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Abstrakt
Diplomová práce „Euroskepticismus a jeho rámcování v českém denním tisku“ se
zabývá politickou komunikací o Evropské unii realizovanou v českém denním tisku
(MF DNES, Právo, Hospodářské noviny) v období tří pro Českou republiku důležitých
událostí (referenda o vstupu ČR do EU, podpisu Lisabonské smlouvy a podpisu
eurovalu). Zaměřuje se na kvalitu a míru europeanizace politické diskuse ve
sledovaných denících, jakož i její proměny v čase, a zejména na způsob, jakým jsou
v nich prezentovány euroskeptické postoje. Sleduje možnost euroskeptických aktérů
účastnit se veřejné debaty a snaží se identifikovat i postoje samotných deníků. Výzkum
byl realizován prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy, kterou doplnila
kvalitativní analýza rámcování. Teoretická část práce se zabývá především politickou
komunikací na lokální i evropské úrovni, pracuje s pojmem evropské veřejné sféry a
přibližuje koncept euroskepticismu.

Abstract
The diploma thesis „Framing of euroscepticism in the Czech daily press“ deals with
political communication about the European Union realized in the czech daily press
(namely MF DNES, Právo and Hospodářské noviny) during three events which were
essential fot the Czech republic. It was referendum (2003), signing of Lisbon Treaty
(2009) and signing of ESM (2013). It focuses on quality and europeanisation of public
debate and its changes within this events. It also investigates how eurosceptic actors and
and oponions are represented. It is trying to examine what are their possibilities of

participating in public debate and identify attitudes of individual tituls. Research
methods are quantitative analysis plus frame analysis. It also treats (in theoretical part)
concepts like political communication (generally and on the european level), european
public sphere and also euroscepticism itself.
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Úvod
Eurobijec, eurofob, eurokritik, antiunionista, bruselobijec nebo eurostřelec; na druhé
straně pak euronadšenec, eurofil, eurooptimista, ale také huráevropanství. To jsou jen
některá označení, která česká média1, a zajisté nejen ona, používají k označení postojů
konkrétních osob, politických stran, ale i celých národů k evropské integraci, Evropské
unii nebo některým jejím aspektům. A právě pro celou škálu spíše kritických postojů,
které jsou předmětem zájmu této práce, se zřejmě nejvíce vžilo označení
euroskepticismus.
Ať již jsou v mediálním, politickém či veřejném diskurzu tyto postoje označovány
jakkoliv, v politické vědě se nejčastěji skloňuje právě tento pojem, a to zejména od
poloviny 90. let 20. století, kdy jej v odborném textu poprvé použil Paul Taggart (1998)
a pokusil se jej definovat. Přibližně ve stejné době pak došlo rovněž k zintenzivnění
akademické debaty o euroskepticismu, přičemž předmětem zájmu byly především
postoje veřejnosti a politických stran k evropskému integračnímu procesu. Kromě řady
pokusů o konceptualizaci euroskepticismu (mj. Taggart, Szczerbiak 2003; Kopecký,
Mudde 2002; Rovny 2004; Sørenson 2008; Flood, Usherwood 2005; Riishøj 2004) se
rovněž vedly diskuse o původu a jednotlivých typech euroskepticismu. Řada těchto
diskusí ovšem zcela opomíjela skutečnost, že možnost vyjadřovat nesouhlasné postoje
je projevem zdravého fungování demokratických společností. Jak říká například
Sørenson (2008), ne všechny kroky EU musí být spojeny se všeobecnou podporou. Není
to však jev patologický, ale jedná se o neodmyslitelnou součást demokracie. Na určitou
ostrakizaci euroskepticismu upozornil také například Kaniok (2006: 15), když tvrdil, že
„v každém případě je nutno připustit, že je legitimní pochybovat o trajektorii současné
EU, je legitimní zpochybňovat evropskou integraci a je naprosto nezbytné přistupovat k
těmto aktivitám nepředpojatě a brát je jako součást politické demokratické arény.“
Tradičně vysoká míra euroskepticismu je již od dob, kdy se vyjednávalo členství země
v unii, spojována právě s Českou republikou, a ačkoliv jsme si vstup do EU nakonec
poměrně přesvědčivě odhlasovali, jsou Češi často označováni za „národ euroskeptiků“
(Kopecký, Mudde 2002; Hanley 2004; Taggart, Szczerbiak 2004; Mansfeldová 2012).
Ponechme nyní stranou, nakolik se tato tvrzení opírají o reálný základ, a konstatujme, že
právě rozdíly mezi jednotlivými národy v tom, jaké postoje k evropskému integračnímu

1

Všechna uvedená označení byla použita některým z námi analyzovaných deníků v jednom ze tří
sledovaných období.
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procesu zastávají, jsou jedním z důvodů zvýšeného zájmu akademické sféry o zdroje a
původ euroskepticismu. Zatímco v počátcích vědeckých diskusí o faktorech
podmiňujících postoje veřejnosti k evropské integraci byla pozornost soustředěna
především na vlivy na straně jednotlivce - např. Inglehart (1970; 1977) zdůrazňující
vztah mezi kognitivní mobilizací resp. zastáváním postmaterialistických hodnot a
podporou evropské integrace nebo Gabel (1998) zkoumající vliv socioekonomických
charakteristik, postupem času se do popředí zájmu dostávají komunikační aspekty
integračního procesu a tedy média a způsob, jakým pokrývají evropskou tematiku.
Výsledky celé řady studií sumarizují např. Gleissner a de Vreese (2005: 222) a ze všech
poznatků zdůrazňují především nízkou vizibilitu témat souvisejících s EU, přetrvávající
užívání národní perspektivy při referování o záležitostech souvisejících s unií a mírně
negativní vyznění těchto zpráv (srovnej např. Norris 2000). Navzdory rostoucí
důležitosti pro jednotlivé členské země se tak EU potýká s problémy se získáním
pozornosti masových médií napříč celou Evropou. V této souvislosti je také často
zmiňována nedostatečná veřejná sféra na evropské úrovni, pomalu postupující proces
europeanizace politické komunikace a vliv těchto faktorů na postoje k evropské
integraci. V souvislosti s hledáním původu euroskepticismu veřejnosti je tedy pozornost
přesouvána směrem k médiím a na evropské úrovni nedostatečnému naplňování funkcí
a rolí, které jsou na ně v demokratických společnostech kladeny.
To jsou problémy, kterými se budeme zabývat v této diplomové práci. Budeme se
zabývat politickou komunikací o Evropské unii realizovanou v českém denním tisku
(MF DNES, Právo, Hospodářské noviny) a pokusíme se zjistit, zda by její kvalita,
případně intenzita, mohla být příčinou českého euroskepticismu. Existují totiž názory,
že právě kvalita veřejné diskuse (realizovaná v médiích) reprezentovaná zejména typem
a původem aktérů, kteří se jí mohou účastnit, má na postoje k EU nemalý vliv. Ve
výzkumné části se přitom budeme zabývat dvěma oblastmi. Za prvé se pokusíme
postihnout rozdíly v kvalitě politické komunikace o Evropské unii mezi analyzovanými
tituly, stejně jako naznačit její proměny v čase, tedy ověřit, zda je na místě mluvit o
rostoucí europeanizaci této politické komunikace, tedy prověřit, zda dochází k rostoucí
europeanizaci

politické

komunikace.

Ve

druhé

fázi

se

pak

zaměříme

na

euroskepticismus v českých médiích, stejně jako na euroskepticismus samotných
českých médií. Budeme se soustředit na možnost euroskeptických aktérů účastnit se
veřejné debaty o EU. Jejich participace bude v jednotlivých denících sledována za
pomocí kvantitativní obsahové analýzy a největší pozornost bude věnována kvalitativní
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analýze rámcování euroskepticismu ve třech sledovaných denících. Výsledkem našeho
úsilí by mělo být jednak porovnání kvality diskuse o EU mezi jednotlivými deníky a
obdobími, a to jak z pohledu míry její europeanizace, tak z pohledu frekvence a způsobu
prezentace euroskepticismu, a jednak stanovení míry euroskepticismu samotných
deníků. Pokusíme se také naznačit možné směry vlivu obsahu deníků na postoje české
veřejnosti.
Práce sestává ze čtyř kapitol, přičemž první tři představují teoretické pozadí pro
výzkum, jehož cíle, metodika a výsledky jsou následně obsahem kapitoly čtvrté. První
kapitola vymezuje pojem politické komunikace, definuje její aktéry a zabývá se rolemi,
které jsou médiím přisuzovány v demokratických společnostech. Ve druhé kapitole jsou
pak tyto pojmy převedeny na evropskou úroveň a zabýváme se zde specifickým
postavením médií v evropském integračním procesu. Přitom nutně pracujeme se
pojmem veřejné sféry, nejprve v základním „habermasovském“ pojetí a poté
v evropském měřítku, tj. na úrovni evropské veřejné sféry. Třetí kapitola přináší
základní vhled do problematiky euroskepticismu, jak na úrovni politických stran, tak na
úrovni veřejnosti a koncentruje se především na euroskepticismus český a hlavní
subjekty, které ho reprezentují.
Co se týče komparace výsledného textu se schválenými tezemi, došlo v průběhu
zpracování k jedné podstatné změně. Při rešerši dostupné literatury na téma
euroskepticismu a médií jsme došli k závěru, že by bylo vhodné zařadit rovněž
problematiku evropské veřejné sféry a pokusit se v realizovaném výzkumu ověřit také
teorie, které její ne(existenci) dávají do souvislosti s mírou euroskepticismu. To
ovlivnilo v tezích vymezené cíle, rozsah teoretické části, stejně jako strukturu práce.
Přesto věříme, že provedené změny přispěly ke komplexnějšímu uchopení celé
problematiky.
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„In the field of media studies, as in the European Union itself, there remains one
constant and one certainty: inconstancy and uncertainty“
(Alec Charles)

1. Politická komunikace
Lidská existence byla vždy spjata se vzácností zdrojů a žádná společnost tak nikdy
nebyla schopna uspokojit potřeby všech svých členů. Důsledkem je (a vždy byla)
potřeba nějakým způsobem o alokaci omezených zdrojů rozhodovat, tj. nejen kdo jaké
zdroje dostane, ale rovněž kdo je taková rozhodnutí oprávněn činit. Z takto řízené
alokace zdrojů vzejdou zákonitě jak vítězové, tak poražení, a je proto nezbytné
disponovat mechanismy, které (zejména) „poražené“ přimějí, aby rozhodnutí, stejně
jako samotný rozhodovací proces akceptovali, případně si realizaci takových rozhodnutí
vynutit. Naznačené schéma nutně implikuje boje o obsazení rozhodovacích pozic, stejně
jako boje o hodnoty ležící v základech organizace a alokace zdrojů. Politika je tedy
především „rozhodovací proces; boj o získání přístupu na rozhodovací pozice; proces
legitimizace a/nebo vynucování rozhodnutí“ (Louw 2005: 14). Zmínkou o legitimizaci
se přitom dostáváme ke komunikaci a přes komunikaci k médiím (legitimizace je totiž v
rámci tohoto procesu dimenzí, která se médií nejzřetelněji dotýká). Rozhodně to však
neznamená, že by se v dnešních liberálně demokratických společnostech vliv médií na
politický proces omezoval pouze na tuto jeho legitimizaci (Louw 2005: 14).
Politická komunikace je stará jako samotná politika. Komunikace mezi těmi, kdo
vládnou a těmi, kdo jsou „ovládáni“, je důležitá pro jakýkoliv politický systém (bez ní
nelze vládnout ani být ovládán). Stěžejní roli komunikace pro správné fungování
demokratických společností v sobě skrývá i označování politických rozhodovacích
procesů jako politické komunikace, jež vychází z jejich chápání jako specifické sociálně
komunikační aktivity. Po většinu historie byla politická komunikace lineárním, „topdown“ procesem od vládnoucích elit směrem k občanům s minimem komunikačních
toků zespodu společnosti do politické sféry. Pro společnosti, které se považují za
demokratické, však takový model nemůže být dostačující, komunikace se v takových
společnostech nemůže omezovat na pouhé zprostředkování rozhodnutí státu občanům.
Ti, kdo jsou u moci, musí umožnit a podporovat zpětnou vazbu, a povzbudit tak
participaci občanů na politickém (veřejném) dění a tím i demokratickou kulturu.
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Pravidelná realizace voleb není sama o sobě zárukou demokratičnosti země2,
komunikace je stejně důležitá před volbami, jako po volbách.3 V moderních
demokraciích musí ti, kdo vládnou, reagovat na ty, kdo jsou „ovládáni“, musí zde
probíhat dialog (Lilleker 2006: 1-6; Jirák, Říchová 2000: 5-7).
Zdůrazněním stěžejní role komunikace pro správné fungování demokratických
společností přesouváme pozornost k médiím, jako hlavnímu zprostředkovateli těchto
komunikačních toků. Masová média se v procesu modernizace stala „významným
projevem politického života společnosti“ (Jirák, Trampota 2008: 10), z čehož plyne
enormní zájem o zkoumání vztahu mezi médii a politikou resp. mediální (masovou)
komunikací a politickou komunikací. „Význam politické komunikace a (mnohdy
intuitivní) povědomí o podílu médií na politických rozhodovacích procesech vedou
k velkému zájmu o vztah obou komunikací (politické a mediální)“ (Jirák, Říchová
2000: 5). Na úzkou provázanost mezi nimi ukazuje i to, že na základě kvality nakládání
s médii (resp. na základě stylu a úrovně politické komunikace) je často posuzována
kvalita politického života ve společnosti.4 Provázanost těchto dvou fenoménů je „těsná,
komplexní a vzájemná, a přitom nesamozřejmá, konfliktní – a hlavně nutná“ (Jirák,
Říchová 2000: 6). Pro pochopení jejich vztahu je rovněž možné využít koncept veřejné
komunikace

jako

nejvlastnějšího

projevu

politického

komunikování.

Veřejná

komunikace vývojově souvisí s ustavením a rozvojem veřejnosti a veřejné sféry, v níž
se různé typy veřejného komunikování (tedy především politický a mediální diskurz)
stýkají (Jirák, Říchová 2000: 5; Lilleker 2006: 2).

1.1 Co je obsahem politické komunikace
Odpověď na otázku co je a co není politická komunikace, se můžeme v prvé řadě
pokusit nalézt v jejích četných definicích. Jak v této souvislosti poznamenává McNair
(2003: 3), v důsledku skutečnosti, že „obě složky tohoto slovního spojení [politikakomunikace] jsou samy o sobě předmětem více či méně širokých definic“, je politickou

2

Bez komunikace bychom i země, kde jsou pravidelně pořádány volby, mohli označit za „diktaturu
s omezenou platností“ (Lilleker 2006: 1).
3

Cyničtější proud zastává názor, že většina komunikace směrem od zvolených zástupců

má sloužit pouze k udržení podpory elektorátu pro realizovanou politiku (srovnej např.
Herman, Chomsky 1998)
4

Například „čtyři teorie tisku“ (Siebert, Peterson a Schramm 1956 in Hallin, Mancini 2008: 29-46).
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komunikaci velmi obtížné definovat. To ovšem nemění nic na tom, že se o to řada
autorů pokusila (McNair 2003; Graber 2005; Jirák, Říchová 2000; Louw 2005).
Chaffeho jednoduchá definice, která říká, že politická komunikace je „role komunikace
v politickém procesu“ (Chaffee 1975: 15 in Kaid 2004: xiii) jen potvrzuje McNairem
výše řečené. Podle Lillekera (2006: 1) se klasické definice politické komunikace
koncentrují především na její zdroje a motivace – politická komunikace tak přichází
z politické sféry a musí mít politický účel. Takové definice nicméně mnohým moderním
společnostem nevyhovují, zejména s ohledem na to, jaká role je v nich přisuzována
médiím. Proto podle něj novější pokusy zohledňují širší skupinu aktérů (nejen samotnou
politickou sféru) účastnících se politicko-komunikačních toků. Již zmiňovaný McNair
klade při vymezení politické komunikace důraz na její záměrnost – definuje ji stručně
jako „záměrnou komunikaci o politice“ (McNair 2003: 4). Podrobněji zde pak zahrnuje:
1)všechny formy komunikace realizované politiky a dalšími politickými aktéry za
účelem dosažení určitých cílů; 2)komunikaci adresovanou těmto aktérům nepolitickými
aktéry (těmi jsou například voliči nebo komentátoři); 3)komunikaci o těchto aktérech a
jejich aktivitách tak, jak je obsažená v novinových zprávách, komentářích a dalších
formách mediální diskuse o politice (McNair 2003: 4). Mediální rozměr politické
komunikace zohledňuje i definice Doris Graber, která ji chápe jako „tvorbu, vysílání,
příjem a zpracování zpráv, které mají potenciálně významný, přímý či nepřímý vliv na
politiku“; klíčovým prvkem je přitom „významný účinek zprávy na myšlení, názory a
chování jednotlivců, skupin, institucí nebo celých společností a na prostředí, ve kterém
existují“ (Graber 1993: 305 in Graber 2005: 479) nebo pojetí Jiráka a Říchové (2000:
13-14), kteří politickou komunikaci chápou jako „veškeré procesy symbolické interakce
odehrávající se ve společnosti na makropolitické úrovni (nebo veškeré symbolické
interakce, které tyto procesy ovlivňují) a přispívající k rozhodování, popřípadě výkonu
či distribuci moci (…) za přispění, interference či dominance masových médií.“
Tolik k definičnímu úsilí jednotlivých autorů. Při praktické aplikaci však přesto
není vždy zcela zřejmé, jaké okolnosti činí z komunikačního aktu akt politický. Jde do
jisté míry o intuitivní soudy o tom, „co, v kterou dobu a v jakých souvislostech je
podstatné pro politiku a co nikoli“ (Jirák, Říchová 2000: 7). Neexistuje žádná hranice,
žádný „absolutní bod“, od kterého bychom mohli stanovit, že daná komunikace (ne)má
politickou hodnotu resp. význam. Takové hodnocení je vždy zapotřebí provádět
s ohledem na kontext a je rovněž důležité, kdo daný kontext hodnotí (ibid.: 7-8). Neboli
obdobně „klíč k rozlišení toho, co je a co není politická komunikace, se tedy neskrývá
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ve sdělení samém, důležitý bude i adresát, kanál, příjemce a účinek daného sdělení“
(Křeček 2013: 9). Navíc politickou komunikaci nemůžeme chápat toliko jako mluvené
či psané projevy (o politice), jde o multidimenzionální fenomén, který nabývá mnoha
forem – kromě promluv je to také například řeč těla, memoranda, tiskové zprávy, ale
třeba i politicky motivované násilí (Louw 2005: 13), stejně jako oblečení a účes
konkrétního politika nebo logo politické strany - tedy vše, co má moc ovlivnit
politickou image a identitu neboli celý politický diskurz (McNair 2003: 4). Hlavními
formami politické komunikace jsou nicméně především periodicky se opakující volební
kampaně, neustálý proud zpravodajství, které informuje o událostech s dopady na vlády
a další aktéry na politické scéně a také politická propagace (McQuail 2009: 539-540).
Budeme-li následně pátrat po tom, co je účelem „tohoto nepřetržitého bombardování
informacemi, pohledy, názory a debatami“ (Lilleker 2006: 10), pak můžeme říci, že jím
je diskuse o pravidlech pro nakládání se společnými (omezenými) statky a pro jejich
distribuci (Křeček 2013: 14) neboli regulace konfliktů a distribuce hodnot – politická
komunikace je proto považována za základní pojítko většiny společností (Jirák, Říchová
2000: 8). Podle Lillekera (2006: 10-14) je politická komunikace celá o tom, vyhrát nad
ostatními - zvítězit ve volbách, získat obdiv, úctu nebo pozornost; získat rozhodovací
moc nebo alespoň moc nad mediální agendou. O politice jako o soutěži hovoří rovněž
Wolfsfeld (2011: 1), přičemž média jsou podle něj extrémně důležitou součástí této
politické soutěže – poskytují totiž publikum. Potřeba „být slyšet“ je ústřední součástí
této politické hry - „pokud neexistujete v médiích, neexistujete politicky“ (ibid.).

1.2 Aktéři politické komunikace a vztahy mezi nimi
Již v předchozí kapitole jsme naznačili, že politická komunikace není v moderních
demokratických společnostech výhradní doménou politických aktérů (ve smyslu státu a
na něj napojených politických subjektů). Politicko-komunikačních procesů se ve stále
větší míře účastní také celá řada aktérů dalších. Novější přístupy většinou zmiňují tři
resp. čtyři skupiny původců a příjemců politických „zpráv“, které můžeme spolu
s Graber (2005: 479) hrubě (a poněkud zjednodušeně) rozčlenit na politiky, novináře,
členy zájmových skupin a soukromé, neorganizované občany. Lilleker (2006: 1)
rozlišuje za prvé samotnou politickou sféru – tedy stát a s ním související politické
aktéry, jejichž úloha spočívá v komunikaci vlastní činnosti směrem ke společnosti za
účelem její legitimizace. Za druhé zmiňuje nestátní aktéry, kam je možno zařadit celou
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řadu organizací s politickými motivacemi, korporace a samozřejmě voliče. Tito všichni
komunikují směrem do politické sféry doufajíce v určitou úroveň vlivu. Třetím aktérem
politické komunikace jsou podle Lillekera média - mediální výstupy o politice s vlivem
jak na politickou sféru, tak na veřejnost. Jednotlivé aktéry a komunikační toky mezi
nimi znázornil autor pomocí následujícího schématu:
Schéma 1: Aktéři politické komunikace (převzato z Lilleker 2006: 6)

Alespoň teoreticky je podle něj možná komunikace mezi všemi subjekty navzájem, jak
velkého ohlasu vyslané sdělení dosáhne, je ovšem závislé především na velikosti (spíše
ve smyslu významnosti) zdrojového subjektu, na tom, jak velkou má předmět zprávy
podporu a případně také na taktice, jakou pro prosazení své zprávy konkrétní subjekt
zvolí (Lilleker 2006: 6).
Rovněž podle McNaira (2003: 5-15) vstupují do procesu politické komunikace tři
skupiny subjektů – politické organizace, média a publikum. Mezi politické aktéry řadí
autor kromě politických stran (a na rozdíl od Lillekera) také tři skupiny tzv.
nestranických hráčů – 1)veřejné organizace jako odbory, skupiny spotřebitelů nebo
asociace profesionálů, které nespojuje společná ideologie, ale z hlediska cílů je pro ně
výhodné vystupovat společně; 2)nátlakové skupiny - na rozdíl od prvně jmenovaných
méně institucionalizované a ve svých cílech více politické; 3)teroristické organizace
využívající k dosažení svých politických cílů taktiku teroru. Všichni výše uvedení se
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snaží o ovlivnění rozhodovacích procesů, a to získáním institucionální politické moci
nebo obstrukcemi moci stávající. Kromě politických organizací se procesu politické
komunikace účastní také publikum a mediální organizace. Stejně jako Lilleker, i
McNair (2003: 6) zachytil jednotlivé aktéry a komunikační toky mezi nimi pomocí
schématu.
Schéma 2: Aktéři politické komunikace (převzato z McNair 2003: 6)

Z něj je patrné, že v politicko-komunikačních procesech přisuzuje stěžejní roli médiím a
zcela opomíjí mimo mediální politickou komunikaci (Křeček 2013: 10). Další výtka se
týká zařazení občanů v McNairově schématu. Ti jsou zde vyobrazeni v roli přijímatelů
mediálních obsahů, kteří vyjadřují vlastní vůli jen prostřednictvím výsledků výzkumů
veřejného mínění. McNair tak nepočítá s občany jako s politickými aktéry, nestanou-li
se členy politické strany nebo jiné politické organizace (Křeček 2013: 10).
Zcela jiný pohled na politickou komunikaci a její aktéry prosazuje Louw (2005: 1-18).
Pro pochopení toho, jak funguje demokratická politika v prostředí masových médií,
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pracuje s termínem hype (neboli „humbuk“). Celá politická „show“ podle něj počítá se
čtyřmi hráči. S politiky-účinkujícími (politicians-as-performers), celou sférou spinu
(spin industry), pracovníky médií (novináři, moderátory, pracovníky agentur pro
výzkum veřejného mínění) a s jejich publiky. Mimo tuto „show“ pak stojí ještě pátá
skupina hráčů – tvůrci skutečné politiky, kteří však většinou zůstávají v zákulisí, mimo
dohled médií a občanů. Toto rozdělení rolí vychází z autorova pojetí politiky, v němž
rozlišuje dvě její dimenze – tvorbu skutečné politiky (policy-making) a tvorbu hype
(humbuku), obrazů a mýtů. Úspěšný politik se pak musí umět pohybovat současně
v obou těchto paralelních politických prostředích. Protože je však zároveň potřeba oba
tyto politické „světy“ koordinovat, musí se politici umět orientovat i v rámci třetí
dimenze - tj. tzv. meta-svět, kde se celá politická hra plánuje a organizuje. Jednotlivci
se mohou v Louwově pojetí liberálního demokratického procesu ocitnout v pozici
insiderů, semi-insiderů nebo outsiderů, kteréžto rozlišení je podle autora zásadní pro
pochopení vztahu politického procesu a médií. Insideři, početně jen velmi malá skupina
(vztaženo k celku), jsou lidé politicky aktivní, zapojení do tvorby skutečné politiky,
jakož i do tvorby hype (účastní se jak „elitní politiky“ – plánování, organizace a policymaking, tak „masové politiky“). Protože však liberálně demokratické systémy
předpokládají občanskou kontrolu politického systému, musí insideři (poslanci, vláda,
byrokracie, soudní moc, ale i intelektuálové či lobbisté) neustále odvracet pozornost od
existence tohoto dvoustupňového systému (vládnoucí vs. ovládaní). Semi-insideři jsou
si vědomi hry politických elit a mají povědomí o tématech politické agendy. Nejsou
však zasvěceni do strategických diskusí insiderů – jsou tzv. „informovanými diváky
celého představení.“ Konkrétně se jedná o novináře, komentátory nebo výzkumníky
veřejného mínění. Občané/voliči jsou jako outsideři pasivními konzumenty humbuku
(hype), mýtů a obrazů šířených masovými médii. Louw naznačuje, že hranice mezi
jednotlivými kategoriemi nejsou stálé a neprostupné a jsou možné (a reálné) přesuny
mezi jednotlivými kategoriemi.
Doplňme ještě jeden pohled na aktéry politicko-komunikačního procesu. Křeček (2013:
10-13) rozlišuje mezi politickými aktéry individuálními resp. kolektivními. Mezi
kolektivní aktéry počítá státní a na ně napojené instituce, vlády a parlamenty, dále
veřejné/veřejnoprávní instituce, politické strany a v neposlední řadě také všechny prvky
občanské společnosti (NGOs, grassroots uskupení, odbory, církve, univerzity apod.).
Jako individuální politický aktér může podle něj vystupovat zástupce kolektivního
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politického aktéra, „občan stávající se periodicky voličem“, ale také jednotliví novináři
či mediální vlastníci.

1.3 Role médií v demokratické společnosti (normativní
požadavky)
Úloha médií v politickém rozhodování je součástí širšího kontextu vztahu médií a
společnosti, kdy konkrétní společnost s médii spojuje určité funkce. Tento přístup je
založen na předpokladu, „že role médií v daném společenském a politickém uspořádání
je „definovatelná“, tedy odvozená a závislá na charakteru tohoto uspořádání. Reálné
chování médií (media performance) lze pak měřit a soudit podle toho, nakolik dané roli
vyhovuje. Očekávání spojené s chováním médií zde vystupuje jako zvláštní sociální
norma (odtud časté označení „normativní teorie médií“), jež vychází z historicky
podmíněné situace“ (Jirák, Říchová 2000: 15). Tyto normativní rámce předpokládají, že
média skutečně slouží „veřejnému zájmu“ či „obecnému blahu“, ať již záměrně nebo
shodou okolností. Z tohoto důvodu je tedy možné média činit odpovědnými za to, „co
dělají nebo co nedělají, a lze po nich žádat, aby dělala věci, které by sama od sebe
nedělala“ (McQuail 2000: 102).
Podle Streeta (2011: 305) musíme při hledání odpovědí na otázky po té správné roli
masových médií v demokraciích (a po způsobech jak naplnění těchto rolí zajistit) začít u
jiné otázky – co je vlastně demokracie. Sám Street tvrdí, že existuje tolik definic
demokracie, kolik existuje teoretiků demokracií se zabývajících a jmenuje přitom
demokracii liberální, přímou a deliberativní, přičemž každá z nich má podle něj jiná
očekávání ohledně té správné role médií. „Liberální demokracie je spojována s
představou svobodného, ale odpovědného tisku; přímá demokracie preferuje přísněji
regulovaná média s určitou formou lidové (popular) kontroly; a deliberativní
demokracie požaduje, podle Johna Thompsona (1995), regulovaný pluralismus, který
občanům umožní dosáhnout poučených, kolektivně sdílených pohledů na veřejné
dobro“ (ibid.). V následující části textu se budeme věnovat především nárokům na
média v liberálních demokraciích (kteréžto nejvíce odpovídají systémům současných
západních společností), občasně však bude zmiňována i demokracie deliberativní, často
spojována právě s Evropskou unií.
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V liberálních demokraciích5 je důraz kladen především na svobodu. Média zde plní
celou řadu politických funkcí, liberálním předpokladem však je, že člověk není tvorem
politickým a politika je tak nahlížena instrumentálně, jako prostředek k dosažení cílů.
Co se týče konkrétní náplně těchto funkcí, tedy požadavků, které jsou na média
v „ideální“ liberálně demokratické společnosti kladeny, můžeme napříč texty
zabývajícími se tzv. veřejnou rolí médií (nebo také jejich společenskou odpovědností),
identifikovat tři hlavní požadavky.
Tím prvním je požadavek na informativní funkci médií (Schulz 2004: 12; Hagen 2004:
51; McQuail 2009: 540; McChesney 2009: 7; McNair 2003: 21-226), a to ve smyslu
informování občanů a poskytování kvalifikovaných názorů na důležitá současná i
budoucí témata a události (například v podobě informací o programech a cílech
politických stran účastnících se volebního boje) (Schulz 2004: 12), ale také ve smyslu
pátrání po tom, co je pravda a co lež (McChesney 2009: 7), což by mělo občanům
umožnit podílet se - racionálně a na základě širokého množství informací - na
politickém procesu a činit informovaná rozhodnutí a volby (Hagen 2004: 51; Street
2011: 306). Aby byla tato veřejná (informativní) funkce médií úspěšně naplněna, měly
by mediální obsahy odpovídat určitým kritériím informační kvality. K těm se nejčastěji
řadí relevance, pravdivost a srozumitelnost (Hagen 2004: 52). Informativní funkce může
být potenciálně konfliktní s komerční podstatou médií (preference dramatičnosti,
senzace, personifikace a dalších jevů plynoucích zejména z aplikace zpravodajských
hodnot při selekci a produkci zpráv) a také s působením státních či stranických médií se
sklonem k jednostrannosti nebo dokonce propagandě v souladu s politickými zájmy
vlastníků (Hagen 2004: 52). Například podle McQuaila tak naplnění této funkce
(přinášení názorů a informací v souladu s potřebami a zájmy občanů) vyžaduje
nezávislost médií na státu, jakož i na mocenských zájmech (McQuail 2009: 540).
Druhá funkce, a dle některých autorů (například Curran 2000) zároveň ta nejdůležitější,
je role médií jako „hlídacího psa demokracie“. Média tím, že dávají publicitu vládním a
politickým institucím, podrobují tyto subjekty důsledné kontrole a volají politické
aktéry k odpovědnosti za jejich akce (Street 2011: 306; McNair 2003: 21-22; Lilleker
2006: 4; Schulz 2004: 12; Hagen 2004: 51). Navíc podle McChesneyho (2009: 7) by
5

I liberálně demokratický model na sebe bere řadu různých podob - od demokracie elitistické
(democratic elitists) s relativně autonomními volenými zástupci po pluralitní demokracie založené na
interakci různých zájmových skupin (Street 2011: 305-306).
6
McNair (2003: 21-22) nazývá tuto funkci monitorovací neboli dozorovou a vzápětí připojuje také funkci
vzdělávací chápanou jako smysl a důležitost jednotlivých „faktů“.
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demokratická žurnalistika měla působit jako hlídací pes nejen těch, kdo jsou u moci, ale
rovněž těch, kdo se k moci snaží dostat s tím, že počítá jak s mocí politickou, tak i s
mocí ekonomickou. Aby byla média v plnění této funkce efektivní, je žádoucí, aby byla
plně nezávislá na vládě (tedy na těch, na které má dohlížet). A vymezit plnou
nezávislost médií na vládě je možné pouze jejich zakotvením ve volném trhu, neboť
„pakliže se (…) jednou stanou předmětem veřejné regulace, ztratí jako hlídací psi svůj
stisk a mohou být dokonce proměněna na pouhého vrčícího rottweilera ve službách
státu“ (Curran 2000: 119). Curran (ibid.: 122) navíc v této souvislosti poznamenává, že
se zprávám o dohledu nad státem věnuje v médiích jen velmi málo času a ve skutečnosti
tak „definujeme roli médií v kontextu toho, co většinu času nedělají“ a dodává (ve
shodě s McChesneyem), že média by měla dohlížet také na jiná centra moci
(ekonomické), což je však často v rozporu se soukromým vlastnictvím médií, kdy se
tato mohou vyhýbat kritické investigaci spojené s velkými společnostmi, k nimž sama
patří. Poslední funkce (nikoliv co do důležitosti) souvisí s chápáním médií jako
reprezentanta veřejnosti (média jsou při naplňování této role označována též jako čtvrtá
moc ve státě). V tomto pojetí média (jako celek) odrážejí názory a hodnoty veřejnosti a
fungují jako její „tlampač“ nebo veřejné fórum (Curran 2000: 129; Hagen 2004: 51).
Měla by být platformou pro veřejný politický diskurz, usnadňovat formování
„veřejného mínění“ a zároveň poskytovat prostor k vyjádření nesouhlasných názorů,
bez nichž by představa demokratického konsensu postrádala smysl (Street 2011: 306;
McNair 2003: 21-22, Lilleker 2006: 4; McQuail 2009: 540). Také správné naplnění této
funkce bývá zpochybňováno, a to zejména pro praktickou nemožnost vstoupit na
mediální trh a přílišnou heterogenitu publika (srovnej např. Curran 2000: 129). Tato
třetí role médií úzce souvisí s pojmem veřejné sféry, v současných společnostech
spojené snad nejvíce právě s masovými médii. Ta se na jejím utváření a udržování
podílejí do té míry, „do jaké podporují svobodnou diskusi, rovnost účasti a racionalitu
ve smyslu prosazování obecných principů spíše než čistě soukromého zájmu“ (Křeček
2013: 29). Ke vztahu veřejné sféry a médií, k jejímu původnímu „habermasovskému“
pojetí, jakož i k problematice evropské veřejné sféry se podrobněji vrátíme v kapitolách
2.3 a 2.4.
Kromě výše uvedených rolí McNair (2003: 21-22) dále zmiňuje ještě úlohu médií jako
místa k obhajobě politických postojů. Média by tak měla politickým stranám nabídnout
fórum, kde budou moci odehrát svůj souboj (Schulz 2004: 12), jedná se tedy o určitý
průnik jejich role jako informátora (veřejnosti) a jejich vnímání jako veřejného fóra (pro
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politické subjekty) (stejně tak McQuail 2009: 540 - prostřednictvím médií se také strany
a mocenské zájmy obracejí k lidem). Samotná média by se pak měla aktivně účastnit
politických sporů „a ve svých příspěvcích obsahujících názory a postoje zaujímat
otevřené stanovisko“ (Schulz 2004: 12). Média totiž nejen že informují o politice, jsou
také důležitou součástí celého prostoru, ve kterém je politika realizována. Neúčastní se
politické diskuse pouhým nastolováním veřejné agendy a poskytováním platformy pro
politiky, kteří zde prezentují své názory, ale také tyto názory posuzují a podrobují
kritice (McNair 2003: 74-75). Média jsou tedy stejně tak produktem politiky, jako jejím
ovlivňovatelem (Negrine 2008: 21). Důležitou otázkou je v této souvislosti problém
přístupu do médií a jejich obsahů. Dle Wolfsfelda (2011: 2) může být politická moc
obvykle přeměněna na moc nad médii7. Tj. ti, kdo mají (politickou) moc, nejen, že se
snadněji prosadí v médiích, ale jsou i v mnohem lepší pozici, aby své postoje vysvětlili
(tedy nejen prosadili svou agendu, ale i své rámce jednotlivých událostí). Média se více
zajímají o elity (to souvisí také se zpravodajskými hodnotami), což má dalekosáhlé
důsledky pro roli, kterou v politice hrají; schopnost „slabších“ prosadit své názory
v médiích je totiž centrálním charakteristickým znakem zdravé demokracie. I opoziční
názory se nicméně mají možnost prosadit, média totiž kromě preference mocných
preferují také konflikt a zároveň chtějí dosáhnout určité vyváženosti.8 Pokud však nemá
ani vláda ani opozice zájem určité téma (ačkoliv důležité) do médií prosadit, budou jej
zřejmě ignorovat také média. Tato neochota médií vyjadřovat nezávislé názory může
mít podle Wolfsfelda závažné důsledky pro veřejnou debatu. „Někdo by mohl namítat,
že to je způsob, jakým funguje zastupitelská demokracie. Bude to ovšem namítat jen
ten, kdo byl zvolen“ (ibid.: 10-11). Skutečná demokracie je však spojena se skutečně
nezávislým (svobodným) tiskem, který prezentuje širokou škálu pohledů ke zvážení a
není obhájcem jednoho pohledu nebo státní propagandy (Wolfsfeld 2011: 10-11; Street
2011: 307). „Demokratické společnosti vycházejí z normativního předpokladu, podle
něhož jsou média skutečně institucí svobody slova, zastupují občana a veřejnost
v interakci se svévolí moci, trhu a byrokracie“ (Jirák, Trampota 2008: 10); komunikace
je považována za základní předpoklad zdravé občanské společnosti, existence svobody
projevu a vyjadřování, jakož i práva na nesouhlas (dissent) společně se zdravou, silnou
7

To platí nejen pro politiky (politiku), ale rovněž pro celé státy, organizace nebo hnutí (Wolfsfeld 2011:
10-11).
8
Mocní se podle něj dostávají do médií předními dveřmi, ti méně mocní političtí aktéři pak zadními
dveřmi. „Stojí“ médiím za zprávu, pouze pokud provedou něco extrémního. „Mocní mohou být pěkně
nudní, a přesto se dostanou do zpráv. Ale pokud nejste důležití, musíte být zajímaví“ (Wolfsfeld 2011:
12-13).
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a otevřenou veřejnou sférou, jsou účinnou obranou proti propagandě, negativitě a
technikám moderních kampaní a politického marketingu (Lilleker 2006: 173).
Normativní požadavky jsou ovšem jedna věc a realita věc druhá. Za to, že selhávají
v plnění svých funkcí v demokratické společnosti, jsou média často kritizována - zde
zmiňme především (již výše naznačené) výhrady z pozic kritické politické ekonomie.
Například podle McChesneyho (2008) jsou pro pochopení kritiky současné žurnalistiky
klíčové zejména kořeny a povaha profesionální žurnalistiky.9

1.4 Medializace
Pro ještě lepší pochopení vztahu mezi médii a politikou a zejména pro ilustraci proměny
tohoto vztahu v čase bude vhodné zastavit se také u konceptu medializace (Mazzoleni,
Schulz 1999; Strömbäck 2008; Strömbäck,Van Aelst 2013). Ten je podle Mazzoleniho
a Schulze (1999: 249) citlivějším nástrojem k zodpovězení otázky, zda média ohrožují
fungování demokratického procesu. Medializace je fenoménem společným téměř všem
demokratickým systémům, kde na sebe bere různé podoby a postupuje odlišnou
9

Představa politicky neutrální, nestranné, objektivní, profesionální žurnalistiky začala

rezonovat až ve 20. století, předtím tisk vykazoval sklon k velké politické
angažovanosti, a to i přes rostoucí komerčnost vydávání novin v průběhu 19. století.
Konflikt mezi komerční stránkou a angažovanou politikou začal narůstat v období
„zlatého věku“ (konec 70. let a 80. léta 19. století) a vedl ke krizi americké žurnalistiky
na počátku století dvacátého. Vydavatelé pochopili, že je potřeba, aby jejich žurnalistika
byla nezaujatá a neutrální a obětovali svou politickou moc na úkor moci ekonomické.
Profesionální žurnalistika však podle McChesneyho staví na nedosažitelném ideálu
objektivity. Problémy profesionální žurnalistiky jsou následující: aby žurnalistika
zamezila obviněním z předpojatosti nebo stranění, spoléhá zejména na oficiální zdroje
jako na základ pro legitimní zprávy. To dává lidem v politických funkcích „významnou
moc určovat obsah zpráv tím, o čem mluví a – což je stejně tak důležité – o čem mlčí“. I
zvolení představitelé však potřebují být podrobeni dohledu, jinak pro občana není
možnost úniku ze statu quo. Dalším problémem je nedostatečné uvádění do kontextu a
dále také skutečnost, že profesionální žurnalistika prosazuje hodnoty, které napomáhají
obchodním zájmům inzerentů a majitelů, jakož i jejich zájmům politickým (McChesney
2009: 9-20).
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rychlostí. Na pozadí tohoto konceptu stojí myšlenka, že média nejsou pouze pasivními
kanály pro komunikaci politického obsahu, ale jsou organizacemi se svými vlastními
cíli a pravidly, jež nemusí být v souladu s cíli politických komunikátorů. Ti jsou pak
díky moci, kterou média disponují10, nuceni se jejich pravidlům, cílům a logice
přizpůsobit. Medializovaná politika je politikou, která ztratila svou autonomii a stala se
závislou, ve svých hlavních funkcích, na masových médiích a je vztahy s nimi
nepřetržitě formována (ibid.: 247). Medializace tak souvisí s dlouhodobým procesem
nárůstu vlivu médií a jejich logiky (Strömbäck 2008; Strömbäck,Van Aelst 2013).
V tomto smyslu rovněž média podstatou svého chování ovlivňují i politické
rozhodování. Stávají se dominantními tvůrci veřejné sféry a jejich jednání v mnoha
ohledech ovlivňuje vývoj politické komunikace“ (Jirák, Říchová 2000: 17; Strömbäck,
Van Aelst 2013: 341).11 Rostoucí pronikání médií do dříve výlučné domény politiky
vedlo dokonce k obavám o tzv. médii řízené republiky, ve kterých si budou masová
média usurpovat funkce, které náleží v liberálních demokraciích politickým institucím.
Instituce si nicméně ve většině zemí udržely své funkce a kontrolují politický proces i
přes popsanou expandující moc médií (Mazzoleni, Schulz 1999: 247). Strömbäck a Van
Aelst dokonce spolu se Silverstonem (2007: 5) označují média jako „environmentální“
vzhledem k zásadní důležitosti, jakou v procesech politické komunikace hrají. Stejně
jako fyzické prostředí tak nemohou být opomíjena a nelze jim uniknout. „V tomto
smyslu se všechny sociální a politické instituce a aktéři (včetně politických stran) stali
více závislými na médiích. To je však přesto nedegraduje na „otroky médií“…“
(Strömbäck, Van Aelst 2013: 354).
Strömbäck (2008; také Strömbäck-Van Aelst 2013) rovněž navrhuje, že medializace by
měla být vnímána jako multidimenzionální koncept, v němž je možné identifikovat čtyři
10

