr financí bych se ho samozřejmě zeptal. Protože dle mého názoru, když 

prezident dělá takové rozhodnutí závažný, tak by se měl poradit s kýmkoliv, kdo je 

v tom okamžiku ministrem financí. Nedělat rozhodnutí, aniž by jeho vyslyšel. Já 

bych se ho méně jako stranickým kolegou s Kalouskem, ale jako s úřadujícím 

ministrem financí. To bych považoval za důležité, ano.“ (rozhlas, 2013, 24. - 25. 

minuta) Tato odpověď tedy potvrzuje předchozí tezi, přestože z odpovědi bylo 

cítit, že při zmínění jména Miroslava Kalouska byl Karel Schwarzenberg mírně 

rozhozen a odpověď hůře formuloval. Lenka Zlámalová se ho ale doptala, se 

kterými konkrétními ekonomy by se poradil, na což Schwarzenberg odpověděl, že 

s Miroslavem Zámečníkem, bývalým guvernérem ČNB (nicméně neuvedl kterým) 

a panem Kyselou. (rozhlas, 2013, 25. minuta) Miloš Zeman souhlasil s tím, že je 

povinností jména konzultovat, nicméně řekl konkrétní tři kandidáty: Jiřího 
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Rusnoka, Jana Švejnara a zástupce konfederace odborových svazů – např. pana 

Fasmana či Ungermana. (rozhlas, 2013) 

Další dotaz Alexandra Mitrofanova se týkal toho, jak často by kandidáti 

chodili na vládu, co by dělali, pokud by vláda měla opačný názor a jak si tuto 

součinnost s vládou představují. Miloš Zeman zmínil, že záleží na důležitosti 

zákonů. Žádný z návrhů ze svého programu ovšem v této odpovědi nedeklaroval. 

Karel Schwarzenberg na tuto otázku ve 30. minutě debaty odpověděl následovně: 

„Považuju součinnost – obzvláště samozřejmě hlavně v zahraniční politice, která 

je mi blízká – mezi prezidentem a vládou, za velmi potřebnou věc. Dělá to blbý 

dojem, když se venku protiřečí. Dle mého názoru by měly být častější konzultace, 

což neznamená, že prezident by musel každý měsíc chodit na vládu. Svého času 

byl dobrý zvyk, že premiér jednou za týden se objevil na Hradě a s prezidentem 

probíral závažnější politická témata. (…) Zajisté bych se snažil jednat v souladu 

s vládou. Jenom kdyby šlo opravdu o věc, kde bych cítil bezprostřední nebezpečí 

pro českou republiku, tak bych veřejně v zahraniční politice vládě protiřečil, jinak 

bych snad mlčel.“ (rozhlas, 2013, 30. - 31. Minuta) Z charakteru této odpovědi lze 

tedy vysledovat deklaraci programové teze číslo 12 programu Karla 

Schwarzenberga, ve které uvádí, že nelze mít různé postoje v zahraniční politice 

mezi vládou a prezidentem. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) Na dotaz 

moderátora, zda by mohl být konkrétní, Schwarzenberg uvedl za příklad jednání 

proti našim spojeneckým závazkům. (rozhlas, 2013)  

Zhruba v polovině pořadu moderátor nechal pustit krátkou anketu 

z Ostravska, kde v prvním kole uspěl Miloš Zeman, s otázkou, proč lidé nebudou 

volit Karla Schwarzenberga. A z plzeňské kavárny, což je oblast, kde byl 

úspěšnější Karel Schwarzenberg se stejnou otázkou jen položenou v opačném 

gardu. Karel Schwarzenberg tak musel například reagovat na téma týkající se jeho 

občanství, Miloš Zeman například na téma týkající se jeho údajného napojení na 

mafiánské struktury a společnost Lukoil. V tomto okamžiku Zeman na svého soka 

zaútočil, když řekl, že se nikdy nenechal manipulovat ani panem Šloufem, ani 

panem Kalouskem, jasně tedy svému soupeři připomněl jeho spojení 

s nepopulárním ministrem financí. (rozhlas, 2013) 

Další blok byl opět zaměřen na prezidentské pravomoci a týkal se 

Ústavního soudu a jmenování ústavních soudců. Karel Schwarzenberg podotkl, že 
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se jedná o jeden z nejdůležitějších úkolů prezidenta a „než bych se rozhodl a 

jmenoval jednoho soudce, tak bych to asi s několika lidmi, kterých si velice vážím, 

konzultoval, z právnické obce, z akademické obce, z řad bývalých ústavních 

soudců a soudkyň, a tak dále. Prostě co v té obci právnické je, tam bych se 

poptal.“ (rozhlas, 2013, 39. minuta) Tato odpověď tedy jasně odkazuje na tezi 

číslo 19, ve které uvádí, že zahájí diskuzi s odborníky o jménech budoucích 

ústavních soudců. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) 

Miloš Zeman ve své odpovědi sdělil, že není právník a tedy v tomto 

případě by se neodvažoval konkrétní jména sdělovat – s jednou výjimkou 

předsedy ÚS Pavla Rycheckého, se kterým by mimo jiné také další kandidáty 

konzultoval. (rozhlas, 2013)  

Další dotaz Lenky Zlámalové směřoval k evropské politice. Ptala se 

kandidátů, kde je pro ně hrana pravomocí, kterou by už nebyli ochotni odevzdat 

na evropskou úroveň. Schwarzenberg řekl, že jedinou hranou je pro ně český 

zákon nebo ústava a že se podle něj EU blíží federalizaci, ale nevíme, za kolik 

generací to nastane. Miloš Zeman zmínil, že by si dokázal představit přesunutí na 

unijní úroveň zahraniční i obranné politiky. Hranou jsou podle něj tzv. technické 

normy, tedy předpisy typu žárovek či pojmenovávání pomazánkového másla. 

(rozhlas, 2013) 

Vladimíra Dvořáková se kandidátů ptala, jaké je jejich stanovisko 

k bombardování Jugoslávie v 90. letech a zda by měl být preventivně 

bombardován i Írán. V tomto okamžiku – v 53. minutě – se Miloš Zeman snažil 

být aktivnější a snažil se poradit moderátorovi, aby střídal pořadí řečníků a dal mu 

slovo jako prvnímu, Martin Veselovský ale udělil slovo Karlu Schwarzenbergovi. 

Ten řekl, že v obou případech je proti, v podstatě to samé – byť složitěji – 

odpověděl i Miloš Zeman. (rozhlas, 2013)  

V této debatě jsme tedy z programových tezí slyšeli 4 deklarace Karla 

Schwarzenberga a jednu ze strany Miloše Zemana viz tabulka níže. 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Karel Schwarzenberg Miloš Zeman 

Programová teze čas Programová teze čas 

20 9. minuta 2 16. minuta 

9 24. minuta   

12 30. minuta   

19 39. minuta   

Celkem: 4x  Celkem: 1x  

Zdroj: vlastní zpracování na základě (rozhlas, 2013) (Zeman, 2012) 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013)    

4.3.2. Druhá rozhlasová debata ČRo: Hledá se prezident 

 

Český rozhlas Radiožurnál, 23. 1.2013 

Moderátor: Martin Veselovský (ČRo, 2013) 

 

Druhá a poslední debata Českého rozhlasu Radiožurnálu se uskutečnila 23. 

ledna v pražském Divadle Minor. Moderátorem byl opět Martin Veselovský. 

Debata se konala mezi 17. a 18. hodinou odpolední a ještě před začátkem přenosu 

zachytily ruchové mikrofony, které už ovšem vysílaly zvuk na kanál Youtube, 

rozhovor obou kandidátů, že sál je poloprázdný, protože už prý oba pánové lidi 

nudí.  (ČRo, 2013) Divadelního prostředí využil moderátor k úvodní otázce, ve 

které se obou kandidátů zeptal, jakou divadelní hru jim uplynulá kampaň nejvíce 

připomínala. Miloš Zeman už v první odpovědi napomenul moderátora debaty, 

aby mu neskákal do řeči, protože není prezidentským kandidátem, a že se pokusí 

vnést do debaty několik nových témat, aby už diváky nenudili, na čemž se oba 

kandidáti shodli. Když Martin Veselovský trval na odpovědi na svou otázku, 

Miloš Zeman odpověděl, že mu kampaň připomíná hru Hamlet a vzhledem 

k tomu, že podle něj moderátor „to jako obvykle nepochopil“, citoval Karla 

Čapka. Během citace si neodpustil poznámku, že v sále je poloprázdno a že ani 

nefunguje technika, protože musel dostat nový mikrofon. Karel Schwarzenberg 

zmínil, že jemu kampaň připomíná ochotnické divadlo na malém městečku. Poté 

si opět vzal slovo Zeman, když připomněl hru od Cimrmana Vítr z hor.  (ČRo, 

2013) Těmito úvodními výstupy se Miloš Zeman opět snažil debatě dominovat a 

určovat její ráz a charakter.  
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Martin Veselovský nicméně uvedl, že debatu budou tvořit převážně dotazy 

posluchačů, které nahráli na telefonní záznamník, napsali na internetu, nebo které 

položí přímo v sále. Podle moderátora před pořadem přišlo několik set dotazů. Na 

otázku posluchače, jak chce Miloš Zeman změnit vládu, kandidát odpověděl, že 

současná vláda má důvěru 8 % občanů a že prezident zvolený v přímé volbě musí 

být mluvčím občanů. Připomněl vládní angažmá svého soupeře, když řekl, že 

pravicová vláda to bude mít s levicovým prezidentem složitější, než kdyby byl 

prezidentem předseda jedné z hlavních vládních stran. Na doplňující otázku, jaký 

konkrétní plán pro odstranění vlády má, Miloš Zeman odpověděl, že bude 

s vládou komunikovat, vysílat jemná poselství a bude se snažit přimět premiéra, 

aby ministry vybíral podle odbornosti a znalosti rezortu.  (ČRo, 2013) 

Další telefonický dotaz posluchače směřoval na Karla Schwarzenberga a 

jeho výroku „Buď Čunek, nebo já“. Schwarzenberg přiznal, že v životě se mu 

něco také nepodařilo a že v tomto případě pověřil známou firmu, aby kauzu 

prověřila, výsledek byl ovšem nejednoznačný.  (ČRo, 2013) 

Další dotaz z publika směřoval na Miloše Zemana s připomenutím dotazu, 

jak konkrétně chce zastavit Nečasovu vládu. Zeman oponoval, že sice odpověděl, 

ale rád doplní a řekl, že prezident sice nemůže vládu odvolat, ale může působit 

právě tím, že byl zvolen v přímé volbě a vyjádřit svůj kritický postoj. Levicový 

prezident vůči pravicové vládě to podle Zemana udělá, pravicový to neudělá. 

Karel Schwarzenberg nesouhlasil a řekl, že doufá, že „prezident nebude pravicový 

ani levicový, nýbrž bude dle své přísahy sloužit celému svému lidu.“  (ČRo, 2013, 

14. minuta) V této odpovědi můžeme vypozorovat jasný odkaz na programovou 

tezi číslo 18 programu Karla Schwarzenberga, ve které deklaroval, že bude 

prezidentem nadstranickým. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) 

Dalším dotazem se divačka v publiku Schwarzenberga ptala ještě opět na 

kauzu „Čunek“, proč tedy neodešel, když jeho „slídilové“, jak to nazvala, nic 

nenašli. Karel Schwarzenberg reagoval, že když je výsledek nejasný, neměl 

jasného důvodu k odchodu. Když není žádný výsledek, tak je obtížné podle něj 

z toho vyvodit důsledky.  (ČRo, 2013) Další dotaz se týkal opět otázky 

Benešových dekretů a posluchačka se Schwarzenberga ptala, jak chce nazvat 

vraždění českých občanů před válkou a v průběhu války, když je schopen nazvat 

vyhnání a odsun německé menšiny genocidou. Schwarzenberg odpověděl, že čeští 
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občané jsou v naprostém bezpečí v dnešních právních poměrech a že nikdo není 

ničím ohrožen a žádné nebezpečí nehrozí. Řekl, že to, co jsme dělali po válce, 

opravdu bylo poněkud pochybné, protože když jsou nevinní lidé odsunuti nebo 

vyhnáni, tak je to porušení lidských práv. Zdůraznil, že je pro potrestání viníků.  

