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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace v masových médií 

z hlediska konstruování mediální reality a z hlediska vztahu mezi médii, politikou 

a veřejností. Práce je věnována konstruktivistickému přístupu v mediální a politické 

komunikaci a vztahu mezi mediálním pokrytím a politickou praxí. Vybrané aspekty tohoto 

vztahu, včetně nástrojů politické komunikace, jsou znázorněny na příkladech z první přímé 

prezidentské volby v České republice. Práce se zabývá vlivem médií na sociální realitu 

jejich konzumentů a věnuje se působení ideologie v pojetí linie myslitelů Frankfurtské 

školy směrem k Jürgenu Habermasovi a Noamu Chomskému. V rámci působení ideologie 

v masové komunikaci práce sleduje i technologický vývoj médií až po současnou éru 

digitalizace, která výrazně ovlivnila sociální i mediální vztahy. 
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Abstract 

  

The diploma thesis deals with the issue of communication in the mass media in 

terms of constructing the media reality and in terms of the relationship between media, 

politics and the public. The work is devoted to the constructivist approach in the media and 

political communication and the relationship between media coverage and political 

practice. Selected aspects of this relationship, including the tools of political 

communication, are illustrated with the examples from the first direct presidential election 

in the Czech Republic. The work deals with the influence of media on the social reality of 

their consumers and deals with the functioning of ideology in the concept line of thinkers 

of the Frankfurt School towards Jürgen Habermas and Noam Chomsky. Within the 

functioning of ideology in mass communication, the work pursues a technological 

development of the media to the current era of digitalization, which significantly affected 

the social and media relations.  
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ÚVOD 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje Frankfurtské škole, její kritice médií 

a pojetí moderní kultury jako kulturního průmyslu, který slouží k upevňování dominance 

nad členy společnosti a společností jako takovou. Jedním z důležitých zdrojů, ze kterých 

tato část práce vychází, je Dialektika osvícenství od Theodora W. Adorna a Maxe 

Horkheimera. Jejich pojetí ideologické kontroly vědomí individuí, vykonávané 

prostřednictvím masových médií, je následováno nastíněním způsobu, jakým vládnoucí 

moc ve společnosti zajišťuje všeobecný souhlas se sociální a politickou realitou, ve které 

společnost žije. Hlavním zdrojem je zde Manufacturing Consent od Edwarda S. Hermana 

a Noama Chomského. 

Práce reflektuje i výskyt mýtů, symbolů a stereotypů ve sdělovacích prostředcích, 

kterými se zabýval především Roland Barthes. V této souvislosti práce přechází k pojmu 

ideologie, který vysvětluje nejen z historického hlediska, ale i z pohledu, jak se různé 

ideologie mohou uplatňovat i v dnešní společnosti. Zde práce vychází nejen z Dialektiky 

osvícenství, ale i z myšlenek W. J. T. Mitchella, Judith Williamsonové, Winfrieda Nötha, 

Josefa Fulky, Louise Althussera, Jacquese Ranciérea, Waltera Benjamina, Marshalla 

McLuhana, Jürgena Habermase, Antonia Gramsciho a dalších. V této části práce není 

opomenut jak proměňující se význam termínu ideologie, který dodnes není jednotně 

ustanoven, tak ani to, jak se ideologie uplatňuje v různých politických směrech, 

v reklamním průmyslu nebo v médiích. Práce nastiňuje způsoby chápání ideologie 

z neutrální perspektivy, tedy jakožto soubor hodnot, postojů a idejí, které jsou v dané době 

a v dané společnosti aktuální. 

Práce se soustředí na mediální a politickou komunikaci, avšak není dělena na 

teoretickou a praktickou část. Pro znázornění vybraných částí tématu využívá několika 

příkladů z historicky první přímé volby prezidenta České republiky z roku 2013. 

Konkrétně příkladů z druhého kola volby, ve kterém se spolu utkali Karel Schwarzenberg 

a Miloš Zeman. Pro práci je zajímavá především Schwarzenbergova předvolební kampaň 

Karel na Hrad, sloužící jako příklad čitelné hodnotové orientace a ukázka osobitého stylu 

mediální a politické komunikace. Ve střetu obou soupeřících kandidátů bylo dobře čitelné 
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jejich výrazně kontrastní ideologické zaměření, podle kterého se odvíjel i průběh jejich 

kampaní. V této části poskytuje práce vhled do provázanosti mediální komunikace 

s politickou praxí a politickým marketingem, kde je zapotřebí obousměrná komunikace 

a vzájemný soulad veřejnosti a politických činitelů ve vnímání společenské i politické 

reality. Práce nastiňuje i vývoj politického marketingu, jeho strategie a nástroje. Mezi 

nástroji, kam patří i masová média, je dán značný prostor internetu, který je v současnosti 

nejdůležitějším médiem pro získávání informací a zrcadlení sociální reality.  

Sociální realitě a jejímu konstruování, tedy konstruktivismu, je věnována čtvrtá část 

této diplomové práce, která reflektuje myšlenky Thomase Luckmanna a Petera Bergera, 

Denise McQuaila, Graemea Burtona a Jana Jiráka, Niklase Luhmanna a dalších. Důležité 

je zde především pojetí ideologie, sociální reality a médií u Noama Chomského a Michela 

Foucaulta. Na ně v páté části navazuje samotný vývoj masových médií, který je uchopen 

z pohledu Pierra Lévyho, Paula Virilia a Viléma Flussera. Jsou zde nastíněny jednak 

Flusserovy komunikační struktury, neboli modely komunikace, ale rovněž i to, jak 

technologický pokrok postupně umožňoval rozvoj komunikace napříč civilizací. 

Skutečnou revoluci způsobil nástup digitalizace a rozvoj nejmodernějších technologií, 

který ale zároveň přinesl mnohá rizika. Jedním z nich jsou i simulakra a hyperralita, kterou 

vytvářejí současná masová média a kterou práce popisuje s pomocí myšlenek Jeana 

Baudrillarda. Závěrečná část práce se věnuje i tomu, jak lze simulakra spatřovat 

i v politických kampaních, kde je opět věnována pozornost přímé prezidentské volbě. 
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1 Kritická teorie médií a Frankfurtská škola 

 

Frankfurtská škola vznikla v roce 1923 za účelem analýzy kolapsu Marxovy 

předpovědi o vítězství socialismu v kapitalistických společnostech. Jejími 

nejvýznamnějšími představiteli byli Max Horkheimer, Theodor Adorno a Walter 

Benjamin. Patřili sem ale i Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin nebo Jürgen 

Habermas. Frankfurtská škola se zabývala společností, médii a jejich kritickou teorií 

v návaznosti na Marxismus a Hegela. Základem této teorie byla jedinečnost člověka 

v kontrastu s masovostí, která se v moderní době začala výrazně rozvíjet. Navzdory tomu, 

že hovoří o mediální manipulaci, jejich kritika médií je v zásadě paradoxní. Tvrdí totiž, že 

média jsou zároveň skutečnosti až příliš blízko. Častým dnešním názorem je naopak to, že 

média si vytvářejí svou vlastní realitu a zkreslují informace žádoucím způsobem. 

Frankfurtská škola chápala současnou moderní kulturu jako zábavní systém, 

prostřednictvím kterého se upevňuje dominance nad individui. Horkheimer a Adorno 

označovali jako podstatu všech individuí právě společnost. Individuální zkušenost 

jednotlivce proto může vypovídat o celé společnosti. Člověk je podle nich na společnosti 

závislý, ta ale funguje ve složitých institucionálních a mocenských vztazích, které 

jednotlivec nedokáže rozplést. 

Aby Frankfurtská škola lépe vystihla podstatu fungování společnosti, používá místo 

pojmu masové kultury pojem kulturní průmysl, jehož produkty jsou určeny k masové 

spotřebě. Lidská kultura je v pojetí Frankfurtské školy chápána jako zboží. Člověk je v této 

teorii pojímán coby věc, se kterou lze obchodovat a jejíž hodnota určuje i společenské 

vztahy. Jejich hlavní je hodnotou je moc, kterou má člověk i nad přírodou. Moment, kdy 

člověk mocensky ovládl přírodu, je podle této teorie osvícenství, kdy se útlak pod vládou 

rozumu maskuje jako pokrok. Individua jsou ovládána, aby společnost dosáhla 

osvícenského ideálu, kterým bylo zbavit se lidské nezralosti. K tomu by měly sloužit 

moderní technologie se svojí manipulativní silou působící ve jménu pokroku. 
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1.1 Kultura moderní společnosti 

Současný kulturní průmysl je velkým tématem Dialektiky osvícenství. Naše dnešní 

kultura má tendenci vše razítkovat, označovat a řadit do sjednocených a vzájemně 

propojených systémů. Odpovídají tomu filmy, rozhlasové i televizní vysílání nebo 

časopisy, které dohromady tvoří jeden systém. Do něj lze zařadit i internet. 

Jsme utvářeni materiálními předpoklady naší existence. Těmito předpoklady 

rozumíme technologie, které jsme si sami vyvinuli. Je ale zapotřebí uvědomit si, že ty 

samé technologie pro nás mohou představovat i nebezpečí ve formě stále větších možností 

kontroly nás samých. Chceme být svobodní, protože svoboda je i součástí ideologie, ve 

které žijeme. A naše technologie nám tento pocit dodávají. Ukazuje se, že nejlepším 

způsobem, jak někoho kontrolovat, je nechat ho věřit, že je svobodný. Díky tomu nad námi 

ale naše vlastní technologie mohou vykonávat ještě systematičtější kontrolu.  

Adorno s Horkheimerem zdůvodňují jednotu systému, a to právě systému 

mediálního, tím, že celé toto odvětví je podle nich jednohlasné. Ačkoliv kino stále bývá 

symbolem a místem uměleckého zážitku, podle Adorna a Horkheimera se již v dnešní době 

za umělecké vydávat nemusí. Nemá to ani zapotřebí, neboť se samo prezentuje pouze jako 

jeden z průmyslových oborů. Ideologické směřování kinematografického průmyslu 

spočívá v tom, že jako svou hlavní motivaci otevřeně označuje výdělek. (Adorno, 

Horkheimer 2009: 123) 

Pokud by nastala situace, že by média ze všech odvětví mediálního trhu skončila 

v rukou jednotlivce, vliv jejich majitele by díky tomu mohl disponovat významnou mocí 

nad společností a veřejným míněním. Tento aktuální trend popisují i Adorno 

a Horkheimer: „Zamlčuje se přitom, že půda, na níž technika získává moc nad společností, 

je mocí, kterou ekonomicky nejsilnější vykonávají nad společností.“ (Adorno, Horkheimer 

2009: 124) Je ale všeobecně známo, že nabídka mediálních témat odpovídá poptávce, tedy 

že lidé konzumují pouze to, co konzumovat chtějí. A doposud tento systém funguje. 

Podle Frankfurtské školy se v současnosti plně projevuje kontrola individuálního 

vědomí každého jednotlivce, kterou má na svědomí technologický vývoj médií. 

I jednotlivá mediální odvětví jsou vzájemně ekonomicky propojená natolik, že lze 

překračovat jejich hranice. Kulturní průmysl je natolik uniformní, že lze stejnou jednotu 
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vysledovat i v politické sféře. Veškeré rozdělování na poli mediálního trhu slouží pouze 

k tomu, aby bylo možné roztřídit a označit jednotlivé typy konzumentů mediálního obsahu. 

„Je třeba mít něco pro všechny, aby nikdo nemohl uniknout, proto se vybrušují 

a propagují rozdíly. Zásobování publika hierarchicky odstupňovanými kvalitami sériově 

vyráběného zboží slouží jen o to úplnější kvantifikaci. Každý se má jakoby spontánně 

chovat podle své „úrovně“ předem určené indiciemi a sahat jen po té kategorii masového 

produktu, která je prefabrikovaná pro jeho typ.“ (Adorno, Horkheimer 2009: 125) 

Kulturní průmysl slouží jako filtr, skrze který prostupuje vše okolo, prakticky celý 

náš svět i naše každodenní prožitky. Průmysl obecně, včetně průmyslu kulturního, vnímá 

lidi buď jako zákazníky, anebo jako zaměstnance. Záleží pouze na ideologii, ve které 

společnost žije, zda klade větší důraz na techniku, přírodu, plánování nebo náhodu. „Lidem 

jako zaměstnancům se připomíná význam racionální organizace a jsou nabádáni k tomu, 

aby se v souladu se svým zdravým rozumem zapojili. Lidem jako zákazníkům se předvádí 

na lidských privátních událostech, ať už ve filmu nebo v tisku, svoboda volby a půvab 

nového. V obou případech lidé zůstávají objektem.“ (Adorno, Horkheimer 2009: 147) 

Různé společnosti mají vlastní specifické hodnoty, odlišné pohledy na život a jiné 

vnímání reality. Například ve Spojených státech amerických je život člověka pevně svázán 

s jeho ekonomickým postavením. V zemi, kde stále ještě přežívá americký sen 

o vybudování milionových impérií počínaje čištěním bot na ulici, jsou hlavním měřítkem 

člověka jeho schopnosti, sociální postavení a plat. 

Adorno a Horkheimer tento jev označují jako ekonomickou charakterovou masku, 

která ale přesně kopíruje člověka, který se za ní skrývá. „Hodnota každého je dána tím, 

kolik vydělává, každý vydělává tolik, jaká je jeho hodnota“. (Adorno, Horkheimer 2009: 

204) To je hlavní měřítko, hlavní kritérium, podle kterého se lidé poměřují a podle kterého 

shlíží sami na sebe. 

Přestože se dnešní média silně prolínají a produkují díky tomu jednolitý 

ideologický program, a měly by tím pádem působit jako jednotící prvek ve společnosti, 

opak je pravdou. Jejich důsledkem je stále větší izolovanost lidí. Přestože však izolace lidí 

narůstá, stále zjišťujeme, že jsme si čím dál více podobní, ačkoliv se každý může na svět 

dívat svou vlastní jedinečnou optikou.  
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1.2 Média jako továrny názorů 

Pro sdělování zpráv a symbolů napříč společností slouží masová média. Jejich 

úkolem je informovat, bavit, vštěpovat lidem hodnoty, názory a chování, které je v souladu 

se strukturou a modelem společnosti, ve které žijí. To vše ale vyžaduje systematickou 

propagandu. Představitelé Frankfurtské školy pojímají propagandu jako systém, 

prostřednictvím kterého se soukromé nebo vládní zájmy dostávají k široké veřejnosti díky 

penězům, moci, anebo obojímu. Za tímto účelem dokáže propaganda filtrovat zprávy tak, 

aby vytvářela žádoucí veřejné mínění. 

Mezi důležité prvky v médiích patří jejich vlastnictví, bohatství jejich majitelů, 

orientace na výdělek, poskytování informací zprostředkovaných vládnoucí mocí, kritika 

expertů nebo i antikomunismus. Tyto prvky zároveň slouží jako určité filtry, přes které 

prochází zpravodajský materiál. Výsledkem takové filtrace jsou prefabrikované informace, 

zpracované podle přesných požadavků. Podle Adorna a Horkheimera dokážou zpravodajci 

přesvědčit dokonce i sami sebe, že podávají nezávislé a objektivní informace. 

Neuvědomují si ale, že i oni mohou být zmanipulovaní, protože i samotná vláda může 

manipulovat informacemi tak, jak potřebuje. (Herman, Chomsky 2002: 2) 

Masmédia musejí spolupracovat se svými zdroji, které jim dodávají syrové 

informace připravené ke zpracování. Média nemohou mít své reportéry všude, nýbrž 

hlavně tam, kde se odehrávají ty nejdůležitější věci, například na tiskových konferencích. 

(Herman, Chomsky 2002: 18 – 19) Aby se masová média vyhnula kritice, tvrdí, že jsou 

objektivní. Před kritikou je ale mohou ochránit i jejich mocné zdroje, jakými jsou státní 

instituce typu ministerstev, u kterých se předpokládá, že poskytují objektivní informace. 

Právě tyto oficiální zdroje mohou díky své moci ovlivňovat jak média, tak i veřejné 

mínění. 

Masmédia také s oblibou využívají služeb různých expertů pro potvrzování jejich 

zpráv. Tyto experty si ovšem v některých případech média v minulosti i sama určovala. 

Například sovětský utečenec Arkadij Ševčenko se stal expertem na sovětskou výzbroj 

a špionáž jen díky tomu, že média jako Time, ABC-TV a New York Times se rozhodly jej 

do této role obsadit a vytvořily z něj tvář těchto analýz. (Herman, Chomsky 2002: 22 – 24) 
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V současnosti se tyto praktiky v seriózních médiích vyskytují jen zřídka, pokud 

vůbec. Je tomu tak alespoň v České republice – zde už jsou experti v různých oblastech 

natolik známí, že poskytují vyjádření pro více médií najednou, nikoliv jen exkluzivně pro 

jedno. To ostatně potvrzují i Adorno s Horkheimerem. Podle nich jsou současná masová 

média natolik okatě svobodná a nezávislá, že jsou za to v některých případech dokonce až 

kritizována. Oba se překvapivě přiklánějí k jejich určitému omezení, které je podle nich 

někdy nezbytné, aby byla zachována demokracie. Vyvozují to například z událostí v době 

války ve Vietnamu, kdy americká média svými postoji ohrožovala prezidenství tehdejšího 

amerického prezidenta Richarda Nixona v její závěrečné fázi. 

 

1.3 Mýty a symboly ve sdělovacích prostředcích 

 Život dnešní moderní a civilizované společnosti je protkán nejrůznějšími mýty, 

tedy mýty společenskými, nikoliv mytologickými příběhy. Mýty ve společnosti se zabýval 

i Roland Barthes, a to především ve svém díle Mytologie. Mýty považoval za jisté druhy 

promluvy, za systémy komunikace. Fungování mýtické promluvy lze podle Barthese 

přirovnat ke způsobu, jakým funguje ideologie. Mýty nemusejí být pouze mluvenou řečí, 

ale mohou být i písmem nebo zobrazením. I fotografie a reklamy slouží mytické promluvě. 

Malby a fotografie jsou rovněž promluvami, pokud něco označují, tedy pokud jsou tzv. 

signifikantními jednotkami. Formální vědu, která se zabývá mýty, nazývá Barthes 

sémiologií. „Sémiologie je vědou o formách, protože studuje signifikace nezávisle na jejich 

obsahu.“ (Barthes 2004: 110) 

 Sémiologie v sobě obsahuje mytologie, které jsou ale zároveň i součástí ideologie, 

tedy vědy, která studuje ideje. Sémiologie se zabývá vztahem označujícího 

a označovaného, jež jsou si vzájemně ekvivalentní. Snaží se ale pochopit korelaci 

označujícího, označovaného a znaku jakožto třetího členu, který slučuje dva předchozí 

členy. Tyto tři dimenze lze nalézt i v mytologických systémech, které jsou ale podle 

Barthese až sekundárními sémiologickými systémy. Sémiologické systémy jsou v mýtech 

hned dva, přičemž první z nich je lingvistický. Druhým systémem je metajazyk, s jehož 

pomocí vypovídáme o prvním systému. (Barthes 2004: 110 – 113) 
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 „Mýtus má imperativní, interpelativní charakter: vyvstal z určitého dějinného 

konceptu, vynořil se přímo z nahodilosti (hodina latiny, ohrožené impérium), ovšem 

vyhledává právě mne.“ (Barthes 2004: 123) Tímto způsobem působí i fotografie politiků 

na vizuálních materiálech z předvolebních kampaní. Odvolávají se na sdílené, tradiční 

hodnoty, kterými apelují na voliče. Takové fotografie působí naléhavě, sdělují svému 

divákovi celou řadu věcí, snaží se v něm probouzet důvěru nebo jej vyzývat ke spolupráci 

či pomoci.  

 

1.3.1 Stereotypy v médiích 

Podle Frankfurtské školy mají média v moderní společnosti legitimizující moc, 

která pomáhá utužovat nastavený společenský řád, a to díky produkci a distribuci 

dominantních ideologií. K tomu média využívají i společenských mýtů a stereotypů. 

Mediální moc lze tedy v tomto pojetí označit za ideologickou. Mýty a stereotypy 

v médiích slouží k tomu, aby určitým způsobem reprezentovaly skutečnost. Barthes 

v Mytologii navazuje na strukturalistu Ferdinanda de Saussurea, který dal vzniknout 

procesu signifikace, tedy označování. V tomto procesu jsou objekty zastoupeny znaky, 

které jsou tvořeny označovaným, tedy mentálním konceptem toho, co chceme označit, 

a označujícím, což je vnímatelný reprezentant objektu.  

Podle Barthese je díky vztahu označujícího a označovaného produkován význam 

znaku, a to na dvou různých úrovních. Jednou z nich je denotace a druhou konotace spolu 

s mýtem. V mediálních studiích je tento koncept velmi důležitý, neboť lze díky němu určit 

povahu znaku jako společenského fenoménu, který lze předávat dál s pomocí dalších 

konotací a mýtů. Denotace je doslovným významem daného znaku, zatímco konotativní 

význam znak dostává až při střetnutí s již vytvořenými hodnotami nebo diskurzy 

a představuje tak rozšířený nebo druhotný význam. Konotativní význam tak může 

odkazovat například i na ideologické hodnoty. 

Mýtus může znaku přiřadit i jiný význam podle toho, za jakým účelem to činí. Lze 

jej chápat jako nástroj k prosazování ideologických funkcí a hodnot. Jakožto reprezentaci, 

kterou vnímáme jako skutečnost, chápeme i mediální sdělení, která jsou poplatná 

ideologiím dané doby a kultury. Lze tak vysledovat, jaké by mělo být žádoucí vyznění 



- 9 - 

i pochopení mediálního sdělení, a to jak v jazykové, tak i v obrazové formě. Pro celkové 

vyznění zpravodajství jsou důležité právě i konotace obsažené v takovém sdělení. Každý 

mýtus podle Barthese obsahuje ideologii, která nám pomáhá chápat svět.  

Fotografie slouží jako analogické zobrazení skutečnosti, je to braz založený na 

přesné podobnosti s realitou. Aby ale mohl fungovat mytologickým způsobem, musí 

obsahovat slova, která usměrňují naše myšlení a vyvolávají v nás to, co reklamní fotografie 

chce. Tyto tři roviny dohromady Barthes nazývá rétorikou obrazu. Právě proto, že 

fotografie odpovídá skutečnosti, je o to nebezpečnější z hlediska manipulace. Její čitatel 

totiž nerozezná kódovanou a nekódovanou část fotografie a neuvědomuje si její 

mytologickou rovinu. 

 

1.4 Frankfurtská škola a politika 

Podle názorů představitelů Frankfurtské školy je fungování mysli každého člena 

společnosti závislé na politice. Naše vnímání světa ovlivňuje i kulturní prostředí, ve kterém 

žijeme. Neseme si ale v sobě jistý paradox. Ten spočívá v tom, že stále míříme směrem do 

budoucnosti, ale zároveň máme sklon vracet se do minulosti, opakovat již známé situace 

a dokonce i dělat stejné chyby. Cítíme se totiž příjemně v prostředí, které známe. Nebrání 

nám to ale v tom, abychom zároveň toužili po něčem novém. 

Adorno také nastiňoval problém našeho života v totalitarismu, ze kterého 

nemůžeme uniknout, protože si jej sami vytváříme. Dnes už to ale není ten samý 

totalitarismus, který se objevoval ve 20. století. Ve 30. letech minulého století se v Evropě 

objevilo několik totalitních režimů, které se ale lidstvu podařilo díky racionalitě 

a demokratickým idejím porazit. Od politického totalitarismu jsme se ale posunuli k hůře 

zachytitelnému totalitarismu kulturnímu. Dialektika osvícenství se snažila upozornit na to, 

že tímto způsobem bychom se mohli postupně dopracovat k vlastnímu zániku. Proto 

podává analýzu západní civilizace skrze její vlastní vývoj, který ji nejen žene kupředu, ale 

zároveň by ji mohl zničit. Idea nepřetržitého vývoje je vlastně osvícenskou ideologií, ve 

které dodnes žijeme a se kterou se stále ztotožňujeme. 

Nabízí se samozřejmě i otázka, proč proti kulturnímu totalitarismu nebojujeme. 

Odpověď je jednoduchá – nejsme totiž pouze jednotkami systému, ale jsme zároveň i oním 
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systémem, jsme obojím. Náš strach z izolace nám ale  nedovolí opustit tento systém, naši 

společnost. Podle Adorna tak máme v podstatě jedinou možnost, co můžeme dělat. A tou 

je uvědomit si, že je v nás tento strach přítomen. Jsme masa, která věří ve stejné ideologie, 

chováme se všichni stejně, a proto je pro každého jednotlivce těžké, aby byl jiný než 

ostatní. Jsme dokonce vychováváni a vzděláváni k tomu, abychom byli všichni stejní. 