Street se zmiňuje o vztahu mezi médii a politikou jako o vztahu o moci. Rozlišuje pak dvě dimenze této
moci: moc nad médii (power over media) – tj. co se do médií dostane; moc médií (power of media) – tj.
co média změní (Street 2011: 10).
11
Mazzoleni a Schulz shrnují rovněž stěžejní důvody, které k medializaci politiky a jejích aktérů vedly:
1)média prezentují pouze vysoce selektivní výsek událostí, zejména pak ty, které nejlépe odpovídají
zpravodajským hodnotám. Prezentované události jsou přitom pro mnohé občany (i pro některé politické
elity) jedinou realitou, a to zejména v případech, se kterými nejsou přímé, osobní zkušenosti – téměř vše,
co se děje ve světě politiky, tvoří právě jednu z oblastí vzdálených každodenní zkušenosti. Kritéria
zpravodajských hodnot také opatřují mediální realitu politiky systematickým bias, neboť zpravodajství
typicky zdůrazňuje prvky, které dělají zprávu hodnou pozornosti (newsworthy); 2)moderním
demokraciím je vlastní medializovaná účast na veřejném životě, kde masová média tvoří veřejnou sféru
informací a názorů. Médii konstruovaná veřejná sféra zřetelně odlišuje role „herce a diváka“. Je pak na
médiích, aby rozhodla, kdo bude mít k veřejnosti přístup. Stejně jako média vybírají a rámcují události,
určují rovněž, kdo z „herců“ si zaslouží pozornost a rámcují jejich veřejný obraz; 3)mediální logika stále
více odráží komerční logiku mediálního průmyslu; 4)političtí aktéři přizpůsobují své chování
požadavkům médií; 5)masová média mají skutečné, legitimní politické funkce při vyslovování jasných
názorů k jednotlivým tématům a v rámci své investigativní činnosti (Mazzoleni, Schulz 1999: 250-252).
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analyticky odlišné, vzájemně související dimenze. Každá z těchto dimenzí tvoří
kontinuum, ve kterém může být politika více či méně medializována. K první fázi
medializace dochází v momentě, kdy se masová média stanou nejdůležitějším zdrojem
informací a nejdůležitějším komunikačním kanálem mezi politickými aktéry a občany.
To znamená, že dochází k mediaci politiky. Tato fáze je pak nutným předpokladem pro
následující úrovně medializace. Ve druhé fázi se média stávají stále více nezávislá na
vládních a jiných institucích a v důsledku se začínají řídit svou vlastní, mediální
logikou. To vede ke třetí fázi medializace, v níž se nezávislost médií dále posiluje a
právě tato jejich nezávislost (jakož i důležitost) nutí politické (i další) aktéry, aby se
médiím přizpůsobili. Na rozdíl od druhé fáze nyní tedy média „přebírají otěže“ a
získávají převahu. Čtvrté fáze je pak dosaženo v okamžiku, kdy se političtí (a jiní) aktéři
nejen přizpůsobují mediální logice a dominantním zpravodajským hodnotám, ale
v podstatě je internalizují a přijímají za své (Strömbäck 2008: 236-241; Strömbäck-Van
Aelst 2013: 343-344).
Základním předpokladem v literatuře zabývající se medializací jsou média a politika
jako dva oddělené, ale vzájemně závislé systémy, vedené odlišnou logikou. S tím, jak
média získávají nezávislost (na politice) a začínají sledovat svou vlastní logiku, dochází
k adaptaci politických aktéru na tuto logiku (namísto sledování logiky vlastní – politické
či stranické). Strömbäck (2011: 373) navrhuje jako vhodnější termín logiku
zpravodajských médií a definuje ji široce jako „institucionální, technologické a
sociologické charakteristiky zpravodajských médií, zahrnující charakteristiky jejich
formátu, produkční a diseminační rutiny, normy a potřeby, standardy mediální
atraktivity (newsworthiness) a formální i neformální pravidla, která řídí zpravodajská
média“ (Strömbäck, Van Aelst 2013: 342-343). S použitím Strømovy (1990) typologie
politických stran dle jejich cílů a Sjöblomovy (1968) teorie strategického chování stran
v multistranických systémech následně Strömbäck a Van Aelst (2013) podrobněji
vysvětlují, proč se političtí aktéři přizpůsobují médiím a jejich logice (tedy hlouběji
objasňují důvody medializace politiky). Strøm (1990) definoval tři typy politických
stran na základě jejich primárních cílů: 1)strany usilující o maximalizaci volebního
zisku (vote-seeking); 2)strany usilující o úřad (office-seeking); 3)strany usilující o
maximalizaci vlivu na veřejnou politiku (policy-seeking). Tyto ideální typy se ve
skutečnosti mohou u jednotlivých politických stran vyskytovat zároveň, přičemž
kompromisy mezi jednotlivými cíli jsou ústředním tématem Sjöblomovy teorie
strategického chování stran v multistranických systémech (1968). Podle této teorie
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strany působí ve třech arénách. V interní aréně se pohybující členové strany zvažují, zda
podpoří oficiální stanovisko strany a její kandidáty; volební aréna zahrnuje oprávněné
voliče, rozhodující o tom, zda a koho podpořit ve volbách; v parlamentní aréně působí
jednotlivé skupiny parlamentních stran, které zvažují vzájemnou spolupráci a řeší
konflikty (Sjöblom 1968: 26 in Strömbäck, Van Aelst 2013: 346). Jednotlivé politické
subjekty pak mají základní cíle pro každou z těchto arén: ve volební aréně je cílem
maximalizace volebního výsledku; v interní aréně maximalizace interní soudržnosti;
v parlamentní aréně maximalizace parlamentního vlivu. Autoři předpokládají, že strany
sice působí ve všech arénách, relativní váha strategických cílů v každé z arén a jejich
primární cíl se však liší podle toho, zda se jedná o office/vote/policy-seeking stranu.
Schéma navíc obohacují o média, k čemuž využívají Nordovu (1997) definici mediální
arény jako prostoru, ve kterém kromě politických aktérů působí také novináři a
komentátoři a strategickým cílem je zde maximalizace pozitivní (a minimalizace
negativní) publicity. Pro pochopení toho, proč se političtí (a další) aktéři přizpůsobují
médiím (a tedy z pohledu medializace), je důležité, nikoliv však dostačující, brát
v úvahu i tuto samostatnou mediální arénu. Autoři předpokládají, že strany působí ve
všech arénách, každá z nich implikuje jiné strategické cíle, a že strany musí zohlednit
média (reaktivně či proaktivně), aby těchto cílů dosáhly. Považujeme za přínosné se u
vzájemné interakce politických aktérů a médií v rámci jednotlivých arén krátce zastavit,
neboť podle nás dobře vystihuje komplexnost a složitost vztahů mezi „médii a
politikou“.
Volební aréna
Strategickým cílem je v této aréně maximalizace volebního výsledku, neboť v současné
době jsou média klíčovým aktérem v boji o hlasy a o veřejné mínění. Obecně jsou pro
politické strany média nezbytným nástrojem pro maximalizaci pozitivní (a minimalizaci
negativní) publicity. Strany potřebují prosadit svá témata do mediální agendy (stejně
jako svou image a reputaci) a rovněž své rámcování těchto témat a ovlivnit tak skrze
média veřejnou agendu a vnímání stranických témat a leaderů veřejností. Nemohou
však ovlivnit vše, musí se přizpůsobovat mediální logice (ta se k nelibosti stran
soustředí na jiné aspekty, než by si samy strany přály). Ve volební aréně tak političtí
aktéři jednají proaktivně (a přizpůsobují se médiím a jejich logice), protože potřebují
zacílit na voliče, komunikovat s nimi a přesvědčit je. Reaktivně se pak médiím
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přizpůsobují, neboť pokud by tak nečinili, zvýšili by riziko negativní publicity, případně
zdání nezájmu o diskutovanou tematiku (Strömbäck, Van Aelst 2013: 347-348).
Parlamentní aréna
Tato aréna zahrnuje jak parlament, tak vládu a strategickým cílem je zde maximalizace
legislativního vlivu. Aréna je důležitá zejména pro policy-seeking subjekty. Obecně je
ke zvýšení vlivu důležité zajistit, aby všichni členové parlamentní skupiny (nebo
alespoň většina) jednali ve shodě. Musí také hledat podporu a budovat koalice s jinými
subjekty. Ačkoliv Sjöblom (1968: 116–118) tvrdil, že média nejsou v této aréně příliš
využitelná (většina politiků je již tak jako tak dobře informována), Strömbäck a Van
Aelst oponují, že v současné době je již situace jiná. Jednání v této aréně sice převážně
probíhají mimo dosah médií, strany se však mohou pokusit média využít k signalizaci
svých preferencí směrem k dalším elitám a členům parlamentu (například ve formě
návrhu zákona nebo pokládání otázek v parlamentu). Čím jsou strany úspěšnější
v získání mediální publicity pro podporu svých témat a politik, tím bude vyvinut větší
tlak na další parlamentní subjekty, aby tato témata a politiky rovněž vzaly v potaz.
Strany tedy potřebují média, „aby signalizovaly ostatním tvůrcům politiky své postoje,
aby posílily svou pozici v parlamentních jednáních a ovlivnily politickou agendu, aby
získali média a veřejné mínění ve snaze ovlivnit ostatní tvůrce politiky a ovlivnily
způsob diskuse skrze framing“ (Strömbäck, Van Aelst 2013: 349-350). Tato proaktivní
komunikace jedněch stran nutí další subjekty k reaktivní adaptaci a přizpůsobení se
skutečnosti, že politický rozhodovací proces dnes již neprobíhá jen za „zavřenými
dveřmi“.
Interní aréna
Strategickým cílem je v této aréně maximalizace interní shody. Strany usilují o to, aby
jejich členové podporovali a navenek hájili stanoviska a jednotlivé kandidáty strany a
aby rozhodnutí byla přijímána v maximální možné shodě. Média se však o příběhy o
shodě příliš nezajímají a preferují spíše (dle své vlastní logiky) příběhy o konfliktu.
V této aréně nemají strany obecně žádný skutečný motiv vyhledávat mediální pozornost
- pokud se média na interní arénu nekoncentrují, je to považováno za přínosné (až na
některé výjimky, kdy chtějí strany demonstrovat svou jednotu). Hlavním reaktivním
motivem pro adaptaci mediální logice je tak vyvolání dojmu, že je strana vnitřně
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jednotná. Proaktivní motivací může být také mobilizace členů a podporovatelů strany
(Strömbäck, Van Aelst 2013: 350).
Mediální aréna
Tato aréna nebyla v původním Sjöblomově modelu zahrnuta a i Strömbäck s Van
Aelstem polemizují, zda má být za samostatnou arénu považována. To, co činí média,
z pohledu medializace, skutečně důležitá, je skutečnost, že se stala vnitřní součástí
politiky a ovlivňují všechny její aspekty. Pokud bychom média považovali jen za jednu
z arén, neodráželo by to jejich zásadní význam pro všechny součásti a procesy politiky
(tak jak byl demonstrován v předchozích třech arénách). Nicméně média jsou kromě
toho důležitá sama o sobě, protože „nehledě na další důvody adaptace médiím, je
pozitivní mediální pozornost často považována za cíl sám o sobě, o který politické
strany (a další aktéři) intenzivně usilují.“ Strany samotné považují média za zvláštní
arénu, kde je strategickým cílem pěstování dobrých a stabilních vztahů s novináři a
získání pozitivní publicity (Strömbäck, Van Aelst 2013: 350-351).
Medializace politické sféry (tak, jak byla popsána v předchozích odstavcích) podle
Mazzoleniho a Schulze (1999: 249) zesílila zejména v tzv. třetím věku politické
komunikace12, kdy byla podřízenost mediálního systému (politickému systému) typická
pro tzv. první věk nahrazena mediálním převzetím moci ve veřejné sféře, jakož i v
politické aréně (tato moc, jak již bylo napsáno, však není natolik zásadní, aby bylo
možno hovořit o médii řízené republice). Blumler (2013) nejnověji hovoří i o tzv.
12

Tři věky politické komunikace mají původ ve stěžejní práci Jaye Blumlera a Dennise Kavanagha
z roku 1999. Podle nich v období zhruba dvou desetiletí po druhé světové válce (první věk) dominovaly
politické komunikaci relativně silné a stabilní politické instituce, období proto bývá označováno také jako
„zlatý věk politických stran“ s víceméně pevnou a dlouhotrvající stranickou identifikací a vysokou
důvěrou v politické instituce. Ve druhém věku se stěžejním médiem politické komunikace stala televize.
Politické strany se, díky proměnlivějšímu elektorátu, ve větší míře profesionalizovaly a přizpůsobily svou
komunikaci zpravodajským hodnotám a formátům televizních stanic (Blumler-Kavanagh 1999: 209-212).
Třetí věk autoři spojují především s rostoucí proliferací médií - hovoří o mediální „hojnosti“ (abundance)
a identifikují pět základních trendů této etapy - požadavek na intenzivnější profesionalizaci politické
podpory; rostoucí konkurenční tlaky nutící politiky zejména v souvislosti s výše zmiňovanou abundancí
médií soutěžit o pozornost novinářů, ale i publika; anti-elitismus a populismus, který zaplavil sféru
politiky i médií; centrifugální diverzifikaci (jež nahradila centripetální komunikaci charakteristickou pro
druhý věk) spojenou především s omezením masovosti publika, diverzifikací forem politické komunikace
a jejím uzpůsobováním jasně vymezeným částem publika; změnu ve způsobu recepce politiky, autory
pojmenovanou jako „pick and choose“, a spojovanou především s určitou bezděčností v přijímání
politických sdělení, s ředěním politiky, fragmentací politické komunikace nebo rostoucí redundancí
politických informací (Blumler, Kavanagh 1999: 213-225). Politická aréna se podle autorů stala ve třetím
věku „více turbulentní, méně předvídatelná, méně strukturovaná a hůře ovladatelná (ibid.: 211).
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čtvrtém věku politické komunikace a ve svém pojednání mimo jiné zpochybňuje (v
podmínkách internetu, kde mají politici možnost komunikovat bez žurnalistické
intervence) absolutní platnost konceptu medializace. Ten pak spojuje především
s mainstreamovými médii. Blumler zmiňuje i další trendy v politické komunikaci podle něj se do „čtvrtého věku“ přelévají (v zesílené, případně pozměněné podobě)
některé prvky z předchozího období, mj. takový nárůst komunikační abundance, jaký si
autoři při psaní původního textu (1999) nedokázali ani představit. To může sice do
určité míry bránit seriózní politické komunikaci (zintenzivnění boje o pozornost
publika, stejně jako nepřeberné množství žánrů, které se nabízejí, což nutí politické
komunikátory preferovat formu před obsahem; publika mohou volit, jaké mediální
obsahy budou konzumovat - při rozsahu dostupné nabídky je však nepravděpodobné, že
by se někdo politickým informacím zcela vyhnul), nevidí ale v mediální abundanci
pouze negativa, připouští totiž možné posílení role médií jako hlídacího psa. Vzhledem
k tomu, že jde o čtvrtý věk politické komunikace, je jeho těžištěm především
pokračující šíření a užívání internetu „napříč společností, všemi institucemi
s politickými cíli a politicky relevantními zájmy a mezi širokou veřejností“. Výsledkem
je živá komunikační sféra, která, ač nekoordinovaná a nekonzistentní, poskytuje nové
příležitosti

k vyjádření

a

výměně

názorů.

Pyramidové

modely

komunikace

s převažujícím směrem komunikace od politiků přes média k publikům jsou podle něj
dnes již překonané, musí se počítat s jednotlivci jako novou komunikační sílou. Blumler
se domnívá, že dochází k formování takového prostředí, kde budou koexistovat dvě
různé úrovně politické komunikace – institucionalizovaná a tzv. grassroot úroveň – a
ptá se, jak se spolu porovnávají, jaký spolu (ne)mají vztah a co to znamená pro
občanství a demokracii. Ptá se také, jak je to s nastolováním agendy a rámcováním. Má
za to, že u obou úrovní dochází ke konvergenci spíše v oblasti agenda-setting – sleduje
tendenci zpravovat o stejných tématech a událostech, ale často s jinou interpretací. Je
přitom běžné účastnit se obou těchto úrovní politické komunikace. Blumler upozorňuje
také na možné následky rostoucí fragmentace publik a médií – selektivní expozice
publika komunikaci v souladu s jejich existujícími názory má tendenci tyto názory dále
posilovat a zvyšovat polarizaci politiky, jakož i médií. Toto dvouúrovňové politickokomunikační prostředí vyvolává ještě jednu – v zásadě normativní – otázku. Na jedné
straně je výsledkem schopnosti snadno komunikovat s ostatními vyšší úroveň zapojení
občanů (efficacy), na druhé straně dochází jen vzácně k přenesení těchto diskurzů
(názorů a návrhů) k vládním institucím. Existuje tedy disbalance mezi horizontálními
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(peer-to-peer) sítěmi a vertikální (občan-vláda) komunikací a vlivem. To vede k
pokroucenému modelu demokracie s rizikem vzniku propasti mezi dvěma úrovněmi
politické reprezentace - neformální sebe reprezentací publik mluvících o sobě (a k sobě)
a

institucionální

reprezentací.

Celý

Blumlerův

text

však

obsahuje

řadu

nezodpovězených otázek, takže je zřejmé, že charakteristika čtvrtého věku, bude
v budoucnu dále precizována.

2. Politická komunikace v rámci procesu evropské
integrace
V zásadě většina z výše uvedených poznatků o politické komunikaci, o jejím obsahu,
účelu a jednotlivých aktérech, jakož i o vztazích mezi médii a politikou (vyjádřených
zřejmě nejpregnantněji konceptem medializace politiky) a o normativních požadavcích
na roli médií v demokratických společnostech, pracuje (explicitně či implicitně)
s národním rozměrem – tedy s jednotlivými demokratickými společnostmi, jejich
mediálními systémy a obsahy, politickými aktéry a publiky. To samozřejmě neznamená,
že by uvedené koncepty nepočítaly s mezinárodním rozměrem. Porovnávají se
jednotlivé mediální (a politické) systémy, počítá se s vlivem zahraničních politických
aktérů, událostí i médií na agendu médií domácích. Zahraniční politika jednotlivých
států je podrobována mnohem větší publicitě, vlády mohou využívat média
k ovlivňování veřejného mínění v otázkách zahraniční politiky ve svůj prospěch.
Mezinárodní vztahy jsou v určitém smyslu také domácí záležitostí, neboť jednání vlády
v této oblasti může silně ovlivnit její popularitu u voličů a tím i šance na znovuzvolení
(McNair 2003: 187-188). Je však možné všechny popsané koncepty jednoduše převzít a
aplikovat na eurounijní rozměr? Do hry nám zde vstupují další političtí aktéři (evropští
poslanci, komisaři, evropský „prezident“, zájmové skupiny působící na evropské
úrovni), nová témata (zejména politická rozhodnutí „evropských“ aktérů), evropská
média (i když svým vlivem spíše zanedbatelná) a další publika (publika jiných
členských zemí, se kterými nás ovšem v tomto případě spojuje společné „politické
centrum“). Jaký je vztah mezi domácími a unijními politickými aktéry a jejich
možnostmi prosadit se do mediálních (a veřejných) agend jednotlivých členských států?
Jak domácí média plní své normativní funkce (informace, hlídací pes a veřejné fórum)
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s ohledem na dění na evropské úrovni? Jak jsou vzájemně propojená (jsou – li vůbec)
jednotlivá publika?
Zavedením vyšší (nadnárodní resp. nadstátní) politické úrovně dochází
k transformaci dosud zavedených komunikačních vazeb mezi národními publiky
(veřejnostmi) a systémy státní moci (Schlesinger 1999: 264). Podle Schlesingera (1999:
265-266) koexistují národní a evropský diskurz vedle sebe. „Evropa“ je uvnitř
národního státu jako součást jeho domácí politické agendy a jako součást širšího
politicko-ekonomického rámce. Zároveň je to však stále také „jiné místo“, jiná politická
úroveň a rozhodovací centrum, které může být reprezentováno jako vnější. Právě z této
dichotomie plynou některé (i výše uvedené) obtíže a na některé z nich se v následujících
kapitolách (jakož i v analytické části této práce) pokusíme odpovědět.

2.1 Některé problémy současné Evropské unie
Evropská unie se (zejména) v posledních dvou desetiletích potýká s poklesem veřejné
podpory. To, co bylo původně označováno za „post-maastrichtský blues“, se nyní stává
reálnou hrozbou politicky sjednocené Evropy: zejména nízká volební účast13 a úspěch
euroskeptických formací ve volbách do Evropského parlamentu (Scharkow,
Vogelgesang 2010: 73).

Evropské volby jsou navíc často kritizovány jako volby

druhého řádu, v nichž se soutěžící strany tak jako tak soustřeďují spíše na domácí
politická témata a jedná se tudíž spíše o jakýsi test spokojenosti s domácí vládou (určitý
typ mezivoleb). Evropská témata a události se tak těší výrazně menší pozornosti
politických stran, zájmových skupin, médií a tedy i veřejnosti než témata domácí a než
by si (s ohledem na zásadní dopady rozhodnutí činěných na evropské úrovni)
zasluhovala (Van Os, Jankowski, Vergeer 2007: 755-756; Lingenberg 2009: 45-46).
Další (související) diskutovanou oblastí je legitimita Evropské unie14, jíž je možno
spojit s celou řadou fenoménů, mezi nimiž Kratochvíl a Šimon (2011: 4) zdůrazňují

13

Volební účast od roku 1979, kdy se volby do EP konaly vůbec poprvé, nepřetržitě klesá. Zatímco
v roce 1979 se voleb zúčastnilo téměř 62% oprávněných voličů, v posledních volbách do EP (2009) byla
volební účast na úrovni pouhých 43% (v obou případech se jedná o průměr za všechny členské země). ČR
patří v rámci EU k zemím s nejnižší volební účastí; v letech 2004 i 2009 se voleb zúčastnilo jen 28,3 resp.
28,2% oprávněných voličů (Zdroj: About Parliament. European Parliament [online]. [2013] [cit. 201405-11]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/000cdcd9d4/Turnout-%2819792009%29.html).
14
Dvěma základními dimenzemi legitimity EU jsou uznání a reprezentace. V souvislosti s první dimenzí
se výzkumy soustřeďují především na důvody klesající podpory integračního projektu (ze strany
veřejnosti), „pro reprezentační rozměr se pak jako klíčová jeví otázka takzvaného demokratického
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zejména debatu o tzv. demokratickém deficitu, (ne)existenci evropského veřejného
prostoru či (ne)existenci evropského lidu. Nejčastěji zmiňovaným pojmem je pak
zřejmě tzv. demokratický deficit15 jako jeden z největších problémů legitimity EU. Je to
zejména neprůhlednost rozhodovacích procesů na evropské úrovni a nedostatek
příležitostí pro jakoukoliv účast na těchto procesech, co vede k rostoucí nespokojenosti
občanů (Habermas 2001: 13-14), tedy rozpor mezi institucionálním vývojem EU16 na
straně jedné a pokračující převahou národního politického prostoru jako arény pro
veřejnou debatu a občanskou participaci na straně druhé tvoří jádro evropského
demokratického deficitu (Koopmans 2007: 183; Lingenberg 2009: 45-46).
Pro vymezení EU jako legitimního aktéra je navíc zapotřebí odpovědět na dvě důležité
otázky: první z nich, odvozená od reprezentační dimenze legitimity, je otázka státnosti
EU a její finality; druhá, související s dimenzí uznání, je kvalita (typ) demokracie v EU.
Pokud jde o vymezení státnosti, je EU bezprecedentním specifickým útvarem, často
v odborné literatuře označovaným jako systém sui generis bez možnosti jakéhokoliv
srovnání v minulosti či současnosti. Nejedná se o mezinárodní organizaci, o federaci ani
konfederaci, jde o zcela nový fenomén. Snahy o nalezení konkrétního obsahu tohoto sui
generis však prozatím nebyly příliš úspěšné (Fiala, Pitrová 2009: 13; Kaniok 2012: 36).
Kaniok považuje za nejvhodnější koncipovat EU jako „politický systém, jehož
dynamiku a neukončenost nejlépe postihuje deliberativní demokracie“ (Kaniok 2011:
83).17 Deliberativní demokracie totiž klade na první místo politickou diskusi, jež není
deficitu, vázaná především na rozhodování v EU. Jak v rovině uznání, tak v rovině reprezentace snižuje
přítomnost deficitu schopnost EU jednat vůči svým občanům legitimně (Kratochvil – Šimon 2011: 5).
15
Kaniok (2011: 80-81) shrnuje základní pojetí demokratického deficitu EU: 1)růst exekutivní moci na
úkor parlamentní kontroly; 2)EP je jako jediná přímo volená instituce v rámci EU příliš slabý (v
porovnání s ostatními unijními institucemi); 3)volby do EP jsou volbami druhého řádu; 4)volby do EP
jsou pro voliče příliš vzdálené – institucionální a psychologická dimenze demokratického deficitu; 5)EU
vytváří ve společných politikách „takové předlohy, jež nejsou podporovány většinou voličů a na národní
úrovni by nikdy nemohly být přijaty, protože by je parlament odmítl.“ Takto chápaný demokratický
deficit je podle něj vázán na liberální pojetí demokracie. I ostatní koncepty demokracie však umožňují
konceptualizaci demokratického deficitu – kromě reprezentace se více koncentrují také na problematiku
uznání. Pro deliberativní demokracii je pak zásadní problém spatřován v (ne)existenci resp. nedokonalosti
evropské veřejné sféry (ibid.).
16
Podle Laughlanda (2009: 215-219) je navíc Evropská komise, která bývá v souvislosti
s demokratickým deficitem zmiňována nejčastěji, institucí, jež nemá nikde v demokratickém světě
jakýkoliv ekvivalent. „Evropa“ je tak mechanismem umožňujícím jednotlivým národním vládám
bezpečně a stranou od demokratického dohledu a parlamentní opozice prosadit zákony, které by veřejně
nikdy neobhajovaly. „ A zatímco evropská ideologie prohlašuje, že národní státy musí být překonány, aby
žila Evropa v míru, plánem není nahradit je evropským státem. Plánem je opustit samotnou logiku
státnosti.“
17
Za politický systém považují EU rovněž např. Hix a Hoyland (2011) a toto označení odvozují od
aplikace čtyř kritérií, které vycházejí z klasického pojetí systémové teorie (srovnej Easton 1957). „V EU
existuje stabilní a jasně definovaný soubor institucí pro kolektivní rozhodování a pravidla určující vztahy
mezi těmito institucemi a v rámci nich. Platí také, že v EU občané a sociální skupiny usilují o uspokojení
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omezena na formální a mocenské instituce, dokáže pracovat také například s veřejnou
sférou a předchází politickým rozhodnutím (Rittberger 2010: 143). EU představuje
polity, která se teprve utváří - „dynamika institucionálního vývoje, neexistence
evropského dému či absence plnohodnotného veřejného prostoru jsou toho dokladem“
(Kaniok 2011: 84). Deliberace se svým důrazem na komunikaci a interakci je pak
schopna tento vývoj podchytit.

2.2 Role médií v evropském integračním procesu
Pokud se nyní vrátíme zpět k médiím (a politické komunikaci), vyvstává otázka, zda ve
výše uvedeném kontextu plní jednotlivá (národní, zde především česká) média své role
tak, jak byly pro společnosti, které se považují za demokratické, definovány
v předchozích kapitolách. Má „evropská veřejnost“ všechny relevantní zdroje k tomu,
aby mohla činit informovaná rozhodnutí? Jsou jednotlivá média reprezentantem této
veřejnosti a umožňují i prezentaci odlišných názorů? A jakou veřejnost bychom vlastně
měli brát v úvahu? Plní média dozorovou funkci v souvislosti s evropskými aktéry a
volají je k odpovědnosti za jejich politická rozhodnutí? A s jakými požadavky na roli
médií máme vlastně pracovat za situace, kdy jednotlivé národní státy jsou spojovány
s klasickou liberální demokracií, zatímco Evropská unie je poměřována optikou
deliberace? Stěžejní úloha komunikace v politických rozhodovacích procesech
(politické komunikaci) již byla zdůrazněna dostatečně. Bylo také řečeno, že pravidelná
realizace voleb není sama o sobě zárukou demokratičnosti systému a že bez komunikace
bychom i systémy, kde jsou pravidelně pořádány volby, mohli označit za „diktaturu
s omezenou platností“ (Lilleker 2006: 1). Je tedy evropská politická komunikace
„dostatečná“?
Politická rozhodnutí jsou v Evropě ve stále větší míře přijímána na nadnárodní či
mezivládní úrovni, národní státy však zůstávají těžištěm kolektivních identit a občanské
participace. V případě Evropské unie a jejích institucí je komunikace mezi nimi a
veřejností závislá na masových médiích ještě více než je tomu v případě národních
států. Média tak v procesu evropské politiky plní čtyři zásadní funkce:

svých politických tužeb. Dále rozhodnutí přijatá v politickém systému významně ovlivňují distribuci
ekonomických zdrojů a alokaci sociálních a politických hodnot v systému. A konečně ´existuje
kontinuální interakce mezi těmito politickými výstupy a novými požadavky´“ (Hix, Hoyland 2011: 12–16
in Kaniok 2011: 83-84).
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Vzhledem k neexistujícímu přímému komunikačnímu spojení musí být evropští aktéři
(ale i témata a politiky) zviditelněni skrze média a je to právě na tomto veřejném fóru,
kde musí získat veřejnou legitimitu - tzv. legitimizační funkce (legitimation function)
Tvůrci evropské politiky jsou na médiích závislí, neboť jsou pro ně zdrojem informací o
zájmech a obavách občanů. Výzkumy veřejného mínění zde jako doplněk podávají jen
základní, prestrukturované informace – tzv. reakční funkce (responsivness function)
Naopak veřejnost si může utvořit názor na evropské instituce a složitý mnohoúrovňový
politický systém jen minimálně na základě přímé osobní zkušenosti, a proto se musí
spolehnout na to, jak bude o EU informováno v masových médiích (accountability
function neboli jednoduše informační funkce). McCombs (2009: 100-107) v této
souvislosti zdůrazňuje, že s některými tématy (zejména těmi z oblasti zahraničních
věcí), máme jen velmi malou resp. žádnou osobní zkušenost. Používá v této souvislosti
termín „nevtíravá témata“, která mají větší šanci přejít z mediální do veřejné agendy.
Participace občanů na evropském politickém procesu obvykle vyžaduje přístup do
médií. Přímý přístup k tvůrcům evropské politiky má jen malé množství hráčů (obvykle
s dostatkem zdrojů a dobrou organizací), většina dalších aktérů (jako NGOs, občanské
iniciativy, sociální hnutí) může prosadit svůj vliv pouze za předpokladu, že dosáhne
mediálního pokrytí – participační (participation) funkce (Koopmans 2007: 184).
V souvislosti se všemi výše uvedenými problémy (pokles veřejné podpory,
nedostatečná komunikace evropských témat) a s naznačenými funkcemi médií
v evropském integračním procesu začalo být zvažováno, že proces shora řízené
evropské integrace by měl být doprovázen také europeanizací18 politické komunikace.
To by mělo v důsledku vést k posílení legitimity evropských aktérů (a jejich rozhodnutí)
a většímu zapojení občanů. Politická komunikace o Evropě realizovaná v rámci
evropské veřejné sféry (jako sociálního komunikačního prostoru, kde cirkulují
informace, myšlenky a argumenty a je zde generována politická legitimita) by mohla
zapojením občanů do evropského projektu a posílením procesu identifikace nad rámec
lokálního či národního prostředí zmírnit tzv. demokratický deficit (Van Os, Jankowski,
Vergeer 2007: 755-756; Lingenberg 2009: 45-46). V současné diskusi týkající se
evropské integrace tedy hraje důležitou roli (kromě demokratického deficitu) také
18

Europeanizace resp. evropeizace představuje proces související s existencí a činností ES/EU a
podněcující změny na národní úrovni; pojem shrnuje jakoukoliv změnu v politickém systému státu
vyvolanou vnějším činitelem, zde evropskou integrací (Havlík 2008: 343).
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pojem veřejné sféry. Politická a ekonomická integrace totiž vyvolává významné změny
v konceptualizaci veřejného prostoru pro diskusi (Schlesinger 1999: 263) a klesající
podpora evropské integraci je často přisuzována právě chybějící evropské veřejné sféře.
Poměrně nízká úroveň europeanizace zpravodajských médií přitom údajně podporuje
euroskepticismus, případně alespoň brzdí další integraci (Scharkow, Vogelgesang 2009:
73). Gerhards (2001) k tomu poznamenává, že demokratický deficit a nedostatečná EVS
jsou dvě odlišné, ale související překážky vývoje evropské integrace. Europeanizace
veřejné sféry nebo spíše národních veřejných sfér jednotlivých členských zemí zaostává
za ekonomickou a politickou integrací Evropy, což vytváří nesoulad mezi vstupní a
výstupní legitimitou v EU. To pak označuje za možnou příčinu stagnace, případně
poklesu podpory/identifikace s EU.

2.3 Veřejná sféra
Základem pro diskusi o veřejné sféře je v současných společnostech především
Habermasova stěžejní práce Strukturální přeměna veřejnosti (1989). V jeho pojetí je
představa veřejné sféry spojována zejména s deliberativními a diskurzivními aspekty
demokracie. Ve svém historickém pojednání (inspirovaný tradicí frankfurtské školy)
sleduje Habermas vývoj buržoazní veřejné sféry a její následné transformace. Podle něj
dosáhla tato svého vrcholu v období od začátku do poloviny 19. století a vznikla jako
prostor, ve kterém se soukromí jednotlivci stýkali jako veřejnost a diskutovali o moci
státu. Rozvoj konkurenčního tržního kapitalismu vedl k vytvoření institucí občanské
společnosti (noviny, debatní spolky, salony, kavárny), které zaujímaly prostor vně
ekonomiky a státu. S pokračujícím pokrokem laissez-faire kapitalismu pak prodělala
veřejná sféra zásadní (a dle Habermase neblahé) změny. Vzájemná penetrace státu a
společnosti (refeudalizace) ohrozila základy relativně homogenní veřejnosti složené ze
soukromých občanů zapojených do racionálně-kritické diskuse a veřejnou sféru
zaplavily konkurenční organizované soukromé zájmy. Racionálně-kritická debata byla
nahrazena spotřebou nebo začala být zcela formována médii (Habermas in
Triandafyllidou, Wodak, Krzyźanowski 2009: 34-35). Podle Habermase navíc „média
jako instituce svobody projevu a veřejné diskuse postupem času ztrácejí toto postavení a
podílejí se fakticky na kolonizaci veřejného prostoru ekonomickou a politickou elitou a
na prolongaci zdání, že původní role médií zůstává zachována tak, jak se ustavila
vývojem (Habermas in Jirák, Trampota 2008: 11).
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Habermas tedy vnímal veřejnou sféru jako arénu existující vně státních institucí, v níž
se uplatňuje celá řada názorů a pohledů na záležitosti veřejného zájmu. Klíčovou
podmínkou pro rozvoj demokratického veřejného mínění mu pak byla garance
univerzálního přístupu do veřejné sféry pro všechny občany. Tento ideální typ (pojetí)
klasické buržoazní veřejné sféry se stal terčem mnohé kritiky, akceptované později i
samotným Habermasem, a to zejména s ohledem na její exkluzivní charakter, pokud jde
například o ženy nebo dělnickou třídu (Schlesinger 1999: 264). Obdobně Lilleker
(2006: 172) spojuje veřejnou sféru s „abstraktní představou arény, ve které probíhá
diskuse (debata); jedná se o hypotetický prostor, který všichni obýváme, generujeme a
sdílíme zde myšlenky, jsou zde tvořeny sociální znalosti a utvářeno veřejné mínění. Je
to jakékoliv místo, kde se lidé setkávají, sdílejí a diskutují své myšlenky a tak ovlivňují
jeden druhého.“ Veřejná sféra může být i značně kritická vůči politickým leaderům
nebo systému obecně, ale tento cynismus je považován za zdravý (prospěšný). Jde o
důkaz, že je veřejná sféra aktivní, že jsou popularizovány i alternativní pohledy
(Lilleker 2006: 173).
Veřejná sféra je poměrně často rezonujícím pojmem v rámci mediálních studií i
politické komunikace. Má se za to, že ve většině demokratických společností jsou to
právě média, kdo prosazuje pluralitu názorů do veřejné sféry. Poskytují totiž prostor
celé řadě aktérů - politických, korporátních ale také široké veřejnosti (Price 1995).
Ačkoliv existují odlišné názory na míru, do jaké média k této pluralitě hlasů přispívají,
je zřejmé, že se na tvorbě veřejné sféry a ovlivňování veřejného mínění podílejí
klíčovým způsobem (Dahlgren 1995). Dá se však říci, že média v současných
společnostech tvoří veřejnou sféru? I když mohou být politicky nezávislá (neutrální),
případně mohou skutečně poskytovat dostatečný prostor k zajištění politické plurality,
nemusí to znamenat, že jsou univerzálně přístupná. Kritika se soustředí na několik
aspektů – namítá, že jde o diskurz expertů, že agendu médií ovlivňují zpravodajské
hodnoty, dále že agenda-setting může preferovat pomíjivá témata a rámce mohou odvést
publikum od podstaty prezentovaných událostí - informace tak může být prezentována
způsobem, který tlumí aktivitu a podporuje apolitickou veřejnou sféru. Jevy spojované
se současnou politickou komunikací (například packaging, dumbing down, estetizace
nebo emocionalizace) mohou způsobit, že se veřejná sféra začne politickému diskurzu
vyhýbat, případně diskutuje jen to pomíjivé (Lilleker: 175-176). V této souvislosti
(zejména s ohledem na požadavek rovného přístupu do veřejné sféry) bývají často
diskutovány možnosti internetu. Ten byl ve svých počátcích oslavován pro svůj
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potenciál vytvořit tzv. veřejnou sféru „all-inclusive“. Internet totiž nabízí prostor, jenž je
potenciálně přístupný široké škále politických aktérů – ke sdílení informací, k diskusi, k
podpoře politických akcí apod. To jsou důležité komponenty politického procesu, stejně
jako veřejné sféry. Nepanuje nicméně shoda v dopadech takového širokého zapojení.
Cyber-optimisté svého času zdůrazňovali především možnost deliberace a přímého
rozhodování širokého publika v prostředí internetu (srovnej Rheingold 1993; Rash
1997), zatímco pozdější cyber-pesimisté naopak upozorňovali, že internet může dále
prohloubit rozdíly mezi angažovanými a apatickými (i s ohledem na takové fenomény
jako digital divide nebo různou úroveň technologických znalostí a dovedností). Navíc
zdůrazňovali, že tzv. kyberprostor stále častěji jen odráží politické síly, které dominují
v reálném světě a politický život na internetu je tak pouhou extenzí politiky mimo
internet (srovnej Margolis, Resnick 2000). Kompromisní pohled představuje například
Norris (2001), která se nazývá cyber-skeptikem. Bimber (1998) navíc předpovídal, že
internet povede spíše než k ideálu veřejné sféry k tzv. hyperpluralismu – situaci, kdy se
v politice angažuje příliš mnoho speciálních zájmových skupin, což může vést spíše ke
zmatku v legislativním procesu a způsobit kolaps.
Vrátíme-li se nyní zpět k Habermasově původnímu pojetí veřejné sféry, je podle
Schlesingera (1999: 265-266) jeho zásadním nedostatkem také vyobrazení národní
společnosti (polity) jako jediné veřejné sféry, což předpokládá úroveň kulturní
homogenity, jaké může být dosaženo jen stěží. Naproti tomu staví např. Fraser (1992:
126) tvrzení, že ideálu rovné participace ve veřejné debatě je lépe dosaženo
prostřednictvím plurality soutěžících veřejností. Vhodnějším vyjádřením veřejného
života v pozdně kapitalistických demokraciích je tak pluralita diskurzů soutěžících o
dominantní pozici v národním veřejném prostoru.
I tento pohled však vyžaduje revizi (posuneme-li se na unijní úroveň), neboť svazuje
veřejný prostor s hranicemi národního státu. Tradičně jsou totiž veřejné sféry chápány
jako jednotlivým národním státům vlastní a národními médii podporovány. Podle
Schlesingera (1999: 265-266) již v EU nemůže být považován za samozřejmý národní,
státem limitovaný kontext. Hranice, jazyk, kultura, média – tyto elementy nemohou být
považovány za vyhovující referenční rámce při vymezení evropské veřejné sféry. I když
národní státy zůstávají enormně důležitým místem pro společnou identitu, k analýze
vznikajícího evropského komunikačního prostoru je potřeba zaměřit pozornost na nové,
supranacionální arény a jejich konstitutivní publika. I Habermas ve své pozdější práci
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naznačuje, že se v Evropě klasická podoba národního státu rozkládá – především díky
globálním ekonomickým tlakům a multikulturalismu (ibid).
Zvýšený akademický zájem o komplexní otázky týkající se veřejné sféry, povzbuzený
v 90. letech a počátkem nového tisíciletí prvním anglickým překladem zmíněné
Habermasovy práce, přinesl množství teoretických přístupů, které buď předpokládají
brzký zánik veřejné sféry v (post)moderních demokraciích (srovnej např. Calhoun 1992;
Crossley, Roberts 2004) nebo vztahují zřejmou krizi národních veřejných sfér k
narůstajícím globálním tendencím, které pramení z transnacionalizace mediální
produkce i recepce (srovnej např. Fraser 2003). Především druhý uvedený přístup
ovlivnil také diskuse o evropské veřejné sféře (dále jen EVS) navázané na tehdy
probíhající, převážně normativní, politologické debaty o krizi EU jako demokratické,
transnacionální entity. Celou řadou teoretických diskusí se linulo přesvědčení, že
vzhledem k tomu, že veřejné záležitosti v rostoucí míře přesahují hranice národních
států, je zapotřebí nové veřejné sféry fungující na evropské úrovni, neboť bez silné
evropské veřejné sféry, která by propojila EU s jejími občany (lidem) nemůže dojít ke
skutečné demokratizaci unie (srovnej např. Habermas 2001, Van Os, Jankowski,
Vergeer 2007: 757).

2.4 Evropská veřejná sféra – tři modely
Při řešení otázky, jak je možno realizovat evropskou veřejnou komunikaci
v podmínkách tak vysoce fragmentované arény charakteristické rozdílnými kulturami,
jazyky i mediálními systémy (Lingenberg 2009: 47), nedošlo ke shodě na tom, zda
vzniká supranacionální EVS nebo zda je vhodné mluvit pouze o europeanizaci
národních veřejných sfér ve vztahu k europeanizaci politické komunikace (Van Os,
Jankowski, Vergeer 2007: 757). Lingenberg (2009: 47) sumarizuje tři teoretické
přístupy k této problematice: 1)vznik supranacionální EVS; 2)europeanizace národních
veřejných sfér; 3)transnacionální, tématy propojené evropské veřejnosti (transnational
European issue publics)19
19

Stranou těchto teoretických diskusí se některé empirické studie pokusily poukázat na již vznikající
EVS. Ta měla být utvářena zejména skrze pokračující europeanizaci národních médií nebo případně stále
ve větší míře se objevujícím stejným či obdobným referováním o/interpretací specificky evropských
událostí. Triandafyllidou, Wodak a Krzyzanowski (2009: 3-4) však tyto studie zpochybňují hned
z několika důvodů – jedná se o případové studie jednotlivých izolovaných událostí, analýzy používají
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2.4.1 Supranacionální evropská veřejná sféra
Dřívější práce zabývající se možností veřejné sféry, která by fungovala na evropské
úrovni, se držely původního Habermasova pojetí, které obecně zahrnuje „prostor,
v rámci něhož mohou být státní záležitosti vystaveny veřejnému dohledu“ (Kunelius,
Sparks 2001: 11). Tento směr úvah tvrdí, že skutečná, tzv. supranacionální evropská
veřejná sféra, je reprodukcí národních veřejných arén na evropské úrovni. Může tak
vzniknout (v ideálním případě) pouze za předpokladu, že se Brusel stane, alespoň
částečně, nezávislým politickým centrem se svými vlastními politickými aktéry,
vlastními masmédii (evropským mediálním systémem) a vlastní veřejností s evropskou
identitou, společným jazykem a společným kulturním zázemím (Van Os, Jankowski,
Vergeer 2007: 757; Lingenberg 2009: 47). Při zřejmém nesplnění těchto podmínek
v současné EU (je zdůrazňován nedostatek transnacionálních politických aktérů, tj.
politických stran a zájmových skupin na evropské úrovni, faktická neexistence
evropských médií (viz kap. 2.4.1.1) a jazyková odlišnost napříč Evropou, jakož i
absence společné identity) deklarují zastánci tohoto přístupu (srovnej např. Gerhards
1993)

nedostatečnou

evropskou

veřejnou

sféru.

Proto

dávají

v souvislosti

s europeanizací politické komunikace přednost europeanizaci národních veřejných sfér
(Van Os, Jankowski, Vergeer 2007: 757-759; Schlesinger 1999; Lingenberg 2009: 47).
2.4.1.1 Evropská média a evropská mediální politika
Skutečná supranacionální veřejná sféra (ztotožníme-li ji pro tuto chvíli s masovými
médii) toho na evropské úrovni mnoho nenabízí. Pokusy o mediální politiku na
evropské úrovni nicméně byly realizovány a jejich motivací bylo na počátku 80. let,
v souvislosti s rozvojem satelitního vysílání, optimistické očekávání institucí EU
(zejména EP a EK), že „vysílání bez hranic“ dodá impuls procesu evropské kulturní a
politické integrace (Semetko, De Vreese, Peter 2000; Deirdre 2003). V roce 1980 tak
EP ve spolupráci s národními vysilateli a evropskou vysílací unií (EBU) inicioval
myšlenku panevropské veřejné služby (Pan-European public service space). Její náplní
mělo být jednak sdílení národních programů, ale také vysílání specifických programů
týkajících se ES resp. EU a jejich záležitostí, což mělo nabídnout společnou platformu
výhradně kvantitativní výzkumné metody, neberou v úvahu historický aspekt vývoje EVS a jedinečnou
úlohu zásadního referenčního rámce, na jehož základě by se EVS měla utvářet, připisují Evropské unii.
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pro diskusi a v důsledku také snížit demokratický deficit. Pokus čtyř národních
vysilatelů spolupracovat v roce 1986 s Europa TV však skončil neúspěchem. Důvodem
byly kromě finančních a technických problémů také obtíže s „vytvořením“ evropského
publika a rovněž skutečnost, že někteří veřejní vysilatelé se na projektu odmítli podílet
(Deirdre 2003: 38-39).
Další iniciativou EBU byly Euronews. Ty začaly vysílat v lednu 1993 jako projekt
podporovaný konsorciem 18 evropských vysilatelů veřejné služby a Evropským
parlamentem. Kanál vysílal v pěti hlavních evropských jazycích a od roku 1997 také
v arabštině, se snahou proměnit jazykovou diverzitu na svou komerční výhodu
(Schlesinger 1999: 274-275; Deirdre 2003: 38-39). K relativně úspěšnějším pokusům se
řadí rovněž Eurosport (vysílá od roku 1989 a jedná se o joint venture mezi Sky a členy
EBU).20
Evropská mediální politika mezitím přesunula svou pozornost z kulturního na tržně
orientovaný přístup. Výsledkem bylo vytvoření dvou pilířů současné audiovizuální
politiky EU - audiovizuální legislativy (Televize bez hranic) a programu fondů na
podporu audiovizuálního průmyslu (tzv. MEDIA programy) (Charles 2009: 16).
Direktiva Evropské komise s názvem Televize bez hranic (Zelená kniha z roku 1984,
skutečně přijata direktivou o televizním vysíláni v roce 1989) měla za cíl otevřít národní
hranice pro televizní programy a vytvořit jednotný vysílací trh, který by nebrzdily
národní legislativy. V roce 1997 došlo k aktualizaci této direktivy s ohledem na digitální
vysílání, teleshopping a regulaci reklamy a sponzoringu. Direktiva se týká např. nutnosti
vysílat některé zásadní události (zejména sportovní) na nekódovaných sítích, ochrany
menšin nebo omezení ohledně násilí a pornografie v médiích (Semetko, De Vreese,
Peter 2000; Deirdre 2003: 38-39).
Obavy z dominance severoamerického trhu a také zranitelnost menších zemí unie (v
souvislosti se zesílenou konkurencí v rámci jednotného unijního trhu) vedly k
další intervenci v oblasti kultury. Byl to zejména MEDIA program, jehož cílem bylo
prostřednictvím kvótního systému posílení evropské audiovizuální produkce a
distribuce, iniciace přeshraniční spolupráce či respektování národních rozdílů a
kulturních identit. Dalšími dvěma programy pak byly audiovizuální Eureka a

20

V letech 1990 – 1998 byl vydáván také European - původně seriózní týdeník, který měl přispívat ke
společné evropské identitě, ale skončil jako euroskeptický tabloid (Schlesinger 1999).
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Euroimages ke stimulaci evropského filmu a televizní produkce (Semetko, De Vreese,
Peter 2000: 126).
Dá se tedy konstatovat, že počáteční snahy o vytvoření jednotné evropské kultury
nahradil postupem času realističtější záměr – zachovat existující evropskou kulturní
diverzitu (Semetko, De Vreese, Peter 2000: 125). Za zmínku ovšem v této souvislosti
stojí také transnacionální média, která byla schopna zaplnit mezeru na mediálním trhu.
Mají však spíše globální (než evropský) profil a také publikum. Jedná se například o
CNN, BBC World, International Herald Tribune, Le Monde diplomatique, Financial
Times apod. (Koopmans 1997: 185).

