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Anotace (abstrakt)
Bakalářská práce na téma Personalizace politické komunikace: Kvantitativní obsahová
analýza prezidentské kampaně 2013 se zabývá vývojem politické komunikace a
zejména pak s ním spojeným trendem personalizace, který se začal objevovat
v důsledku mediálních, společenských a politických změn, které se odehrály po druhé
světové válce. Práce je složena ze dvou částí, z nichž se první, teoretická, věnuje právě
vývoji politické komunikace, profesionalizaci volebních kampaní a cestě od
profesionalizace k personalizaci politické komunikace.
Druhá část shrnuje výsledky kvantitativní obsahové analýzy prezidentské kampaně
2013 v České republice, která potvrdila hypotézu, že politická komunikace v kampani
před přímou prezidentskou volbou byla do určité míry personalizovaná.

Abstract
This Bachelor Thesis on the topic Personalization of political communication in the
Czech republic: Quantitative content analysis of presidental campaign 2013 in daily
press deals with the developement of political communication and in particular with the
trend of personalization. Personalization is the result of several media, social and
political changes which emerged after the Second World War.

This Bachelor Thesis consists of two parts. The first theoretical part deals with the
development of political communication acompannied by the professionalization of
political campaigns. Professionalization can be also considered as a precusor to
personalization of political communicatin.
The second part summarises the results of quantitative content analysis of presidental
campaign in 2013 in the Czech republic. This analysis confirmed the hypothesis that
political communication in the presidental campaign was personalized. This provided
the opportunity for further research,
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Úvod
V bakalářské práci na téma Personalizace politické komunikace v ČR: Kvantitativní
obsahová analýza prezidentské kampaně 2013 se zabývám poměrně novým trendem
personalizace, který vstoupil do politické komunikace po druhé světové válce
v souvislosti s četnými technologickými, společenskými a politickými změnami. Těmto
změnám se věnuji v teoretické části práce. Kladu si za cíl zjistit, zda byla politická
komunikace v prezidentské kampani 2013 v českých denících personalizovaná a pokud
ano, tak do jaké míry. Konkrétně se budu věnovat sdělením o politických aktérech
v novinových článcích, jakožto podkategorii politické komunikace, a tím pádem zůstanu
výhradně v okruhu externí mediální personalizace a privatizace. Všechny zmíněné
pojmy jsou dále podrobně vysvětleny v teoretické části bakalářské práce.
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a analytické, přičemž teorie
poskytuje základní rámec, na který navazuje praktická část.
První část, teoretická, se věnuje politické komunikaci a zachycuje její vývoji po druhé
světové válce v souvislosti s rozvojem masových médii. Popisuji zde výše zmíněné
mediální, společenské a politické změny, které byly pro tento vývoj rozhodující. Dále se
v teoretické části zaměřuji na personalizaci politické komunikaci, jako trend, který
s sebou tyto změny přinesly. Definuji termín personalizace a rozlišuji její jednotlivé
typy, přičemž nejpodrobněji zabývám externí mediální personalizací politické
komunikace, konkrétně privatizací, která si všímá toho, jak zobrazují politiku média.
Poté popíši vývoj příčiny vzniku konceptu personalizace v kontextu politickokomunikačních změn. V neposlední řadě upozorním na nejdůležitější studie a autory,
zkoumající personalizaci a na kritiku tohoto konceptu spojenou především s nepřesnými
operacionálními definicemi.
Stěžejní pro mou bakalářskou práci je druhá část, která předkládá závěry kvantitativní
obsahové analýzy článků o prezidentských kandidátech do voleb 2013 v České
republice. Mým cílem je zjistit, zda se články zaměřují spíše na osobnostní
charakteristiky a osobní životy politiků, než na jejich programy a tím pádem potvrdit
klíčovou hypotézu, tedy že byla politická komunikace v prezidentské kampani 2013
v českých denících do určité míry personalizovaná.
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Pro analýzu jsem záměrně vybrala tři typově odlišná periodika, pravicově paralelistické
Lidové noviny, levicově paralelistické Právo a bulvární Blesk. Pojem politický
paralelismus opět vysvětluji v teoretické části práce.
Jak už jsem zmínila výše, mým cílem je najít odpovědi na to, zda byla prezidentská
politická kampaň 2013 personalizovaná, případně jestli se míra personalizace nějak
měnila v průběhu zkoumaného období, které pokrývá téměř tři měsíce před
prezidentskými volbami. Dále se zajímám o to, u kterého z kandidátů byla míra
personalizace nejvyšší.
Čerpala jsem z primárních i sekundárních zdrojů. Primární zdroje, deníky, byly
klíčovými materiály pro kvantitativní obsahovou analýzu. Teoretická část, založená na
sekundárních zdrojích umožňuje zasazení analýzy do užšího kontextu a pochopení
souvislostí.

1. Proměny politické komunikace
Média jakožto jeden z nejdůležitějších zprostředkovatelů politického dění, patří vedle
politických organizací a občanů mezí základní aktéry politické komunikace. (McNair
2003: 6) Díky stále narůstajícímu vlivu ve společnosti mohou využívat své moci
ovlivnit publikum zdůrazněním určitých témat či zviditelněním konkrétních osobností,
čímž de facto konstituují vlastní společenské paradigma a jakýsi nový pohled na svět.
(Blumler – Gurevitch 1995: 13)
V západních společnostech došlo po druhé světové válce v souvislosti se
společenskými, politickými a v neposlední řadě mediálními změnami, k výrazné
proměně politické komunikace, kdy se do centra politického procesu přesunula média.
(Reinemann – Wilke 2007: 92)
Jay Blumler a Denis Kavanagh z tohoto důvodu rozlišili tzv. tři věky politické
komunikace, přičemž každý z nich popisuje určitou její historickou fázi. První věk
zahrnuje dvě dekády po druhé světové válce. Druhý věk souvisí s rozvojem televize a je
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považován za počátek profesionalizace volebních kampaní. Třetí věk pak symbolizují
především masová a nová média. (Blumler – Kavanagh 1999: 211-213)
Autoři si ale nevšímají jen změn souvisejících s rozvojem médií, ale i změn politických
a společenských v podobě stále většího oslabování vazeb lidí na politické strany a tím
souvisejícím růstem počtu nerozhodnutých voličů, tzv. floating voters. Darren Lilleker
označil tento proces termínem „dealignment“. (Lilleker 2006: 66-69)
Všechny tyto změny vedly k přísně řízené politické komunikaci, profesionalizaci a
individualizaci politiky lídrovství, které výrazně souvisí s personalizací politické
komunikace (Křeček 2013: 106-107), jakožto mediálním trendem postmoderních
volebních kampaní, jak je popisuje Pippa Norris. (Norris 2000: 1-12)
Ačkoli se televize stala velmi brzy hlavním zdrojem informací ze světa politiky
(Lilleker 2006: 9, Blumler – Kavanagh 1999: 218), objevují se názory, že dominantní
úlohu v politické komunikaci stále hrají redakčně řízená zpravodajská média, ať už
soukromá nebo média veřejné služby, která jsou silně podřízena ekonomické úspěšnosti.
(Jirák – Köpplová 209: 347)
S komerčními zájmy médií souvisí i to, že do politiky začaly pronikat zábavní prvky,
hybridní žánry, infotainment a personalizace. Lilleker dále tvrdí, že vzrůstající důraz na
image, externí myšlenkové konstrukce zachycující vnímaný obraz politických leaderů,
kandidátů či organizací na základě jejich chování, prezentování a komunikace, vede k
celebritizaci, estetizaci a emocionalizaci politiky, kdy se kampaň zaměřuje zejména na
prezentaci kandidátoviosobnosti a jeho apolitické charakteristiky. (Lilleker 2006: 95)To
může být součástí hlubšího procesu politainmentu, což znamená, že se kandidáti snaží
sami sebe prezentovat zábavnou formou, aby měli jednodušší přístup do médií a tím
lepší spojení s veřejností, především pak s výše zmíněnými politicky
nezainteresovanými voliči „floating voters“. (Nieland 2008: 3659- 3660),
Autoři spolu s tím dokonce hovoří o depolitizaci politiky a jejím přizpůsobení se
požadavkům médií a veřejnosti. (Corner – Pels 2003: 1-12)
Zastáncem tohoto mediocentrického přístupu, tedy, že změny v politické komunikaci a
její personalizaci způsobil vliv médií, byl kromě Blumlera a Kavanagha (1999: 212) i
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americký mediální teoretik Neil Postman. Ve své knize Ubavit se k smrti1 z roku 1985
popisuje přechod od éry tisku2k éře televizní zábavy, která se stává metaforou veřejné
komunikace a nebezpečně ovlivňuje naše povědomí o světě, ale i o způsobech jak ho
poznávat. (Postman 1985: 86) Domnívá se, že neexistuje seriózní televizní vysílání a že
televize mluví jen jedním hlasem – hlasem zábavy. (Postman 1985: 88) Zároveň
upozorňuje na to, že i tištěná média jsou silně ovlivněna televizním vysíláním, které se
snaží, zejména po vizuální stránce napodobit (Postman 1985: 85). Tvrdí, že do politiky
vstoupil fenomén „image“, jehož hlavním problémem není to, že politici prezentují
vlastní osobnost v co nejlepším světle, nýbrž fakt, že se jejich osobnost stává obrazem
samotného publika, na které se snaží zapůsobit (Postman 1985: 142). „Politik se stal
součástí obecné televizní kultury – jako celebrita.“ (Postman 1985: 140) Je sice
přehnané tvrdit, že by politici v roli celebrit sami o sobě odsoudili politické strany k
bezvýznamnosti, přesto existuje jistá souvislost mezi nástupem politika jako televizní
hvězdy a klesajícím významem stran. (Postman 1985: 142)
Blumler a Kavanagh v nástupu masových médií (zejména televize) 3spatřují hlavní
příčinu přechodu od předmoderních k postmoderním volebním kampaním a tím pádem i
příčinu profesionalizace a následné personalizace politické komunikace, která je
klíčovým tématem této práce. (Blumler – Kavanagh 1999: 212)

1.1 Definice politické komunikace a její vývoj
Hned v úvodu své knihy An Introduction to Political Communication z roku 2003 uvádí
americký sociolog a mediální teoretik Brian McNair, že termín politická komunikace je
obtížně definovatelný, jelikož obě části sousloví politická komunikace jsou poměrně
široce popsány. (McNair 2003: 3) Přesto se pokusím termín politické komunikace
stručně vysvětlit uvedením několika jeho definic.

