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Abstrakt  

Diplomová práce Česká média a veřejný euroskepticismus zkoumá rámce veřejného 

euroskepticismu v české mediální a veřejné agendě. Teoreticky je zasazena do rámce 

nastolování agendy a rámcování, který nabízí vysvětlení, jakým způsobem dochází k 

přesunům témat mezi veřejnou, mediální a politickou agendou. Na základě dosavadních 

výzkumů předpokládá, že média nastolují agendu veřejnosti. Cílem práce je 

zodpovědět, jaká je korelace mezi českou mediální a veřejnou agendou v otázce 

veřejného euroskepticismu, jaké euroskeptické rámce mediální agenda do veřejného 

prostoru přináší a jak pronikavé tyto rámce jsou. Pro srovnání obou agend je použita 

typologie veřejného euroskepticismu Catharine Sørensenové, která obsahuje 

ekonomický euroskepticismus, euroskepticismus založený na suverenitě, demokratický 

euroskepticismus a sociální euroskepticismus. Autor přepokládá pozitivní korelaci mezi 

mediální a veřejnou agendou a přítomnost pronikavých témat v mediální agendě. V 

první části je popsán teoretický rámec, tedy teorie nastolování agendy a rámcování. 

Druhá kapitola představuje dosavadní poznatky o euroskepticismu na evropské i české 

úrovni. Ve třetí části je analyzována česká veřejná agenda na základě výzkumu 

veřejného mínění, mediální agenda na základě obsahové analýzy a následně je pro 

srovnání obou agend použita korelační analýza. V závěru autor hodnotí výsledky a 

zasazuje je do kontextu dosavadního výzkumu. Na základě korelační analýzy je 

hypotéza potvrzena. Nejdominantnější jsou rámce euroskepticismu založeného na 



   

suverenitě, což odpovídá i politické agendě, v tomto ohledu reprezentované zejména 

bývalým prezidentem Václavem Klausem. 

 

Abstract 

The diploma thesis Czech media and public euroscepticism examines frames of public 

euroscepticism in Czech media agenda and public agenda. The thesis is framed in 

agenda-setting and framing theory which explains processes of shifting themes between 

public agenda, media agenda and political agenda. Plethora of studies set in agenda-

setting and framing theory has proved correlations between media agenda and public 

agenda. The goal of this diploma thesis is to examine what is the correlation between 

Czech media agenda and public agenda in terms of public euroscepticism, which 

eurosceptic frames are brought in public agenda by media agenda and how pervasive 

those frames are. For the comparison of agendas is used the typology of public 

euroscepticism by Catharine Sørensen which consists of economic euroscepticism, 

euroscepticism based on sovereignty, democratic euroscepticism and social 

euroscepticism. Author postulates positive correlation between media agenda and public 

agenda and presence of pervasive frames in media agenda. The first part describes the 

theoretical frame of the thesis, the agenda-setting and framing theory. The second 

chapter presents existing research about euroscepticism on EU and Czech level. The 

third part describes the Czech public agenda based on the public opinion research, 

examines the media agenda by content analysis and compares both agendas by the 

correlation analysis. The results are discussed and set in the context of existing research 

in the conclusion. The hypothesis was confirmed by the analysis. The most dominant 

were frames of euroscepticism based on sovereignty which correlates also with political 

agenda, in this respect represented particularly by former president Václav Klaus. 
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Úvod 

Vztah mezi občany Evropské unie a unijními institucemi se v posledních 

desetiletích stal jedním z nejdůležitějších témat evropské integrace. Neúspěšná 

referenda v Dánsku v roce 1992 o přijetí Maastrichtské smlouvy (spolu s velmi těsným 

souhlasem ve Francii), ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku v roce 2005 a 

Lisabonské smlouvy v Irsku v roce 2008 zvýšila roli veřejnosti ve formování evropské 

integrace. Do veřejné debaty se dostala otázka legitimity nadnárodních institucí. S tím 

souvisí i vzestup veřejného euroskepticismu a posílení euroskepticismu na politické 

úrovni. Ten se pomalu dostává z okrajů politického spektra do mainstreamu a 

euroskeptické strany se stávají členy vládních koalic v jednotlivých členských státech. 

 

Euroskepticismus na politické úrovni je kvůli bývalému prezidentovi Václavu 

Klausovi i bývalé vládě Petra Nečase v českém kontextu viditelnější, nemůže ovšem 

existovat nezávisle na veřejné agendě. V rámci členských zemí střední a východní 

Evropy má česká veřejnost podle údajů Eurobarometru z let 2004, 2009 a 2014 

k Evropské unii dlouhodobě jeden z nejvíce euroskeptických postojů123. Příčiny tohoto 

fenoménu zatím nebyly příliš akademicky zkoumány. Přitom s avizovanou změnou 

přístupu České republiky k Evropské unii, kterou při svém nástupu v lednu 2014 

ohlašovala vláda sociálně-demokratického premiéra Bohuslava Sobotky, se toto téma 

stává jedním z nejdůležitějších v domácím kontextu evropské integrace.  

 

V možnostech diplomové práce samozřejmě není možné uspokojivě odpovědět 

na komplexní otázku, jaké jsou příčiny českého veřejného euroskepticismu. V daném 

rozsahu se nemůže pojmout více než jeden partikulární problém. Při hledání 

determinant veřejného mínění se jako jeden z nejdůležitějších dá předpokládat vliv 

masových médií. Ta jsou totiž pro valnou většinu občanů základním zdrojem informací 

o Evropské unii, a proto se dá očekávat i větší inklinace k přijetí rámců, ve kterých se 

EU zobrazuje. Spojitost mezi mediální a veřejnou agendou v mediálních studií v rámci 

                                                 
1 „Eurobarometer 62,“ European Commission, přístup získán 12. května 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb_62_en.pdf. 
2  „Standard Eurobarometer 72,“ European Commission, přístup získán 8. března 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_vol1_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb_62_en.pdf


   

 

3 

  

teorie nastolování agendy prokázalo mnoho obsahových analýz. Ty ovšem 

předpokládají, že přenášení agendy je úspěšné na základě toho, nakolik je téma 

pronikavé, tedy nakolik je vyšší pravděpodobnost, že ho veřejnost přijme za své. To je 

determinované na základě několika faktorů vyplývajících z kontextu, ve kterém se 

agendy přenáší. Teorie nastolování agendy ovšem v zásadě předpokládá vysokou 

pozitivní korelaci mezi mediální a veřejnou agendou. 

 

Výzkumné otázky této diplomové práce zní: Jaká je korelace mezi českou 

mediální a veřejnou agendou v otázce veřejného euroskepticismu? Jaké euroskeptické 

rámce mediální agenda do veřejného prostoru přináší? Jak pronikavé tyto rámce jsou? 

Na základě uvedených informací autor předkládá hypotézu, že česká mediální agenda o 

Evropské unii přináší pronikavé rámce veřejného euroskepticismu a mezi ní a veřejnou 

agendou bude v našem měření existovat pozitivní korelace. 

 

V první kapitole autor práce představí teoretická východiska – nastolování 

agendy (agenda-setting) a rámcování (framing), která využívají mediální i politologická 

studia. Zhodnotí i roli médií ve společnosti. Bude představena metoda, na základě které 

budou mediální a veřejná agenda srovnávány. Druhá část bude základem pro určení 

pronikavosti mediální agendy. Bude představena diskuze o pojmu euroskepticismu, jeho 

historickém vývoji, možných příčinách a podobách. Bude popsána typologie veřejného 

euroskepticismu Catharine Sørensenové. Následně se autor zaměří na euroskepticismus 

v České republice. Bude zkoumat i vztah české politické elity k evropské integraci. 

Politická úroveň je vzhledem ke své dominanci při určování agendy v této oblasti velmi 

důležitá. Zároveň autor představí dosavadní poznatky o vztahu mezi mediální a 

veřejnou agendou v ostatních členských státech. Třetí část do typologie veřejného 

euroskepticismu zakotví výsledky výzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum 

veřejného mínění. Ty následně srovná s výsledky obsahové analýzy mediální agendy 

z měsíce předcházejícího provedenému průzkumu a toto srovnání kvantifikuje pomocí 

korelační analýzy. V závěru autor tyto výsledky zasadí do kontextu dosavadního 

výzkumu a určí validitu úvodních hypotéz. 

 

                                                                                                                                               
3 „Standard Eurobarometer 82,“ European Commission, přístup získán 8. března 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_first_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_first_en.pdf
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Rozbor literatury 

Teorie nastolování agendy je v literatuře mediálních i politologických studií 

rozsáhle zkoumána. Od konce šedesátých let se v obou oborech tento koncept vyvíjel 

odděleně. Spojení těchto dvou směrů proběhlo až v letech devadesátých v knize 

Agenda-Setting, jejímiž autory jsou James Dearing a Everett Rogers4. Jejich model je 

založený na cyklickém vzájemném ovlivňování politické, mediální a veřejné agendy.  

 

V rámci české politologie je teorie nastolování agendy do velké míry nevyužité a 

zůstává doménou mediálních studií a sociologie. Nejlepší přehled o konceptu 

nastolování agenda-settingu přináší kniha Nastolování agendy od Františka Kalvase, 

která zkoumá vzájemný vliv mediální a veřejné agendy a možnosti určení kauzálních 

procesů mezi nimi5.  

 

Podobně jako teorie nastolování agendy je i koncept rámcování používaný ve 

více oborech sociálních věd. V rámci zkoumání masové komunikace se různé definice 

rámcování objevovaly už od počátku sedmdesátých let, byly ovšem do velké míry 

roztříštěné a volně zaměňovaly pojmy rámcování, rám a rámec6. Návrh jednotného 

paradigmatu přinesl až Robert Entman ve svém článku Framing: Toward Clarification 

of a Fractured Paradigm, v němž obsažená definice bude využívána v této diplomové 

práci7.  

 

V knize Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. 

Foreign Policy Entman svoje pojetí rámců dále rozvádí, shrnuje dosavadní užívání 

tohoto pojmu a uvádí výsledky psychoneurologických studií a experimentálních pokusů, 

které se fenoménem rámcování zabývaly8. Navíc zde uvádí svůj kaskádový model, 

který dobře vysvětluje informační hierarchii v demokracii. Přestože se tato monografie 

zabývá primárně americkým politickým systémem, je tento koncept dobře aplikovatelný 

i v českém kontextu. 

 

                                                 
4 James Dearing a Everett Rogers, Agenda-setting (Londýn: SAGE, 1996). 
5 František Kalvas, Nastolování agendy (Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2009). 
6 Paul D´Angelo, „News framing as a Multiparadigmatic Research Program: Response to Entman,“ 

Journal of Communication 52 (2002): 870. 
7 Robert Entman, „Towards Clarification of a Fractured Paradigm,“ Journal of Communication 43 (1993): 

51-58. 
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Další důležitou publikací shrnující akademickou diskuzi o konceptu rámcování 

je sborník Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the 

Social World editovaný Stephenem Reesem9. Uvádí řadu empirických studií 

dokládajících relevanci obou konceptů. Zároveň poskytuje vhled do chápání rámce jako 

mocenského prostředku v politickém systému. 

 

Jediná komparace mediální a veřejné agendy byla v českém kontextu 

představena v knize Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace 

veřejné sféry editované Markétou Škodovou a Vlastimilem Nečasem10. Obsahově i 

časově rozsáhlý výzkum (podpořený z grantu Akademie věd České republiky) potvrdil 

hypotézu, podle které česká média nastolují agendu veřejné debaty, i když jsou zároveň 

sama v menší míře veřejnou agendou ovlivňována. 

 

Typologie euroskepticismu využitá v obsahové a korelační analýze je založena 

na studii Catharine Sørensenové Euroscepticism: A conceptual analysis and a 

longitudinal, cross-country examination of public scepticism towards the European 

Union, která zkoumá veřejný euroskepticismus v Dánsku, Francii a Velké Británii a 

která představuje výjimečnou a komplexní typologii negativního vztahu k Evropské unii 

ve veřejné agendě11. Dosavadní typologie euroskepticismu se totiž zabývaly 

euroskepticismem hlavně v politické rovině. 

 

Další důležitou publikací o euroskepticismu je Understanding Eurosceptcism od 

Cécile Leconteové, která shrnuje dosavadní typologie euroskepticismu a jeho vývoj od 

počátku evropské integrace12. Na rozdíl od Sørensenové ovšem tolik nezkoumá veřejný 

euroskepticismus. 

 

                                                                                                                                               
8 Robert Entman, Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign Policy (Chicago: The University of 

Chicago Press, 2004). 
9 Stephen Reese, Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social 

World (Mahwah: Lawrence Erblaum, 2003). 
10 Markéta Škodová a Vlastimil Nečas. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace 

veřejné sféry (Praha: Professional Publishing, 2009). 
11 Catharine Sørensenová, „To Love or Not to Love . . . Notes on Public Euroscepticism,“ in 

Euroscepticism and European Integration, ed. Krisztina Arató a Petr Kaniok (Záhřeb: Political Science 

Research Centre, 2009). 
12 Cécile Leconteová, Understanding Euroscepticism (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010). 
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Nejdůležitější studií o euroskepticismu v českém kontextu je sborník 

Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v 

letech 2004-2010, který editovala Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti13. Na důkladném 

teoretickém základu vykonal tým autorů obsáhlou analýzu zkoumající českou veřejnou 

debatu o ratifikaci Lisabonské smlouvy na politické, mediální a veřejné úrovni. 

Posledně jmenovaná agenda je ovšem zkoumána pouze velmi omezeně skrze obsahovou 

analýzu diskuzí pod zpravodajskými články.  

 

Důležité informace o vztahu české politické elity k evropské integraci poskytují 

Dan Marek a Michael Baun v knize The Czech Republic and the European Union14. Zde 

představují důkladný rozbor české politické debaty o této oblasti po roce 1989. Dotýkají 

se i otázky příčin českého euroskepticismu a za jednu z hlavních označují českou 

národní identitu. Tato kapitola je ovšem do velké míry založená na vlastním 

subjektivním pohledu a ne na základě důkladného akademického výzkumu. 

 

Mats Braun v knize Modernisation Unchallenged: The Czech Discourse on 

European identity pomocí induktivní analýzy zkoumal český diskurz o evropské 

integraci, ve kterém jako jeho hlavní rámce určil Evropskou unii jako prostředek 

k modernizaci České republiky a Evropskou unii jako ohrožení české národní 

suverenity15. Jeho výzkum je díky důkladné analýze dobrým vodítkem pro určení 

dominantních rámců v české politické diskuzi. 

 

Kapitola The Grass is Always Greener . . . : Mass Attitudes toward the 

European Union in the Czech and Slovak Republics od Petra Kopeckého a Joopa van 

Holsteyna v knize Public Opinion, Party Competition, and the European Union in Post-

Communist Europe editované Robertem Rohrschneiderem a Stephenem Whitefieldem 

poskytuje doplňující informace o tématu Evropské unie v české veřejné agendě před 

vstupem v roce 200416. Na českém a slovenském případu představuje hypotézu, podle 

                                                 
13 Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti, Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu 

v České republice v letech 2004-2010 (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012). 
14 Dan Marek a Michael Baun, The Czech Republic and the European Union (Abingdon: Routledge, 

2011).  
15 Mats Braun, Modernisation Unchallenged: The Czech Discourse on European identity (Praha: Institute 

of International Relations, 2008). 
16 Petr Kopecký a Joop van Holsteyn, „The Grass is Always Greener: Mass Attitudes toward the 

European Union in the Czech and Slovak Republics,“ in Public Opinion, Party Competition, and the 
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které stav ekonomiky a politické kultury negativně koreluje s podporou evropské 

integrace, jež může být úspěšné aplikovatelná na příkladu východobalkánských 

členských zemí, problematická by však už byla například v případě Pobaltí. To 

poukazuje na limity vysvětlení příčin euroskepticismu pouze skrze ekonomické faktory. 

 

Ty byly využity také ve studii o euroskepticismu od Marcela Lubberse a Peera 

Scheeperse prezentované v článku Divergent Trends of Euroscepticism in Countries and 

Regions of the European Union17. Podle výsledku analýzy hledající příčiny 

euroskepticismu na základě výzkumů veřejného mínění a mediálního obsahu představili 

ve vztahu mediální a veřejné agendy tezi, že větší mediální pozornost tématům 

Evropské unie přináší pozitivnější pohled na evropskou integraci v případě, kdy je země 

čistým příjemcem unijního rozpočtu. Ovšem mediální pokrytí bylo jenom jednou 

z proměnných širšího modelu a jeho měření bylo založeno pouze na počtu článků 

referujících o Evropské unii.  

 

 Z mediálního hlediska hlubší analýza A Spiral of Euroscepticism: The Media´s 

Fault? Claese de Vreeseho se soustředí výhradně na vztah mediální a veřejné agendy18. 

Pomocí experimentu autor dospěl k tomu, že nizozemské a dánské publikum 

prokazovalo větší podporu evropské integraci, pokud bylo vystaveno většímu počtu 

mediální agendy o Evropské unii, která nebyla rámcována jako „strategický boj“. To 

naznačuje, že ekonomické determinanty rozhodně nejsou jediným ovlivňujícím 

faktorem euroskepticismu a že velký vliv může mít i to, jakou agendu o Evropské unii 

média nastolují a do jakých rámců ji zasazují. 

 

Data pro analýzu veřejné agendy jsou získána z průzkumu Naše společnost 

Centra pro výzkum veřejného mínění, který byl proveden mezi 7. a 14. dubnem 2014, 

v době před volbami do Evropského parlamentu, kdy se dala předpokládat větší veřejná 

debata o tématech evropské integrace.  

 

                                                                                                                                               
European Union in Post-Communist Europe, ed. Robert Rohrschneider a Stephen Whitefield 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009). 
17 Marcel Lubbers a Peer Scheepers, „Divergent trends of euroscepticism in countries and regions of the 

European Union,“ European Journal of Political Research 49 (2010): 787-817. 
18 Claes de Vreese, „A Spiral of Euroscepticism: The Media´s Fault?“ Acta Politica 42 (2007): 271-286. 
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Výzkumný vzorek pro analýzu mediální agendy pochází z databáze Newton 

MediaSearch po hledání na základě hesla „Evropská unie OR EU“. Časově ohraničený 

je měsícem předcházejícím průzkumu veřejného mínění, konkrétně obdobím mezi 6. 

březnem a 6. dubnem 2014. Vybráno je deset médií, které česká veřejnost považuje za 

nejdůvěryhodnější na základě průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 

2009, který obsahuje nejnovější volně dostupně dostupná data k této otázce. Tyto 

výsledky budou váženy na základě důvěry a podle typu média i čtenosti, návštěvnosti, 

poslechovosti a sledovanosti. 

 

Prvotní inspiraci pro spojení průzkumů veřejného mínění Centra pro výzkum 

veřejného mínění a typologie veřejného euroskepticismu Catherine Sørensenové získal 

autor z diplomové práce Michaely Skibové Veřejný euroskepticismus v České 

republice19.  

 

1. Teoreticko-metodologický rámec 

1.1. Nastolování agendy 

 Koncept nastolování agendy vznikl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 

souběžně v politologii (Roger Cobb a Charles Elder) a mediálních studiích (Maxwell 

Combs a Donald Shaw). Vychází z představy, že masmédia přenášejí do mysli publika 

obrazy reálného světa. Ty, které jsou médii označovány jako důležité, jsou za podstatné 

považovány i recipienty mediálních sdělení. Uvedení pojmu nastolování agendy je 

spojené s návratem teorie mocných médií v 70. letech minulého století. Masová média 

mají podle tohoto myšlenkového proudu „na příjemce, a potažmo celou společnost, 

spíše dlouhodobý a nepřímý, než bezprostřední a okamžitý vliv (např. působení většího 

množství mediálních sdělení v průběhu delšího časového období)"20. Politologická 

větev nastolování agendy zase více akcentovala tento koncept jako ukázku moci 

v politickém procesu.  

 

Zatímco Cobb s Elderem se zaměřovali zejména na politickou sféru, Combs se 

Shawem zkoumali agendu mediální a veřejnou. V textu Agenda-setting: Function of 

                                                 
19 Michaela Skibová, „Veřejný euroskepticismus v České republice“ (Diplomová práce, Masarykova 

univerzita, 2012). 
20 Škodová a Nečas, Veřejná a mediální agenda, 12. 
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Mass Media popisují výsledky takzvané Chapel Hill Study srovnávající mediální a 

veřejnou agendu během předvolební kampaně amerických prezidentských voleb roku 

196821. Do analýzy bylo vybráno 100 nerozhodnutých voličů zapsaných na volebních 

registrech, u kterých existoval předpoklad, že budou nejvíce sledovat média, aby získali 

informace pro rozhodnutí v prezidentských volbách. Studie prokázala silnou korelaci 

mezi tématy, která se v průběhu kampaně objevila v médiích a těmi, které dotazovaná 

veřejnost považovala za podstatné. Podobné spojení mezi mediální a veřejnou agendou 

prokázalo přes 200 studií prováděných v různých prostředích, v krátkodobých i 

dlouhodobých analýzách, které zkoumaly různé typy médií22. 