2.4.2 Europeanizace národních veřejných sfér
Novější studie považují první přístup (supranacionální EVS) za příliš restriktivní a
založený na zidealizované představě téměř homogenních národních veřejných sfér,
které jsou jednoduše přeneseny na evropskou úroveň. Předpokládá úroveň jazykové a
kulturní homogenity a politické centralizace, kterou nelze najít ani v mnoha dobře
fungujících demokratických národních státech (Koopmans et al. 2004: 10).
Argumentuje se například Švýcarskem, kde se mluví různými jazyky a nejsou zde
jediné noviny, které by bylo možno považovat za národní. Přesto se nevedou polemiky
(nebo alespoň ne ve větší míře než jinde) o tom, zda v této zemi funguje veřejná sféra.
Druhý model proto předpokládá europeanizaci národních veřejných sfér. Zaměřuje se
na reportování o EU tématech v národních médiích z evropské perspektivy s odkazem
na společné evropské zájmy (Gerhards 1993 in Lingenberg 2009: 47). Staví tedy na
existujících národních veřejných sférách, které jsou chápány jako „institucionální
hardware“ evropské veřejné sféry. I když dlouhodobá data indikují mírný nárůst
evropských témat v agendě domácích médií, stále jsou zastoupena mnohem méně než
domácí politická témata. Evropská témata jsou navíc primárně diskutována z národní
perspektivy. Také tento přístup proto vidí evropskou veřejnou sféru jako nedostatečnou
(Lingenberg 2009: 47-48). Nejsou totiž nabízena žádná kritéria, dle kterých by mohla
být současná úroveň europeanizace posuzována. Zůstává nezodpovězena otázka, jaká
by měla být ta „správná“ míra europeanizace a zda musí probíhat ve všech členských
zemích současně. Navíc je diskutabilní, zda evropská perspektiva někdy převýší národní
egoismus a zda je tato perspektiva vůbec nutná. Odlišné perspektivy jsou totiž základem
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veřejné debaty o společných tématech, stejně jako základem pro samotná tato témata
(Soysal 2001 in Lingenberg 2009: 47-48).

2.4.3 Transnacionální evropské veřejné sféry
Třetí přístup (přesněji skupina obdobných přístupů) vnímá evropskou veřejnou sféru
jako pluralitní soubor transnacionálních evropských veřejností, který existuje, pokud
jsou stejná témata diskutovaná současně a se stejným rámcem relevance (Eder, Kantner
2000; Habermas 1998). Podle zastánců tohoto přístupu neberou první dva modely
v úvahu kompatibilitu národních veřejných sfér. Nemusí tak být schopné vysvětlit
fungování veřejných komunikačních procesů mimo dimenzi národních států a riskují
přehlédnutí toho, že v adaptaci na dynamický mnohoúrovňový systém EU vznikají nové
formy veřejné sféry. Na úrovni EU zjevně neexistuje ekvivalent k národním arénám,
proto je nutné překonat na národních státech založené normativní přístupy a přehodnotit
koncept veřejné sféry tak, abychom porozuměli její strukturální transformaci
v transnacionálním kontextu (Lingenberg 2009: 48). Indikátorem existence EVS jsou
tak paralelní veřejné debaty v rámci Evropy a evropská veřejná sféra je v tomto pojetí
sociálním konstruktem tvořeným diskursivními praktikami (srovnej např. Eder, Kantner
2000; Van de Steeg 2002, 2004).
Triandafyllidou, Wodak a Krzyźanowski (2009: 4-5) rovněž podporují tento směr úvah
o EVS a definují tuto jako „transnacionální komunikační arénu, v níž sociální, političtí,
kulturní a ekonomičtí aktéři vyslovují své názory a myšlenky, jež jsou poté diskutovány,
distribuovány a negociovány v souvislosti s různými (zásadními) událostmi.“ Tato
transnacionální veřejná sféra je v jejich pohledu evropská ve třech různých, ale
vzájemně souvisejících aspektech. Je evropská z geografického hlediska (geografická
oblast mezi Atlantikem a Uralem, jakož i mezi Severním a Středozemním mořem), je
evropská z pohledu intelektuálních tradic (nese si v sobě myšlenky a koncepce evropské
historie, kultury a modernity) a je rovněž evropská v tom smyslu, že je „společnou
arénou, ve které jsou diskutovány a střetávají se spolu představy o existenci, podobě a
rozsahu Evropy a evropanství, o evropské jednotě nebo konfliktu, o podobnosti či
odlišnosti“ (ibid.). Autoři přisuzují v tomto ohledu jedinečnou roli (národním) médiím,
v nichž jsou neustále projednávány myšlenky a názory jednotlivých aktérů. Lingenberg
(2009: 45-49) naopak nespoléhá jen na média, ale považuje třetí model za nejvhodnější
právě proto, že umožňuje uvažovat o evropské veřejné sféře nezávisle na médiích,
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jazyku a kulturních komunitách. Chápe ji pak jako pluralitní systém tématy a událostmi
propojených veřejností a tvrdí, že to není pouze tvorba a masově mediální distribuce
evropských politických témat, co je zásadní pro vznik a stabilizaci evropské veřejné
sféry, ale také následné komunikační aktivity občanů. I když média reprezentují a
organizují většinu prostoru nazývaného „veřejná sféra“, nestačí se zaměřit pouze na ně,
teoretický přístup musí zahrnout také roli občanů. Veřejná sféra totiž „nezačíná a
nekončí tím, jak mediální obsahy zasáhnou publikum; to je pouze jeden krok širšího
komunikačního řetězce, jenž zahrnuje to, jak jsou mediální výstupy vnímány, jaký je
jim přikládán význam a jak jsou občany užívány v jejich komunikačních vztazích”
(Dahlgren 2005: 321). Až interpersonální komunikace občanů tedy buduje a stabilizuje
veřejnou sféru. Evropskou veřejnou sféru Lingenberg (2009: 45-49) definuje jako
„pluralistickou, translokální a transkulturální síť tématy a událostmi orientovaných
veřejností, která je tvořena transnacionálními veřejnými diskursy.“21

2.5 Europeanizace politické komunikace
Stejně jako jsme pracovali s europeanizací evropské veřejné sféry, můžeme uvažovat
také o europeanizaci politické komunikace. Jak je zřejmé z předchozího textu, zejména
z jeho částí o neexistující (případně nedostatečné) supranacionální evropské veřejné
sféře a o okrajovém významu evropských médií, nebude ani v souvislosti s politickou
komunikací možné uvažovat o evropské politické komunikaci, ale spíše o europeanizaci
jednotlivých

domácích

politických

debat

a

jejich

vzájemné

konvergenci

a

synchronizaci.
Je kupříkladu zřejmé, že evropská dimenze v rostoucí míře ovlivňuje obsah a nastoluje
agendu mediovaného politického diskurzu jednotlivých zemí. Zároveň je však také
zřejmé, že zpravodajství je i nadále tvarováno především národními zpravodajskými
hodnotami a národní vládní zdroje jsou stále nejdůležitějšími zdroji pro témata, která se
týkají Evropské unie (Schlesinger 1999: 269-270). Evropa je jako komunikační prostor
vytvářena a reartikulována skrze veřejné diskurzy o společných tématech a jejich
vnímaných důsledcích. Rozprostírá se tak mezi jednotlivými zúčastněnými aktéry a
nejvhodněji

21

ji

můžeme

popsat

jako

symbolický

prostor

interakce

tvořený

Empirické studie opírající se o tento třetí model, zkoumají (většinou při aplikaci analýzy rámcování)
sbližování a synchronizaci evropského diskurzu v národních médiích.
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komunikačními aktivitami občanů. Neexistují žádné a priori hranice EVS, ty budou
vždy nestálé a flexibilní. Z toho plyne také otevřenost a nepravidelnost evropské
politické komunikace, její translokální charakter a zakořeněnost ve specifických a
rozdílných politických, kulturních a sociálních kontextech (Lingenberg 2009: 51-52).
Navíc koncept EVS nebyl primárně vytvořen kvůli porozumění komunikačním tokům,
má rovněž některé politické funkce – cílem je přispět k normativním teoriím
demokracie a EVS musí v tomto ohledu zejména zajišťovat vzájemný dohled a kontrolu
těch, kdo činí politická rozhodnutí na jedné straně a občanské společnosti na straně
druhé. Diskurzivní model veřejné sféry spojuje legitimitu politických rozhodnutí nejen s
mechanismem voleb a reprezentace, ale také s veřejnou debatou (Habermas 1996).
Existence evropské veřejné komunikace je tak základním předpokladem k zajištění
legitimity politických rozhodnutí EU.
Častou oblastí zájmu je v této souvislosti problematika empirického měření úrovně
europeanizace politické komunikace. Eder a Kantner (2000: 102) navrhují jako klíčový
indikátor sdílené veřejné debaty na evropské úrovni to, zda jsou obdobná evropská
témata diskutována v různých národních médiích ve stejném čase a za použití stejných
kritérií relevance. Gerhards (2000: 293) zastává normativnější postoj a tvrdí, že aby se
skutečně dalo mluvit o europeanizaci, musí aktér komunikující evropskou tematiku či
událost tuto zhodnotit rovněž z perspektivy, která jde za hranice jeho státu a zájmů. Ne
tedy jen mluvit o evropských tématech, ale mluvit o těchto tématech z evropské
perspektivy. Ve vztahu ke dvěma výše uvedeným směrům lze pak navrhnout dva
přístupy v měření europeanizace politické komunikace. První přístup v zásadě počítá,
jak často jsou evropská témata zmiňována v masových médiích. Tím měří viditelnost
komunikace o Evropě (srovnej např. Hodess 1997; Gerhards 2000; Deirdre 2001).
Druhý, více kvalitativní přístup, se koncentruje na analýzu mediálního zpravodajství o
konkrétních evropských tématech a zaměřuje se na simultánně se objevující
interpretační schémata – rámce – jakými jsou evropská témata podávána napříč
národními médii (srovnej např. Risse, Van de Steeg 2003 in Os-Jankowski-Vergeer
2007: 757-759).
Zajímavý pohled na problematiku rostoucího zastoupení evropských aktérů a témat
v domácích médiích (tedy na europeanizaci politické komunikace) nabízí Koopmans
(2007). To se podle ní děje třemi základními způsoby: 1)evropští aktéři (a instituce)
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mohou

být

častějšími

(prominentnějšími)

mluvčími

ve

veřejných

debatách

realizovaných v národních médiích (tedy mohou tvořit větší podíl na zpravodajských
zdrojích těchto médií). V tomto případě jde o „supranacionální europeanizaci veřejné
debaty“; 2)výstupy domácích politických aktérů v domácích médiích se mohou ve
zvýšené míře týkat evropských institucí, témat, norem a identit. To autorka nazývá
„vertikální europeanizací veřejné debaty“; 3)zmiňuje také zvýšenou pozornost
domácích médií vůči aktérům z jiných evropských zemí, což nazývá horizontální
europeanizací. Koopmans upozorňuje na to, že žádná z těchto forem nevypovídá a priori
nic o kvalitativní povaze europeanizované veřejné komunikace, tedy například o nárůstu
konsensu nebo o sbližování jednotlivých zemí22 (ibid.: 185-187).
S odkazem na své dřívější analýzy (prováděné kvantitativními metodami) tvrdí, že míra
europeanizace se silně liší v závislosti na diskutovaném tématu. V oblastech, kde jsou
evropské kompetence větší (měnová unie, zemědělství), je veřejná debata silně
europeanizována - dochází k většímu výskytu evropských aktérů stejně jako k častému
užívání evropského referenčního rámce. To ovšem neplatí o oblastech, které jsou stále
doménou domácí politiky. Výsledky těchto výzkumů dovedly autorku k přesvědčení, že
pakliže se bavíme o demokratickém deficitu a jeho vztahu k veřejné sféře, není to
primárně kvantitativní problém (výskyt evropských aktérů a témat v médiích), ale spíše
kvalitativní rozměr europeanizace politické komunikace, jenž přispívá k prohlubování
demokratického deficitu. Soustřeďuje se proto na vliv europeanizace veřejné debaty na
možnosti jednotlivých skupin aktérů účastnit se těchto diskusí. Transfer kompetencí
z národní na mezivládní resp. nadnárodní úroveň (tedy evropská integrace) podle ní
vede k redistribuci moci nejen institucionálně, ale také s ohledem na veřejnou debatu.
Možnost jednotlivých (skupin) aktérů prosadit se v této debatě je určována také
odlišným procesem tvorby zpráv. Domácí zpravodajství totiž podléhá méně striktním
výběrovým tlakům. V tom mezinárodním (evropském) hrají důležitější roli mezinárodní
tiskové agentury a mezi zahraničními korespondenty je větší tendence spoléhat se na
institucionální zdroje (exekutivní a vládní aktéři, komisaři, ministři zahraničí a
prezidenti) a zpravodajské rutiny, což nutně znamená ztížený přístup do médií (Schulz
1997; Meyer 1999). Koopmans dochází k závěru, že hlavní problémy europeanizace
politické komunikace nejsou kvantitativního rázu. Evropští (unijní) aktéři (stejně jako
aktéři z jiných evropských států) jsou v tématech, která se týkají „Evropy“ v médiích
22

Koopmans v tomto případě pracuje i s nečlenskými zeměmi EU. V případě, že by se její koncepty
týkaly jen zemí EU, bylo by vhodnější hovořit spíše o „EU-izaci“ (Koopmans 2007).
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zastoupeni dostatečně. Navíc domácí aktéři (jakož i média) se na evropskou dimenzi
často odvolávají. Zůstává zde tedy možnost kvalitativního deficitu europeanizované
politické diskuse. „Masmediální veřejná sféra, na které je evropská politická
komunikace závislá více, než domácí politická komunikace, je vysoce konkurenčním
prostředím, v němž jednotliví aktéři soutěží o omezenou vizibilitu, rezonanci a
legitimitu“ (Koopmans 2007: 205). Evropská integrace mění distribuci diskurzivních
příležitostí a zdrojů k ovlivnění veřejných debat, přičemž relativní vliv jedněch aktérů
zvyšuje na úkor aktérů jiných. Potvrzuje, že evropská integrace zůstává projektem
evropských elit a rovněž ve prospěch těchto elit (co se týče diskurzivních příležitostí),
přičemž klíčoví státní aktéři benefitují z europeanizace veřejné debaty nejvíce.
Legislativní a straničtí aktéři jsou pak v této debatě reprezentováni v mnohem menší
míře (absolutně i v porovnání s vládou a aktéry moci výkonné). Takový pokles
přítomnosti parlamentů a politických stran v debatách o evropských tématech se zdá být
z normativního hlediska demokratické legitimity a odpovědnosti problematický. Stejně
jsou na tom s velmi slabou reprezentací i aktéři občanské společnosti (ibid.: 205-207).
Autorka rovněž poukázala na skutečnost, že posuny v diskurzivním vlivu mají
souvislost s podporou resp. opozicí vůči evropským institucím a evropskému
integračnímu procesu. Jednoduše řečeno, ti, kdo mají v europeanizované veřejné debatě
menší vliv, bývají více kritičtí k evropským institucím a méně podporují evropský
integrační proces a vice versa (ibid.).
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„So great have the changes in the institutional and legal structure ofthe EU been, that
one is reminded of the famous 19th-century cartoon inthe satirical magazine, Punch,
which caricatured the frequent changesthen made to the French constitution (changes
which have continued inthe 20th). The cartoon shows a man going into a library and
asking for acopy of the French constitution. "I am sorry, Sir," the librarian replies
disdainfully,"We do not stock periodicals."
(John Laughland)

3. Euroskepticismus
Navzdory hojnému výskytu termínu euroskepticismus ve veřejném, politickém i
mediálním diskursu, nejen že prozatím neexistuje jedna všeobecně respektovaná
definice tohoto fenoménu, ale zároveň jsou jako euroskeptické označovány často velmi
rozdílné postoje. Euroskepticismus tak bývá používán pro označení nesouhlasu s
evropskou integrací jako takovou, je spojován se skepsí vůči Evropské unii, ale
označuje se jím také opozice vůči jedné či více politikám nebo institucím EU. Problémy
s definicí plynou nejen ze složitosti a neustálé dynamiky evropského integračního
procesu, ale rovněž z relativní novosti tohoto fenoménu.
V období tzv. shovívavého konsensu (permissive consensus) byla evropská tematika na
domácích politických scénách (ale i mezi tamní veřejností) diskutována jen velmi
omezeně a euroskepticismus byl spojován převážně s malými a často radikálními
stranami (Taggart, Szczerbiak 2013: 17). Byl považován za pomíjivý fenomén, jev, ke
kterému dochází vždy, když nějaký politický systém vzniká a rozvíjí se (Usherwood,
Startin 2013: 2). Teprve podepsáním Maastrichtské smlouvy (1992) se otevřel prostor
pro skutečnou opozici resp. skepsi vůči myšlence evropské integrace, případně vůči
samotné EU. Zdá se, že proces její ratifikace zapůsobil přímo jako pobídka k disentu
(Taggart 1998: 363)23. Hospodářský charakter spolupráce zúčastněných zemí tehdy totiž
dostal zřetelně politickou dimenzi a stal se vhodným nástrojem politického boje
(Havlík, Kaniok 2006: 9).24 „Před vznikem EU byla evropská integrace projekt řízený
23

Kaniok nepovažuje za náhodu, že se pojem euroskepticismu objevil v Evropské unii, stejně jako
v politické vědě, přibližně ve stejnou dobu (polovina 90. let minulého století) jako pojem demokratického
deficitu (Kaniok 2011: 84).
24
To ovšem neznamená, že by před tímto momentem euroskeptická uskupení neexistovala. Příkladem
budiž Dánské lidové hnutí proti ES vzniklé již v průběhu 70. let 20. století. Kaniok (Havlík, Kaniok 2006:
6) však poznamenává, že „v první fázi evropské integrace (…) nebyl euroskepticismus stranicky
atraktivní a ani aktivní.“ Důvod spatřuje v tom, že až do roku 1979 byli evropští poslanci do EP
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elitami, jenž nevstupoval (a to ani přímo, ani zprostředkovaně) do života běžných
voličů. Naopak, vznik EU – zahrnující například koncept evropského občanství, ale také
posílení pravomocí přímo voleného EP – evropskou integraci o poznání přiblížil
veřejnosti a každodenní politice“ (Kaniok 2011: 84; 2012: 31). Sama opozice nebyla
sama o sobě ničím překvapivým, zarážející byla její rozmanitost a různost zdrojů, ze
kterých pocházela. Jednalo se o „podivný amalgám nespokojených napříč celým
politickým spektrem“ (Taggart 1998: 363). Pokračující prohlubování, ale také
rozšiřování

evropské

integrace25

v postmaastrichtském

období,

časté

revize

zakládajících smluv26 - to vše probíhalo na pozadí narůstajících nesouhlasných projevů
veřejnosti i politických subjektů jednotlivých členských zemí. Pochybnosti o tom, zda
se evropská integrace vyvíjí tím správným směrem, vyjádřené zejména hlasováním
v referendech27, ale také ve volbách do Evropského parlamentu, kde tzv. euroskeptické
subjekty zaznamenaly v roce 2004 do té doby nevídaný úspěch, vedly k tomu, že
„zpochybňování vývoje evropské integrace přestalo být tabu jak pro politiku, tak pro
politickou vědu“ (Havlík, Kaniok 2006: 7). Důsledkem výše zmíněného byl strmě
narůstající zájem (nejen) politické vědy o studium postojů k evropské integraci resp.
euroskepticismu.
V rámci celé řady studií euroskepticismu (nebo šířeji postojů k evropské integraci) je (s
jistou mírou zjednodušení) možné diferencovat mezi skupinou autorů zabývajících se
jeho stranickými projevy, tzv. stranickým (party-based) euroskepticismem (Taggart
1998; Kopecký, Mudde 2002; Taggart a Szczerbiak 2003, 2013; Conti 2003; Flood,
Usherwood 2005; Riishøj 2004; Rovny 2004; Sitter 2002; v českém prostředí pak
Kaniok 2005, 2012; Havlík 2008; Kopeček 2004; Havlík, Kaniok 2006) a studiemi,
které

se

soustřeďují

na euroskepticismus

veřejnosti,

tzv.

veřejný

(public)

euroskepticismus (Sørensen 2008; Weβels 2007). Těmto dvěma proudům budou dále
delegováni národními zákonodárnými tělesy a subjekty skeptické vůči evropské integraci tak neměly
šanci zde získat zastoupení. Nadto se v počátcích integračního procesu jednalo o kooperaci pouhých šesti
zemí, které si byly kulturně, historicky a nábožensky blízké a tvořily geograficky kompaktní celek. Třecí
plochy se stejně jako větší politizace integrace objevily zejména se zvyšujícím se počtem členských zemí
(Havlík, Kaniok 2006: 9-10).
25
Tzv. čtvrté rozšíření EU v roce 1995 (Rakousko, Finsko a Švédsko) a následné „východní“ rozšíření
v roce 2004, kdy do Unie vstoupilo 10 zemí (převážně zemí bývalého Sovětského bloku) včetně ČR
(Fiala, Pitrová 2009).
26
V roce 1997 podepsaná Amsterodamská smlouva, následně v roce 2000 sjednaná smlouva z Nice a
zejména návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu z roku 2004, který však nebyl schválen ve všech
členských zemích EU (Fiala, Pitrová 2009).
27
V období po schválení Maastrichtské smlouvy bylo (až dosud) v EU realizováno 13 referend
(nepočítáme-li referenda v kandidátských zemích o vstupu do unie). Z toho 6 referend bylo zamítavých a
mezi sedmi zbylými byla též dvě opakovaná irská referenda. Více k referendům viz Příloha č. 1.
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v textu věnovány dvě samostatné subkapitoly (zabývající se jak jejich teoretickým
vymezením, tak konkrétními projevy v českých podmínkách), na tomto místě je však
účelné poznamenat, že velká většina studií veřejného euroskepticismu pracuje
s definicemi a pojmy, které vzešly z textů zabývajících se euroskepticismem stranickým
(Kaniok 2011: 85) a že „stranická větev“ výzkumu je co do kvantity výrazně bohatší.
Stěžejní práce k tématu byly publikovány hned v počátcích 21. století (především
Taggart, Szczerbiak 2003; Kopecký, Mudde 2002), druhá polovina první dekády 21.
století se pak nesla spíše ve znamení oslabení teoretických diskusí, jež nepřinesly
výraznější input do debaty o definování euroskepticismu. Objevila se naopak tendence
zacházet s euroskepticismem jako s teoretickým fenoménem, který lze jednoduše
operacionalizovat jako nedostatek podpory evropské integraci (Kaniok 2012: 32).

3.1 Definice euroskepticismu
Euroskepticismus byl jako pojem převzat z mediální sféry28

29

(Taggart, Szczerbiak

2003: 6). Do politické vědy jej jako první zavedl Paul Taggart (1998: 366) a definoval
jej tehdy jako „vyjádření myšlenky (podmíněné nebo) kvalifikované opozice, stejně
jako myšlenku obsahující nekvalifikovanou a celkovou opozici vůči procesu evropské
integrace.“ Jeho definice byla v následujících letech podrobena kritické reflexi (viz dále
kapitola 3.2), ale na tom, co euroskepticismus je a co není, a zda má tento pojem
vyjadřovat principiální opozici vůči evropské integraci nebo i pouhé pochybnosti o
některém z jejích aspektů, se prozatímní studie doposud neshodly. Situaci komplikuje
také samotný název „euroskepticismus“. Není z něj zcela zřejmé, zda jde o označení
skepse vůči EU nebo Evropě30 (ve smyslu geografickém a demografickém - i když
nutno dodat, že žádný z relevantních politických subjektů není nepřátelský vůči Evropě
jako takové či vůči Evropanům); zda být skeptický znamená být otevřený změně postoje
nebo myšlenku „Evropy“ zcela odmítat; zda je euroskepticismus možné považovat za
ideologii (koncovka -ismus) (Sørensen 2008: 5-6; Flood, Usherwood 2005: 4). Oba
autoři zmiňují termíny, které by byly pro označení tohoto postoje příhodnější - Floodův
EU skepticismus a euroskepse v podání Sørenson - nicméně díky rozšířenému
28

Kaniok k tomu dodává, že „spolu s přijetím žurnalistického žargonu ovšem politická věda v případě
euroskepticismu převzala také žurnalistické zjednodušování“ (Kaniok 2007: 353).
29
Podle Oxfordského slovníku angličtiny se pojem poprvé objevil 26. 12. 1992 v The Economist, kde
popisoval rozmrzelost německého veřejného mínění ohledně evropské integrace poté, co bylo Německo
vybídnuto k tomu, aby uzpůsobilo složení piva pravidlům vnitřního trhu (Hooghe, Marks 2007: 120).
30
Další možností by mohla být také skepse vůči společné evropské měně.
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používání euroskepticismu jako obecného pojmu se zdá být velmi nepravděpodobné, že
by byl nahrazen jiným, přesnějším výrazem. Pojmenování jedné z kategorií postojů
subjektů k evropské integraci (viz dále kapitola 3.2) jako euroskepticismu problém dále
prohlubuje, neboť mísí obecný pojem euroskepticismu s jeho konkrétním projevem
(Flood, Usherwood 2005: 4). Navíc, jak dodává Kaniok (2011: 86), negativní „konotace
– a to mnohdy účelová – euroskepticismu poměrně ztěžuje jak jeho samotné definování,
tak jeho používání“, včetně užití pro empirický výzkum. „Z analytického pohledu lze
stěží obhájit výchozí pozici, která implicitně upřednostňuje podporu jednomu modelu
evropské integrace a stejně implicitně a priori stigmatizuje každou formu její kritické
reflexe“ (ibid.).
Taggartova definice nezůstala jedinou. O explicitní vymezení euroskepticismu se
pokusili i další autoři (mj. Sørenson 2008; Rovny 2004; Kaniok 2006), ještě početnější
je však skupina těch, kteří předložili konkrétní typologie euroskepticismu nebo šířeji
typologie celé škály postojů k evropské integraci (mj. Taggart, Szczerbiak 2003;
Kopecký, Mudde 2002; Rovny 2004; Sørenson 2008; Flood, Usherwood 2005; Riishøj
2004). Conti (2003) k tomu dodává, že euroskepticismus by neměl být uzamčen do
jedné statické definice typologické či kategorické povahy, ale mělo by na něj být
nahlíženo spíše jako na kontinuum postojů.31

3.2 Stranický euroskepticismus
Zvýšená pozornost evropské tematice v programatice politických stran, jak již bylo
uvedeno v úvodu této kapitoly, je především důsledkem rostoucích pravomocí
Evropského parlamentu (i když moc EP v rámci EU nedosahuje moci národních
parlamentů jednotlivých zemí) a rostoucí politizace evropské integrace po podpisu
Maastrichtské smlouvy (1992). Je rovněž následkem rostoucí heterogenity Evropské
unie, v níž každým dalším rozšířením narůstá množství třecích ploch (Kaniok 2005:
152). Emancipace evropské tematiky v rámci národní politické soutěže podnítila na
přelomu tisíciletí také rostoucí zájem politické vědy o problematiku postojů politických
stran k evropské integraci.
Výsledkem tohoto bádání je především řada různých, více či méně podrobných a také
rozdílně politickou vědou akceptovaných typologií stranického euroskepticismu. I když
se jedná o téma nesporně zajímavé a celý proces tvorby jednotlivých typologií má v
31

Sám ovšem se svou vlastní typologií přišel také.
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podstatě podobu jakési „diskuse“ mezi jednotlivými politology, kdy řada z nich
navazuje, kriticky či souhlasně, na některou z typologií předchozích, není z pohledu
obsahu a cílů této práce účelné se všemi typologiemi podrobně zabývat. Proto budou
zmíněny jen ty zásadní (zejména původní a revidovaná typologie Taggarta a
Szczerbiaka a Kopeckého a Muddeho typologie z roku 2002, které byly jejich autory
aplikovány také na české politické prostředí) a s ohledem na téma práce rovněž přístupy
české (zejména práce Petra Kanioka). Ostatní typologie budou ve zjednodušené podobě
představeny alespoň v souhrnné tabulce v Příloze č. 2, neboť bude na některé z nich
příležitostně odkazováno.
Na euroskepticismus lze nahlížet podle toho, jak významné postavení má tato
problematika v programu konkrétní strany. Paul Taggart (1998: 368-369) identifikoval
ve stranickém systému čtyři úrovně projevu euroskepticismu. 1)Pro monotematické
(single issue) euroskeptické strany je opozice vůči EU jediným motivem jejich
existence; 2)protestní strany přijímají euroskeptický postoj jako součást obecné opozice
vůči politickému systému; 3)další úrovní jsou strany establishmentu zastávající
euroskeptický postoj; 4)posledním typem jsou euroskeptické frakce uvnitř stran
podporujících integraci. Kaniok (2006: 11-14) mluví v souladu s Taggartem rovněž o
single issue formacích (monotematických antievropských stranách), pro něž je odpor
vůči evropské integraci hlavním programovým bodem. Tato skepse se prakticky
projevuje v požadavcích stran na vystoupení z Evropské unie. Spíše než na volby do
národních parlamentů se tyto strany koncentrují na evropské volby a spojuje je jejich
mobilizační charakter a skutečnost, že jsou jen obtížně zařaditelné na tradiční ose
pravice – levice. Dále zmiňuje strany druhé ideologie, pro něž není euroskepticismus
jediným motivem existence, ale přesto hraje v jejich stranickém programu důležitou
roli. Tyto formace vznikají z jiných důvodů, s klasickou politologickou ideologií, a
skepse je u nich až následnou reakcí na vývoj integračního procesu. Třetím typem jsou
podle Kanioka strany, pro které je skepse vůči EU jen jedním programovým bodem,
přesto jsou běžně označovány jako euroskeptické. Řadí sem strany protestní, pro něž je
skepse „logickou komponentou jejich politiky a politického stylu“ (Kaniok 2006: 13) –
jedná se tedy o většinu populistických stran; strany extrémistické, jejichž odpor souvisí
s jejich určující ideologií, která je namířena primárně proti demokracii; strany
establishmentu, nejčastěji strany opoziční, jejichž kritika EU bývá nejvlažnější.
Kromě významnosti zkoumaného tématu v programatice jednotlivých stran je
věnována velká pozornost také povaze postojů k evropské integraci resp. Evropské unii.
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Nejde přitom pouze o zachycení postojů negativních; při snaze o uchopení
euroskepticismu se ukazuje jako účelné vzít v potaz také postoje z opačného spektra a
zasadit tak euroskepticismus do celé škály postojů k evropské integraci. Ne všichni
autoři se však při svém bádání touto cestou vydali. To platí pro vůbec první typologii
euroskepticismu Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta, jež se zaměřila výhradně na
euroskepticismus a pozitivní postoje k evropské integraci nereflektovala. Autoři tak
definovali tvrdý a měkký euroskepticismus, přičemž prvně jmenovaný vymezili jako
„principiální opozici vůči EU a evropské integraci, která v důsledku vede k žádosti
strany o vystoupení z EU. Politika strany je namířena proti projektu evropské integrace
jako takovému“ (Taggart, Szczerbiak 2003: 6). Naproti tomu strany měkkého
euroskepticismu nejsou v jejich pojetí proti integračnímu procesu jako takovému nebo
proti členství země v EU, ale „námitky vůči jedné nebo více politikám vedou
k vyjádření kvalifikované opozice vůči EU…“ (Taggart, Szczerbiak 2003: 6). Uvedený
první pokus o diferenciaci různých forem euroskepticismu vyvolal reakce (kritické i
souhlasné) řady dalších politologů a především celou škálu dalších pokusů o
konceptualizaci a kategorizaci euroskepticismu resp. postojů politických stran
k evropské integraci. Kritickou reflexí Taggartovy a Szczerbiakovy typologie se stala
práce Kopeckého a Muddeho (2002). Ti podrobili kritice především inkluzivní
charakter kategorie měkkého euroskepticismu, který je podle nich definován tak široce,
že umožňuje začlenění v zásadě jakékoliv kritiky (například některé z evropských
politik) a ztrácí tak svou vypovídací hodnotu. Autoři kritizovali také nedostatečné
rozlišení idey evropské integrace jako takové a Evropské unie jako momentálního
ztělesnění této idey. Problematické je podle nich také kritérium podpory/nepodpory
členství v EU jako klíčového prvku pro oddělení tvrdé a měkké podoby euroskepticismu
(Kopecký, Mudde 2002: 300). Ve své vlastní konceptualizaci naproti tomu pracovali s
rozptýlenou (diffuse) a specifickou (specific) podporu evropské integraci. První
znamená podporu obecné myšlence evropské integrace, která leží v základech Evropské
unie, druhá je spojena s podporou EU takové, jaká je a jak se vyvíjí. Postoj k evropské
integraci

(tedy

včetně

euroskeptických

postojů)

pak

autoři

posuzují

skrze

dvojdimenzionální model. Na ose obecné podpory evropské integrace identifikují na
dvou opačných pólech eurofily a eurofoby, druhá dimenze – podpora Evropské unie –
proti sobě staví EU optimisty a EU pesimisty. Zatímco eurofilové jsou zastánci
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„institucionalizované kooperace na bázi sdílené suverenity“ a/nebo integrované liberální
tržní ekonomiky32, eurofobové ideu evropské integrace nepodporují či ji přímo odmítají
(z politických a/nebo ekonomických důvodů). EU optimisté projevují souhlas se
současným stavem EU a jejím směřováním, EU pesimisté stávající stav EU nebo její
budoucí vývoj neakceptují. Propojením obou dimenzí vzniknou čtyři ideální kategorie
postojů politických stran k „Evropě“ – euroentuziasté a euroodmítači, kteří v rámci
obou dimenzí zastávají pozitivní resp. negativní postoje, europragmatici nesouhlasící
s evropskou integrací, ale EU z pragmatických důvodů podporující a konečně
euroskeptici – kategorie, do které jsou řazeny subjekty, které evropskou integraci jako
takovou podporují, avšak s námitkami vůči současné trajektorii jejího vývoje (Kopecký
a Mudde 2002: 300-304). Kritiku si v jejich pojetí vysloužila zejména kategorie
europragmatiků, která je podle Taggarta a Szczerbiaka zcela nelogická. Kategorie
euroentuziastů je zase příliš inkluzivní a staví tak vedle sebe strany s výrazně odlišnými
postoji k EU (Taggart, Szczerbiak 2003: 5). Na Kopeckého a Muddeho reagovali další
typologií Flood a Usherwood (in Flood 2005), kteří pojmenovali šest kategorií, a to
včetně těch „proevropských“. Negativní postoje představují v jejich typologii kategorie
odmítačů, revizionistů a minimalistů (řazeno od nejvíce negativních postojů po ty
umírněnější). Z původní, případně revidované (viz dále) Taggartovy a Szczerbiakovy
typologie naopak vycházeli Conti a Verzichelli (in Conti 2003), Riishøj (2004), který se
ale spíše než na intenzitu euroskepticismu koncentruje na jeho obsahovou stránku a také
Rovny (2004). Podrobněji k těmto (a dalším) typologiím postojů politických stran
k evropské integraci viz tabulka v Příloze č. 2.
Množství reakcí na Szczerbiakovu a Taggartovu typologii přinutilo její autory k revizi
dosavadního přístupu. Přehodnotili zejména svůj pohled na tvrdý euroskepticismus a
jeho determinaci podporou/nepodporou strany členství země v EU, jež byla nahrazena
podporou/opozicí vůči přenesení politické moci směrem od států k nadnárodním
institucím EU. Tvrdý euroskepticismus tak nově definují jako „principiální opozici vůči
projektu evropské integrace založené na postoupení nebo transferu moci směrem
k nadnárodním institucím jako EU“ (Taggart, Szczerbiak 2003:12). Modifikována byla
rovněž definice měkkého euroskepticismu jako „absence principiální kritiky vůči
evropskému integračnímu procesu (…) opozice vůči současné či budoucí plánované
trajektorii, jejímž obsahem je další nárůst kompetencí EU“ (Taggart, Szczerbiak 2003:
32

Za povšimnutí stojí, vzhledem ke konotacím s tímto slovem spojovaným, že autoři do kategorie
eurofilů (a s přihlédnutím k tomu, jak je jimi definována, zcela správně) řadí také Václava Klause.

48
12). Autoři tak setrvali u svého jednoduchého modelu o dvou kategoriích, což obhajují
tvrzením, že čím jsou jednotlivé typologie „jemnější“ a komplexnější, tím je pro
empirický

výzkum

jednotlivých

stranických

systémů

komplikovanější

jejich

operacionalizace (Taggart, Szczerbiak 2003: 5). Doplnili však svou typologii o
pojmenování situací, které euroskepticismem nejsou: kritika EU za neúspěch při
prosazování národních zájmů; kritika konkrétních politik EU (zde je potřeba zvážit, o
jak důležitou politiku se jedná); opozice k dalšímu rozšiřování EU; kritika EU za to, že
je nedostatečně prointegrační a/nebo nedemokratická.
Dá se říci, že žádná z uvedených typologií nemá problém s definováním tvrdého
euroskepticismu (resp. euroodmítačů v Kopeckého a Muddeho typologii nebo odmítačů
v typologii Flooda a Usherwooda), který je v podstatě vždy vymezen jako zásadní
popření integračního procesu jako takového, které v sobě zahrnuje buď požadavek na
vystoupení země z EU, nebo odmítnutí existence nadnárodní politické entity založené
na transferu politické moci od národního státu směrem k této entitě a další nárůst tohoto
transferu. Jedná se o pojem konzistentní a logický, „který je navíc dlouhodobě
prověřitelný a vypovídá o postoji strany“ (Kaniok 2005: 155-156; Kaniok 2007: 346347). Problematičtější je vymezení měkkého euroskepticismu, pod který jsou běžně
zahrnovány různé, nesouvisející projevy. Podle většiny definic je totiž charakterizován
jako principiální souhlas s evropskou integrací při současné opozici k nynější trajektorii
jejího vývoje. „Lze ale o postoji, který je definován souhlasným přijetím myšlenky
evropské integrace jako procesu, který přenáší politickou moc směrem od národního
státu na nadnárodní tělesa, hovořit jako o euroskepticismu? Byť nesouhlasí s dnešními
projevy tohoto tělesa a nesouhlasí s dalším nárůstem jeho pravomocí?“ (Kaniok 2005:
156). Podle Kanioka se nejedná o dva projevy jednoho fenoménu, ale o dva odlišně
motivované a odlišně se projevující postoje, a při aplikaci tohoto pohledu hrozí i
zahrnutí postojů, které spíše reflektují střet mezi zastánci nadnárodního a mezivládního
pojetí evropské integrace33 (Kaniok 2005: 157, Kaniok 2006: 10). Kaniok zdůrazňuje
také významné společenské a politické důsledky rozlišování tvrdého a měkkého
33

Tzv. integrační paradigmata definují základní alternativy integrace a mají představovat „koherentní
pozice k zásadním bodům integrace jak z hlediska metody a struktur, tak z hlediska cílů sjednocení.“
„…na základě zásahu do komplexně a nedělitelně pojímané suverenity národního státu“ je široké
spektrum integračních přístupů rozděleno do dvou základních skupin – paradigma nadnárodní
(supranacionální), které předpokládá „posilování nadnárodní kompetence společných evropských orgánů
na úkor zúčastněných členských zemí“ a paradigma mezivládní (intergovernmentální), které „usiluje o
zachování stávajících atributů suverenity spolupracujících států.“ Charakter evropského integračního
procesu a neustálý vývoj evropských struktur způsobuje prolínání obou typů (více k integračním
paradigmatům viz Fiala, Pitrová 2009: 17-21).
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euroskepticismu: „Za prvé, měkký je (nejen) v lingvistické logice předstupeň tvrdého,
z čehož logicky vyplývá blízká příbuznost. Jinak řečeno, podpora například
pomalejšímu tempu evropské integrace a důrazu na význam jejího mezivládního
charakteru tak je asociována se zásadním odmítáním evropské integrace jako takové.
Čili komponenta evropské integrace (mezivládní kooperace) tvoří předstupeň jejího
elementárního odmítání. Za druhé tvrdě euroskeptické strany jsou až na výjimky strany,
jež jsou většinou považovány za extremistické (…) Přiřazení měkkých euroskeptiků k
euroskeptikům tvrdým tak v politické realitě problematizuje pozici měkkých
euroskeptiků, kteří jsou typologicky a ve společenském diskurzu také rétoricky (masová
média a komentátoři či analytici nerozlišují mezi termíny měkký a tvrdý euroskeptik)
zařazováni do jednoho pomyslného tábora. Konsekvence, které toto smísení má,
spočívají především v redukci politické diskuse a vyřazení argumentů měkkých
euroskeptiků jako euroskeptických, tudíž nedemokratických“ (Kaniok 2011: 88).
Revidovanou Szczerbiakovou a Taggartovou typologií dle Kanioka, navzdory dalším (i
výše uvedeným) pokusům, vývoj konceptualizace euroskepticismu (resp. postojů
k evropské integraci) v zásadě skončil, což má některé negativní dopady. Především je
otázkou, nakolik je prospěšné euroskepticismus definovat a kategorizovat bez
pojmenování toho, vůči čemu se vymezuje, tedy bez stanovení určitého výchozího
bodu. „Definice by neměly být vázány na aktuální tendence, ale spíše vycházet
z dlouhodobé situace a z hodnotově neutrálního pohledu na EU“ (Kaniok 2007: 351352). Pracovat se současným modelem integračního procesu jako s tímto výchozím
bodem je podle něj problematické, neboť současná podoba EU není všeobecně
respektovanou a neměnnou hodnotou (jako například lidská práva či demokracie)
(Kaniok 2007: 353). Mnohé teoretické koncepce euroskepticismu neberou v potaz
dynamiku integračního procesu a jeho neukončenost a naopak jej staví vůči integraci
jako hodnotě trvalé a neměnné, která již určité finality dosáhla. Implicitně chápou EU
jako subjekt státního typu (state-like entity), který se vyvíjí směrem k federaci a
podporu integraci ztotožňují s podporou jedné její konkrétní formy (té, která EU
dominovala v 80. a 90. letech) a nacházejí ji tak pouze mezi zastánci rychlé a hluboké
supranacionální integrace. Jenomže „finalita EU jako federace není ani jediná možná a
ani reálná varianta vyústění vývoje EU“, a to i vzhledem k přítomnosti mezivládních
prvků spolupráce v institucionální struktuře EU (např. Rada ministrů nebo Evropská
rada). Celá konceptualizace euroskepticismu tak stojí na jednom důležitém, ale skrytém
předpokladu, že každý ví, co EU je, jaké politické zřízení představuje a která je ta
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pozitivní strana (Kaniok 2011: 86; Kaniok 2012: 40). Konceptualizace euroskepticismu
však v prvé řadě vyžaduje explicitní a precizní definici evropské integrace a Evropské
unie a konceptualizaci podpory EU – Kaniok (2011: 83) tak považuje za nejvhodnější
koncipovat EU jako politický systém (spolu s Hixem, viz též kapitola 2.1), „jehož
dynamiku a neukončenost nejlépe postihuje deliberativní demokracie.“ Podporu EU
tedy spatřuje jak v obhajobě supranacionálního, tak mezivládního způsobu integrace.
Tzv. měkcí euroskeptici by v tomto pojetí tvořili přirozenou součást politického
systému, čímž by byl z politické diskuse odstraněn nepřirozený nepřítel (Kaniok 2012:
41-44). To, že je negativní nebo kritická zpětná vazba elitami podceňována a
vytlačována z politického mainstreamu EU způsobuje, že tzv. euroskeptické strany
(obzvláště ty měkké) jsou úspěšné a získávají na síle v národní i evropské politice.
Slučují nespokojené, což se může při pokračující ignoranci postupně rozvinout do
celkového odmítnutí politického systému EU jako takového (Kaniok 2012:46). Kaniok
ve své vlastní typologii zohledňuje právě výše zmíněná integrační paradigmata, která
podle něj umožňují zohlednit pestřejší škálu postojů k integraci a zároveň předcházejí
nutnosti revidovat typologie dle aktuálního dění v EU (2007: 352). Kromě europeanistů
(příznivců nadnárodního pojetí integrace, kteří vyjadřují principiální podporu evropské
integraci) definuje také eurogovernmentalisty a euroskeptiky. Eurogovernmentalisté
mají k dnešnímu modelu kritičtější postoj. Uvědomují si sice nutnost evropské
spolupráce, ale také její limity. Euroskeptikové (byť je tento pojem zatížen předchozím
častým používáním) jsou ztělesněním skutečné opozice vůči evropské integraci jako
hodnotě a lze je ztotožnit s tvrdými euroskeptiky definovanými autory dřívějších studií.
Autor tedy euroskepticismus definuje jako „ideu, která odmítá myšlenku, že by
v prostoru evropského kontinentu mělo dojít k přesunu politické moci směrem od
národního státu na nadnárodní těleso v intencích EU, které by vykonávalo funkce státu a
které by mělo atributy státu“ (Kaniok 2007: 356). Skutečnost, že zohlednil nevýlučnost
stávající podoby integrace, mu tedy umožňuje začlenit mezi proevropské síly příznivce
supranacionálního i mezivládního modelu. Euroskeptiky jsou pak nazýváni jen skuteční
odpůrci evropské integrace (Kaniok 2007: 355-356).
V rámci studií stranického euroskepticismu se jednotliví autoři nekoncentrují pouze na
jeho míru resp. intenzitu, široce diskutovaným tématem jsou také jeho zdroje a
motivace. Změní se postoj strany k evropské integraci kdykoli to bude strategicky
výhodné nebo je zakořeněn v obecnější ideologii strany a tak méně citlivý na
krátkodobé politické faktory? Je možné identifikovat obdobné postoje k „Evropě“

51
v rámci jednotlivých stranických rodin nebo na jednotlivých pólech osy pravice levice? Na tento typ otázek se snaží odpovědět téměř všichni výše uvedení autoři. Podle
Taggarta a Szczerbiaka mají některé stranické rodiny ideologické předpoklady k zaujetí
euroskeptických

postojů

(nacionalisté),

u

jiných

jsou

tyto

postoje

naopak

nepravděpodobné (sociální demokraté, křesťanští demokraté). I když souvislost s pravo
- levou orientací jejich výzkum nepotvrdil, našli významnou tendenci euroskeptických
subjektů pohybovat se na periferiích stranických systémů jednotlivých zemí (Taggart,
Szczerbiak 2003: 17-18). Zatímco Szczerbiak s Taggartem (také Sitter 2002) se přece
jen přiklánějí spíše ke strategické motivaci euroskepticismu, jež souvisí s pozicí
subjektu ve stranickém systému (mainstream vs. periferie, vláda vs. opozice), Kopecký
a Mudde rozlišují mezi jednotlivými osami svého dvojdimenzionálního modelu,
přičemž ideologie ovlivňuje postoj k podpoře integrace obecně a strategie má vliv na
postoj k EU. Na ideologické ose také zdůrazňují roli jednotlivých stranických rodin
(Kopecký, Mudde 2002: 319-320; také Rovny 2004: 36). Conti (2003) akceptuje oba
přístupy - euroskeptický postoj jako součást ideologie nebo jako nástroj resp. překážka
v implementaci jiných cílů strany. Z ideologického hlediska (které však není jediné
určující) mají středolevé strany tendenci ke spíše eurofilním postojům, zatímco
středopravá uskupení jsou vůči integraci opatrnější. Evropská integrace tak nevytváří
novou konfliktní linii (cleavage), ani nové normativní orientace konfliktní s těmi již
dlouhodobě etablovanými. Namísto toho je tematika začleněna do historicky
zakořeněných ideologií a postoje k EU se s těmito ideologiemi vyvíjejí. To platí pro
strany hlavního proudu. Pokud jde o radikální strany, jejich postoje se na tomto tématu
potkávají. Vznik nové cleavage jako konkurence k dosud klíčové linii pravice - levice
naopak podpořil Hix (1999), který vedle této tradiční osy sledoval také osu integrace –
nezávislost (pro resp. proti evropské integraci), jeho názor však další autoři nepodpořili,
častější je vnímání evropské otázky spíše jako politického problému (issue) domácí
stranické soutěže (Kopeček 2004: 252). Sitter (2002) euroskepticismus chápe v prvé
řadě jako politiku opozice, nikoliv jako novou cleavage, ani jako samostatné issue.
Strany převádějí problematiku evropské integrace do stranické soutěže, kde se adaptuje
dalším strategiím strany. Konečný postoj strany je zásadně ovlivněn pozicí strany ve
stranickém systému. A nakonec Neumayer (2008: 142-156) zdůrazňuje roli
euroskepticismu jako nálepky (label), která je užívána politiky k definování vlastní
pozice nebo k diskvalifikaci oponentů (rozlišuje přitom tři úrovně – inkluze resp.
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exkluze do/z politické soutěže, diferenciace mezi stranami hlavního proudu a nástroj
vnitrostranické opozice).
Z výčtu

jednotlivých

typologií,

jakož

i

z debaty

nad

motivací

stranického

euroskepticismu je zřejmé, že nepanuje všeobecná shoda ani ohledně jeho exaktního
vymezení, ani v otázce jeho původu. Navíc studie vzniklé na počátku tohoto století se
dnes již zdají být v některých ohledech neaktuální, což platí zejména o spojování
euroskepticismu se subjekty na periferiích stranického systému. Tato tvrzení jsou dnes,
kdy jsou euroskeptické strany běžně součástí vládních koalic, jen stěží obhajitelná.
Stranický euroskepticismus je navíc jen jedním z projevů tohoto fenoménu. Pro získání
komplexního pohledu na úroveň euroskepticismu konkrétní země je potřeba zaměřit
pozornost také (ale nikoliv pouze) na jeho veřejné projevy. Studie, které se pokusily
jednotlivé typologie aplikovat na konkrétní země, totiž ukázaly, že při porovnání
podpory euroskeptických politických stran (dle volebních výsledků) s úrovní veřejného
euroskepticismu (dle průzkumů veřejného mínění) zdaleka nedojdeme shodných
výsledků. Odpovědí by mohl být malý význam evropského tématu na domácí politické
scéně (Taggart, Szczerbiak 2002: 25)34. Proto se budeme v následující kapitole zabývat
euroskepticismem veřejnosti.