Ideologie je systém hodnot, který nechce pouze to, abychom se nějakým způsobem 

chovali. Ideologie po nás chce, abychom věřili tomu, že je to tak správně. 
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2 Ideologie a hegemonie 

 

Pojem ideologie vznikl již v osvícenství, kdy jej poprvé použili intelektuálové 

během Velké francouzské revoluce mezi lety 1789 a 1799. Vytvořili tento termín jako 

návrh označení pro ikonoklastickou vědu o idejích, která by pomohla vyřešit sociální 

problém ve prospěch materialistické a empirické vědy. Ideologie měla sloužit jako nástroj 

k odlišení pravdivých idejí od falešných podle jejich vztahu s externí realitou. (Mitchell 

1986: 165) 

 

2.1 Uspokojení potřeb v moderní společnosti 

S koncepcemi ideologie a hegemonie pracovaly různé kritické teorie médií. V této 

práci nás však zajímají především stanoviska Frankfurtské školy. „Nejnovější idelologie 

jsou jen reprízy těch nejstarších a vracejí se za ty dříve známé tím více, čím více vývoj 

třídní společnosti usvědčuje ze lži ideologie dříve sankcionované.“ (Adorno, Horkheimer 

2009: 62) 

Díky reklamě se součástí ideologie stává i jistá forma totemismu. Nefunguje to ale 

tak, že si vybereme jistý produkt, díky kterému se zařadíme do příslušné skupiny, nýbrž 

tak, že předtím se cítíme být součástí jisté skupiny, která sdílí určité hodnoty a postoje, 

a z toho důvodu jednáme tak, jak jednáme. (Williamson 1978: 47) 

 

2.1.1 Politika a teror  

Americký profesor William John Thomas Mitchell, zabývající se historií umění, 

hovoří o konceptu klonování teroru, který představuje ve své knize Cloning Terror: The 

War of Images, 9/11 to the Present. Rozlišuje zde dobu před 11. zářím 2001, tedy před 

teroristickými útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku, a dobu po něm. Před 

tímto dnem, který se nesmazatelně vryl do paměti nejen amerických občanů, ale i lidí po 

celém světě jako zlomový bod, kdy naplno propukla globální válka proti terorismu, bylo 

hlavním mediálním tématem v USA klonování a výzkum lidských kmenových buněk. 
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Tehdejší prezident Spojených států George Bush dokonce nevěnoval náležitou pozornost 

varováním před teroristickými útoky právě i kvůli tématu klonování, ke kterému se stavěl 

velmi negativně. Během jednoho dne se však toto celospolečenské téma změnilo a do 

popředí mediálního zájmu se dostal terorismus.  

 Tato dvě témata, klonování a terorismus, se však dokonce začala spojovat, a to 

v oblasti populární fikce. Objevovaly se smyšlené příběhy, například takové, podle kterých 

Usáma bin Ládin, strůjce teroristických útoků z 11. září 2001, naklonoval Adolfa Hitlera, 

aby se stal bin Ládinovým poradcem. „Klonování a terorismus se spojily jako formy 

extremismu a jsou sloučeny jako formy radikálního zla, kdy klonování je plné sexuálních 

a reprodukčních tabu a terorismus demonických, dokonce až satanických nádechů.“ 

(Mitchell 2011: 16 – 18) 

 Klonování i terorismus mají podle Mitchella společné to, že jsou naplněny 

ideologickými a mytologickými konotacemi. Oba tyto pojmy jsou ikonickými koncepty, 

které jsou schopné vyvolat hluboké neshody v celém politickém spektru, a to především 

proto, že jsou to koncepty velmi radikální. Vyvolávají asociace s „hraním si na boha“ kvůli 

rozhodování o životě a smrti jiných lidských bytostí. A to nejen ve formě laboratorní 

reprodukce pomocí klonování, ale i ve formě téměř identických válečníků z řad extremistů, 

kteří jsou schopni podniknout sebevražedné atentáty s cílem usmrtit co nejvíce dalších lidi. 

První rok Bushova prezidentsví se týkal právě bioetiky a klonování, ale pak přišel zlom 

a zbytek jeho volebního období se nesl ve znamení války proti terorismu, čímž dokázal na 

svou stranu získat velký počet stoupenců. (Mitchell 2011: 19) 

 Koncepty klonování a terorismu jsou podle Mitchella spojeny hluboce v naší 

kultuře. I Michel Foucault přišel s pojmem biopolitiky, tedy programu vládnoucí moci, 

který se věnoval zdraví, porodnosti či dlouhověkosti společnosti. Také éru studené války 

mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem Mitchell nazývá jako éru 

biokybernetické reprodukce, jejíž předchůdkyní byla moderní éra mechanické reprodukce, 

jak ji definoval Walter Benjamin. Toto období je charakteristické masovou průmyslovou 

výrobou, stejně jako mechanickou reprodukcí obrazů za pomoci fotoaparátů a videokamer. 

V éře biokybernetické reprodukce však dochází k produkci biologických materiálů 

a produkce obrazů se stává výsadou elektronických přístrojů a digitalizace. Do toho spadá 

i terorismus, který podle Mitchella dokázal manipulovat veřejným míněním již minimálně 
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od Velké francouzské revoluce. Současný terorismus však funguje na bioinformatické bázi 

a je vnímán spíše jako nákaza či virus. Svůj podíl na tom nese i digitalizace a internet, díky 

kterému se obrazy terorismu šíří obrovskou a nekontrolovatelnou rychlostí. Proto je 

terorismus popisován v konotacích jako virus či rakovina a stává se tak vlastně 

bioterorismem, který se snaží šířit strach napříč celou společností, demoralizovat ji 

a podnítit politické změny režimů. (Mitchell 2011: 19 – 21) 

Lidská společnost je již nerozlučně spjata s masovými médii a její provázanost 

s virtuálním světem je stále silnější. Informace zde proudí v obrovském množství 

a obrovskou rychlostí, mediální obrazy odkazují na další. V této mediální hyperrealitě, jak 

ji nazývá Jean Baudrillard, která tvoří součást našich životů, jsme si již navykli žít. Masová 

média již od svého vzniku vždy určitým způsobem formovala lidskou společnost, ale 

průlom, jakým byla digitalizace, způsobil ještě rychlejší proces proměňování sociální 

reality. 

Je otázkou, zda se jako druh dokážeme přizpůsobit stále rychlejšímu tempu, toku 

informací, sociálním změnám a měnícímu se charakteru komunikace. Nelze odhadnout, jak 

se bude mediální svět dále vyvíjet a do jaké míry se mu budou lidé přizpůsobovat, anebo 

do jaké míry bude tento svět vstupovat do života lidí a přetvářet jejich vnímání reality. 

Může se stát i to, že digitalizace nás postupně pohltí a staneme se plně kontrolovanými 

členy jednolité masy. Konektivita a kompatibilita různých zařízení, která je již nyní vidět 

téměř na každém kroku, ukazuje, že možnost svobodného jednání může být významně 

potlačena ve jménu neustálého pokroku. Každý jednotlivec se však stále může bránit 

ideologickému tlaku, a to tak, že na své okolí bude nahlížet nezaujatě a dá průchod svému 

vlastnímu uvažování, namísto zvenčí vštípeným názorům. 

 

2.2 Ideologie jako symbolický svět 

V pojetí sociologů Bergera a Luckmana je ideologie symbolickým světem, který lze 

interpretovat různými způsoby s ohledem na hodnoty a zájmy společnosti. Samotný pojem 

ideologie je historicky spjatý především s Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem, kteří 

jej používali ve svých pracích. Postupně s ním začali pracovat i další sociologové, 

filosofové, ale i odborníci z oblasti mediálních studií, například Antonio Gramsci nebo 
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Louis Althusser. Ideologie však stále není jednotně vymezena a existuje k ní mnoho 

různých přístupů, ať už v souvislosti s politikou nebo společensko-kulturní situací. Prvotně 

však pojetí ideologie vychází z Marxova pojetí tohoto pojmu jako falešného vědomí, idejí 

vládnoucí třídy ve společnosti, které jsou s pomocí médií ospravedlňovány jako zájmy celé 

společnosti. V této teorii hrály zásadní úlohu výrobní vztahy a ekonomické síly, které 

určovaly třídní vrstvy společnosti. Ideologie zde sehrávala roli legitimizačního nástroje 

v nedemokratické společnosti. 

 

2.3 Ideologie a sémiotika 

 Jako vědecká disciplína byla ideologie již od svých počátků spjata se sémiotikou. 

Sémiotická analýza ideologií je využívána především v kritických studiích masových 

médií. Pojem ideologie vznikl jako označení pro vědu o idejích, později začal být koncept 

ideologie vnímán negativně a dodnes je na pomezí pozitivních a negativních konotací. 

V neutrálním smyslu je ideologie systémem norem, hodnot a přesvědčení, které se objevují 

ve společnosti a v politice.  

 Sémiotika by měla sloužit buď k odstranění nebo alespoň poskytnutí možností 

k odhalení ideologie. Demystifikování ideologie a jejích vnitřních mechanismů se věnoval 

například Umberto Eco nebo Roland Barthes. Barthes vnímal ideologii jako druhotný 

sémiotický systém, který závisí na konotacích. Ideologie je podle něj vždy specifická pro 

určitou společnost a historické období, ať už používá jakékoliv označující a konotace. 

Ideologie je tak spojena i s mýtem a rozdíl mezi těmito dvěma koncepty spočívá v tom, že 

ideologie se týká sporů ve společnosti a mýtus zase sporů s přírodou. Oba koncepty však 

operují v nevědomé složce lidské osobnosti. Pro Umberta Eca je ideologie kódem, který 

produkuje zprávy se specifickými konotacemi. Později popisoval ideologii jako funkci 

nadkódování, kde zprávy produkované primárním kódem nesou ještě druhý význam.  

 Některé metasémiotické studie pracují s předpokladem, že každý diskurz má vlastní 

ideologický charakter. Podle italského filosofa Ferruccia Rossi-Landiho je sémiotika pro 

ideologii dokonce nezbytná, jinak by ideologie nedokázala vyjádřit sebe samu. Ideologie 

svůj sémiotický základ sama zakrývá, a to tak, že vnímání materiální reality činí 

přirozeným, neoddělitelným důsledkem svých objektů. (Nöth 1998: 377 – 379) 
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 “Ideologie je systémem idejí, mýtů, které poskytují danému společenskému 

uspořádání jeho legitimitu, přitažlivost a soudržnost.” (Ftorek 2010: 56) Ve Ftorekově 

pojetí je ideologie prvkem, který spojuje odlišné sociální skupiny, díky čemuž se zvyšuje 

zabezpečení a stabilita celého sociálního systému. Ideologie je v podstatě taková 

interpretace světa, která slouží k podpoře zájmů konkrétní společnosti nebo skupiny lidí. 

Tato sociální skupina je elitou, která manipuluje symboly a kontroluje produkci informací 

tak, aby vyznívaly v její prospěch. 

 

2.4 Kritika ideologie 

 Jedním z nejvýznamnějších kritiků Marxova pojetí ideologie byl Louis Althusser, 

který jej kritizuje především pro jeho historicismus. Althusser ideologii chápe jako 

konstitutivní prvek sociálního světa. Dominantní ideologii, která se ve společnosti 

prosazuje, využívají ideologické státní aparáty zasahující do výchovy, vzdělávání, 

náboženství, kultury, politiky a dalších sfér lidské společnosti. Ideologie si tak díky 

působení ideologických aparátů sama vytváří jedince, kteří v této ideologii žijí. Díky nim 

ideologie funguje, protože bez nich by ani existovat nemohla. Tento vztah mezi subjekty 

a ideologií nazývá Althusser interpelací. Skrze interpelaci se do vědomí subjektů dostávají 

„fakta” produkovaná ideologií a ideologie se zároveň snaží toto své interpelativní působení 

skrýt, aby nedošlo k jejímu odhalení. Interpelaci se dokonce ani nemůžeme vyhnout, 

přestože si můžeme myslet, že se nás ideologie netýká. (Fulka 2002: 30 – 32) 

Francouzský filosof Jacques Rancière podrobil kritice vědecký marxismus i Louise 

Althussera, a to především v knize Althusserova lekce. Zde reaguje na Althusserovo 

tvrzení, „že dějiny nedělá člověk, ale masy“. Althusser dále toto konstatování rozvádí 

v tom smyslu, že proletáři mají jen takovou sílu, jaká je jejich organizace, jejich Strana, jež 

musí být „osvícena“ teorií: masy dělají dějiny jen za podmínky, že jsou školené teoretiky 

a organizované Stranou. (Fišerová 2015: 28) Rancière toto Althusserovo pojetí dělníků, 

kteří potřebují emancipační filosofii k vytvoření komunity, odmítá. 

 Podle Rancièrea si chtěl Althusser pouze zabezpečit svou moc a pozici ochránce 

intelektuálů. V tomto smyslu také Rancière porovnává Althusserovu koncepci s Pierrem 

Bourdieuem. I Bourdieu podle Rancièrea chápal aktéry ve společnosti jako subjekty, které 
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nejsou schopny samostatného myšlení. Nesouhlasí především s Bourdieovým konceptem, 

podle něhož se sociální aktéři k pravdě ani nemohou sami dostat, jelikož pravdu o formách 

produkce a reprodukce kapitálu může postihnout pouze vědec. (Fišerová 2015: 29) 

 

2.5. Vztah ideologie a obraznosti 

 William John Thomas Mitchell, historik umění zabývající se teorií médií a vizuální 

kulturou, se pojetí ideologie věnuje ve svém spise Iconology: Image, Text, Ideology. 

Kromě Sigmunda Freuda vychází Mitchell i z Karla Marxe a pracuje s tvrzením, že obrazy 

je třeba chápat jako živé objekty, které zásadním způsobem ovlivňují náš společenský 

i politický život. Obraznost je v knize hlavním tématem, jehož protějškem a doplňkem je 

textualita jakožto rival obraznosti v modu reprezentace.  

 „Ortodoxní pohled je, že ideologie je falešné vědomí, systém symbolických 

reprezentací, který reflektuje historickou situaci dominance určité třídy a slouží k zakrytí 

historického charakteru a třídních vlivů tohoto systému v přestrojení přirozenosti 

a univerzality.“ (Mitchell 1986: 3 – 4) Druhý význam ideologie spočívá v její identifikaci 

s hodnotami a zájmy, které se týkají jakékoliv reprezentace reality. Znamenalo by to, že 

neexistuje nic mimo ideologii. Ani kritici ideologie by nemohli říci, že stojí mimo 

ideologii a museli by přiznat, že například socialismus je ideologií stejně jako 

kapitalismus. 

 Mitchell v knize pracuje s oběma těmito významy za účelem jejich vzájemné 

konfrontace jejich hodnot. Provádí zde ideologickou analýzu, aby odhalil slepá místa 

různých textů a zároveň kritizoval i samotnou ideologii. 

 Samotný koncept ideologie je zakotven v mentální aktivitě a v idejích, které 

vytvářejí materiál zpracovávaný myšlenkami. Lidská mysl podle Mitchella chápe a vidí 

takové ideje jako formy obrazů, grafické znaky, které jsou promítány na příslušné médium, 

kterým je naše vědomí. Ideologie jakožto věda o idejích se tak ve výsledku stává 

ikonologií, která je v Mitchellově pojetí teorií obraznosti. „Není samozřejmě nezbytné 

přemýšlet o idejích jako o obrazech, ale je to extrémně lákavé a většina teorií mysli 

v některém bodě najde sama sebe buď jako vzdávající se tomuto pokušení, anebo 
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odmítající jej jako druh psychologické idolatrie – což může být nazýváno jako „eidolatrie“ 

neboli „ideolatrie“. (Mitchell 1986: 164) 

 

2.5.1 Ideologie v reklamě 

 K těm nejdůležitějším aspektům moderní doby a současným vztahům médií 

a společnosti patří reklamy, které reflektují život naší civilizace. Reklamám se nelze 

vyhnout, protože jsou nejen v médiích jako noviny nebo televize, ale i přímo vystavené 

v našem okolí, díky čemuž na nás mají velmi silný vliv. Jelikož existují ve více médiích 

najednou, vytvářejí si tak vlastně jakousi vlastní nezávislou realitu, která je spojuje 

s našimi vlastními životy. Nejen, že reklamy využívají různá média, ale mají i různý obsah, 

vysílají tedy různé zprávy o nejrůznějších produktech. (Williamson 1978: 11) 

 „Očividně mají funkci, kterou je prodat nám věci. Mají ale i jinou funkci, která, 

věřím, v mnoha směrech nahrazuje tradiční naplnění uměním nebo náboženstvím. Vytváří 

struktury významu.“ (Williamson 1978: 11 – 12) Podle Williamsonové musejí reklamy 

vyjadřovat určité názory či tvrzení ze světa věcí, ze kterého nám jisté věci chtějí prodat. 

Například tím, že auto nazvou spořivé či chytré díky jeho úspoře paliva. Taková reklama 

samozřejmě vyzdvihuje užitnou hodnotu vozu, kterou se nám snaží přiblížit v lidských 

termínech. 

 Tato funkce vyjadřování v „lidských termínech“ se zdá být o to snazší, jelikož se 

týká skutečných lidí se skutečnými lidskými vlastnostmi. Důležité zde proto je to, jak 

důmyslně, vtipně či působivě lze vyjádřit tyto vlastnosti tak, aby byly věrohodné. Ve 

skutečnosti tkví odlišení mezi jednotlivými lidmi v jejich rolích v procesu produkce, 

konstituuje se tedy mezi lidmi jakožto pracovníky. Jenže v naší společnosti, ve které kvůli 

reklamě vznikly různé falešné kategorie, se lidé liší v produktech své práce a v konzumaci 

určitého zboží. „Tedy místo toho, aby byli lidé ztotožněni s tím, co produkují, lidé se sami 

identifikují s tím, co konzumují.“ (Williamson 1978: 13) 

 Podle Williamsonové jsou rozdíly v naší společnosti stále třídního charakteru, 

avšak užívání různých výrobků ve způsobu vytvoření vlastní třídy nebo skupiny ji 

překrývá ideologií. Máme potřebu někam ve společnosti patřit, někam zapadat, což nemusí 

být vždy snadné. Proto nám může být nabídnuta imaginární sociální skupina, do které se 
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podle našeho názoru hodíme. Do jisté míry to poskytují i masová média, která tak mohou 

pozitivně působit na naše životy. Pozitivně v tom smyslu, že nám poskytnou jakousi 

útěchu v tom, že někam patříme, někdo nám rozumí. 

Ideologie v reklamě působí tak, že nás nechává myslet si, že jsme výjimeční. Ve 

skutečnosti jsme ale součástí davu jiných lidí, kteří mají ten pocit taky. Máme tendenci být 

ve společnosti individualizováni a reklamy přesně podle toho fungují, dávají nám pocit, že 

je něco vytvořeno a nabízeno přesně na míru pro nás. „V reklamě je nám řečeno, že si 

opravdu vybíráme, jsme svobodná individua, máme vkus, styl, jedinečnost a že se podle 

toho budeme chovat.“ (Williamson 1978: 53) Samotná reklama nás vytváří a my se 

dostáváme do procesu jejího používání. Jsme označováni tím, že reklamě dodáváme 

signifikaci. Jsme aktivní adresáti, kteří si v reklamě vytvářejí vlastní významy a díky tomu 

na nás reklama tak silně působí.  

 

2.5.2 Technické obrazy a reklama 

 Marshall McLuhan: „Reklamy jsou zdaleka nejlepší částí jakéhokoliv časopisu nebo 

novin. Více bolesti a myšlenek, více vtipu a umění jde do výroby reklamy než do jakékoliv 

funkce prózy v tisku nebo časopisu.“ (Kornberger 2010: 253) 

 V souvislosti s reprodukcí technických obrazů v moderní společnosti, konkrétně 

fotografií a filmu, hovoří německý filosof Walter Benjamin o auře. Nejen umělecká díla, 

ale i přírodní scenérie, se kterými se člověk v životě setkává, podle Benjamina produkují 

auru, kterou člověk při jejich pozorování pociťuje. Aura takového výjevu je způsobena 

originalitou, jedinečností a neopakovatelností takového zážitku, který neprožíváme na 

každodenní bázi. Fotografická díla však podle Benjamina ztrácejí tuto auru, což je 

způsobeno jejich hromadnou reprodukcí v současnosti, kdy vzniká tolik kopií, že se vytrácí 

původní originál. Přesto však fotografie aurou disponují, a to především tehdy, když 

zachycují lidskou tvář.  

 Fotografie s portrétem člověka však mohou být i obrazy využívané pro reklamní 

účely. V takovém případě je třeba tyto obrazy chápat v takovém smyslu, který podněcují 

například i slogany, které se u nich vyskytují. Typickým příkladem proto může být i plakát 

či billboard politika se sloganem. Pokud je na takovém obrazu zachycena známá osoba, 
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propůjčuje svou auru celému obrazu. Aura je prostřednictvím této osoby vysílána směrem 

k recipientovi sdělení, u kterého vytváří pocit větší důvěryhodnosti, blízkosti nebo 

sympatií. (Benjamin 1979: 17 – 49) 

 Percepční obrazy podle W. J. T. Mitchella spadají do propagandy. Ta má velmi 

blízko k reklamě, respektive reklama jako způsob přesvědčování s pomocí médií se blíží 

propagandě, která často neprodukuje pouze komerční postoje. Účinnost komunikace 

s využitím propagandy spočívá v tom, že míří na lidské emoce a zároveň prezentuje 

racionálně se jevící argumenty, ať už jsou ověřené, či nikoliv. Tento aspekt a způsob 

fungování propaganda sdílí s reklamou, proto jsou si obě tyto formy komunikace velmi 

podobné. (Jowett, O‘Donnell 2006: 1) 

 Reklamu dnes nalezneme úplně všude, týká se všech směrů lidské existence, od 

zábavy, přes vzdělávání, politiku až po umění. Přestože se počátky reklamy nesly pouze 

v oznamovacím duchu, který jednoduše prezentoval samotný produkt, reklama se vyvinula 

do samostatného odvětví profesionalizované lidské činnosti. Svůj podíl na tom nesla 

průmyslová revoluce a obrovský technologický rozmach v moderní společnosti, který 

zapříčinil vznik konkurenčních bojů a přetahování se firem o zákazníky. Z toho důvodu 

bylo třeba zdokonalit reklamní průmysl do takové míry, aby reklamy co nejúčinněji 

působily na spotřebitele, zákazníka. K dosažení požadovaného účinku bylo zapotřebí 

využívat i poznatky psychologie, sociologie, matematiky, neurovědy a dalších vědních 

oborů. 

 Noam Chomsky se v rámci svého modelu propagandy věnoval tomu, jak je obsah 

v médiích ovlivňován ekonomickými zájmy trhu, inzerenty a produkty soupeřícími 

o zákazníky. Vliv, který trh dokázal vygenerovat, dalece převýšil vliv, který by nad 

mediálním obsahem mohla mít vládnoucí moc. Největší sílu začal získávat s příchodem 

21. století, kdy rapidně vzrostly náklady na provoz masových médií a ta musela začít ve 

velkém shánět investory. (Waltz 2005: 16 – 17) 

 

2.5.2.1  Habermasova atomizace společenské sféry 

Každý člověk má specifický žebříček hodnot, tedy určité životní postoje, podle 

kterých se řídí a jedná. Jsou to v podstatě priority, podle kterých se každý při svém 



- 20 - 

rozhodování orientuje. Každý z nás považuje za důležité různé věci a naše priority tak 

logicky nemohou být vždy v souladu s prioritami ostatních. Ty se mění v závislosti na 

výchově, sociálním prostředí, ale i finančním zabezpečení a s tím spojeným společenským 

postavením. Rozrůzněnost hodnot lze pozorovat i v politickém spektru, kde strany 

i jednotliví političtí činitelé zastávají různé hodnoty a názory. Záleží jen na tom, jak dobře 

je dokážou prosazovat, aby se s nimi mohli jejich voliči ztotožnit. I během přímé 

prezidentské volby v České republice v roce 2013 došlo k výrazným názorovým rozdílům, 

a to především mezi příznivci Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, kteří se spolu 

utkali ve druhém kole voleb. 