 

V České republice se uskutečnil jediný výzkum agenda-settingu zaměřený na 

komparaci mediální a veřejné agendy, který byl publikován v knize Markéty Škodové a 

Vlastimila Nečase Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné 

sféry. Byl provedený na základě masivního dotazníkového šetření a v rámci delšího 

časového horizontu. V něm se potvrdila role českých médií jako ústředního aktéra 

nastolování agendy, který ovlivňuje preferováním určitých témat jejich přítomnost ve 

veřejné agendě23. 

 

Mediální, veřejnou a politickou sféru na poli nastolování agendy spojili až James 

Dearing a Everett Rogers. V knize Agenda-Setting představili model složený ze tří 

agend – politické, veřejné a mediální, které se cyklicky navzájem ovlivňují. Termín 

„agenda“ definují jako „sadu veřejných problémů, které jsou komunikované jako 

hierarchicky uspořádané dle důležitosti v určitém časovém bodě“, a s touto definicí 

bude pracovat i tato práce24.  

 

Dearing s Rogersem nastolování agendy pokládají za politický proces a jako 

takový by podle nich měl být i zkoumán. Ať už agendu nastolují média, veřejnost nebo 

politici, v obecném smyslu se vždy jedná o vytyčování určitých cílů, kterých by měla 

dle mínění nastolujících společnost dosáhnout25. Vzhledem k omezenému mediálnímu 

prostoru může mít nastolování agendy často podobu hry s nulovým součtem. S vyšší 

                                                 
21 Maxwell McCombs and Donald Shaw, „The Agenda-setting Function of Mass Media,“ Public Opinion 

Quarterly 36 (1972): 176-187. 
22 Dearing a Rogers, Agenda-Setting, 1. 
23 Škodová a Nečas, Veřejná a mediální agenda, 132. 
24 Dearing a Rogers, Agenda-Setting, 2. 
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frekvencí tématu v agendě se zvyšuje šance, že bude přijato jako důležité do veřejného 

prostoru.   

 

V akademické debatě existují celkem tři pohledy na vztah mediální a veřejné 

agendy. Už zmiňovaní McCombs a Shaw jsou představiteli myšlenkového směru, podle 

kterého se agenda veřejnosti nastoluje skrze média. Tu částečně prokázali v další studii 

předcházející prezidentským primárkám v roce 197226. Na základě detailního 

dotazníkového průzkumu, který zkoumal, jaká média konkrétní jedinec sledoval, a dvou 

časově vzdálených analýz, došli k závěru, že média více ovlivňují veřejnou agendu než 

naopak. Mediální agenda v časovém bodu 1 totiž výrazně více korelovala s agendou 

veřejnosti v časovém bodu 2, než veřejná agenda v časovém bodu 1 s agendou médií 

v časovém bodu 2. Problematické ovšem je, že veřejná agenda mezi body 1 a 2 se téměř 

nezměnila. Kauzalita tedy rozhodně nebyla přesvědčivě prokázána. Tyto dva časové 

body od sebe ale oddělovalo pouze šest měsíců. Pozdější výzkum poukazuje na to, že 

média nastolují agendu spíše v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

 Hans-Bernd Brosius a Hans Mathias Kepplinger zdůrazňují dvojstrannou 

kauzalitu, ve které vedle nastolování agendy médii veřejnost zároveň nastoluje agendu 

pro média27. Podle jejich výzkumu je směr příčinnosti závislý na tom, o jaké téma se 

jedná. Veřejnost nastolovala agendu v oblastech, u kterých se obecně dala předpokládat 

větší přímá zkušenost – v otázce důchodů, veřejného dluhu a veřejné bezpečnosti. 

Média naopak určovala agendu více ve věcech, ve kterých je veřejnost na médiích více 

závislá – dodávkách energie, obraně, ochraně životního prostředí a evropských 

politikách.  

 

To se shoduje s teoretickými závěry, které Maxwell McCombs představil spolu 

s Amy Reynoldsovou v textu News influence on our pictures of world28. Témata 

mediální agendy rozdělili na obtěžující a neobtěžující. S těmi prvními má publikum 

přímou zkušenost a je mediální agendou méně ovlivnitelné. Příkladem může být 

                                                                                                                                               
25 Kalvas, Nastolování agendy, 8. 
26 Maxwell McCombs a Donald Shaw, The Emergence of American Political Issues (St. Paul: West, 

1977). 
27 Hans-Bernd Brosius a Hans Matthias Kepplinger, „The Agenda-Setting Function of Television News: 

Static and Dynamic Views,“ Communication Research 17 (1990): 183-211. 
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například téma inflace, ve kterém má s největší pravděpodobností na jedince největší 

vliv přímá osobní zkušenost. S neobtěžujícími záležitostmi má publikum zkušenost 

pouze přes média. Podle McCombse a Reynoldsové v takovém případě existuje větší 

pravděpodobnost, že veřejná agenda bude mediální agendou ovlivněna.  

 

Tento koncept vychází z psychologické potřeby orientace, snaze pochopit své 

okolí na straně publika. Potřeba orientace je závislá na dvou faktorech. Prvním je 

relevance pro daného člověka, nebo pro širší společnost. Druhou je nejistota, která 

označuje nedostatek informací o konkrétním tématu. Jak píše McCombs, „čím větší je 

potřeba jednotlivce orientovat se v oblasti veřejných věcí, tím je pravděpodobnější, že 

bude naslouchat agendě masových médií“29. S vyšším vzděláním tato potřeba orientace 

roste. 

 

Protože mediální publikum většinu informací nemůže získávat osobně, je závislé 

na tom, jaký výběr informací mu média přinesou a určí, které si zasluhují pozornost30. 

Dobrým příkladem jsou zprávy ze zahraničí, ale vliv je vždy samozřejmě silně 

ovlivněný konkrétním lokálním kontextem (například veřejnost států Beneluxu má 

mnohem větší přímé zkušenosti s Evropskou unií než veřejnost česká)31.  

 

Existují tři základní koncepty toho, jak proces nastolování agendy probíhá. 

Prvním je paměťový koncept, podle kterého se opakováním témata dostávají do paměti 

publika a to je potom pravděpodobněji označí jako důležitá. Druhý je koncept důvěry 

v mediální instituce, který předpokládá, že ve chvílí, kdy má veřejnost určit důležitá 

témata, obrací se na média jako na autoritativní zdroje pro určení významnosti. Třetím 

je koncept šancí a individuálních priorit. Mediální prostor podle tohoto vysvětlení 

zvyšuje šanci, že se určité téma stane podstatným, jak píše František Kalvas v knize 

Nastolování agendy: "nemůžeme mít názor na něco, o čem nevíme, že existuje"32.  

 

                                                                                                                                               
28 Maxwell McCombs a Amy Reynoldsová, „News influences on our pictures of the world,“ in Media 

Effects: Advances in Theory and Research, ed. Jennings Bryant a Dolf Zillmann (Mahwah, Lawrence 

Erblaum Associates Publishers, 2002): 1-18. 
29 Maxwell McCombs, Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění (Praha: Portál, 2009). 
30 Brian McNair, An Introduction to Political Communication (Londýn: Routledge, 2003). 
31 Kalvas, Nastolování agendy, 30. 
32 Ibid., 28. 
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Dalšími výraznými přispěvateli do debaty o nastolování agendy jsou Roy Behr a 

Shanto Iyengar. Ti ve svých pracích snižují význam příčinnosti mezi veřejnou a 

mediální agendou. Podle nich je důležité brát v úvahu národní specifika zkoumané 

problematiky a to zejména ekonomické aspekty. Ty jsou podle nich hlavním 

determinantem toho, jakou agendu média nastolují33. Behr a Iyengar varují před 

prováděním analýz ignorujících vnější podmínky reálného světa. Na druhou stranu, 

množství autorů mezi externími faktory a mediální agendou nalezlo ve svých studiích 

pouze nízké korelace včetně zmiňovaného Dearinga a Rogerse nebo Raye 

Funkhousera3435.  

 

V rámci tématu této diplomové práce se dá předpokládat, že veřejnost s tématy 

Evropské unie nebude mít velkou přímou zkušenost, bude tedy pravděpodobné, že bude 

v této oblasti více náchylná k přejímání mediální agendy. Vzhledem k faktoru relevance 

lze zároveň přepokládat vyšší pozornost pro regulace, které ovlivňují každodenní život 

mediálního publika. Podle dokumentu ČR a EU v roce 2015: Výsledky průzkumu 

veřejného mínění a výzvy pro rok 2015 vypracovaného agenturou Ipsos pro Úřad vlády 

uvedlo z 1005 respondentů na otázku „Myslíte si, že sdělovací prostředky v ČR 

informují o situaci v Evropské unii dostatečně?“ 2 procenta možnost „rozhodně ano“, 

20 procent „spíše ano“, 56 procent „spíše ne“, 17 procent „rozhodně ne“ a 3 procenta 

„nevím, nedokážu říci“36. To naznačuje, že veřejnost se v otázkách evropské integrace 

cítí spíše nedostatečně informačně vybavená, proto se dá předpokládat větší potřeba 

orientace, a tedy i větší pronikavost mediální agendy. 

 

1.2. Rámcování 

Veskrze kvantitativní teorie nastolování agendy byla později doplněna i o 

koncept rámcování, který je považován za souběžný a komplementární s teorií 

nastolování agendy. Pojem rámcování se poprvé objevil v dílech sociologa Ervinga 

                                                 
33 Roy Behr a Shanto Iyengar, „Television news, real-world clues, and changes in the public agenda,“ 

Public Opinion Quarterly 49 (1985): 38-57. 
34 Dearing a Rogers, Agenda-Setting. 
35 Roy Funkhouser, „The Issues of the Sixties: An Exploratory  Study in the Dynamics of Public 

Opinion,“ Public Opinion Quarterly 37 (1973): 95-118.  
36 „Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015,“ Úřad vlády České republiky, přístup 

získán 30. dubna 2015, http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/CR-a-EU-v-roce-2015---

na-web.pdf. 

http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/CR-a-EU-v-roce-2015---na-web.pdf
http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/CR-a-EU-v-roce-2015---na-web.pdf
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Goffmana a antropologa Gregoryho Batesona na počátku sedmdesátých let37. Maxwell 

McCombs a Salma Ghanemová rámcování považují za druhou úroveň nastolování 

agendy, kde se vedle důležitosti jednotlivých témat přenášejí i jejich atributy38. Podle 

konceptu příjemci médií nereagují jen na to, zda je téma považováno za důležité, ale i 

způsob, jakým je prezentováno. Studie Candidate Images in Spanish Elections: Second-

level Agenda-Setting Effects, kterou McCombs provedl spolu s Juan-Pablem Llamasem, 

Esteban-Lopezem Escobarem a Federicem Reyem, zkoumala přenášení těchto atributů 

ve dvou kategoriích. Kognitivní atributy byly založené na jednotlivých politických 

postojích, ideologii a osobních zkušenostech39. Další kategorií byly citové atributy 

k jednotlivým tématům – pozitivní, neutrální a negativní. Analýza prokázala korelaci 

těchto atributů, a to zejména v citové kategorii.  

 

Rámce podle Stephena Reese můžeme definovat jako „organizační principy, 

které jsou sociálně sdílené a trvalé v čase, které fungují symbolicky, aby významně 

strukturovaly sociální svět“40. Rámce jsou podle jeho chápání abstraktní principy, které 

nejsou shodné s texty, skrze které se rámce projevují. Skrze základní podvědomé 

psychologické tendence povzbuzují myšlení publika o rámcovaném tématu určitým 

způsobem. Robert Entman definuje rámcování jako „výběr některých aspektů vnímané 

reality a jejich zdůraznění v komunikovaném textu, čímž se prosazuje určitá definice 

problému, kauzální interpretace, morální hodnocení anebo doporučení řešení“41. 

Zatímco některé charakteristiky tématu jsou zdůrazňovány, jiné naopak zanikají, čímž 

se vytváří jednolitý příběh. Praktickým příkladem v rámci námi zkoumané oblasti může 

být referování médií o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti. V omezeném 

obsahovém prostoru může novinář akcentovat buď krátkodobé náklady, nebo 

dlouhodobé úspory. Veřejnost tak získává informace pouze o určitých aspektech 

referované problematiky, rámce jim ale na druhou stranu pomáhají interpretovat 

vnímanou realitu. Podle toho, jaký má recipient k vybraným charakteristikám postoj, 

pak také celou problematiku hodnotí. Rámcování tedy ovlivňuje to, jakým způsobem 

                                                 
37 Reese, Framing Public Life, 7. 
38 Maxwell Mccombs a Salma Ghanemová, „The Convergence of Agenda Setting and Framing,“ in 

Framing Public Life, ed. Stephen Reese, Oscar Gandy a August Grant (Mahwah: Lawrence Erblaum 

Associates, 2001), 69. 
39 Maxwell McCombs, Juan-Pablo Llamas, Esteban Lopez-Escobar a Federico Rey, „Candidate Images in 

Spanish Elections: Second-level Agenda Setting Effects,“ J&MC Quarterly 74 (1997): 703-717. 
40 Reese, Framing Public Life, 11. 
41 Entman, „Towards Clarification of a Fractured Paradigm,“ 52. 
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veřejnost o daném tématu přemýšlí. Zároveň ale není možné se mu vyhnout, protože 

z média nemůžou postihnout všechny aspekty reality a komplexních problémů.  

 

Robert Entman rozlišuje dva typy rámců, substantivní a procedurální. První 

kategorie podle něj vykonává alespoň dvě z následujících funkcí při informování o 

událostech, záležitostech nebo aktérech: označování problematičnosti, identifikování 

příčin, přenášení morálního posouzení problému nebo prosazování řešení, které by měly 

vést k odstranění problému nebo zlepšení situace42. Procedurální rámce popisují, jakou 

legitimitu mají jednotliví političtí aktéři na základě jejich techniky, úspěchu a 

reprezentativnosti. Do této kategorie spadají rámce, ve kterých je politická debata 

popisována jako souboj, hra s nulovým součtem. Jak ale vlastně rámce odlišit od zbytku 

zpráv? Rámce jsou podle Entmana schopné stimulovat podporu nebo odpor vůči 

jednotlivým stranám politického konfliktu43. Jejich síla závislá na tom, v jakém rozsahu 

jsou tyto rámce uplatňovány a jakou mají v daném kontextu kulturní rezonanci, přičemž 

druhý faktor je důležitější. Tyto rámce využívají termíny, které jsou v kontextu známé, 

jasně srozumitelné a nesou v sobě emocionální náboj. Ten má větší potenciál zasáhnout 

publikum v nadbytku mediálních informací, protože rozum a emoce k sobě nestojí 

v protikladu, ale jsou provázané44. Důležitost jednotlivých rámců je přenášena 

rozsahem, v jakém se objevují, a to především díky opakování. To neznamená, že divák 

rámce nemá možnost kriticky hodnotit nebo odmítat, myšlenkové rámce se ovšem i tak 

dostávají do jeho myšlenkových pochodů. V rámcích jsou využívány různé techniky 

jako například metafory, historické příklady, vyobrazení, zdůraznění určitých 

charakteristik problémů45. Jak píše George Lakoff v knize Political Mind, „pokud 

slyšíme stejné vyjadřování znovu a znovu, budeme více a více přemýšlet v pojmech 

rámců a metafor aktivovaných takovým jazykem. A nezáleží na tom, jestli tato slova 

negujeme nebo zpochybňujeme, stejné rámce nebo metafory jsou aktivovány a tím 

posíleny“46.  

 

                                                 
42 Entman, Projections of Power, 6. 
43 Ibid. 
44 Joseph Paul Forgas, „Impact of mood, framing and need for cognition on decision makers´ recall and 

confidence,“ Journal of Behavioral Decision Making 17 (2004): 59-74. 
45 William Gamson a Andre Modigliani, „Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power,“ 

American Journal of Sociology 95 (1989): 1-37. 
46 George Lakoff, Political Mind (Londýn: Viking Penguine, 2008), 15. 
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Tyto rámce se do mysli publika přetavují jako shluky myšlenek a pocitů, které se 

vážou ke konkrétnímu tématu. Tyto shluky se spojují do znalostních sítí. Tato spojení 

pak při vyvolávání spouští proces, který Entman nazývá „rozšiřující se aktivace“47. 

První vzpomínka či pocit vyvolávají sérii dalších. Je proto velmi podstatné, v jakém 

rámci je určitá osoba, událost nebo jev zasazen jako první, protože retrospektivně se 

vytvořené myšlenkové rámce už jen obtížně přetváří. Entman vyjmenovává motivace 

v tomto modelu rozšiřující se aktivace. Aby veřejnost zprávu postihla, musí znamenat 

„vážnou hrozbu pro její hodnoty“ nebo dosahovat dostatečného rozsahu či kulturní 

rezonance48.  

 

Podle Pavlíny Tabery „přenos objektů z mediální agendy do veřejného mínění 

rozhodně není přímočarý a existují struktury, které tento proces posilují, nebo jej také 

mohou oslabit“49. Podle ní se zkoumáním těchto procesů dá vysledovat dynamika moci 

ve společnosti podle toho, kdo a jak dokáže ovlivnit významnost tématu. Vzhledem 

k tomu, jakou má politická elita v mnoha oblastech informační monopol (včetně námi 

sledované oblasti Evropské unie), vládne velkým vlivem na formování jednotlivých 

rámců, které jsou spojeny s jimi nastolovaným tématem. Jsou tak na vrcholu 

kaskádového modelu, který představil Robert Entman. Pokud novináři takové rámce 

budou přijímat z více zdrojů bez kontradikce, existuje větší pravděpodobnost, že je sami 

přenesou do mediální agendy. V tomto ohledu je samozřejmě důležité postavení 

v informační hierarchii. Například prezident nebo předseda vlády bude mít větší 

možnosti prosazovat svoje myšlenky a s nimi spojená mentální spojení než řadový 

poslanec vládní koalice. V některých tématech, jakou je například právě i téma evropské 

integrace, disponuje politická elita informačním monopolem. Stejně tak mediální 

produkty, které jsou považovány za kvalitní a důvěryhodné, budou mít v tomto ohledu 

větší sílu než bulvární tisk a jejich agenda se může pravděpodobněji přinést i do 

ostatních mediálních titulů50.  

 

                                                 
47 Entman, Projections of Power, 7. 
48 Ibid., 13. 
49 Pavlína Tabery, „První a druhý stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) a 

vypíchnutí (priming),“ in Agenda-Setting: teoretické přístupy, ed. Markéta Škodová (Praha: Sociologický 

ústav AV ČR, 2008), 38. 
50 Entman, Projections of Power, 14. 
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Studie prokázaly, že způsob, jakým o věci veřejnost přemýšlí, může být 

mediálním rámcováním ovlivněný51. Jiné rámcování stejných událostí může mít zásadní 

vliv na to, jakým způsobem publikum přijme danou informaci. Amos Tversky a Daniel 

Kahneman pomocí experimentu zkoumali, jak publikum přijímá řešení hypotetické 

zdravotnické krize, která by měla ohrozit 600 lidí. Respondenti ve dvou výběrech ze 

dvou řešení více preferovali řešení, které zmiňovalo 200 zachráněných životů oproti 

řešení, které by vedlo ke 400 úmrtí52. Preferovali tak řešení se stejným výsledkem, které 

ovšem nebylo spojené se smrtí. To ilustruje, jak jen pouhé lehce změněné vyjádření 

stejného faktu může výrazně změnit přijetí u publika. Tyto preference se mění i na 

základě jednotlivých subjektivních preferencí recipientů sdělení. V experimentu Donald 

Kinder a Lynn Sander zjistili, že americké bělošské publikum přijme návrh na daňové 

úlevy a zvýšené financování škol výrazně lépe, pokud je zarámcováno jako podpora 

chudých, než když je zarámcováno jako podpora černošské komunity53. Rámce 

vyzdvihují různé hodnoty. Když byla zpráva o povinném testování na AIDS rámcována 

v souvislosti s porušováním lidských práv, většina respondentů podporovala práva HIV 

pozitivních. Když byla rámcována jako nezbytné opatření proti šíření nákazy, většina 

dotázaných preferovala povinné testování54. 