(ČRo, 2013) 

Dotaz z kanálu Youtube na oba kandidáty zněl, jestli jsou pro dostavbu 

Temelína. V této části oba pánové souhlasili, byť své odpovědi podložili různými 

argumenty.  (ČRo, 2013) 

Moderátor se následně obou pánů zeptal, zda v průběhu kampaně je 

naštval jejich protikandidát. Miloš Zeman řekl, že ano, přestože to bylo zřejmě 

vzájemné. Zeman přiznal, že se omluvil za chybu jeho týmu, který si spletl 

rakouský zámek, ale vytkl svému sokovi, že osobně prohlásil, že součástí tzv. 

kartelu Klaus – Zeman, byla i Klausova amnestie, kterou Zeman dle svých slov 

ostře odsoudil a označil to za zločin. Miloš Zeman tedy od svého kandidáta žádal 

buď omluvu, nebo jasný důkaz, že se na amnestii jakkoli podílel. Karel 

Schwarzenberg odpověděl, že netvrdil, že se Miloš Zeman na amnestii podílel, ale 

že tvrdí, že ta spolupráce se osvědčila u lidí, kteří jsou s Milošem Zemanem 

spojení. Moderátor se tedy doptal Schwarzenberga, zda se neomluví a ten 

reagoval, že se omlouvá, pokud to bylo chápáno tak, že svého soupeře obvinil, že 

se na amnestii přímo podílel.  (ČRo, 2013) 

Na otázku Martina Veselovského, zda ho něčím naštval Miloš Zeman, 

Karel Schwarzenberg zareagoval, že ne, protože se dá jen těžce naštvat.  (ČRo, 

2013) Moderátor se dále ptal na aféru s bývalým zaměstnancem ministerstva 

zahraničí Jakuba Klouzala, který upozornil na korupci a vzápětí byl z úřadu 

odvolán, Schwarzenberg postup obhajoval, řekl, že případ byl předán policii a že 

pověřil inspekci ministerstva a že pan Klouzal dostal dvě nabídky práce, které 

odmítl. Miloš Zeman na toto téma reagoval, že pan Klouzal veřejně řekl, že na 

ministra podá trestní oznámení za krytí korupce.  (ČRo, 2013) 

V další části pořadu citoval Martin Veselovský letáky, které se objevily 

v jižních Čechách a kde stálo, že kdo nevolí Zemana, není Čech. Moderátor se 

tedy Miloše Zemana zeptal, zda nebude prezidentem těch lidí, kteří volili Karla 

Schwarzenberga, protože to nejsou Češi. Miloš Zeman tvrdil, že leták vidí poprvé 

a že Strana práv občanů Zemanovci má 200 místních organizací, přesto řekl, že 
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s citátem nesouhlasí a pokládá ho za hloupý.  (ČRo, 2013) V odpovědi na otázku, 

zda by kandidáti souhlasili s tím, aby česká armáda neměla vlastní letectvo a byla 

bráněna sousedním státem, se oba kandidáti shodli, že vlastní letka je nutností.  

(ČRo, 2013) 

Další dva diváci z publika se ptali Karla Schwarzenberga, zda může nastat 

moment, kdy přestane podporovat tehdejší vládu a Miloše Zemana, kolik stojí 

jeho kampaň. V prvním případě Schwarzenberg odpověděl, že takový moment 

nastat může, ale zatím nenastal. V druhém případě Miloš Zeman odpověděl, že 

jeho kampaň stála zhruba 12 milionů – tedy podle něj asi o polovinu méně než 

kampaň jeho soupeře, protože si jeho tým umí vyjednat množstevní slevu. Na to 

Schwarzenberg ironicky reagoval, že je pln obdivu.  Další dotaz na Miloše 

Zemana zněl, zda je náhoda, že se mezi jeho sponzory objevují také exekutoři. 

Kandidát reagoval tím, že tato profese není zločin, že se o povolání dárců 

nezajímal, ale že se na to zeptá.  (ČRo, 2013) 

Dotaz vybraný tehdejší šéfkou domácí redakce Radiožurnálu Václavou 

Marešovou z internetu se týkal školného – tedy bodu, který měli oba kandidáti ve 

svých programech. A oba své programové teze v debatě zmínili. Karel 

Schwarzenberg uvedl, že zavedení školného je smutná nutnost, protože jsou 

vysoké školy podfinancované a řekl: „Můj návrh je ano, bude se platit školné, 

ovšem budou ho platit pouze studenti, kteří jsou buď sami movití, nebo jejich 

rodiče jsou movití. Kdežto těm, kteří na to nemají, ale jsou schopni studovat, by 

musel stát přispět.“  (ČRo, 2013, 36. minuta) Jedná se tedy o deklaraci 

programové teze číslo 6. (www.volimkarla.cz, 2012-2013) Miloš Zeman se 

postavil proti zavedení školného, ale dle svých slov navrhuje pozitivní alternativu: 

„Daleko více než školné, které pokládám za nemorální, by financování vysokých 

škol prospěly velmi vysoké penalizační poplatky pro neschopné studenty, ať jsou z 

bohatých, nebo chudých rodin, ale nejsou talentovaní. Opakují zkoušky, 

neskládají zápočty, opakují semestr, prodlužují si délku studia a tak dále.“  (ČRo, 

2013, 37. minuta) Zde tedy nacházíme deklaraci hned dvou kódovacích jednotek 

z programu Miloše Zemana – tedy bodu 5, kdy odmítá zavedení školného a bodu 

6, kdy navrhuje systém penalizačních poplatků. (Zeman, 2012)  

V další části moderátor opět otevřel debatu ohledně Benešových dekretů, 

když Miloši Zemanovi připomněl rozhovor, který v den debaty vyšel 



 

76 

 

v Hospodářských novinách, ve kterém Miloš Zeman uvedl, že si svého 

protikandidáta vážil až do doby, kdy prohlásil, že by Edvard Beneš dnes patřil 

před haagský soud.  (ČRo, 2013) Miloš Zeman reagoval, že každý dospělý člověk, 

který slova Karla Schwarzenberga četl, si udělá obraz sám a že už tím nechce 

svého soupeře dále trápit. Martin Veselovský ovšem připomněl Miloši Zemanovi 

jeho projev ve Federálním shromáždění v roce 1990, kde Zeman přirovnal odsun 

k duchu stalinských migračních přesunů. To ale Miloš Zeman vysvětlil tím, že 

odsoudil odsun před Postupimskou dohodou, nadále se domnívá, že divoký odsun 

neměl mezinárodní oprávnění, ale na druhé straně mezinárodní opodstatnění 

transferu měl článek 13 Postupimské dohody, kde se jasně říká, že tento odsun 

nemá být stalinským migračním odsunem, ale má být prováděn humánně a 

spořádaně.  (ČRo, 2013, 42. minuta) Na doplňující otázku moderátora, zda tedy 

nikdy nesrovnával poválečný odsun německé menšiny se stalinskými migračními 

technikami, Miloš Zeman odpověděl, že se stalinskými migračními praktikami 

srovnal divoký odsun a na tom trvá i nadále.  (ČRo, 2013) 

Moderátor se Karla Schwarzenberga zeptal, jestli je důležité, že si ho 

protikandidát přestal vážit, na což ministr odpověděl, že je mu to sice líto, ale 

příliš důležité to není.  (ČRo, 2013)  

Další dotaz na Schwarzenberga se týkal tématu, zda by se měly vyplácet 

kompenzace, či se vracet majetek v souvislosti s odsunem německé menšiny. Na 

to Schwarzenberg odpověděl, že vracet majetek je nemožné z dnešního právního 

pohledu a že nemá smysl se v zahraničí omlouvat, protože jsme odsunuli tehdejší 

vlastní občany, nicméně podle něj došlo k nehezkým scénám v té době.  (ČRo, 

2013) 

Na dotaz z publika, zda by kandidáti podpořili adopci dětí homosexuálními 

páry, oba kandidáti odpověděli kladně, nicméně zdůraznili prioritu pro výchovu 

dětí v rodině, kde je otec i matka. Jeden dotaz z publika také směřoval k restituci 

majetku Karla Schwarzenberga, který vysvětlil, že Lex Schwarzenberg se týkal 

jeho strýce, nikoliv jeho rodiny. Další dotaz divačky sedící v sále směřoval na 

Miloše Zemana, jestli věří, že lež má krátké nohy. Miloš Zeman na to reagoval 

konkrétním příkladem, který se týkal údajných lží v novinách v souvislosti 

s vyjádřením, že mu Jiřina Bohdalová plakala do telefonu.  (ČRo, 2013) 
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Další dotaz zněl, zda by kandidáti změnili volební systém tak, aby 

pomáhal více menším stranám. Karel Schwarzenberg odpověděl, že prezident sice 

nemá v této oblasti pravomoci, ale kdyby mohl, změnil by volební systém do 

Senátu a do Poslanecké sněmovny. Miloš Zeman řekl, že sdělí, jak konkrétně by 

podpořil malé strany: „Mají-li malé strany výrazné osobnosti na svých 

kandidátkách, navrhuji takovou změnu volebního systému, která je založena na 

principu tzv. panašování. (…) Spočívá v tom, že si můžete vybrat osobnosti ze 

všech kandidátek. Nejste svázáni stranickou kandidátkou. Když malá strana bude 

mít výrazné osobnosti, může uspět.“ ((ČRo, 2013, 54. minuta) Jedná se tedy o 

jednoznačnou deklaraci kódovací jednotky číslo 2.  (Zeman, 2012) Následně 

moderátor z důvodu uplynutí času debatu ukončil. Z tabulky níže tedy vidíme, že 

zatímco v této debatě, Schwarzenberg zmínil dvě své programové teze, Miloš 

Zeman poprvé a naposledy zmínil více tezí svého programu než jeho soupeř – 

konkrétně tedy tři.  

       

Karel Schwarzenberg Miloš Zeman 

Programová teze čas Programová teze čas 

18 14. minuta 5 37. minuta 

6 36. minuta 6 37. minuta 

  2 54. minuta 

    

Celkem: 2x  Celkem: 3x  

Zdroj: vlastní zpracování na základě:  (ČRo, 2013), (Zeman, 2012), 

(www.volimkarla.cz, 2012-2013)    
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Souhrn: 

Karel Schwarzenberg Miloš Zeman 

Programová 

teze 

čas Programová 

teze 

čas 

Česká televize – 1. debata 

18 9. minuta 3 51. minuta 

13 60. minuta   

Celkem: 2x  Celkem: 1x  

Česká televize – 2. debata 

18 6. minuta 15 43. minuta 

7 7. minuta 3 65. minuta 

7 106. minuta 16 103. minuta 

18 107. minuta   

Celkem: 4x  Celkem: 3x  

Český rozhlas – 1. debata 

20 9. minuta 2 16. minuta 

9 24. minuta   

12 30. minuta   

19 39. minuta   

Celkem: 4x  Celkem: 1x  

Český rozhlas – 2. debata 

18 14. minuta 5 37. minuta 

6 36. minuta 6 37. minuta 

  2 54. minuta 

Celkem: 2x  Celkem: 3x  

Zdroj: vlastní zpracování na základě:  (ČT-duel, 2013),  (ČT-Finále, 2013),  

(rozhlas, 2013),  (ČRo, 2013), (Zeman, 2012) (www.volimkarla.cz, 2012-2013) 
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Přehled: 

Debata Schwarzenberg Zeman celkem 

ČT, 1. debata 2 1 3 

ČT, 2. debata 4 3 7 

FTV Prima 0 0 0 

TV NOVA 0 0 0 

ČRo, 1. debata 4 1 5 

ČRo, 2. debata 2 3 5 

CELKEM 12 8 20 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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5. Analýza 

 

V úvodu práce jsem formuloval několik výzkumných otázek a podotázek, 

které se nyní pokusím zodpovědět. V této části shrnu výsledky mé obsahové 

kvantitativní analýzy a budu je interpretovat. Pro přesnější zodpovězení 

výzkumných otázek budu používat také údaje ze sociologických šetření a reakce a 

odpovědi jednotlivých médií i volebních štábů, které se mi buď podařilo získat 

osobně, nebo jsem informace dohledal v dostupných online zdrojích. O 

poslechovosti rozhlasových debat nemáme žádná dostupná data, nicméně podle 

průzkumu poslechovosti rádií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 a v prvním čtvrtletí 

2013 měl Český rozhlas Radiožurnál denní poslechovost 727 tisíc. (Median, 

2013) Záznam první debaty prezidentských kandidátů na Youtube má k dubnu 

2015 téměř 60 000 zhlédnutí (rozhlas, 2013), záznam druhé debaty má téměř 

30 000 zhlédnutí. (ČRo, 2013) Informace, kolik lidí debatu vidělo na YouTube 

před volbou či slyšelo v rádiu, nejsou dostupné. O sledovanosti televizních debat 

máme díky průzkumu ATO-Mediaresearch pro ČT přesnější informace. (Aust, 

2013) Debatu na Primě vidělo téměř 900 tisíc lidí, debatu na Nově 1 a půl 

milionu. Debaty České televize měly sledovanost nejvyšší – 1 a půl milionu lidí 

sledovalo první duel ČT, druhý překonal hranici 1,6 milionu diváků. (Aust, 2013) 

První a nejdůležitější otázkou mé analýzy bylo, zda dokázali kandidáti 

formulovat teze svých volebních programů či hlavních programových tezí v 

televizních a rozhlasových debatách a jaká byla četnost programových tezí v 

jednotlivých debatách, zda s tím volební týmy obou kandidátů při přípravě 

kampaně počítaly? 