 Jürgen Habermas, který se rovněž zabýval kritikou masmédií a navazoval na 

Frankfurtskou školu, prosazoval své tvrzení, že média sehrála významnou roli v rozštěpení 

společnosti na individuální jednotky, tedy že způsobila atomizaci sociální sféry. Média 

ztotožňuje s veřejnou arénou, ve které se spolu utkávají jednotlivci. O vítězi je ale předem 

rozhodnuto, ačkoliv se média tváří, že poskytují veřejnou a otevřenou debatu. Noam 

Chomsky podle tohoto mediálního jednání pojmenoval i svou knihu, Manufacturing 

Consent. Habermas navázal na Adorna a jeho pojetí kulturního průmyslu, který ničí 

veřejnou sféru. (Waltz 2005: 17) 

Ve své knize Strukturální proměna společnosti Habermas upozorňuje na to, že 

vytváření veřejného mínění prostřednictvím médií je do značné míry mocensky ovládáno 

určitými skupinami, které mediální prostředky vlastní. Základním rysem je zde to, že elity 

si svou veřejnost díky médiím sami vytvářejí a jsou schopny veřejným míněním 

manipulovat. Veřejné mínění se tak stává čím dál více vázáno na tyto skupiny, ať už jsou 

to politické nebo ekonomické elity, anebo obojí najednou. Moderní společnost Habermas 

chápe jako typ společnosti, kterou lze v jejím překotném vývoji jen těžko zastavit. A to už 

jen z toho důvodu, že se objevuje stále více problémů, které tato společnost přináší, 

například terorismus nebo ekologické problémy. Podle něj je to vinou toho, že se v rámci 

vývoje moderní společnosti vytrácí komunikativní jednání a namísto toho se vytvářejí 

normy, kterým se musí všichni podřídit. (Habermas 2000: 299 – 303) 

Nejdříve se soustředil na sféru střední třídy, kde se z diskursu mezi jednotlivci 

stávala plodná debata. Právě to podle Habermase umožnilo prohloubit myšlenky 
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demokracie, kterými se řídily i vlády. Kvůli kritickým ohlasům Habermas své teorie 

upravil a zahrnul do nich i kulturu nižší třídy pracujících. (Waltz 2005: 17 – 18) 

Přiblížil se tak konceptu hegemonie Antonia Gramsciho, který je přiblížen na 

pozdějších stranách této práce. Gramsci odmítal rané marxistické teze o třídním rozdělení 

s pomocí síly a státní moci, namísto kterých tvrdil, že pro udržení hierarchického systému 

je nutné přijmout ideologii vládnoucí moci. Tyto ideologie jsou podle něj díky tomu ve 

společnosti natolik hluboce zakořeněné, že je lidé spíše vnímají jako samozřejmost než 

jako vnucená přesvědčení. Tímto způsobem se ideologie stávají hegemonickými. (Waltz 

2005: 18) 

 

2.5.2.2  Reklamní znaky 

 Znak slouží k tomu, aby pro někoho něco zastoupil. Potřebuje tedy někoho, pro 

koho by něco znamenal, tedy konkrétního adresáta, pro kterého má v jeho systému názorů 

a přesvědčení význam. Objekt tedy nahrazuje nebo stojí místo něčeho, například místo 

obrazu nebo pocitu. Produkt reklamy pak slouží k tomu, aby nahradil tento objekt 

a přivlastňuje si význam onoho obrazu či pocitu. Význam znaků však závisí jen na nás a na 

naší kooperaci při výměně objektu za produkt. Reklama se snaží o to, aby přeměnila 

produkty z označovaných na označující. (Williamson 1978: 40) 

 Judith Williamsonová ale nechápe lidské subjekty jako pouhé adresáty a příjemce 

reklamních sdělení, nýbrž i jako přímé tvořitele jejich významů. Význam však tvoříme 

díky tomu, že na nás reklamy promlouvají a působí, takže si sami formulujeme to, co se 

nám snaží reklama říct, proto jsme přímo jejími aktivními adresáty. Popisuje tak, jak si 

tvoříme význam produktu v reklamě, jak si bereme význam z daného produktu, jak jsme 

sami tvořeni reklamou nebo jak tvoříme sami sebe v reklamě. 

 Z povahy toho, jak nás působí reklamy, je zřejmé, že sémiotika je neoddělitelně 

spjata s psychologií. Jejich spojení se děje právě skrze ideologii, které si ale nejsme 

vědomi. Samotnou ideologii totiž nevnímáme jako ideologii, protože uniká našemu 

pohledu. Její neviditelnost spočívá v tom, že my sami jsme její aktivní součástí 

a nenahlížíme ji zvenčí, ale neustále ji obnovujeme, prochází skrze nás. „V ideologii jsou 
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vytvořeny předpoklady o nás, které nezpochybňujeme, protože je vidíme „už“ jako 

pravdivé.“ (Williamson 1978: 41) 

 Reklamy tak vytvářejí již hotové předpoklady o nás samotných, které nás popisují 

například jako konzumenty s jistými hodnotami, podle kterých se při nakupování řídíme. 

Zdá se nám, že ve všem máme možnost širokého výběru, ale to je pouze iluze, ve které 

jsme zachyceni jako v síti. Právě svoboda je totiž základním prvkem ideologie, díky 

kterému ji nevnímáme a přinášíme tak dané reklamě její úspěšnost. Reklama nám 

v podstatě říká, že vzhledem ke svobodnému soutěžení produktů na trhu jsme i my sami 

svobodní, abychom si mohli tyto produkty vybírat podle naší libosti. Jenže už to, že si 

vybíráme z určité nabídky produktů znamená, že jsou pro nás předpřipraveny způsoby, 

potažmo produkty, kterými vytváříme sami sebe, náš postoj a způsob života. 

 Abychom mohli doplnit chybějící dílky do skládaček vytvořených reklamami, 

musíme znát pravidla hry. Musíme vědět, co máme dešifrovat a co je třeba doplnit. 

Reklamy vytvářejí vědomost, která vždy pramení z něčeho, co je nám už z dřívějška známé 

a může být chápáno jako pravda v samotné reklamě. Ideologie funguje v kruhovém pohybu 

tak, že reprodukuje ideje, které jsou ale ve společnosti již známé a jejich existence stále 

trvá, protože jsou používány. 

 

2.6 Ideologie a média v marxistickém pojetí 

Marxismus chápe média jako nástroj vládnoucí třídy. Je ale třeba od sebe odlišovat 

klasický marximus a neomarxismus. Zatímco v pojetí klasického marxismu jsou média 

důsledkem třídních a vlastnických struktur, kde je ideologie funkcí výrobní základny, 

v neomarxismu jde o kritickou teorii společnosti a médií, kterou reprezentovali například 

příslušníci Frankfurtské školy. Tito myslitelé ideologii chápali jako funkci kulturní 

nadstavby. 

Samotná ideologie je v klasickém marxismu chápána jako výklad světa, který závisí 

na třídním postavení jednotlivce a jeho zájmech. Uplatňuje se zde jisté falešné vědomí, 

které se stává kolektivním vědomím celého proletariátu. Dochází k tomu, že příslušníci 

vykořisťované třídy jednají v konečném důsledku proti svým vlastním zájmům, jelikož 

přejímají interpretaci světa tak, jak jej popisují mocní. Toto falešné vědomí je ve 
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společnosti upevňováno mediálním vlivem, jelikož média zde slouží jako manipulativní 

aparáty šířící ideologii. Sama ideologická role médií má ekonomický základ, protože 

média reprodukují ideologii svých vlastníků. Média mají v marxistickém pojetí sloužit 

k tomu, aby vytvářela všeobecný souhlas s danými ekonomickými poměry. 

Masové komunikaci se věnoval i Marx, který však během svého života zažil pouze 

tisk, v dnešní terminologii tedy printová média. To nám ale nebrání v tom, abychom jeho 

myšlenky vztáhli i na současnou scénu masových médií a jejich ideologický charakter. Ten 

je stále aktuální, a to už jen z toho důvodu, že média informují veřejnost o událostech 

z politické sféry, které měly a vždy budou mít velký dopad na veřejnost. 

V mediálním průmyslu lze vysledovat všechny kapitalistické rysy. Média šíří ideje 

a názory vládnoucí třídy, čímž realizují svůj ideologický vliv. Nástroje masové 

komunikace hájí zájmy této třídy a samotná marxistická teorie masové komunikace je 

přímo založena na politické praxi, proto je důležité se jí zabývat i zde. Systém komunikace 

se také v Marxově teorii vyvíjí podle změn ve výrobních silách a společenských vztazích. 

Převládající způsob komunikace ve společnosti odráží dominantní výrobní způsob 

společnosti. Vyspělá ekonomika dala vzniknout masovým médiím jako součásti 

ideologické nadstavby, prostřednictvím které vzniká interakce mezi členy společnosti. 

(Petrusek, Vodáková 1996: 592) 

V této nadstavbě jsou tedy i nástroje masové komunikace, které ovlivňují samotné 

formování člověka i jeho kulturu. Média slouží ke vzájemné komunikaci mezi touto 

nadstavbou a její základnou, někdy ale mohou mít v nesourodé a protikladné společnosti 

i negativní dopad, který jen více rozevře nůžky mezi jednotlivými sociálními skupinami. 

Nejdůležitějším aspektem v teorii médií je pro marxisty mocenská otázka. A na ní nalézají 

podobnou odpověď i jiné přístupy ke kritice médií, tedy tu, že média slouží k prosazování 

vlivu vládnoucí třídy. To je koneckonců patrné i v současné době, kdy se mediální domy 

stávají vlastnictvím podnikatelů. 

K manipulativnímu charakteru médií se přiklánějí i neomarxisté. Například podle 

Louise Althussera se tak děje prostřednictvím ideologických státních aparátů, které 

ospravedlňují nadvládu kapitalismu i bez použití síly. I Herbert Marcuse chápe média jako 

instituce, které prosazují jistý společenský systém, a to tak, že vyvolávají falešné potřeby, 

které zároveň i uspokojují. (E-republika.cz, 2013) 



- 24 - 

2.6.1 Ideologie ve vztahu mezi jednotlivcem a institucemi 

Ideologie ale nemusí mít nutně pouze negativní význam, ani nemusí být spojována 

s totalitními režimy. Může být naopak spojována i s hodnotami demokratické společnosti 

a jejími médii. Tímto směrem se ubíraly i myšlenky Antonia Gramsciho a Louise 

Althussera, kteří se marxismem inspirovali, ale přesto nevnímali ideologii jako falešné 

vědomí. V jejich pojetí byla ideologie nedílnou součástí všech společenských tříd 

a uplatňovala se v imaginárním vztahu jednotlivce k jeho sociální realitě a životním 

podmínkám. Ideologie v tomto pojetí existovala i v materiální podobě, ve státních 

aparátech a institucích, které ovlivňují život člověka. 

Althusser vedle ideologických státních aparátů rozlišoval i represivní státní 

aparáty. Mezi ty ideologické podle něj patří média, která ovlivňují soukromý život 

člověka, zatímco represivní jsou tvořeny ozbrojenými státními složkami. Tedy vládou, 

soudním systémem a dalšími institucemi, které působí ve veřejné sféře. Ideologický aspekt 

médií se objevuje ve vykonstruované podobě mediálního zpravodajství, které při 

zobrazování reality působí na veřejnost objektivním a nezávislým dojmem. Masová média 

jsou podle Althussera nositelem dominantní ideologie, ze které se jednotlivec nedokáže 

vymanit. (Reifová, 82 – 84). 

 

2.7 Hegemonie 

Podobným směrem, kterému se věnovali autoři zabývající se ideologií, se ve svých 

tezích ubíral také italský filosof Antonio Gramsci, jenž vytvořil teorii hegemonie. S její 

pomocí vysvětluje, jak lze bez nutnosti použití jakéhokoliv nátlaku udržet mocenskou 

nadvládu určitých sociálních skupin, a to s pomocí médií. (Heywood 2005: 137) 

Hegemonie je v jeho pojetí hybnou silou, která téměř neznatelně nutí recipienty 

médií přijmout definici reality, která se k nim dostává prostřednictvím různých 

přesvědčení, mýtů, tradic nebo kulturních hodnot. Vyvolává tak celospolečenský 

konsensus, tedy shodu a akceptaci této definice reality. Ve svém působení se hegemonie 

nepodobá totalitním režimům, které okatě, mocensky a represivně uplatňují svou sílu a řád. 

Hegemonie se snaží spíše o vytvoření preventivního souhlasu mezi občany. Hegemonie je 
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tedy vyvolávána politickým působením, ale zároveň nemanipuluje informacemi jako 

ideologie. Přesto je jejím cílem udržovat dané sociální uspořádání. 

Kontrola veřejného mínění v kapitalistické společnosti podle Gramsciho probíhá ve 

dvou rovinách, z nichž jedna je dominancí a druhá souhlasem, konsensem. Určitá sociální 

skupina se snaží prosadit své hodnoty a postoje s cílem upevnit svou vlastní moc, 

a v takovém případě nastává její hegemonie. V dřívějších dobách se ve větší míře 

objevovala dominance, která ale byla spojena s použitím síly. V moderní společnosti 

naopak převládá spíše konsensus, který vzniká vzájemným ovlivňováním mezi politickou 

silou a širokou veřejností. 

Vládnoucí třída ale podle Gramsciho může zažít i krizi své hegemonie, a to zvláště 

v případech, kdy selže v zásadních politických otázkách. „Obsahem je krize hegemonie 

vládnoucí třídy, která nastává buď proto, že vládnoucí třída neuspěla při nějakém svém 

velkém politickém podniku, pro nějž si vyžádala nebo prosadila silou souhlas obrovských 

mas (jako je válka), nebo proto, že široké masy (zvláště rolníci maloburžoazní inteligence) 

rázem přešly od politické pasivity k jisté aktivitě a kladou požadavky, které ve svém 

nesourodém celku tvoří revoluci.“ (Gramsci 1967: 58 – 59) 

Hegemonie ale neprosazuje zkreslené obrazy reality, jako to dělá ideologie. Právě 

na pomezí ideologie a hodnot se podle Gramsciho nachází hegemonie, skrze níž ve 

společnosti převládají určité hodnoty, normy, přesvědčení nebo tradice. Díky nim je ve 

společnosti zároveň udržován mocenský pořádek, proto má hegemonie často větší vliv než 

ideologie. Právě společenské tradice totiž hegemonii propůjčují její věrohodnost. Navíc je 

nastolována institucemi jako jsou média, školství nebo církev, které ve společnosti 

dokážou vytvořit silný souhlas. 

 

2.8 Ideologie jako soubor politických myšlenek 

 Termín politické ideologie v minulosti vyvolával negativní konotace. Ideologie 

bývala chápána jako zbraň k obraně proti jiným politickým názorům a doktrínám. Poprvé 

tento pojem použil v roce 1796 francouzský filosof Destutt de Tracy, který jím označoval 

novou vědu o idejích. Ta si kladla za cíl odhalit původ myšlení a idejí s cílem ustanovit 

ideologii na stejné úrovni jako jiné vědy, například biologie. V 19. století se o rozšíření 
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tohoto termínu zasloužil Karel Marx, který ideologii ztotožnil s idejemi vládnoucí třídy 

společnosti. Ve smyslu, v jakém ji používali Marx a Engels, byla ideologie falešná, 

mystifikující a skrývající rozporuplnost základů společenských tříd.  
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2.8.1 Ideologie jako represivní moc 

Teoretik elity, italský politický vědec a žurnalista Gaetano Mosca vykládal své 

pojetí ideologie v konceptu politické formule. Stejně jako italský politik, filosof a diplomat 

Niccolò Machiavelli, i Mosca byl přesvědčen, že vláda má být vykonávána 

prostřednictvím nátlaku, násilí a vynucování moci. Kromě toho, aby byl moderní člověk 

pouze ovládán a o něčem přesvědčován, potřebuje také disponovat vědomím legitimní 

moci, která drží vládu ve svých rukou. „Chce, aby moc byla zdůvodněna, aby nebyla 

evidentní, samozřejmou a nezpochybnitelnou daností.“ (Petrusek 2013: 149 – 162) 

 Již v roce 1883 proto Mosca tuto potřebu definoval termínem politická formule: 

„Vládnoucí třída prostřednictvím idejí, jež jsou obecně uznávány, emocí, jež jsou společně 

sdíleny, systému věr a přesvědčení, o nichž se příliš nepochybuje, svou vlastní vládu činí 

legitimní.“ (Petrusek 2013: 149 – 162) 

 

2.8.2 Ideologická soudržnost společnosti 

 Soudržnost společnosti a dané ideologie, která v ní působí, vychází z komunikace 

s veřejností, ze sdílení důležitých informací, které mohou být často emocionálně 

zabarveny. Díky funkční ideologii má veřejnost nejen pocit sounáležitosti, ale i pocit 

bezpečí proti neznámému a odlišnému. Převážná část politického diskurzu podle českého 

sociologa Jana Kellera funguje na principu soudržnosti sociální skupiny a jejím oddělení 

od subjektů, které mají odlišný hodnotový žebříček. Veřejnost je tak vedena k zastávání 

určitých názorových pozic, kterým často ani nemusí úplně rozumět, přesto v ně však 

skutečně věří. 

V dnešní společnosti je přítomná dominantní ideologie, která je spojena již 

s osvícenstvím. Týká se kapitalismu a buržoazie a charakteristické jsou pro ni aspekty jako 

svoboda, demokracie a lidská práva. Tyto pojmy ale mají různé významy, které mohou být 

chápány dokonce i protikladně. Příkladem takové mnohoznačnosti významů může být 

i válka v Iráku, která byla pod velením Spojených států amerických vedena právě za 

svobodu, demokracii a spravedlnost. (Ftorek 2010: 57) 
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2.8.3 Ideologie napříč politickým spektrem 

 Termín ideologie se vyskytuje i ve slovníku liberálních a konzervativních 

myslitelů, nejen těch levicově orientovaných. Například Karl Popper nebo Hannah 

Arendtová ideologii chápali jako nástroj sociální kontroly, který se objevil v meziválečném 

období s nástupem totalitních diktatur. Liberálové později chápali ideologii jako uzavřený 

systém myšlenek, který odmítá konkurenční ideje. Konzervativní myslitelé zase ideologii 

chápou jako abstraktní myšlenkové systémy, které překrucují politickou realitu. Liberálové 

zároveň odmítali, že by samotný liberalismus byl ideologický, a konzervativci spíše 

vyznávali praktický politický styl, nikoliv ten ideologický. Moderní význam termínu 

ideologie je ale neutrální a zahrnuje všechny politické tradice. Ideologie je v tomto 

společenskovědním významu pojímána jako názorový systém a soubor myšlenek, který 

slouží jako inspirace pro politické jednání. (Heywood 2004: 61 – 63) 

S neutrálním pojetím ideologie jakožto systémem názorů a hodnot pracuje i tato 

práce, která ideologii pokládá za nedílnou součást sociální reality. Jedním příkladem za 

všechny může být ideologie západní civilizace, která se vyznačuje především hodnotami 

svobody, rovnosti, lidských práv a demokracie. Práce nepřisuzuje ideologii pejorativní 

význam, který v určitých fázích vývoje lidské společnosti měla, ale chápe ji jako kulturní 

a názorový proud. 

  



- 29 - 

3 Politická a mediální komunikace 

 

„Na mediální komunikaci je možné nahlížet jako na přenos sdělení (z jednoho místa 

na další), ale také jako na zdroj, který potvrzuje platnost dané ideologie.“ (Jirák, Köpplová 

2003: 52) Jak již bylo řečeno, média jsou důležitou součástí naší společnosti. Poskytují 

nám nejen nástroje pro vzájemnou komunikaci, ale slouží zároveň i jako zdroje, ze kterých 

můžeme čerpat nové informace. V moderní společnosti média plní funkci rozhodujícího 

zdroje pro lidské poznání. Vliv médií na hodnotovou orientaci individuí a na veřejné 

mínění je značný, proto jsou využívána různými institucemi k prosazování svého vlivu. 

Mediální komunikace je také nedílnou součástí politické praxe a politického marketingu 

a zabývají se jí i obory jako public relations nebo media relations. 

 Vedle tradičního pojetí marketingu jako disciplíny aplikované v oblasti 

materiálních produktů, utvářející postoje a názory spotřebitelů, je marketing uplatňován 

rovněž v politickém prostředí. Právě političtí činitelé jsou těmi, kteří potřebují především 

podporu veřejnosti, aby byli schopni realizovat své cíle. Vhodně zvolený a dobře 

připravený marketingový plán jim dokáže náležitou podporu zajistit. (Boučková a kol. 

2003: 349)  

 

3.1 Počátky politického marketingu 

 Termín politický marketing se poprvé objevil ve studii amerického politologa 

Stanleyho Kelleyho Professional Public Relations and Political Power z roku 1956. 

V 50. letech 20. století došlo ve Spojených státech amerických nejen k proměně vnímání 

marketingu, ale také k proměně vnímání voleb, a to díky zavedení marketingových 

strategií do politiky. Tedy v okamžiku, kdy si politici uvědomili, že ke svému úspěchu ve 

volbách potřebují zohlednit především názory a požadavky voličů. Velkou roli při 

zavedení marketingových postupů do politické komunikace sehrálo i masové rozšíření 

televizí v amerických domácnostech, kde zaujaly pozici hlavního zdroje informací. 

„Specifika tohoto masového média zároveň vyžadovala přizpůsobit rétoriku, stylistiku 
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i způsob prezentace a komunikace jeho charakteru, a tak politická komunikace začala 

dostávat poněkud reklamnější charakter.“ (Boučková a kol. 2003: 349) 

 Již ve 20. letech 20. století bylo významným médiem rozhlasové vysílání. To bylo 

svým způsobem předchůdcem televize, která umožňovala politika vidět pravidelně na 

obrazovce, a proto v politické komunikaci později zaujala nejdůležitější místo. První 

politik, jehož předvolební kampaň začala v roce 1952 vést reklamní agentura, byl pozdější 

34. americký prezident Dwight Eisenhower. Ten si najal hned dvě reklamní agentury, které 

pro něj připravily profesionální televizní kampaň, proto se i v tomto směru ujal prvenství. 

(Boučková a kol. 2003: 350) 

 Další prezidentské volby v USA v roce 1956 i v roce 1960 naplno potvrdily, že bez 

politického marketingu a dobré politické komunikace volby prakticky nelze vyhrát. Po 

druhém Eisenhowerově vítězství a jeho druhém funkčním období zvítězil v amerických 

prezidentských volbách John F. Kennedy, který opět v obrovské míře využil televizi. 

Kromě toho, že ho televizní spoty prezentovaly jako válečného hrdinu a nositele 

Pulitzerovy ceny, ideologicky podbarvené spoty chválily i demokratickou stranu, jíž byl 

Kennedy členem. Politický marketing však záhy představil další novou věc, kterou se staly 

televizní debaty kandidátů. (Boučková a kol. 2003: 351) V českém prostředí se politický 

marketing objevil až během prvních svobodných voleb v roce 1989, předtím zde prakticky 

neexistoval. V komunistickém režimu Československa sice volby formálně existovaly, 

nelze však hovořit o volbách svobodných. 

 

3.2  Strategie a styl politických kampaní 

 Politická komunikace vychází z výsledků, které vyplynuly z průzkumů veřejného 

mínění. Její strategie by proto neměla být nahodilá, nýbrž navržená tak, aby vhodně 

pracovala se zjištěnými poznatky. Při tvorbě komunikační strategie předvolební kampaně 

je třeba vzít v úvahu několik aspektů, mezi něž patří nejen cíle samotného politika nebo 

politické strany, ale i dané cílové skupiny, na kterou je kampaň zaměřena. Je třeba zvážit, 

jaké parametry bude celá kampaň mít a jaké komunikační prostředky budou využity. 

Důležitou funkci má také finanční rozpočet, který má kampaň k dispozici. 
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 Politický subjekt určuje svůj cíl, se kterým ve volbách kandiduje, podle 

odpovídající, úzce vymezené cílové skupiny voličů. Chybou je snažit se předvolební 

kampaní oslovit všechny voliče, protože takto široce pojatá kampaň kvůli své 

nediferencovanosti nemá příliš velkou šanci na úspěch. Cílová skupina, na kterou je 

kampaň zaměřena, by měla být dostatečně velká a homogenní, aby sdělení mělo co 

největší možný účinek. Další cílovou skupinou, kterou by kampaň měla oslovit, jsou 

nerozhodnutí voliči. Jejich hlasy totiž mohou při volbě sehrát významnou nebo dokonce 

rozhodující úlohu. Lze se také zaměřit na tzv. opinion leadery, tedy názorové vůdce, kteří 

díky svému postavení a autoritě mohou silně ovlivňovat názory lidí ve svém okolí. 

(Boučková a kol. 2003: 355 – 357) 

Pokud je cílem předvolební kampaně získat maximální počet hlasů, kampaň 

logicky pracuje s tématy, které jsou danému politickému subjektu vlastní. Jeho základních 

témat by ale nemělo být příliš mnoho, aby bylo čitelné jeho politické poselství, se kterým 

do volebního klání vstupuje. Jsou to témata, se kterými se mohou voliči ztotožnit. To však 

neznamená, že by daný politický subjekt neměl mít názor i na jiná témata aktuálního dění. 

 Subjekt může vystupovat s ideologickými tématy, kterými jsou například svoboda, 

lidská práva nebo demokracie. Může se také zabývat konkrétními programy v životě 

společnosti, například školstvím či zdravotnictvím. Pracovat může i s tématy, které se 

vztahují na osobnostní rysy, jako je intelekt nebo charisma. Při výběru témat jsou klíčové 

nejen priority voličů a cílových skupin, ale i jejich načasování. (Boučková a kol. 2003: 

358) 

 Až v roce 2006 začaly české politické strany ve svých volebních kampaních 

otevřeně využívat služeb reklamních a komunikačních agentur, včetně těch zahraničních. 

Komunikace stran s voliči pozměnila způsob svého fungování, protože politické strany se 

inspirovaly kampaněmi ze zahraničí, jejichž metodu přejaly a často v podstatě okopírovaly. 

I v Evropě, a Českou republiku nevyjímaje, je ale v politickém marketingu znatelný vliv 

amerických poradců, kteří do kampaní přinášejí globalizaci neboli tzv. amerikanizaci. 

(Matušková 2010: 68) 

 Mezi evropským a americkým pojetím předvolebních kampaní lze vypozorovat 

jisté rozdíly, přestože se v západních demokraciích objevil sklon k amerikanizaci kampaní. 

Politolog Jan Kubáček popisuje amerikanizaci předvolebních kampaní slovy: „Kampaně se 
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velmi individualizují, narozdíl od programů, týmových kandidátů, širších řešení, se nabízí 

v podstatě pouze tváře lídrů, jejich fyziognomie, životopis, hodnoty, ale mimochodem se 

také řeší jejich poklesky a neúspěchy.“ (Český rozhlas, 2010) 

 

3.3  Komunikační prostředky politických kampaní 

 Výběr vhodného komunikačního prostředku závisí na mnoha okolnostech. Záleží 

jak na možnostech působení vybraného prostředku, tak na typu sdělení, chování cílové 

skupiny, ale i na finančních možnostech kampaně. Lze využít buď masových sdělovacích 

prostředků, anebo osobní komunikaci.  

