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Anotace (abstrakt) 

Tato bakalářská práce zkoumá mediální obraz Brexitu ve skotských médiích, konkrétně 

ve třech vybraných denících The Herald, The Scotsman a Daily Record, vzhledem ke 

specifičnosti skotské kultury. Práce se zaměřuje především na reakce komentářů vůči 

referendu o odchod Velké Británie z Evropské unie a s tím spojenými separatistickými 

náladami měsíc před a měsíc po historickém hlasování (tj. od 23 května do 23 července 

2016.) Tato práce nejprve poskytuje podstatná teoretická východiska včetně 

historického kontextu, charakteristiky politické situace v zemi a skotské kultury nebo 

definice mediálního prostředí ve Skotsku. Poznatky jsou následně uplatněny v praktické 

části, kde jsou analyzovány vybrané články.  

Autorka předpokládá, že referování autorů komentářů o Brexitu bylo zásadně ovlivněno 

vnímáním takzvaného “skotství”, kterými se Skotové odlišují svých britských sousedů, 

především od Angličanů. Cílem této práce není zjistit, kolik článků a s jakými 

tendencemi vyšlo, nýbrž jaká byla nejčastější zmiňovaná témata, co připadalo skotským 

autorům důležité a jak se stavěli k ideji skotské nezávislosti v souvislosti s výsledky 

referenda o Brexitu.  

 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with media image of Brexit in Scottish media, particularly in 

three chosen newspapers The Herald, The Scotsman and Daily Record, considering 
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specificities of the Scottish culture. The thesis focuses especially on reactions in opinion 

articles towards the referendum about leaving the European Union and coherent 

separatistic atmosphere one month before and after the historical voting (from 23rd May 

until 23rd July 2016). Firstly, this thesis provides theoretical facts including the 

historical context, a description of a political situation in the UK and Scottish culture or 

a definition media background in Scotland. 

The author assumes referring of authors of opinion articles about Brexit was crucially 

influenced by the perception of "Scottishness", which defines Scots from their British 

neighbours, most importantly Englishmen.The goal of the thesis is not to discover, how 

many articles were published but what were the most often mentioned topics, what 

Scottish authors regarded as important and how did they face the idea of Scottish 

independence in connection with the results of the Brexit referendum.  
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Brexit, Skotsko, skotská nezávislost, skotská média, referendum, The Herald, Daily 

Record, The Scotsman, David Cameron, Nicola Sturgeonová, Theresa Mayová 
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Úvod 

„Bůh pomáhej Anglii, až nebude mít Skoty, co by za ni mysleli,“ pronesl slavný 

irský dramatik George Bernard Shaw ve své satirické hře Trakař jablek v roce 1929. K 

takové situaci se přitom schylovalo o necelé století později v roce 2014, kdy Skotové 

hlasovali v referendu o setrvání ve Spojeném království spolu se Severním Irskem, 

Walesem, především ale s Anglií, se kterou stále svým způsobem soupeří, ačkoliv se 

národní pnutí přesunulo z bitevních polí do oblasti kultury a politiky. V posledním 

plebiscitu se sice Skotové těsně rozhodli setrvat v britském království, po dvou letech je 

ale další veřejné rozhodování o nezávislosti Skotska na spadnutí. V odlišném referendu 

hlasovali obyvatelé Velké Británie 23. června o Brexitu, čili vystoupení z Evropské 

unie, a tentokrát s těsností několika procent zvolili odchod z EU. 

Ačkoliv britské ostrovy nepatří mezi nejrozlehlejší evropské země, její regiony 

se navzájem liší politickými preferencemi, tradicemi, dějinami i nejrůznějšími dialekty. 

To platí i pro nejsevernější část království, Skotsko, jehož obyvatelé jako jedni z mála 

protěžovali v referendu o EU opak, tedy setrvání v unii. Situace se chopila první 

ministryně Skotska Nicola Sturgeonová, která chce v jejích očích dál hájit ty nejlepší 

zájmy svého regionu a nechat vypsat druhý plebiscit o jeho nezávislosti. 

Brexit znovu rozproudil debaty o nezávislosti Skotů a jejich touze determinovat 

si vlastní budoucnost. Referování o červnovém referendu se chopila přirozeně i tamní 

média napříč technologickým a ideologickým ukotvením. Cílem této diplomové práce 

je dokázat, že se vybraná skotská média neodchýlila od většinového názoru v regionu a 

propagovala setrvání v evropské integraci. Očekávám, že se mediální nálada ve Skotsku 

bude lišit od té anglické, zejména pak vzhledem k tomu, že v jižním regionu některé 

celonárodní deníky Brexit oficiálně podpořiliy (například Daily Telegraph nebo The 

Sun). 