1

Z originálu Amusing Ourselves to death přeložila PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.
Neil Postman éru tisku vymezuje od začátku 17. století do konce 19. Století (Postman 1985: 86)
3
Za nejvlivnější masové médium považují autoři televizi (Blumler – Kavanagh 1999: 212)
2
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Americká politoložka Pippa Norris spatřuje v politické komunikaci: „interaktivní
proces týkající se přenosu informací mezi politiky, zpravodajskými médii a veřejností.“
(Norris 2004: 1)
Sdělení politické komunikace jsou vysílána politickými stranami, skupinami, hnutími
nebo kandidáty veřejnosti. A to buď prostřednictvím médií jako jsou noviny, rádio,
televize, internet) nebo přímými komunikačními kanály, zejména předvolebními
kampaněmi, direct marketingem apod. Tato sdělení ovlivňují povědomí o politice,
přístupy k ní a politické chování v kontextu specifických společenských, ekonomických
a politických podmínek (Norris 2004: 17). Do přílohy jsem pro lepší pochopení zařadila
obrázek (příloha č. 1), který vizuálně zobrazuje proces politické komunikace, jak ho
popsala Pippa Norris. (Norris 2004: 17)
Jirák a Říchová uvádí, že: „Politickou komunikaci lze vymezit jako veškeré procesy
symbolické interakce odehrávající se na makropolitické úrovni nebo veškeré symbolické
interakce, které tyto procesy ovlivňují a přispívají k rozhodování, popřípadě k výkonu či
distribuci moci.“ (Jirák – Říchová 2000: 13-14)
Denton a Woodward popisují politickou komunikaci jako: „čistou diskusi o přidělování
veřejných zdrojů (příjmů), o oficiálních autoritách (oprávněných legitimně vydávat
legislativní a exekutivní rozhodnutí) a o oficiálních sankcích (o tom, co stát odměňuje
nebo trestá).“ (Denton – Woodward in McNair 2003: 3) Dodávají, že hlavním
faktorem, který dělá z obyčejné komunikace komunikaci politickou, není zdroj sdělení,
nýbrž jeho obsah a účel (Denton – Woodward in McNair 2003: 4). Právě zmíněnou
účelovost (intencionalitu) považuje McNair za klíčovou charakteristiku politické
komunikace. (McNair 2003: 3)
„Účelová politická komunikace“ zahrnuje:
1. všechny formy komunikace prováděné politiky a jinými politickými aktéry za
účelem dosažení konkrétních cílů
2. sdělení adresovaná těmito aktéry aktérům nepolitickým jako jsou voliči a
novináři
3. sdělení o politických aktérech v novinových článcích a jiných mediálních
diskusích. (McNair 2003: 4)
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Základními aktéry politické komunikace tím pádem jsou politické organizace, mezi
které řadíme politické strany, kandidáti, veřejné organizace, nátlakové skupiny,
teroristické organizace, vlády, média a občané, které můžeme označit za potencionální
voliče. K nim se vážou tři subdimenze literatury mapující politickou komunikaci:
produkce, obsahy a účinky. (Norris 2004: 1)
Ve své práci se zabývám mediálními obsahy a to konkrétními sděleními o politických
aktérech v novinových článcích a jejich personalizací, tudíž se nyní blíže zaměřím na
jednoho ze základních aktérů politické komunikace – média, jakožto jednoho z
nejdůležitějších zprostředkovatelů politického dění (McNair 2003: 6).
Do centra politického procesu se média přesunula po druhé světové válce v souvislosti
se společenskými, politickými a mediálními změnami v západních společnostech.
(Blumler – Kavanagh 1999: 211, Reineman – Wilke 2007: 92) Delší historii politické
komunikace má přirozeně Západ, jelikož východní Evropa byla součástí Sovětského
bloku a tudíž zde nebyly svobodné podmínky pro rozvoj necenzurované politické
komunikace, která v rámci existence jedné politické strany ztrácela na významu.
Politickou komunikaci Západu tak dohnala východní Evropa až po pádu
komunistických režimů v devadesátých letech. (Křeček 2013: 79)

1.1.1 Tři věky politické komunikace
Jay Blumler a Denis Kavanagh ve své studii Third Age of Political Communication:
Influences and Features z roku 1999 rozlišili tzv. tři věky, kterými prošla politická
komunikace po druhé světové válce, přičemž každý z nich popisuje určitou její dějinnou
fázi. První věk symbolizují dvě dekády po druhé světové válce. Druhý věk nastupuje v
60. letech 20. století spolu s rozvojem televize a je považován za počátek
profesionalizace volebních kampaní. Třetí věk, do kterého se politická komunikace
dostává v 80. letech pak symbolizují především komerční masová a nová média.
Autoři popisují, jak změny související s rozvojem mediálních technologií, tak změny
politické a společenské.
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První věk politické komunikace, jak již bylo naznačeno výše, vymezují roky 1945 –
1960 a nazývají ho „zlatým věkem politických stran“, které byly hluboce zakořeněny do
společenských struktur. Politická komunikace byla podřízena stabilním politickým
institucím (politici měli přímý přístup do médií, která zveřejňovala jimi poskytnuté
informace v žádoucí podobě), které byly základním zdrojem společenských reforem.
Masové strany měly věrné voličstvo, početný stranický aparát a především vlastní
média, jejichž prostřednictvím komunikovaly s veřejností. (Blumler – Kavanagh 1999:
211) Seymour-Ure pro popsání tehdejšího vztahu médií a politiky zavedl pojem
„politický paralelismus“ – „Silná vazba určitého (tržního) média na „svou“ politickou
stranu, přičemž pravidelné vystavení obsahu paralelistického média poskytuje
argumenty pro udržení stranické orientace a posiluje oddanost straně.“ (Křeček 2013:
81)
Leo Barnett přichází s termínem „lapdog journalism“, tzv. éra vzájemné uctivosti
politiků a médií. Média jsou podřízena straně, necítí se jako samostatná instituce, nýbrž
jako součást stranického aparátu a jsou vůči politikům servilní – nezobrazují nejrůznější
skandály, jako jsou nevěry, aféry apod. (Křeček 2013: 89)
Do druhého věku vstupuje politická komunikace v 60. letech 20. století spolu s
nástupem televize a jím způsobeným poklesem loyality voličů k politickým stranám.
Televize se stala velmi rychle dominantním mediálním prostorem a začala vnucovat
politickým aktérům svůj vlastní rytmus a logiku (Blumler – Kavanagh 1999: 212),
můžeme tak hovořit o postupné medializaci, dominancí médií nad politikou. (Křeček
2013: 89) Postupná proměna obsahů politické komunikace způsobila, že se do centra
pozornosti dostali osobnosti lídrů politických stran, kteří se museli v poměrně krátké
době naučit komunikovat s médii, která se stala nestrannými a nezávislými na
politických stranách, zcela novým způsobem. Mimo to televize rozšířila oblast příjemců
sdělení, čemuž se musel přizpůsobit i její obsah a to takovým způsobem, aby byl
srozumitelný téměř pro každého. (Blumler – Kavanagh 1999: 212) Postupně tak pronikl
populismus a personalizace do politické komunikace. (Blumler – Kavanagh 1999: 220)
Tento žurnalistický přechod z éry podřízenosti politickým stranám v jakési hlídací psi
demokracie „watchdog journalism“ zapříčinilo logické uvědomění si vlastní důležitosti
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a odpovědnosti. Éru rovného angažmá, tedy, že politici byli připraveni odpovídat na
dotazy žurnalistů a ti byli připraveni se ptát, však brzy nahradila, v důsledku nasazení
praktik politické reklamy a ignorujícím vztahem politiků k žurnalistům, éra
novinářského znechucení. (Barnett 2002: 404 in Křeček 2013: 87) Novináři nabyli
dojmu, že se politici snaží záměrně podkopat jejich nezávislost, čímž se výrazně zhoršil
vztah politiků s médii. Postupně se tak dostáváme do éry vzájemného opovržení, což
způsobuje pokles důvěry veřejnosti jak v politiku, tak v média. (Barnett 2002: 404- 405
in Křeček 2013: 88)
Třetí věk, do kterého se politická komunikace přehoupla v 80. letech 20. století, je
jakýmsi vyvrcholením situace, která vznikla ve věku druhém. Společnost je prostoupena
všudypřítomnými médii. Mimo televize, která, díky stále se zlepšujícím satelitním a
kabelovým technologiím a pokračující digitalizaci, zaznamenala obrovský nárůst počtu
stanic, přicházejí na scénu i nová média4. (Blumler – Kavanagh 1999: 213) Kromě
velkého počtu médií se třetí věk vyznačuje personalizací politické komunikace a
průnikem marketingových technik do politiky Důležité je upozornit, že se stále více
objevují komerčně řízená média, řízená ekonomickými faktory a jejichž hlavním cílem
je zisk. Radikálně se tak změnil vztah politiků s médií. Na novináře je kladen tlak, aby
zobrazovali politiku zábavnou formou. (Lilleker 2006: 95)
Média se zaměřují, oproti prvnímu věku, kde fungovala jakási vzájemná uctivost, na
politické skandály – aféry a chyby politiků, což vede k ještě vypjatějším vzájemným
vztahům. (Blumler – Kavanagh 1999: 216- 217) Postupně byli nuceni na tuto „mediální
hru“ přistoupit i politici, aby se dostali do médií, museli odhalit svou osobnost. Program
přestával hrát primární roli a hlavním předpokladem úspěchu se stala politická publicita
lídrů stran. (Blumler – Kavanagh 1999: 214) Plně se ve třetím věku projevuje
profesionalizace politické komunikace, kdy se ze stran vyčleňují silné osobnosti „lídři“,
na které je následně cílena pozornost médií. Vše se začalo točit okolo jediné otázky: Jak
to bude vypadat a znít v médiích? (Blumler – Kavanagh 213- 214)