Díky analýze jsem zjistil, že v rámci šesti prezidentských debat v televizi a 

rozhlase oba kandidáti deklarovali celkem 20 programových tezí. 10 jich zaznělo 

v debatách na České televizi a 10 v debatách v Českém rozhlase. Při duelech 

v komerčních televizích nezmínili ani jednu programovou tezi, kterou jsem 

v analýze sledoval. Karel Schwarzenberg zmínil své programové teze dvanáctkrát, 

Miloš Zeman osmkrát. Z tohoto zjištění je patrné, že se jedná o minimální 

zmínky. Podotýkám, že jde o kvantitativní analýzu obsahu, ta tedy nereflektuje 

nic o kontextu, diskurzu či významu zmíněných tezí. 
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Abychom si z čísel udělali lepší obrázek, je potřeba je kvantifikovat 

v celkovém počtu výstupů. V tomto případě použiji data společnosti Media Tenor 

pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. (Sedláček, a další, 2013 stránky 31-

42) Ta v rámci své analýze podrobila také kvantitativně-kvalitativní analýze 

prezidentské duely a zkoumala výkony (především objektivitu, konfrontačnost a 

chybovost) moderátorů. Výsledky jejich výzkumu celkového výskytu replik 

vyslovených na oba kandidáty použiji pro srovnání s výsledky mé obsahové 

analýzy výskytu programových tezí ve sledovaných debatách. Z výzkumu Media 

Tenoru tedy plyne, že oba kandidáti v šesti sledovaných debatách reagovali na 

466 replik moderátorů.
5
 (Sedláček, a další, 2013) Z toho však jen ve 20 případech 

prezentovali teze svých volebních programů. Jedná se tedy o 4,29 % odpovědí, 

které obsahovaly tezi z volebních programů jednoho z kandidátů. V analýze 

ovšem primárně sledujeme debaty ve veřejnoprávních médiích, proto nám po 

odečtení replik moderátorů dvou debat v komerčních televizích (154) zůstane 312 

replik moderátorů. V debatách ve veřejnoprávních médiích tedy oba kandidáti 

prezentovali své programové teze v 6,41 % případů. V debatách ve 

veřejnoprávních médiích promluvil Schwarzenberg 161 krát, během čehož zmínil 

12 krát svůj program, jde tedy o 7,45 %, Zeman promluvil 151 krát a zmínil 8 

krát program, jde tedy o 5,29 %. 

Z následující tabulky přesněji vidíme, kolik tezí připadá na kolik promluv 

v jednotlivých debatách a z tabulky jasně vyplývá, že vymezený prostor nejvíce 

„vytěžil“ Karel Schwarzenberg v první rozhlasové debatě, kdy svůj program 

zmínil ve 14,28 % svých promluv, nejméně svého programu vyjádřil Miloš 

Zeman v první televizní debatě, kdy své teze deklaroval ve 2,17 % případů.  

Celkově z tabulky také vidíme, že právě v první rozhlasové debatě zaznělo 

v poměru k celkovému množství promluv nejvíce z programů – přes 11 %. Obě 

debaty ČRo byly časově kratší a logicky v nich tedy celkově zaznělo kvantitativně 

méně promluv. Přestože tedy celkově v obou debatách ČT i ČRo zaznělo po 

deseti tezích, v debatách rozhlasových to bylo v 9,25 % případů, kdežto 

                                                 
5
 Pro vysvětlení – základní sledovanou jednotkou byla dle analýzy Promluva, jak se uvádí v metodologické 

části analýzy: „Promluva (diskuze) = základní segment analýzy diskuzí, souvislá replika účastníka diskuze 

vymezená vstupem do diskuze a jejím ukončením. V případě aktérů diskuze jsou kódovány promluvy s 

minimální délkou 5 vteřin, v případě moderátora jsou kódovány všechny promluvy (včetně neúspěšných 

zásahů do diskuze). (Sedláček, a další, 2013 str. 39) 
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v debatách televizních ve 4,90 % případů. Potvrzuje se zde tedy hypotéza 

vyplývající z teoretické části, že rozhlasové prostředí dává více vyniknout obsahu 

než prostředí televizní.   

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě obsahové kvantitativní analýzy debat (ČRo, 

2013) (rozhlas, 2013) (ČT-Finále, 2013) (ČT-duel, 2013) a na základě 

kvantitativně-kvalitativní analýzy Media Tenor (Sedláček, a další, 2013) 

 

 Pro úplnost ještě uvádím i souhrn debat na TV NOVA a TV Prima. 

V komerčních debatách, ve kterých tedy nezazněla ani jedna programová teze, 

reagoval Schwarzenberg na 69 promluv a Zeman na 85. Shrnutí v následující 

tabulce: 

Debata 

Teze 

KS 

Promluvy 

KS 

% 

KS 

Teze 

MZ 

Promluvy 

MZ 

% 

MZ Teze  Promluvy  % 

   Schwarzenberg   Zeman   CELKEM   

ČT, 1. 

debata 2 56 3,57 1 46 2,17 3 102 2,94% 

ČT, 2. 

debata 4 51 7,84 3 51 5,88 7 102 6,86% 

Čro, 1. 

debata 4 28 14,28 1 17 5,88 5 45 11,11% 

Čro, 2. 

debata 2 26 7,69 3 37 8,1 5 63 7,93% 

CELKEM 12 161 7,45 8 151 5,29 20 312 6,41% 

Debata 

Teze 

KS Promluvy KS 

% 

KS 

Teze 

MZ 

Promluvy 

MZ 

% 

MZ Teze  Promluvy  %  

    Schwarzenberg       Zeman CELKEM     

FTV 

Prima 0 32 0 0 35 0 0 67 0 

TV 

NOVA 0 37 0 0 50 0 0 87 0 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě obsahové kvantitativní analýzy debat 

(Prima, 2013) (NOVA, 2013)a na základě kvantitativně-kvalitativní analýzy 

Media Tenor (Sedláček, a další, 2013) 

 

Důležité také je, do jaké míry vůbec s debatami počítali tvůrci jednotlivých 

kampaní a zda připravovali své kandidáty nejen na vystoupení samotné, ale i na 

to, jak prezentovat programové teze. Oslovil jsem tedy se čtyřmi dotazy volební 

týmy obou kandidátů. Otázky zaslané oběma týmům byly následující:  

 

1. Jak jste kandidáta připravovali na jednotlivé debaty před 2. kolem - ať už v 

televizi (2 debaty v ČT, 1 na TV Nova, 1 na TV Prima) či v rozhlase (2 debaty)? 

2. Lišila se případná příprava pro různé debaty? 

3. Znali jste dopředu okruhy témat v debatách probíraných? 

4. Kladli jste důraz na to, aby Váš kandidát v debatě prezentoval své programové 

teze? 

 

Z volebního týmu Miloše Zemana jsem nejdříve oslovil tehdejší mluvčí kampaně 

Hanu Burianovou, která mi odpověděla, že v rámci kampaně pana Miloše Zemana 

nebyla ve funkci volebního manažera a doporučila mi obrátit se s žádostí na 

sekretariát pana prezidenta. (Burianová, 2015) Tehdejší volební manažer kampaně 

Vladimír Kruliš mi na výše uvedené otázky odpověděl následovně: 

„1. Miloš Zeman byl vždy člověkem, který nepotřeboval příliš příprav, proto jsme 

se mu snažili pouze dodat co nejvíce informací, analýz a výtahů z monitoringu 

tisku. Nikdy by nepřipustil nějaká mediální školení či jiné ovlivňování jeho 

osobnosti. 

2. Lišil se pouze okruh podkladů, aby měl vždy nejčerstvější data - ať už historická 

nebo z průzkumů. 

3. V některých debatách televize či rozhlas stanovila téma, v některých ne. 

Rozhodně jsme nevyžadovali nic navíc proti ostatním kandidátům.  

4. Programové teze byly přímo myšlenkami Miloše Zemana - nebyly mu nijakým 

způsobem napsány a vštípeny - napsal si je sám a prezentoval je tedy jako své 

vlastní a to tehdy, když to uznal za vhodné. 
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Víte, ve zkratce je možné říci, že Miloš Zeman byl přesně takovým kandidátem, 

jako je nyní prezidentem - nenechá si mluvit do toho, co má říkat a kdy. Je 

člověkem, kterému nemůžete říci, jak se tvářit, co říkat a jak gestikulovat. Je 

naprostým solitérem, kterého nic a nikdo neovlivní.“ (Kruliš, 2015) 

Z odpovědí hlavního manažera kampaně Miloše Zemana lze tedy jasně 

vyčíst, že Miloš Zeman se na debaty příliš nepřipravoval a spoléhal se na své 

řečnické schopnosti. Volební tým kandidátovi pouze připravoval podklady a data, 

k tréninku či školení nedošlo a tým také nevěnoval zvláštní pozornost prezentaci 

programových tezí. 

Velkou debatu v médiích a zejména pak na internetu vyvolala spekulace, 

zda nemohl Miloš Zeman mít argumenty týkající se Benešových dekretů 

připraveny dopředu. (Aust, 2013) Miloš Zeman totiž na vyjádření Karla 

Schwarzenberga reagoval třemi přesně mířenými dotazy, jak je patrné z citace 

v podkapitole věnující se Benešovým dekretům. Nereagoval přesně na vyjádření 

svého soupeře. Tím, zda a případně nakolik měl téma připravené Miloš Zeman 

dopředu, se zabýval také pořad Reportéři ČT v díle ze dne 28. ledna 2013, 

zásadnější odpověď ale nepřinesl. (Sotonová, a další, 2013) Roman Lipták, 

volební poradce Miloše Zemana nechtěl odpovídat na dotazy reportérů, kteří se ho 

ptali, jestli Zeman použil v kampani záměrně nepřesné informace týkající se jeho 

soupeře. (Sotonová, a další, 2013 24.minuta)  

Člen volebního týmu Karla Schwarzenberga Martin Kotas v pořadu řekl: 

„Třeba u těch dekretů byla obrovská chyba, že se to nepodařilo doříct celý. Řekl 

jenom to A, neřeklo se B. Takže jsem čekal, že se k tomu vrátí, a když se k tomu 

nevrátil během celý tý debaty, tak už bylo jasný, že je průšvih.“  (Sotonová, a 

další, 2013 str. 19.minuta) 

Podle pořadu Reportéři ČT se volební tým Karla Schwarzenberga v noci 

ze soboty na neděli před 2. kolem volby pokusil změnit téma kampaně, když 

v prohlášení Schwarzenberg upozornil na dlouhodobé spojenectví Miloše Zemana 

s Václavem Klausem. (Sotonová, a další, 2013 22.minuta) 

Zeman však útok odrazil, když upozornil na spojení Schwarzenberga 

s Miroslavem Kalouskem a změnit téma kampaně se tedy Schwarzenbergovi 

nepodařilo. (Sotonová, a další, 2013 24.minuta) 
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Téma Benešových dekretů zmínil při hodnocení kampaně Karla 

Schwarzenberga i její tehdejší mluvčí Marek Pražák, který v prezentaci na 

konferenci Externí komunikace řekl, že „chybou bylo rozhodně přeřeknutí Karla 

Schwarzenberga v televizní diskuzi, kdy řekl, že Benešovy dekrety jsou neplatné. 