Následující teoretickou část rozdělím do několika kapitol, kterými přiblížím 

kontext a hlouběji prozkoumám danou problematiku. V první kapitole objasním 

politickou situaci Velké Británie, nastíním i její historii, především z pohledu skotsko-

anglických vztahů. Ve druhé kapitole přejdu k pozici Skotska v rámci Spojeného 

království a zejména pak na rozdíly regionu od ostatních britských zemí. Zaměřím se 
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především na kulturu, specifika politického prostředí Skotska a tíhnutí jeho obyvatel k 

nezávislosti. Třetí kapitola prozkoumá tzv. Brexit včetně jeho příčin, průběhu referenda 

a možných důsledků pro Brity i Evropany. Ve čtvrté části se přesunu k žurnalistice, 

vymezím její nejdůležitější pojmy v kontextu s touto diplomovou prací a charakterizuji 

vybraná skotská média. 

V praktické části se zaměřím na publicistické články skotských celoregionálních 

deníků The Herald, The Scotsman a The Daily Record, především na komentáře. 

Zkoumat je budu v období měsíc před a měsíc po samotném hlasování. Komentáře 

podrobím kvalitativní analýze, pomocí které se chci dobrat k závěru, zda skutečně 

působí na nezávislost tamních médií národní cítění a popřípadě, jak silnou hrálo roli v 

referování o Brexitu. 

 

 

1.0 Velká Británie 

Ačkoliv Spojené království geograficky spadá pod evropský kontinent, vždy si 

zakládalo na své separaci od zbytku pevniny, což už po tisíce let umožňuje kanál La 

Manche mezi jižní Anglií a severní Francií. Díky tomu odolala ostrovní království 

španělské invazi v 16. století, Napoleonovým imperiálním pokusům nebo Adolfu 

Hitlerovi během druhé světové války, což dopomohlo Britům zachovat si svou kulturní 

a politickou suverenitu. Ta se ovšem během staletí u jednotlivých národů lišila. 

Ostrovnímu království dominovala po většinu dějin Anglie, která si již od středověku 

nárokovala oddanost Skotů, Velešanů i Irů, což vedlo v krvavé konflikty, vojenská 

tažení nebo diplomatické manévrování. 

 

1.1 Historie 

Ačkoliv Skotové trvali od počátku utváření svého národa na nezávislosti, 

Angličané zastávali opačný názor. Období mezi začátkem 12. a konce 14. století 

přineslo oběma národům častá tažení a bitvy o pohraniční území. I když se Skotům 

dokonce podařilo obsadit na krátkou dobu velkou část anglického severního území, po 
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pár desítkách let se ho vzdali. Po dohodách jim ale zůstaly stříbrné doly poblíž města 

Carlisle, jejichž bohatství umožnilo Skotům rychlý rozvoj a získat moc. Po většinu 13. 

století navíc panoval mezi oběma zeměmi mír díky královskému sňatku, což přilákalo 

do Skotska anglickou šlechtu, která do země přinesla spolu se zvyky i angličtinu. 

Během tohoto období se navíc utvořil samostatný a nezávislý stát s národním 

parlamentem (ačkoliv prozatím bez opozice) a všudypřítomnou královskou mocí 

uznávanou i anglickým králem Eduardem I. To vše by se ale neobešlo bez 

zformovaného Skotského národa: „který podle listin z 12. století tvořili Angličané, 

Francouzi, Vlámové, Skoti, Velšané a skotští Gaelové. (…) Vzniklo hybridní království, 

hybridní církev a hybridní právní a vládní systémy, se kterými se různé skupiny mohly 

snáze ztotožnit a které posilovaly vnímání kolektivního skotství.“
1
 Tím, že Skotští 

panovníci akceptovali příchozí Angličany do svého národa, tak zamezili vytváření 

nenávisti mezi dvěma národy (tak jak tomu bylo například v Irsku nebo Walesu). 
2 

Nejkrvavější stopu na vztazích mezi Skotskem a Anglií zanechalo 14. století, 

které strávily obě země ve válce. Smrt následníka skotského trůnu zapálila touhu 

anglického krále Eduarda I. o nadvládu nad svým severním sousedem. Násilné 

začlenění k Anglii ale zvrátil v roce 1306 během povstání Robert Bruce, který 

vypověděl anglickou šlechtu a vojska ze země, i přes to ale krvavé konflikty dál 

pokračovaly po dalších sto let.
3
 Bruce se i tak jako národní hrdina zapsal do paměti 

Skotů, kteří si válečníka od roku 2009 připomínají jeho podobiznou na dvaceti 

librových bankovkách vydávanými bankou v Glasgow. Války o nezávislost a povstání 

vyústily v úpadek aristokracie, naopak posílila role královského rodu Stuartovců, kteří 

dokázali během období renesance povznést Skotsko na nepřehlédnutelnou monarchii s 

majoritní rolí na evropském diplomatickém poli, což vedlo mimo jiné ke sňatku Marie 

Stuartovny s francouzským následníkem trůnu. Po jeho smrti se mladá katolická 

královna vrátila do své domoviny, odkud začala prahnout i po anglickém trůnu, na který 
                                                           
1 SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2007. Dějiny států. s. 64. ISBN 9788071068754. 

2 SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2007. Dějiny států. s. 45 - 63. ISBN 9788071068754. 

3SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 

Dějiny států. s. 45 - 63. ISBN 9788071068754. 