 

Kontakt mezi politickou a mediální agendou je velmi důležitý a je otázkou, která 

z nich více ovlivňuje tu druhou. Kvůli charakteru vzájemné komunikace mezi politiky a 

novináři jsou předávané informace omezeny na kusé a zarámované výroky, které 

zjednodušují komplexní problémy. Jak informace postupují dolů po informačním 

žebříčku, jsou čím dál méně zevrubné55. To je ještě posilováno institucionální a 

individuální motivací jednotlivých médií, které jsou ovlivňovány ekonomickými tlaky 

na přilákání dostatku čtenářů, inzerentů a snižování nákladů mediální produkce. 

Důležité jsou i profesní normy, principy a normativní hodnoty. Rámcování samo o sobě 

je strategickým politickým aktem, kterým se jednotliví političtí aktéři snaží získat 

politickou moc formováním veřejné debaty. Zároveň je aktem jejich politického 

zařazování.  

                                                 
51 McCombs, Llamas, Lopez-Escobar a Rey, „Candidate Images in Spanish Elections.“  
52 Amos Tversky a Daniel Kahneman, „The Framing on Decisions and the Psychology of Choice,“ 

Science 211 (1981): 453. 
53 Donald Kinder a Sander Lynn, Divided by Color: Racial Politics and Democratic Ideals (Chicago: 

University of Chicago Press, 1996). 
54 Paul Sniderman, Richard Brody a Philip Tetlock, Reasoning and Choice: Explorations in Political 

Psychology (New York: Cambridge, 1991), 51. 
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Rámcování vytváří diskurzní komunitu a zahrnuje v sobě „diskurzivní, politické 

a sociologické podprocesy ve veřejném uvažování“56. I politická rozhodnutí mají 

rámcující dopady. Jak píše Pan Zhangdong a Gerald Kosicki, „rámcování je pro lidské 

aktéry nevyhnutelné pro vysvětlování osobních zkušeností a zapojování se do sociální 

interakce“57. Podle Entmana jsou nejúspěšnější ve vytváření asociativních spojení ty 

rámce, které jsou u daného problému relevantní při jeho definici, vysvětlení příčin, 

následků i způsobu, jak s daným problémem naložit. Fuyan Shen ve svém článku 

Effects of news frames and schemas on individuals´ issue interpretations and attitudes 

uvádí, že rámce jsou nejúčinnější, pokud evokují dosavadní sociální konstrukty a 

zkušenostní rámce, které se ve veřejné agendě vyskytují58. 

 

Vincent Price a David Tewksbury uvádějí, že efekty rámcování na veřejnost jsou 

zejména dlouhodobé59. Korelace stoupá s tím, čím více je publikum mediální agendě 

vystavené. Pro potřeby této diplomové práce je tedy důležitý předpoklad, že mediální 

agenda bude mít spíše tendenci posilovat dosavadní myšlenkové rámce o evropské 

integraci, než je zásadním způsobem měnit. Z tohoto důvodu bude provedena analýza 

pouze v jednom časovém období, protože v různých časových úsecích nelze 

předpokládat výrazně odlišné výsledky.  

 

1.3. Role médií ve společnosti 

Pokud je tedy síla přenášet rámce reflexí moci ve společnosti, jakou roli v ní 

tedy hrají média? Jak už bylo zmíněno výše, médiím se připisuje zodpovědnost za širší 

společenské změny. Existuje rozsáhlá literatura o roli médií v demokratické společnosti, 

liší se ovšem v hodnocení prospěšnosti médií pro systém.  

 

                                                                                                                                               
55 Ibid. 
56 Pan Zhangdong, Gerald Kosicki, „Framing as Strategic Action in Public Deliberation,“ in Framing 

Public Life, ed. Stephen Reese (Mahwah: Lawrence Erblaum Associates, 2003), 59. 
57 Ibid., 60. 
58 Fuyan Shen, „Effects of news frames and schemas on individuals´ issue interpretations and attitudes,“ 

Journalism and Mass Communication Quarterly 81 (2004): 400-416. 
59 Vicent Price a David Tewksbury, „News Values and Public Opinion: A Theoretical Account of Media 

Priming and Framing,“ in Progress in Communication Sciences, ed. Franklin Bostner a George Barnett 

(Norwood: Ablex Pub. Corp., 1997). 
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Podle některých autorů jsou média nejdůležitějším prostředkem moci ve 

společnosti. Podle Manuela Castellse jsou „v srdci struktury a dynamiky společnosti“60. 

Marxistická teorie se na média dívala jako prostředek politické elity na předávání 

určených informací veřejností. Takový tok informací měl udržet její postavení ve 

společnosti. V současné době nejsou média v akademické debatě už nejen prostředkem 

politické agendy pro šíření informací směrem k veřejnosti, jsou ale sama důležitým 

aktérem veřejné debaty61. Tento pluralistický model počítá s určitou mírou kooperace 

mezi politickou a mediální agendou, které jsou na sobě navzájem závislé, zároveň 

ovšem obě mají odlišné cíle.  

 

Funkčně jsou média pro demokratický politický systém nezbytná, protože 

přenášejí informace napříč jednotlivými agendami. Navíc jsou důležitými determinanty 

vědění společnosti, protože jsou jejím hlavním zdrojem informací62. Podle Timothyho 

Cooka jsou média důležitým politickým aktérem a vlivy mezi jednotlivými agendami 

proudí všemi směry63.  

 

1.4. Metodologie 

Dvěma základními metodami této diplomové práce jsou obsahová a korelační 

analýza. Mediální a veřejná agenda budou v této diplomové práci srovnány na základě 

rámců odpovídajících typologii veřejného euroskepticismu Catharine Sørensenové64. Ta 

podle výsledků z průzkumu Eurobarometr určila čtyři typy – ekonomický, založený na 

suverenitě, demokratický a sociální. Tyto typy budou detailně představeny v rámci 

analýzy ve třetí kapitole.  Přiřazeny budou k odpovídajícím otázkám v průzkumu Centra 

pro výzkum veřejného mínění. Budou hledány poměry mezi jednotlivými rámci, 

přičemž referenčním bodem bude typ euroskepticismu, který se bude ve veřejné agendě 

vyskytovat nejčastěji. Zároveň budou v mediální agendě hledány rámce, které 

jednotlivým typům euroskepticismu odpovídají. Textové jednotky z databáze 

NewtonSearch Media budou číselně kódovány podle toho, jestli se v nich daný typ 

euroskepticismu vyskytuje ve slabé nebo silné podobě. Výsledky z jednotlivých médií 

                                                 
60 Manuel Castells, Communication Power (Oxford: Oxford University Press, 2009), 3. 
61 John Street, Mass Media, Politics and Democracy (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011), 284. 
62 Ralph Negrine, Politics and the Mass Media in Britain (Londýn: Routledge, 2006), Kindle edice. 
63 Timothy Cook, Governing with the News: The News Media as the Political Institution (Chicago: 

University of Chicago Press, 1998).  
64 Catharine Søresenová, „To Love or Not to Love,“ 1. 
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budou následně kvantitativně váženy podle sledovanosti, poslechovosti a čtenosti, 

přičemž za referenční bod bude považováno médium s největším publikem. V druhém 

sledu budou kvantitativně váženy na základě procenta obyvatelstva, které je považuje za 

důvěryhodné. Referenčním bodem pro výpočet bude nejdůvěryhodnější médium. Na 

základě těchto dvou atributů bude vypočten index dopadu jednotlivých médií, podle 

kterého budou upraveny výsledky obsahové analýzy. Takové zohlednění velikosti 

publika médií a jejich důvěryhodnosti nebylo autorem nalezeno v žádné z dostupných 

studií nastolování agendy, vzhledem k relativně malému vzorku zkoumané mediální 

agendy ovšem považoval za vhodné tyto atributy zohlednit alespoň vlastní kvantifikací. 

Získané výsledky mediální agendy budou následně porovnány s výsledky přítomnosti 

euroskepticismu ve veřejné agendě na základě korelační analýzy. Zároveň bude na 

základě informací o českém euroskepticismu z druhé kapitoly zhodnocena pronikavost 

rámců v české mediální agendě. 

 

2. Euroskepticismus  
Myšlenkové proudy odmítající evropskou integraci existovaly už v prvních 

desetiletích druhé poloviny dvacátého století, označovaly se ovšem jako nacionalistické, 

protitržní nebo komunistické a směřovaly hlavně proti vytvoření společného trhu. V té 

době bylo jejich rozšíření závislé pouze na aktuální ekonomické situaci. Termín 

euroskepticismus se ve veřejném diskurzu poprvé objevil ve Velké Británii 

v osmdesátých letech a později se i díky slavnému projevu britské premiérky Margaret 

Thatcherové na College of Europe v Bruggách přenesl do kontinentální Evropy během 

debat o dokončení jednotného trhu a ratifikaci Maastrichtské smlouvy65. Označovala se 

jím opozice nebo nechuť k myšlence právě vytvářené Evropské unie.  

 

Právě toto období bylo rozhodujícím pro rozvoj euroskepticismu ve veřejném 

prostoru. Většina euroskeptiků se staví kriticky ke změnám, ke kterým došlo v rámci 

přijetí Maastrichtské smlouvy. K determinantům euroskepticismu se vedle 

ekonomického výkonu přidala i otázka národní suverenity stejně jako zvýšená pracovní 

nejistota spojená s vytvářením jednotného trhu66. K narůstajícímu euroskepticismu také 

přispěl vstup pojmu demokratického deficitu unijních institucí do veřejné debaty a 

                                                 
65 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 4. 
66 Liesbet Hoogheová a Gary Marks, „sources of Euroscepticism,“ Acta Politica 42 (2007): 122. 
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změněná vnější geopolitická situace – s pádem Sovětského svazu a východního bloku 

zmizela silná externí motivace pro integraci, alespoň v západní polovině Evropy. Nárůst 

odporu s sebou ve starých členských státech přinášely i vstupy dalších zemí, což 

přinášelo stále více konfliktních linií67.  

 

Tyto myšlenkové proudy dále posilovaly následující smlouvy primárního práva, 

které vstupovaly do oblastí do té doby vyhrazených pro národní suverenitu. 

Amsterdamská smlouva zařadila část oblasti justice a vnitra do prvního komunitárního 

pilíře, Niceská smlouva do zakládajících smluv zavedla společnou obrannou politiku. 

Neschválená Smlouva o Ústavě pro Evropu měla Evropské unii přinést určité prvky 

národního státu. 

 

Jednu z prvních akademických definic euroskepticismu na politické úrovni 

vytvořil Paul Taggart, který ho označil za „kontingentní a podmíněný odpor vůči 

evropské integraci stejně jako její úplné a bezpodmínečné odmítnutí“68. Spolu 

s Aleksem Szczerbiakem později vytvořil typologii euroskepticismu, který rozdělují na 

tvrdý a měkký69. Tvrdý je založen na celkové opozici vůči myšlence evropské integrace 

a podporuje vystoupení národního státu z Evropské unie. Měkký se vyhraňuje pouze 

vůči určitým politikám EU. 

 

Petr Kopecký a Cas Mudde Taggartovu a Szczerbiakovu definici kritizovali jako 

příliš širokou – měkkým euroskepticismem podle ní může být jakákoliv kritika 

evropské integrace a pojem euroskepticismu tak podle jejich názoru ztrácí svoji 

vypovídací hodnotu70. Navíc podle nich definice hranice mezi tvrdým a měkkým 

euroskepticismem na základě souhlasu či nesouhlasu se členstvím v Evropské unii není 

správně nastavena. Kopecký a Mudde se namísto toho zaměřují na otázku přenosu 

suverenity z národních států na nadnárodní úroveň a podporu dalšímu rozšiřování 

                                                 
67 Petr Kaniok, „Stranický euroskepticismus: Teoretické modely klasifikace politických stran podle 

politických postojů k ekonomické integraci,“ in Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, ed. 

Vlastimil Havlík a Petr Kaniok (Brno: Masarykova univerzita, 2006), 10. 
68 Paul Taggart, „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party 

systém,“ European Journal of Political Research 33 (1998): 364. 
69 Paul Taggart a Aleks Szczerbiak, „Theorizing party-based Euroscepticism: Problems of definition, 

measurement and causality,“ University of Sussex, přístup získán 30. dubna 2015, 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-12.pdf&site=266. 
70 Petr Kopecký a Cas Mudde, „The two sides of Euroscepticism: Party positions on European integration 

in East Central Europe,“ European Union Politics 3 (2002): 297-326. 
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suverenity Evropské unie. Ve své typologii rozlišují mezi euroskepticismem, který 

uznává základní princip evropské integrace, ale kritizuje její současný vývoj, a eurofobií 

odmítající její samotný princip. Stejně tak rozlišují mezi rozptýlenou a specifickou 

podporou evropské integraci, to znamená souhlasem se všeobecnou myšlenkou 

evropské integrace a konkrétní podporou Evropské unii, tedy mezi eurofily a „EU-

optimisty“.  

 

Po kritice ze strany Kopeckého a Muddeho Szczerbiak s Taggartem svoji 

typologii revidovali a dělící čáru mezi tvrdým a měkkým euroskepticismem stanovili na 

podporu či opozici přesunu moci z národní na nadnárodní úroveň71. Tvrdý ji odmítá, 

zatímco měkký ji principiálně neodmítá, kritizuje ale aktuální trajektorii, která vede 

k posílení pravomocí a suverenity Evropské unie. 

 

Søren Rishøj ve své typologii pracuje s obsahovým původem euroskepticismu72. 

Identitární euroskepticismus vychází z obav z pohlcení národních identit identitou 

evropskou. Druhý je založený na štěpících liniích společnosti, zejména na ose 

město/venkov. Funkcionální euroskepticismus se staví proti konkrétní politice Evropské 

unie. Institucionální vyjadřuje nedůvěru k institucím Evropské unie. Podle Rishøjova 

názoru důvěra v národní instituce oslabuje víru v unijní a naopak. Euroskepticismus 

národních zájmů vychází z předpokladu, že národní a evropské zájmy jsou vůči sobě 

v protikladu. Euroskepticismus zkušeností spojuje Rishøj s negativními zkušenostmi 

z vyjednávání o přístupu do Evropské unie a nespokojeností s jejich výsledkem. 

Stranický je formovaný lídry stran s populistickou rétorikou a je závislý na jejich osobě. 

Atlantický vidí rozpor mezi sbližováním s Evropskou unií a se Spojenými státy. 

Poslední kategorií je praktický euroskepticismus bez konkrétního obsahu, ale 

v konkrétním národním uchopením Evropské unie, jako příklad uvádí politiku bývalého 

slovenského premiéra Vladimíra Mečiara. 

 

Cécile Leconteová rozlišuje čtyři obecné oblasti euroskepticismu. První z nich je 

utilitární euroskepticismus, který vychází z porovnávání benefitů a výdajů na evropskou 

                                                 
71 Aleks Szczerbiak a Paul Taggart, Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism 

(Oxford: Oxford University Press, 2008), 8. 
72 Søren Rishøj, „Europeanisation and Euroscepticism. Experiences from Poland and Czech Republic,“ 

Středoevropské politické studie, přístup získán 29. dubna 2015, 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=211. 
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integraci. V průběhu devadesátých let se ve spojitosti s nadcházejícím rozšířením o 

ekonomicky výrazně méně rozvinuté státy bývalého východního bloku začala objevovat 

otázka nákladů a přínosů evropské integrace. Doprovodným faktorem byla také 

ekonomická krize počátku devadesátých let. Nejcitelnější byl ovšem vznik měnové 

unie. Splnění jejích konvergenčních kritérií, zejména v případě limitu pro roční deficit a 

celkový státní dluh, totiž vedlo k nutnosti škrtů ve veřejných rozpočtech. Evropská unie 

se tak podle Richarda Eichenberga a Russella Daltona dostala do oblasti národních 

redistributivních politik73. Evropská unie se stala aktérem, který tlačí na snižování 

veřejných rozpočtů a sociálního zabezpečení, jehož garantem zůstaly národní vlády. 

Možnost zavedení eura polarizovala veřejné debaty v jednotlivých zemích a po jeho 

implementaci k jeho negativnímu obrazu u veřejnosti přispěl i rozpor v některých zemí 

mezi relativně stabilním indexem spotřebitelských cen a indexem pozorované inflace74. 

I na úrovni politických elit vznikla myšlenka navrácení redistributivních politik do 

rukou národních vlád. 

 

Dalším typem euroskepticismu je podle Leconteové euroskepticismus politický, 

který se brání předávání pravomocí z národních celků na nadnárodní úroveň, s 

výjimkou oblasti vnitřního trhu75. Jeho přechod do politického mainstreamu na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let přinesly kontroverzní body Maastrichtské smlouvy 

připomínající prvky v Evropě doposud vyhrazené národnímu státu jako občanství EU, 

vlajka EU nebo pas EU. Do této kategorie Leconteová zahrnuje i problém 

demokratického deficitu unijních institucí. 

 

Třetí kategorií této typologie je hodnotový euroskepticismus. Podle něho 

Evropská unie zasahuje do oblasti společenských a kulturních hodnot, jakými jsou 

například vztah k potratům, rozvodům nebo minoritám, které mohou být nepřímo 

ovlivněny rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie76. Dalším významným zdrojem 

nevole byla Listina základních práv Evropské unie. Čtvrtý, kulturní euroskepticismus, 

                                                 
73 Richard Eichenberg a Russell Dalton, „Post-Maastricht Blues: The Transformation of Citizen Support 

for European Integration, 1973-2004,“ Acta Politica 42 (2007): 132. 
74 Oldřich Dědek, „Přináší euro zdražování?“ Zavedení eura v České republice, přístup získán 24. dubna 

2015, http://www.zavedenieura.cz/cs/spotrebitele/prinasi-euro-zdrazovani-1995. 
75 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 50. 
76 David Weiler, „European Democracy and its Critique,“ in The Crisis of Representation in Europe, ed. 

Jack Hayward (Londýn: Frank Cass, 1995), 7. 

http://www.zavedenieura.cz/cs/spotrebitele/prinasi-euro-zdrazovani-1995
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se podle Leconteové vyslovuje proti myšlence Evropy s jedním historickým, 

civilizačním a kulturním základem77.  

 

2.1.  Veřejný euroskepticismus 

Do začátku politické integrace v devadesátých letech dvacátého století byla 

obecná podpora myšlenky evropské integrace vysoká, souhlas s politikami samotných 

Evropských společenství byl ovšem vždy podle průzkumů Eurobarometru zhruba o 

dvacet až třicet procent nižší78. Prudký propad zaznamenala podpora členství během 

politického vyjednávání o Maastrichtské smlouvě. Vznikla vysoká disproporce mezi 

silnou podporou evropské integrace v rámci politické elity (96 procent) a veřejnosti (48 

procent)79. Celkově se v zemích EU12 během devadesátých let snížila podpora evropské 

integrace průměrně o devatenáct procent80.  

 

Vzrůstající síla euroskepticismu je hmatatelná na rostoucích požadavcích po 

národních referendech, která snižují váhu celounijní dimenze při rozhodování o 

otázkách, které se týkají celé Evropské unie81. Poté, co mezi lety 2000 a 2006 veřejnost 

v členských státech odmítla pět z osmi otázek v referendech týkajících se prohloubení 

evropské integrace, bylo zjevné, že je potřeba zkoumat okolnosti veřejného 

euroskepticismu. Větší vůle veřejnosti po zapojení do rozhodování může být spojena 

s celkovými trendy volání po silnějších prvcích přímé demokracie, prohlubováním 

evropské integrace do politické sféry a vytvořením měnové unie, obavami z rozšíření a 

snahou o ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Claes de Vreese spojuje obecný 

nárůst euroskepticismu v posledních dvou dekádách s obecně sníženou důvěrou 

v politické instituce a politiku obecně, což využívají populisté k mobilizaci 

euroskepticismu82. Tomu by odpovídal i fakt, že elektorát euroskeptických stran se do 

velké míry překrývá s elektorátem stran protisystémových83. Nespokojenost se 

systémem je podle de Vreese při zkoumání euroskepticismu opomíjeným aspektem. 

 

                                                 
77 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 65. 
78 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 164. 
79 „Standard Eurobarometer 45,“ European Commission, přístup získán 11. dubna 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb45/intro_en.pdf 
80 Peter Mair, „Political Opposition and the European Union,“ Government and Opposition 42 (2007): 2. 
81 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 21. 
82 De Vreese, „A Spiral of Euroscepticism,“ 272. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb45/intro_en.pdf
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Od počátku ekonomické krize se v téměř všech členských státech prudce snížila 

důvěra v Evropskou unii84. Týká se to čistých plátců i příjemců unijního rozpočtu, zemí 

v eurozóně i mimo ní. Pokles začal na jaře 2010, kdy se začaly šířit zprávy o vysokém 

řeckém veřejném dluhu. Mezi lety 2008 a 2013 se počet lidí spokojených s fungováním 

demokracie v Evropské unii snížil z 52 procent na 43 procent85. Pokles byl spuštěn 

hlavně v zemích eurozóny kvůli řecké krizi a spuštění úsporných opatření. Největší 

pokles byl zaznamenán v zemích, jejichž ekonomika zaznamenala největší problémy, 

jako Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko a Itálie. Hodnocení úspěšnosti demokracie 

v Evropské unii pokleslo i v zemích mimo eurozónu, v ekonomicky stabilních zemích 

jako Polsko se ovšem neměnilo. Počet lidí, kteří souhlasili s tvrzením, že jejich hlas má 

v Evropské unii váhu, byl výrazně nižší v zemích mimo eurozónu86.  