Tábor Miloše Zemana se této „nabídky na smeč" s velkou chutí chopil a jedním z 

velkých témat před závěrečným volebním duelem tak byly Benešovy dekrety a 

minulost KS, včetně příbuzných jeho manželky.“ (Michl, 2013) Na konferenci také 

mluvčí Schwarzenbergovy kampaně Pražák řekl, že „pokud by mohl něco změnit, 

byla by to příprava kandidáta na jednotlivá televizní vystoupení. Ta sice 

probíhala, ale vzhledem k časovému vytížení KS nebyla tak důkladná, jak by tomu 

pravděpodobně bylo u ´politika klasického střihu´.“ (Michl, 2013) Jestli tedy 

volební týmy obou kandidátů pracovaly i s volebními programy a snažili se přimět 

kandidáty k tomu, aby je v debatách prezentovali, nelze z dostupných zdrojů 

spolehlivě určit.  

Ve druhé výzkumné otázce jsem se ptal, zda zvýhodňoval už 

automaticky formát a obsah těchto debat některého z kandidátů a jestli se 

zaměřoval se některý typ debaty (veřejnoprávní versus komerční, televizní 

versus rozhlasová debata) více na priority jednoho z kandidátů? Nebyly otázky 

sugestivní a tím pádem zvýhodňující/znevýhodňující pro jednoho z 

kandidátů?  

Z číselného shrnutí lze jasně vyčíst, že debaty na komerčních stanicích 

nepřinesly prostor pro prezentaci programových tezí. Pokud se zaměříme na 

debaty v médiích veřejné služby, vidíme, že rozdíly v počtu zmíněných tezí jsou 

minimální. Schwarzenberg sice zmínil své programové teze 12 krát oproti 

Zemanovi, který pouze 8 krát, přesto se dá říci, že se jedná o relativně vyrovnaný 

poměr. Nedá se tedy říct, že by některý formát – ať už televizní nebo rozhlasový, 

nebo některá konkrétní debata mohla být výhodnější pro jednoho z kandidátů. 

Oba pánové dostali v podstatě stejný prostor, co se týče četnosti promluv a ani 

v jedné z debat jsem nezaznamenal, že by otázky mířily více pro nebo proti 

programu jednoho z kandidátů. Samotnou kapitolou bylo téma tzv. Benešových 

dekretů, které se objevilo v první televizní debatě a které se následně objevovalo i 

ve všech následujících debatách. Tématu jsem se ale věnoval v samostatné 

podkapitole této práce, a protože to nebyla problematika zmíněná v programových 
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tezích obou kandidátů, nelze ji zahrnout do analýzy, na kterou jsem se zaměřil a i 

ji tak v úvodu vymezil.  

Oslovil jsem také štáby televizí i rozhlasu, které debaty připravovali, 

abych se jich zeptal na podrobnosti toho, jak debaty vznikaly a dle čeho vybírali 

otázky a témata.  

 

Dramaturgyně debat ČT Hany Andělové jsem se zeptal na následující dotazy: 

1. Na základě čeho jste zvolili obsahovou náplň debat v České televizi? 2. Dle 

čeho jste vybírali dotazy kladené diváky na serveru Youtube? 3. Pracovali jste při 

přípravě tematických okruhů s volebními programy obou kandidátů?  

Odpovědi jsem dostal následující: 

„1.       Na základě svobodného dramaturgického rozhodnutí. Brali jsme v úvahu 

aktuálnost i nadčasovou důležitost témat a nechali jsme se inspirovat diváckými 

náměty. 

2.       Odpověď je bohužel prozaická. Projekt tehdejší sekce Nových médií ČT se 

nesetkal se zájmem uživatelů YT. V pořadu byly prezentovány prakticky všechny 

technicky použitelné a relevantní dotazy. V případě tematického překryvu otázek 

jsme vybírali ty lépe formulované. Dva dotazy zařazené do scénáře jsme v přenosu 

neodvysílali z časových důvodů. 

3.       Jsou-li volebním programem míněny teze obou kandidátů publikované v 

rámci kampaně, pak ano.“ (Andělová, 2015) 

Vedoucí redakce aktuální publicistiky Českého rozhlasu Petr Dudek mi 

nabídl osobní rozhovor. Měl jsem tedy možnost se zeptat na více věcí a přepis 

rozhovoru přikládám v příloze. Z rozhovoru vyplynulo, že snahou Českého 

rozhlasu bylo obě dvě debaty od sebe odlišit – tedy do té první přizvat ty 

nejprominentnější české komentátory a do té druhé zapojit veřejnost – ať už jako 

publikum v sále, nebo prostřednictvím telefonických dotazů a otázek na sociálních 

sítích. Komentátoři v první debatě neměli ani určené okruhy, na co by se měli 

ptát, záleželo to tedy čistě na nich, jak mi řekl Petr Dudek: „Řekli jsme jim, že 

budou mít příležitost se zeptat, na co budou chtít. Ale zároveň že budou reagovat 

na to, co uslyší v rámci debaty.“ (Dudek, 2015) I dotazy z publika v divadle 

Minor byly vybírány zcela náhodně. Podle Petra Dudka měl moderátor připraven 

dotazy, kdyby se dotazy týkaly více jen jednoho z kandidátů. (Dudek, 2015) „Tu 
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debatu vedl Martin Veselovský, ale na tu vyváženost jsem dohlížel já. V případě, 

kdyby se dílem náhody stalo, že tam bude třeba pět příznivců jednoho kandidáta, 

jsem byl připraven Martina upozornit na to, že musí zařadit nějakou otázku, 

kterou by přenesl soustředěnost na druhého kandidáta. Prostě proto, aby nemluvil 

pořád jenom jeden.“ (Dudek, 2015) Dotazy, které posluchači nahráli na telefonní 

linku, nebo které přišly přes sociální sítě, vždy podle Petra Dudka profiltrovali 

editoři: „Těch dotazů bylo opravdu strašně moc, ale byly to dotazy ve velmi 

širokém slova smyslu. Velká část z nich byly spíše komentáře než dotazy. Jedna 

kolegyně editorka to všechno přeposlechla a dotazy profiltrovala v poměru zhruba 

1 ku 20. Na dvacet naprosto nepoužitelných výkřiků našla jeden dotaz, který jsme 

mohli použít. Takže jsme měli připraveno zhruba deset dotazů, které jsme pak měli 

ve zvuku. A ty jsem rozdělil do několika tematických skupin a měli jsme ve scénáři 

napsáno, kdy které pustíme.“ (Dudek, 2015) Dotazy z internetu vybírala přímo na 

pódiu tehdejší šéfka domácí redakce ČRo Václava Marešová: „Rozhodovala se 

jen podle vlastního úsudku, což znamená, že poslouchala debatu a měla 

nachystány dotazy, které by se hodily. Takže když i třeba přišel dobrý dotaz, ale k 

něčemu, co už v debatě zaznělo, tak ho vyřadila – resp. přeskočila. Dala přednost 

dotazu, který ještě nezazněl.“ (Dudek, 2015) Petr Dudek v rozhovoru přiznává, že 

programy kandidátů byly už před druhým kolem poměrně vytěžené a při přípravě 

debat tedy tým Českého rozhlasu více upřednostnil témata, která byla 

konfrontační a nějakým způsobem zajímavá: „Je mi to líto, ale myslím, že ty 

programy nehrály prvořadou roli. Jednak proto, že prezident má u nás relativně 

omezenou moc. Takže ten program není tak důležitý. Jak si na tu kampaň 

vzpomínám, nebyla to věc, která by nám dělala radost, ale volby rozhodovala 

témata, která s výkonem té prezidentské funkce skoro neměla nic společného. To 

je důležité si uvědomit i pro příští prezidentské volby.“ (Dudek, 2015) 

Získat odpovědi na zaslané otázky od komerčních televizí se mi 

nepodařilo. Televizi Prima (oslovil jsem konkrétně šéfredaktorku zpravodajství a 

publicistiky paní Jitku Obzinovou) jsem položil tyto dotazy: 1. Na základě čeho 

jste zvolili obsahovou náplň debaty na FTV Prima? 2. Dle čeho jste vybírali 

podporovatele obou kandidátů, kteří vystoupili v pořadu v předtočených klipech? 

3. Pracovali jste při přípravě tematických okruhů s volebními programy obou 

kandidátů? Jaroslava Růžková z tiskového oddělení mi ale odpověděla takto:  „Je 
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nám velice líto, ale požadované informace poskytnout nelze – jednak jde o 

záležitost staršího data a jednak moderátor, který pořad připravoval již delší dobu 

na FTV Prima nepracuje.“ (Růžková, 2015) Z televize Nova, kde jsem oslovoval 

vedoucího redakce pro program TV NOVA Kamila Housku, jsem nedostal 

odpověď žádnou. Použiji tedy jejich odpovědi, které uvedli v anketě Petra 

Schwarze na serveru E15. Na otázku, jak velký štáb připravoval debatu obsahově 

(Schwarz, 2013), odpověděli z TV Nova: „Je to komplexní práce celého týmu 

zpravodajství.“ (Schwarz, 2013) A na dotaz, jaká byla filozofie výběru otázek 

(Schwarz, 2013), zněla odpověď: „Vybírali jsme témata a konkrétní dotazy 

relevantní pro naše diváky.“ (Schwarz, 2013) V anketě také TV Nova odpověděla 

na to, jak zajišťovala rovnoprávné postavení obou kandidátů v debatě: „V tomto 

ohledu je práce našeho zpravodajského týmu korigována Volebním kodexem, 

který zajišťuje právě nestrannost redaktorů, vyváženost témat a prostoru, který je 

kandidátům věnován.“ (Schwarz, 2013) A také jak zajišťovala publikum: „V 

rámci Cesty na Hrad jsme se rozhodli pro model bez publika. Ve finálním duelu 

měli kandidáti své podporovatele, VIP hosty z řad známých osobností.“  

(Schwarz, 2013) Na stejné dotazy odpověděla také TV Prima následovně: „Jak 

velký štáb připravoval debatu obsahově?“ (Schwarz, 2013) „Po obsahové stránce 

se na pořadu podílel přibližně desetičlenný štáb.“ „Jaká byla filozofie výběru 

otázek?“ (Schwarz, 2013) „Oba Prezidentské duely
6
 byly zábavným pořadem, tím 

byl určen i jiný charakter otázek. Snažili jsme se navíc kandidáty představit v jiné 

rovině, než se objevovali v ostatních diskusích. I proto jsme volili originální 

dotazy a situace, které je měly překvapit a ukázat, jací jsou.“  (Schwarz, 2013) 

„Jak jste zajišťovali rovnoprávné postavení obou kandidátů v debatě?“  

(Schwarz, 2013) „Důsledně jsme dodržovali, aby byl pořad vyvážený. Striktně 

jsme například při přípravě dodržovali identickou komunikaci s oběma volebními 

štáby, které měly vždy k dispozici stejné informace ve stejný čas.“  (Schwarz, 

2013) „Jak jste zajišťovali publikum?“  (Schwarz, 2013) „Oba štáby dostaly k 

dispozici vždy 200 vstupenek, které si mohly rozdistribuovat libovolným 

způsobem. Byl to nejjistější způsob, jak zajistit vyváženost publika.“  (Schwarz, 

2013) 

                                                 
6
 V odpovědi mají na mysli i duel mezi Milošem Zemanem a Janem Fisherem před 1. kolem 

volby.   
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Z výše uvedeného tedy jasně plyne, že všechna média zvolila odlišný 

přístup k debatám – ať už co se obsahu či formy týče i jejich pojetím. Ze všech 

odpovědí je evidentní, že se všechny týmy snažily o vyváženost a jasně rovné 

podmínky pro oba kandidáty. Ti měli více méně vyrovnaný čas i prostor a v rámci 

mé obsahové analýzy jsem nezaznamenal žádný případ, že by otázky směřovaly 

explicitně vůči jednomu či druhému kandidátovi. Z analýzy debat, výše 

zmíněných odpovědí, nicméně i ochoty zodpovědět mé dotazy ale jasně plyne, že 

média veřejné služby se v rámci těchto debat více snažily o serióznost, televize 

komerční pojala debaty více jako show, kde obsah hrál menší roli, než tomu bylo 

u debat veřejnoprávních, což ostatně vychází i z mé obsahové analýzy. Dá se tedy 

říci, že debaty veřejnoprávní, kde jde více o to udělat dojem, více vyhovovaly 

Miloš Zemanovi, který ve všech debatách zmínil méně programových tezí než 

Karel Schwarzenberg. 