 



17 

 

 

 

 

si dělala nárok na úkor své sestřenice Alžběty I. z rodu Tudorovců, která během své 

vlády v zemi prosadila protestantství. Kalvinisté ve Skotsku po Mariiných eskapádách 

panovnici svrhli a královna tak utekla ke své jediné příbuzné, která jí ale kvůli pokusům 

o převrat nechala popravit. Alžběta po sobě ale nezanechala žádného potomka a tak 

nakonec ve své vůli svěřila anglický trůn do rukou Stuartovce – syna Marie a krále 

Skotska Jakuba I, díky čemuž vzniklo v roce 1603 spojenectví ve formě unie. Skotsko a 

Anglie se tak staly součástí Unie korun, ve které obě země sice byly nezávislé, nicméně 

vládl jim stejný panovník.  

Nové politické uspořádání vydrželo jen století, v roce 1707 Skotský parlament 

přijal Zákon o unii, který přinesl změny oběma stranám dohody. V Londýně nově 

vznikl Britský parlament se svým sídlem ve Westminsterském paláci, zákonodárná moc 

se tak na 300 let přesunula na anglické území. Skotsko se v následujících desetiletích z 

poměrně chudé a ekonomickou krizí zasáhlé země proměnilo v region, který začal 

prosperovat díky snadnějšímu obchodu se svými sousedy.  

Skotsko vstoupilo do nové éry, která s sebou nesla jak náboženské nepokoje a 

povstání ze strany jakobínů stavících se proti novému uspořádání státu, tak slavnou vlnu 

Osvícenství, ze které vzešla jména filosofů jako byl David Hume, Adam Smith nebo 

Robert Wallace. 

Se sklonkem 18. století se začala pomalu proměňovat i společenská krajina ve 

Skotsku. Průmyslová revoluce přinesla posun ve vývoji Skotského obyvatelstva, s 

industrializací a následným přesunem Skotů do velkých měst vznikly nové možnosti pro 

rozvoj. Z původně zemědělského regionu se stal průmyslový obr, který zásoboval 

britské ostrovy zbožím ze skotských dolů, továren, textilek, loděnic a později také 

oceláren. Během 19. století tak zažili Skotové do té doby své nejvíce prosperující 

období. Skotské výrobky byly také stěžejní pro podporu armády Velké Británie během 

obou světových válek. A bylo to právě meziobdobí světových válek, ve kterém se 

zformulovala Skotská národní strana (SNP = Scottish National Party). Její vznik 

zapříčinil laxní přístup labouristů ke skotským otázkám, načež vznikla v roce 1928 

Národní strana Skotska (National Party of Scotland), která ale příliš tíhla k 

nacionalismu a velkou podporu ze strany voličů nezískala. Strana následně upustila od 

negativní kampaně, zbavila se radikálů a sjednotila se spolu se Skotskou stranou, načež 

vznikla v roce 1934 dnes známá SNP. K moci se strana dostala až koncem šedesátých 
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let poté, co labouristé jako tradiční strana nezaujala mladé voliče. Ti se tak uchýlili na 

stranu SNP, která využívala společenská témata jako byl negativní postoj mladých k 

válce ve Vietnamu nebo feministickému hnutí.
4
 

Zlom ve spokojenosti skotských obyvatel s politickým uspořádáním královtsví 

přišel v 70. letech během vlády konzervativní premiérky Margaret Thatcherové, která se 

dodnes mezi převážně levicově smýšlejícími Skoty netěší velké popularitě. Během její 

vlády byly zavedeny některé nepopulární daně a britskou ekonomiku zasáhla recese. 

Historik Richard Finley ovšem tvrdí, že finanční reformy za thatcherismu přinesly ze 

sociálně-ekonomického pohledu Skotům mnoho výhod a navíc jim pomohly vyšplhat se 

na evropský hospodářský průměr. Podle něj tak pravý důvod nenávisti k politickému 

konzervatismu nevězí v ekonomických postojích, ale ve skotské politické kultuře 

obecně.
5
   

Obecnou nespokojenost s nadvládou Londýna umocnily kulturní vlivy v první 

polovině 90. let 20. století. Na plátnech kin se objevil snímek Statečné srdce(s hlavním 

hrdinou Williamem Wallacem, který zburcuje povstání proti Angličanům), který je 

dodnes pro mnoho politologů jedním ze spouštěčů touhy Skotů po větší moci a 

nezávislosti. Ti se nakonec větších pravomocí přeci jen dočkali díky obnově Skotského 

parlamentu v roce 1999 s posvěcením labouristické vlády a tehdejším premiérem Tony 

Blairem.  

Skotský legislativní orgán vznikl během procesu známém jako devoluce, kdy na 

konci minulého milénia vznikl Skotský parlament a Velšské národní shromáždění. 