4

Mezi nová média řadí autoři počítač a internet, který považují za zásadní komunikační platformu,
Správně předpovídali, že se brzy stane plnohodnotným médiem využívaným ve volebních kampaních
(Blumler – Kavanagh 1999: 223)
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2. Personalizace politické komunikace
2.1. Od profesionalizace k personalizaci politické komunikace
Profesionalizace politické komunikace je spojena s postupným přechodem od
předmoderní k postmoderní volební kampani a je předstupněm personalizace. Začíná se
objevovat s rozvojem televize a masových médií, ale také s postupným oslabováním
vazeb lidí na politické strany. (Blumler – Kavanagh 1999: 212)
Na termín profesionalizace můžeme nahlížet z několika hledisek. Za prvé jako na
profesionalizaci politika, tedy politik jako profesionál, který musí mít určité schopnosti
a vlastnosti k tomu, aby mohl toto zaměstnání vykonávat. Řadíme mezi ně zejména
mediální obratnost a rezistence proti mediálním tlakům, schopnost odpovídat na otázky
novinářům, soukromí kompatibilní s veřejným očekáváním apod. (Křeček 2013:106)
Utvářejí se tak určité skupinky politiků, které se oddělují od strany a vytvářejí elitu.
(Blumer – Kavanagh 1999: 213) To často vede k lídrovství, internímu posilování moci
osobností uvnitř politických stran. (Křeček 2013: 106)
Za druhé můžeme pojem profesionalizace politické komunikace chápat i jako vstup
profesionálů do politiky, přičemž pro Českou republiku jsou typičtí zejména lékaři.
(Křeček 2013: 107) Obecně se jedná o veřejně známé osobnosti z kultury,
showbyznysu, sportu, ekonomiky a dalších profesí. Jejich veřejná známost spolu
s televizní prezentací směřuje k celebritizaci politické komunikace, jak o ní hovoří
Daren Lilleker. (Lilleker 2006: 95)
V neposlední řadě se pod pojmem profesionalizace zamýšlí průnik expertů z jiných
oborů do politiky, tzv. outsourcing, který se projevuje závislostí politiků na externích
konzultantech z jiných oborů, především z marketingu a PR. (Křeček 2013: 108)
Na výše uvedených příkladech můžeme tedy pozorovat, že profesionalizace politické
komunikace úzce souvisí s mediálním trendem personalizace a to především ve smyslu
lídrovství, kdy posilují určité osobnosti uvnitř politických stran, na které je následně
zaměřena větší pozornost médií
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2.2. Příčiny personalizace politické komunikace
Personalizace politické komunikace patří do stejné skupiny mediálních faktorů jako
entertainizace, bulvarizace, mediatizace, negativita, skandálnost apod., typických pro
třetí věk politické komunikace a je jevem plně dominujícím ve druhé polovině 20.
století spolu s profesionalizací volebních kampaní a dominancí televizního vysílání.
(Křeček 2013: 122) Zároveň je personalizace považována za charakteristický rys
současných demokratických politických systémů a jakýsi indikátor amerikanizace
politických kampaní. (Swanson – Mancini 1996: 4-5, Lilleker 2006: 127) Centrálním
tématem politické komunikace se stala v období, kdy se začal zvyšovat zájem o
kandidáty jakožto individuality, tzv. Candidate – Centred Politics. (Rahat – Sheafer
2007: 65)
Vznik konceptu personalizace je důsledkem několika změn, kterými prošla politická
komunikace po druhé světové válce:
1. mediální změny
Technologický rozvoj vedl k tomu, že se masová média, především televize,
velmi rychle stala klíčovým zdrojem informací ze světa politiky a důležitým
politickým nástrojem. (Lilleker 2006: 9) Politici se nově museli naučit připravit
se na politické debaty, učit se mluvit k publiku, se kterým nejsou přímo v
kontaktu a dbát o co nejlepší sebepropagaci. John Corner uvedl pro fenomén
mediálního zobrazování politiků výraz mediovaná osobnost „mediated persona“.
(Corner 2003: 67)
Mediální vystupování přineslo politikům větší popularitu a volební kampaně
začaly nabývat v médiích podoby souboje osobností. Image lídra se stala jedním
z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících volební úspěch stran (Kopeček in
Škodová 2006: 2)5, podobně jako kandidátova důvěryhodnost a autentičnost.
Neil Postman dodává, že: „je -li realita coby test pravdivosti nahrazována
5

Markéta Škodová popsala studii zkoumající roli kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny v roce
2006 na politickou komunikaci, kterou provedl CVVM SOÚ AV ČR. Poukazuje na to, že politická
komunikace v čele s masovými médii, tvoří významnou část veřejného prostoru a na intenzitě nabývá
zejména před volbami. (Škodová 2006: 1) Ve volbách do Poslanecké sněmovny se role médií projevila
vytvořením bipolárního pohledu na českou politickou scénu, vnímanou jako střet levice a pravice a
personifikovanou do prezentace dvou stran, ODS a ČSSD. (Škodová 2006: 4)
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důvěryhodností, nemusejí se politici nad realitou příliš trápit, pokud jejich
vystupování na obrazovce soustavně budí dojem věrohodnosti.“ (Postman 1985:
110)
Šancí vyniknout tak logicky disponují především silné osobnosti, které mají
jednak veřejnosti co nabídnout a jednak dokážou dosáhnout dojmu upřímnosti a
autenticity. Klíčovým faktorem k dosažení úspěchu není ani tak kandidátův
program, ale spíše jeho mediální obratnost. Média vytvářejí politikův obraz, ale
zároveň politik může informace, které poskytne médiím kontrolovat a vytvářet
tak svou image dle vlastní vůle
2. Politické a společenské změny
Kromě mediálních změn souvisejících s rozvojem masových médií se
personalizace pojí i s četnými politickými a společenskými změnami. Blumler a
Kavanagh uvádějí sedm změn ve společnosti, které utvořily prostředí pro vývoj
politické komunikace: modernizace, která odráží rostoucí společenské rozdíly,
individualizace spojená s růstem konzumerismu, sekularizace neboli slábnoucí
stranická identifikace, ekonomizace odkazující na rostoucí vliv ekonomických
faktorů, estetizace projevující se důrazem na image a propojení politiky
s populární kulturou, racionalizace a mediatizace spojená s přesunem médií do
centra politického dění a jejich vliv na konstrukci veřejné sféry. (Blumler –
Kavanagh 1999: 210- 211)
Tyto změny způsobily v první řadě rozpad konceptu masové strany a přesun ke
konceptu catch-all party spojeném s přechodem od tradiční k postmoderní
volební kampani. Z toho plyne i fakt, že se na kandidátkách stále více objevují
veřejně známé osobnosti (viz výše profesionalizace politické komunikace), což
může vést jak k personalizaci politické komunikace tak k její celebritizaci.
(Křeček 2013: 107- 108)
Nejvýrazněji se změny, související s modernizací volebních kampaní, projevily
ve Spojených státech amerických. To dokazují prezidentské volby z roku 1960,
kde měla klíčový vliv na výsledky voleb televizní debata kandidátů Johna F.
Kennedyho a Richarda Nixona, kterou sledovalo téměř 90% Američanů.
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(Jablonski 2006: 44-45) Richard Nixon tehdy dokonce prohlásil, že prohrál
volby jen proto, že ho zradili maskéři. To již naznačuje, že kosmetika nahradila
ideologii jako odbornost, kterou musí politik kompetentně ovládat. (Postman
1985: 12)
V českém prostředí se hovoří o personalizaci volební kampaně a tudíž přechodu
od tradiční k postmoderní volební kampani, poprvé až od voleb v roce 2006, ve
které sociální demokracie poprvé využila služeb externí agentury (Eibl –
Chytilek – Matušková 2012: 105-106). Toto zpoždění souvisí s tím, že do roku
1989 u nás byla média podřízena komunistické straně a ke zrušení cenzury a
uvolnění došlo až po sametové revoluci. V současné době však můžeme tvrdit,
že i česká média prošla třemi zmíněnými stádii, jak je popisují Blumler a
Kavanagh (1999: 211- 213) a tudíž je česká politická komunikace srovnatelná s
politickými komunikacemi například ve Velké Británii nebo Spojených státech.
Spolu s vývojem volebních kampaní došlo i k postupné změně orientace
kandidáta, který se stále více zaměřuje na naplňování potřeb voličů. (Matušková
2010: 33)
Personalizaci politické komunikace se věnovala i Lisbeth van Zoonen, přičemž jako její
hlavní příčiny uvádí
1. Prostředí bylo přehlcené texty a personalizace umožňuje zhustit a především
zprůhlednit informace.
2.

Individuality lépe zapadají do současného kulturního rámce.