 

Při zkoumání veřejného euroskepticismu tato práce vychází z komplexní 

typologizace dánské politoložky Catharine Sørensenové, která je jako jediná zaměřená 

na veřejný euroskepticismus a je proto vhodná pro porovnávání veřejné a mediální 

agendy. Definuje ho jako „určitý pocit nesouhlasu vůči Evropské unii jako celku nebo 

určité oblasti unijních politik nebo vývoji“87. Její pojetí euroskepticismu se tak 

nezaměřuje na intenzitu negativních postojů vůči Evropské unii, ale rozlišuje i mezi 

jednotlivými podobami euroskepticismu, jehož chápání se napříč zeměmi Evropské unie 

značně liší. Zároveň je potřeba zdůraznit, že při této formulaci se euroskepticismem 

označuje i kritika podoby jednotlivých unijních politik, která nemusí být namířena vůči 

myšlence integrace jako celku. V pojetí Sørensenové je pojem euroskepticismu velmi 

široce pojatý a může se tak lišit od jeho chápání v českém kontextu. Sørensenová vyšla 

z předchozích definic euroskepticismu a aplikovala je na data průzkumů veřejného 

mínění Eurobarometr, které vydává Evropská komise.  

 

Na základě této analýzy extrahovala čtyři myšlenkové proudy, kterými se ubírá 

skepse veřejnosti vůči Evropské unii. Prvním je euroskepticismus založený na 

                                                                                                                                               
83 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 170. 
84 Jose Ignacio Torreblanca a Mark Leonard, „The Continent-wide Rise of Euroscepticism,“ European 

Council on Foreign Relations, přístup získán 7. května 2015, http://www.ecfr.eu/page/-

/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf. 
85 Alina Bargaoanuová, Loredana Raduová a Elena Negrea-Busiocová, „The Rise of Euroscepticism in 

Times of Crisis. Evidence from 2008-2013 Eurobarometers,“ Romanian Journal of Communication and 

Public Relations 33 (2014): 9. 
86 Ibid., 17. 
87 Sørensenová, „To Love or Not to Love,“ 79. 

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf
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ekonomických faktorech, na vnímání nákladů a benefitů evropské integrace. 

Sørensenová ho zkoumala ve výzkumech na základě názoru veřejnosti na to, jak 

členství v Evropské unii dopadá na vývoz, průmysl, životní standard a zemědělství. 

Vnímání tohoto vlivu se mezi jednotlivými členskými státy hodně lišilo, i když se 

respondenti shodli na negativním dopadu na zemědělství. 

 

Další typ euroskepticismu je založený na suverenitě. Ten předpokládá, že ať už 

je integrace hospodářsky benefitní anebo ne, neměla by se dotýkat suverenity národního 

státu a moc by se neměla přesouvat na nadnárodní úroveň. Podle demokratického 

euroskepticismu je institucionální uspořádání Evropské unie nastaveno tak, že hlas 

občanů není v Evropské unii slyšet, a ta proto není dostatečně demokratická. Posledním 

typem je euroskepticismus sociální. Ten přepokládá, že Evropská unie nepřináší 

benefity většině obyvatelstva, není řízena principem solidarity a není tedy dostatečně 

sociální. 

 

Tuto typologii Sørensenová aplikovala na Dánsko, Francii a Velkou Británii, 

které se v přítomnosti jednotlivých typů euroskepticismu výrazně odlišovaly. Například 

francouzská veřejnost vykazovala silné znaky sociálního euroskepticismu, nikoliv však 

atributy euroskepticismu založeného na suverenitě88. Kromě jednotlivých typů 

euroskepticismu Sørensenová zkoumala na základě čtyř otázek o samotné Evropské unii 

i rozlišení intenzity euroskepticismu podle škály použité v rámci stranického 

euroskepticismu, který do akademické debaty přinesli Aleks Szczerbiak a Paul Taggart. 

Tato část typologie ovšem nebude v diplomové práci použita, protože srovnávání 

intenzity mezi veřejnou a mediální agendou by bylo vysoce problematické.  

 

Většina výzkumů rozděluje veřejnou podporu evropské integrace na podporu 

členství státu v Evropské unii, pro další integraci nebo rozšíření EU, pro určité politiky 

EU nebo rozšíření nadnárodního prvku. Existuje i řada studií, které dávají podporu 

Evropské unii do přímé souvislosti ekonomickými faktory nebo sociálními faktory – 

silou národního cítění strachu z imigrace, mírou xenofobie nebo strachem 

z imigrace8990. Někteří autoři ovšem zpochybňují vůbec samotnou existenci veřejného 

                                                 
88 Ibid., 83. 
89 Matthew Gabel and Andrew Palmer, „Understanding variation in public support for European 

integration,“ European Journal of Political Research 27 (1995): 3-19. 



   

 

26 

  

euroskepticismu. Zaprvé se zdůrazňuje nízká informovanost veřejnosti o Evropské unii, 

druhým argumentem je fakt, že záležitosti, které občany trápí nejvíce, jsou řešeny na 

domácí úrovni a euroskepticismus je pouze důsledkem nedůvěry v národní elity91. 

 

Lauren McLarenová ve své analýze veřejné podpory Evropskou unii označila 

dva hlavní zdroje euroskepticismu92. Prvním je situace, kdy dotázaný za svoji identitu 

udává pouze tu národní. Druhým jsou případy, kdy se jedinci cítí být evropskou 

integrací ekonomicky znevýhodněni. Tyto dvě skupiny se podle analýzy ale navzájem 

příliš nepřekrývají. Vnímání ekonomických ztrát a výhradní národní identity není příliš 

propojené. Euroskepticismus McLarenová spojuje s obecnou nedůvěrou v instituce. Při 

výběru mezi národními a unijními institucemi nedůvěřující respondenti preferují ty, 

které znají – tedy národní. I podle Andre Krouwela a Koena Abtse je pro 

euroskepticismus určující širší nespokojenost s politikou93. Dle jejich názoru na 

evropskou integraci veřejnost nemá silné názory, a proto je toto téma více náchylné na 

ovlivnění ze strany populistů, kteří nespokojenost s domácí situací přenáší na unijní 

úroveň.  

 

Pojem euroskepticismu je v každé zemi chápán jinak. Například rakouský 

euroskepticismus je podle průzkumů Eurobarometru motivovaný nechutí k rozšíření, 

zatímco ve Švédsku je chápán jako odpor k politické integraci94. Podle několika studií je 

národnost nejdůležitějším determinantem pro vztah jedince k Evropské unii. Například 

nizozemští a irští manuální pracovníci oproti utilitárním předpokladům vykazují vyšší 

podporu integrace než vedoucí pracovníci ve Velké Británii95. 

 

Podle Cécile Leconteové je hodně důležitá situace, ve které země do Evropské 

unie vstupovala. Dlouhodobě relativně vysokou podporu členství ve Španělsku 

vysvětluje krátkým časovým intervalem pěti let mezi nástupem demokracie a vstupem 

                                                                                                                                               
90 Claes de Vreese, Susan Banducciová, Holli Semetková a Hajo Boomgaarden, „The News of Coverage 

of the 2004 European Parliamentary Election Campaign in 25 Countries,“ European Union Politics 7 

(2006): 477-504. 
91 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 161. 
92 Lauren McLarenová, „Public support for the European union: benefit/cost analysis or perceived cultural 

threat?“ The Journal of Politics 64 (2002): 551-566. 
93 Andre Krouwel a Koen Abts, „Varieties of Euroscepticism and Populist Mobilization: Transforming 

Attitudes from Mild Euroscepticism to Harsh Eurocynism,“ Acta Politica 42 (2007): 252-270. 
94 Ibid., 4. 
95 Adam Brinegar a Seth Jolly, „Varieties of capitalism and political divides over European integration,“ 

European Union Politics 6 (2005): 155-180. 
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do tehdejších Evropských společenství. Díky tomu byl vstup do Evropské unie spojován 

s přechodem k demokracii. V případě nových členských států, které vstoupily v letech 

2004 a 2007, činil tento časový rozdíl 15 a 18 let96. Demokratizace tedy nebyla 

primárně spojována se vstupem do Evropské unie. 

 

Dalším faktorem, který vztah občanů nových členských států k Evropské unii 

významně ovlivnil, byl rychlý a někdy radikální přechod od plánovaného hospodářství 

k liberální ekonomice, který měl významné sociální dopady na určité skupiny 

obyvatelstva a probíhal současně s přípravami na vstup do Evropské unie. Výrazně byl 

tento trend viditelný například v případě Estonska, které mělo nejnižší podporu pro 

vstup do Evropské unie ze všech nových členských zemí97. Stejně tak občané států, 

včetně České republiky, ve kterých byl vstup do Evropské unie považován za jistý, 

projevovali vyšší míru euroskepticismu98. V kontrastu byla naopak vysoká podpora 

vstupu na Slovensku, kde byl dlouho ohrožen nedemokratickým režimem Vladimíra 

Mečiara. 

 

 

2.2. Média a euroskepticismus 

Charakteristika euroskepticismu v mediální agendě v jednotlivých národních 

veřejných sférách je do velké míry závislá na roli médií v konkrétním státě a na tom, jak 

silný vliv v něm má bulvární tisk. Média jsou ovšem jedním z nejdůležitějších zdrojů 

formování národa jako imaginární komunity. I díky tomu mají často tendenci k 

zobrazování Evropské unie v euroskeptických rámcích99.  

 

Podle Ronalda Ingleharta existuje přímá úměrnost mezi mírou pozornosti, které 

se evropské integraci dostává, a pozitivností jejího veřejného obrazu100. Podle Ingleharta 

se při vyšším výskytu témat týkajících se evropské integrace v mediální agendě snižuje 

skepticismus vůči evropské integraci a zvyšuje se pocit evropské identity. Vzhledem 

                                                 
96 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 73. 
97 Raivo Vetik, Gerli Nimmerfelft a Marti Taru, „Reactive Identity versus EU integration,“ Journal of 

Common Market Studies 44 (2006): 1082. 
98 Ivan Krastev, „Balkans: enthousiasme pour une Europe imaginée et salvatice,“ in Les Européens face à 

l´élargissement, ed. Jacques Rupnik (Paříž: Presse de Sciences-Po, 2004), 294. 
99 Leconteová, Understanding Euroscepticism, 192. 
100 Ronald Inglehart, „Cognitive Mobilization and European Identity,“ Comparative Politics 3 (1970): 45-

70. 
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k datu publikace tento text ovšem nepracuje s konceptem rámcování, který bere v úvahu 

nejen kvantitativní rozsah tématu v mediální agendě, ale i způsoby, jakými se o tématu 

referuje. Navíc hypotéza vychází z předpokladu, že evropská integrace může ve 

veřejnosti vyvolávat pouze pozitivní reakce. Vyšší mediální pozornost může naopak 

vést k větší vnímané důležitosti, s tím k větší vnímané hrozbě pro suverenitu národního 

státu a tím i většímu euroskepticismu. 

 

Mediální zájem o Evropskou unii narůstal v období devadesátých let (od roku 

1986 se počet akreditovaných novinářů v Bruselu téměř ztrojnásobil) a nepřipravenost 

unijních institucí vedla některé autory k označení tohoto stavu jako „komunikačního 

deficitu“. K tomu se navíc přidává i fakt, že vzhledem k neveřejnému charakteru 

jednání Rady EU se hlavní mediální pozornost soustředí na Evropskou komisi, které 

jsou tak často připisována rozhodnutí, za něž jsou zodpovědní představitelé národních 

vlád členských států101. 

 

Mediální agenda o Evropské unii v posledních dvou desetiletích stoupala 

kvantitativně i kvalitativně, zůstává ovšem stále menším tématem, o kterém se například 

před evropskými volbami v roce 2004 v rámci 25 členských zemí mluvilo zhruba 

v desetině zpravodajského prostoru102. Podle průzkumu provedeného agenturou EOS 

Gallup Europe v roce 1996 v patnácti členských státech většina vedoucích pracovníků 

v médiích podporovala členství v Evropské unii103. I nebulvární média ovšem vykazují 

znaky rámcování na úrovni měkkého euroskepticismu, zejména v kritice složitého 

institucionálního rámce Evropské unie a nadměrné regulace104.   

 

Pronikavost mediální agendy o Evropské unii je oproti jiným větší, o EU totiž 

občané získávají informace hlavně z médií. Otázky evropské integrace jsou navíc 

rámcovány v kontextu a termínech domácí politické debaty. Každá národní veřejná 

sféra prošla svým vlastním historickým vývojem, unijní témata jsou v každé z nich jinak 

                                                 
101 Cristoph Meyer, „Political Legitimacy and the Invisibility of Politics: Exploring the Union´s 

Communication Deficit,“ Journal of Common Market Studies 37 (1999): 633. 
102 De Vreese, Banducciová, Semetková a Boomgaarden, “The News Coverage of the 2004 European 

Parliamentary Election Campaign in 25 Countries,“ 477-504. 
103 Jacqueline Spenceová, „The European Union: A View from the Top,“ (Wavre: EOS Gallup Europe, 

1996, vi. 
104 Hans-Jörg Trenz, ““Quo Vadis Europe?“ Quality newspaper sttuggling for European unity,“ in The 

European Union and the Public Sphere. A Communicative Space in the Making?, ed. John Mark Fossum 

a Philip Schlesinger (Londýn: Routledge, 2007): 99. 
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rámcována a je nastolována jiná agenda. Obecně jsou informace o Evropské unii 

v národních veřejných prostorech nedostatečné a představitelé národních politických elit 

dostávají mnohem větší prostor než představitelé Evropské unie105. 

 

Holli Semetková a Patti Valkenburgová ve své obsahové analýze nizozemských 

médií prokázaly využití více mediálních rámců o Evropské unii106. Jelikož se mediální 

pozornost u témat o Evropské unii principiálně neodlišuje od zpracovávání témat jiných, 

je rámcována především negativně a zaměřuje se hlavně na problémy a nikoliv na 

pozitivní stránky evropské integrace. Na základě toho Semetková a Valkenburgová 

předpokládají, že větší mediální pozornost pro otázky evropské integrace vede 

k negativnějšímu názoru veřejnosti na Evropskou unii. Podle obsahové analýzy médií 

v západoevropských státech při volebních kampaních do Evropského parlamentu 

zpracované Hanspeterem Kriesim byla mobilizace euroskeptických názorů závislá nejen 

na rozsahu mediální pozornosti, ale i na historických souvislostech konkrétního 

tématu107. 

 

Claes de Vreese na základě experimentu (provedeného v Nizozemsku a Dánsku) 

zkoumal, jak se změní recepce mediálních sdělení o Evropské unii u publika, pokud je 

zasadí do jiného rámce. Konkrétně zkoumal zarámcování zasedání Evropské rady do 

takzvaných  strategic news – rámce, ve kterém je jednání vnímáno jako hra s nulovým 

součtem, je jazykově popisováno jako souboj, zdůrazňuje se role jednotlivých aktérů a 

přikládá se velký význam průzkumům veřejného mínění108. Analýza prokázala, že 

rámcování jednání v rámci strategic news může změnit postoje k celé Evropské unii. Je 

ovšem závislá na pronikavosti argumentů (síle diskurzu) a individuálních vlastnostech 

jedince. De Vreese prokázal menší efekt rámce strategic news při větší politické 

sofistikovanosti. Podle výsledků experimentu došlo v Dánsku při vyšším vystavení 

zprávám o Evropské unii ke snížení euroskepticismu.  

 

                                                 
105 István Hegedüs, „Media Representation of EU Matters in National Media Systems: The Hungarian 

Case,“ in Media, Nationalism and European Identities, ed. Miklos Süksöd a Karol Jakubowicz 

(Budapešť: Central European University Press, 2011): 86.   
106 Holli Semetková a Patti Valkenburgová, „Framing European politics: A content analysis of press and 

television news,“ Journal of Communication 50 (2000): 93-109. 
107 Hanspeter Kriesi, „The role of European integration in national election campaigns,“ European Union 

Politics 8 (2007): 83-108. 
108 De Vreese, „A Spiral of Euroscepticism“, 273. 
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Tyto výsledky upřesňuje analýza Eurobarometru Marcela Lubberse a Peera 

Scheeperse, kteří zkoumali data o členských zemích Evropské unie mezi lety 1994 a 

2004. Tato analýza předkládá hypotézu, podle které má větší mediální pozornost 

pozitivnější vliv na obraz Evropské unie u veřejnosti v zemích, které jsou čistými 

příjemci unijního rozpočtu. Naopak větší mediální pozornost v zemích, které jsou 

v rámci společné pokladny čistými plátci, posiluje euroskepticismus109. 

 

Podle Karla Müllera se sice rozvíjí evropský mediální prostor, ovšem pouze na 

úrovní politických a ekonomických elit110. Příkladem může být například deník 

Financial Times nebo týdeník Economist. Komunikace ze strany politických elit je stále 

ovlivňována hlavně národními perspektivami. Národní média publikují svůj obsah pro 

národní publikum a národní vlády jsou často jejich hlavním zdrojem informací o 

Evropské unii. Müller předkládá model sebenaplňujícího se proroctví, kdy producenti 

médií předpokládají, že témata evropské integrace nejsou pro publikum zajímavá, a 

proto o nich informují málo. Na základě toho je nižší i zájem publika, což kruhově opět 

utlumuje snahu médií o této oblasti referovat. Podle Sophie Kaitatzi Whitlockové 

neposkytují národní média záležitostem evropské integrace dostatečný prostor a 

informují o nich pouze povrchně. Přes současný rozvoj komunikačních kanálů má podle 

jejího názoru dokonce evropské publikum být méně informováno než v sedmdesátých 

letech dvacátého století111.  

 

2.3. Česká média 

Světové indexy hodnotí svobodu českých médií jako plně rozvinutou, ale 

poukazují na nízkou kvalitu zpravodajství a "poskytování obecných informativních 

zpráv bez analytické složky"112. Problémem je podle Jessi Hronešové a Zdenky 

Mansfeldové trend infotainmentu ovlivňovaného tržními mechanismy v mediálním 

sektoru. Navíc bylo po roce 1989 potřeba vychovat novou generaci novinářů a 

                                                 
109 Marcel Lubbers a Peer Scheepers, „Divergent trends of euroscepticism in countries and regions of the 

European Union,“ European Journal of Political Research 49 (2010): 787. 
110 Karel Müller, „Teoretické vymezení veřejné sféry a úvahy nad její europeizací,“ in Evropeizace 

veřejné sféry, ed. Vladimíra Dvořáková (2010): 22. 
111 Sophia Kaitatzi-Whitlocková, „The missing European public sphere and the absence of imagined 

European citizenship: Democratic deficit as a function of a common media deficit,“ European Societies 9 

(2007): 685-704. 
112 Jessie Hronešová a Zdenka Mansfeldová, „Participativní žurnalistika v České republice během volební 

kampaně,“ in Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 

2004-2010, ed. Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti (2012): 126. 
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konstituovat principy profesní etiky. Podle výzkumu Markéty Škodové a Vlastmila 

Nečase z roku 2009 neexistovala tematická různorodost mezi médii veřejné služby a 

soukromými médii. Tisk byl sice oproti rádiu a televizi více heterogenní, ovšem celkově 

„různé tiskoviny přinášejí čtenářům vcelku homogenní sadu témat“113.  

 

Dlouhou dobu posilovalo svobodu slova většinově zahraniční vlastnictví 

soukromých médií, během kterého nedocházelo k zásahům do jejich editoriálních 

politik. World Press Freedom Index 2015 hodnotí Českou republiku jako třináctou zemi 

na světě, a to i přesto, že se vlastnictví většiny médií přesunulo do rukou představitelů 

domácí podnikatelské scény. Nejflagrantnějším případem je nákup největší české 

mediální společnosti Mafra majitelem holdingu Agrofert a předsedou hnutí ANO 

Andrejem Babišem, který se v lednu 2014 navíc stal vicepremiérem a ministrem financí 

ve vládě Bohuslava Sobotky. Mafra vydává nejčtenější nebulvární český deník Mladá 

fronta DNES, deník Lidové noviny, provozuje portály iDnes.cz a Lidovky.cz, deník 

Metro, síť regionálních týdeníků 5plus2, televizi Óčko a rádio Impuls114. 