Přelomovému okamžiku předcházelo referendum v roce 1997. Nový  zákon tak zrušil 

téměř 300 let starý systém rozdělení moci v zemi. V post-devolučním Skotsku vznikl  s 

nově nabytými pravomocemi jednokomorový parlament sídlící v edinburghském paláci 

Holyroodu, který dodnes rozhoduje o regionálním zemědělství, školství, přírodním 

prostředí, lesnictví a rybolovu, zdravotnictví, dopravě a podobně. Do roku 2016 nemohl 

skotský legislativní orgán ovládat výši daní, nicméně nedávná reforma umožnila 

                                                           
4
 
SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2007. Dějiny států. s. 203 - 209. ISBN 9788071068754. 

 
5
 
SAMEK, Daniel, WORMALD, Jenny, ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2007. Dějiny států. s. 214. ISBN 9788071068754. 
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skotskému parlamentu kontrolovat také daně z příjmů.
6
  Nicméně i přes všechny 

získané pravomoci zůstává Skotský parlament stále závislý na Westminsteru, který 

může kdykoliv omezit nebo rozšířit jeho pravomoce.
7
 

 Větší zákonodárná moc Skoty neuspokojila, naopak už za patnáct let od 

devoluce proběhlo první skotské referendum o nezávislosti. Jak sám Blair později v 

rozhovorech přiznával: “Tuším, že jsme s devolucí pochybili. Měli jsme porozumět 

tomu, že když změníte systém vlády tak, že se zbavíte moci, musíte najít způsoby, jak 

udržet Anglii, Skotsko a Wales v jednotě.” 
8
 

 

1.2 Politická situace Velké Británie 

Dodnes patří Velká Británie mezi několik evropských zemí (spolu s Dánskem, 

Lichtenštejnskem, Lucemburskem, Monakem, Nizozemím, Norskem, Španělskem a 

Švédskem), v jejichž čele jako hlava státu nestojí veřejně volená osoba, nýbrž panovník. 

Státní zřízení tudíž spadá pod charakteristiku konstituční monarchie, kterou definuje 

ústava. Na rozdíl od většiny zemí (včetně České republiky), ale konstituci Spojeného 

království netvoří jediný ústavní dokument, nýbrž soubor v dějinách postupně vydaných 

zákonů, královských charet a v neposlední řadě také tradic a zvyklostí. V zásadě platí, 

že základní principy ovlivňující vztahy mezi dílčími zeměmi Británie, vztahy mezi 

jejími institucemi (jakými jsou panovník, vláda, soudy atd.) a britské pilíře zahraniční 

politiky jsou obsaženy v tzv. Acts, tedy zákonech. Ačkoliv dnešní principy britské 

konstituční monarchie stojí na odkazu historických dokumentů jako byla Magna Charta 

(listina z roku 1215 částečně oslabila moc panovníka), Bill of Rights čili Listina práv 

(upravující státní zřízení do dnešní podoby), potažmo Act of Union (zákon o Unii) z 

roku 1707 spojující Anglii, Wales a Skotsko, dnes doplňují britské psané konstituční 

                                                           
6  BLAIN, Neil a David HUTCHISON. The media in Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2008. s. 2.  ISBN 9780748631827.
 

7 Scotland Act. In: . London: Stationery Office Limited, 1998, číslo 48. Dostupné také z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/pdfs/ukpga_19980046_en.pdf 

8 JOHNSON, Simon. Tony Blair admits mistake over Scottish devolution. The Telegraph [online]. 2015 [cit. 

2017-05-16]. Dostupné z: z:http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/11839841/Tony-Blair-

admits-mistake-over-Scottish-devolution.html  
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normy především zákony týkající se Evropské unie, které přiblížím později.
9
 

Pravděpodobně největší ústavní změnou na celonárodní úrovni za poslední dekády 

přinesla referenda vypsaná labouristy na koneci milénia, která nabídla obyvaelům 

Skotska a Walesu jejich vlastní orgány s alespoň částečnou zákonodárnou mocí. Obě 

země se v plebiscitu vyjádřily souhlasně, což vedlo ke vzniku Welšského shromáždění a 

Skotského parkamentu na přelomu let 1997 a 1998.
10

 
 

Z ústavních dokumentů a zvyklostí tedy i přes nedávné změny vyplývá, že v čele 

země stojí panovník (král nebo královna), který do své role nastupuje podle dědického 

práva. Dnes v roce 2017 jí je už 65 let Alžběta II. z rodu Windsorů (původně německé 

sasko-kobursko-hannoverské dynastie). Jako ústavní instituce podléhá britský monarcha 

již zmíněné Listině práv, která byla přijata v roce 1689 po několika konfliktech 

parlamentu s katolickými panovníky z původem skotského rodu Stuartovců. Listina 

vylučuje, aby na britském trůně seděl panovník katolického vyznání: „A poněvadž bylo 

vyzkoušeno, že je nestabilní co se bezpečnosti a blaha této protestantské země týká, aby 

byla řízena papeženským princem nebo jakýmkoliv králem či královnou, kteří by se 

provdali za papežence (…) že každá osoba která je nebo bude spojena s církví římskou, 

nebo bude praktikovat papeženské náboženství, nebo se provdá za papežence, bude 

vyřazena a provždy nemožna zdědit, vlastnit a užít koruny a vlády tohoto království a 

Irska a přilehlých kolonií.“
11

 
 

 

Po několika reformách a legislativních úpravách dnes panovník sice kraluje a 

stojí v čele Velké Británie, nicméně nevládne. Jeho funkce je tak čistě reprezentativní, 

ačkoliv má několik politických pravomocí. 