3. S rozvojem masových médií museli politici neustále přepínat mezi politickým a
mediálním životem6 (Van Zoonen 2005: 69)
Mezi základní příčiny personalizace, jakožto mediálního trendu současné politické
komunikace tedy patří výše zmíněné oslabení vazeb mezi voliči a politickými stranami
a celkový pokles vlivu politických stran, kterému se musí demokratické systémy
přizpůsobit a vzestup zájmu o politiky jakožto individuální osobnosti. (Mair 2005: 1-14)
Co se volebního systému týče, tak vhodnější prostředí pro personalizaci logicky
poskytuje většinový volební systém a jednomandátové volební obvody, kde dochází k
6

S tím dle mého názoru souvisí stále větší pronikání soukromého života do veřejné sféry
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přímému střetu kandidátu, než proporční volební systém, kde se primárně jedná o střet
politických stran. (Swanson – Mancini 1996: 17-18)

2.3. Personalizace a její typy
Paradoxem je, že i když je pojem personalizace v literatuře poměrně často používán,
bývá leckdy jeho definice vágní. Nejprve se tedy analyzuji základní rámec pro
definování konceptu personalizace a rozlišit její druhy.
Pro ilustraci uvedu na začátek dvě rozdílné definice personalizace. Max Kaase chápe
personalizaci jako proces rostoucího zájmu médií o jednotlivé politiky jakožto
individuality na úkor politických skupin, stran a ideologií. (Kaase 1994: 213)
Reinemann a Wilke spatřují pod pojmem personalizace politické komunikace užší
zaměření médií na osobnostní charakteristiky politiků a jejich vzhled spíše než na jejich
programy a politické cíle. (Reinemann – Wilke 2007: 101) Peter Van Aelst, Tamir
Sheafer a James Stanyer obě definice de facto spojili. Autoři uvádějí, že se primární
zájem politické komunikace přesunul od politických stran a organizací ke kandidátům a
lídrům, kteří jsou stále více vnímáni jako soukromé osoby. V další části této kapitoly se
pokusím objasnit, jaký mají mezi sebou výše zmíněné definice vztah. Využiji k tomu
studii Gideona Rahata a Tamira Sheafera z roku 2007: The Personalization (s) of
Politics: Israel, 1949 – 2003, a Petera Van Aelsta, Tamira Sheafera a Jamese Stanyera z
roku 2011: The personalization of mediated political communication: A review of
concepts, operationalizations and key finfings.
Rahat a Sheafer definují personalizaci jako proces, ve kterém se v průběhu času zvyšuje
váha individuálních aktérů, zatímco klesá význam politických skupin, např. stran.
Dodávají, že v některých ohledech se proces vzrůstající personalizace politiky obrací
v proces vzrůstajícího důrazu na osobnostní charakteristiky lídrů, tzv. privatizaci.
(Rahat – Sheafer 2007: 65) Upozorňují na problém rozdílných teoretických a
operacionálních definicí personalizace vedoucích k nekonzistentním závěrům. Jejich
koncept personalizace se skládá ze tří typů:
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1. institucionální personalizace
2. mediální personalizace
3. behaviorální personalizace (Rahat – Sheafer: 2007: 66- 69)
Institucionální personalizaci je personalizací interní, neboť zůstává v politické aréně.
Zachycuje tudíž proměnu vnitřního politického systému a jeho částí. Jedná se o
personalizaci, jak ji definoval Max Kaase tedy růst zájmu o lídry stran a naopak pokles
zájmu o strany jako kolektivní orgány potvrzuje vzrůstající význam jednotlivců jakožto
individualit na úkor kolektivního rozhodování spojený převážně se západním modelem
demokracie a tržní ekonomikou. (Kaase 1994: 213)
Mediální personalizace je externí formou, kterou lze charakterizovat jako personalizaci
veřejného obrazu politiky, ztělesněného především politickou komunikací, konkrétně
pak předvolebními kampaněmi. Jedná se o zobrazování politiků v médiích, mediální
pokrytí volebních kampaní a strategií a změny v prezentaci politiky prostřednictvím
médií. Může jít jak o důsledek záměrné, tak i nezáměrné činnosti. Mezi záměrné
aktivity řadíme inzerci politických stran čí kandidátů v placených médiích neboli
politickou reklamu a mezi nezáměrné činnosti pak způsob, jakým o politice a politicích
referují média – pokrytí politiky médii. (Rahat – Sheafer 2007: 67- 68)
Rahat a Sheaferupozorňují na nutnost rozlišování pojmů mediální personalizace a
privatizace. Mediální personalizace upřednostňuje kandidáty jakožto individuální
osobnosti, ale při referování o nich zůstává na politické rovině na rozdíl od privatizace,
která odkazuje k zájmu médií o osobnostní charakteristiky a osobní životy kandidátů.
(Rahat – Sheafer 2007: 67- 68) Privatizace je důsledkem tlaku veřejnosti vyžadující
autentičnost kandidátů ve volebních kampaních, která souvisí i s nahlédnutím do jejich
osobního života. Tím se vnáší do politiky nepolitická témata, tudíž nemusí být politicky
relevantní.(Rahat – Sheafer 2007: 68)
Behaviorální personalizace zachycuje změny v chování politiků a veřejnosti, voličů,
kteří nově pohlížejí na politiku jako na zápas individuálních osobností a dochází tak
k poklesu vlivu politických stran. (Rahat – Sheafer 2007: 66- 69) Do přílohy (příloha č.
2) jsem umístila obrázek, který přehledně zobrazuje jednotlivé typy personalizace a
může být nápomocný k lepšímu pochopení tohoto konceptu.
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Pokud se jedná o vzájemný vztah výše zmíněných tří typů personalizace, došli autoři
k závěru, že míra mediální a behaviorální personalizace se začala zvyšovat spolu
s růstem personalizace institucionální, přičemž jako poslední reaguje na tento trend
veřejnost a její chování. Svou roli ale sehrála i změna v politické komunikaci související
s nárůstem počtu soukromých médií, která s sebou přinesla změny ve vzorcích
zobrazování politiky. (Rahat – Sheafer 2007: 69)
Z výše uvedených informací je jasně vidět, že se nejprve vytvořily elity uvnitř
politických stran, ze kterých vystoupili silné osobnosti, lídři. Ti následně usilují o
pozornost médií a zároveň se o ně zajímají i média samotná ve snaze uspokojit potřeby
veřejnosti. Politici se tím pádem museli naučit s médii jednat a veřejnost byla nucena
reagovat na novou formu zobrazování politiky médii.
Peter Van Aelst, Tamir Sheafer a James Stanyer rozlišují dvě formy personalizace7:
1. individualizace „individualization“
2. privatizace „privatization“. (Van Aelst et al. 2011: 204- 205)
První, individualizace „individualization“ sleduje individuální politiky jako klíčové
hráče v politické aréně namísto politických stran a organizací. Zahrnuje jejich
myšlenky, kompetence a politické zaměření. Prakticky se rovná institucionální
personalizaci u Rahata a Sheafera. (Rahat – Sheafer 2007: 66- 69) V přesné definici
individualizace se můžeme setkat s řadou nejasností a otázek v souvislosti s tím, kolik
kandidátů zkoumat. Zda se zaměřit jen na hlavní lídry nebo na všechny kandidáty
jakožto individuální osobnosti. Van Aelst, Shaefer a Stanyer proto rozdělil
individualizaci do dvou subdimenzí, na tzv. obecnou (general visibility), věnující se
všem politikům jakožto individuálním osobnostem a
koncentrovanou pozornost/viditelnost (concentrated visibility), která se omezuje na
lídry stran. (Van Aelst et al. 2011: 207)
Druhá forma, privatizace „privatization“, souvisí se změnou mediálního pohledu, který
se nově soustředí spíše než na politikovu veřejnou roli, na jeho osobnostní
charakteristiky a osobní život. Privatizace je předchozími studiemi komplexněji popsaná
a její interpretace jsou většinou totožné. Rahat a Sheafer definují privatizaci jako přesun
7