 

2.4.  Euroskepticismus v České republice 

2.4.1. Historie českého euroskepticismu 

Akademické zkoumání euroskepticismu se v České republice, stejně jako jinde 

v Evropě, doposud zabývalo zejména politickou úrovní tohoto problému. Ta, i když 

není v této diplomové práci primárně zkoumána, je vzhledem k výše nastíněnému 

konceptu tří agend podstatná k určení toho, jaká témata můžou mít větší šanci na 

přenesení mezi agendami. Jak bylo patrné z kapitoly o rámcování, nejsilnější jsou 

rámce, které jsou ve společnosti dlouho přítomné, proto je potřeba zkoumat historický 

vývoj postoje české politické elity k evropské otázce.  

 

V rámci České a Slovenské federativní republiky a později České republiky 

panovalo v české společnosti přesvědčení o „vhodnosti a výhodnosti členství České 

republiky v ES (resp. EU)“115. O snaze o vstup do evropských integračních struktur 

                                                 
113 Škodová a Nečas, Veřejná a mediální agenda, 25. 
114 „Portrét společnosti,“ MAFRA, přístup získán 1. května 2015, 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm. 
115 Vlastimil Havlík, „Česká republika,“ in Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, ed. 

Vlastimil Havlík a Petr Kaniok (Brno: Masarykova univerzita, 2006), 63. 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all/cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm
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panoval široký společenský konsenzus a byla prioritním cílem české zahraniční politiky. 

Zájem o členství vyjádřil v prosinci roku 1989 ještě předseda vlády Československé 

socialistické republiky Marián Čalfa v dopise předsedovi Komise Evropských 

společenství Jacquesovi Delorsovi116. Stejný cíl pod heslem „Zpátky do Evropy“ 

vyjadřovalo i Občanské fórum, dominantní politické hnutí demokratické tranzice 

v České republice. Vstup do Evropských společenství a posléze do Evropské unie byl 

pokládán za finální cíl přechodu k demokracii. Tehdejší prezident Václav Havel byl 

silným zastáncem evropské integrace, která podle něj měla vyústit ve federalizaci. 

Stejně jako v ostatních státech bývalého Východního bloku byla zásadní motivací české 

veřejnosti naděje na zvýšení životní úrovně. 

 

Specifikem euroskepticismu ve střední Evropě je podle Vlastimila Havlíka a 

Petra Kanioka jeho pozdější nástup do politické agendy. To James Hughes, Gwendolyn 

Sasseová a Claire Gordonová vysvětlují třemi důvody117. První byl symbolický a 

představoval vstup do Evropské unie jako oddělení se od komunistické minulosti, druhý 

spočíval v legitimizaci tranzitivních reforem jako nutnost pro zapojení se do 

integračního procesu a poslední byl směrovací, který určoval cíl pro politické elity. 

V devadesátých letech byla evropská problematika v těchto zemích relativně marginální 

záležitostí a hlavní dělící linií byla spíše podoba nového politického systému a rychlost 

ekonomické transformace od plánovaného hospodářství k liberální tržní ekonomice118.  

 

Tehdejší předseda vlády a předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus 

byl představitelem liberálně-konzervativního tábora, který spatřoval negativa evropské 

integrace v podobě regulace vnitřního trhu. Česká vláda projevovala větší zájem o 

členství v NATO než plnohodnotné členství v Evropské unii, přesto v lednu 1996 jako 

poslední z přidružených zemí Evropské unie podala žádost o členství119. V memorandu 

české vlády připojené k přihlášce České republiky do Evropské unie je vyjádřen 

                                                 
116 „Historie vstupu České republiky do EU,“ Ministerstvo zahraničí České republiky do EU, přístup 

získán 29. dubna 2015,  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/ceska_republika_a_eu/historie_vstupu_ceske_r

epubliky_do_eu.html. 
117 James Hughes, Gwendolyn Sasseová a Claire Gordonová, „Saying Maybe to the “Return to Europe“,“ 

European Union Politics 3 (2002): 331-332. 
118 Vlastimil Havlík a Petr Kaniok, „Specifika výzkumu euroskepticismu ve střední Evropě,“ in 

Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, ed. Vlastimil Havlík a Petr Kaniok (Brno: 

Masarykova univerzita, 2006), 23. 
119 Alexandr Ort, „Češi a evropská integrace,“ in Evropská integrace a Česká republika, ed. Antonín 

Peltrám (Praha: Grada, 2009), 30. 
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pozitivní postoj k ekonomické integraci, který má převážit ztrátu části vlastní suverenity 

(„v moderním evropském vývoji je výměna části vlastní suverenity za sdílený podíl na 

suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní 

země, tak i celé Evropy“)120.  

 

Nárůst relevance unijní problematiky v politické diskuzi znamenaly až 

přístupová jednání s kandidátskými zeměmi121. Tyto komplexní procesy byly často 

spojeny i s ekonomicky negativními důsledky, což začalo měnit dosavadní český 

konsenzus o pozitivním vztahu k evropské integraci ze strany politických elit i 

veřejnosti. Diskutovanými tématy se stalo postavení českého zemědělství a situace 

etnických minorit, které bylo v hodnotících zprávách Evropské komise kritizováno, a 

otázka nákupu půdy občany dalších členských států Evropské unie. Výsledkem bylo 

zvýšení přítomnosti evropské problematiky v politické debatě a profilace stran v těchto 

otázkách. Podle Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta existoval v zemích střední Evropy 

kvůli dlouhému přístupovému procesu a konkrétních představách o nákladech (v 

protikladu s nejasnými představami o ziscích) vysoký potenciál pro nárůst opozice proti 

evropské integraci122. Podobný názor má i Cas Mudde, který vidí v nových členských 

zemích větší potenciál pro vytvoření konfliktních linií v evropských politikách kvůli 

malému zapojení veřejnosti do procesu evropské integrace, což se během období před 

vstupem ještě prohloubilo (čímž se zvýšil potenciál pro kritiku euroskeptiků, kteří 

kritizují přesun národních pravomocí na nadnárodní úroveň)123.  

 

Podle průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění mezi lety 1997 a 2002 

nikdy nepřesáhl počet odpůrců vstupu do Evropské unie hranici 20 procent. Podobnou 

pozici zastávala česká veřejnost i těsně po vstupu do EU. V roce 2005 v průzkumu 

Centra pro výzkum veřejného mínění považovalo členství České republiky v Evropské 

unii za dobrou věc 41 procent veřejnosti, zatímco za špatnou 11 procent. Většina 

obyvatel schvalovala i přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu124. Průzkumy Centra pro 

                                                 
120 Ibid. 
121 Havlík a Kaniok, „Specifika výzkumu euroskepticismu ve střední Evropě,“ 25. 
122 Aleks Szczerbiak a Paul Taggart, „Europea as a Re-aligning Issue in Polish Politics? Evidence from 

the Polish 2000 Election,“ University of Sussex, přístup získán 30. dubna 2015, 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-3.pdf&site=266. 
123 Cas Mudde, „EU Accession and a New Populist Center-Periphery Cleavage in Central and Eastern 

Europe,“ SelectedWorks, přístup získán 30. dubna 2015, 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=cas_mudde. 
124 Havlík, „Česká republika,“ 64. 
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výzkum veřejného mínění jsou ovšem postaveny do jiného světla ve srovnání s daty 

další agentury pro výzkum veřejného mínění TNS Factum. Ta mezi lety 2000 a 2003 

zkoumala zamýšlené hlasování v případě referenda o vstupu do Evropské unie 

tehdejších kandidátských zemí ve střední a východní Evropě a Turecka. Podle těchto 

průzkumů měla Česká republika v tomto období třetí nejnižší průměrnou podporou 

vstupu s 50,2 procenty dotázaných125. To mohlo být ovlivněné i výše zmíněným faktem, 

že přístupový proces trval déle než v případě předchozích vln rozšíření. Podle Petra 

Kopeckého a Joopa von Holsteyna byla česká veřejnost v rámci nových členských zemí 

jednou z nejvíce protiunijních. Během přístupových rozhovorů v letech 1998 a 2001 se 

počet respondentů v průzkumu zmíněné agentury, označujících vzájemné vztahy České 

republiky a Evropské unie za negativní, zvýšil z pětiny na polovinu126. Podle 

Kopeckého a van Holsteyna můžou za malou podporu Evropské unie v České republice 

ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi zlepšené ekonomické i politické 

podmínky po krizi na konci devadesátých let. Větší zapojení Evropské unie podle 

Eurobarometru z roku 2002 do svého života chtělo 38 procent Čechů (pro srovnání na 

stejnou otázku odpovědělo kladně 58 procent Slováků)127. Česká veřejnost si nebyla 

zjevně jistá ani tím, zda bude vstup do Evropské unie znamenat přínos. Podle 

Eurobarometru z roku 2001 si 21 procent Čechů myslelo, že bude znamenat více výhod 

než nevýhod, 32 procent věřilo ve stejnou míru benefitů a nákladů a 17 procent 

předpokládalo, že nevýhod bude více než výhod128. Podle údajů Central European 

Opinion Research Group si většina Čechů myslela, že ze vzájemných vztahů více 

profitovala Evropská unie. O vstupu do Evropské unie tedy zjevně nevládl optimismus, 

jako spíše souhlas s výhradami a vnímání členství jako nutného zla. 

 

Nejčastějšími odpůrci vstupu České republiky do Evropské unie byli podle 

průzkumů lidé nad 60 let s nižším vzděláním, nižšími pracovními kvalifikacemi a 

levicovou politickou orientací129. Největší rozdíly byly patrné hlavně na základě 

pracovního zařazení, nejnižší podporu vykazovali zemědělci, kteří nebyli spokojení 

s vyjednanými podmínky vstupu Česká republiky do společné zemědělské politiky. 

                                                 
125 Kopecký a van Holsteyn, „The Grass is Always Greener,“ 108. 
126 Ibid., 110. 
127 „Candidate Countries Eurobarometer 2002,“ European Commission, přístup získán 11. dubna 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/cceb/2002/cceb_2002_en.pdf. 
128 „Candidate Countries Eurobarometer 2001,“ European Commission, přístup získán 11. dubna 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/cceb/2001/cceb20011_en.pdf. 
129 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 31. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/cceb/2001/cceb20011_en.pdf
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Většina Čechů se podle dat z roku 2004 cítila o Evropské unii špatně informovaná, jako 

dobře informovaní se označili respondenti pouze ve čtyřech procentech případů. 

Nejdůležitějším zdrojem informací byla masová média, konkrétně televize u 77 procent 

dotázaných, tisk v 61 procentech a rádio u 47 procent dotázaných. Těsně před vstupem 

29 procent respondentů prohlašovalo, že rozumí fungování Evropské unie, což bylo ze 

všech vstupujících zemí nejnižší číslo130. 46 procent dotázaných se obávalo, že vstup 

zhorší ekonomickou situaci země a 41 procent zvýšení nezaměstnanosti. Očekávalo se i 

zdražení zboží a služeb, „zvýšení kriminality a imigrace, zvýšení soutěže na pracovním 

trhu a zvýšená vládní byrokracie“131.  

 

Vstup České republiky do Evropské unie byl v české debatě o evropské integraci 

doposud největším tématem, které bylo diskutováno. Pozitivní ekonomické důsledky na 

Českou republiku byly před jejím vstupem do Evropské unie jeho zastánci nejvíce 

zdůrazňovány. Týkalo se to zejména faktu, že Česká republika měla být čistým 

příjemcem unijního rozpočtu132. Zároveň se v tomto myšlenkovém proudu více než 

negativa zdůrazňovala pozitiva vstupu do společného trhu. Na druhou stranu se příprava 

České republiky na vstup do Evropské unie časově překrývala s dobíhajícím přechodem 

ekonomiky k liberálnímu trhu, což s sebou neslo negativní důsledky zejména pro určité 

skupiny obyvatelstva, které si pak tuto zkušenost mohly spojit s Evropskou unií, jak už 

bylo zmíněno výše. Navíc prounijní část politických představitelů vedla debatu hlavně 

na technické úrovni a opomíjela ostatní aspekty členství, což kritizoval jak tehdejší 

prezident Václav Klaus (podle kterého je nešťastné vidět vstup do Evropské unie jako 

znak pokroku a vyspělosti země), stejně jako tehdy už bývalý prezident Václav Havel 

(jenž zdůrazňoval roli Evropské unie jako hodnotového společenství)133. Přesto byla 

Evropská unie v debatách považována hlavně za nástroj k dosažení vyšší životní 

úrovně. Hlavně představitelé euroskepticismu z Občanské demokratické strany a 

Komunistické strany Čech a Moravy viděli Evropskou unii jako nástroj prosazování 

ideologického modelu, který může vést k politickým rozhodnutím v rozporu s přáními 

                                                 
130 „Public Opinion in the Candidate Countries: Eurobarometer 2004.1, Czech Republic, National Report, 

Executive Summary,“ European Commission, přístup získán 3. května 2015, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb61/exec_cz.pdf. 
131 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 33. 
132 Nicolaus Heinen, „EU net contributor or net recipient: Just a matter of your standpoint?“ Deutsche 

Bank, přístup získán 11. dubna 2015, http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-

PROD/PROD0000000000273546.pdf. 
133 Mats Braun, Modernisation Unchallenged: The Czech Discourse on European Unity (Praha: Institute 

of International Relations, 2008), 79. 
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občanů. Představitelé těchto stran zároveň nejvíce varovali před ztrátou české 

suverenity v Evropské unii134. 

 

Po vstupu se názor veřejnosti na Evropskou unii zlepšoval. Zatímco v roce 2004 

vidělo Evropskou unii jako prospěšnou pro Českou republiku podle údajů 

Eurobarometru 42 procent dotázaných, v roce 2009 to bylo 63 procent135. V této době 

stoupala i důvěra v Evropskou unii, ale pouze 22 procent respondentů v roce 2009 

věřilo tomu, že se jejich hlas v Evropské unii počítá, což byl jeden z nejnižších výsledků 

v členských státech. Češi relativně podporovali klíčové politiky Evropské unie, 

výjimečná byla podpora pro společnou bezpečnostní a obrannou politiku, která byla 

s 85 procenty podporujících jedna z největších ve všech členských zemích. 65 procent 

Čechů v roce 2005 podporovalo vývoj Evropské unie směrem k politické unii, což bylo 

nad průměrem Evropské unie s 58 procenty. Zato Smlouvu o Ústavě pro Evropu 

podporovalo 55 procent Čechů, přičemž průměr Evropské unie dosahoval 66 procent136.  

 

Prezident Václav Klaus kritizoval návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu, která by 

podle jeho názoru vedla k ohrožení české identity a vytvoření evropského superstátu, 

kde se národní státy stanou pouhými provinciemi137. Byl zastáncem mezistátního 

přístupu a jednomyslného rozhodování. Neúspěšná referenda ve Francii a Nizozemsku 

podle něj ukázala její nelegitimitu. Veřejná debata o Evropské unii se značně 

zintenzívnila v době, kdy Klaus odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Právě tehdy 

podle panelového výzkumu Škodové a Nečase začala být otázka evropské integrace 

zmiňována jako podstatná v průzkumech veřejného mínění138. Otázka legitimity 

vládnutí Evropské unie se dostala do obecné politické soutěže a zároveň se zvýšil počet 

aktérů, kteří se k ní vyjadřovali, včetně různých zájmových hnutí, občanských sdružení i 

jednotlivců. Zároveň se zvýšila i konfliktnost této diskuze. Toto období bylo zároveň i 

to nejaktuálnější, jaké bylo v této oblasti akademicky zpracováno. Po prvním irském 

odmítnutí smlouvy v referendu v červnu 2008 zastával prezident názor, že domácí 

ratifikační proces by se měl zastavit. Po schválení Lisabonské smlouvy Senátem 

v květnu 2009 Klaus prohlásil, že svůj podpis pod text (nutný pro její ratifikaci) připojí 

                                                 
134 Havlík, „Česká republika,“ 61. 
135 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 33. 
136 Ibid., 35. 
137 Ibid., 48. 
138 Škodová a Nečas, Veřejná a mediální agenda, 57. 
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až po druhém irském referendu, které bylo plánováno na říjen. Existovaly obavy, že 

český prezident bude čekat až do britských voleb na jaře 2010, které měla podle 

očekávání vyhrát Konzervativní strana, jež také chtěla o přijetí Lisabonské smlouvy 

vyhlásit referendum. Poté, co druhé irské referendum Lisabonskou smlouvu schválilo a 

podepsal ji i polský euroskeptický prezident Lech Kaczynski, vznesl Klaus svůj nový 

požadavek, podle kterého se Charta základních práv Evropské unie obsažená ve 

smlouvě neměla vztahovat na případné požadavky německých a rakouských občanů, 

kteří by mohli požadovat nazpátek majetek zabavený po druhé světové válce na základě 

Benešových dekretů. To rezonovalo v českých protiněmeckých resentimentech, 

prezidentův postup schvalovalo 65 procent české veřejnosti139. Klausův požadavek 

podporovala i Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a 

Komunistická strana Čech a Moravy. Poté, co Česká republika získala výjimku 

z Charty, a český Ústavní soud prohlásil, že smlouva je v souladu s Ústavou ČR, 

podepsal Klaus 3. listopadu 2009 smlouvu s prohlášením, že „Česká republika přestane 

být suverénním státem“140.  

 

2.4.2. Euroskepticismus v české veřejné a mediální agendě 

Podle Petry Guasti se názory českých občanů nijak zásadně neliší od postojů 

jiných členských zemí. Za hlavní faktory determinující český veřejný euroskepticismus 

považuje nedostatečnou informovanost, ideologizaci evropské integrace a dominantní 

postavení bývalého prezidenta Václava Klause ve veřejné diskuzi141. Podle Michaely 

Skibové lze Václava Klause i vzhledem k relativně vysoké důvěře veřejnosti označit 

jako opinion leadera veřejné debaty o Evropské unii142. Tomu by nasvědčoval i 

Entmanův kaskádový model, podle kterého by Klaus díky své funkci a pozici měl být 

jedním z nejsilnějších aktérů veřejné debaty, jehož názory do ní budou mít velmi snadný 

přístup. Existuje proto i vyšší pravděpodobnost vyšší pronikavosti témat zarámcovaných 

v rámci euroskepticismu založeného na suverenitě. I Dan Marek a Michael Baun 

                                                 
139 Jan Cienski, „Klaus taps into buried fear of German menace,“ Financial Times, 13. října 2013, 2. 
140 Karel Janicek, „Czech leader signs Lisbon Treaty, clearing way for stronger E.U.,“ Washington Post, 

přístup získán 6. května 2015, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2009/11/03/AR2009110303497.html. 
141 Petra Guasti, „Konceptuální zarámování práce,“ in Euroskepticismus a percepce evropského 

integračního procesu v České republice v letech 2004-2010, ed. Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti 

(Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012), 45. 
142 Michaela Skibová, Veřejný euroskepticismus, 23. 
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označují jako důležitý zdroj českého euroskepticismu národní identitu. Její slabost má 

vést k větší citlivosti vůči jakýmkoliv změnám vůči suverenitě národního státu143.  

 

Jessie Hronešová a Zdenka Mansfeldová ve své analýze online zpravodajství 

před a po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 zjistily, že celkový mediální 

obraz Evropské unie v České republice je negativní144. Nejčastějšími výtkami byl 

demokratický deficit a nedostatečný podíl Česka a jeho občanů na jejím vedení. To ale 

na základě bližšího vysvětlení autorek nemusí být spojováno v rámci použité typologie 

výhradně s euroskepticismem demokratickým, ale i s euroskepticismem založeným na 

suverenitě („demokracie byla proto spojována s národním státem a EU koncipována 

jako konglomerát jednotlivých členských států, nikoliv jako samostatná jednotka, které 

by příslušelo postavení federálního státu“145). Z hlediska demokratického 

euroskepticismu může českou veřejnost negativně ovlivňovat postavení, které České 

republice z hlediska proporcionality jako středně velkému státu náleží. Instituce, 

zejména Evropská komise a Evropský parlament, byly v internetových diskuzích 

považovány za drahé a zbytečné. Ve srovnání s průzkumy veřejného mínění ovšem 

Hronešová a Mansfeldová zjistily, že v diskuzích dominují kritici, zatímco proevropští 

voliči svoje postoje manifestují volebním chováním (euroskeptické politické strany a 

hnutí ve volbách do Evropského parlamentu neuspěly). Paradoxem české politické a 

veřejné agendy je nesoulad mezi vztahem k integraci v rámci politické a veřejné 

agendy. Levicoví voliči jsou více protiunijní, zatímco nejsilnější levicové uskupení, 

Česká strana sociálně demokratická, nastoluje prounijní politickou agendu. U tehdy 

dominantní Občanské demokratické strany to bylo přesně naopak. Rozpor mezi postoji 

České strany sociálně demokratické, Občanské demokratické strany a voličů obou stran 

vysvětluje Petr Drulák nezájmem o evropskou politiku146. 