Naopak nepostradatelnou funkci v britském politickém systému zastává premiér 

(prime minister = první ministr, zkráceně PM) jako vítěz parlamentních voleb vždy 

sestavuje vládu a stojí v čele rozhodovacího procesu. Instituce premiéra není založená 

                                                           
9 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, s. 61-63. Politické 

systémy. ISBN 808642927X 

10 MORGAN, Kenneth O. Twentieth-century Britain: a very short introduction. New York: Oxford University 

Press, 2000, s. 106. ISBN 019285397X. 

11 VELKÁ BIRTÁNIE. Bill of Rights. In: . 1689. Dostupné také z: 

http://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf 
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na žádných ústavních dokumentech, nicméně staví na politické kultuře a tradicích, 

například odstoupení premiéra může být v určitých situacích být vnímáno jako morální 

standart. Kromě vedení země a naplňování volebního programu britský premiér v rámci 

svých povinností založených na tradicích a kultuře jednou týdně odpovídá na otázky 

Dolní sněmovny a setkává se s královnou. 

V rámci balancování moci uplatňuje britská konstituce princip check and 

balances (kontrol a vyvažování) a výkonnou moc, do které spadá spolu s panovníkem a 

premiérem a jeho kabinetem i vláda a státní správa, doplňuje i moc soudní a 

zákonodárná zastoupená parlamentem. Ten se člení na dvě komory – dolní (House of 

Commons) a horní (House of Lords). Zatímco 650 členů dolní komory vybírají de facto 

britší obyvatelé, kteří o sestavení svého legislativního orgánu rozhodují ve všeobecných 

volbách jednou za pět let, horní komoru pak tvoří lordi, kteří mohou být jmenováni 

doživotně, zasedají na základě dědického práva nebo zastupují anglikánskou církev. 

Poslední složkou zajišťující rozdělení moci v zemi jsou soudy, které dohlížejí na 

naplňování práva; soudce jmenuje doživotně panovník. 

Volby ve Velké Británii dlouhodobě ovládají dvě strany, které se v čele státu 

střídají v souvislosti s politickou náladou voličů a situací v zemi. 

Pravé sféře dominuje konzervativní strana (Conservative party), kterou i dnes 

nejen média nazývají jejím původním jménem – Tory. V době referenda o Brexitu stál v 

jejím čele David Cameron, který ve funkci premiéra vládl od roku 2015 už druhé 

volební období. Spolu s ním tvořili konzervativní vládu například ministr financí 

George Osborne, ministryně vnitra Theresa Mayová, ministr spravedlnosti Michael 

Gove nebo ministr zahraničí Phillip Hammond. 

Obecně reprezentují Toryové občany, kteří si cení tradic, monarchie a odkazu 

Anglikánské církve. Ve svém programu se konzervativci zavazují konkrétně například k 

finanční podpoře NHS ( Národní zdravotní služba), zajištění minimální mzdy, podpoře 

malých podnikatelů nebo valorizaci penzí, přičemž se opírají především o rostoucí sílu 

ekonomiky.
12

  V posledních volbách v roce 2015 toryové zvítězili s drtivou podporou 

většiny anglických regionů a s celkovým výsledkem 36.9%, dlouhodobě ale mají 

                                                           
12 The Conservative Party Manifesto 2015. London. Dostupné také z: https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/manifesto2015/ConservativeManifesto2015.pdf 



22 

 

 

 

 

největší podporu v bohatých regionech jižní Anglie a ve většině Londýna. 

Naopak levicově orientované obyvatelstvo zastupuje labouristická strana v čele s 

Jeremy Corbynem. Strana vznikla počátkem minulého století splynutím několika 

socialistických skupin ovlivněná ekonomickým proudem keynesiánstvím, které vidí 

důležitost v zasahování státu do trhu a přerozdělování bohatství mezi lid. O tendencích 

strany vypovídá heslo v labouristickém manifestu z roku 2015: „Británie uspěje pouze 

tehdy, až uspěje pracující lid. Toto je plán odměnit tvrdou práci, sdílet prosperitu a 

vybudovat lepší Británii.“
13

  

Ačkoliv do bitvy proti Cameronově konzervativcům šel v roce 2015 lídr 

labouristů Ed Milliband, stranický sjezd ho nepotvrdil jako svého šéfa a do křesla usedl 

dnešní vůdce opozice Jeremy Corbyn. 