 

3.3.1 Masová média a vizuální materiály 

 Nejdůležitějším médiem v politické komunikaci je od 60. let 20. století televize, 

prostřednictvím které však nelze zasáhnout pouze vybrané cílové skupiny. Významné jsou 

pro politické subjekty zpravodajské relace a publicistické pořady, ve kterých mohou voliče 

ovlivnit ve větší míře. Na rozdíl od televize je pro prezentaci politického programu vhodné 

rozhlasové vysílání. Prostředkem s vysokou informační hodnotou je i tisk, který je díky 

tomu pro politickou komunikaci s oblibou využíván.  

 Standardním médiem v politické komunikaci jsou billboardy, které jsou rovněž 

hojně využívané. Opět však slouží spíše pro prezentaci sloganů, nikoliv argumentů. Nižším 

nákladům se zase těší plakáty, které navíc poskytují široké možnosti umístění. Plakáty 

mohou prezentovat nejen sdělení a slogany, ale i samotné kandidáty, kteří díky nim mohou 

rychle vejít ve známost. (Boučková a kol., 2003: 358 – 361) 

 Prostředky, které politická propagace obecně využívá, se postupem času mění. 

Z jednoduchých sdělení se reklamy postupně dostaly k zobrazování známých osobností, 

aby zvýšily povědomí o daném produktu. Reklamy ale musí přicházet s inovacemi, aby 

dokázaly stále znovu zaujmout, což platí i v politice. Úspěšná kampaň se vyznačuje tím, že 

politik či politická strana, kterou prezentuje, nezapadne mezi ostatní, ale oproti konkurenci 

naopak vystoupí do popředí. Slogany, fotografie i jejich montáže musí být buď humorné, 

nápadité, anebo musí šokovat, aby se vryly do paměti voličů. Právě netradiční vizuální 
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materiály plné významů jsou dobrým způsobem, jak provést osobitou a snadno 

zapamatovatelnou reklamní kampaň. Dostatečně zajímavých a netradičních vizuálů využil 

ve své prezidentské kampani i Karel Schwarzenberg, který se na nich díky digitálním 

úpravám proměnil v příznivce punkového stylu. 

 

3.3.2 Využití osobních setkání 

 Veřejné shromáždění občanů je v politické komunikaci již tradičním nástrojem, 

jehož hlavní výhodou je přímý osobní kontakt s voliči. Osobní setkání je co do zásahů 

cílové skupiny nesrovnatelné s pouhým sledováním politika prostřednictvím médií, neboť 

politik může svou osobní přítomností ve voličích zanechat nejen hluboký dojem a obdiv, 

pokud disponuje patřičným charisma. Takové akce bývají většinou zpestřeny dalšími 

známými osobnostmi, například z řad herců či sportovců, jejichž přítomnost může sloužit 

jako doporučení, legitimizace politika. 

Během přímé prezidentské volby v roce 2013 se vítězové prvního kola, Karel 

Schwarzenberg a Miloš Zeman, těšili přízni mnoha známých osobností. Mezi ně se řadili 

sportovci, muzikanti, herci, režiséři a další umělci. Schwarzenberga otevřeně podporovali 

například Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel, David Černý, David Koller, ale i řada 

dalších. (Volimkarla.cz, 2013) Zemana podpořil bývalý český prezident Václav Klaus, 

zpěvák Daniel Hůlka, zpěvačka Lucie Bílá, bývalý fotbalista Antonín Panenka nebo herec 

Pavel Trávníček. (Zemannahrad.cz, 2013) Tato metoda podpory se nazývá endorsement, 

v překladu schválení. 

Lze ale využít i telefonické rozhovory, které zpravidla provádějí dobrovolníci, 

anebo dokonce návštěvy voličů přímo v jejich domácnostech. Osobní kontakty jsou však 

využívány spíše při komunálních volbách s menším geografickým záběrem. Dalšími 

prostředky kontaktu s voliči může být direct mail, tedy osobní dopis, anebo tiskové 

materiály v podobě letáků a brožurek či volebních magazínů, včetně propagačních 

předmětů. (Boučková a kol., 2003: 358 – 363) 

 Ve druhé polovině devadesátých let minulého století zaznamenal velký úspěch 

nápad, se kterým přišla Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Strana využívala pro 

předvolební mítinky v českých městech autobus, který pojmenovala Zemák, a to podle 
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jejího tehdejšího předsedy Miloše Zemana. Aby měl autobus úspěch a dostál svému jménu, 

po České republice v něm na osobní setkání s občany jezdil přímo Miloš Zeman. I díky 

této metodě měla ČSSD ve volbách úspěch a podařilo se jí v roce 1998 sestavit 

menšinovou vládu v čele s premiérem Milošem Zemanem. 

 Podobný nápad měla i strana Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého 

rozumu. V krajských, senátních i prezidentských volbách v roce 2013 strana využívala 

autobus pojmenovaný Bobobus podle tehdejší předsedkyně strany Jany Bobošíkové, 

kandidující na funkci prezidentky České republiky. Stejně jako Miloš Zeman v roce 1998, 

i Jana Bobošíková jezdila na setkání s občany v rámci své předvolební prezidentské 

kampaně autobusem. V kampani však Bobošíková nebyla úspěšná, protože získaný počet 

hlasů jí nestačil k tomu, aby postoupila do druhého kola volby. Miloš Zeman měl ale 

úspěch nejen s kampaní se Zemákem, po které se stal premiérem, ale i v první přímé 

prezidentské volbě, ve které zvítězil. 

 

3.3.3 Využití internetu 

 Význam, který dříve v politické komunikaci měla televize, postupně převzal 

internet. Začal se vyvíjet již v minulém století, ale na přelomu tisíciletí způsobil obrovskou 

změnu v komunikačním průmyslu díky svému masovému rozšíření. Významně urychlil 

vyhledávání, výměnu a šíření informací. Internet se celosvětově těší velké oblibě díky 

obrovské škále možných využití. Patří sem i marketing a mediální služby, které musejí 

reagovat na to, že internet používá obrovské množství lidí. V roce 2014 používalo v České 

republice s 10,5 miliony obyvatel internet 79,7 % osob ve věku 16 až 74 let, což přesahuje 

i průměr Evropské unie. (Český statistický úřad, 2015) 

 Internet je díky své interaktivitě a možnosti okamžité reakce vynikajícím 

prostředkem pro reklamní účely. S jeho pomocí lze navíc zasáhnout i demograficky těžko 

přístupné subjekty. Výhodné je také spojení zrakových a sluchových informací, které chybí 

v rozhlasu nebo tištěných médiích. Jsou zastoupeny v televizi, ale oproti té má internet 

výhodu v tom, že do něj může zasáhnout každý. 
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3.3.3.1  Sociální sítě v politickém marketingu 

Stále lépe se daří i inzerci na sociálních sítích. Nejoblíbenější je pro tyto účely 

Facebook, který v současnosti využívá téměř 1,5 miliardy lidí. Facebook jednoznačně 

dominuje i co do výdělků, které inkasoval na inzerci. Tři čtvrtiny investic celosvětově 

vložených do reklamy na sociálních sítích patří právě jemu. Za tímto úspěchem však stojí 

i fakt, že Facebook o svých uživatelích shromažďuje velké množství informací, které 

používá k tomu, aby zefektivnil své využití pro marketingové účely. (Česká pozice, 2015) 

 Jednou z výhod, kterou internet (nejen) v politickém marketingu poskytuje, je 

elektronická pošta. Prostřednictvím e-mailu lze v krátkém časovém období oslovit 

obrovské množství voličů. Ovšem stále oblíbenějším nástrojem online marketingu jsou 

sociální sítě, které s oblibou využívají i politici. Velký význam měly i v přímé prezidentské 

volbě. „Sociální sítě sehrály klíčovou roli v prvním kole přímé volby prezidenta. Že 

zejména Facebook dokázal mobilizovat tisíce mladých lidí a ovlivnit jejich názor, dnes už 

nikdo nezpochybňuje.“ (Česká televize, 2013) 

 V používání sociálních sítí, v České republice především Facebooku, jsou politické 

strany stále aktivnější. Některé strany sice využívají i Twitter, ten však v ČR nemá takovou 

tradici jako v jiných západních zemích. Facebook tak zůstává díky počtu uživatelů hlavním 

nástrojem politického marketingu v rámci nových médií. Hlavní výhodou je jednoduchý 

zisk přátel nebo fanoušků, který sociální sítě se stovkami milionů uživatelů poskytují. 

Výhodou sociálních sítí je i to, že se na ně může díky samotné povaze internetu připojit 

kdokoliv z jakékoliv části světa v kteroukoliv dobu. Stačí pouze připojení k internetu. 

V rámci přímé prezidentské volby z roku 2013 byla v internetovém prostoru 

jednoznačným vítězem kampaň Karla Schwarzenberga Karel na Hrad. Webová stránka 

www.volimkarla.cz zaznamenala 1,1 milionu návštěvníků, z nichž se na ni přibližně 40 % 

dostalo prostřednictvím sociální sítě Facebook. V online prostoru byl použit i již existující 

twitterový účet Karla Schwarzenberga, který začal být využíván přímo pro účely kampaně. 

Nejdůležitější roli mezi sociálními médii však sehrál právě Facebook, prostřednictvím 

něhož bylo možné nejen rychle šířit témata a informace o aktivitách Karla 

Schwarzenberga, ale také aktivizovat jeho podporovatele. Velký přínos Schwarzenbergovy 

facebookové stránky byl i v tom, že zde lidé mohli vyjadřovat vlastní názory a debatovat 

nad aktuálními tématy české politické scény. (Marketing Journal, 2013) 
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 Navzdory tomu, že Schwarzenberg byl nejstarším prezidentským kandidátem, 

internet a sociální sítě dokázal využít nejlépe. Informace na internetu šířil jak 

prostřednictvím statusů na Facebooku a hromadných pozvánek na události spojené s jeho 

kampaní, tak i sdílením výsledků volební kalkulačky, příspěvky na sociální sítí Twitter, 

komentáři v internetových diskusích, grafickými kolážemi, montážemi a internetovými 

memy a také díky videím na YouTube, tedy serveru pro sdílení videosouborů. 

Užitečným nástrojem politické propagace se na Facebooku stalo vytváření událostí, 

na které lze pozvat velké množství lidí. Těmito událostmi mohou být nejen setkání politiků 

s občany, nebo koncerty, ale i třeba právě volby. (Technet, 2013) 

 

3.3.3.2  Barack Obama jako internetový prezident 

 Internet změnil politické kampaně především díky americkému prezidentovi 

Baracku Obamovi, který z něj učinil hlavní pilíř své předvolební kampaně v roce 2008. 

Začalo se mu proto také říkat internetový prezident. Obama se totiž jako první 

prezidentský kandidát stal i spotřebitelskou značkou. Obamova předvolební kampaň byla 

natolik dobře promyšlená a kvalitně zpracovaná, že na výroční konferenci 14 dní před 

prezidentskými volbami byla jeho kampaň Asociací národních zadavatelů reklamy v USA 

zvolena jako nejlepší a Obama získal titul marketéra roku 2008. V krátkém čase se mu 

totiž podařilo stát se široce a pozitivně přijímaným, ačkoliv kampaň spouštěl jako relativně 

neznámý kandidát. A to vše díky sociální komunikační síti, kterou se mu podařilo vytvořit.  

 „Díky dominantnímu, celoplošnému a úspěšnému využití nového média, jakým byla 

televize, byl John Kennedy kdysi nazván prezidentem televizním. Obama se stal 

prezidentem internetovým. Jedním dechem je ovšem třeba zdůraznit, že triumfem Obamovy 

kampaně byl produkt a příběh, nikoliv kanál či kanály (média), které byly pro sdělení 

příběhu využity.“ (Kopecký 2013: 87) Nejpopulárnějším prvkem Obamovy kampaně se 

stalo čtyřminutové virální video s názvem Yes We Can, což byl zároveň i slogan jeho 

kampaně. Toto video propojilo různé hudební žánry a zpěváky s Obamovým projevem 

a zaznamenalo téměř 11 milionů zhlédnutí. 

 Barack Obama svou kampaní dokázal velmi dobře oslovit mladé lidi, stejně jako se 

to povedlo i Karlu Schwarzenbergovi v jeho prezidentské kampani. Na internetové stránce 
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Obamovy kampaně mohli lidé diskutovat a vyjadřovat své názory různými interaktivními 

způsoby, například vkládáním fotografií. Internet Obama využil i pro financování 

kampaně, když během dvou let získal na příspěvcích od svých příznivců tři čtvrtě miliardy 

dolarů. 

I mimo online prostředí se však Obama dokázal velmi dobře mediálně prosadit. 

Získal významnou výhodu ve formě bezplatného marketingu, jelikož jeho podporovatelé 

sami šířili jeho publicitu. Jedním z faktorů, které přispěly k Obamově výhře ve volbách 

bylo to, jak působil na voliče. Svým uvolněným vystupováním, klidem a sebeovládáním 

dokázal zaujmout celé davy. Obamova komunikační strategie byla úspěšná hlavně proto, 

že byla jednoduchá, jelikož Obama stále pouze prosazoval změnu. Zaujal tak konzistentní 

pozici, které se po celou dobu kampaně držel a se svým konceptem změny se identifikoval. 

(Kopecký 2013: 88 – 90) 

 Nabízí se otázka, zda jsou političtí činitelé, politické strany a programy promovány 

v kampaních stejně jako produkty spotřebního zboží. Vzhledem k tomu, že v současném 

politickém marketingu vystupují politici či politické strany jako samostatné značky, lze 

říci, že v kampaních v podstatě figurují stejně jako jiné produkty. Právě na příkladu 

Baracka Obamy je dobře vidět, že se z něj během kampaně stala značka Obama, která se 

prezentovala jako produkt nabízený v kompletním „balíčku“ se vším, co k němu patří. 

Soutěž, která mezi politiky během předvolebních kampaní probíhá, má za cíl získat 

důvěru voličů a zároveň si příznivě naklonit i média, která jsou pro jejich propagaci 

nezbytná. Často však ani nezáleží na tom, zda je daná strana či politik skutečně kvalitní, 

ale na tom, jak poutavě se dokáže prezentovat, aby voliče zaujal. V tomto ohledu lze říci, 

že i politická propagace funguje podle stejného klíče jako každý jiný produkt, který se pro 

veřejnost a potenciální zákazníky (voliče) snaží prezentovat jako ten nejlepší, ať je tomu ve 

skutečnosti jakkoliv. 

 

3.3.4 Riziko zneužití internetu a sociálních sítí 

 I díky tomu, že je internet tolik oblíbeným médiem s obrovským počtem uživatelů, 

stává se i snadno zneužitelným nástrojem. Všeobecně platí tvrzení, že cokoliv se objeví na 

internetu, to už z něj často nelze kompletně odstranit. A toho využívají i lidé, kteří se 
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uchylují ke kyberšikaně ostatních. Pod rouškou anonymity lze na internetu zveřejňovat 

citlivé materiály či osobní údaje, slovně napadat jiné uživatele, anebo se za ně i vydávat. 

Prostřednictvím e-mailu a sociálních sítí lze pod falešnými jmény nejen obtěžovat jiné 

osoby, ale zároveň se z nich také snažit vylákat například přístupové údaje k internetovému 

bankovnictví, a to i prostřednictvím virů, které si nic netušící člověk může nevědomky 

nainstalovat pouhým kliknutím na hypertextový odkaz. 

 Jak bylo již popsáno výše, sociální síť Facebook shromažďuje o svých uživatelích 

velké množství detailních informací, které využívá pro marketingové účely. Uživatelé 

sociálních sítí, nejen Facebooku, ale například i Instagramu nebo Twitteru, si často 

neuvědomují důsledky svého chování v online prostředí. Jejich osobní údaje, soukromé 

fotografie nebo korespondence může být kdykoliv zveřejněna, a to i kvůli jejich vlastní 

neopatrnosti nebo nerozvážnosti. 

Například některým uživatelům sociální sítě Instagram, na kterou se vkládají 

fotografie, byla odcizena jejich díla americkým umělcem Richardem Princem. Ten si 

jednoduše stáhl fotografie cizích lidí, kteří je vystavili na Instagramu, a uspořádal jejich 

výstavu v newyorské galerii. Každou z 37 fotografií Prince prodával přibližně za 90 tisíc 

amerických dolarů. Byl sice kritizován kvůli tomu, že mu autoři fotografií neposkytli 

svolení s nimi takto nakládat, ale díky tomu, že fotografie před vystavením ještě sám lehce 

upravil, vyhnul se postihu za porušení autorských práv. (Creative life, 2015) 

 

3.4 Public relations a politická komunikace 

  Nedílnou součástí předvolebních kampaní, kdy se politik nebo politická 

strana snaží ukázat v co nejlepším světle, a to co nejčastěji a nejzřetelněji, jsou i public 

relations. Public relations slouží k vytváření dobré image, a to nejen v průběhu volebních 

kampaní, ale prakticky kdykoliv. Spadá do nich i krizová komunikace, pokud je třeba 

šetrně vyřešit citlivý problém, který má dopad i na veřejnost, což může být záležitost jak 

jednotlivce, tak i firmy nebo instituce. Od reklamy se však public relations liší v důležitém 

aspektu, kterým je obousměrnost komunikace. 
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3.4.1 Počátky public relations 

V roce 1978 byla konvencí World Assembly of Public Relations ustanovena 

definice public relations, zkráceně PR, která jasně vystihuje tento obor: „Public relations 

jsou uměním a společenskou vědou, která analyzuje trendy, předvídá jejich následky, radí 

vedoucím představitelům organizací a realizuje programy, které slouží jak zájmům 

organizace, tak zájmům veřejnosti.“ (Kopecký 2013: 22) I z různých dalších definic lze 

říci, že public relations jsou dlouhodobou a systematickou činností, která prostřednictvím 

komunikace utváří porozumění mezi organizacemi a veřejností s cílem získat pochopení 

a podporu, dobrou reputaci a image. 

Úplné počátky PR lze připisovat Ivy Leeovi, který rozvíjel techniku publicity 

v politické oblasti. První velké podniky začaly ve své strategii zohledňovat public relations 

již po první světové válce. Důležitou roli sehrály public relations i při vstupu USA do 

druhé světové války, kdy bylo třeba zajistit národní konsensus. Po válce se tento obor 

rozšířil i do Evropy, kde se etabloval do významného marketingového nástroje. „Soukromá 

reklama se vždy obrací na jiné soukromé osoby, přicházejí-li v úvahu jako spotřebitelé; 

adresátem public relations je „veřejné mínění“, jsou to soukromé osoby jakožto publikum, 

a nikoli bezprotředně jakožto spotřebitelé.“ (Habermas 2000: 295) 

Za otce moderních public relations je ale považován Edward L. Bernays, který svou 

kariéru zasvětil poradenství významným osobnostem nejen z politických řad. Radil jim, 

jak mohou ve svůj prospěch ovlivnit veřejné mínění. Svou činnost definoval slovy: „Public 

relations je funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy 

jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, 

jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala.“ (Ftorek, 2010: 54). 

 Marketing a public relations fungují ve vzájemné symbióze. Výsledek, kterým je 

žádoucí mediální obraz, vzniká součinností obou disciplín. PR specialisté jsou využíváni 

díky svým znalostem interní a externí komunikace, vztahů s médii a veřejností. V rámci 

politické komunikace se používá jak pojem politický marketing, tak i politické PR. 

Politický marketing lze chápat spíše jako taktiku předvolebních kampaní, zatímco politické 

PR lze vykládat ve smyslu jejich strategie. (Ftorek 2010: 65 – 66) 
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 Odborníci, kteří sestavují profesionální politickou kampaň, využívají kombinaci 

propagačních technik. Mezi ně patří reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public 

relations a osobní prodej. V závislosti na propojení zmíněných technik se odvíjí úspěch 

kampaně. (Jabloński, 2006) 

 

3.4.2 Důležitost správné komunikace 

 V současném pojetí demokratické politiky je politická elita delegována veřejností 

prostřednictvím svobodných voleb. Značný vliv na veřejné mínění mají především 

informace formované masovými médii a názorovými vůdci. „Jednání a postoje veřejnosti, 

lidu, jsou tak často odrazem přání a potřeb mocenských elit. Ty prostřednictvím kontroly 

ústředních komunikačních kanálů, masových médií, určují dominantní témata pro 

společenskou debatu. Kontrolu uplatňují prostřednictvím vlastnictví médií nebo zadávání 

inzerce, reklamy, která je palivem fungování většiny masových médií na volném trhu.“ 

(Ftorek 2010: 119 – 121) 

 Nejen úspěšná politická kampaň, ale ani úspěšná politická kariéra se neobejde bez 

dobrých public relations. Politik proto musí dobře ovládat schopnosti sebeprezentace, 

rétoriky i komunikace s médii. Důležité je, aby uměl dobře zapůsobit i při osobních 

setkáních. Politik by měl mít ujasněno, kým je, co chce sdělit publiku i kdo tvoří toto 

publikum. (Ftorek 2010: 151 – 152) 

 

3.4.3 Spin doctoring 

 V rámci PR existuje i taktika, která se však pohybuje za hranicemi etiky a je odlišná 

od standardních metod public relations a media relations. Jedná se o tzv. spin doctoring, 

který dokáže manipulovat veřejným míněním tak, že účelově překrucuje informace. Cílem 

této praktiky je žádoucí vyznění mediálního sdělení, přestože může dojít k zamlčení 

dalších důležitých informací nebo dokonce ke lžím. V rámci oboru public relations však 

platí etická pravidla, podle kterých PR profesionálové nesmějí využívat této manipulativní 

metody a tím produkovat polopravdy nebo dokonce lži. Ten, kdo tuto metodu praktikuje, je 

potom označován jako spin doctor. 
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Spin doktoři u veřejnosti prosazují jen určitý úhel pohledu, k čemuž slouží různé 

techniky. Jednou z nich je i převedení mediální pozornosti na menší problém, pokud se 

politik současně potýká s problémem vážnějším, který by jej mohl výrazně poškodit 

v očích veřejnosti. Tyto metody jsou však snadno odhalitelné a to zejména z toho důvodu, 

že v dnešní době je přístup k pravdivým informacím velmi snadný. (Jak oslovit média, 

2012) 

 

3.5 Prezidentská volba jako střet ideologií 

  V pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna roku 2013 se v České republice uskutečnila 

první přímá volba prezidenta republiky, kterou na tyto dny vyhlásil předseda Senátu 

Parlamentu České republiky. S takovou formou volby prezidenta však česká veřejnost ani 

političtí činitelé neměli žádné zkušenosti, neboť až do 1. října 2012 byl prezident České 

republiky nepřímo volen Parlamentem na schůzi obou jeho komor, tedy Senátu 

a Poslanecké sněmovny. 

 Při přímé prezidentské volbě se však opět ukázalo, že samotný politický program 

pro úspěšnou politickou kampaň zdaleka nestačí. Její nezbytnou součástí je kvalitní 

mediální komunikace. Tu zajišťují public relations, dbající na to, aby byl politický subjekt 

vnímán pozitivně a důvěryhodně.   

 

3.5.1 Průběh volby 

Z celkového počtu dvaceti uchazečů o funkci prezidenta republiky splňovalo 

podmínky a zúčastnilo se volby 9 uchazečů. Těmi byli Miloš Zeman, Karel 

Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Jan Fischer, Jiří Dienstbier, Jana Bobošíková, Vladimír 

Franz, Zuzana Roithová a Taťána Fischerová. Volba prezidenta byla dvoukolová. Největší 

procento hlasů v prvním kole získal Miloš Zeman, celkem 24,21 %, přepočteno na hlasy 

1 245 848. Pro Karla Schwarzenberga hlasovalo 23,4 % lidí, získal tak 1 204 195 hlasů. Do 

druhého kola postoupili Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. Jako historicky prvním 

prezidentem zvoleným v přímé volbě se stal bývalý premiér Miloš Zeman s 54,80 % hlasů 
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oproti 45,19 % hlasů pro Karla Schwarzenberga. Zeman se tak zároveň stal třetím 

prezidentem České republiky po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi. (Volby, 2013) 

Před prvním kolem volby bylo kvůli relativně vysokému počtu kandidátů těžké 

v průzkumech předpovědět, jakému zastoupení voličských hlasů se jednotlivým 

kandidátům dostane. Důvodem bylo především to, že voliči neměli s přímou volbou 

prezidenta žádné zkušenosti. 

 Politolog Tomáš Lebeda se k volbě vyjádřil tak, že tento způsob přinesl zcela nový 

formát, který se silně lišil například od voleb do Poslanecké sněmovny: „Tam přece jenom 

velká část voličů je ideologicky nějakým způsobem dlouhodobě etablovaná - nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva tendují systematicky k tomu volit levici, vyšší příjmové skupiny 

s vyšším sociálním statusem samozřejmě přirozeně volí pravici. Kdežto tady nelze jakoby 

předem jasně říci, že ta a ta skupina bude volit toho a toho kandidáta.“ (Česká televize, 

2013)  

Svůj účel mohla při přímé prezidentské volbě splnit i protikampaň, která byla proti 

Schwarzenbergovi ve druhém kole vedena. Dalším důvodem Schwarzenbergova 

neúspěchu bylo nepochybně i jeho působení v nepopulární vládě Petra Nečase, ve které 

Schwarzenberg zastával post vicepremiéra a ministra zahraničí. I přes prohru v první přímé 

volbě prezidenta lze však Schwarzenbergovu předvolební kampaň hodnotit jako velmi 

úspěšnou. Nejen z toho důvodu, jak pečlivě a nápaditě byla plánována a zrealizována, ale 

také kvůli vysokému počtu příznivců napříč celým politickým spektrem, které 

Schwarzenberg dokázal oslovit. Kvalitu kampaně Karel na Hrad potvrzuje i titul 

absolutního vítěze České ceny za PR za rok 2013. 