Originální obrázek rozdělení personalizace od těchto autorů je v příloze (příloha č. 3)
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pozornosti médií k osobnostem kandidátů, tedy jejich osobnostním charakteristikám a
osobnímu životu.(Rahat – Sheafer 2007: 69). Lisbeth van Zoonen hovoří ve spojení s
privatizací o intimitizaci politiky „intimization“, kdy se hodnoty ze soukromé sféry
přesouvají do sféry veřejné. (Van Zoonen 1991: 223) Anna Inés Langer používá místo
pojmu privatizace slovní spojení politizace osobnosti, které následně definuje jakožto
přesun zájmu médií k osobnímu životu a osobnostním charakteristikám jednotlivých
kandidátů. (Langer 2007: 379) Van Aelst, Shaefer a Stanyer rozdělují privatizaci do
dvou subdimenzí: 1)orientace na osobnostní charakteristiky politiků, 2)obrat pozornosti
k osobnímu životu kandidáta. (Van Aelst et al. 2011: 219- 220)
Kromě definic jednotlivých typů personalizace a jejich členění, přidali ke studii i návod
pro správnou operacionalizaci. Jelikož ve své práci zkoumám privatizaci, zaměřila jsem
se na osobnostní charakteristiky a osobní životy kandidátů. Van Aelst et al. (2011: 219220) mezi osobnostní charakteristiky zařazují tyto proměnné: kompetence k výkonu
úřadu (kompetence), lídrovství (leadership), morálka (morality), důvěryhodnost
(credibility), řečnické schopnosti (rhetorical skills) a vzhled kandidáta (appearance). Co
se týče osobního života, rozdělují ho do čtyř kategorií:
1. rodinný život (family life): veškeré rodinné vztahy
2. minulost a výchova (past life or upbringing): veškeré biografické informace o
kandidátovi
3. volný čas (leisure time): veškeré kandidátovi koníčky, dovolené a jiné
volnočasové aktivity
4. milostný život (love life): veškeré informace o kandidátových milostných
vztazích, nevěrách, manželstvích a rozvodech.
U každé z těchto kategorií ještě doporučují rozlišovat, zda je zmíněna v osobním nebo
politickém kontextu.(Van Aelst et al. 2011: 219- 220)
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2.4. Studie zabývající se personalizací a jejich výsledky
Obecně lze říci, že co se týče konceptu personalizace politické komunikace, nemáme
k dispozici dostatek studií na to, abychom učinili všeobecně platné závěry o jejím
vzestupu. Jednotlivé práce se ve svých výsledcích poměrně rozcházejí a autoři zkoumají
různá pole tohoto mediálního trendu. Pro ilustraci srovnám několik nejznámějších studií
zabývajících se jevem personalizace politické komunikace v různých zemích.
Max Kaase hledal odpověď na otázku, zda se projevuje trend personalizace v
parlamentních politických systémech. Pokud ano, tak jaké s sebou nese důsledky.
Zkoumána byla Německá federativní republika, konkrétně volby do Německého
spolkového sněmu konané 2. prosince 1990, přičemž se autor zaměřil na tři kandidáty
do pozice německého spolkového kancléře. Byli jimi Helmut Kohl (CDU)8, Oskar
Lafontaine (SDP)9 a Hans-Dietrich Genscher (FDP)10. (Kaase 1994: 215). Personalizaci
jako trend nepotvrzuje a poukazuje spíše než na personalizaci na specifičnost
německého politického systému, který umožňuje jedincům vyniknout pouze částečně.
Německá parlamentní demokracie totiž limituje individuální kandidáty a jejich
možnosti zviditelnit se. Na závěr studie dodává, že se nepodařilo prokázat, že by větší
důraz na jednotlivé kandidáty ovlivnil rozhodování voličů. (Kaase 1994: 219)
Carsten Reinemann a Jürgen Wilke upozorňují na to, že personalizace souvisí
s mediálním pokrytím volebních kampaní a jejich amerikanizací. Zároveň však
dodávají, že není zcela adekvátní používat pro rozvoj komunikace ve volebních
kampaních v Evropě, termín amerikanizace. (Reinemann – Wilke 2007: 64) Důvodem
je rozdílný charakter politických komunikací v obou regionech. Evropa je více
zaměřená na tisk, zatímco v USA mají delší tradici televizních politických debat.
(Reinemann – Wilke 2007: 69) Ve své studii z roku 2007 zkoumali, pomocí obsahové

8

Christlisch Demokratische Union (Křesťanskodemokratická unie) byla založena v roce 1945 a
v současnosti je největší liberálně konzervativní stranou v Německu. V současnosti v jejím čele stojí
spolková kancléřka Angela Merkelová. (www.cdu.de)
9
Sozialdemokratische Partei Deutschland (Sociálnědemokratická strana Německa) byla založena v roce
1863 a je nejstarší Německou stranou. Jejím předsedou je v současnosti Sigmar Gabriel. (www.spd.de)
10
Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana) byla založena v roce 1948 sloučením
několika liberálních stran. Po volebním debaklu v roce 2013 rezignoval na post předsedy Philipp Rösler.
Jeho nástupcem se stane pravděpodobně šéf strany v Severním Porýní-Vestfálsku Christian Lindner.
(www.fdp.de), (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/243232-horsi-nez-se-cekalo-fdp-prvne-v-historiivypadla-z-bundestagu/)
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analýzy německého tisku, mediální personalizaci v Německu v letech 1949 – 2005.
Mezi lety 1949 a 1998 zaznamenaly nelineární vzestup a pouze slabý nárůst
personalizace u článků referujících o politických kandidátech. Ve volebních obdobích
2002 a 2005 však personalizace lineárně stoupala. (Reinemann – Wilke 2007: 102)
Stoupající trend personalizace souvisí s nástupem amerických televizních politických
debat a radikálním nárůstem vizuální prezentace kandidátů v tisku, což vyvrcholilo
nástupem Angely Merkelové v roce 2005. (Reinemann – Wilke 2007: 107)
Hanspeter Kriesi zkoumal mediální pokrytí parlamentních voleb v Rakousku, Velké
Británii, Německu, Nizozemí, Švýcarsku a Francii. Personalizaci jako trend nepotvrzuje
a dodává, že je závislá na konkrétních politicích a volbách. (Kriesi 2011: 825)
Gideon Rahat a Tamir Sheafer si pro výzkum jimi definovaných tří typů personalizace,
konkrétně se jedná o již známou institucionální, mediální a behaviorální personalizaci,
vybrali Izrael, u kterého mezi lety 1949 – 2003 trend personalizace potvrdili.(Rahat –
Sheafer 2007: 77)
Ana Inés Langer se ve své studii zabývala historickým vývojem mediální personalizace
britského ministerského předsedy v letech 1945- 1999. Záměrně si pro výzkum vybrala
mimovolební období, aby zkoumala personalizaci jako každodenní fenomén. Její
historická kvantitativní obsahová analýza deníku The Times11 se soustředila na tři
úrovně personalizace. První úrovní byla celková viditelnost ministerských předsedů v
médiích (jak často se o nich píše, kolik článků je jim věnováno) tedy vůdcovství
„leadership“ obecně, druhá úroveň sledovala vůdcovské schopnosti kandidáta, třetí
úroveň zkoumala články píšící o osobním životě politiků. (Langer 2007: 371). Autorka
došla k závěrům, že personalizace je patrná, s jistými výhradami, na všech třech
úrovních. Nejvýrazněji se tento jev projevil ve spojení s Tony Blairem (Langer 2007:
384-385). Další analýza ale prokázala, že v případě Davida Camerona byl trend
personalizace ještě výraznější. (Langer 2010: 65)
Martin P. Wattenberg (1999) se snažil prokázat trend personalizace ve své analýze
amerických prezidentských voleb v americkém tisku mezi lety 1952 a 1980. Studie

11

The Times je britský deník vycházející již od roku 1785 vlastněný společností News Corporation v čele
s mediálním magnátem Rupertem Murdochem. (http://www.thetimes.co.uk/ú)
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ukázala, že v tomto období výrazně stoupalo množství článků věnujících se jednotlivým
kandidátům na post amerického prezidenta (Wattenberg 1999: 94)
Naopak studie Leea Siegelmana a Davida Bullocka věnující se analýze pokrytí voleb z
let 1888, 1908, 1928, 1948, 1968 a 1988, nepotvrdila tak zřetelně nárůst zájmu
amerického tisku o vlastnosti kandidátů, jednalo se pouze o mírný trend. (Siegelman –
Bullock 1991: 16)
Rahat a Sheafer spatřují příčinu odlišných závěrů obou amerických studií v rozdílné
operacionálních definici personalizace. Wattenberg (1999) zkoumal čistě mediální
personalizaci (kandidáti vs. strany), zatímco Siegelman a Bullock (1991) se zabývali
osobními vazbami kandidátů, privatizací.(Rahat – Sheafer 2007: 69)
Ian McAllister potvrdil růst mediální personalizace (zájmu o jednotlivé politiky) ve
Francii, USA, Rakousku a v menší míře i ve Velké Británii. Jedinou ze zkoumaných
zemí, kde se trend personalizace jasně nepotvrdil, byla Kanada (McAllister in Aelst et
al. 2011: 209).
Christine Errera analyzovala mediální pokrytí osobního života politiků ve Francii v
letech 1990- 1997 ve dvou týdenících, Paris Match12 a VSD13. Došla k závěru, že se
velmi často psalo právě o soukromém životě politiků, jejich osobních vztazích, zdraví,
rodinném životě, minulosti a financích. Ve středu zájmu stáli především političtí aktéři
Jacques Chirac a Francois Mitterand (Errera in Aelst et al. 2011: 211).
James Stanyer se zabýval nevěrou politiků v sedmi demokratických zemích (Austrálii,
Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Velké Británii a USA). Studie odhalila, že nevěra
od roku 1990 dramaticky vzrostla. (Stanyer 2012 in Aelst et al. 2011: 211)
V českém prostředí se ve své diplomové práci věnoval personalizaci Lukáš Rozmajzl,
který došel, ve studii voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010, k závěru, že politická
komunikace byla částečně personalizovaná. Největší podíl personalizované inzerce
vykázala ČSSD. Důvodem bylo ale především záměrné rozhodnutí prezentace

12

Paris Match je francouzský týdeník jehož hlavním zaměřením je přinášení informací ze života celebrit.
Byl založen v roce 1949. (www.parismatch.com)
13
VSD je francouzský magazín zaměřený na témata týkající se celebrit. Prvně byl vydán v roce 1977.
(www.vsd.fr)
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kandidátů do Poslanecké sněmovny v médiích formátem individuálních textů (Rozmajzl
2010: 84 – 85).