Devět míst ve dolní komoře zabrali v posledních obecných volbách v roce 2015 

Liberální demokraté v čele s Timem Farronem. Strana stavící na liberálních hodnotách 

se profiluje jako proevropská, v minulosti prosazovala například přijetí eura. Největší 

sláva zaznamenala po parlamentních volbách v roce 2010, kdy se stala po 

konzervativcích a labouristech třetí nejsilnější stranou v britském parlamentu.  

Do čela kampaně pro Brexit se po boku protievropského křídla konzervativců 

postavila strana UKIP (United Kingdom Independence Party = Nezávislá strava 

Spojeného královtsví), která vznikla v roce 1993 jako euroskeptická protiváha k 

tradičním stranám. UKIP se profiluje jako pravicová strana s populistickými 

tendencemi. Během předbrexitové kampaně ji vedl Nigel Farrage, který ale vzápětí po 

zveřejnění výsledku referenda sestoupil a své křeslo předsedy strany přenechal 

dnešnímu lídrovi Paulu Nuttalovi.     

Velká Británie vstoupila do do Evropského hospodářského společenství v roce 

1973, poté, co byla přijata po několika blokacích ze strany Francie. O dva roky později 

pak dvě třetiny Britů v referendu přijaly vstup do Evropské unie. Počátky 

euroskepticismu se přitom datují o necelých deset let později, kdy na pozici britské 

premiérky nastoupila první žena, Margaret Thatcherová, která se brzy začala vymezovat 

proti některým základním kamenům EU (mezi které patří i jednotná monetární unie). 

                                                           
13 The Labour Party Manifesto 2017. London. Dostupné také z: 

http://www.labour.org.uk/index.php/manifesto2017
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Britská premiérka pro svou zemi vyjednala snížení částky, kterou měla přispívat do 

evropského rozpočtu. Země za vlády Gordona Browna v roce 1997 navíc zamítla přijetí 

eura jako jednotné měny a během prvního desetiletí nového milénia došlo k dalším 

posílení pravomocí Evropského parlamentu na úkor vlád jednotlivých členských států.
14

  

 Na základě smluv mezi Evropskou unií a členskými státy může změnu v 

rozdělení pravomocí rozhodnout pouze referendum. Pokud si obyvatelé členské země 

zvolí odchod, může být spuštěn Článek 50 Lisabonské smlouvy, který spustí oficiální 

vyjednávání o odchodu země z EU a následných podmínkách spolupráce mezi oběma 

subjekty. Obě strany mohou souhlasit s prodloužením doby odcházení (pokud novou 

lhůtu podpoří jak Spojené království, tak dalších 27 členských států EU), nicméně 

regulérní stanovená doba jsou dva roky.
15

    

 

1.3 Brexit 

Referendum, které mělo rozhodnout o budoucnosti Velké Británie (zda se země 

vyčlení z Evropské unie a získá zpět některá pozbytá práva, nebo zda v evropské 

integraci setrvá a půjde dál společnou cestou s dalšími 27 zeměmi), bylo vypsáno na 23. 

června roku 2016. Ve volbách o rok dříve ho slíbil svým voličům David Cameron, který 

se z pozice premiéra znovu ucházel o vítězství v parlamentních volbách. Výsledky 

plebiscitu byly zveřejněny v brzkých ranních hodinách - vystoupení Velké Británie z 

EU přijalo 51.9% oproti 48.1% voličům, kteří se vyslovili pro setrvání.  

Ačkoliv byl Brexit na celonárodní úrovni přijat většinou, obyvatelé některých 

regionů se rozhodovali jinak. Zatímco přibližně 53% Angličanů a Velešanů volili 

Brexit, Severní Irsko se rozhodlo pro setrvání v evropské integraci celými 56%, ve 

Skotsku se pak číslo vyšplhalo až na 62%.  

Vedle geografie určovala výsledek referenda i kritéria sociologická. Pro setrvání 

Velké Británie v EU se častěji vyslovovali lidé s univerzitním vzděláním, vyšším 

                                                           
14 Timeline of the UK in the EU. What UK Thinks [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://whatukthinks.org/eu/about-the-eu-referendum/timeline-of-uk-in-the-eu/
 

15HUNT, Alex a Brian WHEELER. Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU. BBC 

NEWS [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
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příjmem, v mladším věku a ve větších městech. Naopak k Brexitu se spíš přikláněli lidé 

nad 40 let,s nižším příjmem a bez univerzitního vzdělání.
16

  

Rozdělená byla i politická scéna, a to nejen spektrálně ale také vnitrostranicky. Silně 

probrexitová strana UKIP, která vznikla jako Nezávislá strana Velké Británie, spolu se 

svým lídrem Nigelem Faragem zastupovala v předbrexitové kampani krajně pravicové 

voliče. Rozpolcená byla konzervativní strana, jejíž předseda a premiér David Cameron 

(například spolu s tehdejší ministryní vnitra Theresou Mayovou nebo ministrem financí 

Georgem Osbornem) vedl kampaň pro setrvání, na druhou stranu ale bývalý starosta 

Londýna Boris Johnson vedl kampaň opačnou. Proti Brexitu se oficiálně vyjádřili 

Labouristé spolu se Skotskou národní stranou. Obecně se země rozdělila na dva tábory - 

na ty, kteří věřili v lepší budoucnost Velké Británie v EU (tábor “Remain” = setrvat) a 

na ty, kteří prahli po nezávislosti na evropských orgánech (tábor “Leave” = odejít). 