Úspěch kampaně lze vyvozovat nejen z toho, jak pečlivě byl naplánován celý její 

průběh, ale i z faktu, že sám Schwarzenberg byl na kampaň i na první přímou volbu velmi 

dobře připraven. Jeho případné prezidentství bylo možné vnímat jako vyvrcholení jeho 

dosavadního politického života, který je bohatý na zkušenosti z rozličných funkcí, jež 

Schwarzenberg během své kariéry zastával. Velkými klady celé kampaně byla i její 

nápaditost, využití netradičních způsobů propagace, interaktivita na webových stránkách 

kampaně i sociálních sítích, ale také možnost neformálních osobních setkání s kandidátem. 
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3.5.2 Souboj světonázorů 

Aspektem, díky kterému prezidentskou volbou žila celá Česká republika, bylo 

i rozdělení voličů na dva soupeřící tábory po prvním kole volby. Jednalo se o rivalitu 

příznivců Karla Schwarzenberga na jedné straně a podporovatelů Miloše Zemana na straně 

druhé, která oba tábory dokázala vybičovat k pozoruhodným výkonům. U obou kandidátů 

byla zřetelná naprosto odlišná názorová orientace, zcela jiné ideologické zaměření ve 

smyslu vnímání symbolických hodnot prezidentského úřadu, ale i politického působení 

obecně. 

Karel Schwarzenberg, který svou kandidaturu na prezidenta ohlásil v červnu 

a potvrdil v září 2012, zahájil svou kampaň heslem „Hlásím se do služby“. Přestože 

zastával funkce vicepremiéra, ministra zahraničí, poslance a předsedy vládní strany TOP 

09, měl jasno v tom, jakým způsobem by pojal svou případnou prezidentskou funkci. 

„Zásadní prioritou by bylo prosazování větší vlády práva v České republice. Na Hradě 

přímo - aby byl Hrad trochu veselejší, méně ponurý, aby byl více otevřený lidem.“ (Česká 

televize, 2012) 

„Kandiduji na prezidenta proto, že chci této zemi nabídnout své služby. Chci navázat 

na to, co jsem vykonal, ať jako kancléř prezidenta Václava Havla, jako senátor, poslanec 

a ministr. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby měla Česká republika mezinárodní 

respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra lidí v politiku,“ zdůvodnil Karel 

Schwarzenberg svou kandidaturu. (YouTube, 2012) 

Ideologický základ, tedy hodnotová orientace, cíle a program závislý na určitých 

prioritách kandidáta, který je nezbytnou součástí politických kampaní, byl v případě 

kampaně Karel na Hrad zřetelný. Schwarzenberg se profiloval coby politik, který během 

svého života nasbíral mnoho zkušeností, které chtěl využít v prezidentské funkci. Jeho 

hlavním cílem bylo zachovat dobré jméno České republiky v zahraničí, klást důraz na 

opatrování lidských práv, zachovávat spravedlnost a transparentní politické prostředí. 

 Mezi kladné hodnoty Karla Schwarzenberga, vystupujícího jako konzervativní 

politik a oficiální kandidát politické strany TOP na úřad prezidenta, patřilo to, že je 

mezinárodně uznávanou osobností těšící se značnému respektu. Ten pramení mimo jiné 

i ze skutečnosti, že Schwarzenberg je také dlouholetým bojovníkem v oblasti lidských 
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práv, tedy osoba s vysokým morálním kreditem. Vzhledem ke svému původu a majetku je 

rovněž finančně zajištěný, proto kampaň pracovala i s argumentem, že je to kandidát bez 

potřeby dopouštět se jakéhokoliv korupčního jednání. Také je to osobnost, která při setkání 

tváří v tvář působí nejen důvěryhodným, ale také přesvědčivým dojmem. (Marketing 

Journal, 2013) 

 Miloš Zeman v prezidentské volbě naopak vystupoval jako levicově orientovaný 

politik. Zeman se v roce 1968 stal členem KSČ, ale ze strany byl zanedlouho vyloučen pro 

svůj nesouhlas se sovětskou okupací Československa. Pracoval jako prognostik, vstoupil 

do Občanského fóra a stal se poslancem Federálního shromáždění. Později se stal členem 

České strany sociálně demokratické, kterou jako její předseda v roce 1996 dovedl 

k vítězství v parlamentních volbách. V roce 1998 se Zeman stal předsedou vlády. 

(Zemanmilos.cz, 2015) Sporným momentem této doby je tzv. Opoziční smlouva, kterou 

ČSSD uzavřela s Občanskou demokratickou stranou (ODS) a jejímž cílem bylo fungování 

Zemanovy menšinové vlády až do roku 2002.  

 Jako důvod své kandidatury na úřad prezidenta Zeman uváděl znechucení ze stavu 

české politiky. Odvolával se právě na opoziční smlouvu z roku 1998 a fungování 

menšinové vlády. Během prezidentské volby prohlašoval, že pokud zvítězí, stane se 

prezidentem sjednotitelem. (Volba-prezidenta.cz, 2015) Ve své volební kampani se Zeman 

profiloval jako populistický kandidát, který v průzkumech získával silnou podporu 

v menších městech a obcích, kde jsou demograficky ve větší míře zastoupeny sociální 

skupiny s nižším vzděláním a nižšími příjmy. Zemana obecně podporovali spíše levicověji 

orientovaní voliči. Důvodem mohla být i ekonomická krize, kvůli které byla negativně 

vnímána tehdejší vláda Petra Nečase. Proti ní se stavěl i Miloš Zeman, který pro širokou 

skupinu voličů představoval prostředek k nápravě ekonomické a politické situace, ve které 

se Česká republika ocitla. 

Přestože se Zeman v průběhu prezidentských voleb často uchyloval ke lžím nebo 

útokům na svého názorového oponenta Schwarzenberga, na jeho popularitu to nemělo 

výrazný vliv. „Poslední výzkumy ukazují, že v některých částech populace má Miloš Zeman 

podporu bez ohledu na to, co o něm píší média. Část populace je imunní vůči 

dominantnímu názoru médií,“ komentoval výsledky volebního průzkumu sociolog Daniel 

Prokop z agentury Median. (Rozhlas.cz, 2013) 
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Miloš Zeman ve své kampani vystupoval jako člověk z lidu, jako zástupce 

„obyčejných“ lidí a nižší vrstvy, do které se sám záměrně začleňoval. Velmi krizitoval 

tehdejší Nečasovu vládu, jíž byl Schwarzenberg členem, a poukazoval na některé její 

nepopulární kroky. Zeman zdůrazňoval i svůj nacionalismus a český původ, jehož 

prostřednictvím se vymezoval vůči Schwarzenbergovi, který velkou část svého života 

strávil v zahraničí. Stejně jako Schwarzenberg, i Zeman se prezentoval jako zkušený 

odborník na politické otázky. Zároveň ale také jako uznávaný ekonom. Proslulými se staly 

i jeho bonmoty, které pronášel při četných příležitostech. 

Rozdíl kampaní obou kandidátů byl zřejmý, jelikož Schwarzenbergova prosazovala 

spíše morálně a hodnotově orientované myšlenky, Zemanova kampaň se soustředila na 

aktuální otázky a problémy české společnosti a politiky. Na rozdíl od kampaně Miloše 

Zemana byla Schwarzenbergova kampaň pozitivní po celou dobu svého trvání. 

(Červinková, Kulhavá 2013: 20 – 27)   

V rámci svého nacionalismu se Zeman proti Schwarzenbergovi vymezil ještě ostřeji 

před druhým kolem volby. První část jeho kampaně, tedy před prvním kolem volby, se 

nesla v pozitivním duchu a byla plná jeho bonmotů. Ve druhé části kampaně však Zeman 

začal ve velké míře využívat negativní kampaň a výrazněji se vymezoval vůči tehdejší 

vládě i Schwarzenbergovi. Sám Schwarzenberg se však také dopustil několika chyb, 

kterými poskytl munici pro útoky na svou osobu. Jednou z nich bylo vhození neplatného 

hlasovacího lístku do volební urny. Druhou bylo jeho nešťastné komentování problematiky 

Benešových dekretů, které prohlásil za neplatné. „Negativní kampaň by nebyla tak účinná, 

kdyby Karel Schwarzenberg díky vlastní neobratnosti, či možná spíše upřímnosti, 

nešťastným způsobem nekomentoval téma dekretů prezidenta Beneše.“ (Štědroň, Potůček 

a kol. 2013: 158)  

Benešovy dekrety jsou citlivým tématem, o kterém je stále diskutováno nejen na 

české, ale i evropské úrovni. Diskuze, které se vedou o jejich platnosti, se týkají především 

konfiskace majetku Němců a jejich divokého odsunu, který je s dekrety spojován. Spor 

o platnost dekretů tkví v tom, že odsun nebyl žádným dekretem právně zakotven. 

Výsledkem Mnichovské dohody z 30. září 1938 bylo připojení Čech a Moravy k Německé 

říši a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Na tomto území bylo proto prosazováno jednak 

nacistické právo, ale i právo prosazované českou exilovou vládou v Londýně 
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a prezidentskými dekrety Edvarda Beneše. Po skončení druhé světové války a tedy i po 

zániku Protektorátu bylo prosazeno právě právo dekretů, které se v roce 1946 zpětně staly 

součástí československého právního řádu. Na jednotlivých územích Československého 

státu ale nezačaly platit ve stejnou dobu, nýbrž postupně. V rámci kontinuity ústavního 

řádu by podle ústavní listiny z roku 1920 měly být dekrety ratihabovány Národním 

shromážděním, nikoliv Prozatímním národním shromážděním, které ratihabici provedlo. 

(Epravo.cz, 2002)  
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4 Konstruktivismus 

 

Konstruktivistické paradigma sociální reality bylo etablováno především zásluhou 

amerických sociologů Thomase Luckmanna a Petera Bergera, kteří navazovali na 

myšlenky Emila Durkheima či Maxe Webera. Ke konstruktivistům se řadil i Niklas 

Luhmann nebo sociolog a filosof Jean Baudrillard. Tuto sociologickou teorii lze chápat 

tak, lidé svou činností vytváří, konstruují svůj vlastní svět a sociální realitu, ve které žijí. 

Navzdory tomu si to ale často ani neuvědomují a jimi zkonstruovanou realitu vnímají jako 

objektivní. (Reifová 2004: 278) 

Každý člověk a jeho vnímání reality se podle tezí sociologického konstruktivismu 

utváří v kultuře a společnosti, ve které jedinec žije. Subjekt tak svůj vlastní život a svět 

okolo sebe vnímá a chápe jako objektivní danost, avšak neuvědomuje si, že jeho vnímání 

je do velké míry určováno jeho vlastními prožitky. Každý jedinec se po narození ocitá 

v komplexním a institucionalizovaném světě, ve kterém se musí učit žít podle určitých 

hodnot a norem. Musí projít procesem socializace, aby se z něj stal funkční člen 

společnosti.  

Jednou z hlavních institucí, která výrazně ovlivňuje život každého člena společnosti, 

jsou média. Institucionální reprodukce světa probíhá neustále a prostřednictvím jejího 

působení dochází i k procesu konstrukce sociální reality. Nastává to, že lidský subjekt si 

institucionalizovaná pravidla vštípí a chápe jako objektivní a obecně platné podmínky. 

Tato pravidla tedy chápe jako sociální realitu, ve které se nachází, a s jejich pomocí 

vysvětluje veškeré dění v rámci společnosti (Berger, Luckmann 1999: 67). Instituce díky 

tomu mají moc ovlivňovat lidské jednání i myšlení a vyžadují respektování ze strany členů 

společnosti. Člověk si tak nese určitý soubor vědění, vzorce chování, a ty může 

prostřednictvím jazyka předávat dalším subjektům, kteří je opět přijmou jako objektivní 

skutečnost. 
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4.1 Konstrukce reality v médiích 

Prostřednictvím komunikace v sociálních vztazích je realita sdílena vždy jen jako 

interpretace jejích účastníků. K určitému zkreslení reality ale nutně dochází i v mediální 

komunikaci. Jen těžko si lze představit, že by každá zpravodajská relace obsahovala úplný 

výčet všech informací, které jsou pro její vyznění relevantní. Práce médií je závislá na 

lidském faktoru a každý člověk podává informace z vlastní perspektivy. Pravděpodobnost, 

že by různá média a různí lidé nezávisle na sobě podávali zcela autentická sdělení, je velmi 

nízká. Média tak sice lze obvinit ze zkreslování reality, je ale třeba si zároveň uvědomit, že 

ani samotné zpravodajství nemůže být nikdy naprosto objektivní. (Jirák, Ríchová 2000: 

32 – 35) 

V médiích se navíc vždy projevuje selekce, ať už témat nebo událostí. Nelze vždy 

do jednoho celkového rámce zahrnout všechny události. V médiích se vždy odehrává 

redukce témat s ohledem na jejich relevanci, zajímavost nebo zveřejnitelnost a jejich 

prostřednictvím získáváme informace o okolním světě. Média mohou ovlivnit i to, na co 

zaměříme naši pozornost a co se stane hlavním společenským tématem po určitou dobu.  

Recipient často ani nemá možnost ověřit si veškeré jemu předkládané mediální 

obsahy a vnímá tak realitu zkonstruovanou médii jako skutečnou a objektivní. Tyto obsahy 

jsou sestaveny ze znaků, které vznikly v symbolických systémech s arbitrárním, tedy ve 

společnosti dohodnutým významem. (Reifová 2004: 156) 

Nesoulad obsahů produkovaných masovými médii se skutečností je sice součástí 

mediální komunikace, avšak mnohdy součástí nevyhnutelnou. Obvinění médií z toho, že se 

stala nástrojem manipulace veřejného mínění lze odmítnout jako příliš radikální. K formě 

umírněného konstruktivismu se klaní i tato práce, která ovšem mapuje i jiná, radikálnější 

stanoviska ohledně manipulace s veřejností prostřednictvím masových médií.  

Nevyhnutelnou skutečností je i to, že na konstrukci mediální reality se podílí řada 

faktorů, od technických, ekonomických, politických až po ideologické. „Masová média 

jsou v podstatě závislá na společnosti, zvláště na institucích, jež představují a vykonávají 

politickou a ekonomickou moc. Je ovšem zjevné, že sama média mohou mít na tyto instituce 

vliv, a že se těší jistému stupni autonomie vyplývající z neustále vzrůstajícího objemu 

a rozsahu činnosti médií.“. (McQuail 1999: 22) 
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Mediální realitu lze považovat za ovlivněnou mocenskými zájmy s ideologickým 

podtextem. Média disponují mocí, díky které dokážou napříč společností šířit mýty 

a ideologie a relativně snadným způsobem je promítnout do veřejného mínění. Nemusí se 

však nutně jednat o ideologii v pejorativním smyslu, ačkoliv k tomu tento termín inklinuje.  

 

4.2 Nastolování agendy a veřejné mínění 

Ke konstrukci reality v masmédiích je využíván především selektivní proces 

nastolování agendy neboli agenda setting. Tento termín byl poprvé použit v článku 

Maxwella McCombse a Donalda Shawa The Agenda-setting: Fiction of The Mass Media, 

vydaném v časopise Public Opinion Quarterly v roce 1972. Jeho počátky lze ale najít 

i u amerického novináře a filosofa Waltera Lippmanna, který v publikaci Public opinion 

v roce 1922 zveřejnil svůj text The World Outside and the Pictures in Our Heads. Podle 

něj se právě média významně podílí na tom, jak subjektivně vnímáme naše okolí. Média 

mají dokonce moc toto okolí spoluvytvářet. Nastolování agendy se neprojevuje cílenou 

manipulací s názory veřejnosti, ale schopností nastolovat témata, o kterých by recipienti 

médií měli přemýšlet. (McQuail 1999: 388) 

„Média nastolují určité události a určují i jejich rozsah a pořadí důležitosti.“ 

(Reifová 2004:16) Nastolovat takovou agendu lze relativně snadno, a to díky účelovému 

řazení zpráv, znění titulků nebo způsobu, jakým jsou zprávy zobrazovány. Logicky také 

musí existovat někdo, kdo o nastolování agendy rozhoduje. David M. White a Kurt Lewin 

označili tyto osoby jako dveřníky, tedy gatekeepery (Burton – Jirák 2001). Dveřníci mají 

moc rozhodovat o tom, co podle nich veřejnost zajímá a z tohoto úhlu pohledu jí dopřávat 

přesně to, co sama žádá. Do nastolování agendy se tak promítají i subjektivní hodnoty 

těchto dveřníků. 

I díky médiím se ve společnosti utváří tzv. veřejné mínění, o kterém hovořil i Jean 

Jacques Rousseau v díle O společenské smlouvě z roku 1762. Ačkoliv „hlas lidu“ byl 

důležitý pro politiky a vládce již mnohem dříve, teprve Rousseau jej uchopil jako 

společenskou realitu, která se týká jen a pouze lidí, nikoliv nějaké vyšší moci, která skrze 

lid promlouvá. Veřejné mínění je dnes pevně vžitý termín, který obsahuje vše od názorů 

a nálad po chování lidí, jejich přesvědčení i smýšlení. Veřejným míněním se zabývá 
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filosofie, sociologie nebo politologie, existují také různé školy, které veřejné mínění 

zkoumají. Ve svém bádání vycházejí většinou z empirické metody, která je hlavním 

metodologickým způsobem současných průzkumů veřejného mínění. Veřejnému mínění se 

věnovali například i Georg Wilhelm Friedrich Hegel nebo Émile Durkheim. 

  

4.2.1  Průzkumy veřejného mínění 

 Mezi základní zdroje politického marketingu se již od jeho počátku řadí průzkumy 

veřejného mínění, které podávají informace o předvolebních postojích a tendencích voličů. 

„Politická strana nebo kandidát využívají průzkumů veřejného mínění a analýzy prostředí, 

aby vytvořili, nabídli a propagovali konkurenceschopnou nabídku, která podpoří jejich 

organizační cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou za jejich voličskou podporu.“ 

(D. Wring in Matušková 2010: 22) 

Výsledky průzkumů proto mají velký podíl při formulaci strategie politické 

komunikace, kterou chtějí konkrétní politické strany a politici využívat. Základem je proto 

poznat samotného voliče, zjistit, jaké jsou jejich názory a hodnoty. Je třeba také určit jeho 

pohlaví, věk, vzdělání nebo profesi. Kromě průzkumů mohou k tomuto účelu posloužit 

i výsledky voleb z minulých let. Díky průzkumům lze získat údaje o postojích voličů 

ohledně politických osobností, vlády a parlamentu, politických stran, obecné situace 

v zemi, vývoje společnosti nebo naléhavých problémů. 

 „Postoje voličů k vládě, stranám, parlamentu a politickým osobnostem mohou být 

vyjádřeny v postojích k moci a jejímu prosazování i prostřednictvím popularity politických 

subjektů a jejich image.“ (Boučková a kol. 2003: 355) Popularita politických subjektů 

vyplývá z toho, jak o nich veřejnost smýšlí. Mezi obvyklé názory, na které je veřejnost 

dotazována, patří politická a ideologická orientace vybraných politických subjektů, jejich 

schopnost vládnout, zajistit spravedlnost či reprezentovat zemi. Pro voliče jsou však 

důležité i charakterové rysy politiků, které je pro kampaň třeba také znát, ať už jsou 

pozitivní, nebo naopak negativní. Nedílnou součástí je i vizuální stránka politikova 

vystupování, která také utváří jeho celkovou image. Ta je ale silně zavislá i na médiích. 

(Boučková a kol. 2003: 352 – 355) 
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4.2.2 Mínění jako subjektivní hledisko 

 Z filosofického hlediska lze průzkumy veřejného mínění pojmout tak, že 

porovnávají to, jak jednotlivé subjekty vnímají a chápou okolní svět či společenskou nebo 

politickou situaci v jejich prostředí. Každý z nás totiž nejen chápe různé procesy a situace 

odlišně z hlediska jejich významu, ale i z hlediska vlastního smyslového poznání. Smysly 

každého člověka mohou zprostředkovávat jeho vnímání jinak, než jak je tomu u jiných 

lidských bytostí. Toto reflektují například i idoly Francise Bacona. 

 Bacon popisuje celkem čtyři různé druhy idolů, které subjektu zmenožňují pravdivě 

poznávat a vnímat skutečnost a okolní svět. Mezi ně patří idoly lidského rodu, idoly 

jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla. Od narození známe náš vlastní specifický způsob 

vnímání, ovšem nemůžeme mít jistotu, že právě tento náš způsob vnímání je ten, který 

umožňuje pravdivé poznání. Při našich jazykových projevech používáme výrazy, které ve 

světě nemají svůj reálný referent. 

V současné době i v oblasti reklamy často dochází k vytváření nových slov, pomocí 

kterých se pak díky jejich sdílenému významu na něco, avšak ne nutně existujícího, 

odkazujeme. Naše interpretace světa na základě takových pojmů proto nemusí odpovídat 

skutečnosti. Při vytváření jakýchkoli nových poznatků o světě se vždy odkazujeme na naše 

předešlé znalosti a výsledky různých vědních disciplín, které svým vlastním specifickým 

způsobem interpretují svět. Můžeme se však spolehnout na to, že jsme vždy vycházeli 

z naprosto pravdivých poznatků a naše nové poznání tak nebylo odkloněno špatným 

směrem? Nabízí se tedy otázka, do jaké míry jsou výsledky předvolebních průzkumů nebo 

průzkumů veřejného mínění obecně relevantní, jestliže respondenti těchto průzkumů 

teoreticky nemusí vycházet ze stejných podmínek chápání a vnímání. 

 

4.3 Dvojí realita masmédií 

„To, co víme o naší společnosti, tedy o světě, ve kterém žijeme, se dozvídáme z velké 

části prostřednictvím masmédií. Platí to nejen pro naše vědomosti o společnosti 

a dějinách, nýbrž také pro naše znalosti o přírodě.“ (Luhmann 2014: 10).  
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 Pojmem masmédia Luhmann rozumí instituce, které slouží k produkci komunikace 

díky technickým prostředkům. Mohou to být knihy, časopisy, noviny, fotografie, 

elektronické kopie, zkrátka všechny produkty tohoto druhu, které jsou vyráběné ve velkém 

počtu a nejsou určeny konkrétním adresátům, ale pokud možno co nejširší skupině lidí. Ke 

vzniku systému masmédií vedla strojová výroba produktů, které slouží jako nositelé 

komunikace. Klíčovým aspektem masmédií je to, že mezi mluvčími a adresáty neprobíhá 

přímá interakce, což je ideální pro manipulaci a ovlivňování smýšlení veřejnosti, tedy 

recipientů daného mediálního obsahu. Podle Luhmanna je tu ale díky tomu prostor pro 

svobodu komunikace. Jenže je tu další důsledek, který vlastnosti masmédií přinášejí: „Tím 

vzniká nadbytek komunikačních možností, který může být kontrolován už jen uvnitř systému 

prostřednictvím sebe-organizace a vlastních konstrukcí reality.“ (Luhmann 2014: 11 – 12) 

 Masmédia mají podle Luhmanna dvojí realitu. První z nich je ta skutečná realita, 

kterou tvoří fakt, že média produkují a vysílají informace, které jsou zachycovány 

a interpretovány. Druhou realitou masmédií a zároveň jedním z nejdůležitějších postřehů, 

které jsou v Luhmannově díle pro tuto práci, je tento: „O realitě masmédií lze však hovořit 

ještě v dalším smyslu, totiž ve smyslu toho, co se pro ni nebo jejím prostřednictvím pro 

druhé jeví jako realita. Řečeno Kantovou terminologií: masmédia tvoří transcendentální 

iluzi.“ (Luhmann 2014: 13) 

 Protože ale masová média nemohou považovat sama sebe za pravdivá, nemohou se 

v tom případě spolehnout na žádnou seberefenci, nýbrž na referenci druhého. Proto musí 

kromě vlastní reality vytvářet ještě jinou realitu, která stojí na základech konstruktivismu. 

Jedině pozorováním jiného objektu lze poznat, jak daný systém konstruuje své poznání. 

Protože ale operativní konstruktivismus předpokládá okolní, vnější svět, který ovšem 

nepovažuje za předmět, nýbrž nedosažitelný horizont, nezbývá nic jiného, než realitu 

konstruovat a „pozorovat pozorovatele, jak konstruují realitu“. (Luhmann 2014: 16) 

 

4.3.1 Válka nebo její iluze? 

„Masmédia nejsou tedy médii v tom smyslu, že přenášejí informace od vědoucích 

k nevědoucím. Médii jsou potud, pokud připraví základní informace a pokaždé je 

aktualizují, aby se z nich dalo při komunikaci vycházet.“ (Luhmann 2014: 83) 
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 Operace, díky kterým si masmédia vytvářejí vlastní iluzi reality, mohou být dobře 

ukázány na příkladu reportáží z války v Perském zálivu, o které Jean Baudrillard píše ve 

svých třech na sebe navazujích esejích. Ty v anglické verzi vyšly pod názvem The Gulf 

War Did Not Take Place a Baudrillard v nich aplikuje svou teorii simulace. Informace, 

které se k adresátům skrze masová média během této války dostávaly, byly od počátku 

natolik cenzurované, že naprosto zkreslily skutečný obraz této konkrétní války. 