Třetí výzkumnou otázkou jsem se ptal, jak hodnotili voliči oba 

kandidáty v jednotlivých debatách, zda hrály debaty roli při rozhodování 

voličů a jestli nemohl formát a četnost debat uškodit některému z kandidátů? 

Nebylo debat příliš mnoho a projevilo se to nějak v kampani? 

Pro odpověď na tuto otázku musím k výsledkům mé analýzy připočíst také 

sociologické šetření agentury STEM/MARK pro Českou televizi. (STEM/MARK, 

2013) Na vzorku 1220 respondentů provedli analytici reprezentativní výzkum 

dospělé populace v ČR. (STEM/MARK, 2013) Z šetření vyplývá, že „vliv na 

rozhodování, koho volit, mají v prvé řadě debaty kandidátů v televizi a rozhlase a 

informace z médií.“ (STEM/MARK, 2013 str. 4) Data průzkumu ukazují, že 75 % 

lidí sledovalo některou z debat před 2. kolem, častěji šlo o seniory a levicové 

voliče (STEM/MARK, 2013 str. 15) – tedy skupiny voličů, kteří více volili Miloše 

Zemana. (STEM/MARK, 2013) Zásadní vliv debat na rozhodnutí, koho volit 

uvedlo 27 % lidí, malý vliv na rozhodování připustilo 40 %. Z toho plyne, že vliv 

debat na rozhodnutí, koho volit přisuzuje 67 % dotázaných, pouze jedna třetina 

respondentů uvedla, že debaty nemají žádný vliv na rozhodnutí koho volit. 

(STEM/MARK, 2013 str. 18) Větší zásadní vliv na to, koho volit měly debaty u 

voličů Miloše Zemana (31 % oproti 23 % u Schwarzenberga). U nerozhodnutých 

voličů mají debaty zásadní vliv na 29 %, malý na 36 % a žádný na 34 % lidí. 
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Debaty jsou každopádně na prvním místě mezi faktory, které mají vliv na 

rozhodování dosud nerozhodnutých voličů. (STEM/MARK, 2013 str. 26) 

Respondenti hodnotili oba kandidáty známkou jako ve škole a v tomto 

hodnocení vyšel lépe Zeman se známkou 2,6, Schwarzenberg byl hodnocen 

známkou 2,8. (STEM/MARK, 2013 str. 21) Schwarzenberga hodnotí lépe lidé 

s vyšším vzděláním, Zeman hodnotí lépe lidé starší. (STEM/MARK, 2013 str. 21) 

Miloš Zeman byl celkově lépe hodnocen diváky než Karel Schwarzenberg, 

přestože z obsahové kvantitativní analýzy vychází, že deklaroval méně 

programových tezí než jeho soupeř (8 ku 12). Z toho lze tedy vyvodit závěr, že 

voliči se nerozhodují dle toho, kolik svých programových tezí kandidáti 

v debatách zmíní, ale podle jiných faktorů. 

Z šetření dále plyne, že nerozhodnutí voliči „dají především na dojmy z 

debat kandidátů, na informace z médií, na sociální sítě a na rodinu.“ 

(STEM/MARK, 2013 str. 23) Když měli voliči zmínit klady a zápory kandidátů, u 

Schwarzenberga zmínili jako největší klady prestiž v zahraničí (29 %), 

reprezentativní vystupování (21 %), vzdělání (20 %), slušnost (18 %). 

(STEM/MARK, 2013 str. 43) Za největší zápory u něj označili, že mu není 

rozumět (32 %), není Čech (22 %), vysoký věk (18 %) a neumí česky (17 %). 

(STEM/MARK, 2013 str. 44) U Miloše Zemana označili za největší klady, že je 

Čech (19 %), je vzdělaný (19 %), názorově blízký (15 %) a umí mluvit (12 %). 

(STEM/MARK, 2013 str. 45) Za jeho zápory jeho politickou minulost (20 %), 

aroganci (18 %), to, že je nesympatický (15 %) a celkové vystupování (13 %). 

(STEM/MARK, 2013 str. 46) Z těchto dat jasně plyne, že debaty podpořily 

negativní dojem u Schwarzenberga a jeho negativně vnímané rysy (cizinec, špatná 

výslovnost, špatná čeština) a u Zemana naopak jeho pozitivně hodnocené stránky 

(umí mluvit).  

Další zajímavá data poskytuje průzkum společnosti MEDIAN pro Českou 

televizi. (MEDIAN, 2013) Ten na vzorku 1345 respondentů v dnech voleb 2. kola 

přišel s informacemi mj. o vytěžení volebního potenciálu. Údaje ukazují, „jaké 

faktory poslední fáze kampaně měly silný vliv na respondenty, kteří nevylučovali 

volbu M. Zemana / K. Schwarzenberga, ale nakonec se přiklonili k 

protikandidátovi nebo nešli volit. Jedná se o vlivy, které posílily toto konečné 

volební rozhodnutí (neúčast, výběr konkurenta).“ (MEDIAN, 2013 str. 28) Ze 
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sociologického šetření tedy vyplynulo, že poslední televizní debaty měly silný 

vliv na 14 % „odpadlíků“ mezi potenciálními voliči Miloše Zeman, ale na 25 % 

„odpadlíků“ mezi voliči Karla Schwarzenberga. (MEDIAN, 2013 str. 28) Vidíme 

tedy, že Schwarzenberg svým vystoupením v debatách odradil od své volby o 9 % 

voličů více než Miloš Zeman. Z údajů ale neplyne, zda je kandidáti odradili tím, 

co říkali, nebo jak to říkali. Podle výsledků mé obsahové kvantitativní analýzy 

sice Schwarzenberg v debatách prezentoval více programových tezí, voliči ale 

nedokázali ocenit shodu vystoupení kandidáta v debatách s jeho deklarovanými 

programovými tezemi vyjádřenými ve volebním programu.  Z šetření dále plyne, 

že na Schwarzenbergovy „odpadlíky“ měla také vliv diskuze o tzv. Benešových 

dekretech (35 %) a jeho účast ve vládě (32 %). (MEDIAN, 2013 str. 28) Z těchto 

údajů tedy vidíme, že více než programové teze zmíněné v debatách ovlivnily 

rozhodnutí nevolit Karla Schwarzenberga jiné faktory.  

Z analýzy tedy jasně plyne, že debaty více uškodily Karlu 

Schwarzenbergovi. Miloš Zeman se v debatách ukázal jako silnější řečník, který 

svého oponenta rétoricky převyšoval. (Eibl, a další, 2013 str. 90) Na základě 

všech výše uvedených skutečností i odpovědí médií je jasné, že debat bylo příliš, 

že bylo těžké obsahově debaty naplnit tak, aby se témata už znovu neopakovala 

(Dudek, 2015) a aby byly diskuze divácky atraktivní. Na obou kandidátech byla 

s postupujícím časem patrná a evidentní únava. (Eibl, a další, 2013 str. 90) 

Kampani i obou kandidátům by beze sporu prospělo, kdyby debat bylo méně.  

Poslední a čtvrtou výzkumnou otázkou, bylo, zda se liší debaty ve 

veřejnoprávních médiích a na soukromých televizních stanicích a liší se 

debaty v televizi a rozhlase a jestli byl v některém z formátu větší obsah pro 

deklaraci programových tezí a mohlo to být výhodnější pro jednoho z 

kandidátů?  

Z mé obsahové kvantitativní analýzy jasně plyne, že na obsah kladly jasně 

větší prostor a důraz média veřejnoprávní než televize komerční (viz již zmíněný 

rozbor výše). Komerční televize zvolily formát blížící se více show a sázely více 

na dojem. Z tabulek a údajů výše také jasně plyne, že v největším poměru byly 

zmíněny programové teze v rozhlasových debatách. Liší se tedy nejen debaty ve 

veřejnoprávních a komerčních televizích, ale také televizní a rozhlasové co do 

četnosti a frekvence zmíněných programových tezí.  
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Z analýzy společnosti Media Tenor, která hodnotila výkony moderátorů, 

lze ale vyčíst, že všechny debaty byly, co se týče prostoru vymezeného 

kandidátům, otázek a jejich konfrontačnosti velmi vyrovnané a podmínky tedy 

byly rovné. Dokládá to fakt, že oba kandidáti měli prakticky stejný prostor a z mé 

analýzy a popisu jednotlivých debat také vyplývá, že se moderátoři také jasně 

snažili zatížit kandidáty stejnou měrou. Z analýzy Media Tenoru dále plyne, že „u 

všech diskusních pořadů je možno souhrnně konstatovat, že nebyla zaznamenaná 

apriorní konfrontačnost některého z moderátorů vůči žádnému z hostí.“ 

(Sedláček, a další, 2013 str. 33) 

Závěr 

V mé diplomové práci jsem analyzoval debaty kandidátů, kteří v první 

přímě volbě prezidenta České republiky v roce 2013 postoupili do druhého kola – 

tedy Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Zaměřil jsem se na jeden zcela 

konkrétní aspekt těchto debat, zkoumal jsem, jak často oba kandidáti zmínili své 

předem deklarované programové teze v jednotlivých debatách. Vycházel jsem z 

hypotézy, že programové teze obou kandidátů hrály v televizních a rozhlasových 

debatách zanedbatelnou roli a tuto hypotézu se mi kvantitativní obsahovou 

analýzou podařilo potvrdit.  

V jednotlivých debatách jsem analyzoval všechny promluvy obou 

kandidátů a postupně měřil, kolikrát zmínili své programové teze, které jsem 

označil v tzv. kódovací knize. Data jsem následně analyzoval a interpretoval nejen 

na základě mého měření, ale také pomocí primárně získaných informací, když 

jsem s dotazy oslovil tvůrce kampaní obou kandidátů i týmy v médiích, které 

debaty připravovaly.  

Podařilo se mi tedy postupně zodpovědět všechny výzkumné otázky a 

podotázky. Zjistil jsem, že během všech předvolebních debat v televizi a rozhlase 

kandidáti formulovali své programové teze pouze ve dvaceti případech. 

Dvanáctkrát je zmínil Karel Schwarzenberg, osmkrát Miloš Zeman. V debatách 

komerčních televizí nezazněly programové teze kandidátů ani jednou, po deseti 

byly zmíněny ve dvou debatách České televize a po deseti ve dvou debatách 

Českého rozhlasu. Volební týmy s prezentací tezí uvedených v oficiálních 

programech kandidátů nepracovali a kandidáty na tato témata speciálně 

nepřipravovali. 
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Zjistil jsem a kvantitativně potvrdil, že největší prostor pro zmínění obsahu 

přinesly rozhlasové debaty. V poměru k celkovému počtu promluv obou 

kandidátů zde programové teze zazněly v největším procentuálním poměru. 

Komerční televize na deklarovaný program zcela rezignovaly a soustředily se 

především na odlehčenější a zábavnější témata.  