Jedním z nejožehavějších témat kampaně obou táborů byla imigrace. Pro většinu 

tábora “Leave” představovalo evropské právo volného pohybu nejproblematičtější 

aspekt členství v EU. Podle zastánců Brexitu získávají imigranti práci místo Britů a ti 

pak hůře shánějí zaměstnání, problematická je i kriminalita, kdy prý země sama nemůže 

regulovat, koho do země pustí či nikoliv. Za touhou odejít z EU stála v neposlední řadě 

také touha zbavit se takzvaného “bruselského diktátu”, kdy mezi některými občany 

převládalo přesvědčení, že o dění v členských zemích nerozhodují jednotlivé vlády, 

nýbrž se musí přizpůsobovat vůli většiny na půdě evropských orgánů. S tím se pojí i 

povinná částka, kterou musela Velká Británie do společného rozpočtu přispívat. Jednalo 

se téměř o 13 milionů liber ročně, které chtěli probrexitští politici využít například ve 

prospěch domácího zdravotnického systému a podobně.  

Naopak podle táboru “Remain” možné vystoupení Velké Birtánie z EU 

kontrolovat plně hranice neumožní. A ačkoliv prý Britové více do rozpočtu platí, než 

vyčerpají, jednotný trh jim umožňuje výhodněji obchodovat s členskými zeměmi, navíc 

londýnská část City funguje jako finanční a obchodní světové centrum, které spojuje 

Evropskou unii se světem. V případě Brexitu by se tak banky mohly přestěhovat do 

jiného evropského města a Londýn by tak mohl přijít o investice.  

                                                           
16 MCGILL, Andrew. Who Voted for the Brexit? The Atlantic [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/brexit-vote-statistics-united-kingdom-european-

union/488780/
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Po vyvrcholení kampaně obou táborů nakonec 23. června roku 2016 odešli 

Britové o Brexitu hlasovat. Kolem čtvrté hodiny ranní následujícího dne se svět 

dozvěděl výsledek. Britové nakonec odsouhlasili vystoupení z EU necelými 52% 

voličů. Po prohrané kampani tentýž den na pozici premiéra Spojeného království 

rezignoval David Cameron, politický otřes se navíc promítl i na ekonomice, neboť libra 

se propadla na nejnižší hodnotu za posledních třicet let. Na prázdné premiérské křeslo 

usedla po pětadvaceti letech opět žena - Theresa Mayová jako bývalá odpůrkyně 

Brexitu odchod Británie z EU povede a bude vyjednávat o podmínkách. Pozici nového 

ministra zahraničí pak obsadil bývalý londýnský starosta a euroskeptik Boris Johnson. 

Mayová již v prvních dnech ve své funkci rozpustila všechny pochyby o tom, že by 

kvůli svému přesvědčení v předbrexitové kampani mohla jít proti hlasu referenda, 

prohlášením “Brexit znamená Brexit.” Nová premiérka tak skutečně spustila článek 50 

(smlouvy) 29. března 2017, čímž spustila dvouleté vyjednávání Spojeného království a 

Evropské unie o podmínkách odchodu a možné následující spolupráce.    

Převládající nesouhlas s výsledkem referenda ochromil většinu obyvatel na druhé straně 

království. Politici, média i široká veřejnost začala okamžitě spekulovat o možném 

dalším referendu, ve kterém by se Skoti rozhodli, zda chtějí setrvávat v zemi, jejíž 

názory na vládu země míří naprosto opačným směrem.  

 

 

1.4 Skotsko 

Ve všeobecných britských volbách v roce 2015 skončila za prvními 

konzervativci a druhými labouristy Skotská národní strana v čele s Nicolou 

Sturgeonovou. Strana získala oproti předešlým volbám překvapivou podporu, ve 

Westminsteru získala 56 křesel namísto původních 6. 