3.3 Veřejný euroskepticismus
Veřejnost má možnost projevit skepsi vůči evropské integraci resp. Evropské unii
zejména hlasováním ve volbách (do domácích politických institucí, jakož i do
Evropského parlamentu), hlasováním v referendech, která se týkají Evropské unie, ale
také vyjádřením svého názoru v rámci pravidelně realizovaných výzkumů veřejného
mínění, které zjišťují spokojenost resp. nespokojenost s členstvím země v Unii, jakož i
s jednotlivými jejími aspekty, v případě kandidátských zemí pak podporu resp.
nepodporu jejich budoucího členství.35 Vzhledem k tomu, že ve volbách je obvykle

34

„Přestože jsme si vědomi toho, že evropská tematika je všudypřítomná, je v její

povaze něco, co způsobuje, že se stává druhořadou. To znamená, že i když si žádná
politická strana nemůže dovolit tuto tematiku zcela ignorovat, jen zřídka je prvotním
nebo hybným politickým tématem pro strany i voliče“ (Taggart a Szczerbiak 2002: 34).
35

V případě České republiky je možno relevantní informace získat z výsledků výzkumu CVVM (v rámci
šetření Naše společnost zařazuje pravidelně vždy v dubnu také otázky týkající se členství země v EU) a
také z výsledků Eurobarometru.
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kladen důraz na jiná témata (přestože součástí volebních programů bývá standardně také
stanovisko strany k evropské problematice, nejedná se, zjednodušeně řečeno, o téma,
které by vyhrávalo volby) a s ohledem na frekvenci konání evropských referend (jsou
tak výjimečnou událostí, že na jejich základě nelze usuzovat na vývoj veřejného mínění
a jeho proměny v čase; zde znovu odkazuji k Příloze č. 1), jeví se nejvhodnějším
nástrojem ke sledování názorů veřejnosti na EU resp. evropskou integraci pravidelně
realizované výzkumy veřejného mínění. Ať již zvolíme kterýkoliv ukazatel, je zřejmé,
že podpora veřejnosti evropskému projektu klesá (úspěchy euroskeptických subjektů
zejména ve volbách do EP v roce 2004 a 200936, velký podíl zamítavých referend
v postmaastrichtském období, výsledky VVM). To vede k rostoucímu zájmu nejen
evropských elit (které cítí potřebu legitimizovat svá rozhodnutí), ale také akademické
obce o fenomén veřejného euroskepticismu.
Veřejná odnož euroskepticismu se zdá být, co do pokusů o jeho konceptualizaci či
typologizaci, mnohem méně propracována. Navíc, jak již bylo naznačeno, pracují zde
autoři především s pojmy vzešlými z konceptualizace euroskepticismu stranického.
Jednu z kategorizací veřejného euroskepticismu nabízí Sørenson (2008: 6-7). Stejně
jako u stranické větve se podle ní může jednat o opozici principiální, jakož i o nesouhlas
podmíněný. Jde tedy o aplikaci typologie Szczerbiaka a Taggarta (2003) na veřejný
euroskepticismus, přičemž tvrdý je principiálním odmítnutím kooperace a další
pokračování EU je v tomto případě diskutabilní; měkký je pak podmíněným
skepticismem vůči některým aspektům spolupráce (Sørenson 2008: 6). S odvoláním na
velké množství výzkumů veřejného euroskepticismu (v popředí zájmu autorů je zde
zejména podmíněnost postojů k otázce Evropy, ale i úloha médií na utváření těchto
postojů) autorka tvrdí, že jejich závěry jsou často protichůdné. Například příznivé
domácí ekonomické prostředí bývá spojováno jak s kladným, tak záporným postojem,
stejně

tak

postmaterialistické

hodnoty

(jejich

vyznávání)

či

konkrétní

sociodemografické proměnné (jako věk a pohlaví) vedou jednou k podpoře, jindy zase
ke skepsi vůči evropské integraci. Neexistuje tedy žádná ucelená teorie, neboť jednotliví
autoři se věnují jen některým aspektům a nikoliv tomu, co euroskepticismus je nebo
proč, kdy a jak se projevuje a vyvíjí. Hlavní nedostatek dosavadních výzkumů tedy
shledává v definici závisle proměnné. Jejich autoři (ač neúmyslně) zkoumají současně
odlišné fenomény, což vede k různým (často protichůdným) výsledkům. Pokud totiž

36

Výsledky českých euroskeptických subjektů viz též Kapitola 3.5.1.

54
není pevně uchopena povaha studovaného objektu, není se možno věnovat kauzální
analýze (jde tady o určitou paralelu Kaniokovy kritiky konceptualizací stranického
euroskepticismu). Sama se s touto problematikou vypořádává rozložením veřejného
euroskepticismu na čtyři obecné (ideální) typy, jimiž jsou:
- ekonomický euroskepticismus, při kterém stojí za hodnocením postoje k unii její
vnímání z pohledu hmatatelných ekonomických benefitů;
- euroskepticismus založený na vnímání suverenity, kdy členství v EU sice může být
považováno za ekonomicky výhodné, existuje však přesvědčení, že prohlubující se
spolupráce ohrožuje národní suverenitu. Z toho plyne zejména opozice vůči
supranacionálním prvkům integrace;
- demokratický euroskepticismus poukazuje na demokratické nedostatky EU – současné
politické struktury jsou hodnoceny jako nevhodné – a z toho pramenící pocit, že můj
hlas není v EU slyšet nebo že EP nemá dostatečnou váhu;
- sociální euroskepticismus se týká sociálního zapojení EU a její schopnosti chránit
sociální práva občanů (Sørenson 2008: 8).
Sørenson (2008) sleduje pro každý z těchto typů několik vybraných ukazatelů v rámci
Eurobarometru a dochází k závěru, že pro jednotlivé země EU je typický (a převažuje)
jeden nebo více typů veřejného euroskepticismu. Euroskepticismus tak může být
kontraproduktivní, neboť to, co chtějí občané jednoho státu, může v občanech jiného
státu vyvolávat obavy (Sørenson 2008: 15). Získat podporu pro EU a její dílčí kroky se
tak může jevit jako nedosažitelný cíl. Při získávání podpory pro konkrétní smlouvu
nebo jiný typ spolupráce je však potřeba cílit na jednotlivé skupiny podle povahy jejich
euroskepticismu a zároveň mít při tom na paměti, že některé typy euroskepticismu
existují stejně dlouho jako samotná EU a je proto nepravděpodobné, že zcela vymizí,
stejně jako je nepravděpodobné, že by všichni občané demokratického státu stáli za
určitou vládou. Ne všechny politiky EU musí být spojeny se všeobecnou podporou
napříč všemi zeměmi, ale není to jev patologický, je to jen neodmyslitelný prvek
demokracie (Sørenson 2008: 19).

3.4 Komplexní přístupy a diskuse nad použitou definicí
Nyní bude nutné, vzhledem ke stanoveným cílům této práce, euroskepticismus
definovat - tedy přijmout některou z nabízených definic za svou. Největší vliv na další
práce v oboru měla, zdá se, Szczerbiakova a Taggartova (2003) kategorizace
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euroskepticismu (tvrdý vs. měkký). Celá řada dalších autorů se na ni následně
odvolávala, případně z ní vycházela, nicméně jejich konceptualizace byla rovněž
podrobena značné kritice a zdá se, že v některých aspektech je dnes již zastaralá (viz
například námitky Kanioka v kapitole 3.2). Další námitky (nejen) vůči jejich definici se
vztahují k příliš úzkému zaměření jednotlivých autorů. Novější práce se proto snaží
pojmout euroskepticismus komplexněji. Podle Usherwooda a Startina (2013) se většina
studií úzce zaměřila na politické strany (a v menší míře také na veřejné mínění), i když
je zřejmé, že od Maastrichtu je euroskepticismus pevně zakotven také na různých
dalších úrovních – zájmové skupiny, vlády nebo média. Euroskepticismus se tak stává
panevropským fenoménem a je zapotřebí holistický, jemnější a interdisciplinární
přístup. Odlišný pohled nabízejí také de Wilde a Trenz (2012: 537-547), kteří
euroskepticismus vnímají jako element diskurzu o legitimitě evropské integrace. Nelze
jej definovat pouze jako stranický resp. individuální postoj, podle nich souvisí s
nestálým a především sporným charakterem EU jako politické entity – jejím základním
účelem a smyslem, jejím institucionálním uspořádáním a budoucí trajektorií vývoje.
Souvisí také s proevropským diskurzem a pokusy podpořit demokratickou legitimitu
EU. Navíc se dle jejich názoru euroskepticismus vyvíjí především skrze masová média
a jako takový musí naplňovat zpravodajské hodnoty a obsahovat určitou hrozbu resp.
drama s cílem přilákat pozornost širokého publika. De Wilde a Trenz se zamýšlí nad
tím, proč jednotliví aktéři častěji volí opozici proti EU a ne opozici v rámci EU (neboli
principiální opozici namísto standardní politiky). Důvod vidí v nedostatku příležitostí
regulérně se vyjádřit, což vede buď k rezignovanému souhlasu (podvolení se) nebo k
revoltě. Jako je specifický samotný projekt evropské integrace, je specifické i jeho
ospravedlňování, ale také opozice vůči němu. Ta je pak spíše responsivní – reakce na
pokračující evropský integrační proces a proevropské argumenty politických aktérů k
legitimizaci jejich kroků. Souboj o legitimitu EU autoři v podstatě spojují s mediální
logikou reprezentace evropské integrace širšímu publiku. Evropská integrace a snaha o
legitimizaci tohoto procesu otevírá veřejné fórum pro souboj o formu politického
zřízení, ve kterém různí aktéři usilují o hegemonii vlastního chápání EU a o veřejnou
významnost (salience) svých argumentů. Operacionalizují euroskepticismus jako prvek
veřejného diskurzu o evropské integraci tvořený souborem argumentů, projevů
(performances) a rezonance – zpochybňujících legitimitu evropské integrace.
V analytické části této práce budeme sledovat euroskeptický mediální diskurz, přičemž
se nebudeme omezovat na euroskepticismus stranický či individuální (veřejný), ale
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budeme brát v potaz veškeré euroskeptické projevy v analyzovaných denících.
Pozornost však zaměříme také na projevy proevropské (resp. „evropsky neutrální“), a to
jednak s odkazem např. na výše uvedený de Wildův a Trenzův přístup, ale rovněž
s odvoláním na Katri Wallaste (2013: 3), která ve své dizertační práci, kde sleduje, jak
je fenomén euroskepticismu diskurzivně konstruován v médiích, tvrdí, že „jakýkoliv
text, který se zmiňuje o Evropské unii je nepřímým hodnocením kritiky EU.“
Při identifikaci euroskeptických postojů nebudeme striktně oddělovat jejich tvrdou a
měkkou formu, pomůžeme si některou z jednodušších definic, kdy jej například spolu
s Mansfeldovou (2012: 19) označíme jako „kritický postoj k evropskému integračnímu
procesu“ nebo dle Rovneho jako „opozici vůči evropskému integračnímu procesu nebo
některým jeho aspektům“ (Rovny 2004: 37).
Za relevantní však autorka považuje také Kaniokovy námitky týkající se lingvistické
blízkosti tvrdého a měkkého euroskepticismu a z toho plynoucího mísení principiálního
odporu vůči evropské integraci (často spojovaného s extremistickými stranami)
s kritikou dílčích aspektů EU, jehož následkem je problematizace měkkého
euroskepticismu, seskupení obou forem pod jeden termín (zejména v mediálním
diskurzu) s možným vyřazením argumentů měkkých euroskeptiků z politické diskuse.
Výše uvedeným způsobem identifikované euroskeptické projevy se tedy pokusíme
rozřadit na jejich měkkou resp. tvrdou formu, rovněž dle jejich typu (obsahu), a zejména
pak prověříme, v jakých souvislostech a pro pojmenování kterých subjektů resp. názorů
je termín euroskepticismus používán.

3.5 Euroskepticismus v ČR
V České republice je euroskepticismus relativně novým jevem. Nesouvisí to pouze
s krátkodobým členstvím země v EU, ale rovněž se specifickou (pro země střední a
východní Evropy) situací po pádu komunistického režimu. Tehdy totiž evropská otázka
(ve smyslu postoje k evropské integraci) nehrála, navzdory směřování mladé
demokracie směrem na západ, „v činnosti a identitě politických stran a potažmo
v mechanismu fungování stranicko-politického systému důležitou roli“ (Havlík, Kaniok
2006: 23). Jednak byla zastíněna tématy souvisejícími především s demokratickou
tranzicí a konsolidací (povaha režimu, ekonomická transformace apod.) a kromě toho
byl konfliktní potenciál evropského tématu potlačen prvotním konsensem politických
elit v otázce zapojení se do evropské integrace. Touha po „návratu do Evropy“ nebyla
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vlastní jen politickým elitám (v té době bylo obtížné najít politickou stranu či hnutí,
které by reálně zvažovalo alternativy připojení k Evropským společenstvím resp.
Evropské unii), ale také široké veřejnosti, přičemž toto „neinformované nadšení“ nebylo
příliš podloženo konkrétní zkušeností a znalostí systému EU (Havlík, Kaniok 2006: 2324; Kopecký, Mudde 2002: 298; Riishøj 2004: 7). Tzv. návrat do Evropy se nevztahoval
jen ke geopolitickému posunu, stal se rovněž synonymem modernizace, demokratizace
a reformy trhu. Členství v Evropě tak bylo klíčovou prioritou pro všechny
mainstreamové strany a vlády od roku 1989 (Hanley 2004: 3). Česká republika
podepsala s EU asociační dohodu v říjnu 199337 (v platnost vstoupila v únoru 1995) a
oficiální přihlášku do EU podal za ČR Václav Klaus v lednu 1996. Přístupové
rozhovory pak byly oficiálně zahájeny 31. 3. 1998. Realizace hospodářských, sociálních
a ústavních reforem, které byly součástí vstupních podmínek38, však měla jak kladné,
tak záporné efekty, což vedlo k přehodnocení postojů některých politických elit, ale i
části veřejnosti. Došlo k nárůstu důležitosti evropské tematiky, „která začala
představovat další potenciálně významnou dimenzi politické soutěže a možnost
vzájemného se profilování jednotlivých politických subjektů“ (Havlík, Kaniok 2006:
25). Jak získávali politici i veřejnost postupem času stále realističtější obraz toho, co
vlastně EU představuje, tak „mnoho z nich, blízko od „ráje“, změnilo své postoje z
„euronaivních“ na „eurorealistické“ a snad i na „euroskeptické““ (Riishøj 2004: 7).
Česká republika bývá často označována za národ euroskeptiků (Kopecký, Mudde 2002;
Hanley 2004; Taggart, Szczerbiak 2004; Mansfeldová 2012). Mansfeldová (2012: 35) to
vnímá jako kombinaci několika faktorů - tápání převážné části české politické
reprezentace v evropských otázkách, nedostatek informací v kombinaci s ideologizací
evropské integrace a dominantní hlas Václava Klause, který je (byl) na české i evropské
úrovni jedním z klíčových oponentů prohlubování evropské integrace. Kopecký a
Mudde (2002: 305) zdůraznili vnímání nerovnocenného zacházení, strach ze ztráty
národní suverenity a v rámci pravicových stran také deklarovaný socialismus bruselské

37

Již v roce 1991 podepsalo asociační dohodu tehdejší Československo. Vzhledem k
následnému rozdělení země (1. ledna 2003) však tato dohoda nikdy nevstoupila v platnost a obě
následnické země musely podepsat dohody nové.
38
Tzv. Kodaňská kritéria byla přijata v roce 1993 na summitu Evropské rady v Kodani. Jejich splněním
podmiňovala EU vstup nových členských států. Cílem těchto kritérií bylo, „aby uchazečská země dosáhla
stability institucí zaručujících demokracii, zákonnost, zajištění lidských práv a respektování a ochranu
národnostních menšin, měla fungující tržní hospodářství a byla schopna odolávat konkurenčním tlakům a
tržním silám v rámci unie, byla schopna převzít závazky vyplývající z členství, včetně plnění cílů
politické, hospodářské a měnové unie“ (Fiala, Pitrová 2009: 156).
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byrokracie. Specifičnost euroskepticismu kandidátských zemí zdůrazňuje Rulíková
(2004: 33-41) a pojmenovává tři důvody pro jeho existenci – externalitu (EU je
vnímána jako něco vnějšího), nejistotu (ohledně budoucího vývoje) a opožděnost
(nebyli jsme v unii od jejího vzniku). Beneš (2010: 2-5) hledá kořeny českého
euroskepticismu v minulosti, kdy bylo pro český národ typické, že se formoval
v opozici k „mocným“, v historicky podmíněných negativních očekáváních, pokud jde o
záměry a důvěryhodnost (nejen) západních mocností („o nás bez nás“ má stále silný
mobilizační potenciál) a bere v úvahu ještě jeden aspekt české sebeinterpretace – českou
výjimečnost, přesvědčení, že specifické historické zkušenosti dávají Čechům právo hrát
v EU roli učitele. Mansfeldová (2012: 35) k tomu však nakonec dodává, že se jedná o
stereotyp „šířící se kuloáry evropských institucí a médii využívaný dle potřeby
mocenského boje o vliv uvnitř těchto institucí.“

3.5.1 Stranický euroskepticismus v ČR
Po počátečním konsensu začalo téma evropské integrace již od poloviny 90. let
rozdělovat politickou scénu, a to zejména díky thatcheristické euroskeptické pozici
ODS (Hanley 2004: 3). Spolu s narůstajícím významem evropské tematiky se i v ČR
začaly objevovat politické subjekty, které se vůči evropské integraci nebo dokonce
členství země v EU vymezovaly negativně. Jednalo se o strany různé velikosti, strany
vládní, opoziční i mimoparlamentní (Havlík, Kaniok 2006: 61). V následujícím textu
budou představeny hlavní euroskeptické politické subjekty, vycházet při tom budeme
z kritéria úspěšnosti politické strany ve volbách (do národního i Evropského
parlamentu). Stanovit, zda je politická strana (nebo jiný subjekt) euroskeptický, není
snadnou

záležitostí

(jak

je

zřejmé

i

z výčtu

jednotlivých

konceptualizací

euroskepticismu). Proto byla vyvinuta celá řada metod, které mají pomoci stanovit
postoj určitého subjektu k evropské integraci.39 Není záměrem této práce analyzovat
stranické programové dokumenty a projevy všech relevantních politických subjektů.
39

Při zkoumání postojů jednotlivých politických stran k evropské integraci je možno se zaměřit na
analýzu jejich jednání (behavioral measures) s důrazem na analýzu členství stran v nadnárodních
stranických strukturách a analýzu hlasování; na analýzu jejich programových dokumentů (textual
approaches), která patří mezi nejběžněji používané metody analýzy, a to zejména v podobě analýzy
volebních programů jako vyjádření oficiálních stanovisek jednotlivých stran; na analýzu postojů
příznivců a/nebo představitelů těchto politických stran (self-reported positions); a konečně na výzkum
reputace politických stran (reputational measures) například formou dotazování expertů v dané zemi
nebo provedením výzkumu veřejného mínění (Havlík 2008: 346, srovnej také Ray 2007: 14-19). Volba
konkrétní metody pak závisí na mnoha faktorech (nákladnost metody, její použitelnost s ohledem na cíle
výzkumu apod.).
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Proto budu v této části spoléhat na existující literaturu, která se postoji českých
politických subjektů k evropské integraci zabývá. Ve shodě s Havlíkem a Kaniokem
(2006), Taggartem a Szczerbiakem (2003) nebo Kopeckým a Muddem (2002) budu za
euroskeptické považovat především Občanskou demokratickou stranu (ODS) a
Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM). Zvláštní subkapitola bude věnována
také Václavu Klausovi, který má zásadní vliv na podobu českého euroskepticismu
(srovnej např. Mansfeldová 2012).
Občanská demokratická strana
Ačkoliv bývá ODS považována za euroskeptickou stranu, sama se tomuto označení
brání a pro pojmenování vlastního postoje k evropské integraci pracuje s pojmem
eurorealismus.40 Na formování stranického postoje k evropské integraci měl již od
počátku významný vliv předseda strany Václav Klaus. Ryjáčková (2009: 18-20)
identifikovala tři etapy vztahu ODS k evropské integraci/EU. Během té první (do roku
1999) implikovalo „normativní pojetí přistoupení k evropskému projektu (…)
nekritický postoj ODS.“ ODS vyjádřila svou podporu vstupu země do ES například ve
svém volebním programu Svoboda a prosperita z roku 2002: „Jako náš bezprostřední a
nejdůležitější cíl vidíme integraci Československa do evropských společenství. Je to
jediná cesta jak dlouhodobě stabilizovat naši celkovou politickou, ekonomickou a
bezpečnostní situaci“ (Svoboda a prosperita 1992). Počínaje rokem 1999 sílí kritická
pozice strany (podle Taggarta a Szczerbiaka (2012: 21-22) vedla k radikalizaci ODS
v evropské otázce již ztráta moci v roce 1998). Kromě tří ideových konferencí (1999,
2000, 2001) nesených v duchu zvýšené kritiky unie, byl v rámci té třetí zveřejněn
dokument s názvem Manifest českého eurorealismu, který je podle Hanleye (2004: 528)
„nejvíce skeptickým prohlášením k evropské integraci vytvořeným hlavní politickou
stranou ve střední Evropě po roce 1989.“ Jeho autoři podrobili kritice zejména
přeregulovanost jednotného evropského trhu, demokratický deficit evropských institucí
a jednoznačně podpořili mezivládní formu integrace. Zároveň kriticky zhodnotili
podmínky vstupu vyjednané tehdejší vládou. Vstup do EU ODS nicméně nakonec (až
na výjimky) podpořila jako skutečnost, která nemá alternativu.41 Třetí etapa začíná dle
Ryjáčkové po parlamentních volbách v roce 2006 (ovšem s poznámkou, že kritika byla
40

Ten v této souvislosti poprvé použil tehdejší předseda strany V. Klaus v roce 1994 v rozhovoru pro
časopis The Economist (Ryjáčková 2009: 17).
41
„Vstup České republiky do Evropské unie je pro nás hotovou věcí. Ekonomicky není k našemu členství
v EU na obzoru žádná alternativa“ (Když do EU tak s ODS 2003).
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mírně oslabena již od roku 2003, kdy z vedení strany odešel V. Klaus), kdy spolu
s převzetím vlády došlo i k europeizaci části elit ODS a ke zmírnění eurorealistického
(euroskeptického) diskurzu. K euroústavě strana ještě přistupovala jednotně a kriticky a
prosazovala v souvislosti s ní konání referenda. Na 17. kongresu ODS v roce 2006
přijatým usnesením zakázala všem politikům ODS „předávat další kompetence ČR na
úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou
většinou“ (Ryjáčková 2009: 19). Při projednávání Lisabonské smlouvy se pak projevilo
názorové štěpení strany. Potřeba koncentrace na domácí politiku, potřeba dohodnout se
s více „eurofilními“ koaličními partnery (KDU-ČSL, SZ) a snaha zvládnout české
předsednictví ukázala Topolánkův europragmatismus (Taggart a Szczerbiak 2013: 2122). V prosinci 2007 Topolánek Lisabonskou smlouvu podepsal, přičemž postoj
k tomuto dokumentu byl spíše postojem vládním než stranickým. Za Nečasovy vlády
poté došlo k mírnému nárůstu euroskeptických postojů, což bylo částečně i důsledkem
konfrontace s proevropskou TOP 09. ODS přistupovala pragmaticky ke každodenním
evropským otázkám a svou euroskeptickou pozici zdůrazňovala na některých
symbolických tématech – předseda vlády Nečas, stejně jako britský premiér Cameron,
například nepodepsal evropský fiskální pakt (Taggart a Szczerbiak 2013: 21-22).
Mezi klíčové určující prvky při případné snaze o zařazení ODS do některé z typologií
euroskepticismu patří její odmítavý postoj k dalšímu přenosu kompetencí na nadnárodní
úroveň. Nestaví se proti evropské integraci jako takové, jen preferuje její ekonomickou
dimenzi (evropská integrace primárně jako způsob rozšíření trhů a většího prohloubení
ekonomické spolupráce) a minimalizaci politické spolupráce zároveň s kritikou
socializace unie. ODS podporuje flexibilní integraci, je proti unifikaci sociální a daňové
politiky a také proti společné zahraniční a bezpečnostní politice. Typický je také
rezervovaný přístup k euru. V zásadě všemi autory je řazena mezi měkce euroskeptické
strany (Taggart, Szczerbiak 2003; Kopecký, Mudde 2002) s tím, že její kritika EU se
zostřuje zejména přítomností v opozici (což je v souladu s teoriemi uvedenými dříve
v textu – Taggart, Szczerbiak 2012: 34). Ve straně však existuje rozpor mezi obecně
proevropskými elitami a protievropskými grass-roots se současnou existencí členů
s neutrálními postoji k tématu. Euroskeptické postoje mírní také spíše proevropsky
naladění voliči ODS (Havlík, Kaniok 2006: 80-81; Ryjáčková 2009; Taggart,
Szczerbiak 2012: 21-22; Kopecký, Mudde 2002: 306; Mansfeldová 2012).
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Komunistická strana Čech a Moravy
Postoj KSČM k evropské integraci vykazuje určitou rozpolcenost. Strana sice přiznává
tématu velký význam, ale dochází u ní ke schizmatu - zda vnímat EU jako pozitivní
realizaci internacionalismu (EU je chápána jako možný nástroj internacionální
kooperace levicových sil) nebo jako negativní produkt imperialismu. Evropskou
integraci tak komunisté v zásadě ani nezamítají, ale ani nijak výrazně nepodporují.
Členství v EU akceptují, ale požadují změnu její podoby. Z programových prohlášení
strany nelze jednoznačně vyčíst, ke kterému modelu integračního procesu se strana
přiklání. Důraz kladený na rovnoprávnost může implikovat preferenci mezivládního
modelu rozhodování se zachovanou možností uplatnění veta, nicméně podpora posílení
role EP odkazuje spíše k supranacionálnímu pojetí evropské integrace (Havlík, Kaniok
2006: 73, 81; Kopecký, Mudde 2002: 307).
Pro typologii strany je důležitý mezník vstupu do EU, kdy se její měkký až tvrdý
euroskepticismus změnil v čistě měkký euroskepticismus. Strana byla tehdy v otázce
vstupu rozdělena a jejím finálním doporučením bylo tzv. „mírné ne“ odůvodňované
především špatně vyjednanými vstupními podmínkami, nepřipraveností země a
nejasným směrem vývoje EU (Hanley 2003 : 17-18). K „ústavě“ i Lisabonské smlouvě
se strana postavila kriticky, existuje však rozdíl mezi vedením strany (obecně
pragmatičtější pohled na integraci) a řadovými členy s tvrdšími euroskeptickými
postoji. Co se tyče voličů KSČM, převládají mezi nimi rovněž euroskeptické postoje a
euroskepticismus KSČM je tak částečně spojen s reprezentací jejích voličů (těch, kdo na
evropské integraci „tratí“) (Havlík, Kaniok 2006: 73, 81; Kopecký, Mudde 2002: 307;
Mansfeldová 2012).
Václav Klaus
Bývalý prezident a předseda ODS je zřejmě nejznámějším českým euroskeptikem.
Ačkoliv to byl právě on, kdo podal za Českou republiku v lednu 1996 přihlášku do EU,
jeho postoje k evropské integraci, a to zejména ke směru vývoje, jakým se ubírá, byly,
až na úplný počátek devadesátých let, spíše kritické. Klausova kritika začala narůstat od
roku 1992, tehdy zejména v podobě anglosaské neoliberální kritiky EU (tehdy ještě ES)
jako neefektivní, přeregulované a socialistické struktury s dominancí byrokratických elit
„s dalekosáhlými politickými ambicemi, které podrážejí původní ekonomickou
racionalitu unie“ (Hanley 2004; Marek, Baun 2010: 33). Koncem 90. let se navíc přidala
kritika politické integrace jako hrozby pro českou národní suverenitu a identitu (Hanley
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2004). Klaus striktně rozlišoval mezi svým postojem ke vstupu do EU a postojem k
podobě evropské integrace. Zatímco vstup považoval za nevyhnutelný (ačkoliv jako
jediný z prezidentů tehdejších kandidátských zemí před referendem neoznámil, jak bude
hlasovat), nesouhlasil s podobou a směrem vývoje evropské integrace (směřuje k
vytvoření evropského superstátu). Ostře se postavil proti evropské ústavě a rovněž proti
Lisabonské smlouvě, kterou však nakonec, jako poslední z hlav členských států,
v listopadu 2009 podepsal (Marek, Baun 2010: 66-69).
Výčet českých euroskeptických politických subjektů není v žádném případě kompletní.
V devadesátých letech měla na politické dění ČR významný vliv také např. aktivita
SPR-RSČ (v letech 1992-1998 byla stranou parlamentní). Tato extrémně pravicová,
nacionalistická politická strana, různými autory většinou řazená mezi tvrdě
euroskeptické subjekty (Hanley 2003; Kopecký, Mudde 2002; zatímco Taggart a
Szczerbiak stranu zařadili mezi měkce euroskeptické subjekty, což jen potvrzuje
problematičnost uvedených typologií), se jednoznačně postavila proti vstupu ČR do
unie. Odmítavý postoj k evropskému integračnímu procesu, odmítání NATO a
intenzivní antiněmecké postoje – to byly základní zahraničně politické priority SPRRSČ (Havlík, Kaniok 2006: 77; Kopecký, Mudde 2002: 306). Vzhledem k rozpadu
strany v roce 1998 a s ohledem na časové vymezení naší analýzy, nebudeme považovat
SPR-RSČ v dalším textu za relevantní. V prvních volbách do Evropského parlamentu
v roce 2004 zaznamenalo úspěch hnutí Nezávislí, jehož tvářemi se stali V. Železný a J.
Bobošíková. Oba jmenovaní byli s vysokým počtem preferenčních hlasů zvoleni
evropskými poslanci, krátce poté však mezi nimi došlo k neshodám, a tak nejprve
Bobošíková odmítla hnutí v dalších volbách podpořit a následně byl Železný z hnutí
vyloučen. Založil pak nový subjekt – Nezávislí demokraté, ten již však další výrazné
volební

úspěchy

nezaznamenal.

Původní

Nezávislí

se

vymezovali

proti

supranacionálnímu modelu integrace, jednalo se tedy spíše o stranu měkkého
euroskepticismu (Havlík a Kaniok 2006). Kromě SPR-RSČ a Nezávislých (Nezávislých
demokratů) se ve sledovaném období ve stranickém systému ČR pohybovaly i další více
či méně euroskeptické subjekty (například Svobodní). Jejich volební výsledky, a tedy
potenciální vliv na politickou komunikaci, byl však omezený. Za zmínku stojí také
euroskeptické a protievropské think tanky, jako například CEP, CEVRO, Občanský
institut, Konzervativní klub apod. (Mansfeldová: 25-27).
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Vývoj euroskeptických sil
Pokud bychom chtěli určit, jakou silou disponovaly v určitých obdobích euroskeptické
stranické subjekty, můžeme se zaměřit na počet mandátů, na které tyto strany dosáhly
v jednotlivých domácích, jakož i evropských volbách. (Tabulka 1). Co se týče
Poslanecké sněmovny ČR, nejsilněji zde byli euroskeptici zastoupeni v letech 19961998 a pak také mezi lety 2006 a 2010. V těchto dvou obdobích disponovaly
euroskeptické strany dokonce nadpoloviční většinou všech mandátů (108 resp. 107
mandátů). Situaci jim však komplikoval (a tedy sílu euroskeptické politické
reprezentace oslaboval) nulový koaliční potenciál uvedených stran (Mansfeldová 2012:
51-52). Co se týče zbylých stran, spolu s Markem a Baunem můžeme všechny označit
za bez výhrad proevropské.
Tabulka 1: Rozložení proevropských a euroskeptických sil v PSP ČR (1996 – 2013)

Pokud jde o volby do Evropského parlamentu, zde v roce 2004 euroskeptické subjekty
zaznamenaly skutečný úspěch, když získaly 17 z 24 mandátů.
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Tabulka 2: Výsledky proevropských a euroskeptických stran ve volbách do EP v letech
2004 a 2009

3.5.2 Veřejný euroskepticismus v ČR
Abychom si alespoň v základních obrysech přiblížili i postoje české veřejnosti
k evropské integraci (a EU), podíváme se na výsledky průzkumů veřejného mínění
realizované CVVM, jakož i na některé ukazatele Eurobarometru a pokusíme se přiblížit
sociodemografické charakteristiky české euroskeptické veřejnosti. Neměli bychom
zapomenout ani na výsledky voleb do EP, které mohou být (i s ukazatelem volební
účasti) rovněž indikátorem postojů veřejnosti k této otázce. Stejně jako v předchozí
kapitole, budeme i zde částečně spoléhat na literaturu, která se touto problematikou
zabývá.
Názory na Evropskou unii, spokojenost občanů s členstvím, vnímané náklady a výnosy
tohoto členství, jakož i řada dalších otázek jsou pravidelně testovány CVVM (vždy
v dubnu) v rámci výzkumu Naše společnost. Míru euroskepticismu české veřejnosti
samozřejmě z těchto údajů jednoduše odvodit nelze – některé aspekty evropské
integrace mohou občané hodnotit kladně, jiné naopak výrazně záporně. Ukazatel
spokojenosti občanů se členstvím země v EU by nicméně mohl dát (ve své vývojové
perspektivě) alespoň určité vodítko. Z grafu je patrné, že spokojenost se členstvím byla
nejvyšší v letech 2008 – 2010, v posledních třech sledovaných letech tento ukazatel
naopak výrazně poklesl (tedy zjednodušeně řečeno euroskepticismus vzrostl).
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Graf 1: Spokojenost s členstvím v Evropské unii (převzato z CVVM)42

Vyjádření spokojenosti resp. nespokojenosti s členstvím má spojitost s věkem (mladí
lidé vykazují vyšší míru spokojenosti), vzděláním (lidé s VŠ vzděláním jsou s členstvím
v unii spokojenější) a životní úrovní (lidé s dobrou životní úrovní deklarují vyšší míru
spokojenosti). Z hlediska politického přesvědčení vyjadřují větší spokojenost příznivci
ODS, výrazně nespokojeni jsou potenciální voliči KSČM. Pokud jde o výsledky
Eurobarometru, nastává zde problém s kontinuitou jednotlivých otázek kladených
v rámci tohoto průzkumu. Současný Eurobarometr je souborem mnoha desítek otázek,
nicméně jejich znění se postupem času mění. Tradiční (a v empirických výzkumech
často používaná) otázka – zda je členství země v EU obecně dobrou věcí/špatnou věcí přestala být od roku 2009 občanům členských států pokládána. Existenci
euroskepticismu (zřejmě i v jeho tvrdé podobě) bychom tak mohli hledat v odpovědích
na otázku, zda by byla země schopna lépe čelit budoucnosti mimo Evropskou unii. Na
tu odpovědělo v jarní vlně průzkumu v roce 2013 kladně 40% dotazovaných Čechů (vs.
33% průměr EU, větší podíl kladných odpovědí měla mezi zeměmi EU již jen VB,
Kypr, Rakousko a Slovinsko), nicméně takto položenou otázku v průzkumech z prvních
let našeho členství nenajdeme. Otázka, která je přítomna po celé sledované období, je
otázka na důvěru v EU jako instituci. Zatímco v roce 2004 (podzim) EU důvěřovalo
52% dotazovaných a 32% jí vyslovilo nedůvěru (v rámci průměru EU byly tyto údaje

42

Znění otázky: „Jak jste spokojen s členstvím České republiky v Evropské unii?“ Varianty
odpovědí: jste velmi spokojen; spíše spokojen; ani spokojen, ani nespokojen; spíše nespokojen;
velmi nespokojen (Zdroj: www.cvvm.cz).
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50 resp. 36%), v roce 2013 (jaro) již EU důvěřovalo jen 35% respondentů a 60%
vyslovilo nedůvěru (což je v případě nedůvěry stejné číslo jako pro průměr všech
členských zemí).43

43

Zdroj: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

67

4. Analytická část
Předkládaná práce si ve své výzkumné části klade v zásadě dva hlavní cíle. Prvním
z nich je postihnout rozdíly v politické komunikaci o Evropské unii mezi jednotlivými
tituly českého denního tisku, jakož i naznačit její proměnu v čase, tedy prověřit, zda
dochází k rostoucí europeanizaci politické komunikace. Inspirováni Koopmans (2007)
se tedy pokusíme zjistit, v jaké míře jsou ve zvolených médiích (a v jednotlivých
obdobích) zastoupeni unijní (a evropští) aktéři a unijní (a evropská) témata. Objektem
našeho zájmu budou všechny tři formy europeanizace politické komunikace definované
Koopmans (2007) – tedy přítomnost unijních aktérů (politických aktérů, médií,
veřejnosti, ale i institucí nebo zájmových skupin a expertů) ve zkoumaných mediálních
obsazích, což potenciálně implikuje supranacionální europeanizaci veřejné debaty;
prověříme také vertikální europeanizaci, zde v podobě výskytu unijní tematiky
v jednotlivých denících; zaměříme se rovněž na pozornost domácích médií vůči
aktérům z jiných zemí EU, což Koopmans (2007) nazývá horizontální europeanizací.
Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.5, nelze kvalitu politické komunikace o „Evropě“
posuzovat pouze na základě výskytu unijních aktérů a témat v domácích médiích. Je
důležité posoudit rovněž možnosti jednotlivých skupin aktérů účastnit se takovýchto
diskusí, což je oblast, ve které Koopmans (2007) spatřuje hlavní problémy
europeanizace politické komunikace - její kvalitativní deficit. Prověříme proto její tezi,
že komunikace o „Evropě“ je převážně záležitostí elit, z níž benefitují především
exekutivní aktéři (unijní i v rámci jednotlivých států), přičemž aktéři ze sféry legislativy
a politické strany obecně, jakož i zástupci občanské společnosti jsou v těchto debatách
zastoupeni nedostatečně. Bude tedy zkoumáno, jak jsou jednotlivé skupiny aktérů
zastoupeny v obsazích sledovaných deníků, zda v této oblasti dochází k nějakému
vývoji v čase, případně zda existuje souvislost mezi diskurzivními příležitostmi
(Koopmans 2007) skupin aktérů a typem událostí, které byly v daném období deníky
prezentovány. Tím se dostáváme ke druhému cíli našeho výzkumu, což je snaha
zachytit, do jaké míry byl v jednotlivých obdobích (a denících) poskytnut prostor
názorům kritickým k evropské integraci resp. EU, tedy názorům euroskeptickým.
Pozornost bude věnována zejména participaci skeptických aktérů na politické
komunikaci o „Evropě“ - ta bude sledována jak kvantitativně, tak za použití
kvalitativních metod, přičemž nás bude zajímat, jak byl euroskepticismus v jednotlivých
obdobích (a denících) rámcován. Zaměříme se také na typ aktérů, se kterými je
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euroskepticismus spojován, na to, jakým způsobem je pojem používán a zda dochází ke
směšování rozdílných postojů (Kaniok 2011). V neposlední řadě se pokusíme stanovit
míru euroskepticismu jednotlivých deníků, tedy nakolik jsou obsahy zkoumaných titulů
euroskeptické, jak se od sebe v tomto ohledu odlišují, případně zda je mezi nimi
některý, který bychom mohli nazvat „euroskeptickým“.

4.1 Design výzkumu
Proměnu české politické komunikace o Evropské unii v českém denním tisku se
pokusíme postihnout analýzou mediálního pokrytí evropské tématiky v souvislosti se
třemi událostmi, které jednak patřily, dle našeho soudu, k významným momentům
vztahu ČR a EU a jednak rozdělují českou „unijní historii“ do přibližně stejných
časových úseků, což nám umožní prověřit, zda došlo k proměnám v europeanizaci
politické komunikace a v zastoupení kritických hlasů v této komunikaci v čase.
Zkoumanými událostmi jsou referendum o vstupu ČR do EU (2003), podpis Lisabonské
smlouvy Václavem Klausem (2009) a podpis tzv. eurovalu Milošem Zemanem (2013).
Jsme si vědomi, že se nejedná o události srovnatelného významu (pro politické aktéry,
média, jakož i veřejnost), a že mediální pokrytí jednotlivých událostí, zejména co do
rozsahu, se bude značně lišit. Vzhledem k tomu, že analýza bude většinou pracovat
s poměrovými ukazateli, však tuto disproporci nepovažujeme za relevantní. Důvodem
pro analýzu evropské politické komunikace právě před významnými událostmi
týkajícími se Evropské unie je skutečnost, že v takových obdobích se předpokládá
zvýšený výskyt evropské (unijní) tematiky a evropských (unijních) aktérů a tedy vyšší
míra europeanizace politické komunikace (srovnej např. Norris 2000; Peter, de Vreese
2004). Takovými událostmi mohou být dle uvedených autorů EU summity, referenda o
vstupu do EU či přijetí eura nebo volby do Evropského parlamentu.44 Míra
europeanizace politické komunikace v obdobích, která nejsou poznamenána žádnou
významnější evropskou událostí a zejména pak srovnání této komunikace v obdobích
s/bez události, by nicméně mohla být námětem pro další výzkum v této oblasti.