Neznamená to, že by Válka v Zálivu neproběhla, ale jde o její zkreslenou 

a zmanipulovanou interpretaci. Baudrillard ji však nepovažoval za válku v klasickém 

smyslu, ale za sled událostí, které se pouze jako válka tvářily. Americká armáda, která ve 

Válce v Zálivu bojovala proti armádě irácké, se přímých bojů ve skutečnosti zúčastnila jen 

minimálně. Cílenou propagandou však bylo dosaženo toho, že veřejnost skrze média 

vnímala tuto válku jako pravou, nefalšovanou a s plným nasazením amerických vojsk 

v první linii. 

 Systém, ve kterém masmédia operují, vhodně využívá čas k vytvoření očekávání 

„emisí“. „Každá emise slibuje další emisi. Nikdy přitom nejde o takovou reprezentaci 

světa, jaká jest v daném okamžiku.“ (Luhmann 2014: 20) 

 

4.4 Události a ne-informace v masových médiích 

 Přestože jsou masmédia operativně uzavřená, se společností neztrácejí kontakt. Ten 

realizují díky komunikačním tématům, která se navzájem liší svou důležitostí a tím, zda se 

v nich bude pokračovat. Masmédia spoléhají na to, že podnětná témata budou v rámci 

společnosti diskutována, opakována a s tím zároveň poroste zájem společnosti o další 

informace k daným tématům, které masmédia ochotně poskytnou. (Luhmann 2014: 22) 

 „Témata proto slouží strukturnímu propojení s jinými společenskými oblastmi; 

a jsou přitom tak elastická a diverzifikovatelná, že masmédia mohou svými tématy 

dosáhnout do všech společenských oblastí.“ (Luhmann 2014: 22) Masmédia tedy mohou 

učinit předmětem masmediální komunikace prakticky cokoliv. Ze samotného vztahu 

masmédií s recipienty nevyplývá jakákoliv forma vzájemné komunikace, proto masmédia 

informují bez očekávání zpětné vazby ze strany příjemců mediálních obsahů. V rámci 
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politických témat je ale samozřejmě výhodné vyvolávat u recipientů pozitivní dojmy, které 

se později projeví ve volebních výsledcích. 

 

4.5 Kódování a reklama v masmédiích 

 Struktury masmediálních kódů k sobě zpětně odkazují a nabízí se tak otázka, jak 

vhodně přizpůsobit informace k tomu, aby je masmédia mohla využít. Informace se 

pohybují v takovém prostředí, ve kterém nutně působí vědomí a kde se odehrává určitá 

komunikace, která by bez informací probíhat nemohla. Systém masmédií vytváří takové 

informace, které se dostávají do interakce mezi subsystémy a uživateli. Informace jsou 

Luhmannem chápány jako výkon systému, který vytvoří obsah pro vnímání uživatele 

a zůstane v jeho paměti, ať už krátkodobě či dlouhodobě. 

Již zmíněná důležitost času v systému masmédií je významná i pro kódování 

informací. Pokud je informace použita dvakrát a více, má sice stále svůj smysl, ale stává se 

událostí, ne-informací. Tímto postupem informace ztrácí svou informační hodnotu. Toto 

opakování využívá například reklama, kde se jedná o způsob nadkódování, o formu 

redundance. „Tentýž inzerát je opakován vícekrát, aby byl čtenář informován o hodnotě 

produktu způsobem, který lze opakovat.“ (Luhmann 2014: 29 – 31) 

Hlavní programové oblasti, kterým se masmédia věnují, jsou zpravodajství, 

reklama a zábava. Každá z těchto oblastí má vlastní způsoby konstrukce reality. Masmédia 

svou konstrukcí reality narušují stále vládnoucí svobodu, která je chápána především jako 

absence jakéhokoliv nátlaku. Různé ideologie, socialistické i kapitalistické, používaly toto 

pojetí svobody. Problémem pro ně byl zdroj tlaku, a to buď právní stát, anebo 

kapitalistická společnost. „Na tom je založena společenská „nevinnost“ masmédií, jejich 

bezelstnost, která nikoho k ničemu nenutí.“ (Luhmann 2014: 104) 

Ani reklama, stejně jako ostatní programové oblasti, nikoho k ničemu přímo nenutí. 

Skutečná svoboda se však zakládá na popisu otevřené budoucnosti, ve které je dominantní 

možnost volby, proto je tato budoucnost zároveň neznámá. Masmédia nám nabízejí různé 

konstrukce reality, které mají vliv nejen na svobodu, ale i na to, jak může každý člověk ve 

společnosti jednat. 
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4.5.1 Svoboda volby 

 Reklama v médiích nefunguje tím způsobem, že by jen oznámila, co a za jakou 

cenu lze získat. Využívá mnoho prostředků, jak zapůsobit na svého adresáta a vhodnou 

cílovou skupinu. Obrazové a textové znaky reklamy vytvářejí takový způsob sdělování, 

který podporuje zapomínání a opětovné vzpomínání si na něco, co jako zákazníci můžeme 

mít. Adresáti však nejsou k ničemu nuceni, díky čemuž získají pocit svobodné volby. 

Nabízené produkty se jim potom jeví jako možná volba, ačkoli předtím vůbec neuvažovali 

o tom, že by něco takového chtěli. 

 Samotný produkt, který reklama prezentuje, bývá navíc často zasunut za mnoha 

dalšími jevy a člověk se musí teprve dopátrat, o čem reklama vlastně je. Touto metodou je 

divák vtažen do děje reklamy, svým úsilím se ho účastní a pokud úspěšně nalezne motiv 

reklamy, probouzí to u něj zájem. Pokud se dostane až do této fáze, reklama splnila svůj 

cíl. Aby bylo možné prodávat stále totéž a zajistit, že si takový produkt vždy najde své 

zákazníky, musí vzniknout iluze, že je to něco nového, přestože to ve skutečnosti tak není. 

(Luhmann 2014: 66)  

 

4.5.2 Vytváření žádoucího dojmu 

 V různých oblastech masmédií reklamy používají takové signály, díky kterým 

diváci bezpečně poznají, že se nejedná o zprávy či zábavné vysílání, nýbrž o reklamu. Ta 

má v ekonomickém systému vlastní trh a také cílí na určité cílové skupiny. Pokud ale chce 

skutečně zasáhnout své vlastní speciální trhy, musí tak učinit prostřednictvím systému 

masmédií. (Luhmann 2014: 85) 

 Soupeření politických stran, které se chtějí vzájemně nahrazovat ve snaze vládnout, 

se objevuje v masmédiích, především v televizi a zpravodajství, na každodenní bázi. 

Vytváří se tak dojem, že se v politice stále děje něco špatně a že politické strany selhávají 

v zásadních úkolech, což vyžaduje změnu. V politickém zřízení každé země existují 

ožehavá témata, která se zdají jako zásadní, a to obzvlášť tehdy, když jsou taková témata 

moralizována. (Luhmann 2014: 97) 
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Tuto techniku vytváření špatného dojmu ze stávající politické situace bylo možné 

spatřovat i během kampaní před prezidentskou volbou. Miloš Zeman, který ve volbě 

později zvítězil, se od začátku své kampaně věnoval kritice tehdejší vlády a jejích kroků. 

Zdůrazňoval potřebu obměny české politické reprezentace a se stupňujícím se průběhem 

kampaně ji dával stále výrazněji najevo. Tato strategie byla v Zemanově kampani 

zaměřena i na jeho hlavního protivníka, Karla Schwarzenberga, se kterým se Zeman utkal 

ve druhém, tedy finálním kole volby. Schwarzenberg totiž v době prezidentské volby 

působil jako ministr zahraničních věcí a viceprémier v nepříliš populární vládě Petra 

Nečase.  

 

4.5.3 Politická reklama 

 Reklamním sdělením z oblasti politiky se vedle produktových reklam věnoval 

i Roland Barthes. Kromě předvolebních slibů kandidáti na politické funkce používají různé 

vizuální materiály se svými portréty. Sledují tím prozaický cíl - snaží se navázat hlubší 

a důvěrnější spojení s voliči a získat si tak jejich přízeň. Na těchto portrétech nejde jen 

o to, jak se kandidát tváří, ale také o to, co vyjadřuje jeho oblečení nebo postoj. 

„Poněvadž fotografie je řečovou elipsou a kondenzací složité sociální 

„nevyřknutelnosti“, představuje jakousi anti-intelektuální zbraň, snaží se odlišit 

„politično“ (tj. soubor problémů a řešení) ve prospěch „způsobu existence“ či 

společensko-morálního statusu.“ (Barthes 2004: 87) 

 Politik se mnohdy nesnaží působit pouze jako formální představitel státní správy, 

ale také jako „muž z lidu“, který dokonale rozumí potřebám a požadavkům většinové 

společnosti. I to je faktorem, který mu může pomoci získat přízeň voličů, ukázat jim svou 

lidštější stránku a objevit se i jinde, než na obrazech ze zpravodajství, kde je zrovna 

v práci. Pokud se ale vehementně snaží apelovat například na základní lidské pudy bez 

racionální argumentace, může být označen za populistu. 

Reklamní fotografie k nám podle Barthese vysílají tři druhy zpráv. První z nich je 

zpráva lingvistická, kdy se jedná o učitý slogan. Druhé sdělení má formu kódované 

ikonické zprávy, která v nás vyvolává jisté konotace. Barthes to prezentuje i na známém 

příkladu reklamy značky Panzani, která ukazuje síťovku se špagetami, konzervou 
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s rajským protlakem a dalšími surovinami potřebnými k přípravě pravého italského jídla, 

navíc poskládanými v kompozici zátiší. Třetím sdělením je potom nekódované ikonické 

sdělení, tedy denotace, doslovný význam, kterým daná reklama disponuje. (Barthes 1977: 

32 – 36)  

Označované patřící ke konotacím jsou ideologická, přičemž ideologie je vždy 

specifická pro určitou společnost a její vlastní historii. Každý obraz ke svým recipientům 

promlouvá určitým způsobem, určitou rétorikou, k čemuž využívá soubor tzv. konotátorů, 

tedy ideologických označujících. (Barthes 1977: 49) 

 Podle Rolanda Barthese se kandidát dokonce pokouší prostřednictvím portrétů na 

volebních prospektech vyjádřit celý způsob svého bytí, tedy svůj charakter, rodinné zázemí 

či myšlenkové a emocionální pohnutky. Chce tedy vyjádřit veškeré aspekty své vlastní 

existence, které voličům umožní lépe mu porozumět. (Barthes 2004: 87) 

 

4.6.3.1  Ideologicky podmíněné fotografie 

 Velká část lidí, kteří kandidují ve volbách a využívají své portréty k vlastní 

propagaci, ukazují podle Barthese své sociální postavení, zvyklosti, záliby, hodnoty a tedy 

svou osobní ideologii. Jejich fotografie mají sloužit jako zrcadla, ve kterých voliči spatří 

svůj vlastní odraz, se kterým se identifikují. Fotografie tedy nevyjadřují pouze samotné 

kandidáty, ale zároveň i voliče, kteří se ztotožňují s tím, co tito kandidáti prosazují 

a vyznávají. Pokud volič vhodí takovému politikovi svůj hlas, volí tím odraz sebe samého. 

(Barthes 2004: 88) 

 Takový přenos a volba je potom důsledkem toho, co samotný kandidát na fotografii 

vyjadřuje, ať už se jedná o jeho úctyhodnost, společenské renomé, intelektuálství či 

kurážný postoj mladého nebojácného muže. 

„Fyziologické vzezření si totiž nejčastěji vypomáhá velice jasnými atributy: 

kandidát, kolem něhož se tísní jeho ratolesti (…), mladý parašutista s vyhrnutými rukávy, 

důstojník ověšený řády.“ (Barthes 2004: 88) Fotografie prezentuje morální, společenské 

a politické hodnoty, které kandidát zastává a ty podle Barthese dokonce až vydírají voliče 

k tomu, aby jej následně volili. 
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 Samotná fotografie obsahuje širokou škálu znaků. Její vliv je závislý i na tom, zda 

se osoba z fotografie dívá zpříma, anebo zda je její portrét takzvaně tříčtvrteční a nedívá se 

tak přímo před sebe, ale lehce do strany. Ve většině případů osoby na tříčtvrtečních 

portrétech vzhlíží vzhůru, jako k nějakému ideálu, ke vznešenosti a ušlechtilosti, která jim 

dokáže pomoci vyřešit všechny problém na jejich cestě za úspěchem. (Barthes 2004: 89) 

 

4.7 Kritika médií u Chomského a Foucaulta 

„Naše civilizace si vytvořila nejkomplexnější systém vědění, nejsofistikovanější 

struktury moci. Co z nás tento typ vědění, tento typ moci, vytvořil? Jakým způsobem jsou 

tyto fundamentální prožitky šílenství, utrpení, smrti, zločinu, touhy, individuálně spojeny – 

i když si toho nejsme vědomi – s vědomostí a mocí? Jsem si jistý, že nikdy nenajdu 

odpověď; to ale neznamená, že bychom si tu otázku neměli klást.“ (Chomsky, Foucault 

2006: 190) 

Foucault na otázku, proč ho tolik zajímá politika, odpovídá, proč by ho zajímat 

neměla? A jak někoho vůbec může nezajímat politika? „Jaká slepota, jaká hluchota, jaká 

míra ideologie by mě měla stáhnout k tomu, aby mě uchránila před zájmem o to, co je 

pravděpodobně nejvíce stěžejní téma naší existence, tedy společnosti, ve které žijeme, 

ekonomických vztahů, v rámci kterých funguje, a systému moci, který definuje běžné formy 

a běžná oprávnění a zákazy našeho chování. Esence našeho života koneckonců sestává 

z politického fungování společnosti, ve které se nacházíme.“ (Chomsky, Foucault 2006: 

36 – 37) 

Foucault si dokonce ani nemyslí, že by naše společnost byla demokratická. Zároveň 

přiznává, že ani on sám nedokáže určit takový model, ve kterém by naše vědecko-

technická společnost fungovala. Podle něj jsme už na Západě zvyklí, že moc je soustředěna 

v rukou vlády a je vykonávána institucemi, policií, armádou a dalšími státními aparáty. 

Všechny tyto instituce by spolu měly spolupracovat, jednomyslně prosazovat určité postoje 

ve jménu národa nebo státu, a zároveň by měly trestat ty, kteří je neuposlechnou. Foucault 

si však myslí, že politická moc se prosazuje také prostřednictvím mediace takových 

institucí, u kterých se zdá, jako by s politikou neměly nic společného, přestože tomu tak ve 

skutečnosti není. Příkladem budiž školství, které napomáhá k tomu, aby byla u moci 
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držena určitá sociální skupina. Stejně tak k tomu ale pomáhá například i medicína. 

(Chomsky, Foucault 2006: 40) 

 

4.7.1 Chomsky a ideologie 

Noama Chomského, jednoho z nejvlivnějších kritiků masových médií současnosti, 

velmi zajímá analýza ideologií. Sám říká, že k tomu stačí trochu otevřená mysl, normální 

inteligence a zdravý skepticismus. Mluví o roli intelektuálů ve společnosti, mezi něž patří 

historici, akademici, žurnalisté nebo političtí komentátoři, kteří analyzují obrazy sociální 

reality. Na základě jejich analýz se k nám dostávají jejich interpretace sloužící jako 

mediátory mezi sociálními fakty a veřejností. Tímto způsobem se vytváří ideologické 

ospravedlnění společenského systému. (Chomsky, Foucault 2006: 69) 

Aby doložil svá tvrzení, Chomsky hovoří o žurnalistech a politických 

komentátorech ve Spojených státech amerických. Podle něj se mezi nimi nevyskytují 

socialisté, z ideologického pohledu jsou tedy americká média stoprocentně „státně 

kapitalistická“. Tento systém v minulosti sloužil i jako zrcadlo nastavené proti Sovětskému 

svazu, kde naopak všichni novináři psali socialistickým způsobem. V USA je podle 

Chomského ideologická uniformita intelektuálů silná i přesto, že celá země je velmi 

komplexní. To, že z amerických médií nezaznívá ani jeden socialistický hlas, mají za 

následek dva důvody. Prvním z nich je ideologická homogenita amerických intelektuálů, 

druhým je fakt, že americká masová média jsou kapitalistické instituce. A instituce 

z ideologického hlediska reflektují dominantní ekonomické zájmy. (Chomsky, Foucault 

2006: 75 – 76) 

Podle Chomského je pozoruhodné, že taková míra ideologické konformity existuje 

i v zemi, která nemá koncentrační tábory a tajnou policii (tedy alespoň ne v tak velké 

míře). Kvůli rigidní americké doktríně byly z univerzit vylučováni levicoví studenti, a to 

i na liberálních školách. Velké problémy měli i levicoví členové akademické obce, kteří 

chtěli vyučovat ideologické disciplíny jako je politická věda nebo ekonomie. 
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4.7.2 Foucault a ideologie 

Francouzský historik Michel Foucault se věnuje především dějinám lidského 

myšlení a vědění, ale i tomu, jak je naše myšlení a vědění ovlivňováno dějinami, 

společností nebo politikou. Zajímá se také o instituce, které regulují společenský život 

a výměnu informací, nebo o to, jak ve společnosti probíhá komunikace a čím je 

ovlivňována. Ovlivňují ji podle něj struktury moci. S tím souvisí i Foucaultovo velké téma 

diskurzu, který je v rámci systému a struktur kontrolován podle určitých pravidel. Ta ale 

existují již tak dlouho, že se jejich působení bere přirozeně, jako samozřejmost.  

Používat pojem ideologie je pro Foucalta obtížné hned ze tří důvodů. Prvním 

důvodem je to, že ideologie zastává opačnou pozici vůči tomu, co by mělo být pojímáno 

jako pravdivé. Problémem je podle Foucaulta vidět způsob, jakým diskurzy produkují 

efekty pravdy, které ale ve skutečnosti stojí na pomezí pravdy a nepravdy. Druhým 

důvodem je to, že samotný koncept ideologie podle Foucaulta odkazuje na něco v řádu 

subjektu. Třetím důvodem je potom to, že ideologie figuruje v druhotné pozici vůči tomu, 

co je jejím ekonomickým determinantem. (Chomsky, Foucault 2006: 168) 

S pojmem ideologie by se podle jeho mínění mělo zácházet s notnou dávkou 

obezřetnosti, stejně jako při používání pojmu represe. Pokud by moc byla pouze represivní 

a fungovala jako zákon, který neustále říká ne, nikdo by takový zákon neposlouchal. Aby 

veřejnost akceptovatala nějakou formu moci, musí jí přinášet i dobro, požitky a vědění. 

Moc proto musí být chápána produktivně napříč celou společností. (Chomsky, Foucault 

2006: 169) 

Každý režim má podle Foucaulta svůj režim pravdy, svoji politiku pravdy, 

mechanismus, který lidem umožňuje odlišit pravdu od nepravdy. V naší společnosti je 

politická ekonomie pravdy charakterizována pěti hlavními rysy. Pravda je umístěna 

v centru vědeckého diskurzu a v centru institucí, které pravdu produkují. Je předmětem 

neustálého ekonomického a politického podněcování. Stejně jako je po politické moci 

požadována ekonomická produkce, tak i zde je požadavek na pravdu. Je to objekt šíření 

a konzumace a cirkuluje v aparátech vzdělávání a informací, které jsou ve společnosti 

rozšířeny. Je produkována a šířena pod kontrolou několika velkých politických 

a ekonomických aparátů, jako jsou univerzity, armáda nebo média. Pravda je navíc 

záležitostí i politické debaty a společenské konfrontace. „Je nezbytné považovat politické 
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problémy intelektuálů nikoli v termínech „vědy“ a „ideologie“, ale v termínech „pravdy“ 

a „moci“.“ (Chomsky, Foucault 2006: 168 – 170) 
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5 Modely komunikace 

Hlavním aspektem současných masových médií je strmý rozvoj digitalizace. 

Digitální média by člověku měla sloužit k tomu, aby rozšířila jeho svobodu volby 

a vytváření si vlastního názoru díky téměř neomezenému množství informací, ke kterým 

má v digitální době přístup. Velký potenciál digitálních médií je právě ve sdílení 

informací, ale otázkou zůstává, zda skutečně spějí k tomu, aby svým uživatelům poskytly 

prakticky neomezené možnosti vědění, anebo se naopak snažily všechny informace 

o svých uživatelích kontrolovat. 

 V dnešní době plné nových technologií může být obtížné se zorientovat 

a takzvaně držet krok. Zejména v oblasti informačních technologií jde vývoj kupředu 

takovou rychlostí, že jej mnohdy ani nestíháme sledovat a udělat si vlastní názor na nové 

formy mezilidské komunikace a sdílení informací. Při běžném každodenním tempu 

moderního světa se nám nedostává prostor pro hlubší analýzy dopadů multimediálních 

nástrojů, které se učíme používat a stávají se součástí našich životů a komunikace. Ta 

probíhá v podstatě neustále. I podle amerického psychologa Paula Watzlawicka 

z kalifornské školy Palo Alto komunikujeme pořád, a to i tehdy, když mlčíme. Vždy si 

alespoň utváříme názor na naše okolí. Můžeme také ještě gestikulovat, používat mimiku, 

psát, anebo prostě mluvit. V každém případě je ale naše komunikace nepřetržitá, ať už 

přechází do jakýchkoli forem. 

 Podle českého filosofa Viléma Flussera ale naše komunikace není přirozená, 

protože se neodehrává prostřednictvím přírodních zvuků, nýbrž námi naučených vyjádření, 

které nám vštípila výchova a naše společnost. (Flusser 2002: 9) 

 

5.1 Mediální komunikace 

Už samotný pojem mediální komunikace jasně vyjadřuje, že probíhá na principu 

přenosu informací skrze médium. Médiem může být jakýkoliv prostředník, který spojuje 

dvě strany v jejich komunikačním procesu, tedy vysílače sdělení a jeho adresáta. Bez 

média by žádná komunikace nebyla možná. Základním komunikačním médiem je 

přirozený jazyk. S rozvojem společnosti ale stoupala potřeba přenášet sdělení na větší 
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vzdálenosti nebo je uchovávat v čase. Za tímto účelem vznikla sekundární média, jako 

byly jeskynní malby, písmo, knihtisk a pozdější mechanické, analogové a nakonec digitální 

nahrávání. (McQuail 1999: 59) 

 

5.1.2 Od ústní tradice k síťovým médiím 

Společnost byla, je a bude vždy ovlivněna typem média, které v dané době používá. 

Média tedy zastávají funkci společenských institucí. Současnou společnost formují 

a ovlivňují především síťová média, která mají vliv i na každodenní lidské jednání. 

Mediální komunikace je označována jako masová, protože využívá masová média. 

V případě tradičních médií, jakými jsou knihy, tisk, rozhlas, filmy nebo televizní vysílání 

je pro komunikaci charakteristická nesouměrnost, kdy publikum pouze přijímá sdělení od 

vysílatelů. Tento model překonala právě síťová média, v jejichž rámci mohou být vysílateli 

i příjemci. 

Pierre Lévy popisoval i to, jak velkou roli sehrálo při vývoji médií písmo. Přechod 

z ústní tradice na literární byl důležitým milníkem v historii lidské civilizace 

a komunikace. Díky písmu se zrodil nový komunikační prostor, který umožňoval přenášet 

sdělení nejen v prostoru, ale i v čase. Podstatné je, aby psané sdělení mělo stále stejný 

význam, se kterým vzniklo. Písmo umožnilo i pozdější vznik masových médiích, která 

podle Lévyho zevšeobecňují významy tak, aby byly přístupné co nejširšímu okruhu 

příjemců sdělení. Díky tomu mají masová média svůj totalitarizující charakter. (Lévy 

2001: 100 – 102) 

 V minulém století vstoupil na pole komunikace rozhlas, který zaujal silnou pozici 

vedle tehdejšího nejrozšířenějšího masového média, jímž byl tisk. Poté byl následován 

televizí, která se na dlouhou dobu stala dominantním hromadným sdělovacím prostředkem. 

Skutečnou revoluci ve způsobu komunikace způsobil internet, díky kterému probíhá 

výměna informací obrovskou rychlostí po celém světě. Internet kráčí ruku v ruce 

s globalizací, která způsobuje, že svět se zmenšuje, nic už se nezdá být příliš daleko 

a téměř nic už se nezdá nemožným. Velkým přínosem internetu byly navíc kromě 

elektronické pošty i sociální sítě, které umožnily zcela novou úroveň mezilidské 

komunikace. Prostřednictvím internetu jsme se ocitli ve zcela novém období, které lze 

označit jako dobu webovou. 
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5.1.2.1  Kyberprostor a internet 

Nejcharakterističtějším rysem současné doby síťových médií je nepřetržitý, téměř až 

zběsilý vývoj. Můžeme využívat stále více komunikačních nástrojů, díky kterým dnes 

komunikace probíhá v daleko větší míře než kdy dříve. Jsme obklopeni kyberprostorem, na 

internet narážíme prakticky všude, funguje na většině zařízení, která jsou navíc stále více 

kompatibilní a jejich míra vzájemné konektivity narůstá. Změnám proto doznal nejen 

způsob naší komunikace, ale i životní styl naší civilizace, anebo způsob, jakým 

přistupujeme k informacím. Informace se na nás valí doslova odevšud a nezbývá nám, než 

je nějakým způsobem filtrovat. 