2.5. Kritika personalizace
Nejčastější bývá kritizována samotná podstata personalizace politické komunikace, tedy
upřednostňování osobnostních charakteristik politiků „political issue appeal“ před
programy a ideologiemi „personal characteristic appeal“, což způsobil především
mediální vývoj (nástup televizního vysílání). Obecně je za problematickou považována
právě personalizace politické komunikace neboli personalizace externí, personalizace
politických institucí, označovaná jako interní, být problémem nemusí14. Zvyšuje se sice
role lídra v politické komunikaci, nicméně právě on zajišťuje případné hlasy pro svou
politickou stranu a prezentuje její program. Znamená to tedy, že díky obratu pozornosti
na lídry politických stran může zvýšit pozornost veřejnosti vůči politické scéně a
angažovanost mnohých voličských skupin. Politici pouze propůjčují návrhům své strany
hlas a tvář. (Brettschneider 2008: 3584)
Velkým problémem ale zůstává často problematická operacionalizace ve výzkumech
personalizace a fakt, že ve vědeckém prostředí panují neshody mezi vědci ohledně
konceptu personalizace a jeho přesné definice. (Van Aelst et al. 2011: 204) Rahat a
Sheafer vidí problém i v tom, že výzkumníci často míchají různé typy personalizace
(institucionální, mediální, behaviorální), což může zkreslovat výsledky. Kritizují fakt,
že se studie mnohdy rozcházejí ve výsledcích a to dokonce i při analýze personalizace
na jednom a tom samém případu. V této souvislosti uvádějí výše zmíněné studie M. P.
Wattenberga (1999) a L. Siegelmana a D. Bullocka (1991), které přinesly rozdílné
výsledky v důsledku odlišných definic mediální personalizace. (Rahat – Sheafer 2007:
77)
Jak je z mé práce patrné, personalizace, jakožto poměrně nový mediální fenomén není
ještě zcela prozkoumána a je otevřeným polem pro další výzkumy.

14

Rozdíl mezi interní a externí personalizací je v tom, zda se odehrává v politické aréně (interní) nebo
nikoli (externí)
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3. Kvantitativní obsahová analýza
Následující praktická část bude shrnovat výsledky výzkumu, který měl za cíl zjistit, zda
byla politická komunikace, v kampani před první přímou prezidentskou volbou v roce
2013 v České republice, personalizovaná.
Z původních jedenácti uchazečů o prezidentský post, zbylo ve finále, po vyloučení
Tomia Okamury a Vladimíra Dlouhého, devět kandidátů: Zuzana Roithová, Karel
Schwarzenberg, Miloš Zeman, Jan Fischer, Přemysl Sobotka, Táňa Fischerová,
Vladimír Franz, Jana Bobošíková a Jiří Dienstbier. Ti se ve dnech 11. – 12. ledna
ucházeli v prvním kole přímé volby o prezidentský úřad. Jelikož v prvním kole nezískal
žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, konalo se kolo druhé, do kterého
postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Mezi nimi se rozhodlo 25. – 26. ledna
ve druhém kole volby, z nějž vítězně vzešel Miloš Zeman.
Případ přímé prezidentské volby jsem si zvolila proto, že byla bezpochyby jedním z
nejdiskutovanějších mediálních témat týkajících se české polické scény za poslední
dobu. Volba hlavy státu vždy přitáhla pozornost médií a domnívám se, že v případě
první přímé volby prezidenta v České republice se jejich zájem ještě zvýšil. Tržně
orientovaná média, usilující o co největší zisk, mají za cíl získat pozornost publika.
Snaží se mu předkládat takové obsahy, o něž jeví zájem. Přímá volba prezidenta
posiluje politické uvědomění občanů a ti se tak cítí více zapojeni do politických
záležitostí. Politické dění tak vnímají ve větší míře a s větším zaujetím. (Kuta – Němec
2009: 8) Na tento fakt tedy musela média bezpochyby reagovat a přizpůsobit mu svoje
obsahy.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zkoumat personalizaci politické komunikace v
prezidentské kampani 2013 v České republice. Zajímalo mě, do jaké míry se média
zaměřila na prezentaci kandidátů jakožto soukromých osobností a do jaké míry naopak
prezentovala jejich programy.
Koncept personalizace, jakožto poměrně nový fenomén není v českém prostředí zatím
příliš prozkoumán a proto se budu snažit rozšířit výzkumnou oblast i na přímou
prezidentskou volbu, u které předpokládám, že bude částečně personalizovaná. To
jednak proto, že prezidentské volby jsou převážně soubojem lídrů, výrazných a
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známých osobností, dále pak z toho důvodu, že většinový volební systém poskytuje
vhodné předpoklady pro personalizaci politické komunikace. (Swanson – Mancini
1996: 17 – 18) V neposlední řadě souvisí personalizace i se zájmy publika, které stále
více požaduje informace týkající se osobnosti kandidátů. (Rahat – Sheafer 2007: 68)
Pro výzkum jsem zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy, která je pro studie
politické komunikace typická a nejčastěji užívaná. (Graber 2005: 491) Je vhodná
zejména proto, že umožňuje zanalyzovat velké množství textů a data následně poměrně
snadno a přehledně vyhodnotit. Výzkum byl soustředěn na jednu zemi, Českou
republiku, v určitém časovém úseku. Analyzováno bylo období volební kampaně,
jelikož právě ta bývá klíčová pro výsledky voleb. Zkoumala jsem výhradně mediální
personalizaci, tedy personalizaci politické komunikace, kterou Peter Van Aelst, Tamir
Sheafer a James Stanyer nazývají privatizací a dělí do dvou subdimenzí, orientaci na
osobnostní charakteristiky a obrat pozornosti k osobnímu životu. (Van Aelst et al. 2011:
207) Jedná se tedy o externí formu personalizace politické komunikace prezentovanou
prostřednictvím médií, která se úžeji zaměřují na osobnostní charakteristiky kandidátů
spíše než na jejich programy. (Reineman – Wilke 2001: 293)15.
Jak jsem již uvedla, cílem následující kvantitativní obsahové analýzy bylo určit, zda
byla politická komunikace v prezidentské kampani 2013 v České republice do určité
míry personalizovaná. Takto obecný cíl jsem si stanovila z toho důvodu, že
personalizace, jakožto prvek politické komunikace je v České republice poměrně
novým fenoménem a tudíž považuji za klíčové zjistit, zda se vůbec vyskytl tento trend
v konkrétním případě přímé prezidentské volby 2013. V úvahu jsem vzala i fakt, že
personalizace bývá spojována spíše s televizní politickou komunikací, mezi kterou
řadíme například televizní politické debaty, než s politickou komunikací tisku.
Pro zjištění toho, zda vůbec a případně do jaké míry byla politická komunikace v
prezidentské kampani 2013 personalizovaná, jsem si nejprve stanovila následující
hypotézy. Jelikož první z nich je logicky rozhodující pro zbývající tři, zkoumala jsem ji
nejdříve.

15

Jednotlivé typy personalizace jsou podrobně popsány v teoretické části práce.
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1. Politická komunikace byla ve zkoumaném období prezidentské kampaně 2013
do určité míry personalizovaná.
2. U bulvárního deníku bude míra mediální personalizace vyšší než u
zpravodajských periodik16.
3. Nejvyšší míru mediální personalizace můžeme pozorovat ve spojitosti se třemi
největšími favority voleb, Milošem Zemanem, Karlem Schwarzenbergem a
Janem Fischerem.
4. V souvislosti se snížením počtu kandidátů mezi 1. a 2. kolem volby se zvýšila
míra personalizace.
Ty jsem následně verifikovala či falzifikovala pomocí následujících výzkumných
otázek:
1. Jaký prostor byl věnován osobnostním charakteristikám a osobnímu životu
kandidátů?
2. U jakého ze zkoumaných deníků se trend personalizace projevil nejvýrazněji?
3. U jakého z kandidátů byla míra mediální personalizace nejvyšší?
4. Měnila se nějak míra personalizace mezi prvním a druhým kolem prezidentské
volby?
Odpovědi na tyto otázky jsem hledala v článcích týkajících se primárně alespoň jednoho
prezidentského kandidáta v kontextu přímé prezidentské volby 2013. Takový článek byl
základní kódovací jednotkou kvantitativní obsahové analýzy. Začátek zkoumaného
období jsem stanovila na 1. listopadu 2013, jelikož jsem chtěla zaznamenat delší časový
úsek, ve kterém mohla míra personalizace růst či naopak klesat. Za konec zkoumaného
období jsem zvolila datum 26. ledna 2013 jakožto poslední den druhého kola přímé
prezidentské volby.
Analyzovala jsem tato denní periodika: Blesk, Lidové noviny a Právo. Účelem bylo,
aby analýza zahrnovala jak bulvární deník, Blesk, tak zpravodajské deníky, z nichž
jeden zaměřený na levicový politický paralelismus, Právo, a druhý na pravicový
politický paralelismus, Lidové noviny.

16

Blesk se bude zaměřovat více na osobnostní charakteristiky a osobní životy kandidátů než Lidové
noviny a právo
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Pro přesné informace o způsobu získávání dat z článků jsem do přílohy zařadila
kompletní kódovací knihu (příloha č. 4).
Ve zkoumaném období od 1. listopadu 2012 do 26. ledna 2013 vyhovovala podmínkám
kódovací jednotky, tedy článku, který se musel týkat alespoň jednoho prezidentského
kandidáta v kontextu přímé prezidentské volby 2013, 716 článků. Z toho 301 z deníků
Lidové noviny, 295 z deníku Právo a 120 z deníku Blesk. Vzhledem k tématu jsem se
zaměřila na to, zda se články věnují osobnostem kandidátů nebo jejich programům.
Zkoumanými proměnnými týkajícími se osobnosti kandidátů byly tyto osobnostní
charakteristiky: kompetence k výkonu úřadu (kompetence), lídrovství (leadership),
morálka (morality), důvěryhodnost (credibility), řečnické schopnosti (rhetorical skills) a
vzhled kandidáta (appearance), dále pak čtyři složky osobního života, jak je uvádění
Van Aelst, Shaefer a Stanyer17. (Van Aelst et al. 2011: 219 – 220) Do programových
proměnných jsem zařadila, dle vlastního uvážení, tyto stěžejních oblasti, které považuji
za důležité pro výkon prezidentského úřadu: roli hlavy státu a plány výkonu funkce
prezidenta v případě zvolení, zahraniční politiku, vztah k Evropské unii a českému
působení v ní, postoj k národnímu státu, vztah k sociálním a ekonomickým otázkám
země a názory na korupci. Následně jsem srovnávala, do jaké míry zmiňují osobnostní
charakteristiky a osobní životy politiků a jak moc preferují informování o jejich
programech. Jelikož ani jeden z devíti kandidátů nezískal nadpoloviční většinu všech
platných hlasů v prvním kole, konalo se kolo druhé, do kterého postoupili pouze dva
kandidáti. Z toho důvodu jsem výsledky analýzy koncipovala tak, že jsem nejprve
vyhodnotila články v jednotlivých denících, které byly zveřejněny do 12. ledna (včetně),
jakožto druhého dne prvního kola prezidentské volby, a poté články vztahující se k
prezidentské kampani před druhým kolem volby, které proběhlo 25. – 26. ledna 2013.
Výsledky analýzy obou kol jsem následně srovnávala a na základě toho zjišťovala, jak
se trend personalizace měnil v průběhu volební kampaně. Výzkum ukázal, že v určitých
dnech prezidentské kampaně, a to zejména před a po prvním kole a před druhým kolem
volby, vzrostl počet článků věnujících se osobnostem kandidátů, nemůžeme však potvrdit,