 

2.4.3. Euroskepticismus a české politické strany 

V diskurzu českých parlamentních debat se podle studie Petry Guasti z roku 

2009 nejčastěji vyskytoval diskurz mezivládní, federální se objevoval jen v negativních 

konotacích. Čeští političtí euroskeptici se stavěli proti prohlubování integrace. Politická 

                                                 
143 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 30. 
144 Ibid., 30. 
145 Hronešová a Mansfeldová, „Participativní žurnalistika v České republice během volební kampaně,“ 

146. 
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elita byla ve veřejné diskuzi dominantní. Kromě think-tanků se občanská společnost 

těchto debat téměř vůbec nezúčastnila147. Česká politická elita jednou 

z nejskeptičtějších v rámci střední Evropy148. Čeští poslanci podle průzkumu projektu 

IntUne z roku 2007 v 70 procentech případů kladli důraz na zachování role členských 

států, zatímco v případě nových členských zemí to bylo 52 procent a v případě starých 

členských zemí pouze 27 procent149.  

 

Po dlouhou dobu diskuzi o Evropské unii dominovala hlavní strana pravicové 

části politického spektra, Občanská demokratická strana. V Evropské unii podporovala 

mezivládní přístup, EU měla být ekonomickým projektem a další pravomoci se podle 

ODS neměly přesouvat na nadnárodní úroveň150. Hlavní motivy Občanské 

demokratické strany pro členství v Evropské unii jsou ekonomické, nikoliv hodnotové. 

Evropská unie je podle jejích představitelů umělou politickou entitou, která představuje 

ohrožení národního státu jako přirozené jednotky151. Nadnárodní úroveň nemůže být 

demokratická, protože legitimita je dle názoru ODS spojena s důvěrou, která vzniká 

s národní identitou. Členské státy mají být jediným zdrojem legitimity Evropské unie, 

většinové hlasování v Radě EU je nedemokratické a mělo by se navrátit 

k jednomyslnému rozhodování z počátků integrace. Občanská demokratická strana se 

staví proti harmonizaci politik v řadě oblastí a podporuje myšlenku dobrovolné 

integrace na bázi vícerychlostní Evropy a silně podporuje další rozšíření Evropské unie, 

od kterého si slibuje zpomalení integrace152. Zejména v parlamentních volbách v roce 

2002 ODS silně stavěla svůj protiintegrační postoj na historických resentimentech velké 

části obyvatelstva vůči Německu, jehož národním zájmům měla federalizace Evropy 

podle občanských demokratů napomáhat. Stavěla se i proti Smlouvě o ústavě pro 

Evropu, která podle ODS měla přinést pozice a symboly příliš připomínající národní 

stát. Podle volebního programu neměla ODS podpořit vstup do Evropské unie, pokud 

                                                                                                                                               
146 Petr Drulák, The Czech EU Presidency: Background and Priorities (Paříž: Notre Europe, 2008), 15. 
147 Guasti, „Konceptuální zarámování práce,“ 35. 
148 Kopecký a van Holsteyn, „The Grass is Always Greener,“ 112. 
149 Zdenka Mansfeldová, „Diskuze o ratifikaci Lisabonské smlouvy a Parlament ČR,“ in 

Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004-2010, ed. 

Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012), 99. 
150 Tomáš Lacina, „Smlouva o Ústavě pro Evropu a Lisabonská smlouva v debatách na půdě Parlamentu 

ČR,“ in Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004-

2010, ed. Zdenka Mansfeldová a Petra Guasti (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012), 55. 
151 Braun, Modernisation Unchallenged, 80. 
152 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 38. 
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by EU negarantovala platnost Benešových dekretů153. Přestože se někteří představitelé 

Občanské demokratické strany v roce 2003 stavěli proti vstupu České republiky do 

Evropské unie, nebyli schopni do veřejné debaty prosadit žádnou alternativu ke členství 

a překonat dominantní diskurz, který představoval členství jako nevyhnutelný nástroj ke 

zlepšení životní úrovně občanů154. V kontrastu byl přitom názor voličů ODS, kteří v 86 

procentech případů volili pro vstup České republiky do Evropské unie155. I kvůli tomu 

se silný euroskepticismus strany postupně oslaboval, dalšími důvody byl odchod 

Václava Klause z pozice předsedy strany do prezidentského úřadu v roce 2003, účast ve 

vládě (která sama o sobě obvykle vede k utlumení euroskepticismu) s proevropskou 

Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou a Stranou 

zelených a příprava na předsednictví České republiky Radě EU v roce 2009. Kritická 

byla Občanská demokratická strana k Lisabonské smlouvě, která byla podle jejích 

představitelů v zásadě identická s předchozím návrhem ústavní smlouvy. Změny 

v uspořádání procedur v Radě EU podle jejího názoru ohrožují suverenitu České 

republiky a její národní zájmy156. Zástupci ODS v Evropském parlamentu v dubnu 2008 

odešli z plenárního zasedání ve chvíli, kdy se o tomto textu debatovalo a hlasovalo. 

Skupina občanskodemokratických senátorů ve stejný měsíc iniciovala přezkoumání 

Lisabonské smlouvy Ústavním soudem, který ovšem v listopadu 2008 konstatoval, že 

smlouva žádným způsobem nenarušuje český ústavní pořádek. Následně ji v únoru 2009 

schválila Poslanecká sněmovna a v květnu 2009 Senát, většina zástupců Občanské 

demokratické strany ovšem hlasovala proti157. 

 

Česká strana sociální demokratická se podle Tomáše Laciny profiluje jako "silně 

proevropská, podporovala kroky směrem k silnější politické integraci, komunitární 

přístup a přesun více pravomocí do Bruselu i v otázkách jako sociální politika, 

spravedlnost, zahraniční politika a obrana"158. Sociální demokracie byla silným 

zastáncem členství České republiky v Evropské unii od počátku devadesátých let. 

V tom pokračovala i během vedení českých vlád mezi lety 1998 a 2006, které byly 

zodpovědné za přístupový proces. Stejně jako ODS se ve svých argumentacích ČSSD 

                                                 
153 Ibid. 
154 Braun, Modernisation Unchallenged, 118. 
155 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 39. 
156 Ibid., 40. 
157 Ibid. 
158 Tomáš Lacina, „Smlouva o Ústavě pro Evropu a Lisabonská smlouva v debatách na půdě Parlamentu 

ČR,“ 114. 
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opírá o národní zájmy, ty ale podle jejího názoru mohou být nejlépe prosazovány na 

unijní úrovni159. Vliv České republiky tím podle sociálních demokratů může v rámci 

evropské integrace jedině posílit. Evropská unie má být pro Evropu prostředkem pro 

posílení pozice v globalizovaném světě. Česká strana sociálně demokratická také 

podporuje další rozšiřování Evropské unie. Lisabonská smlouva byla sociálními 

demokraty viděna jako nástroj k zefektivnění chodu Evropské unie a jako taková jimi 

byla podporována.  

 

Taková rozdílnost dvou hlavních politických stran byla v zemích střední a 

východní Evropy ojedinělá. Je přitom zajímavé, že obě strany viděly Evropskou unii 

spíše jako sociálně-demokratický projekt160. Podle ČSSD ovšem sociální dimenze 

evropské integrace není dostatečně naplňována. Česká politická scéna se jinak 

rozložením sil příliš nevymyká, výjimkou jsou proevropští lidovci. Ti spolu se 

sociálními demokraty vidí evropskou integraci jako platformu pro udržení evropského 

modelu sociálního státu v době globalizace161. 

 

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová je silným 

zastáncem evropské integrace. Přes svoji relativně úzkou voličskou základnu byla díky 

častým účastem ve vládách České republiky (dané svým vysokým koaličním 

potenciálem) důležitým aktérem při formování české politiky ve vztahu k Evropské 

unii. Do velké míry je její pozice vůči evropské integraci podobná sociální 

demokracii162. Podporuje prohlubování integrace a specificky zejména v oblastech 

společné zahraniční a obranné politiky. Členství v Evropské unii nevnímá jako hrozbu 

české suverenitě, ale jako nástroj pro prosazování českých zájmů. Podporovala přijetí 

ústavní i Lisabonské smlouvy. 

 

Strana zelených v současnosti není zastoupena v Poslanecké sněmovně. Sama se 

považuje za nejvíce prounijní českou stranu, podporuje přesun pravomocí národních 

států na nadnárodní úroveň a budoucnost Evropské unie vidí ve federalizaci163. 

Podporuje další rozšiřování EU a posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 

                                                 
159 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 41. 
160 Braun, Modernisation Unchallenged, 78. 
161 Ibid., 73. 
162 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 42. 
163 Ibid., 43. 
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Společná bezpečnostní a obranná politika by dle zelených posílit natolik, aby nahradila 

Severoatlantickou alianci. Podporovala ústavní i Lisabonskou smlouvu, která měla 

podle zelených přinést větší transparentnost do rozhodování v Evropské unii. V roce 

2009 Straně zelených a KDU-ČSL na středopravé části politického spektra vznikla 

konkurence v podobě strany TOP 09, která se v roce 2010 oproti těmto subjektům 

dostala do Poslanecké sněmovny a do vlády Petra Nečase. TOP 09 silně podporuje 

evropskou integraci.  

 

 Všechny relevantní politické strany vstup do Evropské unie podpořily, kromě 

Komunistické strany Čech a Moravy, která se pohybovala mezi měkkým a tvrdým 

euroskepticismem a jež podle Laciny zdůrazňuje hlavně "negativní sociální dopady 

integrace a téma státní suverenity"164. Před referendem o vstupu do Evropské unie 

doporučila jako jediná strana svým voličům hlasovat proti vstupu. Nestavěla se zásadně 

proti členství, strana ale nepodporovala vstup za dohodnutých podmínek. Evropskou 

unii komunisté asociují s mezinárodním kapitalismem, kterému dominují německé 

zájmy. Více prounijní část strany ovšem vidí Evropskou unii jako nástroj, kterým může 

být prováděna levicová politika165. Postoj k přesunu pravomocí na nadnárodní úroveň je 

spíše ambivalentní, protože na jednu stranu komunisté podporují rovné jednání 

národních států, na druhou stranu podporují posílení pravomocí Evropského 

parlamentu. Komunistická strana Čech a Moravy se postavila proti ústavní smlouvě, 

která měla podle komunistů vytvořit evropský superstát, jenž by zničil suverenitu 

národních států a značně znevýhodňoval ty menší166. Zároveň by podle jejího názoru 

smlouva posílila kapitalistickou orientaci projektu evropské integrace.  

 

Sekundární literatura nezahrnuje všechny politické subjekty aktuálně zastoupené 

na politické scéně. Evropské politiky dalších se mohly v průběhu času změnit. Ve 

volebních programech k volbám do Evropského parlamentu (případně v kapitolách o 

Evropské unii ve všeobecných volebních programech, pokud politický subjekt k volbám 

nevypracoval samostatný dokument) budou proto u uskupení, jež se do legislativního 

orgánu Evropské unie z České republiky dostaly, autorem hledány projevy veřejného 

euroskepticismu podle typologie Catherine Sørensenové. Seřazeny budou podle 

                                                 
164 Tomáš Lacina, „Smlouva o Ústavě pro Evropu a Lisabonská smlouva v debatách na půdě Parlamentu 

ČR,“ 100. 
165 Braun, Modernisation Unchallenged, 73. 
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volebních výsledků. Volby do Evropského parlamentu byly zvoleny kvůli tomu, že 

jejich kampaň byla časově nejblíže naší analýze. 

 

Vítězné politické uskupení hnutí ANO 2011 ve svém programu k evropským 

volbám 2013 sice akcentuje mezivládní přístup a efektivní prosazování národních zájmů 

České republiky, výslovně ovšem odmítá euroskepticismus založený na suverenitě 

(„odmítneme podstatu výroku Václava Klause, že se v Unii rozpustíme jako kostka 

cukru v šálku kávy“167). Žádné projevy veřejného euroskepticismu nebyly autorem 

diplomové práce v textu nalezeny. TOP 09 ve svém programu pro evropské volby 

zmiňuje nutnost nadnárodního principu Evropské unie, který by se měl podle 

dokumentu posílit, mimo jiné zavedením přímé volby předsedy Evropské komise, nebo 

posílením institutu Evropské občanské inciativy168. Žádný z popsaných typů veřejného 

euroskepticismu nebyl autorem v tomto dokumentu identifikován. V programu České 

strany sociálně demokratické můžeme najít znaky sociálního euroskepticismu („Jedny 

země jsou v  neúprosné konkurenci stavěny proti druhým. Podbízejí se přízni investorů 

snižováním daní pro nadnárodní firemní kolosy a snižováním odměny za  práci pro ty, 

kteří zatím ještě práci mají.“) a také demokratického („Procesy rozhodování nejsou pro 

občany srozumitelné a  průhledné, nejrůznější lobbisté směrují toky peněz podle přání 

těch, kteří je platí. Chybí silnější demokratická kontrola.“)169. Program Komunistické 

strany Čech a Moravy obsahuje euroskepticismus sociální a demokratický („Zmatek a 

nejistota se promítly i do evropského integračního projektu, který měl být projektem 

míru a společenského pokroku. Byl však uzurpován pravicovými mocenskými elitami a 

finančními kruhy a zdeformován vlivem evropských byrokratů.“)170. V programu 

Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové nebyl autorem 

diplomové práce nalezen žádný z typu veřejného euroskepticismu171. Program ODS 

nese známky euroskepticismu demokratického a založeného na suverenitě 

                                                                                                                                               
166 Marek a Baun, The Czech Republic and the European Union, 45. 
167 „Náš program pro volby do Evropského parlamentu,“ ANO 2011, přístup získán 27. března 2015, 

http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program-do-eurovoleb/. 
168 „Volební program do Evropského parlamentu 2014,“ TOP 09, přístup získán 27. března 2015, 

http://www.top09.cz/volby/archiv/2014-evropsky-parlament/volebni-program/. 
169 „Chceme spravedlivou a sociální Evropu,“ Česká strana sociálně demokratická, přístup získán 10. 

dubna 2015, http://www.cssd.cz/data/files/manifest.pdf. 
170 „Volební program KSČM pro volby,“ Komunistická strana Čech a Moravy, přístup získán 10. dubna 

2015, https://www.kscm.cz/viewDocument.asp?document=6310. 
171 „Program KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu,“ Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová, přístup získán 11. dubna 2015, http://volbydoep.cz/getmedia/b2402746-

09d9-4fef-956f-aaff11b92712/Europrogram_KDU_2014.pdf.aspx. 

http://www.cssd.cz/data/files/manifest.pdf
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(„Na evropském hřišti se nebojíme postavit proti socialisticko-lidovecké většině, která 

postupuje v prohlubování integračního procesu stále kupředu a nevnímá odlišný postoj 

většinové části evropských občanů a národních států“)172. Svobodní ve svém programu 

o Evropě deklarují, že by Česká republika měla z Evropské unie vystoupit. Označují ji 

za chybně nastavený model, který by měl být nahrazený organizací typu Evropského 

sdružení volného obchodu. V programu Svobodných je možné naleznout zřetelné prvky 

euroskepticismu založeného na suverenitě („Evropa potřebuje obrat k demokracii 

spočívající v návratu moci svrchovaným státům, se kterými se občané mohou 

identifikovat“173), euroskepticismu ekonomického („Úředníci mnoha svými 

rozhodnutími o kvótách a regulacích přinášejí občanům náklady, které postupně z EU 

vytvořily stagnující a konkurenceneschopný region, který zaostává za světem“174) i 

demokratického („Současný demokratický deficit (přesněji řečeno nedemokratické 

poměry) panující v Evropské unii není způsoben tím, že se nepovedlo uskutečnit dobré 

ideály, ale je úmyslným pokusem o odstranění tradičních evropských hodnot jako je 

svoboda, demokracie, důstojnost člověka, pluralita názorů, odpovědnost politiků 

občanům“175). 

 

3. Analýza české veřejné a mediální agendy 

3.1. Veřejná agenda 

Jelikož cílem naší analýzy není porovnávání intenzity euroskepticismu 

v mediální a veřejné agendě (a ani by to nebylo proveditelné), budeme porovnávat 

poměry výskytu jednotlivých druhů veřejného euroskepticismu v rámci obou agend. 

Jako první bude provedena analýza veřejné agendy. K jednotlivým typům 

euroskepticismu podle Sørensenové bude přiřazena odpovídající otázka a odpovědi v 

dubnovém průzkumu Naše společnost v14-04 Centra pro výzkum veřejného mínění 

provedeného Naděždou Čadovou176. Tento průzkum byl vybrán, protože lépe odpovídá 

potřebám naší analýzy v porovnání s položenými otázkami v Eurobarometru 81 z jara 

                                                 
172 „Volby do Evropského parlamentu: Otáčíme EU správným směrem,“ Občanská demokratická strana, 

přístup získán 10. dubna 2015, http://www.ods.cz/docs/programy/program-volbyEP2014-velky.pdf. 
173 „Politický program,“ Svobodní, přístup získán 27. března 2015, 

https://web.svobodni.cz/program/politicky-program. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 „Dataset: Naše společnost 2014 - duben,“ Český sociálněvědní datový archiv, přístup získán 14. dubna 

2015, http://nesstar.soc.cas.cz/webview/index/en/nesstar/-SDA.c.nesstar/-

esky.d.1/CVVM.d.5/2014.d.313/Na-e-spole-nost-2014-duben/fStudy/V1404. 
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2014. Síť tazatelů předložila dotazníky celkem 1027 občanům České republiky starších 

15 let. Jejich skladba byla nastavena k reprezentaci obyvatelstva státu podle kvót 

zohledňujících pohlaví, věk a vzdělání. Odpovídající územní uspořádání bylo dáno 

samotnou tazatelskou sítí, která je nastavená podle místa velikosti bydliště a územních 

krajů České republiky.  

 

Operační definice ekonomického euroskepticismu podle Sørensenové zní: „Tato 

varianta euroskepticismu reprezentuje euroskepticismus vůči vnímané neschopnosti 

Evropské unie přinášet hmatatelné výsledky“177. Pro ekonomický euroskepticismus 

Catharine Sørensenová zvolila v průzkumech Eurobarometru jako indikátory následující 

otázky a odpovědi: „Je členství v Evropské unii prospěšné?“ – „Není.“ „Jaký je smysl 

Evropské unie?“ – „Vyhazování peněz.“ „Jaký efekt má Evropská unie ve specifických 

ekonomických oblastech?“ – „Špatný“ nebo „Velmi špatný“. „Jaký dopad má Evropská 

unie na ekonomickou situaci?“ – „Špatný“178. K ekonomickému euroskepticismu byla 

v naší práci přiřazena otázka „Je podle vás prospěšná nebo škodlivá evropská integrace 

v těchto oblastech: hospodářství?“ a odpovědi „Spíše škodlivá“ a „Rozhodně škodlivá“, 

jež v dotaznících uvedlo 39,2 procenta respondentů. 

 

Definice euroskepticismu založeného na suverenitě zní takto: „Euroskepticismus 

založený na suverenitě je vnímání hrozeb způsobených Evropskou unií vůči pokračující 

relevanci, integritě a identitě národního státu. Je to skepse vůči procesům, jejichž 

důsledky jsou považovány za negativní pro národní suverenitu“179. Jako indikátory 

euroskepticismu založeného na suverenitě označila Sørensenová následující otázky a 

odpovědí: „Měla by se vytvořit evropská vláda?“ – „Ne.“ „Pokud odmítáte Smlouvu o 

Ústavě pro Evropu, z jakého důvodu?“ – „Kvůli ztrátě národní suverenity.“ „Souhlasíte 

s tvrzením, že Evropská unie je hrozbou pro národní identitu?“ – „Souhlasím.“ „Mělo 

by rozhodování v Evropské unii probíhat výhradně na národní úrovní, nebo společně 

s nadnárodní úrovní?“ – „Pouze na národní úrovni.“ K euroskepticismu založenému na 

suverenitě byla v této práci přiřazena otázka „Nyní Vám přečtu několik tvrzení o 

členství České republiky v Evropské unii, a Vy mi, prosím, řekněte, nakolik s nimi 

                                                 
177 Catharine Sørensenová, „Euroscepticism: A Conceptual Analysis and a Longitudinal Cross-Country 

Examination of Public Scepticism towards the European Union,“ Statens Arkiver, 30. dubna 2007, přístup 

získán 14. dubna 2015, http://samfund.dda.dk/dda/Inspirationsbibliotek/Eurosceptism.pdf, 137. 
178 Ibid., 138. 
179 Ibid., 139. 
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souhlasíte či nesouhlasíte. g) Členstvím ČR v EU získala unie příliš velký vliv na 

politiku a rozhodování u nás.“ – „Rozhodně souhlasí“ a „Spíše souhlasí“, které uvedlo 

27,1 procenta a 40,8 procenta, celkem 67,9 procenta dotázaných.  