44

Analýzu mediálního pokrytí před volbami do EP jsme vyloučili ze dvou důvodů. Za prvé bychom
mohli zahrnout pouze období do roku 2009, neboť v pořadí třetí volby do této evropské instituce se budou
konat až v květnu 2014. Za druhé, přestože se jedná o volby do EP, zdůrazňují někteří autoři
v předvolebním období koncentraci spíše na domácí politiku a domácí témata (srovnej například Van Os,
Jankowski, Vergeer 2007; Lingenberg 2009).
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Evropskou tematiku budeme kvantitativními i kvalitativními metodami zkoumat na
obsahu tří českých celostátních deníků – Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské
noviny. Vodítkem pro volbu prvních dvou titulů nám byla jejich čtenost (ve všech třech
obdobích se jednalo o dva nejčtenější seriózní deníky45), Hospodářské noviny byly do
analýzy zahrnuty vzhledem ke svému zaměření, s předpokladem odlišného pokrytí
evropské tematiky a z toho plynoucí odlišné prezentace skeptických názorů. Právě
s ohledem na zastoupení euroskeptických aktérů, případně postoj samotného deníku
k evropské integraci, považujeme za důležité zmínit také předpokládaný politický
paralelismus uvedených deníků. Dle Jiráka a Trampoty (2008: 18-19) lze politickou
inklinaci u jednotlivých deníků pouze předpokládat, neboť k jejich zařazení na ose
pravice – levice nejsou k dispozici relevantní, výzkumem podepřené údaje. Podle nich
však můžeme „umístit jednotlivé deníky na pomyslné ose pravice - levice odvozeně
ze struktury jejich čtenářů a toho, ke kterým politickým proudům se hlásí.“ Nejvíce
napravo je pak podle nich deník Hospodářské noviny a v rámci všeobecných titulů také
Mladá fronta DNES (k orientaci napravo od středu se mezi čtenáři těchto titulů dle
MML-TGI ČR přihlásilo v roce 2007 58 % resp. 42 % jejich čtenářů). Na levou část
spektra pak autoři řadí deník Právo, „ačkoli strukturou čtenářů se řadí spíše ke
středolevé pozici“ (ibid.). Křeček (2013: 71) k tomu dodává, že politický paralelismus
je „základní součástí české mediální scény.“ Navzdory mnoha médii proklamované
neutralitě identifikují se tyto s určitou politickou ideologií, což se odráží v jejich
orientaci a podpoře konkrétních stran. Mainstreamová média podle něj většinově tíhnou
k politické pravici a mediální scéna je tak značně předpojatá vůči levicovým politickým
aktérům, jakož i nedostatečně externě pluralizovaná. Vše výše uvedené získává
zajímavý rozměr právě s ohledem na postoj analyzovaných deníků k evropské tematice.
Politická pravice, konkrétně ODS (a prezident Klaus), patřila po celé sledované období
mezi hlavní euroskeptické subjekty, ale mezi voliči této strany (jak bylo uvedeno
v kapitole 3.5.2) je naopak vysoký podíl příznivců evropské integrace. Opačná je
situace na levé straně politického spektra. Zatímco ČSSD je strana ryze proevropská,
její voliči (stejně jako voliči KSČM, která je ale naopak spíše stranou euroskeptickou)
mají k integraci opatrnější postoj. Provedená analýza by tedy mohla naznačit, zda
jednotlivé deníky euroskepticismus povzbuzují nebo naopak potlačují a zda se ve svých
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Zdroj: Odhad čtenosti tisku - Media projekt. Unie vydavatelů [online]. © 2013 [cit. 2014-07-27].
Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data
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obsazích orientují podle zájmů svých čtenářů nebo spíše s ohledem na postoje jim
blízkých politických stran.
Pro získání relevantního obsahu byl použit mediální monitoring společnosti Newton
media. Ve všech případech jsme do analýzy zahrnuli vydání uvedených deníků jeden
týden před a jeden týden po sledované události. V případě referenda se tedy jednalo o
období od 6. června do 20. června 2003, v případě podpisu LS období od 26. října do
10. listopadu 2009 a pro podpis eurovalu byly zkoumány všechna vydání od 26. března
do 10. dubna 2013.46 Na základě lexikálního filtru v podobě Evropská unie a/nebo EU
a/nebo Evropa a/nebo unie a/nebo unijní a/nebo evropský a/nebo euro a/nebo
euroskepticismus a/nebo euroskeptický a/nebo euroskeptik byl v databázi nalezen
soubor článků, z nichž byly v první fázi vyřazeny ty, které se ani v nejmenším netýkaly
Evropské unie47 a v té druhé pro deníky MF DNES a Právo rovněž všechny regionální
mutace.48 K nalezení odpovědí na výzkumné otázky a potvrzení resp. vyvrácení
jednotlivých hypotéz (viz kapitola 4.2) byla následně použita kvantitativní obsahová
analýza jako vysoce strukturovaný a selektivní proces, který zkoumá mediální obsahy
s ohledem na několik vybraných znaků a jehož výhodou je možnost analyzovat velké
množství textů a pro zpracování výsledků analýzy využít statistické metody (Scherer
2004: 29-30). Kvalitativní analýza rámcování, realizovaná s cílem postihnout způsob
prezentace euroskepticismu v jednotlivých denících, byla aplikována jen na vybrané
obsahy, konkrétně na ty, které se explicitně zmiňovaly o kritice (kriticích) Evropské
unie nebo některých jejích aspektů.

4.2 Výzkumné otázky a hypotézy
Ačkoliv jsme si vědomi, že analyzovaná období nejsou srovnatelná co do významu (ať
už pro ČR, média nebo veřejnost), nejprve prověříme, jaký prostor jednotlivá média
46

V případě LS a eurovalu byl jeden ze dnů předcházejících těmto událostem státním svátkem, proto jsme
do analýzy zahrnuli vždy jeden den navíc (26. 10. 2009 resp. 26. 3. 2013), abychom v rámci jednotlivých
let porovnávali vždy stejný počet dní.
47
Zejména články z oblasti sportu nebo kultury; kódovány nebyly ani články, ve kterých bylo zmíněno
euro ve smyslu konkretizace finanční částky nebo při informacích o kurzech jednotlivých měn. Články
obsahující z uvedených slov pouze výraz euro byly do analýzy zahrnuty pouze v případě, že se o euru
mluvilo jako o společné měně (diskuse o zavedení eura, o jeho prospěšnosti apod.)
48
Regionální mutace byly vyřazeny kvůli zamezení duplicitám, ale rovněž pro omezenou působnost
tohoto typu obsahů. Při interpretaci výsledků analýzy je však nutno mít tuto skutečnost na paměti (při
zkušebním kódování, do kterého byly zahrnuty i tyto regionální mutace, bylo zjištěno, že se převážně
týkají lokálního využití evropských fondů, v případě referenda pak zejména výsledků lidového hlasování
v jednotlivých obcích a krajích, což implikuje mnohem větší zastoupení lokálních aktérů v těchto
obsazích).
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Evropské unii ve třech sledovaných obdobích věnovala a jakým způsobem zde tato byla
prezentována. V této fázi analýzy se tedy budeme koncentrovat především na
vzájemnou komparaci deníků a bude-li to možné, pokusíme se zachytit také případnou
proměnu ve způsobu prezentace evropské tematiky v čase. Koopmans (2007) definovala
vertikální europeanizaci veřejné debaty jako zvýšenou pozornost domácích politických
aktérů (v domácích médiích) evropským institucím, tématům či hodnotám. Tento
rozměr europeanizace se pokusíme operacionalizovat pomocí souboru ukazatelů, které
by nám měly pomoci zodpovědět první výzkumnou otázku:
VO 1: Ve kterém ze sledovaných deníků byla v jednotlivých obdobích diskuse nejvíce
vertikálně europeanizována?
Míru vertikální europeanizace se pokusíme stanovit v prvé řadě pomocí jednoduchých
ukazatelů jako jsou celkový prostor věnovaný EU a počet článků na titulní straně.
Průvodním znakem rostoucí europeanizace však může být také pronikání evropské
tematiky do stále širšího spektra témat a oborů. Proto budeme zjišťovat také počet
referenčních článků (viz kapitola 4.3) a poměr článků zabývajících se v jednotlivých
obdobích hlavní událostí a událostmi jinými (tzv. focus). Prověříme však také pestrost
textů o EU, a to jak z pohledu témat (ekonomika, politika apod.), tak z hlediska jejich
zaměření (ČR ve vztahu k EU, jiná členská země ve vztahu k EU, EU jako mezinárodní
aktér apod.). U všech charakteristik se také pokusíme zjistit, zda došlo k posunům mezi
jednotlivými obdobími.
Supranacionální europeanizaci Koopmans (2007) vymezila jako rostoucí podíl unijních
aktérů a institucí v domácí politické debatě. Mj. právě jejich přítomnost totiž textům
dodává evropskou perspektivu. Budeme tedy zjišťovat, do jaké míry byli tito přítomni
v jednotlivých denících a obdobích. Druhá výzkumná otázka bude formulována
následujícícm způsobem:
VO 2: Ve kterém ze sledovaných deníků byla v jednotlivých obdobích diskuse nejvíce
supranacionálně europeanizována?
V tomto případě budeme v textech identifikovat unijní aktéry , a to jednak jako zdroje
v podobě přímých citací a jednak formou prostého aktérství, tedy budeme zaznamenávat
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každý jednotlivý výskyt osob působících na unijní úrovni ve sledovaných denících.
Pozornost zaměříme také na evropské instituce a evropská (unijní) média a frekvenci
jejich výskytu.
Třetí rozměr – tzv. horizontální europeanizaci veřejné debaty – neboli zvýšenou
pozornost domácích médií aktérům z jiných evropských (členských) zemí budeme
prověřovat prostřednictvím třetí výzkumné otázky:
VO 3: Ve kterém ze sledovaných deníků byla v jednotlivých obdobích diskuse nejvíce
horizontálně europeanizována?
Obdobně jako v předchozím případě budeme i zde identifikovat zdroje a aktéry,
tentokrát však ty, již pocházejí z jiných členských zemí EU. Zajímat nás bude opět i
vývoj všech sledovaných ukazatelů v čase.
Předchozí tři výzkumné otázky nám mají poskytnout alespoň základní náhled na úroveň
a kvalitu politické komunikace o Evropské unii a míru její europeanizace. V další části
výzkumu se již budeme koncentrovat především na euroskepticismus jako stěžejní téma
této práce. Podkladem pro čtvrtou výzkumnou otázku nám bude opět práce Koopmans
(2007), která sleduje vliv europeanizace veřejné diskuse na možností jednotlivých
skupin aktérů účastnit se těchto diskusí a tvrdí, že evropská integrace zůstává (co do
diskurzivních příležitostí) projektem evropských elit a ve prospěch těchto elit.
Naznačuje dále některé vztahy mezi diskurzivními příležitostmi skupin aktérů – ty
využijeme pro stanovení hypotéz. které nám pomohou zodpovědět čtvrtou výzkumnou
otázku:
VO 4: Kdo má možnost promlouvat v tématech týkajících se Evropské unie a jací aktéři
jsou v těchto debatách zmiňováni nejčastěji?
Dle Koopmans benefitují z europeanizace veřejné debaty nejvíce klíčoví státní aktéři
(exekutiva), zatímco legislativní a straničtí aktéři jsou reprezentováni v mnohem menší
míře. Obdobně jsou na tom s velmi slabou reprezentací i aktéři občanské společnosti.
Hypotézy, které budeme prověřovat, tedy zní:
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Hypotéza 4a: Zdroje a aktéry budou ve všech případech představovat zejména složky
moci výkonné (prezidenti, vlády) spíše než představitelé legislativy (parlamenty) a
politických stran.
Hypotéza 4b: Ve všech případech budou mezi zdroji a aktéry velmi slabě zastoupeni
aktéři občanské společnosti.
Již touto otázkou se v podstatě posouváme směrem k euroskepticismu, neboť
Koppmans (2007), jak již bylo řečeno, rovněž poukázala na souvislost posunů
v diskurzivním vlivu s podporou resp. opozicí vůči evropským institucím a evropskému
integračnímu procesu. Podle ní ti, kdo mají v europeanizované veřejné debatě menší
vliv, bývají více kritičtí k evropským institucím a méně podporují evropský integrační
proces a vice versa (ibid.). Další výzkumná otázka tedy bude formulována následujícím
způsobem:
VO 5: Jak velký prostor je v jednotlivých denících a obdobích poskytnut
euroskeptickým názorům a aktérům?
Chceme-li v této fázi (i ve všech následujících) testovat hypotézy o míře
euroskepticismu jednotlivých deníků, jsme nuceni přijmout rozhodnutí, zda budeme
předpokládat jejich orientaci na převládající publikum nebo bias směrem k některému
z politických proudů. V souladu s hodnocením českého tisku v předchozí kapitole
(Křeček 2013; Jirák, Trampota 2008) budeme tedy testovat inklinaci deníku Právo spíše
k levicovým a tedy proevropským postojům (zejména ČSSD) a orientaci MF DNES a
Hospodářských novin na pravicové postoje (ve sledovaném období reprezentované
v největší míře euroskeptickou ODS a prezidentem Klausem). U Hospodářských novin,
jako titulu zaměřeného zejména na ekonomická témata, nebudeme předpokládat takový
důraz na politickou debatu o EU - ovšem vyjma diskuse o podpisu eurovalu. Hypotézy
tedy budou formulovány takto:
Hypotéza 5a: MF DNES poskytne relativně nejvíce prostotu euroskeptickým zdrojům a
aktérům.
Hypotéza 5b: Nejméně budou euroskeptické zdroje a aktéři reprezentováni v deníku
Právo.
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Hypotéza 5c: V souvislosti s podpisem eurovalu vzroste přítomnost euroskeptických
zdrojů a aktérů v deníku Hospodářské noviny, a to relativně, v porovnání se zbylými
tituly.
V tomto případě se tedy zaměříme na konkrétní euroskeptické promluvy (citované
zdroje) a budeme sledovat také aktérství euroskeptických subjektů. Budeme si všímat,
jak jsou v jednotlivých denících reprezentovány zdroje (aktéři) z jednotlivých
politických stran s důrazem na ty euroskeptické nebo jaká šíře euroskeptických subjektů
(včetně těch mimoparlamentních) je v denících zastoupena. Zahrneme rovněž ukazatel
přítomnosti kritiky v textech, tzn. jaký poměr textů se zmiňuje o existenci kritiky
evropské integrace nebo jejích aspektů (ať již pozitivně či negativně).
Nejen volba zdrojů, tedy těch, kdo budou k daným událostem vyjadřovat svá
stanoviska, nám pomůže stanovit míru euroskepticismu jednotlivých sledovaných titulů.
Prověříme v této souvislosti ještě řadu dalších ukazatelů, což nám umožní zodpovědět
následující výzkumnou otázku:
VO 6: Který ze sledovaných deníků projevuje největší míru euroskepticismu? Můžeme
některý z nich označit za euroskeptický?
Kromě zohlednění euroskeptických zdrojů a aktérů z předchozí výzkumné otázky
budeme v tomto případě sledovat také celkové ladění článků a jako doplňkový ukazatel
pro MF DNES a Právo také realizované ankety mezi známými osobnostmi. Stanovíme
si tedy tyto hypotézy:
Hypotéza 6a: Nejvíce negativně laděných (euroskeptických) textů bude zaznamenáno u
MF DNES, nejméně u deníku Právo.
Hypotéza 6b: MF DNES dá v anketách euroskeptickým subjektům přednost více než
deník Právo.
Poslední oblastí, na kterou se v rámci této části analýzy zaměříme bude užití samotného
pojmu euroskepticismus. Budeme se při tom pohybovat jak ve sféře kvantitativního, tak
částečně i kvalitativního výzkumu. Kromě frekvence výskytu pojmu v jednotlivých
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denících si budeme všímat také dalších výrazů, které jsou autory textů (případně
citovanými zdroji) používány k pojmenování postojů (vlastních nebo cizích) k evropské
integraci resp. EU, identifikujeme aktéry, případně názorové proudy, které jsou tímto
pojmem označovány a prověříme tak Kaniokovu tezi (2011) o směšování principiální
opozice vůči evropské integraci (často spojované s extremistickými stranami) s kritikou
dílčích aspektů EU. Poslední sada výzkumných otázek bude tedy formulována takto:
VO 7a: Který deník používá termín euroskepticismus nejčastěji?
VO 7b: Jaké další pojmy jsou v jednotlivých denících k označení postoje k EU resp.
evropské integraci používány?
VO 7c: Kdo nebo co je pojmem euroskepticismus nejčastěji označováno?
VO 7d: Dochází ke směšování tvrdé a měkké verze euroskepticismu používáním pojmu
pro odlišnou míru opozice vůči evropské integraci resp. EU?
Odpovědi na výše uvedené otázky nám poskytnou poměrně přesný pohled na
zastoupení euroskeptických názorů a aktérů v diskusi o Evropské unii. Vědomí samotné
přítomnosti těchto aktérů a názorů však není pro zhodnocení kvality a úrovně debaty
dostačující. Proto se v kvalitativní části naší analýzy zaměříme na problematiku
rámcování euroskepticismu ve sledovaných denících. Pokusíme se identifikovat rámce
používané českými médii při referování o kritice Evropské unie a zmíníme se i o
obdobných studiích zahraničního tisku.

4.3.1 Kvantitativní analýza
Jako základní jednotka kvantitativní obsahové analýzy byl stanoven článek. Přitom bylo
zapotřebí učinit rozhodnutí, zda budou v jednotlivých obdobích kódovány pouze články
týkající se analyzované (dominantní) události (tedy referenda, LS a eurovalu) nebo
všechny články o Evropské unii. Vzhledem k tomu, že bylo téměř nemožné stanovit
hranici, která by obsahy takto rozdělila49 a vzhledem k možnosti, že právě sledovaná
událost mohla ovlivnit zvýšenou pozornost i jiným unijním tématům jsme se rozhodli
analyzovat všechny obsahy o EU, přičemž jsme vycházeli z toho, že všechna média jsou

49

Například v případě referenda bylo nalezeno velké množství článků o dopadech vstupu na celou řadu
oblastí; při analýze podpisu eurovalu zase články o kyperské krizi, přičemž obě události spolu úzce
souvisí.
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v danou chvíli konfrontována se shodnými vnějšími událostmi a i to, jaká unijní témata
a jací unijní aktéři se stanou součástí jejich agendy, představuje důležitý indikátor
europeanizace jimi zprostředkované politické komunikace.
Pro účely analýzy byly dále všechny články týkající se (i velmi okrajově) Evropské unie
rozděleny do dvou skupin. Do té první byly začleněny texty, jejichž obsah se týkal
především (nebo pouze) Evropské unie50, jakož i texty, ve kterých byla tato tematika
jejich důležitou součástí.51 Druhý soubor potom zahrnoval články, které s tematikou EU
nesouvisely (nebo to v nich alespoň nebylo explicitně uvedeno), ale v určité jejich části
bylo na EU odkazováno.52 První typ článků si pro účely této analýzy nazveme články
tematickými a budeme s nimi pracovat v celé kvantitativní analýze (a s některými z nich
také v analýze kvalitativní), druhé budou označovány jako články referenční a
vypořádáme se s nimi při hledání odpovědi na první výzkumnou otázku a posléze již od
nich budeme abstrahovat.
Soubor identifikačních proměnných, které slouží především k jednoznačné identifikaci
konkrétního článku, zahrnoval Titul (tedy MF DNES, Právo nebo HN), Událost
(referendum, LS nebo euroval)53 a Datum. V procesu kódování jsme dále pracovali se
širokou škálou analytických proměnných. Na tomto místě bude uveden jejich stručný
přehled, neboť důkladný popis je součástí kódovací knihy v Příloze 3.
První analytickou proměnnou byl výše uvedený typ článku, díky kterému jsme celý
soubor textů rozdělili do dvou skupin – na tematické a referenční články. Menší počet
proměnných jsme pak sledovali u všech textů, u tematických článků byl však rozsah
sledovaných proměnných podstatně vyšší.
Mezi proměnné (a kategorie), které sloužily k zodpovězení výzkumných otázek
týkajících se všech článků patřily:
Rubrika (zpráva, komentář, rozhovor, jiné)
50

Jednalo se o texty vztahující se k postavení ČR v EU, pojednávající o tématech plynoucích z členství
země v EU (nebo v případě referenda o okolnostech a důsledcích vstupu do unie), o fungování unie, jejích
vztazích s dalšími zeměmi, jakož i texty týkající se členství jiných zemí v EU.
51
Zde se mohlo jednat v českém prostředí například o články pojednávající o protestech zemědělců, které
ve značné míře souvisely se zemědělskou politikou unie (což muselo být v článku explicitně uvedeno)
nebo o rozhovor s politikem, který se v jedné z částí věnoval také Evropské unii; v mezinárodním měřítku
lze uvést příklad plynovou krizi v roce 2009, při které se jedním z aktérů stala také Evropská unie nebo
zahraniční projev Václava Klause, kde se věnoval mj. také evropské integraci.
52
Co do témat se jednalo se o velmi pestrý soubor článků a důvody odkazů zde byly především
následující – zmínka o evropské směrnici (nebo jiném evropském legislativním nástroji), komparace s EU
(zejména porovnání některých ekonomických ukazatelů s průměrem pro členské země) nebo např.
poznámka o tom, že se vrcholní představitelé EU zúčastnili nějaké události (například oslav pádu
berlínské zdi v roce 2009).
53
Zahrnutí článku do jedné z kategorií neznamená, že se tento týkal přímo hlavní události. Jde pouze o
přiřazení článku do konkrétního analyzovaného období.
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Umístění (titulní strana, jiné)
Téma článku - obor (politika, ekonomika, zemědělství, bezpečnost apod.)
Téma článku – oblast (ČR a EU, jiná země a EU, EU jako aktér apod.)
Proměnné (a kategorie) sledované pro tematické články:
Délka článku (počet znaků)
Focus (zda se jedná o článek týkající se hlavní události)
Přímá citace – původ zdroje (český, unijní, jiná členská země apod.)
Přímá citace – typ zdroje (exekutiva – prezident/premiér/ministr, legislativa –
senátor/poslanec, mimoparlamentní politický subjekt, zájmová skupina, business, „hlas
lidu“, expert, médium apod.)
Přímá citace – euroskeptický postoj (ANO – NE)
Aktér – původ zdroje (viz přímá citace)
Aktér – typ zdroje (viz přímá citace)
Celkové vyznění článku ve vztahu k EU (sedmistupňová škála)
Kritika v článku (ANO – NE)
Pojem euroskepticismus v článku (ANO – NE)

4.3.2 Kvalitativní analýza
Soubor textů pro realizaci kvalitativní analýzy rámcování byl stanoven tak, že ze všech
tematických článků byly extrahovány ty, ve kterých se explicitně hovořilo o kritice
evropské integrace, EU nebo některých jejích aspektů a také články, kde byla kritika
implicitně předpokládána a následně vyvracena, případně potvrzena. Neomezovali jsme
se tedy pouze na jeden typ článků (např. komentáře), ale zařadili jsme všechny
relevantní texty.

4.4 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
V této kapitole budou interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu, potvrzeny
resp. zamítnuty jednotlivé hypotézy a zodpovězeny výzkumné otázky. V další části poté
rovněž představeny jednotlivé rámce. Před samotnou prezentací konkrétních zjištění
bude pro jednotlivá období stručně vymezen také dobový kontext – zejména hlavní
události a aktéři (s důrazem na aktéry euroskeptické), který vždy doplní základní údaje
o mediálním pokrytí evropské tematiky v daném období.
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4.4.1 Dobový kontext a mediální pokrytí událostí

4.4.1.1 Referendum o vstupu ČR do EU
O vstupu České republiky do EU měli (stejně jako v ostatních kandidátských zemích
vyjma Kypru) rozhodnout občané v referendu. Na rozdíl například od Polska nebo
Maďarska zákon54 nestanovil minimální účast nutnou pro platnost referenda, jeho
výsledek byl však pro českou vládu závazný. Hlasování v referendu předcházela
oficiální tzv. „Informační kampaň“, na kterou bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 200
milionů Kč. Ačkoliv měla vyváženě informovat o kladech a záporech členství v EU,
bylo jejím cílem, což bylo z kampaně naprosto zřejmé a přiznali to i vládní politici,
podpořit vstup země do unie. Výmluvně to dokazuje samotné logo kampaně v podobě
slova ANO55 (Hanley 2004: 11-12). Podíváme-li se na postoje jednotlivých stran a
jejich případná doporučení pro voliče, můžeme konstatovat, že ODS byla v otázce
vstupu rozdělena. Předseda strany Topolánek prohlásil, že výhody jen těsně převažují
nad nevýhodami a až do poslední chvíle strana nedala voličům doporučení, zda hlasovat
pro nebo proti. Teprve několik hodin před začátkem referenda vydal J. Zahradil
tiskovou zprávu, v níž doporučil hlasovat pro vstup, neboť ČR bude úspěšněji hájit své
národní zájmy uvnitř unie. Někteří členové strany se nicméně přímo vyslovili proti
vstupu – například M. Říman nebo I. Langer (ibid.: 14-16). Prezident Klaus vysílal
nejasné signály. Vzhledem ke geografické poloze země neviděl k členství v EU žádnou
alternativu, ale důsledně trval na tom, že se jedná o „sňatek z rozumu, nikoliv z lásky“.
Kritizoval státem placenou, jednostrannou kampaň, sám však explicitně neuvedl, jak
bude v referendu volit - jako jediný z prezidentů kandidátských zemí (ibid.: 16-17).
KSČM byla v otázce vstupu rozdělena a její postoj nejasný. Jejich finálním
doporučením bylo „mírné ne“, přičemž důvodem byly špatně dojednané vstupní
podmínky, nepřipravenost země na unijní jednotný trh a nejasný směr vývoje EU (ibid.:
17-18). Kromě oficiální kampaně investovaly své vlastní prostředky do přesvědčování
voličů také některé politické strany (z euroskeptického tábora např. KSČM) a volným
uskupením malých pravicových subjektů byla realizována malá, nevýrazná Ne kampaň
54

Referendum bylo po právní stránce legitimizováno speciálně vydaným ad hoc ústavním zákonem č.
515/2002 Sb.
55
Logo Informační kampaně je součástí Přílohy č. 5.
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(ibid.: 18). Proti vstupu se postavily také některé známé postavy českého veřejného
života bez vazby na konkrétní politickou stranu, např. M. Ševčík, L. Vaculík nebo M.
Knížák. Kaniok celou situaci hodnotí tak, že docházelo, a to na obou stranách,
k iracionálnímu zapálení mlžícímu podstatu. Zejména u eurooptimistů převažovalo
černobílé vidění problému, které nebylo schopno jinému než proevropskému postoji
přiznat legitimitu; zdůrazňuje také „ubohost a samizdatovost českých euroskeptiků“
(Havlík, Kaniok 2006: 15).
Navzdory existenci dvou velkých euroskeptických stran a vnímanému euroskepticismu
českého veřejného mínění (Češi byli považováni za největší euroskeptiky mezi deseti
kandidátskými zeměmi), zaznamenal proevropský tábor při referendu přesvědčivé
vítězství (Hanley 2004: 1) – 77, 33 % pro vstup, 22, 67 % proti vstupu (při účasti 55, 21
% oprávněných voličů).56 Hlavní události doby a důležité aktéry shrnuje Tabulka 3.
Tabulka 3: Situace v době referenda o vstupu ČR do EU (zdroj: autorka)

V období od 6. června do 20. června 2003 bylo ve třech sledovaných titulech
identifikováno celkem 1117 článků, které se více či méně týkaly EU. Z nich bylo 838
článků tematických a 279 referenčních. Počet textů v jednotlivých denících se přitom
příliš nelišil (MF DNES – 384, Právo – 366, HN – 367) a obdobné bylo pro všechny
deníky rovněž rozložení článků na tematické a referenční (tematické články
představovaly u MF DNES 80 %, u Práva 71% a u HN 74% ze všech článků). Nejen
nejvíce článků, ale rovněž největší plochu věnovala EU MF DNES, její články však
byly průměrně nejkratší.
56

Zdroj: Volby.cz. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2014-07-27]. Dostupné z:
http://www.volby.cz
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4.4.1.2 Podpis Lisabonské smlouvy
Lisabonská smlouva byla jakýmsi „náhradním řešením“ potřeby úpravy primárního
práva v souvislosti s tzv. východním rozšířením unie. Po neúspěšném ratifikačním
procesu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, která měla primární právo plně nahradit
(odmítnuta referendy ve Francii a Nizozemí), přišli tvůrci evropského projektu s jeho
další revizí – Lisabonskou smlouvou. Dojednání podepsané M. Topolánkem v prosinci
2007 v Lisabonu projednával český parlament více než rok. Jak tvrdí Mansfeldová
(2012: 17-66), projevily se do ratifikace spory a napětí na domácí politické scéně a
slabá podpora vlády v parlamentu. V dubnu 2008 se Senát na základě doporučení
Výboru pro záležitosti EU rozhodl předložit Ústavnímu soudu návrh na přezkoumání
souladu LS s ústavním pořádkem ČR. To mělo trvat několik měsíců, což českým
euroskeptikům vyhovovalo, neboť se očekávalo, že v dalších zemích bude ratifikace
neúspěšná. Ratifikace však pokračovala i přes irské NE a v listopadu 2008 ÚS rozhodl,
že LS české ústavě neodporuje. Kongres ODS v prosinci nechal poslancům a senátorům
volnou ruku, ale zároveň ratifikaci „silně doporučil.“ Poslanecká sněmovna tak LS
schválila 18. února57 a 6. května následovalo také schválení v Senátu. Za ČR ratifikoval
LS svým podpisem prezident Klaus poté, co mu byla přislíbena výjimka z Listiny
základních práv EU (ta byla součástí LS) a poté, co ÚS 3. 11. 2009 podruhé
konstatoval, že LS a její části žalované skupinou senátorů ODS blízkých Klausovi
nejsou v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Soud rovněž vyzval prezidenta
k neodkladnému podpisu smlouvy. Tentýž den, bez přítomnosti médií, prezident
smlouvu, jako poslední z evropských státníků, podepsal. Ve svém prohlášení se však
kriticky vymezil k formě, obsahu i kvalitě rozhodnutí ÚS a ČR se v jeho očích do
budoucna vzdala své národní suverenity.
Mansfledová (ibid.) rovněž konstatuje, že důsledkem tehdejší diskuse byl vznik nových
euroskeptických (například Svobodní) i eurooptimistických subjektů. V průběhu
ratifikačního procesu navíc došlo k politické mobilizaci občanů a evropský veřejný
prostor se stal více konfliktním, ale též otevřenějším. Vedle tradičních politických
aktérů (zde byla veřejná diskuse značně personalizována jako střet Klause a Topolánka
a navíc především ideologická, bez hlubších znalostí problému) do něj ve zvýšené míře
pronikaly zájmové skupiny, sociální a občanská hnutí a rovněž jednotliví občané.

57

Pro hlasovalo 125 poslanců, proti 61 a 11 se zdrželo hlasování (v rámci ODS byl tento poměr 33/36/8),
proti byli také všichni komunističtí poslanci.
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Co se týče síly euroskeptických subjektů v tomto období, ODS a KSČM měly sice
v Poslanecké sněmovně 107 mandátů, ale kromě již zmíněného omezeného koaličního
potenciálu obou stran byla v této době situace komplikována také tím, že zemi vedla
úřednická vláda v čele s premiérem Fisherem (od května 2009). Prezidentem byl, stejně
jako v předchozím období, „euroskeptik“ Klaus a pokud jde o postoj veřejnosti,
průzkumy CVVM, které mapovaly názory na (ne)podepsání LS prokázaly rostoucí
podporu ratifikaci v čase (43% dotazovaných bylo v říjnu 2009 pro podpis vs. 33%
v lednu téhož roku58), což Mansfeldová přisuzuje obavám o ztrátu prestiže země (ibid.).
Hlavní události a aktéry shrnuje Tabulka 4.
Tabulka 4: Situace v době podpisu Lisabonské smlouvy (zdroj: autorka)

Hlavní událost

Podpis Lisabonské smlouvy

Další události

Schvalování výjimky z LS pro ČR na summitu EU
Debata o novém českém eurokomisaři
Debata o kandidátech na prezidenta a MZ EU

Euroskeptici
PS (počet mandátů)
Senát (počet mandátů)
EP (počet mandátů)
Veřejné mínění

ODS 81, KSČM 26
ODS 33, KSČM 3
ODS 9, KSČM 6, Nezávislí 2
říjen 2009 - 43% dotazovaných pro podpis LS

Prezident
Předseda vlády
Vláda
Opozice

Václav Klaus
Jan Fisher
úřednická
ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, SZ

V období 26. října – 10. listopadu 2009 otiskly tři zkoumané deníky celkem 419 článků
s EU tematikou. Z toho bylo 281 článků tematických a 138 referenčních. Pokud jde o
porovnání mezi jednotlivými deníky, nejvíce tematických textů vyšlo na toto téma
v Právu (111), následovaly Hospodářské noviny (99) a nejméně tematických článků
uveřejnila MF DNES (71). MF DNES obsahovala také nejméně referenčních článků, a
to pouze 33 v porovnání s 55 resp. 50 referenčními články uveřejněnými
v Hospodářských novinách a Právu. Nejmenší pozornost tématu u MF DNES je
umocněna rovněž nejmenší průměrnou délkou článků mezi všemi deníky. Článků
v Právu a HN bylo nejen více, ale byly také výrazně delší.
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Zdroj:CVVM
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4.4.1.3 Podpis eurovalu
Euroval neboli Evropský stabilizační mechanismus (ESM) je mezinárodní finanční
institucí, která může v případě potřeby poskytnout finanční podporu členským zemím
eurozóny. Smlouvu o vytvoření ESM (v podobě dodatku k Lisabonské smlouvě)
podepsali představitelé členských zemí platících jednotnou evropskou měnou dne 2.
února 2012 v Bruselu59 a fungování ESM pak bylo zahájeno v říjnu téhož roku. Ačkoliv
vznik eurovalu podpořil Parlament ČR, prezident Klaus pod tento dokument odmítl
připojit svůj podpis a označil ESM za „…zrůdnou, nesmyslnou, absurdní věc“60, což
nicméně nemělo na jeho fungování žádný vliv. Po výměně na postu českého prezidenta
bylo podepsání ESM jednou z prvních věcí, které nový prezident Zeman ve své funkci
vykonal, přičemž zdůraznil, že je ČR poslední zemí, která svůj podpis nepřipojila a
označil tento akt za symbolický (chtěl dát najevo, že se ČR vrací do hlavního
integračního proudu). K podpisu došlo 3. dubna 2013 na Pražském hradě za přítomnosti
předsedy Evropské komise J. M. Barrosa a při té příležitosti byla na Hradě vyvěšena
také vlajka EU. Obě skutečnosti (podpis eurovalu i vyvěšení vlajky) vzbudily kritiku
českých euroskeptických subjektů. Podstatné události a aktéry opět shrnuje Tabulka 5.
Tabulka 5: Situace v době podpisu eurovalu (zdroj: autorka)

V období před a po podpisu eurovalu (tj. od 26. března do 10. dubna 2013) bylo
množství uveřejněných článků nejnižší. Celkově vyšlo ve třech sledovaných denících
346 textů zmiňujících se o EU, z toho 196 tematických a 150 referenčních. Co do
59

Zdroj: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/european-stability-mechanismtreaty-signed?lang=cs
60
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskezalezitosti/_zprava/prezident-klaus-nepodepise-doplneklisabonske-smlouvy-umoznujici-vznik-eurovalu--1146853
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množství textů převyšovaly v tomto případě oba další deníky Hospodářské noviny
(celkem 140 článků v porovnání se 105 a 101 články pro MF DNES resp. Právo).
Poměr tematických a referenčních článků byl však u všech titulů na obdobné úrovni (55
– 57 % v prospěch tematických článků). I přes delší průměrné články u všech deníků
byla celková plocha ve všech případech menší nejen než u událostí okolo referenda, ale
rovněž v porovnání s mediálním pokrytím EU při podpisu LS.

4.4.2 Kvantitativní analýza
4.4.2.1 Výzkumná otázka 1 – vertikální europeanizace
Vertikální europeanizaci prověřujeme pomocí následujících ukazatelů - celkový prostor
věnovaný EU, počet článků na titulní straně, počet referenčních článků, focus, tematická
pestrost a konečně zaměření článků.
Celkový prostor věnovaný EU
Prostor věnovaný evropské tematice budeme měřit pouze v souvislosti s tematickými
články.61 Ze zjištěných hodnot (Graf 2) je především na první pohled patrná enormní
významnost referenda pro všechny deníky. Kromě článků ve standardních rubrikách
vyšly totiž k referendu ve všech případech také speciální přílohy. Ačkoliv MF DNES
další dva tituly poměrně výrazně předčila v počtu tematických článků (307 TČ
v porovnání s 261 resp. 270 TČ pro Právo a HN), nebyl díky průměrně delším článkům
v Právu a HN v celkové ploše vztahující se k EU mezi deníky podstatný rozdíl.
V případě LS naopak MF DNES v celkovém prostoru (i počtu textů) poměrně výrazně
zaostávala. Článků zde bylo nejen méně, ale byly také kratší. Nejvíce prostoru věnovalo
událostem kolem LS Právo, HN otisklo článků sice méně, ale byly průměrně delší. O
událostech kolem eurovalu informovaly nejobšírněji HN. Nejen, že EU věnovaly
nejvíce článků, jejich texty byly navíc výrazně delší. To je důsledkem nejen
ekonomické povahy ESM, ale zaměřením druhé nejvýznamnější události v tomto
období (kyperská krize), o které HN (v souvislosti s EU) obšírně informovaly.62
61

Délku referenčních článků nebereme u tohoto ukazatele v potaz. Dalo by se totiž říci, že v případě
referenčních článků bude platit, že čím je článek delší, tím hůře pro viditelnost zmínky o EU. Zmínka se
totiž v delším článku snáze „ztratí“.
62
Za zmínku v této souvislosti stojí rovněž nárůst průměrné délky TČ pro všechny sledované tituly
v čase, která by mohla svědčit ve prospěch detailnějšího informování o záležitostech souvisejících s EU.
Tento trend je pak nejméně významný pro deník Právo.
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Graf 2: Celková plocha věnovaná tematice EU (tematické články, počet znaků
s mezerami, v tisících)

Články na titulní straně
Při pohledu na Graf 3, který znázorňuje množství tematických článků na titulní straně63,
je nápadná zejména velká pozornost referendu u MF DNES (což do jisté míry
koresponduje s čísly prezentovanými u předchozí hypotézy).
Graf 3: Články o EU na titulní straně (jen tematické články)

63

Ani tento ukazatel nepovažujeme v případě referenčních článků za relevantní, neboť zmínka o EU
mohla být umístěna stejně tak na titulní straně jako v pokračování textu na některé z dalších stran daného
vydání..
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Na druhou stranu HN umístily na titulní stranu přibližně stejný počet textů u všech tří
událostí. To je zřejmě zapříčiněno souhrou dvou faktorů - druhým volebním dnem byla
při referendu sobota, kdy deník nevychází (ve dnech nejblíže konání referenda byl u
dalších dvou deníků počet článků na titulní straně nejvyšší), v období eurovalu se deník
mnohem zevrubněji než Právo a MF DNES věnoval kyperské krizi.
Počet referenčních článků
Zvýšená

míra

odkazování

k EU

může

rovněž

implikovat

nárůst

vertikální

europeanizace. Tento trend nám může pomoci odhalit ukazatel počtu referenčních
článků (Graf 4).
Graf 4: Počet referenčních článků

Z údajů v grafu lze vyčíst, že nejméně se ve všech třech obdobích k EU odkazoval (v
článcích, které se unijní tematiky jinak netýkaly) deník MF DNES. Odkazování bylo
naopak nejčastější u Práva (v případě referenda) a HN (v období podpisu LS a
eurovalu). Při posuzování tohoto ukazatele je však také nutno zohlednit skutečnost, že
při referování o určitém tématu může jeden titul EU pouze zmínit, zatímco jiný titul
téma propojí s evropským kontextem natolik, že je u něj článek zařazen do skupiny
tematických. U každého deníku je tedy nutné posuzovat poměry mezi články
tematickými a referenčními, k čemuž se vrátíme v okamžiku, kdy budeme činit dílčí
závěry pro tuto výzkumnou otázku.
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Focus
Vzhledem k tomu, že nesledujeme pouze články týkající se hlavních událostí, můžeme
se vertikální europeanizaci pokusit operacionalizovat také pomocí ukazatele, který jsme
si nazvali „focus“. Stanovíme, kolik prostoru věnovaly jednotlivé deníky hlavní události
v poměru k dalším „vedlejším“ událostem. Tyto údaje jsou zaznamenány v absolutních
hodnotách v Grafu 5 a v procentuálním vyjádření také z Tabulky 6.
Graf 5: Focus - plocha věnovaná hlavní události a dalším událostem (tematické články,
počet znaků s mezerami, v tisících)

Tabulka 6: Focus - plocha věnovaná hlavní události a dalším událostem (tematické
články, počet znaků s mezerami, v %)

Již na první pohled je zřejmé, že nejvíce prostoru (relativně) věnovala hlavním
událostem MF DNES (s výjimkou LS, kdy ji mírně převýšilo Právo). Naopak HN
soustředily nejvyšší (relativní) pozornost i na další události, což je nejvíce zřetelné
v případě podpisu eurovalu. Můžeme tedy, prozatím opatrně, říci, že debata v HN byla
tematicky nejpestřejší a naopak v MF DNES zahrnovala nejméně témat. Toto tvrzení
však budeme muset podepřít ještě výsledky následujících dvou ukazatelů.
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Tematická pestrost
Prvním z nich je otázka pestrosti oborů (témat), o kterých v souvislosti s EU píší
jednotlivé deníky. Údaje v následujícím grafu (Graf 6) do velké míry souzní se
závěrem, který jsme učinili u předchozího ukazatele. U MF DNES vidíme největší
převahu politických témat, HN dominují v tématech ekonomických, ačkoliv i zde je
v případě referenda a LS dominantní politika (preference ekonomických témat ovšem
není nijak překvapivá, vzhledem k orientaci titulu). Zdá se tedy, že nabídka témat u
Práva i HN je rozmanitější než v případě MF DNES.
Graf 6: Tematická pestrost – počet tematických článků (v%)

Zaměření článků
Jiným pohledem na výše popsanou tematickou pestrost může být také rozdělení článků
podle toho, jakých aktérů (převážně ve smyslu zemí) se týkají. Zda se věnují ČR (ve
vztahu k unii), jiné členské zemi (ve vztahu k EU), celé Evropské unii (resp. eurozóně),
případně unii jako světovému aktérovi (tedy ve vztahu k vnějšímu světu) apod. Větší
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podíl textů nekoncentrujících se pouze na Českou republiku by rovněž mohl implikovat
rostoucí míru europeanizace politické debaty. Tyto vztahy znázorňuje Graf 7.
Graf 7: Zaměření článků - počet tematických článků (v%)

Z grafu můžeme vyčíst, že HN se mezi sledovanými tituly nejvíce zabývají tématy
vztahujícími se k jiným členským zemím (v případě eurovalu dokonce tyto texty
převyšovaly počet článků o ČR), ale rovněž tématy, v nichž je EU zmiňována jako
globální aktér. Stejně tak jsou v HN nejčastěji (poměrově) obsaženy texty o dění uvnitř
EU (v tomto případě v tom hraje velkou roli velký podíl textů o eurozóně). S výjimkou
MF DNES v případě LS pak u obou zbylých deníků jednoznačně dominují články o ČR
s tím, že postupem času můžeme pozorovat pokles jejich relativní váhy (to může být
způsobeno jak charakterem témat, tak také „evropštější perspektivou“ některých článků.
A ačkoliv zejména poslední ukazatel může naznačovat určitý posun k větší
europeanizaci v čase (přesun od témat týkajících se ČR k „evropštější perspektivě“,
nejsme, na základě sledovaných ukazatelů, a především s ohledem na odlišnost
jednotlivých událostí, schopni tuto skutečnost věrohodně doložit. V tomto případě se
tedy omezíme na porovnání mezi jednotlivými tituly.
Dílčí závěry
Na tomto místě můžeme, na základě výše uvedených ukazatelů, vyslovit některé dílčí
závěry ohledně vertikální europeanizace tak, jak jsme si ji operacionalizovali
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v předchozím textu. Hospodářské noviny evropské tematice věnovaly stabilně velký
prostor (jak z pohledu celkového rozsahu, tak s ohledem na články na titulních
stranách). Jejich texty byly také ve všech případech průměrně nejdelší. Podíváme-li se
na celková data, můžeme u HN rovněž vysledovat tendenci k nejčastějšímu odkazování
na EU (tedy referenční články), zatímco u MF DNES je tento trend nejslabší. Souborem
tří ukazatelů jsme se pokusili prověřit pestrost obsahu týkajícího se evropské tematiky.
Představená data naznačují, že největší šíři „evropských“ témat nabízí HN (to je zřejmé
zejména u ukazatelů focus a zaměření článků), nejužší nabídku má naopak MF DNES.
Zejména u posledních dvou ukazatelů MF DNES z těchto závěrů u událostí kolem LS
do určité míry vybočovala, to však přisuzujeme výrazně nižšímu počtu článků, které
tento deník v souvislosti s LS publikoval (my jsem však sledovali poměrové ukazatele).
Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce vertikálně europeanizována je politická
komunikace o Evropě v deníku HN, naopak nejméně v MF DNES.