Podle francouzského kulturního teoretika Paula Virilia je lidstvo je pod neustálým 

drobnohledem satelitů kroužících okolo země. Je to důsledkem globalizace, kterou Virilio 

chápe tak, že planetu Zemi pocitově zmenšila do takové míry, že se v ní cítíme až 

klaustrofobicky. V naší společnosti koluje tolik informací šířených kyberprostorem, že 

jsme nejen jejich uživateli, ale zároveň jsme pod jejich absolutní kontrolou. Podle Virilia 

ani nelze rozlišit pravdivé a nepravdivé informace, které se k nám skrze kyberprostor 

dostávají. 

Prostřednictvím kybernetiky je kontrolována politika, ekonomika i lidské životy. 

Pro tento fenomén Virilio používá termín informatická bomba. Kvůli globalizaci totiž 

podle něj hrozí bezprostřední riziko informatické nehody, která je schopna spustit 

řetězovou reakci mající za důsledek například bankrot finančních trhů. Kybersvět navíc 

poskytuje i celosvětově sdílené virtuální prostředí pro působení kybernetických zločinců. 

(Virilio 2004: 151 – 155) 

 Ať už se jedná o internet, televizi, rozhlasové vysílání nebo tisk, všechny tyto druhy 

médií disponují obrovskou mocí. Produkují a zprostředkovávají nové informace, ale 

zároveň je mohou i snadno upravovat, aby vytvořily žádoucí mínění. Média jsou využívána 

i pro marketingové účely a prezentují reklamy, jejichž cílem je přimět někoho, aby 

zakoupil nabízený produkt, podpořil určitý projekt nebo politickou stranu.  

Běžnou součástí domácností se internet začal stávat až na konci 90. let minulého 

století. Náš každodenní život je jím natolik poznamenaný, že si bez něj běžný den umíme 
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představit jen stěží. Možnost být online máme prakticky neustále a kdekoliv díky 

počítačům, mobilním telefonům a všudypřítomnému internetovému pokrytí. 

 

5.1.2.2  Nová média a digitální obrazy 

Vzhledem k technologickým inovacím, které proběhly v několika posledních 

desetiletích, je třeba vnímat i nové formy komunikace a produkce obrazů, která slouží 

k různým účelům, včetně marketingových. Nejvýraznějším prostředkem pro distribuci 

digitálních obrazů je samozřejmě internet, potažmo sociální (či tzv. nová) média. 

Digitálním obrazům, jejich produkci a šíření se v rámci kyberkultury a virtuálního 

internetového prostoru věnuje i francouzský filosof Pierre Lévy. Hlavním aspektem práce 

s informacemi je podle něj v současné době to, že prakticky veškeré informace jsou 

převedené do počtů. Všechno lze převést na čísla a počty, ze kterých pak danou věc, 

například abecedu, lze opětovně sestavit. (Fišerová 2015: 48) 

 „Obdobně lze i obrázek rozložit na body, pixely, a přepsat ho do série čísel. 

K tomuto účelu se používají sinusoidové funkce, umožňující vyjádřit geometrické obrazce 

v dvojkové soustavě.“ (Fišerová 2015: 48) Díky možnostem, které nám nabízí digitalizace, 

lze fotografii prakticky libovolně upravovat. Týká se to jak barev, velikostí, tak i přidávání 

či odebírání věcí z dané fotografie, včetně změny úhlu pohledu. Digitální obrazy sestávají 

z pixelů, jejichž souřadnice lze libovolně měnit. 

 Digitální úpravy fotografií ale mohou být využity i k tomu, aby zpestřily jakoukoliv 

kampaň, dodaly jí vtipnější či „lidštější“ charakter nebo lépe zaujaly svou cílovou skupinu. 

Toho dokázala využít i prezidentská kampaň Karel na Hrad. Ta byla zaměřena na občany, 

kteří byli nespokojeni s tehdejším politickým stavem, ale i na ty, kteří byli rozhodnuti, že 

do politiky již zasahovat nebudou. Do cílové skupiny kampaně patřili hlavně mladí lidé, na 

které se Schwarzenberg zaměřoval prostřednictvím svých netradičních a provokativních 

vizuálů. Kampaň cílila také na voliče z měst, kteří neměli jasno v tom, koho by podpořili či 

zda by vůbec k volbě šli.  

 Tyto i další aspekty, především její úspěšné zacílení na mladou generaci voličů, se 

podařilo sjednotit ve vizuálních materiálech kampaně. Tvůrci kampaně si totiž vypůjčili 
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symboly britské punkové kapely Sex Pistols, které digitálně „naroubovali“ na fotografii 

Karla Schwarzenberga. Tak netradiční a přitom vážně myšlený krok, kterým bylo přidání 

účesu zvaného jako Čerokýz, Mohykán nebo lidově číro na hlavu konzervativního politika 

v pokročilém věku, splnil svůj účel. Vizuál se rychle stal oblíbeným symbolem 

Schwarzenbergových podporovatelů. Typický punkový účes a slogan „Karel for 

President“, jehož jednotlivá písmena stylisticky neladila dohromady, vyjadřoval snahu 

dokázat, že i mladé generaci má tento prezidentský kandidát co nabídnout a že s ní za 

každých okolností dokáže najít společnou řeč. 

 

5.1.2.3  Manipulace s obrazy v kyberprostoru 

V online komunikaci jsou informace v neustálém pohybu, mohou proudit jakýmkoliv 

směrem a zasáhnout do nich může každý, kdo se stane součástí virtuálního světa. Všichni 

se mohou stát vysílači i příjemci informací, stačí i tak málo jako zapojení se do 

internetových diskusí. V tom je ale síla i slabost tohoto způsobu komunikace – snadno lze 

do světa vypustit nepravdivou informaci a někoho o něčem přesvědčit. Na druhou stranu je 

také velmi snadné něčemu uvěřit a stát se obětí podvodu. Je ale třeba vzít v úvahu i to, že 

vzhledem k obrovskému objemu informací, který v kyberprostoru koluje, lze velkou část 

informací ověřit. Prostředkem manipulace ale mohou být i digitální fotografie. Právě proto, 

že jsou tyto fotografie ve virtuálním světě, jejich úprava není nikterak složitá. 

K neověřeným informacím, například právě fotografiím na internetu je tedy zapotřebí 

přistupovat s rozvahou, neboť nemusejí být zárukou skutečnosti.  

V současné umělecké tvorbě je digitální obraz považovaný za neustále otevřené 

médium, které může být dokonce jen počátečním místem, od kterého se lze odrazit při 

tvorbě v jiných médiích. Piere Lévy se zabývá především tím, jak jsou takové obrazy 

vytvářeny a posléze socializovány, tedy šířeny. 

Podle Lévyho je digitální záznam těžko uchopitelný a jeho význam není konstantní, 

přesto ale není neskutečný. Digitální obraz je zkrátka jen virtuálním obrazem, čímž se od 

aktuálního obrazu liší tím, že je nekonečným zdrojem aktualizací, které mohou generovat 

nové kvality, formy a významy. „Nově vzniknuté formy jsou aktualizovány na základě 

náhodného výběru z nekonečného množství řešení, které je ve stavu neustálé transformace 
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spočívající v jádru virtuálního. V této souvislosti je známá Lévyho striktní kritika obav 

z digitalizace médií a virtuální reality u „apokalypticky“ uvažujících myslitelů, jako jsou 

Jean Baudrillard a Paul Virilio.“ (Fišerová 2015: 48 – 49) 

 

5.2 Flusserovy komunikační struktury 

Komunikační modely slouží k tomu, aby zachytily společenskou a technologickou 

situaci dané doby. V dnešní době převládá v technologickém ohledu interaktivita. Když se 

začal rozvíjet reklamní a mediální byznys, hledaly se stále nové způsoby, jak diváky 

přesvědčit o nutnosti zakoupení určitých výrobků. Aby mediální komunikace působila 

v tomto směru efektivně, stala se nástrojem s přesným zaměřením na konkrétní cílovou 

skupinu. 

V 80. letech 20. století byl proto definován propagační model mediální 

komunikace, který zdůrazňoval její zaměření na své recipienty. Motivy ze strany médií 

byly a jsou samozřejmě ekonomické. Jejich hlavním cílem podle tohoto modelu není 

poskytovat informace, ale získat si diváckou pozornost, zvýšit svou vlastní sledovanost, 

čtenost nebo poslechovost. Docílit toho lze poutavými zrakovými vjemy, působením na 

emoce , touhy nebo zájmy diváků. (McQuail 1999: 75) 

 

5.2.1 Formy komunikace 

V 90. letech byla vydána publikace českého filosofa Viléma Flussera nazvaná 

Komunikológia. V ní Flusser popsal své vlastní pojetí komunikačních modelů neboli 

schémat, tedy svou teorii komunikace. Každý z těchto modelů je používaný ve specifickém 

druhu komunikace. Svou teorii, zvanou právě komunikologie, postavil do kontrastu 

s informatikou. Komunikace může podle Flussera mít buď dialogickou, anebo diskursivní 

formu. V rámci dialogické komunikace dochází mezi komunikačními partnery k výměně 

informací, ze kterých vzniká informace nová, zatímco v diskurzivní komunikaci je to 

naopak – v ní dochází ke štěpení informace na více dílčích. I přes jejich protikladnost jsou 

tyto formy komunikace na sobě vzájemně závislé, záleží ale na druzích samotného 

diskursu. Záleží na tom, co daný diskurz chce sdělit, kdo jej vytváří a v jaké komunikační 
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struktuře působí. Proto lze komunikaci rozdělit i podle sémantických a syntaktických 

kritérií. Dle sémantického rozlišení se může jednat buď o faktické, normativní, nebo 

estetické informace. Dle syntaktického rozlišení je komunikace rozdělena v závislosti na 

její struktuře. (Flusser 2002: 13 – 26) 

 

5.2.2 Divadelní diskurs 

Své komunikační modely Flusser označoval pojmem struktury či diskursy. Jedná se 

o diskursy divadelní, pyramidové, stromové, amfiteátrové, kruhové a síťové. Divadelní 

diskurs lze navzdory jeho názvu nalézt nejen v divadle, ale i ve škole nebo v domácnosti, 

konkrétně třeba v obývacím pokoji. V této komunikační struktuře je za zády vysílače 

a kanálu umístěna stěna, která tvoří clonu od vnějšího šumu, a před přijímači se nachází 

půlkruh, ve kterém dochází k přenosu samotného sdělení. To vychází z vysílače a je jím 

distribuováno příjemcům daného sdělení. Komunikace je rozdělena podle jednotlivých 

kanálů, skrze které se šíří informace, v divadelní struktuře se informace přenáší vzduchem. 

Adresáti, tedy příjemci sdělení, si jej uchovávají ve své paměti a mohou ho následně 

předávat zase dál. Díky dialogické povaze divadelního diskursu není nutné, aby vysílač 

a příjemci stáli proti sobě, protože každý příjemce zde může zaujmout postavení vysílače. 

(Flusser 2002: 13 – 26) 

 

5.2.3 Pyramidový diskurs 

Struktura pyramidových diskursů se uplatňuje například v politice totalitních 

režimů, ve státních ozbrojených složkách nebo v církevních institucích. Vysílač zde působí 

jako autor informace, kterou prostřednictvím různých kanálů rozděluje pro relé, které 

informace překódují a doručí příjemcům sdělení. Zde je ale informace předána v již 

definitivní podobě, tento typ kanálu totiž nenabízí možnost zpětné vazby. Hlavním cílem 

této komunikační struktury je zachovat přesnost přenášené informace a prostřednictvím 

stupňovité hierarchie autorit ji doručit jednomu nebo více příjemcům. V případě 

komunikace v armádě nebo policii se jedná o rozkazy, které zpětnou vazbu ani nepotřebují, 

důležité je jejich správné předání a vykonání. (Flusser 2002: 18) 
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5.2.4 Stromový diskurs 

Zvláštním modelem komunikace je stromový diskurs, jak jej popisuje Flusser. 

Místo autority se v této struktuře nacházejí dialogy, kvůli kterým se kříží kanály 

přenášející informace. Příjemce diskursu je v konečném důsledku úplně vyloučen. 

Informaci produkuje zdroj, který se v průběhu celého procesu ztratí jako nepodstatný 

článek komunikace, a informace je prostřednictvím kanálů nesena od jednoho dialogu 

k druhému. Protože tato struktura postrádá konečného příjemce, informace je nesena stále 

dál, pořád se předává, neustále dochází k jejímu překódování a nakonec ztrácí svůj 

předchozí význam. Informace se přenášejí ve zlomkovité podobě, každý zlomek nese 

vlastní kód a jejich cesty se vzájemně kříží. (Flusser 2002: 19) 

 

5.2.5 Kruhový diskurs 

Kruhová komunikační struktura je již podle svého názvu zřejmá. Jedná se například 

o politická jednání, kongresy a další diskuse, které se odehrávají u “kulatého stolu”. 

Základním principem je společný jmenovatel v pamětích účastníků diskuse. Jedná se 

o uzavřený dialog limitovaný počtem účastníků, kteří musejí být minimálně dva. Platí zde 

přímá úměra, že čím více účastníků, tím rozdílnější mohou předávané informace být. Čím 

více se informace od sebe liší, tím menší počet diskutujících je zapotřebí, aby byl veden 

smysluplný dialog. (Flusser 2002: 13 – 26) 

 

5.2.6 Síťový diskurs 

Zajímavou strukturou komunikace je i síťový dialog, kam patří povídání, 

telefonování nebo dopisování. Nové informace se v tomto schématu vytvářejí spontánně 

procesem deformace již sdělených informací, ke kterým se přidává komunikační šum. 

Díky tomuto diskursu se utváří kolektivní paměť lidstva. (Flusser 2002: 13 – 26) 
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5.2.7 Amfiteátrový diskurs 

Záměrně je zde až jako poslední představen Flusserův komunikační model 

amfiteátrového diskursu, který je pro tuto práci nejzajímavější. Ideálním příkladem této 

struktury je totiž masmediální komunikace. Amfiteátrový diskurs spojuje v podstatě jen 

dva prvky, kterými jsou vysílač a kanál. Vysílač není spojen s příjemcem, protože jsou pro 

sebe vzájemně neviditelní. Vidět lze totiž jen kanály komunikace. Funkcí vysílače je 

rozdělovat informace. Díky jednotlivým kódům jsou potom informace rozdělovány 

vysílacími kanály. Kódem může být novinový papír, filmový kotouč nebo 

elektromagnetické vlny. Příjemce může informace jen přijmout, nikoliv vysílat, a proto je 

v amfiteátrovém diskursu zapotřebí informace kódovat tak, aby jim porozumělo co nejširší 

publikum, tedy co největší počet přijímačů. (Flusser 2002: 13 – 26) 

 

5.3 Komunikace a jednání ve společnosti 

Na tomto místě lze z dosavadního zkoumání říci, že masmédia mají ve společnosti 

přispívat k přijetí dominantního vzorce moderní kultury, na kterou má vliv právě naše 

západní civilizace. Z politického i ekonomického hlediska lze tuto společnost považovat za 

dokonalý společenský systém, jehož hodnoty, jako je svoboda či spravedlnost, se nutně 

promítají i do podoby sociální komunikace. Čím je ale společnost vyspělejší, tím 

komplexnější se stává. I proto se naše společnost snaží určité procesy zjednodušovat, 

redukovat a univerzalizovat, abychom byli schopni orientace a fungování v tolik spletitém 

světě. 

Na společnost a její členy působí i tlak různých institucí, které vyžadují jednání 

v souladu se zákony, hodnotami, tradicemi, normami, jinak řečeno konvencemi. Zároveň je 

ale zdůrazňována svobodná volba všech individuí, jejichž životy a osudy záleží pouze na 

nich samých a na jejich vlastním jednání. Možnost volby svobodného jednání v současné 

společnosti nabývá na významu na úkor tradičním hodnotovým systémům. 

Každý člověk je také určován svými potřebami a zájmy, které jsou zase vázány na 

ekonomické hodnoty. Důležitým a zřetelným aspektem moderních společností je také to, 

že veškerá nabídka převyšuje poptávku, což je patrné i s ohledem na kontrast množství 
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informací, které máme k dispozici, vůči těm, které skutečně potřebujeme. Ne nadarmo 

v informačním věku platí tvrzení, že jsme informacemi přesyceni. 

 

5.4  Symboly zahalené v kódech 

 Podle Viléma Flussera jsou lidé nepřirozeným živočišným druhem, neboť se 

zahalují do kódů, které jsou vytvořené ze symbolů, aby spolu mohli vzájemně 

komunikovat. Lidé jsou ve své podstatě dokonce novým druhem bytostí, a to právě z toho 

důvodu, že zabalují symboly do systémů kódů. Jsme tak vlastně oděni do naší vlastní 

kultury, která nás svým způsobem chrání před okolním světem, ale zároveň nám poskytuje 

naše přirozené prostředí. Flusser chápe symboly jako nástroje, které si člověk vytvořil za 

účelem mezilidské komunikace, nejsou tedy určeny ke komunikaci zvířecí. Lidská 

komunikace se od zvířecí komunikace liší tím nejpodstatnějším rozdílem, kterým je 

používání slov. (Flusser 2002: 53) 

 

5.4.1 Kulturní symboly 

 V lidské společnosti jsou napříč kulturami využívány různé druhy symbolů, jejich 

význam se však může v každém kulturním společenství odlišovat. Některé symboly lze 

chápat univerzálně, například kříž jako symbol křesťanství. Symbolickými významy 

mohou disponovat i barvy, kdy bílá barva značí nevinnost, černá naopak smutek, strach 

nebo smrt. Naším společenským životem nás provází i reklamy, které také ve velké míře 

využívají symboliku zjednodušující komunikaci a umožňující zákazníkům lépe si 

zapamatovat reklamní sdělení. Každý symbol v sobě nese asociace, které v reklamě musí 

být vhodně použity, aby neměly nežádoucí účinek. Díky symbolům se dotváří celkový 

obraz předmětu reklamy - jsou to předměty, které označují jisté abstraktní pojmy. 

Například čerstvě rozkvetlé květiny mohou symbolizovat jaro nebo přírodu, drahý oblek 

a luxusní hodinky zase úspěch a bohatství. 

 Kódy, které jsou konstruované člověkem, ať už se jedná o řeč, písmo nebo grafické 

zobrazení, slouží jako prostředníci, jako mosty mezi lidmi a okolním světem. Jsou to ale 

zároveň i mosty mezi jednotlivými lidmi navzájem. Kódy používáme k tomu, abychom 
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dali našemu životu význam. Způsobů, jak uspořádat symboly do kódů, je obrovské 

množství. Může se jednat o slova, čísla, tóny, barvy, vlastnosti předmětů či mnoho dalších 

aspektů. Svět, který je kompletně vyplněn spletencem symbolů, je záměrně nepřehledný, 

nelze jej uchopit v jeho celistvosti. Na to je až příliš rozmanitý. (Flusser 2002: 55) 

 

5.4.2  Texty v obrazech 

 V moderní době byly díky vědeckému pokroku vynalezeny technologie, které 

umožnily, aby texty mohly být představitelné. Byly to samozřejmě fotografie a film, 

technické obrazy, tedy obrazy vytvořené s pomocí přístrojů. Fotograf si ale podle Flussera 

nesnaží vytvořit určitou představu o světě, který fotoaparátem zachycuje. Považuje proto 

fotografii za obraz pojmů, které si fotograf vytvořil o obraze. „Předabecedení texty mají 

znamenat svět a technické obrazy mají znamenat texty, které které znamenají obrazy, a ty 

zase znamenají svět.“ (Flusser 2002: 71) 

 Technické obrazy jsou podle Flussera poastabecední a existují jen díky vynálezu 

abecedy. Postup, jakým byly technické obrazy vytvořeny, totiž začíná již u kreslíře, který 

vychází ze samotného světa. Za kreslířem potom následuje spisovatel, který kreslířovy 

obrazy zachycuje textovou formou. A až za spisovatelem přichází na řadu fotograf, jehož 

produkty jsou technické obrazy. Technické obrazy znamenaly v kontextu západní 

civilizace skutečnou revoluci, ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme. Co nám říká 

fotografie, film a video, nedokážeme ani po století učení přesně určit. „Radikálnost naší 

revoluce nám nedovoluje pochopit všudypřítomné světelné reklamy, plakáty a televizní 

obrazovky, ale úvaha, že tyto reklamy, plakáty a obrazovky vůbec jsou jen prvními 

a váhavými artikulacemi nového způsobu, jak životu přidat význam.“ (Flusser 2002: 71 – 

72) 

 Stejně jako spisovateli až při samotném styku s písmeny postupně došlo, co je 

podstatou abecedy a že dokáže mnohem více než jen něco popisovat, došlo nám až při 

manipulaci s technickými obrazy, o co při jejich používání kráčí. Že dokážou fungovat ve 

více dimenzích, ne pouze vyprávět příběhy. I když dnes zatím jen tušíme, čeho všeho jsou 

technické obrazy schopné, můžeme si být jistí, že je to úplně nová forma kódu. Je to i nový 
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způsob, jak do lidských životů přidat význam, i když se tohoto významu sami neúčastníme. 

(Flusser 2002: 72) 

 Technické obrazy podle Flussera přinášejí nová poselství, jenže lidé se jejich kódy 

dosud nenaučili používat a proto pro ně představují nebezpečí. „Programují nás, ačkoliv 

jsme jejich podstaty neprokoukli, a ohrožují nás jako nepřehledné stěny namísto toho, aby 

nás jako viditelné mosty spojily se skutečností. V tom je naše krize.“ (Flusser 2002: 73) 

 Obraz samotný není chápán pouze jako malba, ale má mnohem širší význam jako 

plocha, která je pokrytá symboly. Mohou to být různé technické obrazy, mapy, plánky 

nebo obrazové reklamy ve formě plakátů, letáků, billboardů a dalších prostředků. Obrazy 

jsou tedy dvojrozměrné a ukazují nejen to, jaký svět ve skutečnosti je, ale mohou ukazovat 

i to, jaký by svět mohl být. Mají také svou hodnotu, například jako mapa, která nám 

ukazuje, kde se nacházíme nebo kudy se máme vydat. Obrazy také mohou být uměleckými 

díly, které si nenárokují žádnou pravdivost a jsou samoúčelné. Současný úpadek umění ale 

spočívá v tom, že některé obrazy se sice řadí k uměleckým dílům, jiné jsou však pouhým 

kýčem. 

 

5.4.2.1  Dešifrování obrazů 

 Při popisu obrazů se do služby hlásí naše imaginace, která nám obrazy pomáhá 

vykládat a porozumět jim, kódovat a dekódovat je, protože imaginace se týká symbolů 

a kódů. Díky imaginaci člověk pomocí obrazů překonává onu propast mezi sebou samým 

a světem. Obrazy neslouží k zobrazení nám již známých situací, ale k tomu, abychom si 

mohli představit situace nové, dosud nezažité. 

Základ imaginace však tkví v konvencích, jestliže se jedná o symboly, jejichž 

význam se s námi snaží manipulovat. Imaginace je jen dalším prostředkem, který lidé 

využívají ke vzájemné komunikaci. Konvenčnost a umělost imaginace si však již 

neuvědomujeme, proto na nás tak silně působí. Jsme už tak naprogramovaní, abychom ji 

nevnímali a obrazům prostě věřili. Lidé, kteří jsou si toho vědomi a na obrazy hledí 

s odstupem, se jimi nenechají tolik vtáhnout a jejich imaginace probíhá na jiné rovině. 

(Flusser 2002: 77 – 82) 
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 Abychom mohli dešifrovat jakýkoliv technický obraz, musíme jej napřed 

odmaskovat. Jestliže nás technické obrazy programují k určitému jednání a zásobují nás 

různými informacemi, musíme si uvědomit, jak tento jejich vliv funguje. Některé technické 

kódy mohou dešifrovat jen odborníci k tomu vyškolení, to se týká například rentgenových 

snímků, které jsou dešifrovány lékaři. Jak je to ale s reklamními plakáty, které nás přimějí 

koupit si nějaký výrobek? Plakáty totiž není třeba dešifrovat, jsou takovým druhem 

technických obrazů, které přijímáme v nedešifrované podobě. Druhou skupinou jsou 

potom takové technické obrazy, které je nutné dešifrovat, to jsou třeba právě ony 

rentgenové snímky. „Masové technické obrazy“, kterými jsou reklamní letáky, se ani 

nesnaží o to, abychom dešifrovali nějaká jejich pravidla. Jejich technikou je nás pouze 

oklamat, abychom jednali jistým způsobem, například si koupili podprsenku. O to těžší 

proto je tyto masové technické obrazy demaskovat. (Flusser 2002: 103 – 105)  

 

5.4.2.2  Politika v obrazech 

 I politické činy jsou zakódované do technických obrazů, které na nás mají silný 

vliv. Pokud však samotné obrazy vyjadřují přímo texty, jsou potom texty zbytečné. 

(Flusser 2002: 108) Pokud si ale položíme otázku, zda by podle tohoto názoru na 

volebních plakátech stačila pouhá fotka politika, jistě dospějeme k názoru, že nikoliv. 