Ze sociologických šetření plyne, že voliči sice v debatách lépe hodnotili 

vítěze voleb Miloše Zemana, ten ale zmínil programových tezí méně než poražený 

Karel Schwarzenberg. Lze tedy usuzovat, že diváci a posluchači debat příliš 

nereflektují programové teze a rozhodují se při hodnocení debatérů podle jiných 

faktorů. Pochopitelně mezi elektoráty obou kandidátů jsou rozdíly a předchozí 

tvrzení nelze zobecnit pro celou populaci.  

Na konkrétních datech tedy ukazuji, jak se lišily debaty ve veřejnoprávních 

médiích a v komerčních televizích a jak se odlišovaly debaty televizní a 

rozhlasové.  

Přínos mé práce spatřuji v tom, že jsem kvantitativně potvrdil platnost 

hypotézy v tom, že programové teze nehrají ani v debatách ani v kampani velkou 

roli. To je dle mého mínění důležité si uvědomit i pro příští prezidentské volby a 

pro posuzování dalších kampaní kandidátů na hlavu států a jejich vystoupení 

v televizních či rozhlasových debatách. Myslím si, že politologové nemohou na 

programy kandidátů rezignovat a je třeba tyto jejich vyjadřované teze podrobovat 

analýzám a i nadále měřit, kolik z programů se ve finále objeví v debatách či 

v kampani samotné, tak jsem udělal já v této diplomové práci.  
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Summary 

I based my thesis on the hypothesis that official programme theses play a 

marginal role in television and radio debates. However, in my opinion, a political 

scientist could not rely on that aspect but should focus on programme theses as 

well. I confirmed this hypothesis in the case study of the presidential election in 

the Czech Republic by content analysis. I summarized and interpreted the data and 

put it into the broader context of both candidates´ campaigns. In four debates in 

public service media the theses of both candidates were mentioned only twenty 

times. In commercial television debates they mentioned none of them. Karel 

Schwarzenberg mentioned more from his programme theses – twelve, compared 

with Miloš Zeman who mentioned his eight times. Even though in terms of 

overall percentage it is quite a small number of mentioned programme theses, 

quantitative results of the content analysis show that more content from the 

programme was mentioned in radio debates than in TV debates. This hypothesis  

is mentioned in the theoretical part of my work as well.   

Based on all the above, as the main contribution of my work to the 

academia I confirmed the hypothesis about the minor effect of the officially 

declared programmes of the candidates in the debates. In my opinion it is 

necessary to consider this fact in preparing for the next presidential election, 

candidates’ campaigns and as well as their appearance in debates. I believe 

Political Science should not rely on analysing candidates´ programmes and their 

content and that it is equally necessary to analyse programme theses and measure 

how often they are articulated in the debates and in the campaign in general.        
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Příloha č. 1: Rozhovor s Petrem Dudkem (text) 

Osobní rozhovor s Petrem Dudkem, vedoucím redakce aktuální publicistiky 

Českého rozhlasu 

21. 4. 2015 

 

1. Podle čeho jste určovali dramaturgii debat? Podle čeho jste se rozhodovali 

a co jste brali v úvahu? 

Petr Dudek: Bylo nám jasné, že mezi prvním a druhým kolem, kdy už bude jenom 

dvojice kandidátů, s nimi chceme udělat dvě debaty. To byl i požadavek stanice. 

Připadalo nám nesmyslné dělat dvě debaty, které by byly úplně stejně 

organizované. Takže jsme se rozhodli, že když bude ta druhá v pořadí s publikem 

v divadle a s účastí posluchačů, musíme tu první nějak odlišit. Zvolili jsme tedy 

formát, který není naším vynálezem, ale který se někdy také používá, tedy že do 

studia přijdou dva kandidáti a proti nim je postavený panel komentátorů. 

Komentátory jsem navrhoval já a vybral jsem ty nejprominentnější. Vyhýbal jsem 

se úplným extrémům. Kdyby byli třeba proti přímé volbě, tak by nedávalo smysl, 

abych je do debaty pozval. Byli to tedy zavedení komentátoři. Chtěl jsem také, 

aby mezi nimi byla alespoň jedna žena – nakonec byly dvě.  

 

2. Konzultovali jste s vybranými komentátory jejich dotazy na kandidáty 

dopředu – třeba tematicky, nebo jste vůbec nevěděli, na co se budou ptát? 

Petr Dudek: Řekli jsme jim, že budou mít příležitost se zeptat, na co budou chtít. 

Ale zároveň že budou reagovat na to, co uslyší v rámci debaty. Nevím, jestli je to 

tím, že se u nás moc takovéto debaty nedělají, ale za sebe můžu říct, že jsem od té 

debaty očekával trochu víc. Očekával jsem, že bude živější, že bude zábavnější. 

Ono se to trochu zvrhlo v to, že kandidáti mluvili a komentátoři poslouchali. Ale 

možná že těch komentátorů tam bylo i trochu moc. Ten formát často v Českém 

rozhlase neděláme, tak to byl pokus. Ale vybírali jsme to tak, aby byly pokud 

možno síly nějak vyrovnané.  

 

3. Vy jste tedy u těch komentátorů neměli nějakou deklaraci, že se chcete 

věnovat třeba domácí nebo zahraniční politice? To bylo volně? 

Petr Dudek: Moderátor Martin Veselovský měl několik otázek, které samozřejmě 

má vždycky moderátor připravené, aby tu debatu něčím začal. Ale jinak to bylo na 
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těch komentátorech. Ale měli jsme jich možná, jak už jsem řekl, asi víc, než jsme 

jich měli mít. Někteří z nich si pak i trochu stěžovali, že se do té debaty pak už 

nedostali.    

 

4. Jak jste vybírali publikum a předtočené dotazy v druhé debatě? 

Petr Dudek: U publika to bylo tak, že do divadla Minor přišla veřejnost. Tam jsme 

neměli žádnou organizaci. Až na to, že jsme rezervovali nějaká místa pro týmy 

kandidátů, abychom měli jistotu, že se nestane, že by kompletně celý Minor byl 

obsazen příznivci jednoho nebo druhého kandidáta. Takže oba měli vyhrazený 

určitý počet míst sedadel pro své příznivce. Aby bylo jasné, že tam každý bude 

mít alespoň pár svých lidí. Ale pak to bylo stejně přirozeně namíchané, byli tam 

příznivci obou. Zároveň se v rozhlase vysílala výzva, že se debata odehraje, což je 

zcela normální běžně používaný mechanismus, který se používá běžně. Vyzvali 

jsme posluchače, že kdo chce, tak se může předem zeptat, zavolat na telefonickou 

linku a namluvit tam svůj dotaz. Pro potřeby výzkumu uvádím, že když se něco 

takového v Českém rozhlase udělá, tak je pak ta posluchačská linka naprosto 

zamořená množstvím nepoužitelných dotazů. Těch dotazů bylo opravdu strašně 

moc, ale byly to dotazy ve velmi širokém slova smyslu. Velká část z nich byly 

spíše komentáře než dotazy. Jedna kolegyně editorka to všechno přeposlechla a 

dotazy profiltrovala v poměru zhruba 1 ku 20. Na dvacet naprosto nepoužitelných 

výkřiků našla jeden dotaz, který jsme mohli použít. Takže jsme měli připraveno 

zhruba deset dotazů, které jsme pak měli ve zvuku. A ty jsem rozdělil do několika 

tematických skupin a měli jsme ve scénáři napsáno, kdy které pustíme. To byly 

dotazy, které nějaký způsobem měly stimulovat diskuzi těch dvou kandidátů. 

Zároveň lidé mohli psát dotazy po sociálních sítích. Opět zde fungoval editor, 

který dotazy filtroval a pouštěl dál jen smysluplné otázky. Na podiu seděla 

tehdejší šéfka domácí redakce Václava Marešová, která čekala na pokyn a 

chystala dotazy do debaty.  Rozhodovala se jen podle vlastního úsudku, což 

znamená, že poslouchala debatu a měla nachystány dotazy, které by se hodily. 

Takže když i třeba přišel dobrý dotaz, ale k něčemu, co už v debatě zaznělo, tak 

ho vyřadila – resp. přeskočila. Dala přednost dotazu, který ještě nezazněl. I tak byl 

opět dotazů přetlak.  

 

 5. Jak se řeší dotazy z publika? Aby tam nebylo jen třeba pět dotazů 

konfrontačních na jednoho kandidáta? To se nechává náhodě? 

Petr Dudek: To se nechává na náhodě. Tu debatu vedl Martin Veselovský, ale na 

tu vyváženost jsem dohlížel já. V případě, kdyby se dílem náhody stalo, že tam 

bude třeba pět příznivců jednoho kandidáta, jsem byl připraven Martina upozornit 

na to, že musí zařadit nějakou otázku, kterou by přenesl soustředěnost na druhého 

kandidáta. Prostě proto, aby nemluvil pořád jenom jeden.  

 

6. Jak jste pracovali s programy kandidátů? Čerpali jste z nich? 

Petr Dudek: Ty programy už byly tou dobou strašně vytěžené. Myslím, že tehdy 

byla ta situace spíše taková, že kandidáti si vyměňovali různé invektivy a 

obvinění, navzájem se kritizovali a bránili se zase kritice toho protivníka. Takže 

jsme spíš vybírali konfrontační věci, které nám připadaly zajímavé, a které ještě 

nebyly probrané v těch předcházejících debatách v jiných médiích.  
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7. Takže jste neuvažovali nad tím, že byste si vzali teze a ptali se konkrétně 

na programy? Ani to nebyl cíl? 

Petr Dudek: Je mi to líto, ale myslím, že ty programy nehrály prvořadou roli. 

Jednak proto, že prezident má u nás relativně omezenou moc. Takže ten program 

není tak důležitý. Jak si na tu kampaň vzpomínám, nebyla to věc, která by nám 

dělala radost, ale volby rozhodovala témata, která s výkonem té prezidentské 

funkce skoro neměla nic společného. To je důležité si uvědomit i pro příští 

prezidentské volby.  

 

Příloha č. 2: Prezidentský program Karla Schwarzenberga (text) 

Prezidentský program Karla Schwarzenberga 
Principy, za kterými si stojím 

 

Proč kandiduji? 

Úřad prezidenta vnímám jako úřad s největší odpovědností za budoucnost České 

republiky. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby byla ve světě 

respektována jako hospodářsky silná země plná talentovaných lidí, se 

spravedlivým právním systémem, který ctí lidská práva v duchu masarykovských 

tradic. 

 

Poslání prezidenta 
Na první pohled se může mylně zdát, že prezident má jen omezené pravomoci. 

Prezident jako hlava státu musí být tou pevnou morální autoritou, strážcem práva 

a spravedlnosti a důstojným reprezentantem České republiky v zahraničí. 

V dobách krize záleží právě na pevném postoji prezidenta. Hlava státu by měla 

vést a inspirovat celospolečenské diskuse o budoucím směřování České republiky 

a fungovat jako určitý maják v těch bouřlivých dobách, které nás čekají. 

V čem vidím své hlavní úkoly jako prezident České republiky? 

 

Postavení České republiky ve světě 
Prezident musí mít jasné postoje. Vrátím České republice respekt v Evropské unii 

i ve světě. 

Celý život jsem důsledně hájil a hájím zájmy a dobré jméno České republiky 

v zahraničí jak na politické, tak na hospodářské úrovni. Soustředím se na posílení 

postavení a vlivu České republiky v rámci EU, především v procesu rozhodování 

o jejím budoucím uspořádání. Pojem EU jako superstát  je mi cizí. Budu se 

zasazovat o Unii, která je pro občany a ve které každý národ bude mít své 

důstojné postavení. 

 

Morálka a korupce 
Korupce s sebou nese špatnou pověst.  

Česká republika vzhledem k míře korupce ztrácí dobré jméno. I proto velmi 

pozitivně vnímám skutečnost, že se v poslední době daří úspěšně odhalovat 

mnohé nezákonné korupční praktiky. Jako prezident budu tento směr podporovat 

mimo jiné jmenováním morálně nezpochybnitelných a odvážných lidí do funkcí 

soudců. Jsem pevně rozhodnut využít pravomoci prezidenta úkolovat všechny 

služby, tak abych přispěl k odhalení korupčních praktik i na té nejvyšší úrovni. 
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Změna politického stylu 
Politická kultura u nás kulhá. 