4.4.2.2 Výzkumná otázka 2 – supranacionální europeanizace
Vertikální europeanizaci prověřujeme pomocí následujících ukazatelů – unijní aktéři
jako zdroje i ve formě jejich prostého výskytu v textech, výskyt institucí EU a citace
resp. parafráze unijních médií.
Unijní zdroje
Citace komisařů, europoslanců, bankéřů ECB, ale také úředníků nebo v Bruselu
působících think tanků a jejich podíl na celkových citovaných zdrojích ukazuje Graf 8 a
Tabulka 7.
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Tabulka 7: EU zdroje (% podíl na citacích celkem, délka citací, počet citací)

Z grafu a tabulky je patrné, že zatímco v období referenda MF DNES v poměru (a
částečně i počtu) citací výrazně zaostávala, u dalších dvou událostí (a zejména v případě
eurovalu) oba zbylé deníky výrazně převyšovala. Za hlavní důvody těchto rozdílů
považujeme tyto skutečnosti: Deníky Právo a MF DNES v roce 2003 obšírněji
informovaly o tehdy probíhajícím Konventu, zatímco MF DNES se (jak bylo potvrzeno
v Grafu 5) koncentrovala především na referendum; při událostech okolo podpisu
eurovalu se MF DNES mnohem častěji obracela na české europoslance – tedy přinášela
do témat evropskou perspektivu.
Unijní aktéři
Po zdrojích se ještě podíváme na přítomnost unijních aktérů v analyzovaných textech.
Ty jsme získali součtem zdrojů (viz předchozí ukazatel) a aktérů, kteří byli v článcích
pouze jmenováni. V tomto případě jsme ovšem použili ukazatel počet EU aktérů na
článek (Tabulka 8).
Tabulka 8: EU aktéři – počet aktéru na jeden článek

Výsledky jsou do jisté míry obdobné s předchozím ukazatelem (zejména v případě
referenda a LS), u podpisu eurovalu je však aktérství mnohem vyrovnanější.
Z vývojového pohledu stojí za zmínku, ža zatímco v roce 2003 byl některý z EU aktérů
zmíněn například u MF DNES v každém pátém textu, v roce 2013 to bylo ve více než
polovině článků. Nárůst je přitom viditelný u všech deníků.
Viditelnost institucí EU
V dalším kroku jsme sledovali, jak často jsou v textech explicitně zmiňovány instituce
EU – konkrétně Komise, EP, ER, Rada ministrů a ESD. Ukazatel počet institucí na
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článek jsme získali prostým součtem frekvence jejich výskytu a poměřením tohoto
součtu s počtem tematických článků. Výsledky ukazuje Graf 10.
Graf 9: Počet institucí EU na jeden článek (tematické články, instituce celkem)

Na první pohled je z grafu patrný především nárůst výskytu institucí v čase napříč všemi
deníky. Tato skutečnost by se dala interpretovat následovně: V době referenda bylo
méně obvyklé zmiňovat v článcích některou z institucí, debata se koncentrovala spíše na
domácí kontext a dopady případného vstupu do EU. Jakmile jsme se však stali členy
unie, vzali jsme unijní instituce do jisté míry „za své“ – tedy můžeme zde pozorovat
náznaky postupné supranacionální europeanizace.
Unijní média
Při identifikaci unijních médií (ať již šlo citaci či parafrázi jejich vlastní tvorby, ale
případně i o citaci jiného aktéra z těchto médií) se potvrdila tvrzení z kapitoly 2.4.1.1 o
jejich malém významu v evropském měřítku. Unijní média byla ve všech textech
jakkoliv zmíněna pouze sedmkrát (4x EU Observer, 3x European voice), přičemž tento
výskyt byl nahodile rozptýlen napříč deníky a obdobími, tudíž z něj nebudeme činit
žádné další závěry.
Dílčí závěry
I přes všechny okolnosti, kterých jsme si vědomi (odlišný typ sledovaných událostí a
jejich rozdílný význam) se dle našeho názoru podařilo prokázat postupně rostoucí
supranacionální europeanizaci, zejména pak u deníku MF DNES. Další dva tituly sice
nezaznamenaly nárůst v poměru citací, ale z hlediska aktérů a institucí došlo k posunu
směrem k více unijní perspektivě. Kromě toho jsme si ověřili již v teoretické části
uvedený zanedbatelný význam unijních médií.
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4.4.2.3 Výzkumná otázka 3 – horizontální europeanizace
Úroveň horizontální europeanizace stanovíme porovnáním zdrojů a aktérů z jiných
členských zemí v jednotlivých obdobích a denících.
Zdroje z jiných členských zemí
Zdroje z ostatních členských zemí, které dostaly prostor k promluvě, jsou Grafu 10 a
Tabulky 9.
Graf 10: Zdroje ostatní členské země na celkových zdrojích – počet znaků (v %)

Tabulka 9: Zdroje ostatní členské země (% podíl na citacích celkem, délka citací, počet
citací)

Co se týče poměrových ukazatelů, je až na pokrytí událostí okolo podpisu eurovalu
v HN zastoupení zdrojů z ostatních členských zemí více méně rovnoměrné. Zmiňovaný
„výkyv“ je z větší části způsoben kyperskou krizí, o které HN informovaly nejobšírněji,
případně nejčastěji z unijní perspektivy.
Aktéři ostatní členské země
Citované, jakož i pouze zmiňované aktéry z ostatních členských zemí a ukazatel jejich
počtu na jeden článek ukazuje Tabulka 10.
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Tabulka 10: Aktéři ostatní členské země – počet aktéru na jeden článek

Aktérství se v tomto případě od citovaných zdrojů poměrně výrazně liší. Zatímco u
událostí okolo podpisu eurovalu je počet aktérů na článek vyrovnaný a na relativně
vysoké úrovni, u dalších dvou událostí jsou mezi tituly značné rozdíly. Nejdůležitějším
zjištěním je tak zřejmě skutečnost, že u referenda a podpisu LS je výskyt evropských
aktérů vždy přibližně dvojnásobný v porovnání se stejným ukazatelem pro aktéry unijní.
K určitému sblížení obou ukazatelů dochází až u poslední události.
Dílčí závěry
Co se týče horizontální europanizace, jako nejdůležitější zjištění se zřejmě nabízí
skutečnost, že podíl zdrojů z ostatních členských zemí na celkových zdrojích je mezi
deníky vyrovnaný, zejména pokud jde o politická témata. V případě události
ekonomického rázu logicky stoupá tento podíl u HN, což je v souladu s jejich
deklarovaným zaměřením. Dalším zjištěním, které stojí za zmínku, je přibližně
dvojnásobná hodnota ukazatele aktérství oproti stejnému ukazateli pro unijní aktéry.
Úroveň horizontální europeanizace je tedy na vyšší úrovni než úroveň europeanizace
supranacionální.

4.4.2.4 Výzkumná otázka 4 – zastoupení jednotlivých skupin aktérů
V rámci této výzkumné otázky budeme sledovat ty zdroje a aktéry, jejichž účast na
politické komunikaci o EU je předmětem námi stanovených hypotéz. Bude nás tedy
zajímat podíl politiků a subjektů občanské společnosti na zdrojích a aktérství, a rovněž
ukazatel poměrného zastoupení exekutivních a legislativních aktérů a zdrojů.
Zdroje politici vs. občanská společnost
Mezi politiky jsou v rámci tohoto ukazatele zahrnuty legislativní i exekutivní zdroje,
skupina nazvaná občanská společnost pak v sobě zahrnuje představitele občanských
sdružení, zájmových organizací, ale rovněž tzv. „hlas lidu“, tedy kteréhokoliv běžného
občana. Podíl těchto dvou zvolených skupin na celkových zdrojích je znázorněn v Grafu
11.
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Graf 11: Politici a občanská společnost na celkových zdrojích – počet znaků (v %)

Z grafu je patrné, že nejvíce „politická“ byla diskuse týkající se událostí kolem podpisu
LS. Tam bylo zastoupeno zdaleka nejvíce politických zdrojů – nejvíce, téměř shodně v
Právu a MF DNES. Naopak při podpisu eurovalu byli občané zastoupeni až 26% na
celkových citacích (MF DNES) a dokonce ve dvou denících v rozsahu citací
převyšovali i politiky. Hodnoty jsou u jednotlivých událostí a období rozdílné, ale ve
všech případech upřednostňuje politiky na úkor (nejen) občanské společnosti deník
Právo a největší prostor jim poskytuje MF DNES. Rozdíly mezi obdobími jsou
způsobeny odlišným typem událostí, podpis LS můžeme považovat za událost převážně
politickou, proto zde dominují „elitní“ zdroje. Do komunikace okolo referenda byli
občané vtaženi mnohem intenzivněji, u podpisu eurovalu jsou vysoká čísla důsledkem
přítomnosti kyperských občanů v citovaných zdrojích.
Politici vs. občanská společnost jako aktéři
V tomto případě sledujeme stejné subjekty, ale jako aktéry. Tabulka 11 ukazuje tato
čísla tentokrát v absolutních hodnotách. Stejně jako u předchozího grafu je patrná
převaha politických aktérů u Práva a nejhojnější zastoupení občanské společnosti u MF
DNES.
Tabulka 11: Politici a občanská společnost jako aktéři – počet aktérů
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Exekutivní vs. legislativní zdroje
Posledním ukazatelem se pokusíme určit, do jaké míry jsou v debatě o EU zastoupeni
exekutivní aktéři (prezidenti, vlády, unijní exekutiva) a do jaké legislativní složky státní
moci. Výsledky ukazuje Graf 12.
Graf 12: Legislativní a exekutivní zdroje – počet znaků (v %)

Z grafu jasně vyplývá, že subjekty moci exekutivní mají v citovaných zdrojích vždy
převahu nad legislativními aktéry. Výkyv u MF DNES je zřejmě způsoben celkově
menším počtem citovaných zdrojů (každá citace se tady může výrazně projevit).
Dílčí závěry
Na tomto místě potvrdíme, případně vyvrátíme hypotézy 4a a 4b.
Hypotéza 4a: Zdroje a aktéry budou ve všech případech představovat zejména složky
moci výkonné (prezidenti, vlády) spíše než představitelé legislativy (parlamenty) a
politických stran.
Tato hypotéza se beze zbytku potvrdila.
Hypotéza 4b: Ve všech případech budou mezi zdroji a aktéry velmi slabě zastoupeni
aktéři občanské společnosti.
Druhá hypotéza se potvrdila jen zčásti. Jak jsme již uvedli výše, tento závěr platí pouze
pro Právo, jehož komunikace je vysoce elitní. MF DNES a HN v případě eurovalu
dokonce daly větší prostor aktérům občanské společnosti.
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4.4.2.5 Výzkumná otázka 5 – prostor euroskeptickým názorům a
aktérům
Za účelem ověření platnosti hypotéz 5a – 5c budeme sledovat následující ukazatele –
podíl euroskeptických citací na citacích celkem, zastoupení jednotlivých politických
stran (jako zdroje i aktéři), šíře zmiňovaných euroskeptických aktérů a euroskeptických
událostí, konfliktnost jednotlivých debat.
Euroskeptické promluvy
Pro interpretaci tohoto ukazatele je důležité objasnit, co je myšleno euroskeptickými
promluvami. Jedná se o citace, ve kterých je explicitně uvedena kritika EU nebo jejích
aspektů (případně vyjádřen odpor proti vstupu do EU). Nejde tedy o veškeré citace
euroskeptických aktérů, jen o ty skutečně kritizující. Během výzkumu jsme se totiž
velmi často setkali se situací, kdy byl zmíněn kritik EU (odpůrce vstupu), ale jeho citace
pak tomuto tvrzení odporovala, případně ho i částečně vyvracela. Výsledky ukazatele
jsou znázorněny v Grafu 13 a Tabulce 12:
Graf 13: Euroskeptické zdroje na zdrojích celkem – počet znaků (v%)

Tabulka 12: Euroskeptické zdroje (% podíl na citacích celkem, délka citací, počet citací)

Graf i tabulka poskytují poměrně jasně čitelné údaje. Vyjma podpisu eurovalu, kde má
největší podíl euroskeptiků Právo, je vždy v největší množství kritických hlasů
zastoupeno v MF DNES a nejmenší v HN. Výkyv u Práva podle našeho názoru, při
pohledu na detailní údaje, způsobilo častější citování Klausovy kritiky LS, přičemž se
jednalo opakovaně o citace stejných promluv. Při očištění od těchto „duplicit“ by bylo
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pořadí ve shodě s dalšími dvěma událostmi. Malý podíl euroskeptických promluv u HN
je souběhem dvou faktorů – větší koncentrace na nekonfliktní témata (menší focus na
hlavní událost) a také, což bude předmětem zkoumání dalších ukazatelů, menší míra
euroskepticismu tohoto deníku.
Euroskeptické politické strany jako zdroje
U tohoto (i dalšího) ukazatele se pokusíme potvrdit domněnku vyslovenou
v předchozím úseku, tedy že ačkoliv jsou euroskeptické subjekty citovány poměrně
často, nejsou citovány jejich euroskeptické názory. Budeme sledovat, jak jsou mezi
zdroji zastoupeni členové euroskeptických stran (těch, které jsme si definovali
v teoretické části práce, i těch, které se objevily až v průběhu analýzy). Jejich podíl
tentokrát nebudeme poměřovat celkovými zdroji, ale vztáhneme jej k celkovým citacím
politických stran – Graf 14 a Tabulka 13.
Graf 14: Euroskeptické strany jako zdroje na celkových stranických zdrojích – počet
znaků (v %)

Tabulka 13: Euroskeptické strany jako zdroje na celkových stranických zdrojích –
procentní podíl citací, délka citací, počet citací

Uvedené výsledky jsou zajímavé zejména s ohledem na předchozí ukazatel. Tam jsme
došli k závěru, že euroskeptickým projevům je obecně nejvíce nakloněna MF DNES.
Co se týče euroskeptických stran, v případě referenda a podpisu LS byly tyto naopak
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častěji citovány v Právu (což potvrzuje výše řečené, že ačkoliv citují častěji, citace
nejsou kritické, což v samotných textech často vyvolávalo dojem euroskepticismu bez
argumentů (viz kapitola 4.4.3 a jednotlivé rámce). Čteme-li tyto údaje, je rovněž
zapotřebí mít na paměti politickou situaci daného období, tedy zda byly strany ve vládě
či v opozici, jak byly zastoupeny v jednotlivých komorách Parlamentu ČR apod.
Z tohoto pohledu je vyšší zastoupení euroskeptických zdrojů v období eurovalu (u MF
DNES a Práva) logické, neboť tehdy byla ODS vládní stranou. Podpis LS přišel
v situaci, kdy byla u moci úřednická vláda, zde by měly být citace rozloženy
nejrovnoměrněji. Přitom pro MF DNES a Právo jsou pro euroskeptiky na stejné úrovni
jako u referenda. Zcela odlišná je situace u HN, ve kterých dostali euroskeptici
v souvislosti s referendem relativně nejméně prostoru (ve prospěch zejména ČSSD a
KDU-ČSL) a naopak při podpisu LS prostoru nejvíce, a to čistě ve prospěch ODS –
KSČM Hospodářské noviny vůbec necitovaly (stejně jako u eurovalu, kde ale
poměřujeme pouhé tři citované zdroje celkem). Komunistům příliš prostoru nedávala
ani MF DNES (vyjma referenda), nejvíce byli naopak citováni v Právu. Za zmínku ještě
stojí možnost prezentace mimoparlamentních stran, která byla nejmenší v Právu, ve
kterém například v souvislosti s referendem nepromluvil jediný takový subjekt.64
Euroskeptické politické strany jako aktéři
Aktérství euroskeptických politických stran (viz minulý ukazatel) je znázorněno
v Tabulce 14.
Tabulka 14: Aktéři euroskeptické strany – počet aktéru na jeden článek

V počtu euroskeptických aktérů na jeden článek je ve všech případech nejvýznamnější
Právo a nejméně jsou tyto zastoupeny v HN. Nutno ovšem poznamenat, že Právo ve
všech sledovaných obdobích představilo nejvíce politických (českých) aktérů vůbec,
takže je u něj i větší zastoupení proevropského tábora (v absolutních hodnotách). Za
64

Jiné euroskeptické subjekty zahrnovaly: Referendum (MF: Euroskeptická aliance, Právo: 0, HN:
Euroskeptická aliance, LOS), podpis LS (MF: Politika 21, Právo a HN: Svobodní), podpis eurovalu (MF
a Právo: Suverenita, HN: 0)
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zmínku opět stojí poddimenzovanost (tentokrát nejen) u KSČM a velmi nízký ukazatel
aktérství pro mimoparlamentní subjekty. Například v období referenda, kdy byla
veřejná debata velmi intenzivní byl jakýkoliv neparlamentní aktér, ve všech třech
denících dohromady, zmíněn pouze 9x.
Přítomnost kritiky
Posledním ukazatelem bude v této části výzkumu ukazatel přítomnosti kritiky
v jednotlivých článcích. Dalo by se tedy říci, že jsme měřili konfliktnost probíhající
debaty. Jako relevantní jsme v tomto případě považovali všechny texty, které se
explicitně zmiňovaly o kritice nebo kriticích EU. Nebylo přitom rozhodující, zda se
jedná o souhlas či nesouhlas s touto kritikou. Výsledky jsou zaznamenány v Grafu 15.
Graf 15: Přítomnost kritiky - články s kritikou na článcích celkem (v %)

Uvedený graf má poměrně jasnou interpretaci. Ve všech obdobích byla kritika EU
zmiňována nejčastěji v MF DNES a nejméně často v HN. Zároveň je zajímavé, že
nejméně se o kritice psalo, a to ve všch titulech, v období referenda. To by mohlo
souviset s často zmiňovanou skutečností, že vstup se bral jako předem jasná věc a jako
takový byl také (většinově) prezentován.
Dílčí závěry
V tuto chvíli můžeme provést shrnutí formou potvrzení resp. vyvrácení stanovených
hypotéz.
Hypotéza 5a: MF DNES poskytne relativně nejvíce prostotu euroskeptickým zdrojům a
aktérům.
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MF DNES skutečně poskytla nejvíce prostoru zdrojům, které vyslovovaly kritické
postoje. Co se týče euroskeptických politických subjektů, v těch byl významnější deník
Právo, nicméně již bylo naznačeno, že ne všechny citace euroskeptických aktérů jsou
skutečně kritické, což do určité míry vysvětluje rovněž tyto diskrepance. Je třeba k tomu
učinit ještě jednu poznámku, a to tu, že ne všichni členové euroskeptických stran tak,
jak jsme si je definovali, byli euroskeptiky. Například před referendem se z ODS přímo
vstupu postavili pouze M. Říman a I. Langr (a často byl zmiňován také J. Zahradil se
svou kritikou evropské ústavy) a stejně tak bylo nejednotné i vedení KSČM. Právo tedy
mohlo poskytovat prostor spíše těmto „disidentům“ uvnitř vlastní strany. MF DNES
byla také nakonec deníkem s jednoznačně největším podílem textů obsahujících
existenci kritiky EU.
Hypotéza 5b: Nejméně budou euroskeptické zdroje a aktéři reprezentováni v deníku
Právo.
Tato hypotéza se nepotvrdila, a to ze dvou hlavních důvodů. Co se týče euroskeptických
citací, zaostávalo Právo sice za MF DNES, ale HN jich nabídly ještě méně. Z pohledu
zdrojů a aktérů euroskeptických stran zase Právo naopak nabídlo ve většině případů
těmto relativně více prostoru než MF. I existence kritiky zde byla četnější než u deníku
HN.
Hypotéza 5c: V souvislosti s podpisem eurovalu vzroste přítomnost euroskeptických
zdrojů a aktérů v deníku Hospodářské noviny, a to relativně, v porovnání se zbylými
tituly.
Hypotéza 5c se rovněž nepotvrdila. Diskuse v HN byla ve všech případech nejméně
konfliktní, euroskeptické zdroje byly vždy nejméně zastoupeny a euroskeptické strany
nebyly v případě eurovalu, u kterého jsme naopak předpokládali více kritických
argumentů (ekonomické povahy), zastoupeny vůbec (jako zdroje, ani jako aktéři).

4.4.2.6 Výzkumná otázka 6 – míra euroskepticismu deníků
Již v předchozí části naznačené závěry nám daly první odpovědi na otázky ohledně míry
euroskepticismu jednotlivých deníků. V této chvíli se ještě zaměříme na celkové
vyznění všech textů pro každý ze sledovaných deníků a jako doplněk poměříme také
výběr respondentů do anket mezi známými osobnostmi, které realizovaly v období
referenda deníky MF DNES a Právo.
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Vyznění článků
V rámci tohoto ukazatele jsme se pokusili stanovit, jaké je vyznění jednotlivých článků
vůči EU. Použili jsme šestibodovou škálu, kde byly dva více či méně pozitivní postoje
na jedné straně a dva negativní na straně druhé. Stanovili jsme si také kategorii článků,
které vyznívaly v některé části ve prospěch a v jiné naopak v neprospěch unie a nakonec
kategorii článků k EU neutrálních či EU vůbec nehodnotících. Jsme si vědomi, že tento
ukazatel může vykazovat určitou míru subjektivity, proto jsme se snažili zahrnout do
krajních postojů pouze články, u kterých o jejich extrémně pozitivním či kritickém
ladění nebylo pochyb. Rozhovory jsme řadili do kategorie spíše pozitivní či spíše
negativní (případně neutrální) podle toho, zda se jednalo o euroskeptického aktéra nebo
osobu EU nakloněnou. Zprávy až na některé výjimky nebyly do krajních kategorií
zařazovány, ty sloužily téměř výhradně pro hodnotící komentáře. Zjištěné výsledky
znázorňuje Graf 16.
Graf 16: ladění článků – počet znaků (v %)

Z grafu je možné vyčíst řadu zajímavých zjištění. Předně výrazně největší část tvořily
články k EU neutrální, případně EU nehodnotící. Přesto, že je tato skutečnost zcela jistě
částečně způsobena naší opatrností ohledně zařazení některých článků do některé
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z krajních kategorií, můžeme tvrdit, že tento typ článku převládal. Dále můžeme
konstatovat, že nejméně negativních textů uveřejnily ve všech případech Hospodářské
noviny. U dalších dvou titulů nebyla situace ve všech obdobích stejná. Zatímco před
referendem byl výrazně nejvíce kritický deník MD DNES (a stejně tak v případě
eurovalu), při podpisu LS byl o něco více kritický deník Právo (dvě krajní polohy jsou
sice téměř shodné, ale Právo mělo větší podíl čistě negativních článků). Za zmínku
rozhodně stojí minimální počet negativních článků v období referenda pro Právo a MF
DNES a také skutečnost, že MF DNES tedy nejen, že přinesla nejvíce kritických článků,
ale rovněž nejvíce těch pozitivních (poměrově). Můžeme tedy konstatovat, že debata
byla v tomto deníku nejvíce pestrá. To platí i pro případ eurovalu, kdy má MF DNES
rovněž nejmenší podíl neutrálních článků.
Ankety
Naši domněnku o MF DNES jako nejvíce euroskeptickém deníku jsme se pokusili
podpořit také údaji o anketách, ve kterých se Právo a MF DNES ptaly veřejně známých
osobností na jejich názor na vstup do EU. Výsledky jsou následující:
Tabulka 15: Ankety - počet hlasů pro a proti

Z tabulky jasně vyplývá, jakou pestrost názorů přinesly v anketách oba deníky. Zatímco
proti hlasy v MF DNES se blížily reálnému zastoupení odpůrců vstupu v populaci
(tvořily téměř 29 % dotazovaných), Právo přineslo jen dva skeptické názory, a nutno
dodat, že navíc až po oznámení výsledků referenda.
Dílčí závěry
Nyní můžeme učinit závěr na základě potvrzení či vyvracení dvou definovaných
hypotéz.
Hypotéza 6a: Nejvíce negativně laděných (euroskeptických) textů bude zaznamenáno u
MF DNES, nejméně u deníku Právo.
Pokud budeme prát v potaz obě negativní proměnné, pak můžeme, s malou výhradou u
podpisu LS považovat za potvrzenou alespoň první část hypotézy. V takovém případě je

103
ale Právo deníkem, který přinesl nejméně negativních článků pouze v případě eurovalu.
V případě, že se zaměříme pouze na proměnnou negativní článek, je nejméně
negativním deníkem ve všech případech deník HN. MF DNES pak dominuje v případě
referenda a eurovalu, Právo u podpisu LS.
Hypotéza 6b: MF DNES dá v anketách euroskeptickým subjektům přednost více než
deník Právo.
Tato hypotéza se potvrdila beze zbytku.
Ačkoliv to není obsahem stanovených hypotéz, chtěli bychom také zdůraznit nejmenší
podíl vyhraněných textů (kterýmkoliv směrem) u deníku HN a zároveň skutečnost, že u
MF DNES v případě LS součet obou negativních proměnných dokonce přesáhl obě
pozitivní proměnné.

4.4.2.7 Výzkumná otázka 7a – 7d – pojem euroskepticismus
V poslední části kvantitativního výzkumu se zaměříme na užití pojmu euroskepticismus
ve sledovaných denících a obdobích. Budeme zjišťovat – frekvenci výskytu pojmu,
výskyt alternativních pojmů, typ aktérů označovaných pojmem euroskepticismus,
existenci mísení různých forem euroskepticismu. Prezentaci výsledků pro všechny
sledované charakteristiky provedeme současně.
Frekvenci výskytu pojmu euroskepticismus znázorňuje Tabulka 16.
Tabulka 16: Frekvence výskytu pojmu euroskepticismus

Pojem byl nejméně užíván deníkem Právo, což při hlubším vhledu do získaných dat
pomohla objasnit skutečnost, že Právo nejčastěji používalo alternativní (často více
negativně zabarvená) označení. Nejvíce euroskepticismus zmiňovala MF DNES, a to
zejména v případě referenda. Tehdy jím v polovině případů označovala kritické postoje
obecně, ale desetkrát byl rovněž přisouzen V. Klausovi. Ten byl ve všech případech
nejčastěji tímto pojmem označovaným konkrétním aktérem. Vůbec nejčastěji však byl
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pojem spojován s kritikou obecně (zejména v souvislosti s Čechy, ale také Poláky, Dány
nebo Brity). Více než jednou tak byl označen rovněž premiér Nečas, Vilém Barák
z Euroskeptické aliance, B. Kuras, M. Říman, L. Jakl, P. Mach a konečně M.
Thatcherová. Ze stran pak zejména ODS (ani jednou nebyla za euroskeptickou označena
KSČM), britští konzervativci, Svobodní, a německá APN. Jako euroskeptický byl
pojmenován také Klausův nos, Kaczynskeho pero, Praha byla označena jako metropole
euroskeptiků a Zahradil jako euroskeptický šachista. Zaveden byl také mýtus
euroskeptického důchodce.
Co se týče dalších pojmenování, nejvíce jich bylo zmiňováno v souvislosti
s referendem. Kritici byli označováni za bruselobijce, eurostřelce, eurokritiky nebo
jednoduše eurorealisty či europesimisty (MF DNES), Právo přišlo s pojmy jako
euroburan, antiunionista, suverenista nebo eurobijec. V tomto ohledu se nejvíce
odlišovaly HN, které se omezily na zavedené pojmy a kromě euroskeptika zmínily
v zásadě jen europesimistu a eurorealistu.
Co se týče mísení různých forem euroskepticismu a jejich označování tímto pojmem,
ukázalo se, že tento jev nebyl téměř viditelný u podpisu LS a eurovalu (i když k mísení
postojů v rámci konkrétních článků docházelo i tam), ale u referenda byl na první
pohled zřejmý. Jako euroskeptik byl tehdy označen skutečně téměř kdokoliv, kdo se
vůči vstupu vymezil kriticky.
Dílčí závěry
V předchozím textu jsme si v zásadě odpověděli na všechny výzkumné otázky.
Nejčastěji byl pojem zmiňován v MF DNES a s největší frekvencí jej deníky používaly
pro označení postojů k EU obecně, tedy bez spojitosti s konkrétní osobou (nejčastějším
skeptikem byl pak V. Klaus). MF DNES a Právo používaly také řadu dalších, mnohdy
negativně zabarvených pojmenování, zatímco HN se držely zavedených pojmů. Mísení
jsme pak vypozorovali jako jednoznačné v případě referenda, a to u všech titulů.
Jedním z nejdůležitějších zjištění této části je i potvrzení toho, že euroskepticismus je
jednoznačně nejpoužívanějším pojmem pro označení negativního postoje k EU.
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4.4.3 Kvalitativní analýza
Závěry, ke kterým jsme dospěli v předchozí kapitole nyní doplníme o kvalitativní
rozměr. Ukazatele jako přítomnost kritiky v textu nebo frekvence výskytu kritizujících
aktérů sice implikují existenci debaty o plusech a mínusech vstupu resp. členství (což je
samo o sobě pro demokratickou diskusi jistě pozitivní), nejsou ale schopny postihnout
způsob, jakým jsou publiku samotné kritické postoje a názory (jakož i jejich nositelé)
v jednotlivých textech a potažmo i denících předkládány. A právě z tohoto důvodu
bychom chtěli v poslední části této práce naznačit, jakým způsobem sledované české
deníky rámcovaly kritiku resp. kritiku EU, tedy euroskepticismus.
Pojmem rámcování obohatil společenské vědy v 70. letech 20. století Erwing Goffman
(1974), který jej spojil se způsobem interpretace okolního světa, s tím, jak jednotlivci
strukturují okolní sociální realitu do smysluplných jednotek. Pro oblast mediálních
studií jsou pak významné především práce Iyengara (1991), Tankarda (1991), ale
především

Roberta M. Entmana, který v roce 1993 představil zřejmě nejvilvnější

definicí rámcování. Entman tvrdí, že „rámcovat znamená vybírat některé aspekty
vnímané reality a zvýrazňovat je v komunikovaném textu, touto cestou propagovat
určitou definici problému, kauzální interpretaci, morální hodnocení nebo doporučené
řešení“ (Entman 1993:52). Samotné rámce pak například Tankard vymezuje jako
“ústřední organizační myšlenku zpravodajského obsahu, která mu dodává kontext a
napovídá, co je tématem zprávy, a to prostřednictvím selekce, důrazu, vynechání a
rozvíjení (Tankard 1991: 11). Při procesu rámcování jde tedy o organizování reality, o
zdůrazňování některých aspektů skutečnosti na úkor jiných. Co se týče rámců a jejich
pozice v procesu komunikace, Entman je nachází u podavatele, v samotném textu, u
příjemce a také v kultuře. V této kapitole tedy představíme rámce, které jsme odhalili v
textech analyzovaných deníků. Podkladem pro analýzu nám zde byly všechny články,
které se explicitně zmiňovaly o kritice resp. kriticích EU, stejně jako články, které tuto
kritiku implicitně předpokládaly, a následně vyvracely či potvrzovaly. Budeme přitom
pracovat se specifickými rámci (issue specific frames), které představují unikátní soubor
rámců pro daný výzkumný problém, a umožňují tak hlubší pochopení analyzované
události. Ačkoliv tyto, na rozdíl od obecných rámců (generic frames), neumožňují širší
zobecnění, případně srovnávání, v realizovaných výzkumech prozatím převažují.
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4.4.3.1 Rámcování euroskepticismu - referendum
V textech publikovaných v období referenda o vstupu ČR do EU byly identifikovány
následující rámce: alternativní rámce legitimního a nelegitimního euroskepticismu,
rámec ano, ale, euroskepticismus jako ojedinělý jev a euroskepticismus jako hrozba, což
je rámec, který zastřešuje skupinu rámců hrozba ekonomických důsledků, hrozba
izolace, EU nebo Rusko nebo rámec ohrožení bezpečnosti. Dále byla přítomna skupina
rámců, které se vztahovaly k osobě kritiků a rámce spojující euroskeptiky s určitou,
většinou demograficky vymezenou skupinou.
Dvěma vzájemně alternativními rámci jsou rámec legitimní a nelegitimní kritiky. První
z nich uznává, že kritika EU je běžnou součástí demokratické diskuse, zatímco druhý
kritice legitimitu upírá.
Euroskepticismus je legitimní
Tento rámec zdůrazňuje legitimitu kritických postojů, nutno ovšem dodat, že ve všech
třech denících byl nalezen jen velmi sporadicky. Například: „K demokracii, což by měl
politický činitel a předseda Evropských demokratů vědět, náleží i respekt k odlišným
názorům. Nafoukanost těch, kdo se bijí v prsa "Jen my s naším názorem jsme ti slušní
lidé!" je směšná. Předseda Kasl (a nejen on) měl by stokrát opsat a v Bruselu předložit
demokratické evangelium: Kdo hlasoval proti Evropské unii, není neslušný člověk,
nýbrž můj spoluobčan s jiným názorem. Pokud to Kasl nenapíše, bude trvat otázka: Do
jaké vlastně Evropy to žene své demokraty? Do Evropy slušných, intolerantních a
moralizujících nadutců? Ostatně chvástat se "my jsme slušní lidé" je neslušné. Slušné je,
i v EU, počkat, až to o vás řeknou jiní“ (Steigerwald, MF, DNES, 16. 6. 2003).
Legitimitu euroskepticismu přiznává svým textem také Petr Kužvart v Právu: „Stojí 200
miliónů ze státních prostředků - a odpůrci nedostali na svou kampaň nic. Za tyto peníze
nás z billboardů vítají v Unii virtuální "obyčejní" lidé z členských zemí. Neuvěřitelné!
Tady se postupuje stejně jako v komerční reklamě, vytvářející virtuální pseudoideální,
účelově vyspekulovanou iluzi světa“ (Kužvart, Právo, 12. 6. 2003).
Stejný rámec nalezneme také v HN, kde Loužek píše, že „největší nespravedlností jsou
nerovné prostředky na kampaň zastánců a odpůrců vstupu. Ačkoli pádné argumenty
mají obě strany, prostředky byly rozděleny nerovně: Zatímco vláda má k dispozici dvě
stě miliónů korun, za něž vyplácí honoráře umělcům, médiím a public relations
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agenturám, odpůrci vstupu jsou odkázáni na nadšení a dobrovolné dary příznivců a
poté legitimitu euroskepticismu explicitně přiznává: Není důvod, aby na odpůrce vstupu
bylo nahlíženo jako na podezřelé, nebo aby byli označováni za extremisty či
nedemokraty. Podstatou referenda je otevřená otázka. Vybírá se ze dvou alternativ,
které mají stejnou demokratickou legitimitu. Nedopusťme, aby se z referenda stala jen
slavnostní formalita“ (Loužek, HN, 13. 6. 2003).

Euroskepticismus není legitimní
Častěji bylo sugerováno, že euroskeptický postoj legitimitu nemá. To naznačuje ve
svém článku v Právu například Lukáš Bek, když se ptá, „zda prezidentský pár řekne
nemilované Unii své ano, nebo se přidá k protiunijním disidentům z ODS, jako je
Klausův oblíbenec Martin Říman“ (Bek, Právo, 6. 6. 2003). Nebo také: „Co teď udělají
představitelé ODS, kteří se postavili zásadně proti vstupu? Uvědomují si, že se postavili
proti vůli svých členů? Nepochopitelný je pro mne postoj prezidenta, stejně jako Jana
Zahradila. Ten kritizuje vše kolem EU, ale chce se stát poslancem Evropského
parlamentu“ (Ludvík, MF DNES, 16. 6. 2003).
Že je i pouhá kritika problematizována, názorně vystihuje Sodomka v HN: „V Česku
chodí po kraji podivíni volající ANO, ALE! Jako by se hlasovalo také o tom "třetím".
Ale protože těch pánů není málo (…), nezbývá než se té staré dobré Evropě divit, že si
podobné pány chce dnes posadit do kožichu“ (Sodomka, HN, 6. 6. 2003).
Rámec ano, ale
V MF DNES byly nalezeny také články, které euroskepticismu přiznávaly určitou
oprávněnost, ale nakonec se přikláněly spíše k variantě vstupu. Viliam Buchert
například den před referendum napsal: “Pokud prezident Václav Klaus například říká,
že ztratíme postupně část své suverenity, je nemístné to bagatelizovat. Některé návrhy k
tomu skutečně směřují. Když na druhou stranu euroskeptici tvrdí, že na vstup do unie
finančně doplatíme, tak neříkají pravdu” (Buchert, MF DNES, 12. 6. 2003). Rámec se
objevuje i v Právu: “Víte, hlasy proti i lidi, od kterých budou pocházet, chápu, protože
to samozřejmě nějaké problémy přinese. Ale jak já říkávám: Vývoj nezastavíš. Těch lidí,
kterým vstup do EU přinese daleko výraznější možnosti uplatnění, bude přece ohromné
množství” (Tluchoř, Právo, 13. 6. 2003).
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Oprávněnost kritiky částečně přiznává například Zach: “Vstup do EU přinese patrně i
své nevýhody, avšak proces přistupování do evropských politických a ekonomických
struktur nám do budoucnosti jedině pomůže” (Zach, HN, 12. 6. 2003).
Euroskepticismus jako ojedninělý jev
Tento rámec zdůrazňuje, že kritiků EU, v tomto případě zejména odpůrců vstupu, není
mnoho, a snaží se vzbudit dojem, že referendum je v podstatě předem rozhodnutá
záležitost a tím voliče, kteří váhali, zda k referendu přijít a hlasovat proti vstupu, od
jejich případné účasti odradit. Podle Práva „sázkové kanceláře přirovnávají šance
odpůrců vstupu České republiky do Evropské unie k naději tenisty ze třetí stovky
žebříčku na vítězství nad světovou jedničkou“ (šot, MF DNES, 7. 6. 2003). Právo také
informuje, že na protest proti EU, který svolalo občanské sdružení Občané proti EU
„chyběli zpočátku dokonce i pořadatelé. Na místě byl jen hlouček novinářů“ (Na protest
proti EU přišli jen novináři, MF DNES, 9. 6. 2003). Hospodářské noviny pak odpůrce
počítají na desítky: „Na pražském Staroměstském náměstí se v sobotu sešly dvě desítky
odpůrců vstupu Česka do EU” (Odpůrci rozšíření EU protestovali, HN, 9. 6. 2003).
V článcích publikovaných v tomto období bylo tento rámec možné identifikovat také
v souvislosti s tehdy probíhajícím Konventem. „Byl to ojedinělý hlas. Mezi členy
Konventu převládalo nadšení“ (Mocek, MF DNES, 14. 6. 2003).

Euroskepticismus jako hrozba
Tato skupina rámců prezentuje euroskepticismus jako proud, jehož následování by
mohlo (případně zcela jistě bude) mít pro někoho, většinou pro určitou zemi, negativní
důsledky. Skrývá v sobě čtyři podřízené rámce, a to hrozbu ekonomických důsledků,
hrozbu izolace země, rámec EU nebo Rusko a rámec ohrožení bezpečnosti.
Rámec ekonomických důsledků
Texty obsahující tento rámec se snaží vyvolat dojem, že případný nevstup (nebo i
samotná kritika) může mít negativní ekonomické dopady, protože „nevstoupit do unie
znamená, že nezaměstnanost bude ještě vyšší a hospodářský růst ještě nižší. Nebyli
bychom ani místem atraktivních investic, protože investoři chtějí investovat na velkém
trhu, ne na malém. Pokud zůstaneme mimo EU, nezmenšíme odstup mezi námi a unií tento rozdíl by mohl jen růst“ (Mocek, MF DNES, 6. 6. 2003). Právo tato rizika
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zdůrazňuje ještě varovnějším tónem a přirovnává případné odmítnutí vstupu k válečné
katastrofě: „Dlouhodobé grafy mimo jiné ukazují, že ekonomiky v delších obdobích vždy
rostou. Delší než krátkodobé propady jsou vždy způsobeny katastrofami. Například
druhou světovou válkou. Zamítnutí vstupu do EU u malé a otevřené ekonomiky by
mohlo mít podobný dopad“ (Pospíšil, Právo, 9. 6. 2003). Podobně varují den před
referendem i Hospodářské noviny: „Co by se stalo, kdybychom se v roce 2004 členským
státem EU nestali? Pravděpodobně by se od nás začaly stahovat některé zahraniční
firmy, které již v době své investice počítaly s tím, že budeme členy unie (...) důsledky
nezařazení Česka do bezcelního systému EU by se staly pro český průmysl zničující. To
jsou důvody, které hovoří dostatečně pro podporu kladných hlasovacích lístků v
červnovém referendu“ (Zach, HN, 12. 6. 2003).
Rámec izolace
V tomto případě je hrozbou izolace země, která by po případném záporném výsledku
referenda zůstala izolována uprostřed Evropy. To platilo pro polské referendum: „Pokud
bychom zůstali mimo unii, byli bychom zatlačeni na okraj Evropy, evropské politiky.
Potom by Polsko už mnoho neznamenalo“ (Mocek, MF DNES, 6. 6. 2003), i v případě
referenda českého: „Česká republika je teď ze všech stran obklopena unijními zeměmi.
Stačí pohled na mapu, aby bylo jasné, že případné ne v referendu znamená politickou a
hospodářskou izolaci (Komárek, MF DNES, 9. 6. 2003). Izolací hrozí ještě první zprávy
z volebních místností: „Většina volících pro vstup před volební místností v Botičské ulici
na Praze 2 odpovídala: nechceme zůstat ostrovem. Mladá paní, která byla vyzvednout v
nedaleké škole svou ratolest, řekla: "Už jenom geograficky, dovedete si představit ten
nepatrný ostrůvek, zvláště, když všichni naši sousedi do EU jdou?” (První den jsme
volili ANO, Právo, 14. 6. 2003).
Jako alternativa této izolace je pak nabízen příklon k Rusku (rámec EU nabo Rusko),
neboť jako malá země nemůžeme existovat mimo nějaké nadnárodní uskupení. „To
budeme coby chudý a malý stát, zatím málo demokratický, fungovat sami proti všem
uprostřed Evropy? Máme možnost se přidat k Západu, nebo k Rusku. Co je asi
vhodnější?“ (Res, MF DNES, 10. 6. 2003).
Rámec ohrožení bezpečnosti
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Ohrožením bezpečnosti země argumentuje v Právu Kohák, když píše: „Odmítnutím
vstupu hlasujeme pro Evropu svrchovaných států, kde posledním rozhodčím jsou
zbraně. (…) Na poli válečném nám ta slavná svrchovanost byla málo platná. Rozhodlo
se o nás bez nás. Tentokrát se můžeme rozhodnout sami (…) Chceme Evropu válčících
svrchovaných států, kde rozepře řeší moc? Nebo Evropu sdílených zákonů a hodnot,
vzájemné úcty a dobré vůle, kde rozpory řeší smír? Vstupem do Evropské unie se
připojujeme k Evropě spolupráce a míru“ (Kohák, Právo, 14. 6. 2003).
Rámce vztahující se k osobám kritiků
V takto rámcovaných textech je euroskepticismus většinou zlehčován či zjednodušován
formou znevěrohodnění, případně zesměšnění osoby, která euroskeptické postoje
zastává. Řadíme zde rámec euroskepticismu bez argumentů,
Euroskepticismus bez argumentů
Tento rámec podsouvá představu, že odpůrci vstupu nemají tento svůj postoj podložen
žádnými argumenty. „S tím, jak se hlasování blíží, je víc než kdy předtím slyšet
bubnování eurokritiků a odpůrců členství. Nejen že do bubnů mydlí razantněji, česká
ušiska tomu začala také trochu ochotněji a pozorněji naslouchat. Nemají přece jen s tím
Bruselem, prolezlým socialismem a byrokraty usrkávajícími třešňové pivo, pravdu?
Není ne lepší než ano? Oni bruselobijci a eurostřelci nakonec v mnoha věcech pravdu
mít mohou. Ani jeden z nich však doposavad nepředložil jediný, skutečně podstatný
argument, proč by Česko do unie nemělo vstupovat“ (ŠIMŮNEK, MF DNES, 11. 6.
2003). Euroskepticismus tak vlastně nemusí být skutečným euroskepticismem, může
být jen předstíraný, přičemž cílem kritika je něco zcela jiného: „Řekněme si na rovinu:
pro spoustu probudivších se eurokritiků, jako je třeba Ivan Langer, se referendum stalo
jen viditelnou příležitostí, jak napumpovat povážlivě ochablé politické svalstvo“ (ibid.).
Rámec byl častý také v Právu, kde například Alexand Mitrofanov píše: „Jsou to
argumenty, které by na rozdíl od polského Nowaka podepsal leckterý český Novák.
Navíc by si postěžoval, že mu politici nezajistili dobrou kampaň před referendem a - což
už je česká realita - kvůli tomu, na just těm nahoře, bude hlasovat proti vstupu. A pokud
by byl Novák v důchodovém věku, patrně by se přiklonil k NE z obav o svou penzi ačkoli mu vláda zaručila, že živořit nebude“ (Mitrofanov, Právo, 10. 6. 2003).
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„Po chvíli k mému stolku přešla těžkým krokem hodně bývalá mánička. "A co ty?" řekla.
"Jsi pro anebo proti?" "A co vy?" odpověděl jsem otázkou. "Co mi vykáš?" urazila se
mánička. My bývalé máničky si tykáme, vzpomněl jsem si. "Já myslím vy - jako vy tam u
toho dlouhýho stolu," omluvil jsem se. "No to je přece jasný," řekla mánička. "To chce
klid. Hlavně se tam nehnat. Jen si všimni, jak teď, chvíli před referendem, všichni
dolejzaj. Třeba ten komisař Evropský unie s těma tlustejma brejlema. Jezdí v Plzni
tramvají a dává si vepřoknedlozelo, i když je určitě vegetarián. Nejdřív dělali drahoty
oni a teď je musíme dělat my. Musíme vyšponovat cenu! Chápeš?" “ (Šrut, Právo, 12. 6.
2003).
Stejný rámec nalezneme i v HN: „Ani ti, kteří říkají, že vstup má i své stinné stránky,
ještě podobný katalog trvalých nevýhod členství v unii nepředvedli (…) Argumenty, že
se plíživě šíří nějaká cesta k superstátu, jsou důkazem toho, že vlastně žádný
protiargument není“ (Holecová, Holub, HN, 12. 6. 2003).
Určitým podrámcem by v tomto případě mohlo být také spojování euroskepticismu se
zabýváním se různými banálními problémy: “Pusťme z hlavy tvarůžky a tuzemák spolu
se vším, co do generace stejně zapomeneme” (Kohák, Právo, 14. 6. 2003) nebo “Když
poslouchám argumenty odpůrců vstupu do EU, jak brání vlast, jak naříkají, že bude
málo peněz a nebudou znojemské okurky, syrečky a rum, málem se zdá, že se hrneme do
žebroty“ (Vodňanský, HN, 9. 6. 2003).
Rámec nečistých úmyslů
V uplatňování tohoto rámce je viditelná snaha kritiky znevěrohodnit a přisoudit jim ne
zcela čisté úmysly. Euroskeptici jsou tak v souvislosti s referendem prezentováni jako
určití potížisté, případně je odmítání vstupu z jejich strany spojeno s obavami, že na ně
bude „více vidět“. „Komunisté - jediná parlamentní strana stavící se proti vstupu do EU
- se pak snaží všemožnými způsoby odradit voliče, aby šli k urnám. Předseda strany
Miroslav Grebeníček včera zpochybnil samo referendum (...) Pak dodal poměrně vážné
obvinění. "Nedá se vyloučit, že dojde k pokusům o zmanipulování referenda," prohlásil
a dodal, že s tím mají komunisté své zkušenosti. Svá tvrzení však nebyl schopen podložit
důkazy“ (Grohová, Dolanský, MF DNES, 6. 6. 2003). A obdobně „čeští euroskeptici
jsou připraveni zpochybnit platnost referenda o vstupu země do Evropské unie u
Ústavního soudu“ (Kampaň k soudu, MF DNES, 12. 6. 2003). Hospodářské noviny zase
píší, že „anonymní letáky odsuzující vstup Česka do EU našli počátkem týdne ve
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schránkách občané Kyjovic na Opavsku“ (Letáky vyzývají k odmítnutí unie, HN, 12. 6.
2003).
Že je euroskepticismus spíš obavou o to, že se v unii nebude tolik dařit nejrůznějším
podvodníkům zmiňuje také Sodomka v HN: „…nám nezbývá než říci: "in nova fert
animus", ať čerstvý vítr nás do Evropy nese, velké společné vlasti lidu regionů, nechť
zahradí cestu provinčním papalášům, kteří správně cítí, že v tom velkém kotli pro ně
prostoru podstatně ubude“ (Sodomka, HN, 6. 6. 2003). Nebo také v Právu: „Mějme také
na paměti, že ti, co rozvoj této země zastavili, dnes mávají lístkem NE a ohánějí se
argumenty čpícími starobou“ (Špidla, Právo, 14. 6. 2003).
Tento rámec byl poměrně častý. HN rovněž píší, že „kvalita života se vstupem do EU
zhorší lidem, kteří se pohybují po hranách zákonů a kteří využívají nefunkčnosti
stávajících institucí. Příliš se zřejmě nezmění lidem zcela pasívním. Většině ostatních se
zvýší“ (Nekvasil, HN, 13. 6. 2003) nebo „Občanští demokraté by navíc neměli v unii na
růžích ustláno. Mají zde pověst populisticko-nacionalistické strany, což jim na prestiži (i
významu) nepřidává. Vstup do EU by zároveň nutně vedl k legislativnímu zpřehlednění
našeho podnikatelského prostředí a projasnění vazeb mezi vysokými politiky a
podnikateli. To vážně ohrožuje byznysmeny typu Viktora Koženého, Miroslava Macka či
Vladimíra Železného, s nimiž měly špičky ODS nadstandardně přátelské vztahy“
(Vaněk, HN, 13. 6. 2003). Tento rámec zřejmě nejpregnantněji vystihuje poslední věta
komentáře Josefa Kamana v den referenda v HN: „Buďme skeptičtí vůči euroskeptikům,
kteří hájí suverenitu jen pro sebe“ (Kaman, HN, 13. 6. 2003).
Rámec zesměšnění
V řadě textů byla patrná snaha kritiky zesměšnit, a tím oslabit jejich kritiku.
“Ti, kteří mají k EU odtažitý vztah, mezitím získali punc zakázaného ovoce. A tak
předkládají k věření leccos. Spolupracovník prezidenta Václava Klause (…) Petr Mach
proto otiskl v květnovém čísle šestého ročníku svého bulletinu Laissez faire i následující
řeč o proslaveném balení koblih: "Ministryně Součková nezadržitelně směřuje, v zájmu
ochrany spotřebitele, ke zřízení sítě státních jídelen severokorejského typu se
standardizovanými vědecky sestavenými sterilními potravinovými příděly." Ha, ha, ha.
Komisař Günter Verheugen si, jak nedávno řekl, v Unii kupuje i nebalené pečivo. Já
také, i když nepoměrně méně často. Něčeho ale máme v Česku nadbytek. Richard Falbr