17

Jednotlivé složky osobního života kandidátů jsou podrobněji popsány v teoretické části práce
zabývající se definice personalizace a jejích typů.
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že by trend personalizace během zkoumaného období lineárně stoupal. Jednalo se spíše o
důsledek faktu, že vzrostl celkový počet článků, které psaly o prezidentských kandidátech.

V následujícím textu budu pomocí grafické prezentace výsledků odpovídat na
výzkumné otázky, čímž verifikuji či falzifikuji výše uvedené čtyři hypotézy.
První hypotéza, tedy že byla politická komunikace ve volební kampani 2013 do určité
míry personalizovaná, se potvrdila. V denících bylo více prostoru věnovaného
osobnostem jednotlivých kandidátů než jejich programu, což můžeme pozorovat
v grafech 1 – 418. Než se pustím do hlubší analýzy výsledků, chtěla bych poukázat na
výše zmíněný fakt, že personalizace je v Českém prostředí novým trendem. To spolu s
analýzou tisku jakožto média, které považuji za méně náchylné k personalizaci než
například televizi, vedlo k tomu, že míra personalizace byla, ve srovnání s celkovým
prostorem věnovaným prezidentským kandidátům, poměrně nízká. To opět zachycují
grafy 1 – 4, které srovnávají prostory věnované osobnosti a programu kandidátů
s celkovým počtem znaků všech kódovaných článků v analyzovaných denících.
Záměrně jsem grafy rozdělila tak, aby zobrazovaly jak výsledky kampaně před prvním a
druhým kolem volby, tak celkový součet obou kol.
První hypotéza se, jak můžeme vyčíst z přiložených grafů, tedy potvrdila u všech tří
deníků, nicméně míra personalizace nebyla nijak vysoká.
První graf srovnává počet znaků kódovaných článků celkem s počtem znaků, které se
věnovaly osobnosti a programu kandidátů v deníku Právo. Je patrné, že můžeme
pozorovat určitou míru personalizace. Konkrétně se z celkového počtu 830669 znaků se
osobním charakteristikám a osobnímu životu věnovalo 11380,98 znaků, programu jen
64803,7. První hypotézu potvrzují i výsledky analýzy deníků Lidové noviny a Blesk. U
Lidových novin byl počet znaků věnujících se osobnosti kandidátů nejvyšší ze všech tří
zkoumaných deníků. Celkový počet prostoru věnovaného osobnosti kandidátů je
245788,9 znaků. Naopak bulvární deník Blesk, u kterého očekávám nejvyšší míru
personalizace, se umístil v počtu znaků až na třetím místě.

18

Pro přehlednost jsem pro osobnost zvolila zkratku OS a pro programy zkratku P.
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Pro lepší ilustraci a přehlednost jsem přidala ještě graf, který ukazuje procenta prostoru
věnovaného osobnosti a programu kandidátů ve všech zkoumaných denících. Osobnosti
kandidátů bylo věnováno 70% znaků, konkrétně 452 773,68 znaků, zatímco programu
pouze 30% znaků, konkrétně 191 706 znaků, což opět potvrzuje hypotézu, že byla
politická komunikace personalizovaná19. Hodnoty vyjadřují ve skutečnosti poměr mezi
počtem znaků věnovaných osobnosti a počtu znaků věnovaných programu a nevztahují
se k celkovému počtu znaků, neboť ten zahrnuje i znaky, které se netýkají ani programu
ani osobnosti kandidátů. 100% v tomto případě odpovídá součtu znaků věnovaných
osobnosti a programu kandidátů ve všech zkoumaných denících.

19

Procentuální hodnoty jsou pro lepší ilustraci poměru zaokrouhleny na celá čísla.
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Tím plynule přecházím ke druhé hypotéze, která předpokládala nejvyšší míru
personalizace u bulvárního deníku Blesk. Je možné na ni pohlížet ze dvou hledisek.
V první řadě můžeme za rozhodující faktor jejího potvrzení či vyvrácení určit celkový
počet znaků neboli prostor věnovaný osobnosti kandidátů. V tomto případě by byla
hypotéza vyvrácena, jelikož, jak jsem uváděla výše a jak můžeme pozorovat z grafu č.
5, nejvyšším počtem znaků věnovaných osobnosti kandidátů disponují Lidové noviny.
To proto, že věnovaly prezidentské volbě největší prostor ze zkoumaných deníků.

Je však třeba si uvědomit, že musíme brát v potaz i srovnání počtu znaků věnujících se
osobnosti kandidátů s celkovým počtem znaků kódovaných článků. Osobně považuji
toto měřítko za klíčové.
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Graf č. 6 srovnává procenta znaků věnovaných osobnosti z celkového počtu znaků
všech kódovaných článků. K hodnotám jsem došla jednoduše, vydělením počtu znaků
věnujících se osobnosti kandidátů celkovým počtem znaků u každého z deníků.
Výsledný podíl jsem pro získání procentuálního výsledku vynásobila sty20. Zjistila jsem
tak, že nejvyšší míru personalizace vykázal deník Blesk, nejnižší deník Právo. Z tohoto
hlediska tedy můžeme potvrdit i druhou hypotézu a to, že míra personalizace byla
nejvyšší u bulvárního deníku Blesk.

Třetí hypotéza zněla takto: „Nejvyšší míru personalizace můžeme pozorovat ve
spojitosti se třemi největšími favority voleb“. Za favority byli považováni Miloš Zeman,
Jan Fischer a Karel Schwarzenberg, přičemž musím poukázat na fakt, že média ještě
těšně před prvním kolem přímé volby favorizovala Jana Fischera. Dále bych chtěla
upozornit na to, že vzhledem ke své orientaci mohla média upřednostňovat některé
z kandidátů. Lidové noviny dokonce veřejně vyjádřily podporu Karlu
Schwarzenbergovi. U levicově paralelistického Práva jsem během výzkumu
zaznamenala poměrně vysoký počet článků věnovaný levicovým kandidátům Miloši
Zemanovi a Jiřímu Dienstbierovi, který ale z boje o Hrad vypadl po prvním kole volby.

20

Právo: (11038,98/830669)*100= 13,3%; Lidové noviny: (245788,9/1049078)*100= 23,4%; Blesk:
(96603,8/225129)*100= 42,9%
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Následující grafy zachycují jednak srovnání počtu článků věnovaných osobnostním
charakteristikám kandidátů a jednak srovnávají prostor, který byl osobnostem věnován.
Pro přehlednost a jasnou viditelnost výsledku záměrně předkládám jen grafy, které
zahrnují součet výsledků všech tří zkoumaných periodik.
Na základě těchto výsledků můžeme třetí hypotézu potvrdit. Periodika opravdu
věnovala největší prostor, třem zmiňovaným favoritům. Nejvyšší počet článků i
prostoru pokryli dva kandidáti, kteří postoupili do druhého kola Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg. Je zajímavé, že jak do počtu článků, tak prostoru věnovaného osobním
charakteristikám se jejich výsledky téměř shodují. Jan Fischer za nimi logicky zaostává
z toho důvodu, že v kampani před druhým kolem již nebyl prezidentským kandidátem.

32

Poslední, čtvrtá, hypotéza předpokládala, že míra personalizace vzrostla v souvislosti se
snížením počtu kandidátů mezi prvním a druhým kolem. Jelikož zbyli jen dva kandidáti
Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, mohla jim zkoumaná periodika věnovat zvláštní
pozornost. Vzhledem k faktu, že do druhého kola postoupili jen dva kandidáti,
nezabývala jsem se dále neúspěšnými uchazeči o prezidentskou funkci. Základním
požadavkem pro potvrzení či vyvrácení této hypotézy bylo zjistit míru personalizace
každého z kandidátů v prvním a ve druhém kole. Nejprve jsem tedy sečetla počet znaků
všech kódovaných článků u všech deníků zvlášť v prvním a ve druhém kole. Poté jsem
sečetla počet znaků, který byl věnovaný osobnosti Miloše Zemana a osobnosti Karla
Schwarzenberga v prvním a ve druhém kole21. Následně jsem vydělila počet znaků
věnovaných osobnosti kandidátů v prvním kole celkovým počtem znaků kódovaných

21

Počet znaků v prvním kole celkem u všech tří deníků: 1043920; počet znaků ve druhém kole u všech tří
deníků: 1060959; celkový počet znaků věnovaných osobnosti Miloše Zemana u všech tří deníků v prvním
kole: 54493,74; celkový počet znaků věnovaných osobnosti Miloše Zemana u všech tří deníků ve druhém
kole: 87731,55; celkový počet znaků věnovaných osobnosti Karla Schwarzenberga u všech tří deníků
v prvním kole: 37232,4; celkový počet znaků věnovaných osobnosti Karla Schwarzenberga u všech tří
deníků ve druhém kole: 105515,5
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článků v prvním kole a výsledek vynásobila sty, abych získala procentuální hodnotu.
Stejně jsem postupovala i u kola druhého.
Výsledky jsou zachyceny v následujícím grafu.