 

„Demokratický euroskepticismus je skepticismus vůči (vnímaným) nedostatkům 

demokracie v Evropské unii,“ zní operační definice tohoto typu euroskepticismu podle 

Catharine Sørensenové180. Přiřadila k němu tyto otázky a odpovědi: „Jak jste spokojen/a 

s demokracií v Evropské unii?“ – „Nepříliš spokojen/a“ nebo „Rozhodně 

nespokojený/á.“ „Pokud odmítáte Smlouvu o ústavě pro Evropu, z jakého důvodu?“ – 

„Není dostatečně demokratická.“ „Je Evropská unie demokratická?“ – „Ne.“ „Jaké jsou 

schopnosti Evropského parlamentu chránit občany?“ – „Nejsou dobré“ nebo „Nejsou 

vůbec dobré“. Jako indikátor demokratického euroskepticismu byla v průzkumu Centra 

pro výzkum veřejného mínění autorem zvolena otázka „Myslíte si, že se v současné 

době v Evropské unii uplatňují tyto hodnoty? Demokracie“ a odpovědi na ní „Spíše ne“, 

kterou udalo 18,9 procenta respondentů a „Rozhodně ne“, již označilo 4,9 procenta 

dotázaných, celkem tedy 23,8 procenta respondentů. 

 

„Sociální euroskepticismus je skepticismus občanů vůči sociální angažovanosti 

Evropské unie,“ definuje Sørensenová poslední typ euroskepticismu181. Z průzkumu 

Eurobarometr k nim přiřadila následující otázky a odpovědi. „Jaké priority by měla mít 

Evropská unie?“ – „Evropská unie by měla poskytnout více pomoci chudým a sociálně 

vyloučeným lidem v Evropské unii“/“Evropská unie by se měla méně věnovat 

ekonomice a více sociální spravedlnosti.“ „Pokud odmítáte Smlouvu o Ústavě pro 

Evropu, z jakého důvodu?“ – „Nedostatečně sociální Evropa“. „Z jakého důvodu se 

obáváte Evropské unie?“ – „Kvůli ztrátě sociálních benefitů.“ „Souhlasíte 

s následujícím tvrzením o budoucí podobě Evropské unie: Mělo by dojít k užší 

spolupráci mezi členskými zeměmi v sociálních otázkách.“ – „Souhlasím.“ K této 

kategorii euroskepticismu byla v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 

přiřazena otázka „Myslíte si, že se v současné době v Evropské unii uplatňují tyto 

hodnoty? Solidarita“ a odpovědi „Spíše ne“, kterou uvedlo 24,7 procenta respondentů a 

„Rozhodně ne“, již udalo 7,9 procenta dotázaných, celkem tedy 32,6 procenta 

respondentů. 

                                                 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
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Ve veřejné agendě je euroskepticismus založený na suverenitě se 67,9 procenta 

zdaleka nejsilnější, bude proto označen jako referenční bod hodnotou 1. Ekonomický 

euroskepticismus byl nalezen u 39,2 procenta respondentů, poměr k referenčnímu bodu 

činí 0,577 (v celé práci zaokrouhlujeme výsledky na tři desetinná čísla). Odpovědi 

vykazující znaky sociálního euroskepticismu dosáhly 32,6 procenta, poměr 

k nejsilnějšímu euroskepticismu je tedy 0,48. Demokratický euroskepticismus se 23,8 

procenty dosáhl poměru 0,351. 

 

3.2. Mediální agenda 

 

3.2.1. Výběr dat a určení indexu dopadu 

Pro provedení analýzy mediální agendy při provádění jediným výzkumníkem je 

potřeba zkoumat pouze zúžený výběr. Omezený vzorek médií by podle Františka 

Kalvase neměl být problémem, protože existuje vysoká korelace obsahu napříč médii, 

co se týče obsahu i účinků na publikum182. Mediální agenda je latentní konstrukt, který 

může být efektivně měřen zkoumáním jednotlivých typů médií. Liší se jen tím, že v 

případě televize se její vliv na změnu agendy veřejnosti projeví dříve u televizní agendy 

než v případě tisku (5 – 14 dní a 18 – 35 dní), a v případě tisku je efekt na veřejnou 

agendu delší (12 – 26 týdnů oproti 2 – 8 týdnům), ale síla korelace bývá přibližně 

stejná183. To podle Waynea Wanty souvisí s odlišným smyslovým vnímáním těchto typů 

médií184. Protože je čtení tisku náročnější intelektuální aktivitou, dochází i k delšímu 

uložení takto získaných informací v paměti. 

 

Do výběru médií bylo zařazeno deset tištěných, rozhlasových, televizních a 

online médií, které byly v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění označeny za 

nejdůvěryhodnější185. Jedná se o studii z roku 2009, kdy CVVM naposledy takovou 

otázku svým respondentům pokládalo. Média jsou do našeho výběru zařazena podle 

                                                 
182 Kalvas, Nastolování agendy, 47. 
183 Ibid. 
184 Wayne Wanta, „The Messenger and the Message: Differences across News Media,“ in Communication 

and Democracy. Exploring Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory, ed. Maxwell McCombs, 

Daniel Shaw a David Weaver (Mahwah: Lawrence Erblaum Associates, 1997), 63. 
185 „Jak veřejnost vnímá pravdivost a úplnost zpráv českých médií?“ Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, přístup získán 15. dubna 2015, 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3626/f3/100902s_om90505.pdf. 
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toho, kolik procent dotázaných jejich zpravodajství označilo za pravdivé a úplné. 

Vycházíme přitom ze zmíněného poznatku Roberta Entmana, že mediální produkty 

s vnímanou vyšší kvalitou a důvěryhodností mají větší potenciál k přenášení svých 

rámců. To podává obraz o dopadu jednotlivých médií na čtenáře. Byla vybrána 

následující média: ČT 1, ČT 24, Mladá Fronta DNES, Český rozhlas 1 Radiožurnál, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo, TV Nova, Idnes.cz a TV Prima. Aby byly 

zohledněny rozdíly ve vnímané důvěryhodnosti médií, budou výsledná data 

z jednotlivých médií vynásobena poměry ve vztahu k nejdůvěryhodnějšímu médiu 

zaokrouhlenými na tři desetinná místa. U ČT 1 bude tedy násobek 1, u ČT 24 0,848, u 

Mladé Fronty DNES 0,717, u Českého rozhlasu Radiožurnál 0,674, u Hospodářských 

novin 0,587, u Lidových novin 0,5, u Práva 0,478, u TV Nova 0,413, u Idnes.cz 0,413 a 

u TV Prima 0,391.  

 

Obrázek 1: Důvěryhodnost médií v České republice. Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění 

 

Stejně jako důvěryhodnost je do výsledné rovnice výsledků potřeba zohlednit i 

kvantitativní dopad jednotlivých médií. Jelikož není k dispozici podrobný dotazníkový 

průzkum, není možné přesně popsat, jaké konkrétní médium divák sledoval, poslouchal 

nebo četl. Naším cílem je pouze určit, nakolik jsou která média v mediální agendě 

zastoupena. U všech uvedených dat musíme brát v úvahu, že údaje o sledovanosti, 
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poslechovosti, čtenosti a návštěvnosti jsou hodnoceny soukromými agenturami, které 

nemůžeme považovat za tak spolehlivé zdroje jako Centrum pro výzkum veřejného 

mínění. Autor práce ovšem předpokládá, že rozdíly oproti skutečnosti nebudou řádové a 

uvedené údaje podávají relativně přesný obraz o rozložení publika v rámci českého 

mediálního sektoru. 

 

Jelikož se v průzkumech televizní sledovanosti neuvádí měsíční průměrné 

sledovanosti v absolutních číslech, ale pouze v podílu na trhu, u televizních stanic bude 

práce vycházet ze sledovanosti hlavních zpravodajských pořadů (ve kterých byla 

následně nalezena drtivá většina euroskeptických rámců) podle údajů společnosti ATO-

MEDIARESEARCH186. Analýza sledovala kategorii lidí starších 15 let mezi 1. a 30. 

březnem 2014. Nejsledovanější byly Televizní noviny TV Nova s projekcí 1 710 000 

diváků, následovaly zprávy TV Prima se 770 000 diváků a Události na ČT 1 se 728 000 

diváků. Rating Událostí na ČT 24 není ve zprávě firmy ATO-MEDIARESEARCH 

obsažený, autor ho ovšem doplní vlastním výpočtem na základě údajů o sledovanosti 

jednotlivých vydání pořadu na ČT 24, které uveřejňuje Česká televize187. Podle těchto 

údajů byla průměrná sledovanost ČT 24 určena na 200 000 diváků. 

 

Jediným zástupcem rádií v daném souboru je Český rozhlas Radiožurnál, jehož 

odhad denní poslechovosti v prvním pololetí roku 2014 činil podle analýzy 

RADIOPROJEKT 2014 prováděné agenturami STEM/MARK a MEDIAN 867 000 

posluchačů188. Údaje o čtenosti deníků jsou pro tuto práci získány z dat projektu 

MEDIA PROJEKT, který také realizují agentury MEDIAN a STEM/MARK189. Mladá 

Fronta DNES dosáhla čtenosti 709 000 čtenářů, Právo 347 000, Lidové noviny 186 000 

a Hospodářské noviny 174 000.  

 

                                                 
186 „Měsíční zpráva o sledovanosti: Duben 2014,“ ATO-MEDIARSEARCH, přístup získán 16. dubna 

2015, http://www.mediaresearch.cz/wp-

content/uploads/2014/06/M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2015_03.pdf. 
187 „Nejsledovanější pořady na ČT24: Duben 2014,“ Česká televize, přístup získán 16. dubna 2015, 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/zebricky/2014/nejsled_03_ct24_2014.pdf. 
188 Jerry Prohaska, „RadioProjekt I.-II.2014: Pád Frekvence 1 na bramborovou příčku je spíš symbolický, 

znamená však varování,“ RadioTv, přístup získán 16. dubna 2015, 

http://www.radiotv.cz/p_radio/radioprojekt-i-ii-2014-pad-frekvence-1-na-bramborovou-pricku-je-spis-

symbolicky-znamena-vsak-varovani/.  
189 „MEDIAPROJEKT: 1.1. - 30.6. 2014,“ Median, přístup získán 16. dubna 2015, 

http://www.median.cz/docs/MP_2014_1+2Q_zprava.pdf. 
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Data o jediném zástupci zpravodajských serverů, portálu iDnes.cz, byla získána 

z databáze NetMonitorOnline190. Ten zobrazuje počet reálných uživatelů po dnech a po 

měsících, pro určení průměrné denní návštěvnosti (použité kvůli srovnatelnosti 

s ostatními typy médií) bylo tedy potřeba vlastního výpočtu. Vzhledem k dostupnosti 

detailní databáze je možné získat data přesně pro sledované období, tedy mezi 6. 

březnem a 6. dubnem 2014. Průměrná denní návštěvnost iDnes.cz byla 303 137 

reálných uživatelů.  

 

Z výše zmíněných údajů můžeme kvantifikovat odhad dopadu jednotlivých 

médií, který budeme odvíjet od média s největším dosahem, TV Nova. U ní bude 

násobek 1, u Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu 0,507, u TV Prima 0,45, u ČT 1 0,426, u 

Mladé fronty DNES 0,415, u Práva 0,203, u iDnes.cz 0,177, u ČT 24 0,117, u Lidových 

novin 0,109 a u Hospodářských novin 0,102. 

 

Po vynásobení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů dopadu médií na 

publikum získáme index dopadu, jimiž budeme korigovat výsledky mediální analýzy. U 

ČT 1 to bude 0,426, u TV Nova 0,413, u Českého rozhlasu Radiožurnál 0,342, u Mladé 

Fronty DNES 0,298, u TV Prima 0,176, u ČT 24 0,099, u Práva 0,097, u iDnes.cz 

0,073, u Hospodářských novin 0,060 a u Lidových novin 0,055. 

 

3.2.2. Obsahová analýza 

Obsah vybraných médií autor získal z databáze NEWTON Media, která kromě 

tištěných a online médií obsahuje i přepisy rozhlasových a televizních pořadů. Jelikož 

tato analýza nemá za úkol žádným způsobem hodnotit kvalitativní stránku mediální 

agendy a dodržování principů novinářské etiky, nebude rozlišovat mezi sekcemi či 

pořady zpravodajskými a publicistickými. Navíc podle Tomáše Trampoty, Jana Křečka 

a Vlastimila Nečase v publikaci Média a moc není účelné při zkoumání mediální 

agendy rozlišovat mezi zpravodajstvím a publicistikou, protože s její diskurzivní mocí 

není pracováno záměrně a ta se tak projevuje i ve zpravodajství191.  

 

                                                 
190 „NetMonitorOnline,“ NetMonitor, přístup získán 16. dubna 2015, http://online.netmonitor.cz/. 
191 Tomáš Trampota, Jan Křeček a Vlastimil Nečas, Média a moc (Praha: Fakulta sociálních věd, 2006), 

9. 
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Vzhledem k tomu, že ve výběru jsou zahrnuty jak zpravodajské, tak 

publicistické sekce, nebude nijak rozlišováno mezi tím, jestli rámce zahrnují celé 

analytické jednotky, nebo pouze jejich části. Základní analytická jednotka v případě 

tištěných a online médií znamená jeden článek, v případě rozhlasu a televize se jedná o 

jeden pořad, delší pořady jsou rozděleny do tematických bloků (příkladem je diskuzní 

pořad Otázky Václava Moravce vysílaného televizemi ČT 1 a ČT 24) nebo 

zpravodajských příspěvků (například Události vysílané ČT 1). Pokud je intenzita 

daného rámce v analytické jednotce silná, je ohodnocen jedním bodem, pokud je slabší, 

je ohodnocen polovinou bodu. Pokud je v jedné analytické jednotce nalezen rámec 

obsahující více typů euroskepticismu, jsou body započítány do obou kategorií. 

Výsledky jednotlivých médií budou představeny a okomentovány v pořadí 

vycházejícího z výše vypočítaného indexu dopadu. Podrobněji rozebrána bude pouze 

vybraná část nalezených euroskeptických rámců. Kompletní záznam všech výskytů 

těchto rámců i s jejich kvantifikací je uveden v příloze této diplomové práce. V textu a 

zdrojích bude odkazováno pouze na citované analytické jednotky. Regionální sekce 

celostátních deníků nebyly kvůli odlišným mutacím do analýzy zahrnuty. Zkoumány 

byly všechny jednotky mezi 6. březnem a 6. dubnem 2014, tedy měsíc před průzkumem 

Centra pro výzkum veřejného mínění Naše společnost, který byl prováděn od 7. do 13. 

dubna. Do databáze byla zadán dotaz v podobě „Evropská unie OR EU“ (databáze 

NEWTON Media je schopná vyhledávat i deklinace slov).  

 

V případě veřejnoprávní ČT 1 bylo výsledkem vyhledávání uvedeného dotazu 

113 jednotek. Všechny euroskeptické rámce byly nalezeny v hlavním večerním 

zpravodajském pořadu Události. Euroskepticismus založený na suverenitě byl přítomný 

v intenzitě tří bodů, příkladem může být například příspěvek Tělesné tresty: Ano či ne? 

z 3. dubna 2014 („Výchovný výprask má ovšem v tuzemsku tradici. Podle průzkumu až 

tři čtvrtiny matek a otců pohlavek nebo lehké plácnutí jako trest schvalují. Evropská 

unie chce ale fyzické trestání dětí plošně zakázat, nejen v Česku, ale i v dalších 

členských zemích.“192) nebo Jak přilákat voliče z 10. dubna 2014 („Brusel i Štrasburk 

jsou pro české voliče vzdálená města, navíc se tam navíc často řeší složitá témata a 

Evropská unie často členským státům diktuje, co mají dělat.“193).  

 

                                                 
192 Události, „Tělesné tresty: ano, či ne?“ ČT 1, 3. dubna 2014, 22. 
193 Události, „Jak přilákat voliče,“ ČT 1, 2. dubna 2014, 2. 
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Soukromá TV Nova o tématu Evropské unie referovala méně než ČT 1, klíčová 

slova byla nalezena v 63 jednotkách. Zároveň ovšem nebyly přítomné žádné námi 

definované euroskeptické rámce. 

 

U Českého rozhlasu Radiožurnál bylo analyzováno 134 jednotek. Sociální 

euroskepticismus byl zaznamenaný v hodnotě dvou bodů, příkladem je příspěvek Plán 

EU na zmenšení podílu skleníkových plynů v ovzduší z 3. dubna 2014 („Unie se chce 

dostat do roku 2030 na 40 % toho, co průmysl vypustil do ovzduší v roce 1990. Vláda 

se ale bojí, aby výrazné snižování emisí nezvýšilo nezaměstnanost a nepoškodilo celý 

český průmysl.”194). Ekonomický euroskepticismus byl přítomen v intenzitě jednoho 

bodu v rozhovoru s prezidentem Agrární komory Miroslavem Tomanem v příspěvku 

Čeští vinaři bojují proti levným výčepům vína ve večerkách či trafikách z 21. března 

2014 („Ten jednotný trh je chiméra, protože naše výrobky se velmi obtížně dostávají na 

ten starý trh EU15.“195). 

 

V případě Mladé fronty DNES se klíčová slova objevila ve 197 jednotkách. 

V listu byly zaznamenány rámce ekonomického euroskepticismu v hodnotě 2,5 bodu a 

euroskepticismu založeného na suverenitě v hodnotě 4 bodů. Většina z nich se 

nacházela v rubrice Názory. Příkladem, který spadá do obou kategorií, je komentář 

tehdejšího komentátora týdeníku EURO Pavla Párala s názvem Stavba 1. pětiletky ze 

14. března 2014 („Buď EU změní svou energetickou politiku, nebo Britové, ale i my a 

další země doplácející naprosto neuvěřitelným způsobem na zelené šílenství, opustíme 

Evropskou unii.“ „Dnes bez větších protestů akceptujeme skutečnost, že EU fakticky v 

energetickém sektoru a pod tlakem zelených hnutí zrušila fungování tržních principů a 

nahradila je plánováním kapacity solárů a větrníků.“196).  

 

Zpravodajství další soukromé TV Prima bylo velice podobné TV NOVA. 

Klíčová slova se objevila dokonce jen v 26 jednotkách a nebyly pozorovány žádné 

euroskeptické rámce. Žádné rámce veřejného euroskepticismu nebyly nalezeny ani u 

                                                 
194 Zprávy, „Plán EU na zmenšení podílu skleníkových plynů v ovzduší,“ ČRo Radiožurnál, 3. dubna 

2014, 4. 
195 Dvacítka Radiožurnálu, „Čeští vinaři bojují proti levným výčepům vína ve večerkách či trafikách,“ 

ČRo Radiožurnál, 21. března 2014. 
196 Páral, Pavel. „Stavba 1. pětiletky.“ Mladá fronta DNES, 14. března 2014, 10. 
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zpravodajské ČT 24, a to i přesto, že o Evropské unii měla nejvíce příspěvků, konkrétně 

246. 

 

V deníku Právo bylo na základě zadaného dotazu nalezeno celkem 130 článků. 

Nejvíce byly zastoupeny rámce sociálního euroskepticismu, v hodnotě 4,5 bodu. 

Příkladem může být komentář nestraníka a lídra kandidátky České strany sociálně 

demokratické při volbách do Evropského parlamentu Jan Kellera s názvem Do Evropy 

šijí zleva i zprava ze 7. března 2014 („Lze předpokládat, že jim na Evropě vadí, že je 

málo sociální, upřednostňuje zájmy ekonomicky silných aktérů, vyzývá členské státy k 

politice škrtů v sociální oblasti.“197). Silně byl zastoupený také ekonomický 

euroskepticismus se 4 body, příkladem může být polemika člena ODS Jana Skopečka 

Kellerův regulovaný ráj na zemi ze 14. března 2014, která obsahovala všechny čtyři 

typy euroskepticismu („Pokles hospodářské dynamiky spolu s hlubší integrací je 

evidentní. To by mělo zajímat i socialistu Kellera, který by tak rád rozšiřoval již dnes 

neufinancovatelný sociální model, protože pokud se nic nevytvoří, není ani možné nic 

přerozdělit.“ „I ta totiž dobře vidí, jak prohlubující se integrace přináší stále větší 

odtržení evropské elity od občanů a voličů v jednotlivých státech, jak je takřka nemožné 

ovlivnit směr evropské integrace z národní úrovně a jak není názor občanů evropských 

zemí respektován.“ „Jinými slovy, prohlubující se demokratický deficit je pro občany 

demotivující a projevuje se jak v nízké důvěře v EU, tak v nízké volební účasti při 

evropských volbách.“198). Demokratický euroskepticismus byl v Právu zaznamenán 

v hodnotě dvou bodů a euroskepticismus založený na suverenitě v hodnotě jednoho 

bodu.   