113
se na Prvního máje strefil, když varoval před euroburany. Není ten euroSARS
nakažlivý? (Dengler, Právo, 7. 6. 2003). Zesměšněn byl také Ivan Langr: “Vítězství za
originalitu však bezesporu patří Ivanovi Langerovi za jeho ne natvrdlé. Jisté je, že ani
jeden z jeho dvou titulů není z filozofie, neboť již za starého Říma platilo: kdybys mlčel,
byl bys filozofem” (Vízek, Právo, 14. 6. 2003).
“Poslanec Jan Zahradil velmi často hájíval suverenitu Česka vůči Evropské unii. Když
však přišlo na činy, sjela mu suverenita z úst do kalhot. Zastupuje totiž českou
Sněmovnu v bruselském Konventu pro budoucnost. A když na Konventu nebylo po jeho,
prostě utekl. Chrabrý to bojovník. Vzpomeňme, až příští rok budeme volit poslance do
Evropského parlamentu. S blížícím se referendem stávalo se ze suverenity jakési
zaklínadlo. Skloňovalo se tak mocně, až se divím, že nevznikly hospody U suverenity či
hudební skupina Suverenita. Oháněli se jí a ohánějí většinou lidé, kteří se bojí, že jejich
"kvak" se po našem vstupu do Unie už neponese nad českým rybníčkem tak suverénně
jako dosud” (Hanák, Právo, 14. 6. 2003).
“Tak jsme v tom. Ani věčný chlapec Langer, ani věčný reptal Zahradil, ani soudruh
Grebeníček na věčné časy nám to nevymluvili. Ba dokonce ani hamletovský - "S
Evropou být či nebýt, toť otázka" - zpěvák Ledecký. Už v tom lítáme” (Šrut, Právo, 19. 6.
2003).
“Stínový ministr Martin Říman se podílel spolu s dalšími členy či sympatizanty ODS
(například ekonomem Petrem Machem a ředitelem Národní galerie Milanem Knížákem)
na knize s názvem "Ne, ne, ne! Jediná pozitivní volba". Argumenty autorů adekvátně
podpořil pubertální kosočtverec vytvořený ze žlutých hvězdiček s podlouhlými,
vertikálně uspořádanými písmeny EU uprostřed. Smutný štít ubohosti moderní české
politiky, který výrazně překonal i zpatlanou vládní kampaň” (Vaněk, HN, 13. 6. 2003)

Euroskeptici jsou extremisté, nacionalisté či populisté
Jedná se o rámec, který na osoby kritiků útočí zřejmě nejsilněji. Prezentuje je jako
extremisty, nacionalisty či populisty. Například Klíma píše v MF DNES: „Kdo je v
táboře odpůrců vstupu? Komunisté. Tradiční sbírka českých němcožroutů, kteří opět
vylezli zpod kamenů, aby nás varovali před teutonskou rozpínavostí a sudetoněmeckou
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perfidností. Dále jsou tu odpůrci s názvy Národní myšlenka, Vlastenecká fronta, Lipový
kříž nebo Národní sjednocení. To není společnost, kde by se slušný člověk chtěl
dobrovolně ocitnout“ (Klíma, MF DNES, 10. 6. 2003). Jako populisty označuje kritiky
například Alexandr Mitrofanov („populisté typu Ivana Langera a Martina Římana“
(Právo, 10. 6. 2003) nebo Jiří Dienstbier: „populisté jako Le Pen, Buchanan nebo
Haider agitují proti moci institucí vzdálených lidem“ (Právo, 13. 6. 2003).
Z populismu obviňuje kritiky unie i Veis v HN: „A proč nám paní Bobošíková pořád
ukazuje na kameru zjednodušený plánek rozevřených rodidel, vyvedený na obálce
euroskeptického sborníku "Ne, ne, ne" v barvách a ze symbolů EU. A proč přitom z
chudáka pana Topolánka páčí, jestli ví, proč to udělali. Kdyby víc četla, věděla by
sama: klasik moderní americké literatury Kurt Vonnegut má v několika knihách postavu
jménem Kilgore Trout, jehož sci-fi romány nakladatel rovněž opatřuje obrázky
rozevřených rodidel, a to dokonce obrázky nejen symbolickými. Protože se to líp
prodává i těm, které sci-fi nezajímá, informuje“ (Veis, HN, 12. 6. 2003).
Rámec můžeme najít i v následujícím komentáři HN: „Ale třeba jsme slavili spíš vlažně,
tím hlubší a trvalejší je vnitřní radost, protože výsledek referenda jako by rovnal křivé
zrcadlo, nastavované nám médii; mediální obraz české společnosti je totiž k zvracení
odporný: Ukazuje nám manuální ignoranty, tupé ženy, rasistické maloměšťáky,
mentálně slabé důchodce a silnou komunistickou stranu, s níž je třeba počítat“
(Berková, HN, 18. 6. 2003).
Často byl zmiňován také přehnaný nacionalismus: „Když čtu v novinách některé
komentáře "hrdobců", kteří ostentativně dávají najevo svůj odpor k evropskému
společenství a - bylo-li by to u písemných projevů možné - hlasitě vykřikují, že do urny
vhodí svůj lístek s tučně zaškrtnutým NE“ (Wagner, MF DNES, 13. 6. 2003). Tento jev
se vyskytoval i v Právu: „Poláci si zvolili Evropu a tím i odmítli nacionalismus a řekli
‚ne` populismu“ (Evropa přivítala polské ANO pro unii, Právo, 10. 6. 2003).
„Někdo volil ano, někdo ne. Kamera běžela a Hamlet Ledecký zpíval, že to "nikdy
nevzdá". Ledecký volil ne, a ať říká, co říká, je z jeho ne cítit také nostalgie po troskách
staré rozbité Evropy a kopání za bubáky, kteří straší v jejich kapsách“ (Rudiš, Právo,
17. 6. 2003).
Nacionální notu zmiňuje rovněž Venclík v HN: „Brnkání na strunu národovectví a
opožděný obrozenecký duch má zřejmě přivábit budoucího voliče ke straně, která v
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rozhodný okamžik před referendem hájila národní zájmy“ (HN, 6. 6. 2003) a jako
nacionalisty (a populisty) označuje polské euroskeptiky článek z 6. června 2003:
„Nespokojenost se projevuje růstem podpory populistických stran, které se v kampani
před referendem snažily hrát na nacionalistickou a katolickou strunu a popisují Brusel
téměř jako sídlo antikrista a centrum socialismu. Největší odezvu našly ve východní
části Polska, kde žije nejvíce malých zemědělců. Ve třech tamních vojvodstvích (krajích)
je také nejvíce těch, kteří jsou proti integraci do Evropy“ (Ehl, Rulíková, HN, 6. 6.
2003).
Rámce, které spojují euroskepticismus s určitou skupinou lidí
Texty rámcované tímto způsobem líčily euroskepticismus jako postoj spojovaný se
skupinou lidí, které mají nějaké společné (většinou demografické) charakteristiky.
Jednalo se o staré lidi, tzv. obyčejné lidi a skupinu sociálně slabých.
Euroskepticismus jako doména starých
V rámci tohoto rámce bylo jednak předpokládáno, že skeptičtí jsou ke vstupu častěji
starší lidé, tedy pokud se někdo cítí mladě, měl by hlasovat pro vstup, jednak bylo často
odkazováno také na děti a mládež, když se apelovalo na hlasování pro vstup, což má
zajistit šťastnou budoucnost našim dětem – „neberme svým hlasováním šanci mladým protože ti nám to nikdy neodpustí“ (Mocek, MF DNES, 6. 6. 2003). Euroskepticismus
byl v tomto případě prezentován jako strach ze změny, z neznámého, který je obvykle
typický právě pro starší generace, neboť „mladí chlapci a děvčata se Evropy nebojí. Ale
vědí, že u jejich rodičů a prarodičů je to jinak“ (Mocek, MF DNES, 6. 6. 2003). Právo
například komentovalo výsledky polského referenda takto: „Varšavské ulice v neděli
večer a také po půlnoci ovládli stoupenci Evropské unie, kteří neskrývali euforii z
výsledků referenda. Dominovali mezi nimi mladí lidé, cituje pak jednoho z oslavujících,
který říká "Podpořil jsem vstup do Unie - ne proto, že je tak bezvadná, ale přesto, že je
tak prachbídná. Hodně mě ovlivnili odpůrci. Jejich pradědové se báli železnice, jejich
dědové se děsili elektřiny, jejich rodiče dlouho odmítali auta a oni taky musí něco, co je
leká," “ a na závěr dodává, že „po těch, které rozesmutnilo, že největší kandidátská země
vstoupí do EU, nebylo na ulicích ani vidu. Kromě staršího zmateného muže, který ze
setrvačnosti rozdával už zbytečné církevní letáky a donekonečna si pro sebe opakoval:
"Polsko ano, Unie ne."“ (Křížová, Právo, 10. 6. 2003). Mitrofanov se na polské
referendum rovněž odvolává, když píše: „A kdyby starší lidé svým NE nechali své

116
potomky na izolovaném ostrově, vděčnosti by se od nich asi nedočkali. Polští senioři to
pochopili“ (Mitrofanov, Právo, 10. 6. 2003). Kohák pak odkazuje dokonce na několik
příštích generací – „Rozhodujeme se za sedm generací svých potomků. Rozhodněme
podle toho“ (Kohák, 14. 6. 2003). Tento poměrně častý rámec se vyskytoval také v HN:
„Zcela jistě se nechystáme vstoupit pouze na určitý čas. Význam členství tedy posuzujme
z časových perspektiv, kam dnes vůbec neumíme dohlédnout. Z tohoto pohledu se nám
budou jevit podmínky přijetí sice důležité, ale již mnohem méně. Mluvíme o tom, že
vstupujeme ve prospěch našich dětí, ve skutečnosti však patrně vnuků, pravnuků a
dalších“ (Wilhelm, HN, 12. 6. 2003).
„Mladí hlasovali pro, neboť vidí v unii možnost pro to, jak najít práci, jak cestovat, jak
pomoci svým rodinám. A ti starší, pokud překonali strach z neznámého, kterým pro ně
unie bezesporu byla, tvrdili: Pro nás už ne, ale pro naše děti to bude znamenat lepší
budoucnost. Jaká bude odpověď v Česku? “ (Ehl, HN, 13. 6. 2003).
A na závěr citace Sodomky v Hospodářských novinách: „O věcech podstatných lidé
rozhodují tím poznávacím a současně volním orgánem, jímž je srdce, to Pascalovo, ne
to z poutě. Někteří srdcem zapáleným pro věci nové, nesoucí naději, vedoucí kupředu,
ven z ulity, z provinčnosti, ven ze starých zapšklostí a předsudků. Známe tyto lidi a
potkáváme je, rádi s nimi sedíme a hovoříme. A pak jsou ti druzí, kteří srdce nemají,
povídají, že co by kdyby, lidi, které bychom mnozí rádi nechali za sebou, mezi
Běloruskem a Moldávií“ (Sodomka, HN, 13. 6. 2003).
Euroskepticismus jako doména obyčejných lidí
Podobně jako u starých lidí, jsou zde pro změnu euroskeptici vyobrazováni jako lidé
tzv. obyčejní. „To jako mám bejt hlady? - Jo, to jako máš bejt hlady. - A proč? Poniváč budeš za tejden hlasovat pro bruselský mučitele lický přirozenosti a národni
suverenity. A já se zařekla, že takovýmu škůdcovi meltu neuklohnim a neuklohnim. - To
je jako vydíráni, matko? - To je svobodný vyjádření mýho postoje k tý vaší
zkorumpovaný socialistický vorganizaci bruselský. Kam deš, Bruseli? - Do hospody. Tak to má bejt vodpověď na mou hozenou rukavici k diskuzi?“ (Komárek, MF DNES, 7.
6. 2003).
Stejný rámec se objevuje také v Právu: „"Pro levnější pivo jsem volil ne," chlubil se
Míša, ale jeho hlas se už utopil v kalíšku kořalky. Přidal se i další Jaroslav, řečený
doktor: "Bude nám to k h..., víc nevýhod než výhod, mě nikdo nepřesvědčí."“ (Růžička,
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Právo, 16. 6. 2003) i v Hospodářských novinách: „Upřímně řečeno, nemálo lidí se bude
dnes a zítra rozhodovat ne podle obtížně uchopitelného pojmu typu národní zájem, ale
jen a jen podle toho, co se domnívají, že vstup do EU bude znamenat pro ně. Pro jejich
peněženky, možnosti a vůbec životní styl. Je jasné, že pak se nutně rozchází v názorech
zemědělec či hutník, a vysokoškolák, který si už třeba vyzkoušel studium v zahraničí,
cestuje po světě a umí alespoň jeden cizí jazyk“ (Polanská, HN, 13. 6. 2003).
Hospodářské noviny tento rámec užívají i v souvislosti s odmítáním eura, když Beránek
píše: „Obchodníci a průmyslníci by sice euro v ostrovním království rádi přivítali, ale
prostí občané, nebo většina těch, kteří nejpozději v roce 2006 budou rozhodovat u
volebních uren o dalším osudu labouristické vlády, nedají dopustit na libru“ (Beránek,
HN, 11. 6. 2003).

Euroskepticismus jako doména sociálně slabých
„Pětasedmdesát procent lidí z malé obce Županovice na jihovýchodě okresu Jindřichův
Hradec řeklo unii své ne. Ve vsi (…) je každý druhý ze čtyřiceti obyvatel bez práce.
Když někdo zaměstnání získá, nosí domů několik tisícovek“ (Dvořák, MF DNES, 16. 6.
2003). Tímto způsobem prezentují euroskepticismus i HN: „Úzké pruhy políček se
táhnou od silnic daleko do kraje. Hospodářství jsou daleko od sebe, většina domů je
neomítnutých. Vesnice Bystrzyca leží asi dvacet kilometrů na severovýchod od polského
Lublinu. (…) Východ Polska je baštou zemědělců, nejchudší regiony budoucího státu
EU leží právě tady. Pokud jsou peníze z unijních fondů někde potřeba, tak je to tady.
Zdejší obyvatelé byli k víkendovému referendu velmi obezřetní. Největší počet těch, kteří
nepůjdou hlasovat nebo do urny vhodí zakřížkované ne, měl být podle prognóz zde“
(Ehl, Rulíková, HN, 9. 6. 2003).
HN dale popisují obec, ve které byla polovina obyvatel proti vstupu následovně: „Na
jednu stranu rozlehlé bezcelní zóny, výstavné noční bary s erotickými službami,
opravené vinné sklepy, penzióny a restaurace. Ale také rozbité a úzké silnice, nedostatek
peněz na jejich opravu, chybějící služby a tisíce lidí bez práce“ (Fránek, HN, 18. 6.
2003).
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4.4.3.2 Rámcování euroskepticismu – podpis LS
V textech v období podpisu Lisabonské smlouvy byly uplatňovány následující rámce:
alternativní rámce legitimní vs. nelegitimní euroskepticismus, euroskepticismus jako
ojedinělý jev, skupina rámců útočících na osoby kritiků (zesměšnění, euroskepticismus
bez argumentů, rámec nekalých úmyslů a extremismu, nacionalismu a populismu) a
konečně rámec hrozby. V tomto případě byla ovšem hrozba prezentována jako ztráta
prestiže, případně jako důsledky nepřijetí Charty.
Stejně jako při referendu, se i zde objevila dvojice alternativních rámců legitimní vs.
nelegitmní euroskepticismus.
Euroskepticismus je legitimní
Legitimita byla zmiňována v souvislosti s oprávněným nárokem prezidenta nepodepsat
Lisabonskou smlouvu. Alternativní rámec byl však napříč deníky častější. “Naproti
tomu Václav Klaus tímto vlakem vůbec jet nechce. A má na to právo. Je svobodným
občanem nezávislé a svrchované České republiky a nikdo nemá právo poroučet mu, co
má dělat (…) “Když je potřeba reformovat EU, také létají třísky. Změny se prostě
udělat musí. Za každou cenu. Ale zajímají vůbec vrcholné představitele Unie pojmy jako
demokracie, svoboda slova a právo na vlastní názor, nebo se historie bude znovu
opakovat? Nezpochybňuji nutnost reformovat Evropskou unii. Jsem ale zásadně proti
tomu, aby „bruselský“ nebo „stockholmský“ diktát Václavu Klausovi nařizoval, jaké
názory má zastávat, co si smí a nesmí dovolit. Jako občan svrchovaného státu stojím
pevně za svým prezidentem a plně respektuji jeho názor, přestože s ním nutně nemusím
souhlasit” (David, MF DNES, 26. 3. 2009). Stručně to vystihuje i Martin Komárek,
když píše, že “máme právo na svého Klause” (Komárek, MF DNES, 31. 10. 2009).
K tomuto rámci bychom mohli volně přiřadit také promluvy, které kritické argumenty
považují nejen za legitimní, ale rovněž za oprávněné, jako např. Komentář Petra
Schnura: “Kauza landsmanšaft představuje lakmusový papírek ve zkumavce české
politické kultury. Vstoupí-li Lisabon v platnost, nenastane evropský ráj na zemi, ale
naopak tvrdý boj o pozice. Je otázkou, jak se k tomu postaví ti, kteří se za přijetí
smlouvy bezvýhradně postavili. Abychom zase jednou nemuseli svádět vinu na druhé a
básníci nepsali opět díla o tom, jak „zvoní zrady zvon“” (Schnur, Právo, 26. 10. 2009).
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Euroskepticismus není legitimní
Alternativní rámec nejčastěji zdůrazňoval nutnost prezidenta smlouvu podepsat.
Prezident již zůstal posledním státníkem, který nepřipojil svůj podpis a musí tak učinit
co nejdříve. “Zvítězila totiž i šestadvacítka. Sice zapanáčkovala, když krotitel s knírkem
máchl bičem, ale za malé ztrapnění získá mnohem víc. Český prezident totiž ztratil
morální právo Lisabonskou smlouvu nepodepsat” (Komárek, MF DNES, 31. 10. 2009).
Vyzdvihována byla také neústavnost takového jednání: “V českém ústavním systému
nemá ale už prezident ani co sjednávat, natož pak za zády vlády. Prezidentovo pověření
je tradiční a dnes fakticky povinné. Je totiž ústavně neodpovědný. Abych to Švédům,
kteří si spletli adresu Strakovky s Hradem, přiblížil: prezident je jako Karel XVI.
Gustav, král Švédska, Gótů a Venedů, jak zní jeho titul. Prezident je ale součástí vládní
moci, je podřízen vládě” (Uhl, Právo, 26. 10. 2009).
“Lámal jsem si hlavu, proč premiér Fischer a jeho ministři říkají, že ČR určitě dokončí
ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) do konce roku, a přitom nemluví o mučidlech, která
by vůči prezidentu republiky použili (…) A kdyby byl Václav Klaus nespokojen, že mu
vlastně v Bruselu nevyhověli, a záruka proti Listině základních práv EU by se mu zdála
nedostatečná, pomohlo by veřejné probírání ústavních možností, jak Klause z ratifikace
vynechat. Pod tímto tlakem by se Klaus zřekl myšlenky, že v souladu s neurčitou ústavou
ještě podá, třeba v lednu, návrh ÚS na další přezkum LS, jak mu našeptává jeho černá
duše, milující britské odpůrce LS a EU. A Klaus nakonec podepíše (Uhl, Právo, 29. 10.
2009).
Euroskepticismus jako ojedinělý jev
Tento rámec byl uplatněn například Petrem Honzejkem v HN: “Byl by to srozumitelný
program. Zatím se na něj chytilo jedno procento voličů Strany svobodných občanů. Ta
navrhuje jako alternativu EU čtyřčlenné Evropské sdružení volného obchodu. To se ale
poněkud drolí. Jeden z členů - Island - už podal přihlášku do unie” (Honzejk, HN, 5.
11. 2009) nebo také “Před soud dorazily také dvě desítky demonstrantů na akci, na
kterou zvala i proklausovská Strana svobodných občanů. Byli vyzbrojeni národními
vlajkami a transparenty proti Lisabonské smlouvě” (Kozelka, Homola, Právo, 29.10.
2009).
Právo takto

informovalo o demonstraci v Bruselu: “Jediný hmatatelný signál

nespokojenosti včera v Bruselu dala najevo pididemonstrace několika britských
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konzervativců na podporu toho, aby Klaus Lisabon stejně nepodepsal. Zúčastnilo se jí
patnáct dospělých a tři děti. Nad hlavami jim vlály české vlajky na holích. Na tyči od
smetáku vystrkovali hesla „Nepodepisuj, Václave“ nebo „Nedělej to, Klausi“ (Mocek,
Vilček, Právo, 31. 10. 2009).
Často bylo rámce také užíváno ke zdůraznění faktu, že je Klaus posledním, kdo
smlouvu

nepodepsal:

“Kaczynski

byl

předposledním

prezidentem

celkem

ze

sedmadvaceti hlav států, na jehož podpis se čekalo. Nyní už chybí jen autogram Václava
Klause. Tomu se do toho, jak známo, nechce. Ale zjevně bude muset (Marjanovič, MF
DNES, 3. 11. 2009).
Rámce vztahující se k osobám kritiků
Z této kategorie rámců byly identifikovány rámce euroskepticismu bez argumentů,
rámec nekalých úmyslů, zesměšnění a extremismu, nacionalismu a populismu.
Euroskepticismus bez argumentů
Do tohoto rámce můžeme zařadit také články, ve kterých jsou zpochybňovány Klausovy
obavy a tedy jeho postoj je prezentován jako nepodložený. “Předzvěstí bylo nedělní
tvrzení britského konzervativce Kennetha Clarkea. Ten v rozhovoru pro deník Times
prohlásil, že Klausova obava z prolomení Benešových dekretů je „nejnesmyslnější
argument o Lisabonské smlouvě“, jaký kdy slyšel” (Sodomková, Polochová, MF DNES,
27. 10. 2009, s. 8). Nebo také: “Mnohým hnul žlučí. S podmínkou přišel na poslední
chvíli, a navíc ji opřel o slabý argument. Smlouvu, která má Evropu vrhnout do světa
jako velmoc i s vlastním prezidentem, domlouvali osm let a stále není jisté, jestli
projde” (Koubová, MF DNES, 30. 10. 2009).
Tento rámec se týkal i senátora Oberfalzera z ODS, který patřil k hlavním kritikům
smlouvy: “Nepříjemné otázce se v pořadu nevyhnul ani Oberfalzer. Ten přiznal, že
smlouvu stránku po stránce nepřečetl, a pak se hned snažil odvést pozornost jinam”
(Vlček přiznal: Celé jsem to nečetl, MF DNES, 29. 10. 2009). Stručně to v MF DNES
ve shrnuje Zuzana Roithová, když píše: “hraje se s emocemi a o emoce, nikoli s
argumenty o fakta” (Roithová, MF DNES, 2. 11. 2009).
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Rámec nečistých úmyslů
I tento rámec byl spojován především s V. Klausem. “Paroubek nemůže říkat, že
nevěděl, o co jde. Už před dvěma týdny ho mnozí varovali, aby neskákal Klausovi na
špek. Pozor, prezident jen odvádí pozornost k Benešovým dekretům, ve skutečnosti mu
jde o něco jiného: zlikvidovat celou Listinu základních práv a svobod EU. Dokument,
který podle Klause plíživě zavádí socialismus” (Dolejší, Šťastný, MF DNES, 31. 10.
2009). Stejný rámec užívá I Petr Uhl v Právu: “Bude-li se to veřejně rozebírat, Klaus
podepíše. Destabilizace jeho postavení mu totiž na srdci leží – na rozdíl od destabilizace
poměrů v ČR, kterou vyvolal” (Uhl, Právo, 26. 10. 2009).
„Myslím si, že mu šlo o to, co od roku 1992 vždy napadal, tedy aby tyto normy nebyly
předmětem úpravy garantované ústavou a ani Lisabonskou smlouvou,“ řekl Štěch.
Klaus už před sedmnácti lety varoval před „zaplevelením“ české ústavy přemírou práv
(…) Něco podobného jako Štěch v rozhovoru pro Právo naznačil i Kocáb. Tento
Klausův záměr vyjmout Listinu ne kvůli dekretům, ale kvůli záruce příliš širokých práv
ve středu neformálně potvrdil i zdroj blízký prezidentovi” (Rovenský, Právo, 30. 10.
2009).
Marjanovič v MF DNES útočí i na nízké pudy, jako je závist: “Řečeno europropagační
mluvou, snad by si to mohl Klaus osladit – třeba tím, že by použil plnicí pero ze zlata a
platiny v hodnotě milionu korun, které loni přijal od firmy Koh-i-noor po svém
znovuzvolení. Přijal ho tehdy bez uzardění. Teď by mohl ukázat, jestli vůbec funguje”
(Marjanovič, MF DNES, 3. 11. 2009).

Zesměšnění euroskeptiků
Také v tomto případě došlo i na zesměšňování názorových oponentů. A tentokrát se
tento rámec objevil rovněž v MF DNES: “Prezidentovi muži tvrdí občas nesmysly.
Třeba, že Václavu Klausovi nebudou k podpisu Lisabonské smlouvy stačit „irské
záruky“. Stačily. Teď kancléř Hájek říká, že cílem Klause je vystoupení Česka z EU.
Tedy normální stowattové žárovky, mezinárodní izolace a nulový vliv (…) Do doby, než
výrok o vystoupení z EU uslyšíme přímo z úst prezidenta, tak bude platit první věta
tohoto textu” (Honzejk, HN, 5. 11. 2009).
Takto popisovala události kolem LS v MF DNES Kateřina Koubová: “Kvůli Klausově
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obavě z prolomení Benešových dekretů se spustila v novinářském zákulisí bruselského
summitu lavina vtipů o tom, kdo koho může v Klausově pojetí evropské Charty práv
žádat o navrácení majetku (…) Proč by se nároky bývalých majitelů měly zastavit v
poválečných Sudetech? Na novináře ze Švédska se sletíme jako vosy. Francouzský
kolega Jean po něm chce, ať zaplatí škody z třicetileté války. O totéž by mohli žádat
Češi” (Koubová, MF DNES, 31. 10. 2009).
Rámec zesměšnění byl v tomto případě v MF DNES skutečně hojně zastoupen.
Marjanovič 3. 11. Napsal: “Vida, malé pero vzalo do svých rukou, pardon hrotu, velké
dějiny. Odmítlo stvrdit to, že Polsko předá část své suverenity do žíznivých a zpupných
bruselských spárů! Však také cena včera během dne rychle stoupala (Marjanovič, MF
DNES, 3. 11. 2009).
Euroskepticismus jako extremismus, nacionalismus nebo populismus
Komárek například 4. listopadu napsal “Zcela racionálně to vysvětlit nelze. V Klausovi
je směs jiráskovského zapadlého vlastenectví, absolutního liberalismu, exhibicionismu a
vypočítavosti. Spolu s vysokou inteligencí, silnou vůlí a dominantním charakterem to
vytváří zajímavou, silnou a nebezpečnou směs. Český prezident se vymezuje, provokuje,
bourá mýty. Byrokratická, těžkopádná Unie je zajímavý soupeř pro „titánský boj“ (…)
Jenže Klaus není titán ani hrdina. Boj končí, když se ukáže síla soupeře. Pak se
prezident vzdává, ale rád si k tomu zanadává. Škoda” (Komárek, MF DNES, 4. 11.
2009).

Euroskepticismus jako hrozba
Euroskeptické postoje v tomto rámci ohrožují prestiž republiky v zahraničí, případně
mají negativní dopady na občany z pohledu vymahatelnosti práva.
Rámec negativního dopadu na občany
V tomto případě se zdůrazňovaly obavy, že pro Klause vyjednaná výjimka poškodí
české občany. MF DNES 30. 10. napsala: “Někteří čeští politici, kteří nepatří mezi
Klausovy zastánce, se už včera ozvali s tím, že vyloučení Česka z ochrany evropskou
chartou lidských práv poškodí české občany (…) Šéf zelených Ondřej Liška hovoří o
oslabení práv českých občanů v EU a věří, že Česko se v budoucnu k listině práv opět
připojí” (Koubová, MF DNES, 30. 10. 2009).
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Rámec ztráty prestiže
Tento rámec se v případě referenda nijak významně neprosazoval, v souvislosti s
podpisem LS byl však poměrně častý. Naznačoval, že obstrukce kolem výjimky z LS a
zdržování jejího podpisu sníží prestiž a věrohodnost ČR v rámci unie. “Prezident je totiž
velmistr politického šachu a ví, že žádný další korektní tah nemá. Kdyby teď obstruoval
okatě dál, nejenže by postavil zemi do pozice ne už nevypočitatelného, ale přímo
věrolomného partnera (...) Pokud Ústavní soud řekne ano a prezident Lisabon podepíše,
prestiž republiky v Evropě neklesne (…) Avšak pokud se vyskytnou další překážky a
obstrukce vůči demokraticky dojednané smlouvě, začne se Unie chovat nepřátelsky.
Vzhledem k tomu, že životním zájmem země je být součástí Západu, budou následky
těžké” (Komárek, MF DNES, 31. 10. 2009).

4.4.3.3 Rámcování euroskepticismu – podpis eurovalu
V textech publikovaných v období referenda o vstupu ČR do EU byly nalezeny tyto
rámce – rámec legitimní a nelegitimní kritiky a dále rámec ano, ale. Kromě toho byl
opět přítomen rámec hrozby a skupina rámců útočících na osobu kritika.
Euroskepticismus je legitimní:
Tyto rámce přiznávají legitimitu kritiky unie. Páral nejen přiznává legitimitu, ale s
kritikou se přímo ztotžňuje: “Ale Miloš Zeman má jistě na svůj eurofederalismus i jeho
včerejší demonstraci právo, stejně jako měl na své postoje právo minulý prezident. Pro
toho byl euroval „absurdním a zrůdným“ a měl pro to dost důvodů, které s ním autor
tohoto textu nepochybně sdílí” (Páral, MF DNES, 4. 4. 2013). Nejčastěji používala
tento rámec (po všechna sledovaná období) MF DNES. Z ní pochází i další příklad:
“Musím navíc konstatovat, že tady v Mladých Bukách bych nebyl s tímhle názorem sám.
Celá diskuse se nevede o tom, že když jsem proti co nejužší unijní integraci, nemám tím
automaticky rád ostatní národy. S kamarádem Josém, socialistickým poslancem z
portugalského parlamentu, vždycky na pivo zajdu rád. Stejně jako třeba s Alexem,
státním tajemníkem z Litvy – a to jsou oba dva ze zemí, které zbankrotovaly a žádaly o
peníze” (Michl, MF DNES, 6. 4. 2013).
Martin Komárek pak napsal 5. dubna v MF DNES, že “pokud je někdo schopen nikoliv
„ideologistické“ (ano, mluvím o Klausově „ideologismu“), ale věcné oponentury proti
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našemu zájmu být v jádru Evropy, měl by ji co nejrychleji předložit. A měla by být
brána smrtelně vážně”, protože “život pod vlajkou s hvězdami není žádný ráj na zemi,
ale neustálý zápas. O to víc by to chtělo, aby se politici dokázali zbavit svých trapných
osobních sporů (Komárek, MF DNES, 5. 4. 2013). Tedy zmiňuje nejen legitimitu, ale
mluví dokonce o nutnosti věcné kritiky.
Euroskepticismus není legitimní
Častěji ovšem media euroskepticismus rámují jako nelegitimní, a to včetně MF DNES:
“Exprezident Václav Klaus obojí odmítal, ačkoliv ESM schválil i český parlament”
(Zeman mění kurz. Evropě vstříc, MF DNES, 3. 4. 2013) nebo “pohled zahraničí na
Česko se tak mění i přesto, že Miloš Zeman není eurofederalistou bez výhrad. Prezident
téměř nevynechá příležitost, aby nezkritizoval konkrétní malé kroky bruselské
byrokracie - jako jsou úsporné žárovky nebo zákaz pomazánkového másla (Brož, MF
DNES, 3. 4. 2013). Zde je prezidentovi Zemanovi “vytýkána” i taková banalita, jako
stížnost na unijní regulaci.
Jiným vyjádřením nelegitimity je upozorňování na skutečnost, že nám unie vice dává,
než bere, a proto nemáme právo na její kritiku. To naznačuje již titulek článku z 4.
dubna v MF DNES Češi, od Unie máte nejvíce peněz, připomněl Barroso. V textu pak
následuje vysvětlení: “Přihlížel tomu šéf Evropské komise José Barroso. Ten poté řekl,
že Češi z Evropské unie čerpají nejvíc dotací. K euroskepticismu tedy nemají moc
důvodů” (Koubová, Brož, MF DNES, 4. 4. 2013).
Petr Uhl také píše o nepodepsání LS ze strany V. Klause: “Těch skutků bylo pět. Prvním
bylo odmítnutí a pak otálení s ratifikačním podpisem Lisabonské smlouvy, který byl
Klausovou ústavní protokolární povinností. Odmítal tím potvrdit řádný průběh
vnitrostátní schvalovací procedury mezinárodní smlouvy, i když ji sám sjednal a s její
ratifikací vyslovily souhlas obě komory demokraticky zvoleného parlamentu” (Uhl,
Právo, 30. 3. 2013).
“U nás a v jiných zemích EU se tito lidé prohánějí po aréně dle libosti. Svoboda jejich
projevu je zaručena. Stejně jako fakt, že pak opustí cirkus a vrátí se do civilního života.
V něm Česko čerpá evropské dotace nejvíce z celé Unie. Jsou zde jejich hrdí odmítači?
Za bílého dne s lucernou bys je marně vyhlížel” (Mitrofanov, Právo, 5. 4. 2013).
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“Co na tom, že jsme se k ní připojili dobrovolně, čerpáme z ní velké peníze a docela
jistě by nám nikdo nebránil z EU vystoupit, kdybychom se tak rozhodli” (Pehe, 6. 4.
2013).
Rámec ano, ale
Rovněž okolo podpisu LS přiznávaly deníky určitou oprávněnost kritiky s tím, že je ale
nakonec členství v EU pro nás tím nejlepším: “Jistěže lze mít proti fungování
evropských institucí závažné výhrady. Zejména proti socialistickým reflexům, jimiž v
Bruselu tak nějak automaticky reagují na každý problém nebo historickou výzvu.
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso (…) je vším, jen ne ukázkou rozhodné,
samostatně myslící lidské bytosti. Šťouchnout si do něj, provokovat bruselskou
byrokracii neotřelostí nebo třeba i hodně přidrzlým způsobem poukazovat na její
slabiny, to vše je samozřejmě dobré a nutné, aby se předešlo zkostnatělosti (…) Toho
vlajkou mávejme, ke komu chceme patřit. A Češi do Unie patřit chtějí. To vyplývá z
každého relevantního průzkumu, jenž se na tohle téma dělal” (Marjanovič, MF DNES,
3. 4. 2013).
Euroskepticismus jako hrozba
Hrozba izolace
Tento rámec byl například v MF DNES použit ve smyslu izolace, ve které jsme byli za
Klause: “Jako by dnes Česko vstoupilo podruhé do Evropské unie. U vchodu do
Pražského hradu začne vlát evropská vlajka, kterou prezident Miloš Zeman vyvěsí
přímo s předsedou Evropské komise Josém Barrosem” (Zeman mění kurz. Evropě
vstříc, MF DNES, 3. 4. 2013).
“To není málo v Česku, kde byla Evropská unie nejen pro Hrad původcem všeho zla, v
tom Česku, které je bez evropských trhů, pravidel a přátel jen vlastním stínem. Přání
„kéž by to prezidentovi vydrželo“ tedy není fandění Miloši Zemanovi nebo unii, ale
pragmatickou starostí o pracovní místa, politiku bez extremistů a židli u stolu, kde se
rozhoduje” (Šabata, HN, 3. 4. 2013).
Ztráta prestiže
“Dnes poprvé zavlaje na Pražském hradě modrá vlajka Evropské unie. Její slavnostní
vyvěšení symbolicky ukončí éru, kdy byl Pražský hrad kvůli Václavu Klausovi vnímán
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doma i v zahraničí jako centrum skepse vůči Evropské unii a její integraci (…) Díky
vlajce se mění pohled i na celé Česko. Podle odborníků už nebude vnímáno jako
euroskeptický potížista” (Brož, MF DNES, 3. 4. 2013).
Rámec byl přítomen také v Právu, a to ve větší míře. Poprvé píše Petr Uhl o Klausovi a
LS: “Značně tím snížil důvěryhodnost České republiky v Evropě” (Uhl, Právo, 30. 3.
2013). A navazuje na něj ve stejném vydání take Jiří Pehe: “Pověst Česka byla vážně
poškozena už v okamžiku, kdy se jako v banánové republice choval její prezident,
například při schvalování Lisabonské smlouvy. Autor tohoto textu byl opakovaně
dotazován ze zahraničí, jak je v demokratické zemi možné, aby ústavně neodpovědný
prezident odmítal podepsat smlouvu, kterou ústavními většinami schválily obě komory
parlamentu. Je snad ČR monarchie zamrzlá v 18. století? (…) Jeden britský novinář
nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že si český prezident může dovolit, co by například
britskou královnu, požívající mnohem větší celosvětové autority, ani nenapadlo (…)
Český premiér nejen demisi podat nemíní, ale sebevědomě jezdí na summity EU házet
písek do unijního soukolí. A když nemůže házet přímo, protože se s proevropským
koaličním partnerem neshodne, prohlásí před zraky 26 státníků z Evropy, že nemá
mandát o čemkoliv rozhodnout. Obraz země jako vymalovaný Josefem Ladou” (Pehe,
Právo, 30. 3. 2013).
Také Mitrofanov: “Symbolické vztyčení vlajky EU a podepsaný euroval, to jsou jeho
příspěvky k tomu, aby nás parta, do které patřit musíme, nechceme-li pod Rusko,
přestala vnímat jako sebestředné exoty” (Mitrofanov, Právo, 4. 4. 2013)
Rámec EU nebo Rusko
Ten je přítomen například v MF DNES: “Kypr se teď bude propadat. Lidé se tam budou
přít, jestli setrvávat pod jařmem evropských direktiv, nebo revoltovat a dobrovolně
vystoupit z Evropské unie. V tom případě by ale dost hrozilo, že Rusové zase projeví o
Kypr velký zájem. Jen by si zkrátka počkali na novou příležitost” (Marjanovič, MF
DNES, 26. 3. 2013). Ruskou hrozbu používá také Mitrofanov: “To lidu oznámila
Holešovská výzva. Podle ní „náš národ je už poněkolikáté ve své dlouhé a pohnuté
historii vystaven pokusu o ovládnutí a pravděpodobně i snahám o jeho postupnou
likvidaci“. Proto je jejich cíl jasný: vystoupení z EU a požadavek náhrady škody za
likvidaci značné části naší ekonomiky. O následném vstupu do Ruskem řízeného
Euroasijského ekonomického společenství se už nemluví. Ale jinam bychom se nevrtli”
(Mitrofanov, Právo, 28. 3. 2013). Stejný rámec používá také Keller: “Nemáme na
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vybranou mezi Bruselem a hrdou samostatností ve středu Evropy. Když se neintegrujme
do Evropy, budeme integrováni jiným směrem. Nechat se transplantovat ze srdce
Evropy někam jinam, to by byla riskantní operace. Zvláště poté, co pacientovi, tedy
českému státu přední tým euroskeptických léčitelů tak dlouho a vydatně pouštěl žilou”
(Keller, Právo, 4. 4. 2013).
“Má ale pravdu, když říká, že země v našem zeměpisném prostoru mají pouze dvě
možnosti. Buď se zapojí do evropského integračního projektu při vědomí všech
nedodělků a chyb, které má. Anebo odejdou pod ruské velení do jiného velkého celku –
euroasijského ekonomického prostoru, který Vladimir Putin buduje jako protiváhu EU.
Sikorski k tomu dodává jinou metaforu. Že je lepší sedět mezi stolovníky, než ležet na
stole jako pokrm” (Mitrofanov, Právo, 4. 4. 2013).
Rámce vztahované k osobám kritiků
Euroskepticismus bez argumentů
„Změnit Evropu“ se na druhé straně chystá i Václav Klaus, který prohlásil, že
„Evropská unie a evropská integrace potřebují revoluci“. Jakou by měla mít konkrétní
podobu je nejasné, vyhraněné negativní názory exprezidenta na EU jsou ale dostatečně
známé” (Balabán, Právo, 28. 3. 2013).
“Nečas se také mýlí v tom, když naznačuje, že Česká republika měla pod jeho vedením
„politiku“ vůči EU, kterou prý netřeba měnit. Nenabízela srozumitelnou politiku, ale
směs iracionálních postojů, a někdy ani to ne. Český premiér přijel na několik summitů
EU s tím, že vlastně nemůže o ničem rozhodnout, protože prý nemá mandát. A když už
přestal mlžit a odmítl se připojit například k tzv. fiskálnímu paktu, byly pro změnu
učiněnou záhadou jeho motivy, protože fiskální pakt obsahuje totéž, co si Nečasova
vláda slibuje od tzv. finanční ústavy” (Pehe, Právo, 6. 4. 2013).
“Zajisté z pravicového hlediska lze mít spoustu výhrad ke stávající Evropské unii či
současné podobě evropské integrace. Margaret Thatcherová - a s ní i mnozí
euroskeptici v kontinentální Evropě - však nenabídli alternativu, ale jen kritiku. A to, co
jim pak z toho nakonec vychází, je vystoupení z EU. Jenže většina lidí v Evropě, včetně
těch na pravici, si z globálních důvodů říká „… raději integrace nějaká než žádná…“
Raději něco než nic. Opět se ukazuje, že politický program lze porazit jen jiným
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programem, nikoli jeho absencí; stejně jako někoho lze porazit jedině někým jiným,
nikoli nikým” (Joch, HN, 9. 4. 2013).
Euroskeptici mají nekalé úmysly
“Farage je dlouholetým europoslancem, přestože EP využívá především k plošné a
barvité kritice EU. Platy a příspěvky europoslanců UKIP přitom jdou na financování
strany” ((zr), Právo, 29. 3. 2013.
Nebo také Mitrofanov: “Nečasova vláda, tedy především premiér, s výrazem nadřazené
zhnusenosti ustavičně hází evropské integraci klacky pod nohy. Ruku pro dotace z
kohezních fondů EU, v čemž jsme podle včerejších slov Josého Manuela Barrosa
evropští přeborníci, ale vláda natahuje čile a hbitě. Nejen ona. A nejen pro blaho
občanů ČR. Ale i kvůli tomu, aby se tyto prachy mohly rozkrást “(Mitrofanov, Právo, 4.
4. 2013).
Euroskeptici mají “máslo na hlavě”
Rámec zdůrazňuje, že za to, co je předmětem kritiky, si vlastně kritici mohou sami.
Například v souvislosti s kyperskou krizí, že si ji způsobili sami Kypřané.„Snem
každého tady je otevřít si restauraci nebo bar a pracovat od května do října a pak si,
když odjedou turisté, udělat dovolenou. A mnozí, kteří tu hospodu nebo bar mají, to tak
dělají,“ říká s trochou zklamání o místním životním stylu (…) „Chodila jsem s klukem z
rodiny, kde všichni z devítičlenné domácnosti brali podporu v nezaměstnanosti nebo
nějaké sociální dávky. A když máte na měsíc nějakých sedm set eur, tak než by pracovali
za tisíc, tak budou radši doma,“ popisuje důvod poměrně vysoké nezaměstnanosti tato
Češka. „Oni jsou prostě tak trochu líní,“ dodává” (Palata, MF DNES, 26. 3. 2013).
„Bankovnictví je zasaženo příliš tvrdě a s ním i lidé, kteří na něj byli navázaní. Ale
možná je takové řešení legitimní, naše bankovnictví je skutečně příliš veliké,“ říká a
pomrkává za svými značkovými brýlemi. Stejně jako ostatní Kypřané ale přiznává, že
chyby byly i na kyperské straně. „Nejde jen o současného prezidenta. Předchozí vlády
věděly, co se děje a kam to spěje, a nezasáhly. Teď už je příliš pozdě” (Hudema, HN,
26. 3. 2013).
„Protestujeme tady proti tomu, co za podmínky odsouhlasil Evropě náš prezident. Proti
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Německu,“ říká dlouhovlasá dívka, která nechce stejně jako další uvést své jméno. „Po
tomhle, to už není náš Kypr, to je na emigraci,“ rozčiluje se její kamarád, který v první
řadě demonstrantů zvedá pěst a vykřikuje protievropská a protiněmecká hesla”
(Hudema, HN, 27. 3. 2013).
“Kolem řešení kyperské bankovní krize se omílá mnoho nesmyslů. Vystihují je slova
jako znárodnění, orwellovské řešení, státem posvěcená krádež a tak dále. Skutečnost je
však tato: hlavní kyperské bankovní domy jsou na odpis, protože mizerně investovaly do
zahraničních aktiv a jsou v úpadku. Kdyby jim nikdo nepomohl, tak vkladatelé
nedostanou ze svých peněz (nad magickou hranici 100 tisíc eur) osmdesát nebo šedesát
procent, ale daleko, daleko méně” (Smrčka, HN, 28. 3. 2013).
“Plivat na dárcovu ruku je v bankrotujících zemích samozřejmostí. A tak sledujeme
rozčilené Kypřany nadávající tu na Evropu, tu na Němce, podle toho, koho dotyčný
nenávidí víc. Unie se přitom vůči Kypru dopustila jediné skutečně velké chyby – vzala
ho za člena. Pračka špinavých peněz a úložna ruské mafie se jím neměla stát, natož aby
vyměnila národní měnu za euro” (Denemark, HN, 29. 3. 2013).
“Než začneme prstem ukazovat na unii jako na původce všeho dotačního zla, měli
bychom ukázat sami na sebe. Respektive na naše úředníky. To je takové to typicky české
sezení se založenýma ruka – když oni to tak v Bruselu chtějí. Nechtějí. V Bruselu mají
hlavně hromadu peněz, kterou musí nějak rozdat. Hlavní podmínkou rozdávání je pak,
aby peníze měly pokud možno nějaký efekt. Aby v tom nebyla taková anarchie, sváže se
to nějakými pravidly “(Šitnera, HN, 5. 4. 2013).
Rámec zesměšňování
"Vlajkový truc končí, na Hradě budou od nynějška vlát kromě české trikolory i žluté
hvězdy na modrém pozadí. Necelých deset let po vstupu do Evropské unie zmizí symbol
dětinského postoje dnes už naštěstí bývalého prezidenta, jenž sám kdysi svým podpisem
stvrdil začlenění této země do EU, pak si ale samolibě hrál na to, že Unie je něco jiného
než my" (Marjanovič, MF DNES, 3. 4. 2013).
Nebo, jinak řečeno, "Češi sice nezavedli euro, ale v rámci Evropské unie nejsou
potížisté. A ani truc jejich prezidenta je z nich neudělal - to celé bylo spíše zábavnou
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historkou" (Marjanovič, MF DNES, 3. 4. 2013).
Alexandr Mitrofanov ve svém komentáři Vymetači píše: “Václav Klaus žádá revoluci.
Sice jen tak mezi řečí, ale fakt revoluci. Má smést současnou EU. Až se jeden chce
zeptat, zda není exprezident po odchodu z Hradu teď levicový. Spolu s minerálkou v
plastových lahvích, salátem, baťůžkem či kuřecím řízkem, které v minulosti za levicové
označil (…) Exprezident ale vždy uměl dobře větřit. Revoluce je zas módní slovo. Nejen
pro levicové radikály, kteří se nikdy nerozloučili s představou očistného ohně, v němž
sice ten či onen, anebo tisíce či milióny zahynou, zato z něj vzejde nový, spravedlivý
řád. Stín bourání se šíří z končin, kde je Václav Klaus doma. Tedy zprava” (Mitrofanov,
Právo, 28. 3. 2103). Součástí tohoto rámce je také útok na inteligenci odpůrců EU.
“Odpůrci sjednocování Evropy se mohou zbláznit z toho, že nad Pražským hradem
zavlála standarta Evropské unie. Ti mezi nimi, kteří patrně často chyběli v hodinách
dějepisu, přirovnávají Miloše Zemana k prezidentu Háchovi”, píše v Právu ze dne 4. 4.
Jan Keller.
Také Mitrofanov: “Znovu a znovu nás přesvědčuje, že se na hrábě dá šlápnout, aniž by
vás praštily do hlavy. Že se v praxi pokaždé prokáže něco jiného? To jste to jen málo
zkoušeli. Jednoho dne prostě dojde k tomu, že hrábě se podvolí, ale naopak motyka
vystřelí” (Mitrofanov, Právo, 5. 4. 2013).