Všechny nepravosti hodlám nazývat pravým jménem a podpořím příchod nových, 

morálně silných lidí do politiky. Nebudu mlčet při růstu vlivu extremismu a 

posilování protistátních hnutí, útočících na menšiny a jiné vybrané skupiny.  

 

Sociální spravedlnost  
Není moc bez zodpovědnosti.  

Politika dává moc a s ní je spjatá zodpovědnost. Zodpovědný a moderní stát musí 

dostát svým povinnostem vůči slabším spoluobčanům. Úcta ke stáří či 

ohleduplnost k národnostním menšinám formují a posilují charakter celé 

společnosti. Společnost, která stojí na těchto principech, je daleko silnější a těší se 

větší úctě.  

 

Vzdělání, věda a kultura 
Bez vzdělání budeme mít šikovné ruce a oči pro pláč.  

Skutečná síla národa spočívá v jeho vzdělanosti. Aby se naši lidé prosazovali ve 

světě, musí mít vzdělání na světové úrovni, na které však české univerzity a 

výzkumné vědecké ústavy v současném systému nemají dostatek peněz. Podpořím 

zavedení takového školného, které bude příležitostí získat vynikající vzdělání, ale 

ne překážkou. Ve spolupráci s předními vědci se zasadím o zapojení vědy a 

výzkumu do každodenního života, aby nové poznatky docházely nejen uznání, ale 

i náležitého zhodnocení. 

 

Vize a principy pro budoucnost 
Neptejme se, co může vlast udělat pro nás, ptejme se, co můžeme my udělat pro 

naši vlast. Budu pečlivě naslouchat podnětům občanů. A pak zahájím diskusi s 

odborníky a zástupci demokratických politických stran o budoucím směřování 

České republiky. Jejím výsledkem by měla být strategie, která bude navzdory 

politickým změnám zajišťovat rozvoj České republiky na mnoho let dopředu.  

 

Silná ekonomika, silná země 

Jsme sice malá země, ale s obrovskou průmyslovou tradicí. Při svých návštěvách 

zahraničí budu vždy mít na zřeteli naše hospodářské zájmy. Chci aktivně 

podporovat podniky, které budou pronikat do zahraničí, a pomáhat vytvářet 

podmínky pro investory. Mou snahou bude vrátit naší zemi místo, které jí kdysi 

náleželo. Důležitou pravomocí prezidenta je i jmenování bankovní rady České 

národní banky. Jmenování budou předcházet důkladné porady se všemi odborníky 

na ekonomické otázky a též s bývalými členy bankovní rady. S cílem vybrat 

nejlepší možné kandidáty. 

 

Lidská práva  

Prezidentský úřad s sebou nese obrovskou zodpovědnost. I proto se budu nadále 

zasazovat o respektování lidských práv u nás i ve světě bez ohledu na to, zda je to 

pro nás výhodné či ne. Neboť i v tom spočívá valná část dobré pověsti České 

republiky. 

 
Příloha č. 3: Karel Schwarzenberg – otázky a odpovědi (text) 

Karel pod drobnohledem  
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Vše o Karlu Schwarzenbergovi, o jeho volebním programu, postojích a názorech  

 

KAREL NA HRAD! 

 

V čem se Karel Schwarzenberg liší od ostatních kandidátů? 

• Má obrovské životní a politické zkušenosti. 

• Jako jediný kandidát může důstojně reprezentovat ČR v zahraničí. 

• Nikdy nebyl v komunistické straně.  

• Je to osobnost s pevnými zásadami a názory. 

• Má nesmírný rozhled i nadhled a těší se velkému respektu v cizině. 

• Politika je pro něj služba vlasti a národu. 

 

Co získám volbou Karla Schwarzenberga? 

• Prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět. 

• Prezidenta, kterého uznává a respektuje celý svět.  

• Prezidenta, který bude ctít právo a Ústavu České republiky. 

• Prezidenta, který bude naslouchat občanům.  

• Prezidenta, který otevře Hrad pro dialog jak s politiky, tak vědci, umělci a 

dalšími občanskými skupinami.  

• Prezidenta, který bude důsledně hájit lidská práva. 

• Prezidenta s mimořádným smyslem pro humor a se smyslem pro nadsázku. 

 

MORÁLNÍ A POLITICKÝ KREDIT KARLA SCHWARZENBERGA PRO 

FUNKCI HLAVY STÁTU 

 

Exilová činnost Karla Schwarzenberga   

• Vždy hájil lidská práva. 

• Morálně i finančně podporoval český disent. 

• Spolu s Vilémem Prečanem založil Československé dokumentační 

středisko v Bavorsku, které dodnes slouží jako archiv v té době zakázané 

literatury. 

• Byl prezidentem Mezinárodního helsinského výboru a pomáhal 

pronásledovaným lidem, za což byl odměněn Cenou rady Evropy pro 

lidská práva.  

 

Aktivity Karla Schwarzenberga na ministerstvu zahraničí 

• úspěšně vedl celé předsednictví EU až do pádu české vlády na jaře 2009 

• za EU vedl mírová jednání během palestinsko-izraelského konfliktu v 

pásmu Gazy v lednu 2009 

• zastupoval EU v jednáních při ukrajinsko-ruské plynové krizi v lednu 2009 

• s oběma diplomatickými konflikty celoevropského rozměru se podle 

politiků a médií porval více než dobře 

• za jeho ministrování Česká republika po deseti letech vyjednávání 

přistoupila k dohodě o vydávání vysokých představitelů administrativy k 

Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v případě závažných činů. 

• vedl jednání s USA a Polskem o případném umístění amerického radaru na 

českém území 

• za českou stranu dovršil jednání o Lisabonské smlouvě, kterou podepsal 

• zahájil rozsáhlou reformu fungování zastupitelských úřadů ČR 
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• jeho zásluhou byla Česká republika zvolena do Rady OSN pro lidská práva  

 

KAREL SCHWARZENBERG O PRIORITÁCH SVÉHO VOLEBNÍHO 

PROGRAMU 

 

MORÁLKA A KORUPCE 

• Česká republika je korupcí silně zasažena, a proto velmi pozitivně vnímám 

skutečnost, že se v poslední době daří úspěšně odhalovat nezákonné 

korupční praktiky.  

• Jako prezident tento trend podpořím tím, že budu na místa soudců vybírat 

morálně nezpochybnitelné kandidáty. 

• Zapojíme špičkové právníky a dáme jasnou zprávu, jakým směrem půjde 

justice.  

• Chci se jasně postavit za dodržování práva.  

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

 

Postavení ČR v EU. 

• Musíme si uvědomit, že my jsme EU. Není to tak, že máme nějaké vztahy 

s EU, ale že jsme její součástí.  

• Budu se snažit zlepšit naši pověst, abychom nebyli vnímáni jako zlobivý 

jedinec. 

• Nelze, aby vláda a prezident zastávali odlišný přístup k zahraniční politice. 

• Jsem proti zavádění vícerychlostní Evropy. 

 

EURO 

• Česko se zavázalo, že jednoho dne Euro přijme, ale není řečeno, kdy se tak 

stane. V současné době to není výhodné. 

 

Pravomoci EU 

• Vlády i parlamenty rády posouvají věci, které nechtějí řešit do Bruselu, 

aby mohly říkat: „my nic, my muzikanti, za to může EU“.  

• To vytvořilo situaci, kdy unie nerozhoduje o opravdu důležitých věcech 

jako je bezpečnost, energetika a zahraniční politika, ale za to nám říká, 

jakou máme udělat marmeládu, jaké typy sýra a podobné blbosti.  

• Musíme se vrátit k principu subsidiarity, tedy k rozhodování o lokálních 

věcech lokálně. 

 

Rozšíření EU 

• Významně podporuji rozšíření EU o země západního Balkánu a 

Moldavska, přestože to bude dlouhý proces a nebude lehké pro tyto země 

zvládnout. 

 

Dluhy slabších ekonomik 

• Hospodářská situace Řecka, Španělska a dalších ekonomik EU, které mají 

v současné době problémy, se musí dát dohromady především jejich 

vlastními silami. Bude to trvat roky. 

• Podotýkám, že ČR neposkytuje žádné přímé transfery na dluhy těchto 

zemí. 
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PREZIDENTSKÉ PRAVOMOCI 

 

Prezidentská milost 

• Existují případy, kdy prezidentská milost je poslední šance, jak dostát 

spravedlnosti. 

• Je to nástroj, který může být velmi užitečný, ale rozhodně bych jej 

využíval poměrně skromně. 

• Jsou případy, kdy vyšší spravedlnost určuje člověka omilostnit. Pamatuji 

se, že v době mé práce pro prezidenta Václava Havla jsme každý případ 

pečlivě posuzovali, než jsme se odhodlali milost doporučit.  

• U tragických případů je podle mne milost potřebná. 

 

Prezidentské veto 

• Veto bych rozhodně nepoužíval masivně, ale pouze v případech, kdy bych 

dospěl k závěru, že došlo k chybám.  

• Zabýval bych se pouze případy, u kterých bych měl pochybnost o tom, zda 

je příslušný zákon v souladu s ústavou.  

• Druhá kategorie jsou normy, které by odporovaly legislativě EU, neboť se 

musíme řídit i naším členstvím v unii.  

• Do třetice bych veto použil v případě, kdyby zákon ohrozil zásadní zájmy 

státu. 

 

KAREL SCHWARZENBERG O VŠEM MOŽNÉM I NEMOŽNÉM 

 

O VZTAHU K PŘEDCHOZÍM HLAVÁM STÁTU 

• Václav Havel byl jedinečným reprezentantem naší země a na jeho konání 

bych chtěl navázat.  

• Prezident Klaus je bezpochyby velice inteligentní člověk, který má jisté 

znalosti v makroekonomice. Rozdíl mezi námi je ten, že Václav Klaus je 

euroskeptický, zatímco já jsem přesvědčen, že malá země uprostřed 

Evropy musí vidět svoji budoucnost v Evropské unii.  

 

O OBLÍBENÝCH OSOBNOSTECH  

• Vždy mě fascinovaly osobnosti Jana Amose Komenského a Tomáše 

Garrigue Masaryka.  

• U Masaryka si vážím obzvláště toho, jak se postavil proti našim slabostem, 

ať to byla hilsneriáda, boj o rukopisy nebo korupčníci první republiky.  

• Velmi si vážím Václava Havla. 

 

O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH 

• Jsem vždy pro to, aby to, co bylo ukradeno, bylo i navráceno.  

• Zlodějna, kterou spáchal minulý režim, se musí napravit.  

• V žádném případě se tento zákon nedotkne tzv. Benešových dekretů. Do 

zákona bylo včleněno ustanovení, že věci zabavené na jejich základě se 

nevydávají. Rozhodně se tak neotvírají velká odevzdávání státního 

majetku. 

 

O ŠVÝCARSKÉM OBČANSTVÍ 
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• Narodil jsem se ještě v Československu a měl jsem československé 

občanství. Nikdy, ani po emigraci před komunistickým režimem, jsem 

neusiloval o přijetí jiného.  

• Švýcarské občanství je historické právo, které má naše rodina už přes 300 

let.  

 

O BILDEBERG GROUP 

• Dvakrát jsem byl pozvaný na jejich setkání. Je to sdružení významných 

politiků, průmyslníků, finančníků a novinářů z celého světa, kteří se 

jednou za rok setkávají.  

• Lze tam obvykle slyšet výtečné přednášky odborníků na slovo vzatých. 

Mýty o tom, že to je tajná skupina, případně spiknutí lidí, kteří ovládají 

svět, je poněkud směšné.  

• Členem skupiny nejsem.  

 

O MIROSLAVU KALOUSKOVI 

• Když jsem před dvěma lety zakládal TOP 09, byla tato země na rozcestí. 

Vše nasvědčovalo tomu, že se vydá cestou dalšího zadlužování a plnění 

populistických slibů, které dávalo tehdejší vedení sociální demokracie. 

Proti tomu jsme postavili koncept pravicové strany, která jasně říkala, že je 

to cesta, která tuto zemi poškodí do budoucna a že naopak pro budoucí 

prosperitu musíme jít i cestou nepopulárních úspor a šetření. Voliči tuto 

odpovědnou politiku ocenili, což beru jako velké vítězství.  