Můžeme tedy pozorovat, že míra personalizace před druhým kolem volby opravdu
vzrostla, čímž jsme potvrdili i poslední hypotézu. Zajímavé je, že ačkoli míra
personalizace u Karla Schwarzenberga byla v prvním kole ve srovnání s Milošem
Zemanem nižší, ve druhém kole vzrostla téměř trojnásobně.
Na závěr ještě přikládám grafy, které zobrazují srovnání počtu znaků věnovaných
osobnosti a programu kandidátů před prvním a druhým kolem volby u každého z deníků
samostatně.
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Data, která jsem získala kvantitativní obsahovou analýzou deníků Právo, Lidové noviny
a Blesk, je možné využít i pro řadu dalších výzkumů. Zajímavé by bylo především
srovnat míru personalizace politické komunikace u poslední nepřímé prezidentské volby
v roce 2008 s daty získanými výše zmiňovanou analýzou prezidentské kampaně 2013.

Závěr
V bakalářské práci na téma Personalizace politické komunikace v ČR:
Kvantitativní obsahová analýza prezidentské kampaně 2013 jsem si stanovila dva cíle.
První se týkal objasnění konceptu personalizace a příčin jeho vzniku způsobeného
proměnami politické komunikace po druhé světové válce, které souvisely s mediálními,
politickými a společenskými změnami. Zároveň měla teoretická část poskytnout kontext
části praktické a vysvětlit základní pojmy, se kterými jsem při výzkumu pracovala.
Druhým cílem bylo prokázat, že se trend personalizace projevuje i v české politické
komunikaci a to konkrétně u tištěných bulvárních a zpravodajských médií, která, jak
jsem předpokládala, jsou méně náchylná k přijímání nových trendů ve srovnání
například s televizním vysíláním. Základním rámcem pro výzkum byla prezidentská
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kampaň 2013. Za pomoci metody kvantitativní obsahové analýzy článků v denících
Právo, Lidové noviny a Blesk, týkajících se alespoň jednoho z kandidátů v kontextu
přímé prezidentské volby 2013, se mi podařilo verifikovat všechny čtyři předem
stanovené hypotézy. První z nich předpokládala základní fakt, že politická komunikace
ve zkoumaných periodikách byla do určité míry personalizovaná, tedy že se média
zaměřovala více na osobnostní charakteristiky a osobní životy kandidátů než na jejich
program. Tato základní hypotéza byla klíčová pro možnost dalšího výzkumu a potvrdila
se. Můžeme tedy s jistotou říci, že politická komunikace byla personalizovaná. Na
základě toho jsem přešla k ověřování druhé hypotézy, která se týkala předpokladu, že
vyšší míru personalizace vykazoval bulvární deník Blesk než zpravodajské deníky
Právo a Lidové noviny. I tato hypotéza se potvrdila. Prokázána byla i pravdivost třetí
hypotézy, jež měla dokázat, že největší prostor ve zkoumaných periodikách byl
věnovaný

osobnosti

tří

hlavních

favoritů

a

to

Miloši

Zemanovi,

Karlu

Schwarzenbergovi a Janu Fischerovi. Jako poslední jsem se zabývala tím, zda vzrostla
míra personalizace ve čtrnáctidenním období před druhým kolem prezidentské volby.
K tomuto účelu jsem z výzkumu vyloučila všechny neúspěšné kandidáty na pozici
prezidenta České republiky a zaměřila jsem se výhradně na osobnosti Miloše Zemana a
Karla Schwarzenberga, kteří postoupili do druhého kola. Podařilo se mi potvrdit i tuto
čtvrtou hypotézu a to, že v souvislosti se snížením počtu kandidátů v období po prvním
kole volby vzrostla míra personalizace politické komunikace. Přesto, že se všechny výše
zmíněné hypotézy potvrdily, musím podotknout, že míra personalizace ve zkoumaných
denících nebyla, ve srovnání s celkovým prostorem věnovaným kandidátům, nijak
vysoká. To ostatně prokazují i grafy, které obsahuje praktická část této práce popisující
výsledky obsahové analýzy. Data, která jsem shromáždila a následně vyhodnocovala,
by se dala použít pro řadu dalších výzkumů, přičemž za nejzajímavější pokládám
srovnání míry personalizace v prezidentské kampani 2013, která předcházela první
přímé volbě prezidenta, s mírou personalizace v prezidentské kampani 2008, která
naopak předcházela poslední nepřímé prezidentské volbě. Na závěr musím upozornit na
to, že výsledky výzkumu můžeme vztahovat výhradně na konkrétní případ prezidentské
kampaně 2013 ve zkoumaných denících
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Summary
In my Bachelor Thesis on the topic Personalization of political communication
in the Czech Republic: Quantitative content analysis of presidental campaign 2013 in
daily press I set two basic goals. The first goal was concerned the clarification of the
koncept of personalization in the kontext of political communication. The trend of
personalisation have appeared in connection with medial, social and political ganges
after Second World War. The second objective was to demonstrate that the trend of
personalization was also reflected in the Czech political communication, specifically in
the presidental campaign 2013. For research I choose the method of quantitative content
analysis of daily press. I analyzed those articles that mentioned at least one of the
presidental candidates in the kontext of presidental election 2013. First, I confirmed that
the political communication was personalized so I was able to continue with verification
or falsification of other hypotheses. The second hypothesis assumed that in the tabloid
Blesk was the higher degrese of personalization than in the news Daily Právo and
Lidové noviny. This hypothesis was also confirmed. The third hypothesis was paid to
individual candidates, especially to free main favorites. Among them was Miloš Zeman,
Karel Schwarzenberg and Jan Fischer. I assumed that media was more focused on the
personality of these free candidates. This hypothesis was also confirmed.
The last hypothesis monitor development of personalization efore the first and the
second round of elections. This hypothesis assumed that efore the second round
increased the level of personalization. It was confirmed too.
The data that I have gathered and evaluated could be used for a variety of other
researchers.
Finally I must point out that the results can by only aply to the specific case of the
presidental campaign 2013.
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Příloha č. 3: Typy personalizace dle Petera Van Aelsta, Tamira Sheafera a Jamese
Stanyera (schéma)

(Van Aelst et al. 2011: 207)
Příloha č. 4: Kódovací kniha
Kódovací kniha:
Kódovací jednotka
Kódovací jednotkou následující obsahové analýzy je článek týkající se primárně alespoň
jednoho prezidentského kandidáta v kontextu prezidentských voleb 2008 nebo 2013.
Zkoumané období
Zkoumané období obsahové analýzy bylo od 1. listopadu 2012 do 26. ledna 2013
Zkoumaná periodika
Pro analýzu jsem vybrala následující denní periodika: Blesk, Lidové noviny a Právo.
Účelem bylo, aby analýza zahrnovala jak bulvární deník (Blesk) tak zpravodajské
deníky, z nichž jeden levicově paralelistický (Právo) a druhý pravicově paralelistický
(Lidové noviny).
Prezidentské volby 2013
1) IDENT (pořadí článku)
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2) DATUM (kdy článek vyšel, formát: DDMMRRRR)
3) MÉDIUM (v jakém deníku článek vyšel)
1= Právo
2=Lidové noviny
3=Blesk
4) DÉLKA (délka článku; počet znaků)
5) UMÍSTĚNÍ (v jaké části periodika se článek nachází)
1= úvodní strana
2= uvnitř deníku
6) FOTO (jsou k článku připojeny nějaké fotografie)
1= ANO
2=NE
Osobnosti vs. programy (počet znaků v článku věnovaných osobnostním
charakteristikám/osobnímu životu a programu kandidátů)
7) ZROITHOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním
charakteristikám či osobnímu životu Zuzany Roithové?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidátky
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8) ZROITHP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Zuzany
Roithové (počet znaků)?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidátky
9) PSOBOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Přemysla Sobotky?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
10) PSOBP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Přemysla
Sobotky?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta
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11) MZEMOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám
či osobnímu životu Miloše Zemana?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
12) MZEMP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Miloše Zemana?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta
13) JFISOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Jana Fischera?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
14) JFISP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Jana Fischera?)
1= celý článek (100%)
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2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta
15) VFRAOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Vladimíra Franze?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
16) VFRAP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Vladimíra
Franze?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta
17) TFISOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Táni Fischerové?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
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3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidátky
18) TFISP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Táni Fischerové?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidátky
19) JBOBOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Jany Bobošíkové?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidátky
20) JBOBP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Jany Bobošíkové?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
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6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidátky
21) JDIEOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám či
osobnímu životu Jiřího Dientsbiera?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
22) JDIEP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Jiřího Dientsbiera?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta
23) KSCHWOS (Jak rozsáhlá část článku je věnována osobnostním charakteristikám
či osobnímu životu Karla Schwarzenberga?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje osobnosti kandidáta
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24) KSCHWP (Jak rozsáhlá část je věnována politickému programu Karla
Schwarzenberga?)
1= celý článek (100%)
2= téměř celý článek (90%)
3= 3/4 článku (75%)
4= 1/2 článku (50%)
5= přibližně 1/3 článku (25%)
6= věnuje se pouze okrajově (10%)
7= článek se nevěnuje programu kandidáta