 

Na portálu iDnes.cz bylo nalezeno 85 jednotek obsahujících zadaná klíčová 

slova. Nejsilněji byly zastoupeny rámce euroskepticismus ekonomického a sociálního, 

každý v rozsahu dvou bodů, které vycházely ze zpráv o negativních dopadech sankcí 

Evropské unie vůči Rusku. Příkladem obou je text Sankce vůči Rusku mohou ČR vrátit 

do recese a umazat až 40 tisíc míst z 18. března 2014 („Podle Asociace exportérů by v 

ČR bylo ohroženo 30 až 40 tisíc míst, zejména v autoprůmyslu.“ „V případě mírnější 

podoby sankcí by EU mohla přijít v průměru o 0,5 procentního bodu svého růstu, 

                                                 
197 Jan Keller, „Do Evropy šijí zleva i zprava,“ Právo, 12. března 2014, 6. 
198 Jan Skopeček, „Kellerův regulovaný ráj na zemi,“ Právo. 14. března 2014, 6. 
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zatímco dopad na Česko by byl dvojnásobný“199). Euroskepticismus založený na 

suverenitě byl zaznamenán v hodnotě jednoho bodu a demokratický v rozsahu poloviny 

bodu. 

 

V Hospodářských novinách se mezi 135 články nacházel rámec ekonomického 

euroskepticismu ohodnocený polovinou bodu v textu Vládci evropské energetiky jedou 

lobbovat k Sobotkovi z 6. března 2014 („Ukázkovým případem dopadů evropské 

legislativy na energetiku je plynová elektrárna ČEZ v Počeradech za zhruba 16 miliard 

korun. Tu firma dostavěla loni v květnu, dodnes ale neběží. Kvůli růstu obnovitelných 

zdrojů a kolapsu cen emisních povolenek, které měly plyn zvýhodňovat před uhlím, 

jsou ceny elektřiny o desítky eur pod provozními náklady Počerad“200). 

 

V Lidových novinách se 145 jednotkami byl nalezen euroskepticismus založený 

na suverenitě v hodnotě dvou bodů. Jedním z takových textů byl sloupek Europaradox 

Petra Peška z 27. března 2014 („Je potom ale zvláštní, že ani ty české vlády, které se 

snažily nezdravé federalizaci Evropy bránit s posílením práva voličů vybírat si i v 

eurovolbách své národní kandidáty, nic neudělaly.“201). 

                                                 
199 IDNES.cz, Filip Horáček a ČTK, „Sankce vůči Rusku mohou ČR vrátit do recese a umazat až 40 tisíc 

míst,“ IDNES.cz, 18. března 2014. 
200 Petr Lukáč a Martin Ehl, „Vládci evropské energetiky jedou lobbovat k Sobotkovi,“ Hospodářské 

noviny, 6. března 2014, 1. 
201 Petr Pešek, „Europaradox,“ Lidové noviny, 27. března 2014, 1. 
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Mediální agenda Index dopadu Ekonomický Suverenita Demokratický Sociální 

ČT 1 0.426 0 3 0 0 

TV NOVA 0.413 0 0 0 0 

ČRO 1 0.342 1 0 0 2 

MF DNES 0.298 2.5 4 0 0 

TV Prima 0.176 0 0 0 0 

ČT 24 0.099 0 0 0 0 

Právo 0.097 4 1 2 4.5 

iDnes 0.073 2 1 0.5 2 

HN 0.06 0.5 0 0 0 

LN 0.055 0 2 0 0 

      Součty 

 

10 11.5 2.5 8.5 

 

Tabulka 1: Výsledky mediální agendy bez započítání indexů dopadu 

 

Mediální agenda Ekonomický Suverenita Demokratický Sociální 

ČT 1 0 1.278 0 0 

TV NOVA 0 0 0 0 

ČRO 1 0.342 0 0 0.684 

MF DNES 0.745 1.192 0 0 

TV Prima 0 0 0 0 

ČT 24 0 0 0 0 

Právo 0.388 0.097 0.194 0.437 

iDnes 0.146 0.073 0.037 0.146 

HN 0.03 0 0 0 

LN 0 0.11 0 0 

     

Součty 1.651 2.75 0.231 1.267 

Poměry 0.588 1 0.078 0.428 

 

Tabulka 2: Výsledky mediální agendy se započítáním indexů dopadu a poměry mezi jednotlivými typy 

euroskepticismu 
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Výsledky obsahové analýzy jsou zaneseny do tabulky 1. Data z jednotlivých 

médií byla upravena podle jejich indexů dopadu v tabulce 2. Výsledky přítomnosti typů 

veřejného euroskepticismu v rámcích mediální agendy jsou zpracovány stejným 

způsobem jako výsledky veřejné agendy. Nejsilnější euroskepticismus založený na 

suverenitě s výsledkem 2,75 jako referenční bod označíme hodnotou 1. Poměr 

ekonomického euroskepticismu s hodnotou 1,651 k němu činí 0,588. Zastoupení 

sociálního euroskepticismu bylo v mediální agendě kvantifikováno v hodnotě 1,267, což 

je v poměru k referenčnímu bodu 0,428. V případě demokratického euroskepticismu 

byla jeho přítomnost vypočtena v hodnotě 0,231, poměr k referenčnímu bodu je 0,078. 

 

Z výsledků je patrné, že pořadí jednotlivých rámců je ve veřejné a mediální 

agendě stejné. Euroskepticismus založený na suverenitě byl opět nejsilněji zastoupený 

s hodnotou 1. Druhým je euroskepticismus ekonomický s hodnotou 0,588. Následuje 

sociální euroskepticismus s relativně podobnou hodnotou 0,428 a v mediální agendě 

marginální euroskepticismus demokratický s hodnotou 0,078. 

 

3.3. Korelační analýza 

Míru závislosti mezi výsledky zjištění v mediální a veřejné agendě získáme 

pomocí korelační analýzy. Podle Jana Hendla jsou „dvě proměnné korelované (resp. 

asociované), jestliže určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci se vyskytovat 

společně s určitými hodnotami druhé proměnné“202. Protože mezi jednotlivými typy 

euroskepticismu v matematického rámci výpočtu neexistují vzájemné vztahy a naším 

cílem není predikce závislosti mezi oběma soubory dat (poměry v rámci veřejné a 

mediální agendy), postačí nám pro zjištění vztahů pouze korelační analýza, která 

„zkoumá vztahy proměnných graficky a pomocí různých měr závislosti, které nazýváme 

korelační koeficienty“203.  

 

Prvním krokem při zkoumání dat je jejich zanesení do dvojrozměrného 

bodového grafu a hledání určitých tendencí. Po proložení lineární regresní přímky 

(teoretická přímka, kterou program prokládá tak, aby byla co nejblíže všem bodům) 

                                                 
202 Jan Hendl, Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat (Praha: Portál, 

2004), 240. 
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vidíme určitou statistickou závislost. Naše data nejsou vyjádřena percentuálně, proto 

můžeme vyloučit formální korelaci. Vidíme, že zanesená data jsou relativně homogenní. 

 

Abychom mohli určit mezi mediální a veřejnou agendou určit kauzalitu, musí 

podle tří kritérií kauzality Paula Felixe Lazarsfelda příčina časově předcházet následek, 

obě proměnné musí být empiricky spojené (ať už korelačními nebo regresními 

koeficienty) a musí být vyloučen vliv třetí proměnné204. Působení třetí veličiny budeme 

diskutovat v závěru a je velice pravděpodobné, proto nebude možné určit mezi oběma 

agendami kauzální vztah. 

 

 

Tabulka 3: Korelace mezi mediální a veřejnou agendou 

 

Pro určení korelace využijeme Pearsonův korelační koeficient, který je přes své 

nedostatky „nejdůležitější mírou síly vztahu dvou náhodných spojitých proměnných X a 

Y“205. Jeho slabinou je silná ovlivnitelnost odlehlými hodnotami ve výběru, které se 

podle grafického znázornění v naší populaci dat nevyskytuje206. Nabývá hodnot mezi -1 

a 1. Pokud je hodnota koeficientu 1, jedná se o přesnou přímou lineární závislost (při 

zvýšení jedné proměnné se zvyšuje i druhá). Pokud se koeficient rovná 0, neexistuje 

mezi dvěma sadami proměnných žádná lineární závislost. V případě, že se dosahuje 

hodnoty -1, se při snížení první proměnné druhá snižuje. Jeho hodnotu pro naše dva 

                                                                                                                                               
203 Ibid., 237. 
204 Paul Felix Lazarsfeld, „Interpretation of statistical relations as a research operation,“ in The language 

of social research, ed. Paul Felix Lazarsfeld a Morris Rosenberg (Glencoe: Free Press, 1957), 115-125. 
205 Ibid., 243. 
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soubory vypočítáme pomocí programu Microsoft Excel. Hodnoty mezi 0,1 a 0,3 

představují slabou korelaci, mezi 0,4 a 0,6 korelaci střední, mezi 0,7 a 0,9 korelaci 

silnou a nad 0,9 korelaci velmi silnou. 

 

Dle autorova výpočtu je Pearsonův korelační koeficient mezi veřejnou a 

mediální agendou 0,958754, jedná se tedy o překvapivě velmi silnou korelaci. V našem 

případě nelze jednoznačně určit, která proměnná je závislá a která je nezávislá. Naše 

výsledky proto doplníme o determinační koeficient, který je druhou mocninou 

korelačního koeficientu a měří vztah mezi veličinami bez ohledu na to, která z nich je 

závislá. Podle autorova výpočtu je jeho hodnota 0,919208, tedy stále velmi silná 

korelace. 

 

Vzhledem k tomu, že je počet našich měření nízký (čtyři – jednotlivé typy 

euroskepticismu), je náš výsledek pouze indikativní, ovšem námi získaná data zamítnutí 

hypotézy nenasvědčují, a proto ji potvrzujeme. Pokud bychom chtěli naše tvrzení 

potvrdit statisticky, museli bychom vykonat obdobné analýzy v dalších časových 

obdobích. I v rámci námi sledovaného období by jeho prodloužení navýšilo počet 

sledovaných textů a s tím i spolehlivost našeho měření. Obsahová analýza je navíc 

samozřejmě ovlivněna silně ovlivněna subjektivním vnímáním a volbami svého řešitele 

(určení otázek ve veřejné agendě, určení rámců v mediální agendě), což lze korigovat 

navýšením počtu řešitelů. Vzhledem k relativní časové náročnosti provedené obsahové 

analýzy ovšem nebylo možné provést žádný ze jmenovaných úkonů pro zvýšení 

spolehlivosti dat. 

 

Závěr 
Naše analýza nasvědčuje tomu, že pozitivní korelace mezi českou veřejnou a 

mediální agendou na základě rámců veřejného euroskepticismu existuje. Potvrdila se 

tak naše hypotéza o tom, že mezi mediální a veřejnou agendou je v této oblasti pozitivní 

korelace. Takový závěr můžeme vyřknout i navzdory kvantitativním a subjektivním 

limitům této analýzy. Ty můžou ovlivnit sílu korelace, která je v našem případě 

mimořádně vysoká. I v případě snížení těchto limitů ovšem přepokládáme, že by 

mediální a veřejná agenda pozitivně korelovaly. To odpovídá dosavadnímu výzkumu 

                                                                                                                                               
206 Ibid., 246. 
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v rámci teorie nastolování agendy i rámcování. Téma evropské integrace je v mediální 

agendě podle definice Maxwella McCombse a Amy Reynoldsové neobtěžující, 

publikum s ním malou zkušenost a nedostatek informací. Dá se proto přepokládat větší 

vliv médií na veřejnost.  

 

Česká mediální agenda o Evropské unii navíc přináší silně pronikavé rámce, a to 

zejména euroskepticismu založeného na suverenitě. Po něm následuje také silně 

zastoupený ekonomický euroskepticismus. Sociální euroskepticismus je v mediální a 

veřejné agendě oproti euroskepticismu založenému na suverenitě relativně slabě 

zastoupený. Levicové části českého politického spektra, která jeho znaky vykazuje, se 

tedy zjevně nedaří tuto agendu efektivně přenášet. Demokratický euroskepticismus byl 

ve veřejné agendě relativně silně přítomný, v agendě mediální byl ovšem marginální. To 

můžeme přičíst poznatku Jessie Hronešové a Zdenky Mansfeldové, podle nichž je 

v české veřejné diskuzi už přenášení pravomocí na nadnárodní úroveň považováno za 

nedemokratické. Diskuze o tom, zda se na nadnárodní úrovni dodržují principy 

demokracie, případně jak je možné jich dosáhnout, je marginální. 

 

Dominance euroskepticismu založeného na suverenitě je dobře vysvětlitelná na 

základě informací z první a druhé kapitoly. Pokud je pro českou veřejnost důležitá 

otázka národní suverenity, pak právě přesun pravomocí na nadnárodní úroveň může být 

tím, co Robert Entman označuje „vážnou hrozbou“ pro hodnoty společnosti a získává 

tak veřejnou pozornost. Navíc je síla rámců obsahujících nebo posilujících 

euroskepticismus založený na suverenitě o to silnější, že evokují dosavadní sociální 

konstrukty a zkušenostní rámce o Evropské unii. Mediální agenda má tendenci spíše 

posilovat dosavadní myšlenkový konsenzus.  

 

Euroskepticismus založený na suverenitě posilovala i jeho dominance v politické 

agendě.  Jeho nejznámějším představitelem je bývalý prezident Václav Klaus, jehož 

důvěra u veřejnosti se po většinu jeho desetiletého působení v úřadu mezi roky 2003 a 

2013 držela na nadpoloviční většinou dotázaných občanů a který může být označen za 

opinion leadera. Podle kaskádového modelu Roberta Entmana by jeho názory měly být 

kvůli postavení v informační hierarchii velmi silně pronikavé do mediální i veřejné 

agendy. Vzhledem k dominanci euroskepticismu založeného na suverenitě v mediální i 
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veřejné agendě se dá Klausův dlouhodobý vliv na formování debaty v tomto ohledu 

předpokládat.  

 

Čím ovšem kromě zmíněných limitů analýzy vysvětlit tak vysokou korelaci mezi 

mediální a veřejnou agendou? Zmiňovaná Chapel Hill Study Maxwella McCombse a 

Davida Shawa vykazovala velmi silnou korelaci 0,97. McCombs si tento výsledek 

v později napsané publikaci Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion 

vysvětluje tím, že osoby, na kterých byla veřejná agenda zkoumaná, měly pro 

nadcházející prezidentské volby vysokou potřebu orientace207. I námi zkoumané období 

se časově nalézalo před volbami do Evropského parlamentu, což by mělo potřebu 

orientace zvyšovat. Ty ovšem doprovázela v České republice zatím nejnižší volební 

účast 18,2 %, která takový efekt mohla snížit. Navíc analýza mediální agendy vzhledem 

k datu výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění předcházela volby zhruba o dva 

měsíce, takže se do ní ještě tolik nepromítla zvýšená mediální pozornost a s tím i vyšší 

zájem voličů.  

 

Vyšší potřebu orientace ovšem můžeme odvodit z už zmiňované informace, že 

média jsou pro většinu občanů hlavním zdrojem informací o Evropské unii. Přítomnost 

rámců veřejného euroskepticismu napříč jednotlivými médii byla rozdílná. Největší 

rozdíly můžeme vidět mezi pravicovým deníkem Mladá fronta DNES, který přinesl 

nejvíce rámců euroskepticismu založeného na suverenitě, zatímco levicový deník Právo 

přinesl nejvíce rámců sociálního euroskepticismu. To odpovídá i rozložení v české 

politické agendě. 

 

Přestože podle zmíněných okolností můžeme předpokládat relativně vysoký vliv 

mediální agendy na agendu veřejnou, rozhodně nemůžeme dojít k závěru, že mezi nimi 

existuje kauzalita. Podle definice tří kritérií kauzality Paula Felixe Lazarsfelda splňuje 

naše analýza pouze dvě z nich. Analyzovaná mediální agenda časově předchází 

průzkumu veřejné agendy, vyhovuje tedy podmínce časového sledu. Splňuje i druhou 

podmínku korelace, kterou jsme mezi oběma agendami minimálně v časovém rámci 

našeho měření a subjektivním pohledu řešitele potvrdili. Třetí kritérium, působení třetí 

proměnné, ovšem nemůžeme vyloučit, můžeme o něm pouze diskutovat.  

                                                 
207 Maxwell McCombs, Nastolování agendy (Praha: Portál, 2009), 58. 
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Vzhledem k slabému zapojení veřejnosti do otázek evropské integrace se dá 

předpokládat, že dochází k přenosu rámců v mediální agendě do agendy veřejné. Je 

ovšem otázkou, nakolik je mediální agenda v tomto ohledu samostatným aktérem a 

nakolik je ovlivněna agendou politickou. V naší mediální analýze byly euroskeptické 

rámce nalezené ve vyjádřeních třech politiků – ve čtyřech komentářích lídra 

sociálnědemokratické kandidátky Jana Kellera pravidelně uveřejňovaných v deníku 

Právo, jedné polemice s Kellerem ve stejném deníku, jejímž autorem je člen ODS Jan 

Skopeček, a v rozhovoru Mladé fronty DNES s Evou Zamrazilovou, kandidátkou ODS 

do Evropského parlamentu. Dále byl nalezen jeden euroskeptický rámec v názoru 

připsaném vládě Bohuslava Sobotky.  

 

Vzpomeňme na analýzu Zdenky Mansfeldové a Petry Guasti, podle které byla 

při debatách kolem ratifikace ústavní smlouvy ve veřejné debatě dominantní politická 

elita, a shodu rámců v agendě mezi levicovým Právem a Českou stranou sociálně 

demokratickou a pravicovou Mladou frontou DNES a Občanskou demokratickou 

stanou. Působení politické agendy na mediální agendu nemusí probíhat jen na základě 

vyjádření politiků, ale i skrze nepřímé nastolování témat veřejné agendy. Navíc je 

dlouhodobé a naše mediální analýza pokrývající jeden měsíc ho nemusela zachytit. Bylo 

by potřeba důkladného rozboru politické agendy, abychom mohli relevantně posoudit 

vztahy všech tří agend.  
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Summary 

The presented thesis examines frames of public euroscepticism in Czech media 

and public agenda. The thesis is framed in agenda-setting theory which explains 

processes of shifting themes between public, media and political agenda. Plethora of 

studies set in the agenda-setting theory framework has proved correlations between 

media and public agenda. The goal of this diploma thesis is to find out what is the 

correlation between Czech media and public agenda in terms of public euroscepticism, 

which eurosceptic frames are brought in public by media and how pervasive those 

frames are. For the comparison of agenda is used the typology of public euroscepticism 

by Catharine Sørensen which consists of economic euroscepticism, euroscepticism 

based on sovereignty, democratic euroscepticism and social euroscepticism. Author 

postulates positive correlation between media and public agenda and presence of 

pervasive frames in media agenda. The first part describes the theoretical frame of the 

thesis, the agenda-setting and framing theory. The second chapter presents existing 

research about euroscepticism on European and Czech level. The third part describes 

the Czech public agenda based on the public opinion research, examines the media 

agenda by content analysis and compares both agendas by correlation analysis. The 

results are discussed and set in the context of existing research in the conclusion. The 

hypothesis was confirmed by the analysis. Despite all the limitations of our analysis, the 

results hint at positive correlation between media and public agenda. The most 

dominant are frames of euroscepticism based on sovereignty. It is followed by 

economic and social euroscepticism. There is relatively strong presence of democratic 

euroscepticism in public agenda, but it is marginal in media agenda. The dominance of 

euroscepticism based on sovereignty is well explicable based on information from the 

first and second chapters of the diploma thesis. It evokes the present and social 

constructs about the European Union. It was also strengthened by its dominance in 

political agenda, chiefly represented by former president Václav Klaus. According to 

cascade model of Robert Entman, opinions of Klaus were highly pervasive. We can 

assume his long-term influence on media and public agenda. Thus, also second part of 

hypothesis was confirmed, as the frames of euroscepticism based on sovereignty were 

dominant in media agenda. That correlates with existing research in agenda-setting and 

framing theory. High correlation between agendas can be explained by high need for 

orientation in themes of European integration due to weak awareness of public and 
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upcoming European parliament elections. We assume influence of media on public 

agenda in our area of interest. However, without proper investigation in political 

agenda, we cannot estimate whether the media can be perceived as independent actor or 

as influenced by political agenda. 
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