Kritika jako extremismus nebo nacionalismus
“Paní Olga má jako mnoho jiných Rusů pocit, že se Kypr a EU chtějí zahojit z ruských
peněz (…) „A já vám něco řeknu, Merkelová, to je dcera fašistů!“ dodá už hodně
hlasitě” (Palata, MF DNES, 26. 3. 2013) nebo také “terčem protestů byla opět Evropská
unie, věřitelská „trojka“ a německá kancléřka Angela Merkelová vyvedená na
transparentech v mnoha provedeních. Jednou v nacistické uniformě, jindy s
hitlerovským knírkem. „Němci se chovají stejně, jako když tam vládl Hitler!“ nebere si
servítky kyperský mladík” (Palata, MF DNES, 28. 3. 2013).
V MF DNES se rovněž dočteme: “Podobnou situaci jako v Česku tak v poslední době
zažili pouze Švýcaři, kteří však nejsou v EU. Extrémně pravicový politik Oskar
Freysinger požadoval absolutní zákaz vyvěšování evropských vlajek včetně té na
evropském velvyslanectví v Bernu” (Brož, MF DNES, 3. 4. 2013).
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MF DNES rovněž podává jako extremistu P. Hájka. Podle nich “bývalý hradní
vicekancléř (…) se tvrdě opřel do prezidenta Miloše Zemana. Kvůli tomu, že Zeman
dnes vyvěsí vlajku Evropské unie, ho přirovnal k protektorátnímu prezidentovi Emilu
Háchovi a zařadil ho mezi kolaboranty. MF DNES na to pohotově reaguje a přináší
opačné názory svých čtenářů: „Snadno se řekne a napíše, že byl Emil Hácha sprostým
kolaborantem, už hůře se čte v souvislostech a připouští, že Hácha obětoval vlastní
osud, pověst a život vstříc zachráně mnoha lidských životů. Nebýt jeho, dopadlo by to
tenkrát ještě mnohem hůře,“ míní například Jan David. „Proboha, my jsme do EU
vstoupili, oni nás neanektovali s tanky,“ dodává čtenář Vladimír Mráz” ((kop, red), MF
DNES, 3. 4. 2013).
I protestující byli nazváni poměrně expresivními výrazy: “Vyvěšení vlajky se neobešlo
bez protestů příznivců eurofobních stran, kteří pískali a křičeli: „Hanba!“ ((brz), MF
DNES, 4. 4. 2013).
Nebo také komentář v MF DNES ze 4. dubna: “Spíše by mne udivilo, kdyby se v
předvečer vztyčení vlajky EU na Hradě neozval notorický eurobijec Miloslav Bednář s
chválou „konzervativce a liberála“ Václava Klause, který vyvěšení této vlajky po dobu
svého úřadování bránil. Vrcholem Bednářovy argumentace je však tvrzení, že
europrapory na státních a jiných budovách jsou ilegální” (Březina, MF DNES, 4. 4.
2013).
Tento hojně zastoupený rámec dobře reprezentuje článek z Práva ze dne 4. 4. V tom se
píše, že “Několik desítek lidí oddělených zátarasy od prostranství před branou do
Pražského hradu včera hlasitě protestovalo proti vztyčení unijní vlajky. Nechyběla
přirovnání s rokem 1968 či dokonce obsazením Prahy německými okupanty v roce
1939. Dále je tam zmíněno, že “Protest vzbudil zájem zahraničních turistů, kteří chtěli
vědět, co se děje. „Já se jim nedivím, ta Unie je malér,“ řekl Právu na adresu
protestujících mladý Ital s červenožlutou šálou fotbalových ultras AS Roma”. V závěru
pak nechybí ubezpečení, že “Většina cizinců ale naopak zatleskala Beethovenově
hymně Óda na radost, unijní hymně, která zazněla v závěru ceremoniálu, načež se
přihlížející začali v klidu rozcházet” ((los), Právo, 4. 4. 2013).

132

Závěr
Evropská unie se v posledních dvou desetiletích potýká s neustálým poklesem veřejné
podpory, tedy s rostoucím euroskepticismem. V teoretické části předloženého textu
jsme naznačili, že mezi mnoha jinými faktory bývá tento trend dáván do souvislosti se
shora řízenou evropskou integrací, která není adekvátně doprovázena europeanizací
politické komunikace. Tato diskrepance následně způsobuje nedostatečnou legitimitu
evropských aktérů a slabé zapojení občanů do evropského integračního projektu.
Představili jsme různá pojetí evropské veřejné sféry, neboť i chybějící (či nedostatečné)
evropské veřejné sféře je přisuzována klesající podpora evropské integraci. Pokusili
jsme se také přiblížit fenomén euroskepticismu, jeho nejvlivnější konceptualizace a
kategorizace, a naznačili jsme, že někteří autoři mluví o určité ostrakizaci této opozice,
což je především důsledkem skutečnosti, že Evropská unie není standardním státem, ale
spíše subjektem sui generis, který má svá specifika, i pokud jde o kritiku systému a
nakládání s ní.
Po důkladné rešerši dostupné literatury se do popředí našeho zájmu dostala, kromě
euroskepticismu, také otázka evropské politické komunikace, evropské veřejné sféry a
dalších souvisejících konceptů. Zabývali jsme se tedy politickou komunikací o
Evropské unii, která byla realizována ve třech významných českých denících (MF
DNES, Právo a Hospodářské noviny) a pokoušeli jsme se v její kvalitě nalézt motivace
české veřejnosti k často zmiňovanému českému euroskepticismu. Stanovili jsme si
přitom dva hlavní cíle. Za prvé jsme chtěli prověřit rozdíly v kvalitě politické
komunikace o Evropě mezi jednotlivými sledovanými tituly a, bude-li to vzhledem
k odlišnému charakteru zkoumaných událostí možné, naznačit její proměny v čase.
Orientovali jsme se přitom zejména na ukazatele europeanizace veřejné diskuse.
Druhou, stěžejní oblast výzkumu, představoval euroskepticismus v českých médiích,
tedy možnost euroskeptických aktérů účastnit se veřejné debaty o EU. Jejich participaci
jsme poměřovali sadou kvantitativních ukazatelů a velkou pozornost jsme věnovali
rovněž způsobu, jakým média euroskepticismus rámcují.
Celkem jsme analýze podrobili více než 1700 článků, které byly ve sledovaných
denících publikovány v souvislosti s referendem o vstupu ČR do EU, podpisem
eurovalu a podpisem Lisabonské smlouvy. Z hlediska míry europeanizace komunikace
ve sledovaných denících jsme sledovali její supranacionální, vertikální a horizontální
dimenezi (Koopmans 2007). Nejvíce vertikálně europeanizována se nám na základě
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sledovaných ukazatelů jevila diskuse o EU v Hospodářských novinách (intenzita
diskuse, odkazování na EU, zastoupení na titulních stranách, největší tematická
pestrost), zatímco nejslabší byl tento trend u deníku MF DNES. Nejdůležitějšími
zjištěními z hlediska supranacionální europeanizace bylo rostoucí zastoupení unijních
subjektů v českých denících v čase (zejména u MF DNES) a mizivý význam unijních
médií jako zdrojů. Při porovnání s horizontální europeanizací nás pak zaujalo přibližně
dvojnásobné aktérství subjektů z jiných členských zemí oproti aktérům unijním.
Prověřovali jsme také tezi (Koopmans 2007) o evropské politické komunikaci jako
komunikaci elitní, ve které jsou exekutivní aktéři zvýhodňováni na úkor aktérů
legislativních a aktéři občanské společnosti jsou celkově výrazně poddimenzováni. Tato
teze se pro česká média tak úplně nepotvrdila, a to zejména co se týče tvrzení o
zastoupení občanů v jednotlivých debatách. Dospěli jsme k závěru, že především záleží
na charakteru diskuse. U spíše politických témat (jako byl podpis LS) se skutečně
jednalo o komunikaci elitní. V případě referenda již ovšem méně a pro podpis eurovalu
dokonce u dvou deníků aktéři občanské společnosti v citovaných zdrojích převýšili
politiky. Ovšem s výjimkou Práva, které zachovalo výrazně elitní komunikaci po
všechna sledovaná obobí.
V části zabývající se euroskepticismem a jeho prezentací v tisku byly, podle našeho
názoru, výsledky více průkazné a jednoznačné. Nejvíce prostoru euroskeptickým
názorům věnovala MF DNES. Euroskeptické politické strany byly sice zastoupeny
výrazněji v Právu, ale jako zdroje často promlouvaly nekriticky a jako aktéři byli zase
často rámcováni negativně. MF DNES zároveň obsahovala největší množství textů
zmiňujících existenci kritiky, tedy můžeme říci, že její debata byla nejkonfliktnější.
Nejméně otevřené euroskeptikům, jakož i nejméně kritiku zmiňující byly Hospodářské
noviny. To koresponduje i se závěry, které vzešly z hodnocení vyznění jednotlivých
článků směrem k EU. HN publikovaly nejméně a MF nejvíce negativních článků,
přičemž MF DNES nezaostávala ani ve článcích pozitivních. Její debata tak byla co do
názorů nejpestřejší, zatímco HN publikovaly nejvíce textů neutrálních. Je tedy zřejmé,
že deník MF DNES můžeme považovat za deník, který poskytoval euroskeptickým
proudům ve společnosti největší prostor, přičemž jej ale nemůžeme považovat za deník
euroskeptický (ačkoliv v případě Lisabonské smlouvy negativní články převážily ty
pozitivní), neboť negativně laděné texty dosahovaly hodnoty jen okolo 10% z celkové
plochy věnované EU. Co se týče pojmu euroskepticismus, ten se nejčastěji vyskytoval
rovněž v MF DNES (Právo preferovalo negativněji zabarvené alternativy) a
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euroskeptikem byl nejčastěji označován V. Klaus. V případě referenda se rovněž
potvrdila teze o směšování tvrdého a měkkého euroskepticismu používáním jednoho
pojmu pro oba jevy.
Komplexní přehled o způsobu prezentace euroskepticismu v českém denním tisku nám
dodala až realizovaná analýza rámcování. Během ní jsme pro jednotlivé události
identifikovali více či méně obdobnou skupinu rámců, z nichž bylo na první pohled
zřejmé, že euroskeptické postoje a euroskeptičtí aktéři byli (a to zejména v době
referenda o vstupu země do EU) rámcováni převážně negativními rámci.
Euroskepticismus byl rámcován jako hrozba (izolace, ekonomických důsledků), jako
doména starých, sociálně slabých či obyčejných lidí nebo jako extremistický,
nacionalistický či populistický postoj. Pozitivních nebo alespoň neutrálních rámců bylo
výrazně méně a byly zastoupeny opět nejvíce v MF DNES (i když negativní byly
zastoupeny výrazně více).
Vztažení uvedených závěrů k euroskepticismu veřejnosti a jednotlivých politických
stran bude komplikovanější záležitostí. Můžeme nicméně alespoň naznačit základní
směr možných úvah. Ačkoliv je MF DNES mezi deníky nejkritičtější, rozhodně ji
nemůžeme považovat za skutečně euroskeptickou. Předpokládali jsme, že čtenáři MF
DNES jsou spíše voliči pravice (tradičně spíše eurooptimisté) a že deník inklinuje
k pravicovým politickým stranám (z pohledu politického paralelismu). Výsledky
analýzy by tedy ukazovaly na bias směrem k euroskeptické ODS. Naopak Právo nabídlo
méně konfliktní debatu (což je v souladu s inklinací k proevropské levici), ale její voliči
(ČSSD) vykazují spíše kritické postoje. Data, která máme k dispozici, potvrzují
politický paralelismus tak, jak jsme jej naznačili v úvodu (a hypotézách) naší analýzy a
nejsou tedy „hnacím motorem“ nebo naopak „brzdou“ euroskeptických postojů svých
čtenářů. Původ českého euroskepticismu tedy bude nutné hledat (v rámci mediálních
obsahů) spíše právě v oblasti úrovně europeanizace veřejné debaty a úrovně její kvality.
Analýza, kterou jsme v této oblasti provedli sice ukazuje na některé zajímavé trendy,
ovšem chybí jí komparativní perspektiva – zejména z pohledu kvality a úrovně
europeanizace veřejné debaty v jednotlivých zemích a vztahu těchto ukazatelů
k postojům veřejnosti k EU. Předkládaná práce, ač svým rozsahem poměrně dlouhá,
neodpovídá na všechny otázky, které si autorka v průběhu jejího zpracování kladla.
Proto jsem se rozhodla tématu komparace kvality a míry europeanizace politických
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debat (veřejných sfér) jednotlivých více či méně euroskeptických zemí věnovat i ve
své disertační práci.
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Summary
This thesis deals with political communication about European union in czech print
media (MF DNES, Právo, Hospodářské noviny). By assessing its quality it is trying to
reveal possible sources of well-known chech euroscepticism. We defined two main
goals. First, to discover differences in the quality of political communication about EU
among mentioned newspapers (also its development in time, if possible), second, to
show how eurosceptic stances and actors are represented in czech media. To answer
these questions we used quantitative as well as qualitative research methods.
In more than 1 700 articles we explored the degree of europeanisation of public debate.
The highest level of vertical europanisation was identified for Hospodářské noviny
(highest intensity of debate, number of references, front-pages, diversity of topics). We
also discovered (from the point of view of supranational europeanisation) increasing
representation of EU actors in all dailies. It was also partly confirmed that political
communication about Europe is held by elites and in favor of these elites. This claim
was valid especially for Lisabon Treaty as well as for Právo in all periods.
The results of our research were more evident in parts which were dealing with
euroscepticism. MF DNES provided the biggest space for eurosceptic stances.
Eurosceptic political parties were more visible in Právo but more often presented in a
negative way. We also revealed the highest number of articles referring to existence of
criticism in MF DNES, HN was on the other hand less opened to criticism. These trends
were confirmed also by the indicator of attitudes of particular articles to EU. MF DNES
published the highest number of eurosceptic articles and the debate was the most varied
in this daily. The debate in HN was on the contrary the most neutral. On the basis of
these findings we contend that MF DNES is the most eurosceptic newspaper among
three analysed dailies. We completed these main finding also with frame analysis of
eurosceptic stances. Majority of discovered frames were the negative ones (in all three
newspapers) – we identified frames like threat, isolation, economic consequences or
frames which were connecting euroscepticism with old or ordinary as well as frames
attacking the critic itself. Positive frames were much less present anf if so, it was mainly
in MF DNES again.
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Přílohy
Příloha č. 1: Přehled realizovaných evropských referend od roku 1998 (tabulka)

Rok

Země

Téma referenda

Výsledek hlasování

1998

Irsko

Amsterodamská smlouva

Pro

1998

Dánsko

Amsterodamská smlouva

Pro

2000

Dánsko

Připojení k euru

Proti

2001

Irsko

Smlouva z Nice

Proti

2002

Irsko

Smlouva z Nice

Pro

2003

Švédsko

Připojení k euru

Proti

2005

Španělsko

Ústava

Pro

2005

Francie

Ústava

Proti

2005

Nizozemí

Ústava

Proti

2005

Lucembursko

Ústava

Pro

2008

Irsko

Lisabonská smlouva

Proti

2009

Irsko

Lisabonská smlouva

Pro

2012

Irsko

Fiskální pakt

Pro
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Příloha č. 2: Typologie euroskepticismu
Autoři

Typologie

Původní Taggartova a Szczerbiakova typologie se zaměřila pouze na negativní postoje politických stran k
evropské integraci. Autoři představili dva typy euroskepticismu - tvrdý a měkký. Rozlišujícím kritériem je přitom
hloubka a míra odporu.Tvrdý euroskepticismus definují jako "principiální opozici vůči EU a evropské
Taggart a
integraci, která v důsledku vede k žádosti strany o vystoupení z EU. Politika strany je namířena proti projketu
Szczerbiak
evropské integrace jako takovému" (Taggart a Szczerbiak 2003: 6). Naproti tomu strany měkkého
(původní typologie) euroskepticismu nejsou v jejich pojetí proti integračnímu procesu jako takovému nebo proti členství země v
EU, ale „námitky vůči jedné nebo více politikám vedou k vyjádření kvalifikované opozice vůči EU…“
(Taggart, Szczerbiak 2003: 6).
Kopecký a Mudde (2002: 300-304) v reakci na Szczerbiakovu a Taggartovu typologii rozlišili rozptýlenou
(diffuse) a specifickou (specific) podporu evropské integraci. První znamená podporu obecné myšlence
evropské integrace, druhá je spojena s podporou EU. Postoj k evropské integraci posuzují pomocí
dvojdimenzionálního modelu - na ose obecné podpory evropské integrace identifikují na opačných pólech
Kopecký a Mudde eurofily a eurofoby, druhá dimenze - podpora EU - proti sobě staví EU optimisty a EU pesimisty. Výsledkem
tohoto přístupu jsou čtyři kategorie postojů: Euroentuziasté - podporují evropskou integraci a podporují
současnou trajektorii EU; Europragmatici - odpůrci evropské integrace - podporují současnou trajektorii EU;
Euroskeptici - podporují evropskou integraci - odmítají současnou trajektorii EU; Euroodmítači - odmítají
evropskou integraci - odmítají současnou trajektorii EU
Z původní Taggartovy a Szczerbiakovy typologie vycházeli i Conti a Verzichelli (in Conti 2003: 15-22), doplnili
ji však také o pozitivní postoje k evropské integraci resp. EU. Prvním pozitivním postojem je tzv. funkční
europeanismus vyjadřující podporou strany evropské integraci, ale jen potud, pokud nebude v rozporu s
vlastními zájmy strany či státu (například ekonomická stabilita, modernizace země). Ztotožňující (identitární)
europeanismus je skutečně principiální podporou integrace a jejího prohlubování, předávání dalších
pravomocí, federální Evropy a evropského občanství. Evropská integrace je v tomto případě podporována, i
když vyžaduje určité náklady. Conti definuje také neutrální (nejasný) postoj jako pomyslný střed mezi
Conti a Verzichelli
euroskepticismem a europeanismem typický pro strany, které se o tuto problematiku buď nezajímají, případně
k ní nemají vyhraněný postoj. Nejvíce negativním postojem je tvrdý eurosksepticismus jako odmítnutí celého
procesu evropské integrace, jakož i EU, přičemž dochází ke zpochybňování její legitimity. Pro strany zastávající
tyto postoje neexistuje možnost reformy současného stavu, jediným řešením je zcela nový model spolupráce a
vystoupení země z unie. Měkký euroskepticismus naproti tomu možnost reformování současné EU neodmítá.
Nejedná se o principiální opozici vůči evropské integraci či EU, ale o námitky vůči jedné nebo více politikám.
Flood a Usherwood (2005: 6) ve své typologie definovali celkem šest kategorií. Nejsilnější odmítavý postoj
přdstavuje kategorie odmítačů. Ti zcela odmítají integraci a členství země v EU, jakož i jakoukoliv dílčí účast
země na politice či instituci. Revizionisté žádají posun do stavu, který byl před schválením nějaké důležité
smlouvy, případně požadují revizi některé z politik unie. Minimalisté současný stav EU sice akceptují, ale další
Flood a Usherwood prohloubení integrace odmítají. Pozitivnější postoje zastávají gradualisté podporující další integraci celého
systému či jen dílčí politiky, reformisté jako zastánci „konstruktivního zapojení se do reformy s důrazem na její
nezbytnost a nutnost“ a nejoptimističtěji založení maximalisté se svou aktivní podporou další rychlé integrace
celého systému nebo dílčí politiky.

Riishøj

Riishøj (2004) ve své typologii pracuje spíše než s mírou euroskepticismu, s jeho obsahovou stránkou. Navrhuje
následující formy euroskepticismu:
Identitární euroskepticismus jako důsledek rozporu mezi národní a evropskou identitou, která vede k obavě
z pohlcení národní identity identitou evropskou.
Euroskepticismus cleavage vychází z hlavních dělících linií ve společnosti (cleavages), zejména z linie městovenkov.
Funkcionální euroskepticismus souvisí s nesouhlasem s jednou konkrétní politikou EU (příkladem může být
společná zemědělská politika).
Institucionální euroskepticismus je projevem konfliktu mezi legitimitou evropských a národních institucí.
Nízká míra důvěry v politické instituce národního státu může vést ke zvýšení důvěry v EU a naopak.
Euroskepticismus národních zájmů je důsledkem konfliktu mezi národními a evropskými zájmy, což vede k
obhajobě zájmů národních.
Euroskepticismus zkušeností je důsledkem pocitu, že vstupní jednání nebylo spravedlivé a nevedlo k
uspokojivému výsledku.
Stranický euroskepticismus, který stojí na konkrétním (charismatickém) stranickém leadrovi.
Atlantický euroskepticismus pramení z rozporu mezi příklonem k USA a EU. Důsledkem je zejména
odmítnutí Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
Praktický euroskepticismus neodporuje žádné konkrétní politice. Obsahem je národní uchopení EU a
europeanizace.

156
Autoři

Typologie

Taggart a
Szczerbiak
(revidovaná
typologie)

Reakcí autorů na kritiku jejich původní typologie byla revize dosavadního přístupu. Přehodnotili zejména svůj
pohled na tvrdý euroskepticismus a jeho determinaci podporou/nepodporou strany členství země v EU, jež
byla nahrazena podporou/opozicí vůči přenesení politické moci směrem od států k nadnárodním institucím EU.
Tvrdý euroskepticismus tak nově definují jako „principiální opozici vůči projektu evropské integrace
založené na postoupení nebo transferu moci směrem k nadnárodním institucím jako EU“ (Szczerbiak, Taggart
2003:12). Modifikována byla rovněž definice měkkého euroskepticismu jako „absence principiální kritiky
vůči evropskému integračnímu procesu (…) opozice vůči současné či budoucí plánované trajektorii, jejímž
obsahem je další nárůst kompetencí EU“ (Szczerbiak, Taggart 2003:12).

Rovny

Rovny (2004) bere v úvahu jednak míru euroskepticismu (magnitude ), jež je v jeho pojetí reprezentována
rozdělením euroskepticismu na tvrdý a měkký, ale opírá se také o motivaci (motivation ), která stojí za
euroskeptickými postoji. Ta může být ideologická nebo strategická. Míra (magnitude) může nabývat určité
polohy na ose, která je na svých koncích omezena tvrdým a měkkým euroskepticismem. Stejně tak se může
motivace pohybovat na různých místech osy ohraničené motivací ideologickou a strategickou. Proložením
těchto dvou os získáme teoretickou koncepci euroskpetického prostoru.

Kaniok

Při zohlednění odlišných paradigmat evropské integrace definoval Kaniok (2006: 94-95) tři typy postojů:
Europeanisté s jednoznačně pozitivním postojem k evropské integraci s důrazem na její prohlubování a
rozšiřování. Východiskem je nadnárodní paradigma. Eurogovermnetalisté mají pozitivní postoj k mezivládní
formě integrace, vůči nadnárodním projevům integrace se mohou vymezovat negativně, případně neutrálně.
Postoj euroskeptiků k evropské integraci je jednoznačně negativní. nesouhlasí ani s jedním z integračních
paradigmat.

Sørenson

Sørenson (2008: 8) rozložila euroskepticismus (veřejný) na čtyři obecné (ideální) typy. Při ekonomickém
euroskepticismu stojí za hodnocením postoje k unii její vnímání z pohledu hmatatelných ekonomických
benefitů. Euroskepticismus založený na vnímání suverenity znamená situaci, kdy členství v EU sice může
být považováno za ekonomicky výhodné, existuje však přesvědčení, že prohlubující se spolupráce ohrožuje
národní suverenitu. Z toho plyne zejména opozice vůči supranacionálním prvkům integrace. Demokratický
euroskepticismus poukazuje na demokratické nedostatky EU – současné politické struktury jsou hodnoceny
jako nevhodné – a z toho pramenící pocit, že můj hlas není v EU slyšet nebo že EP nemá dostatečnou váhu.
Sociální euroskepticismus se týká sociálního zapojení EU a její schopnosti chránit sociální práva občanů.
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Příloha č.3: Kódovací kniha
Výzkumný vzorek:
Média
Analyzovanými deníky jsou Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny
Časové období
Analyzujeme proměnu české politické komunikace o Evropské unii v českém denním
tisku porovnáním mediálního pokrytí evropské tématiky v souvislosti se třemi událostmi
- referendum o vstupu ČR do EU (2003), podpis Lisabonské smlouvy Václavem
Klausem (2009) a podpis tzv. eurovalu Milošem Zemanem (2013). Ve všech třech
případech jsou do analýzy zahrnuta vydání uvedených deníků jeden týden před a jeden
týden po sledované události. V případě referenda se tedy jedná o období od 6. června do
20. června 2003 (včetně), v případě podpisu LS období od 26. října do 10. listopadu
2009 (včetně) a pro podpis eurovalu jsou zkoumány všechna vydání od 26. března do
10. dubna 2013. V případě LS a eurovalu byl jeden ze dnů předcházejících těmto
událostem státním svátkem, proto jsme do analýzy zahrnuli vždy jeden den navíc (26.
10. 2009 resp. 26. 3. 2013), abychom v rámci jednotlivých let porovnávali vždy stejný
počet dní.
Analyzovaný materiál
Předmětem analýzy jsou texty nalezené na základě lexikálního filtru v podobě Evropská
unie a/nebo EU a/nebo Evropa a/nebo unie a/nebo unijní a/nebo evropský a/nebo euro
a/nebo euroskepticismus a/nebo euroskeptický a/nebo euroskeptik v databázi Newton
Media, kromě:
- textů, které se v žádném ohledu netýkají Evropské unie (například sport, kultura apod.)
- textů, ve kterých je zmíněno euro ve smyslu konkretizace finanční částky nebo při
informacích o kurzech jednotlivých měn. Články obsahující z uvedených slov pouze
výraz euro jsou do analýzy zahrnuty pouze v případě, že se o euru mluví jako o
společné měně (diskuse o zavedení eura, o jeho prospěšnosti apod.)
- článků spadajících do všech regionálních mutací (pro deníky MF DNES a Právo)
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Kódovací jednotka:
Jako základní jednotka kvantitativní obsahové analýzy je stanoven článek bez ohledu na
jeho zařazení co se týče typu (zprávy, komentáře, rozhovory) i jednotlivých rubrik.
Kódují se přitom nejen články týkající se analyzované (dominantní) události (tedy
referenda, LS a eurovalu), ale všechny texty, které v jakékoliv souvislosti zmiňují EU.
Proměnné a kategorie:
Identifikační proměnné:
Titul
1 Mladá fronta DNES
2 Právo
3 Hospodářské noviny
Datum
Ve formátu dd/mm/rr
Událost
1 Referendum
2 Lisabonská smlouva
3 Euroval
Analytické proměnné:
1. Typ článku
Pro účely analýzy jsou všechny články týkající se (i velmi okrajově) Evropské unie
rozděleny do dvou skupin. První skupinou jsou tematické články, což jsou všechny ty,
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jejichž obsah se týká především (nebo pouze) Evropské unie65, jakož i texty, ve kterých
je tato tematika jejich důležitou součástí.66 Druhý soubor článků – tzv. referenční,
zahrnuje články, které s tematikou EU nesouvisí (nebo to v nich alespoň není explicitně
uvedeno), ale v určité jejich části je na EU odkazováno.67
Proměnná nabývá hodnot
1 Tematické články
2 Referenční články
2. Rubrika
Zajímá nás, o jaký typ článku se jedná z hlediska novinářských žánrů
Proměnná nabývá hodnot
1 Zprává
2 Komentář
3 Rozhovor
4 Jiné
3. Umístění
V tomto případě jde pouze o určení toho, zda je článek umístěn na titulní straně nebo
dále v listu
Proměnná nabývá hodnot
1 Titulní strana
2 Jiné

65

Jednalo se o texty vztahující se k postavení ČR v EU, pojednávající o tématech plynoucích z členství
země v EU (nebo v případě referenda o okolnostech a důsledcích vstupu do unie), o fungování unie, jejích
vztazích s dalšími zeměmi, jakož i texty týkající se členství jiných zemí v EU.
66
Zde se mohlo jednat v českém prostředí například o články pojednávající o protestech zemědělců, které
ve značné míře souvisely se zemědělskou politikou unie (což muselo být v článku explicitně uvedeno)
nebo o rozhovor s politikem, který se v jedné z částí věnoval také Evropské unii; v mezinárodním měřítku
lze uvést příklad plynovou krizi v roce 2009, při které se jedním z aktérů stala také Evropská unie nebo
zahraniční projev Václava Klause, kde se věnoval mj. také evropské integraci.
67
Co do témat se jednalo se o velmi pestrý soubor článků a důvody odkazů zde byly především
následující – zmínka o evropské směrnici (nebo jiném evropském legislativním nástroji), komparace s EU
(zejména porovnání některých ekonomických ukazatelů s průměrem pro členské země) nebo např.
poznámka o tom, že se vrcholní představitelé EU zúčastnili nějaké události (například oslav pádu
berlínské zdi v roce 2009).
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4. Téma článku
Jde o zařazení článku do jednoho ze stanovených oborů. Je-li článek multioborový, je
zařazen do toho tématu, které v textu převládá. Pokud není ani jedno z témat
dominantní, článek patří pod proměnnou Více oborů. Nepatří.li článek ani do jednoho
ze stanovených oborů, zahrneme ho pod proměnnou Jiné.
Proměnná nabývá hodnot
1 Domácí politika (česká, případně v jiné zemi)
2 Mezinárodní politika a diplomacie (také témata týkající se imigrace)
3 Ekonomika, finance
4 Business (také banky)
5 Zemědělství, životní prostředí, ekologie
6 Dotace
7 Soudy, trestná činnost
8 Energetika
9 Armáda, bezpečnost
10 Doprava
11 Zdravotnictví
12 Věda, výzkum
13 Kultura, školství
14 Média
15 Společnost
16 O Evropské unii (fungování, instituce, obecně)
17 Více oborů
18 Jiné
Pro každou kategorii sledujeme jak počet článků, tak celkový jejich rozsah (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
4. Zaměření článku
Jde o zařazení článku do jednoho z kategorií, které ukazují na to, jakých aktérů (co se
týče zemí) se článek týká.
Proměnná nabývá hodnot
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1 ČR a EU
2 Celá EU (včetně eurozóny)
3 Jiná členská země a EU
4 Nečlenská země a EU
5 ČR a jiná, neunijní země
6 Dvě unijní země mezi sebou
7 EU jako mezinárodní aktér
8 Svět
Pro každou kategorii sledujeme jak počet článků, tak celkový jejich rozsah (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
Násleující proměnné budou sledovány jen pro tematické články:
5. Focus
Proměnná má určit, zda se článek týká hlavní (sledované) události nebo události jiné.
V případě referenda se zde počítají i texty zabývající se dopadem případného vstupu, u
LS zase články jak o samotné smlouvě, tak o výjimce, kterou si ČR vyjednala o několik
dní dříve.
Proměnná nabývá hodnot:
1 Focus
2 Jiné
Pro každou kategorii sledujeme jak počet článků, tak celkový jejich rozsah (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
6. Délka článku
Proměnná stanoví rozsah článku v počtech znaků s mezerami.
Další sada proměnných se bude týkat zdrojů citovaných v jednotlivých článcích. Do
zdrojů počítáme jakoukoliv citaci, kromě:
citací fiktivních rozhovorů
citací, které pronesli historičtí aktéři (viz dále)
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citací z prohlášení institucí, svazů apod.
citací z knih
Do citovaných zdrojů naopak započítáváme
citace médií (pokud je citováno, co napsalo konkrétné médium – jeho vlastní tvorba,
pokud je citováno, co řekl nějaký aktér v jiném médiu, je tato citace připsána danému
aktérovi)
citace, které nelze přesně identifikovat (anonymní zdroje, jako např. nejmenovaný
diplomat, zdroj z ODS apod.) – ty zařadíme do kategorie Nespecifikováno.
Jedná e o tyto proměnné:
7. Přímá citace – původ zdroje
Při rozhodování o tom, zda citaci zařadit do domácích či unijních zdrojů, je důležité
posoudit kontext promluvy – tedy zda například zdroj vystupuje jako europoslanec,
účastník Konventu nebo naopak jako domácí aktér.
Proměnná nabývá hodnot:
1 český
2 z jiné členské země EU
3 z nečlenské země
4 unijní
5 mezinárodní
6 nespecifikováno
Pro každou kategorii sledujeme jak počet aktérů, tak celkový rozsah citací (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
8. Přímá citace – typ zdroje
Proměnná nabývá hodnot:
1 politik – exekutiva (prezident, premiér, ministr, komisař apod.)
2 politik – legislativa
3 politik – mimoparlamentní
4 politik - jiný
5 expert – (kdokoliv, kdo podává odborný názor k problému)
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6 svazy, asociace, komory
7 zájmové organizace, občanská sdružení, NGOs
8 hlas lidu (neboli civilisté, „názor ulice“)
9 business
10 média
11 akademici
12 veřejně známé osobnosti („celebrity“)
13 nižší správní celky (starosta, hejtman, zastupitel apod.)
14 úředníci (vláda, ministerstvo, kraje, obce)
15 orgány státní správy
16 mluvčí
17 jiné
Pro každou kategorii sledujeme jak počet aktérů, tak celkový rozsah citací (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
9. Přímá citace - politická strana
Zde kódujeme všechny citace členů politických stran
Proměnná nabývá hodnot:
1 ODS
2 ČSSD
3 KSČM
4 KDU – ČSL
5 SZ
6 TOP 09
7 US
8 VV
9 Jiné
Pro každou kategorii sledujeme jak počet aktérů, tak celkový rozsah citací (počítáno
jako počet znaků bez mezer).
10. Přímá citace – přítomnost kritiky
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Zde kódujeme všechny citace, které explicitně kritizují EU, některou její politiku,
instituci, citace stavící se proti vstupu apod.
Proměnná nabývá hodnot:
1 Kritika přítomna
2 Kritika nepřítomna
Pro kategorii Kritika přítomna sledujeme jak počet aktérů, tak celkový rozsah citací
(počítáno jako počet znaků bez mezer).
Další sada proměnných se bude týkat aktérů přítomných v jednotlivých článcích. Do
aktérů počítáme všechny zdroje (citace), jak jsou definovány pro proměnné 7 – 10, ale
bez citací médií. Aktéry jsou navíc všechny osoby, které jsou v článku zmíněny, kromě
fiktivních aktérů
aktérů z knih, filmů, reklam apod.
Do aktérů naopak započítáváme
aktéry z historie
aktéry, které nelze přesně identifikovat (anonymní zdroje, jako např. nejmenovaný
diplomat, zdroj z ODS apod.) – ty zařadíme do kategorie Nespecifikováno.
Jedná e o tyto proměnné:
11. Aktér – původ zdroje
Při rozhodování o tom, zda aktéra zařadit mezi domácí či unijní aktéry, je důležité
posoudit kontext - tedy zda například vystupuje jako europoslanec, účastník Konventu
nebo naopak jako domácí aktér.
Proměnná nabývá hodnot:
1 český
2 z jiné členské země EU
3 z nečlenské země
4 unijní
5 mezinárodní
6 nespecifikováno
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Pro každou kategorii sledujeme jak prostou frekvenci výskytu.
12. Aktér - typ
Proměnná nabývá hodnot:
1 politik – exekutiva (prezident, premiér, ministr, komisař apod.)
2 politik – legislativa
3 politik – mimoparlamentní
4 politik - jiný
5 expert – (kdokoliv, kdo podává odborný názor k problému)
6 svazy, asociace, komory
7 zájmové organizace, občanská sdružení, NGOs
8 hlas lidu (neboli civilisté, „názor ulice“)
9 business
10 média
11 akademici
12 veřejně známé osobnosti („celebrity“)
13 nižší správní celky (starosta, hejtman, zastupitel apod.)
14 úředníci (vláda, ministerstvo, kraje, obce)
15 orgány státní správy
16 mluvčí
17 jiné
Pro každou kategorii sledujeme prostou frekvenci výskytu.
13. Aktér – politická strana
Zde kódujeme všechny aktéry politických stran
Proměnná nabývá hodnot:
1 ODS
2 ČSSD
3 KSČM
4 KDU – ČSL
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5 SZ
6 TOP 09
7 US
8 VV
9 Jiné
Pro každou kategorii sledujeme prostý výskyt aktérů.
14. Přítomnost kritiky v článku
15. Celkové vyznění článku
Dále sledujeme výskyt některých pojmů v textech:
16. Euroskepticismus
17. Evropská komise
18. Evropský parlament
19. Evropská rada
20. Rada ministrů
21. Evropský soudní dvůr
Proměnné vždy nabývají hodnot:
1 ano
2 ne
22. Hlasy v anketě MF DNES
Proměnná, která stanoví, jaký je postoj respondenta k EU
Proměnná nabývá hodnot:
1 kladný
2 záporný
3 jiné
22. Hlasy v anketě Práva
Proměnná, která stanoví, jaký je postoj respondenta k EU
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Proměnná nabývá hodnot:
1 kladný
2 záporný
3 jiné
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Příloha č. 4: Podpůrné tabulky a grafy k analýze Lisabonské smlouvy
Pozornost médií
MF DNES

Právo

HN

Články tematické

70

109

98

Články referenční
Články CELKEM

33
103

52
161

56
154

Články tematické na titulní straně
Články referenční na titulní straně
Články na titulní straně CELKEM

9
1
10

14
10
24

11
3
14

162 312
2 318

282 947
2 596

263 236
2 686

Celkový rozsah tematických článků
Průměrná délka tematických článků
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Seznam zkratek
CVVM

Centrum pro výzkum veřejného mínění

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EU

Evropská unie

EVS

evropská veřejná sféra

ES

Evropské (á) společenství

HN

Hospodářské noviny

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

LIDEM

Liberální demokraté

LS

Lisabonská smlouva

MFD

Mladá fronta DNES

ODS

Občanská demokratická strana

SZ

Strana zelených

ÚS

Ústavní soud

US-DEU

Unie svobody – Demokratická unie

VV

Věci veřejné

VVM

výzkumy veřejného mínění