• Miroslav Kalousek je řádně zvoleným místopředsedou naší strany, 

mezinárodně uznávaným odborníkem na veřejné finance, který byl 

opakovaně zvolen nejlepším regionálním ministrem financí. Já vnímám 

kritiku směrem k jeho osobě. Nebudu ale dělat laciná gesta, která by mi 

krátkodobě přinesla politické body. Tak jsem se nechoval nikdy v 

minulosti a nebudu se tak chovat ani nyní. 

 

O ZDRAVOTNÍM STAVU A USÍNÁNÍ 

• Jsem ministrem a místopředsedou vlády, pracuji jako poslanec a 

předsedám politické straně. Práci odpovědně věnuji mnoho hodin denně. 

Proto nemám žádné obavy ze zvládání prezidentské funkce.  

• V létě jsem se nechal kompletně vyšetřit lékaři, kteří mi sdělili, že jsem 

naprosto v pořádku.  

• Jsem již velmi zkušený člověk a jsem zvyklý soustředit se na důležitá 

témata a záležitosti. Na ty jsem vždy připraven a jsem při jednáních 

aktivní. Pokud se ale řeší nepodstatné věci nebo se semele debata plná 

vzájemných půtek a osočování, nechávám půdu k diskusi jiným.  

 
Příloha č. 4: Volební program Miloše Zemana – Co navrhuji pro budoucnost 

České republiky (obrázek + text) 
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Co navrhuji 
pro budoucnost České republiky 
 

Dvě desítky let po listopadové revoluci Česká republika stále hledá program 

svého dlouhodobého směřování. Zažili jsme iluze, jejichž společným 

jmenovatelem byla víra, že můžeme nabídnout světu i sobě specifickou českou 

cestu, nepoučenou ze zkušeností vyspělých zemí. Že místo standardních 

politických stran máme svou politickou budoucnost založit na občanských 

hnutích, místo běžných metod privatizace vymyslet kupónovou privatizaci či že 

místo systému progresivního zdanění, běžného ve všech vyspělých zemích, 

musíme zavést rovnou daň. Proti tomuto pohledu, jenž mohl vést k neoprávněné 

národní hrdosti na naši originalitu, nabízejme pohled daleko pokornější. Hledejme 
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inspiraci v nám kulturně blízkých evropských zemích, které již desítky a někdy 

i stovky let zaznamenávají úspěšný vývoj. 

Těmi jsou především Švýcarsko a Švédsko. Švýcarsko kvůli svému politickému 

modelu, Švédsko pak kvůli modelu socioekonomickému. Švýcarsko dnes 

vnímáme především jako zemi přímé demokracie, založené na systému referend. 

Švýcarský politický systém ale výrazně zkvalitnil i zastupitelskou demokracii. 

Příklad Švédska nám zase ukazuje, že vysoká míra progresivního zdanění zvyšuje 

konkurenceschopnost země a současně zachovává i sociální smír. 

Nechci vytvářet iluzi, že inspirace švýcarským a švédským modelem povede sama 

o sobě k rychlému dosažení životní úrovně těchto zemí. Dávám ale přednost 

osvědčeným cestám před cimrmanovskými experimenty, které nás v minulé době 

postihly. 

Abychom mohli na tyto cesty nastoupit, jsou podle mého názoru nezbytné 

dvě skupiny reforem – politická reforma a reforma ekonomická. 

 
Politická reforma – základním nedostatkem českého politického systému je přílišná 

nadvláda politických stran nad občany. Strany na svých kandidátkách stanoví pořadí 

kandidátů, které může volič jen velmi obtížně měnit. Reklamuji však právo občana-voliče do 

tohoto pořadí účinně zasáhnout. Mají-li občané skutečně rozhodnout, komu z navržených 

stranických kandidátů dát svou důvěru, musí především tyto kandidáty znát. Při dnešním 

počtu čtrnácti krajů to nelze. Řešením může být zvýšení počtu volebních okrsků ve volbách 

do Poslanecké sněmovny takovým způsobem, aby v menších okrscích mohl každý občan 

poznat svého kandidáta. Z těchto důvodů navrhuji, aby byl počet volebních okrsků zvýšen 

z dnešních 14 na 35. Znalost kandidátů umožňuje občanům, aby sami rozhodli, který 

z kandidátů pouze slibuje a který již něco skutečně dokázal. Volič by měl mít také právo 

sestavit si vlastní kandidátku, složenou z těchto osobností, a nevázat se pouze na kandidátku 

jediné strany. Tato možnost – tzv. panošování – je u nás již zakotvena v komunálních 

volbách. Dosud ale neplatí pro volby krajské ani celostátní, kde jsme nuceni dát svůj hlas 

kandidátům jediné strany. Další mojí vizí je rozšíření přímé demokracie. Lze ji uplatnit již 

na komunální úrovni tím, že starostové, resp. primátoři nebudou voleni zastupitelstvem, ale 

samotnými občany. Výhodou je odstranění zákulisních machinací při zastupitelské tajné 

volbě. Navrhuji, aby byl zvolen ten, kdo v komunálních volbách obdržel nejvíce 

preferenčních hlasů a má tak největší důvěru občanů. 

 

Ekonomická reforma – preference investic před spotřebou. Základním nedostatkem 

našeho ekonomického systému je vysoký sklon ke spotřebě. Politické strany se často 

podbízejí voličům populistickými sliby, zaměřenými do oblastí spotřeby, a při nedostatku 

zdrojů tak utlumují investice. Před parlamentními volbami v roce 2010 jedna z kandidujících 

stran nabízela starobním důchodcům, že jim v případě svého volebního úspěchu zajistí 

takzvaný třináctý důchod. Při více než dvoumiliónovém počtu starobních důchodců by to 

znamenalo výdaj ze státního rozpočtu přibližně 5 miliard korun. Za těchto 5 miliard by se 

daly postavit domovy s pečovatelskou službou, kterých je krajní nedostatek. Dalo by to 

růstový impuls stavebnictví i odvětvím vybavujícím tyto domovy, zaměstnalo by to ty, kdo by 

tyto domy stavěli a vybavovali, tak ty, kdo by v nich pracovali jako personál. 

 

„Třináctý“ důchod je spotřeba, výstavba domovů s pečovatelskou službou pro starobní 

důchodce je investice. Investice, na rozdíl od spotřeby, vytváří nová pracovní místa 

a snižuje tak nezaměstnanost, tím snižuje výdaje státního rozpočtu nutné na podporu 

v nezaměstnanosti a naopak zvyšuje příjmy státního rozpočtu formou daní a pojištění 

odváděných nově zaměstnanými. Problémem je, že investice nemají volební právo. Méně 

inteligentní voliči dávají přednost laciným slibům, jejichž dlouhodobým důsledkem je nejen 

rostoucí zadlužování, ale i podlomení výkonnosti národního hospodářství. 
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Za nejdůležitější celospolečenskou investici považuji investice do vzdělání. Vzdělání jako 

součást veřejného sektoru nemůže být založeno na komerčních principech. Odmítám placení 

školného na vysokých školách. Místo toho navrhuji systém penalizačních poplatků 

uplatňovaných u málo úspěšných studentů včetně opakování zkoušek, ročníku nebo 

prodlužování doby studia. 

 

Další významnou celospolečenskou investicí je zdravotnictví. Ani zde nemůžeme souhlasit 

s považováním zdravotnictví za druh byznysu. Proto odmítám zavádění poplatků na zdravotní 

péči. Místo toho doporučuji úsporná opatření zejména v oblasti lékové politiky, která 

představuje nejvýraznější část zdravotnických výdajů. Málo se ví, že až dvě třetiny cen léků 

představují patentové poplatky zahraničním farmaceutickým firmám. Proto navrhuji definici 

standardu, bezplatně krytého ze zdravotního pojištění, jehož součástí by byly u běžných 

onemocnění léky s ukončenou patentovou ochranou (generika). 

 

Páteří investic do veřejného sektoru jsou tedy investice do vzdělání a zdravotní péče. Stát 

musí ovšem pečovat o bezpečnost svých občanů, o fungování veřejné dopravy a další aktivity. 

Má-li dostát těmto svým povinnostem, musí nejprve šetřit na vlastních spotřebních výdajích 

a teprve poté doplňovat své zdroje rozpočtovými příjmy. Prvním zdrojem úspor v rámci 

výdajů na vládní spotřebu jsou úspory ve snižování přebujelého státního aparátu. Výdaje na 

státní zaměstnance jsou dnes největší položkou státního rozpočtu. 

 

Druhou oblastí jsou úspory v armádních výdajích. Armáda má plnit své funkce jednak 

v rámci integrovaného záchranného systému, jednak v rámci zahraničních misí v boji proti 

mezinárodnímu terorismu. To však není důvod pro rozsáhlé plýtvání, často doprovázené 

korupcí. Proto navrhuji výraznou redukci armádních výdajů, včetně redukce nepotřebných 

zařízení. Úspoře výdajů by prospělo i sloučení ministerstva obrany a generálního štábu do 

jedné instituce. 

 

Třetí oblastí jsou úpory v sociálních dávkách, které dnes v té či oné formě pobírá zhruba 

polovina obyvatelstva a které mnohdy demotivují k zájmu o práci. Proto navrhuji vázat 

výplatu sociálních dávek na pracovní začlenění příjemců těchto dávek, například formou 

veřejně prospěšných prací. Veškerá úsporná opatření by však působila směšně, kdybychom 

současně připustili pokračující rozkrádání státního i veřejného majetku, ať už je nazveme 

korupcí, nebo tunelováním. Proto navrhuji, aby byl přijat zákon o prokázání původu 

příjmů a majetku a aby majetek získaný nelegálním způsobem byl zabaven. Peníze se 

neztrácejí, pouze se přelévají a nelegálně získaný majetek lze dohledat, nebudou-li tomu 

bránit politické tlaky. 

 

Teprve tehdy, budou-li provedena úsporná opatření a budou-li „ucpány díry“ v předražených 

veřejných zakázkách spojené s korupcí, je možné uvažovat o zvýšení rozpočtových příjmů. 

Tyto příjmy jsou z rozhodující části tvořeny daněmi a pojistným. V souvislosti s důchodovou 

reformou se často hovoří o nutnosti, aby si občané spořili na stáří, třebaže to již dělají tím, že 

si platí důchodové (sociální) pojištění. Navrhuji, aby sociální pojištění bylo zvýšeno o dva 

procentní body a tím se vyrovnal současný deficit důchodového účtu. Starobní důchody by 

měly být valorizovány v souladu s inflací, aby byla zachována jejich kupní síla, a to stejnou 

částkou pro všechny starobní důchodce. Měla by být zrušena omezení bránící důchodcům 

pracovat bez krácení jejich důchodu. 

 

Daně z příjmů fyzických osob by měly být odváděny podle výše příjmu. Navrhuji, aby 

progresivní zdanění bylo odstupňováno podle násobku průměrné mzdy s tím, že 

u čtyřnásobku průměrné mzdy by činily 40 %. Daně z příjmů právnických osob by měly být 

ponechány přibližně na úrovni 20 %, aby nebyly ve své činnosti demotivovány podnikatelské 

subjekty. Nejdůležitější příjmovou položkou je daň z přidané hodnoty. Zde navrhuji 

ponechání snížené sazby DPH pouze pro základní potraviny a léky na úrovni 10 % a zvýšení 

základní sazby DPH na úroveň 25 %. Toto jistě nepopulární opatření u zbytných komodit by 
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vedlo k jejich mírnému zdražení, ale spolu s dalšími opatřeními by mohlo přinést vyrovnané 

rozpočtové hospodaření, a tak zastavit další zadlužování naší země. 

 

Prostředky získané uvedenými opatřeními by v žádném případě neměly být opět 

projedeny. Měly by být investovány do racionálních projektů - dopravní infrastruktury, 

bytové výstavby, opravy kulturních památek. Jedině politika, která za sebou zanechá nové 

užitečné hodnoty, obrazně řečeno „zasadí stromy a postaví domy“, je politikou, která je 

úspěšná. 

 Miloš Zeman 

 

 

 

 

 

 

 