I samotná fotografie v nás sice může evokat mnohé dojmy a asociace, avšak pro účely 

politické kampaně je samotná fotografie nedostačující, musí být doprovázena alespoň 

minimálním textem, sloganem, který jasněji vymezí buď názorovou orientaci kandidáta, 

nebo alespoň důvod, za jakým účelem vidíme na fotografii daného politika. 

V další části této práce uvidíme, že i podle Waltera Benjamina jsou politické obrazy 

nutně doprovázené slogany. Pokud se navíc jedná o známou osobu, celebritu nebo politika, 

může takový obraz vyvolat pocit blízkosti nebo důvěryhodnosti. Flusser dokonce tvrdí, že 

technické obrazy jsou s texty natolik provázané a navzájem se prolínají do takové míry, že 

nemohou fungovat jeden bez druhého. (Flusser 2002: 111) 

 Přestože si lidé po vynálezu fotografie mysleli, že tradiční obrazy tímto končí, 

protože fotografie lépe a objektivněji zachycují scény, mýlili se. Spolu s objevováním 

podstatných charakteristik technických obrazů vyvstávají zároveň i důležité aspekty 
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tradičního obrazu. Ukázalo se, že technické obrazy nejsou objektivnější než obrazy 

klasické, zato ale dokážou lépe klamat. Skutečný rozdíl mezi těmito dvěma druhy obrazů 

objevili až vědci. Jen ti totiž používají technické obrazy správně, tedy jako symboly pojmů. 

(Flusser 2002: 114 – 115) 
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6 Masmediální znaky v postmoderním myšlení 

 

 Jean Baudrillard, francouzský filosof a sociolog, byl jedním z hlavních 

představitelů postmoderního myšlení. Kritizoval současnou konzumní společnost a ve 

svých dílech kombinoval sémiologii Rolanda Barthese, marxistickou politickou ekonomii 

a myšlenky francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana. „Baudrillard v nich mluví 

o spotřebě znaků: členové moderních společností nekonzumují pouze zboží, konzumují 

i znaky a diference mezi nimi. Tyto diference jsou však produkovány abstraktními modely, 

řízenými kódy, které mají svůj původ v reklamě a masových médiích.“ (Fišerová 2015: 49) 

 

6.1 Vztah znaku a reality 

 Baudrillard se v 80. letech 20. století věnoval pojetí znaků v masových médiích, 

které považoval za klamavé. Označování zde podle něj není skutečné, nýbrž pouhou 

simulací odkazování na skutečnost. Skutečné stavy věcí podle něj neodpovídaly znakům 

v masmédích, jelikož jejich používání slouží pouze k předstírání, že něčím disponujeme, 

ačkoliv opak je pravdou. 

 Ve vztahu mezi znakem a realitou lze vysledovat dlouhou historii a Baudrillard 

dospívá k rozdělení dějin simulaker, která existují ve třech řádech, do tří historických 

období. První řád simulaker pochází podle Baudrillarda z předindustriální doby, kdy je 

simulakrum obrazem skutečnosti, které však tento obraz neodpovídá. „Baudrillard tvrdí, že 

předpokladem tohoto simulakra prvního řádu je možnost rozlišení mezi dokonalým 

modelem a jeho nedokonalým obrazem.“ (Fišerová 2015: 50) 

 Po průmyslové revoluci, v moderním období, potom přichází druhý řád simulaker. 

V tomto období nastupuje s růstem průmyslu i masová produkce, která věci mění na 

směnitelné zboží, na komodity. Jednotlivé produkty jsou jeden jako druhý, strojově 

vyráběné, proto jsou jednotlivé kopie, které nahradily originál, chápány jako rovnocenné.  

 Třetí řád simulaker se objevuje v postmoderní společnosti a souvisí se současným 

technologickým vývojem a digitalizací veškerých dostupných informací. Charakterizují 
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naši dobu a reprodukci identických kopií nahrazují generováním modelů. „Baudrillard je 

označuje jako „čistá“ simulakra, protože v jejich případě již nejde o produkci kopií 

skutečnosti, ale o produkci samých modelů skutečnosti. Jelikož rozdíl mezi realitou 

a reprezentací tu mizí, realita jako taková ztrácí privilegovaný význam, stává se 

technologicky generovaným obrazem.“ (Fišerová 2015: 50) 

 V Baudrillardově pojetí nelze v dnešní době rozeznat, co je skutečné a co je pouhou 

imaginací, jelikož simulace vymazaly vzájemně rovnocenný vztah mezi označujícím 

a označovaným. Simulace však není pouhým předstíráním, nýbrž stíráním rozdílu mezi 

pravdou a klamem. Simulakrum nepředstavuje něco, co by nebylo skutečné, ale něco, co co 

je zaměňováno za sebe samo v cyklu bez reference. Ekvivalence znaku a skutečnosti 

představuje realitu, avšak simulace je jen utopií této ekvivalence, ve které zaniká 

odkazování. (Baudrillard 1994: 3 – 6) 

 

6.1.1 Masmediální simulakra a hyperrealita 

 Podle Baudrillarda mají v současnosti informační systémy tak silný účinek, že 

spáchaly „dokonalý zločin“ vůči realitě tím, že ji dokonce přímo zavraždily. Informační 

systémy nás podle něj připravily i o samotnou iluzi reality, jejíž místo zaujalo právě 

simulakrum, které dokáže skrýt rozdíl mezi znaky a realitou do takové míry, že realitu už 

nejen nedokážeme rozpoznat, ale dokonce k ní máme zcela zamezený přístup. Domov 

simulaker je v současné masmediální reprezentaci, která je přímo umožněna digitalizací. 

Realita byla nahrazena simulací a její množství se navíc neustále zmenšuje. 

Masmediální simulakra třetího řádu podle Baudrillarda produkují hyperrealitu, 

která nejen, že nereprezentuje skutečnost, a to ani zkresleně, ale pouze ji simuluje. Nejen, 

že realitu a hyperrealitu už dnes nemůžeme ani rozlišit, ale hyperrealita se nám podle 

Baudrillarda dokonce jeví jako reálnější než realita samotná. Vztah vůči realitě je zde 

zprostředkovaný a nachází se uvnitř systému a v modelech, které systém vytváří. „Obsah 

těchto modelů už netvoří ikonické znaky, které zastupují zobrazovanou realitu, ale znaky 

odkazující na jiné znaky, které se mezi sebou nekontrolovaně množí bez toho, aby 

odkazovaly na nějaký dekódovatelný význam.“ (Fišerová 2015: 50 – 51) 
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 Baudrillardovi se nepodařilo najít žádné řešení této situace, kdy žijeme v době 

mizení reality. Celá naše kultura, celá naše civilizace se ocitla v této situaci, proto podle 

Baudrillarda nelze přijít s žádným lékem, který by nás kolektivně vysvobodil. 

 

6.1.2 Schwarzenbergův kult jako volební simulakrum 

 V naší kultuře nás simulakra coby vyprázdněné obrazy, formy bez obsahu nebo 

dokonce kýče provázejí na každém kroku. Během prezidentských voleb v roce 2013 

označil ale český filosof Václav Bělohradský za simulakrum i kult, který vznikl 

s kandidaturou Karla Schwarzenberga na post prezidenta České republiky. Tento 

pravicový, konzervativní, katolický šlechtic se Bělohradskému nezdál být prezentován tak, 

jakým doopravdy je. 

„Je nebezpečně snadné vytvořit v Česku simulakrum – to je hrozivé poselství přímé 

volby prezidenta. Pro mediální konstrukt Schwarzenberg, vyrobený naší „kulturní frontou“ 

a naservírovaný publiku a mládeži s využitím formálních prostředků anarchistické 

a punkové subkultury, použil ten výraz poprvé Jam Čulík v Britských listech,“ píše přímo 

Bělohradský v názorovém článku v deníku Právo. Právě kvůli pozici, do které se 

Schwarzenberg ve své kampani stylizoval, jej Bělohradský kritizoval pro neupřímnost. 

A to z toho důvodu, že Schwarzenberg použil pro svou propagaci pravý opak stylu, proti 

kterému vždy bylo jeho vlastní přesvědčení. (Právo, 2013) 

 Bělohradský považoval celou přímou prezidentskou volbu za formu fetiše, která 

podle něj měla sloužit k vytěsnění nepříjemné skutečnosti úpadku české demokracie. Ve 

svém článku poskytl čtenářům rozbor rozdílů mezi logikou zobrazení a logikou simulakra. 

Zobrazení, které odkazuje na něco za obrazem, běžně interpretujeme jako realitu. Jedná se 

ale o naši vlastní zkušenost. Simulakra naopak naše zkušenosti nahrazují a dovolují nám 

uniknout od rozporů v realitě s pomocí fetišů. Právě sem Bělohradský umisťoval volební 

kult Karla Schwarzenberga. 

„Naše „kulturní (a zčásti akademická fronta“ volí „knížete Karla“, jehož mediální 

simulakrum nemá nic společného s působením Karla Schwarzenberga v českém politickém 

systému. Funguje jako fetiš, ve kterém působí podvědomé motivy z oblíbených dětských 



- 79 - 

pohádkových idyl o dobrých „knížecích jasnostech“, přimknutím se k němu lze slastně 

popřít rušivou politickou realitu.“ (Právo, 2013) 

Oblíbenost Schwarzenberga, zřetelně vyvolanou u mladých voličů a umělců, 

přisuzoval Bělohrádek snížené vnímavosti vůči simulakrům a fetišům v české společnosti. 

Přestože připouští, že bez fetišů se lidská civilizace nedokáže obejít, vnímá českou 

fetišistickou logiku jako hrozbu pro odhalování simulaker. Jako pravý opak označil 

Bělohrádek Miloše Zemana, čímž odhalil své vlastní volební preference a vysvětlil tím 

svou tvrdou kritiku Karla Schwarzenberga. 

Nezaujatým pohledem lze ale polemizovat s tím, zda bylo Schwarzenbergovým 

cílem doopravdy zaujmout naprosto odlišná stanoviska, než která po celý svůj život 

zastával. Optikou strategie volební kampaně se jako pravděpodobnější jeví to, že 

Schwarzenbergova rebelská stylizace byla pouze promyšleným tahem, jak vzbudit 

pozornost a pobavit voliče na vlastní účet. Vždyť právě takový výstřední a vtipný způsob 

komunikace je vhodnou metodou, jak působit lidštěji, nikoliv naopak. Schwarzenberg se 

však k tvrzením Václava Bělohradského a jeho hodnocení prezidentské volby nevyjádřil. 

 Schwarzenberg se ale dočkal i zastání a kritiky Bělohrádka, a to komentátorem 

časopisu Reflex Jakuba Horáka. Ten upozorňoval na to, že samotný Bělohrádkův obraz 

vnímají mnozí intelektuálové rovněž jako simulakrum, tedy simulakrum západního 

postmoderního filosofa, protože používá slovník jiných západních myslitelů. „Takže tady 

máme dvě simulakra – „symbol politické změny“ Schwarzenberga a jeho volební kampaň, 

a dále „postmoderního filosofa“ Bělohradského, který se k té kampani vyjadřuje. To celé 

se odehrává v prostředí dalšího simulakra, kterým jsou celé prezidentské volby, jež se 

z voleb prezidenta přeměnily na hledání spasitele.“ (Reflex, 2013) 

 Horák svou obhajobu vysvětluje myšlenkami Michela Foucaulta. Jeho subjekt, jeho 

já, vzniká díky svému okolí a díky lidem, kteří subjekt během celého jeho života ovlivňují. 

Na prezidentskou kampaň Horák nahlíží také jako něco, čím se chtějí lidé stát. Jelikož je 

prezident symbolickou postavou, hodnota tohoto symbolu tkví v psychickém světě. 

Schwarzenberg podle něj nezískal takovou míru podpory jen díky své kampani nebo 

působení simulaker, ale hlavně díky tomu, že se s ním lidé dokázali ztotožnit. Imponoval 

jim svou znalostí cizích jazyků, původem nebo finančním zabezpečením. Horák proto 

viděl Schwarzenberga jako prezidenta, který by symbolické hodnotě své funkce dostál. 
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„My potřebujeme žít v pohádkách – realita je tak zoufale pragmatická. Jak ví přece každý, 

kdo četl knihy Julese Verna.“ (Reflex, 2013) 

 

6.2  Umělá perspektiva a vynález fotoaparátu 

 Již v roce 1435 popsal Leon Battista Alberti, jedna z velkých postav renesance, 

základy perspektivy a metodu zvětšování s využitím mřížky, a to ve svém díle O malířství. 

Vynález umělé perspektivy byl podle W. J. T. Mitchella přímo revoluční, jelikož její efekt 

vzbudil u celé naší civilizace přesvědčení, že disponuje neomylnou metodou reprezentace 

a systémem mechanické tvorby materiálních i mentálních světů.  

 Umělá perspektiva získala takovou moc, že umělci nedokázali žádným způsobem 

přesvědčit její zastánce o tom, že existují i jiné způsoby zobrazení toho, co doopravdy 

vidíme. Nezlomili však přesvědčení, že mechanicky a automaticky vytvořené obrazy jsou 

totožné jak s přirozeným lidským pohledem na svět, tak i se skutečným vnějším světem. 

Toto přesvědčení, že se jedná o přirozený mód reprezentace, bylo navíc později ještě více 

posíleno vynálezem fotoaparátu, který takovou výrobu „obrazů“, tedy fotografií, umožnil. 

Podle tohoto názoru se tedy zdá, že jako přirozené je chápáno i to, co za nás může vyrobit 

přístroj. (Mitchell 1986: 37) 

 V dnešní době jsou fotografie bezesporu chápány jako druh média, který dokáže 

realitu reprezentovat lépe, než jak by to dokázala malba. Fotografie vnímáme jako typ 

obrazů, který v sobě drží záruku pravdivé reprezentace a často si ani nepřipouštíme, jak 

snadno lze prostřednictvím fotografií klamat. Díky dokonalým digitálním úpravám lze 

fotografie osob, ale i věcí přetvořit do takové podoby, která se od jejich skutečného 

vzhledu může výrazně lišit. Typickým příkladem jsou fotografie modelek či hereček 

v módních časopisech. 

Digitální úprava fotografií se však nevyhýbá ani politické sféře, jak jsme ostatně 

zmínili například v souvislosti s punkově laděnými vizuály z kampaně Karel na Hrad. 

Pokud má osoba na reklamní fotografii dokonale hladkou pleť, která je výsledkem digitální 

retuše, avšak reklama ji přičítá pleťovému krému, může dojít k oklamání zákazníka, který 

si krém koupí. Pokud politik použije digitální úpravy svých fotografií, byť by se jednalo 
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pouze o retuši jeho pleti, jen těžko to bude mít vliv na jeho cíle, které se v budoucí funkci 

zavazuje splnit. 

 

6.3 Vztah mezi slovy a obrazy jako soupeření ideologií 

 Mitchell chápe vztah mezi obrazy a slovy jako souboj o teritorium nebo dokonce 

jako soupeření mezi dvěma různými ideologiemi. Slova a obrazy chápe jako dvě různé 

říše, mezi kterými se nachází propast. Tato propast se v různých obměnách vyskytuje 

u každého typu znaku. Nachází se mezi tím přirozeným, mimetickým obrazem, který 

vypadá jako to, co reprezentuje, a jeho protipólem, tedy umělým, výrazovým obrazem. 

Umělý, expresivní obraz se nemůže podobat tomu, co zachycuje, protože „obraz“ 

zachycené věci je zde přenášen slovy. Slova mohou být přirozenými obrazy, přímo tím, co 

znamenají, tedy onomatopoeia. Mohou však být i arbitrárními označujícími. (Mitchell 

1986: 43 – 44) 

 Podle Mitchella malby chápou samy sebe jako privilegovaný prostředek 

reprezentace viditelného světa. Neviditelným světem idejí a pocitů se pak zabývá 

především poezie. Estetika i sémiotika se zde setkávají se společným záměrem, kterým je 

nalezení teorie, která by umožnila rozlišit umělecké znaky za účelem formulace principů, 

které je sjednocují. Například i pro Edmunda Burkeho, britského filosofa a politika, bylo 

spojení sémiotiky a ideologie neochvějné, stejně jako propojení estetiky s etikou 

a politikou. (Mitchell 1986: 47 – 51) 

 „V kultuře, která viděla všechno od eidophusikonu
1
 po laserovou show a která je 

obklopena fotografií, filmem, televizí a počítači vybavenými pro grafiku, hry, zpracování 

slov, skladování informací, výpočty a obecný design („programování„), není divu, že 

polarita „malby versus poezie“ se zdá překonaná (zastaralá), a že preferujeme 

neutrálnější termíny jako „text versus obraz“.“(Mitchell 1986: 50) 

 Co se týče rozdílu obrazů a slov, Mitchell si klade také otázku, zda si snadněji 

osvojíme lingvistické, anebo obrazové dovednosti. Arbitrární kódy jazyků jako je 

                                                 

1
 Nedochované umělecké dílo vytvořené v 18. století malířem Philipem Jamesem de Loutherbourgem. 

Toto dílo lze považovat za formu pohyblivých obrazů, tedy rané počátky filmové tvorby. 
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francouzština, němčina nebo angličtina onačujeme jako přirozené. Děti jsou schopny 

naučit se takovému jazyku bez vynaložení většího úsilí, proto se zdá, že tyto přirozené 

jazyky nejsou o nic méně přirozené než obrazy. To však nijak nepopírá rozdíl mezi slovy 

a obrazy. Mitchell totiž prohlašuje, že lze tvrdit, že obrazy jsou konvenčnějšími znaky, 

protože k jejich vytvoření je zapotřebí zvláštních dovedností a tréninku. Všeobecně se 

neočekává, že by takový trénink podstoupil a zvládl každý, ale očekává se však, že každý 

jedinec ovládne přirozený jazyk své vlastní komunity, ve které žije. (Mitchell 1986: 85) 
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7 Závěr 

 

Manipulace s veřejným míněním, ať už skutečná nebo domnělá, je s masovými 

médii spojena již od jejich počátku. O mediální manipulaci hovořili i představitelé 

Frankfurtské školy, kteří ji ale chápali paradoxně – namísto toho, aby se média skutečnosti 

vzdalovala, jsou jí podle nich až příliš blízko. V současné kultuře, kde média sehrávají 

významnou roli při sdílení informací a hodnot a vytváření sociální reality, jsou lidská 

individua závislá na celé společnosti. Mínění společnosti lze efektivně ovládat nástroji 

sloužícími k vytvoření všeobecného souhlasu s ideologiemi, které v rámci společnosti 

prosazuje vládnoucí moc. 

V našem kulturním průmyslu je hlavní ideologií svoboda, kterou nám poskytují 

nejmodernější technologie, které se v krátké době zdokonalily do dříve nepředstavitelných 

podob. S jejich poskytováním svobody pro naše rozhodování a jednání však přichází 

i riziko v podobě absolutní kontroly, kterou nad námi naše vlastní technologie vykonávají. 

Současný kulturní průmysl, ve kterém žijeme, nám slouží jako filtr, skrze který k nám 

proniká celý náš okolní svět. Pouze forma ideologie, ve které daná společnost žije, 

kontroluje, co se z okolního světa k individuím dostane a jakého způsobu přijetí se dočká. 

Každá společnost má své vlastní hodnoty, svůj vlastní pohled na život a jedinečné vnímání 

reality, tedy specifický ideologický filtr, v němž žije. 

Masmédia jsou významnou součástí naší společnosti a podle Hermana 

a Chomského slouží jako jeden z filtrů, který přetváří informace pro veřejnost do 

požadované podoby. Život společnosti je podle Rolanda Barthese zároveň protkán různými 

mýtickými příběhy, ve smyslu příběhů společenských, nikoliv mytologických. Jsou 

v podstatě určitým druhem ideologicky podmíněné promluvy ve společnosti. Za 

ideologickou lze označit i mediální moc, jelikož média využívají společenských mýtů 

a stereotypů k tomu, aby prosadila a legitimizovala dominantní ideologie. Podle Theodora 

Adorna tak dokonce žijeme v kulturním totalitarismu, ve kterém následujeme osvícenskou 

ideu nepřetržitého vývoje. Neuvědomujeme si však, že se tím sami ženeme do záhuby. 

Jsme totiž masa, která věří ve stejné ideologie, chová se stejným způsobem a je nastavena 
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tak, aby všichni její členové byli stejní. Z tohoto systému se zároveň nedokážeme vyvázat, 

neboť nejsme jen jeho součástí, ale jsme zároveň i tím systémem. 

Ideologie se uplatňuje i v reklamách, se kterými se dnes setkáváme na každém 

kroku. Protože máme potřebu ve společnosti někam patřit, ideologicky podmíněné reklamy 

v masových médiích nás dokážou přesvědčit o tom, že uposlechnutím reklamy se opravdu 

staneme součástí společnosti. Opět nám nabízejí svobodnou možnost volby, která je ve 

skutečnosti předem připravená tak, jak si to sama reklama přeje. Ideologie je pevně 

spojena s jednotlivcem a jeho sociální realitou a životními podmínkami i v pojetí Louise 

Althussera. Práce ukázala, jak Althusser rozlišuje represivní státní aparáty a ideologické 

státní aparáty, kam patří i média. Reklamám s využitím portrétů známých osobností, a to 

i z oblasti politiky, se zabýval také Walter Benjamin, který v souvislosti s nimi hovořil 

o konceptu aury. Noam Chomsky zase vysvětluje, jak reklama získala svou sílu díky 

strmému rozvoji masových médií ve 20. a 21. století. Podle Jürgena Habermase však 

masová média způsobila atomizaci společnosti tím, že poskytla možnost zdánlivě 

svobodné debaty, která je však vždy předem rozhodnuta.  

Mediální komunikace jakožto důležitá součást naší kultury a společnosti je 

nevyhnutelně spjata s politickou praxí. Již v polovině 20. století si politici uvědomili, že 

pro získání všeobecného souhlasu se svou agendou potřebují zohlednit především 

požadavky svých voličů. A také to, že tyto voliče nejlépe osloví s pomocí masových médií. 

Politická komunikace tak musí nutně vycházet z průzkumů veřejného mínění, tedy 

z průzkumů, jak jednotlivci napříč společností vnímají prostředí, ve kterém žijí, a jaké mají 

názory na vládnoucí moc nebo aktuální problémy. Nejdůležitějším médiem pro 

prezentování politického programu byla televize, kterou doplňoval rozhlas a tisk. Později 

se ke slovu dostal internet a způsobil revoluci ve sdílení informací. Podle tohoto vývoje se 

měnily i propagační prostředky politických kampaní. Z toho důvodu práce představuje 

i jednotlivé nástroje, které političtí činitelé využívají ve svých kampaních. Tyto nástroje 

jsou zde reflektovány i z hlediska kampaní Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana 

v první přímé prezidentské volbě. 

Důležitým tématem, které se prolíná celou prací, je tedy konstruktivismus. Toto 

sociologické paradigma lze chápat tak, že lidé si svou vlastní činností konstruují sociální 

realitu, ve které žijí. Vnímají ji potom jako objektivní danost, jenže si neuvědomují, že tato 
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realita je jejich vlastním subjektivním výtvorem. Jednou z hlavních institucí, které mají 

vliv na život každého člena společnosti a jeho vnímání reality, jsou právě média. 

V mediální komunikaci nutně dochází k určitému zkreslení reality, která je však ještě dále 

zkreslována tím, jak se mezi lidmi vzájemně předávají informace. I podle Denise 

McQuaila se média významně podílejí na tom, jak subjektivně vnímáme naše okolí. Média 

tak dokáží nastolit určitou agendu a žádoucím způsobem ovlivnit veřejné mínění.  

Mediální konstrukce reality a ovlivňování veřejného mínění je v práci znázorněno 

i s pomocí myšlenek Jeana Baudriallarda a jeho konceptu simulaker a hyperreality. 

Simulakra podle Baudriallarda existují ve třech řádech, přičemž jejich třetí řád přináleží 

postmodení společnosti a souvisí se současným technologickým vývojem, digitalizací 

a masovou reprodukcí. Díky simulakrům třetího řádu mohou masová média podle 

Baudrillarda vytvářet hyperrealitu, ve které již nelze rozlišit klam od skutečnosti. Masová 

média dospěla do takové fáze, že jejich hyperrealita se nám dnes již zdá reálnější než 

realita samotná. Naše společnost je simulakry obklopena, lze je spatřovat v různých věcech 

i osobách. Podle filosofa Václava Bělohradského se simulakra objevila i v první přímé 

prezidentské volbě v České republice, kde podle něj jako simulakrum, tedy jako 

vyprázdněná forma bez obsahu, sloužil Karel Schwarzenberg. 

Jako nezbytné součásti pro pochopení druhů komunikace jsou v této práci vedle 

různých typů médií popsány i komunikační struktury neboli modely v pojetí českého 

filosofa Viléma Flussera. Flusser rozlišoval dialogy podle toho, v jakém prostředí se 

odehrávají, přičemž mediální komunikaci přisoudil tzv. amfiteátrový diskurs, jehož 

prostřednictvím může adresát informace pouze pasivně přijímat. Klíčovým aspektem 

tohoto modelu komunikace je i to, že informace musí být kódovány takovým způsobem, 

aby je dokázalo dešifrovat co nejširší publikum a mediální dopad daného sdělení tak byl co 

nejúčinnější. 
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