Jak vyplývá z názvu, cílem SNP je samostatné Skotsko nebo co největší 

autonomie na Westminsteru, což strana propaguje i na svém oficiálním webu: „SNP se 

zavazuje vytvořit ze Skotska národ, o kterém víme, že může být. Naše vize je prosperující 

země, kde každý dostane šanci naplnit svůj potenciál. Chceme spravedlivou společnost, 

kde není nikdo nechán pozadu. A naše vize je Skotsko jako samostatná země – co nejvíce 
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rovnocenná.“
17

 Od roku 2007 dominuje strana skotskému parlamentu a své úsilí o 

nezávislou zemi vyjádřil její bývalý lídr Alex Salmond referendem o nezávislosti v roce 

2014, které skončilo v jeho neprospěch. Víc než 55% obyvatel Skotska bylo proti 

nezávislosti. Názor sdílely téměř všechny regiony, separatisté zvítězili pouze ve 

volebním okrsku města Dundee, Západního Durbantonshiru, Glasgow a Severního 

Lanarkshiru. 

 

1.4.1 Kdo jsou Skoti? 

Skotsko, které zaujímá přibližnou třetinu britského ostrova, obývá více než 5 milionů 

obyvatel. Průzkum národní identity ze srpna roku 2016 dokázal, že pouze 29% Skotů se 

cítí být stejně Brity jako Skoty, nicméně 56% respondentů zvolilo v dotazníku buď 

možnost “Více Skot než Brit” nebo “Skot, ne Brit”, což napovídá o vnímání národnosti, 

národní identity a pojmu Skotství mezi obyvateli nejsevernější části britských ostrovů.
18

 

Co jsou ale Skoti zač a jak definují sami sebe a čím se liší od ostatních národů ve 

Spojeném království? 

Jedním z projevů národní identity je společný jazyk. Jak píše autorka Fiona Douglas ve 

své knize Scottish Newspapers, Language and Identity, pojem skotský jazyk může 

naznačovat několik variant s několika možnými vysvětleními, mezi které patří vedle 

Angličtiny také skotská keltština nebo variace skotštiny, ve kterých se promítá jak 

nejširší podoba regionálních dialektu tak oficiální skotská standardní angličtina 

(přičemž jak angličtina, tak skotská keltština a skotšina patří mezi úřední jazyky 

Skotska). Dnes nicméně převládá skotština především v mluvené podobě, na rozdíl od 

psaných textů, kde se Skotové nejčastěji uchylují ke standardní angličtině.
19

 Ačkoliv 

skotština s angličtinou sdílí stejné jádro gramatických a lexikálních pravidel, oba jazyky 

se mnohdy foneticky liší (kupříkladu anglický termín pro slovo “sníh” bude ve 

Skotštině místo “snow” vyjádřen slovem “snaw” apod.) Na obecné úrovni mohou mít 

                                                           
17 Our Vision. SNP [online]. Edinburgh [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.snp.org/our_vision 

18'
Moreno' national identity (YouGov). What Scotland Thinks [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://whatscotlandthinks.org/questions/moreno-national-identity-yougov#table 

19 DOUGLAS, Fiona. Scottish newspapers, language and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2009. s. 4. ISBN 978 0 7486 2437 9.
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jazyky dva účely; buď fungují jako prostředek pro komunikaci nebo se stanou 

jednotícím symbolem, který pomáhá sociální skupině utvářet její identitu a následně jí 

umožňuje se odlišit od ostatních národů nebo společenských skupin.
20

 Podle 

Douglasové tak jazyková odlišnost vedle geografické polohy umožňuje Skotům pohání 

pocit jinakosti, na který následně navazují další kulturní aspekty jako je například 

specifická kultura, tradice či historická uvědomělost a symbolizace některých 

historických událostí a postav (jako byla skotská královna Marie Stuartovna nebo bitva 

proti Angličanům u Bannockburnu).
21

  

Ačkoliv se ale Skotství zakládá na odlišnosti od ostatních národů na britských 

ostrovech (především od jižních sousedů), skotský nacionalismus se nezakládá na 

represi vůči Angličanům: “Skotský nacionalismus je postmoderní nacionalismus, ve 

kterém jsou mezinárodnost  a multikulturalismus stejně důležité, ne-li důležitější, než 

oslavování skotské národní identity. Skotové si v nedávných letech zvolili SNP ne proto, 

aby oslavovali svou rasu nebo etnikum, nebo aby se kulturně vymezili proti jinému 

národu, ale aby vyjádřili svůj odpor k jinému politickému přesvědčení: Konzervatismu.”  

22
  

Volby ve Skotsku za poslední roky ukázaly, jak neoblíbení jsou na severu ostrova 

Toryové, kteří zpravidla dominují v jižní Anglii, Londýně a ve velkých městech. 

Skotové se dlouhodobě uchylují k levicovým vládám, Labouristy vystřídala v roce 2015 

SNP, za skončila středo-levicová strana, až na čtvrtém místě Konzervativci.
23

 Za 

obecnou neoblíbeností britské pravicové strany mezi Skoty vidí novinář Iain 

Macwrither živou vzpomínku na 80. léta, kdy konzervativní premiérka Margaret 

Thatcherová zavedla nepopulární daň z hlavy, za její vlády navíc došlo k ekonomické 

recesi a podle Macwrithera také k destrukci pracující třídy.
24

 I to mohlo ovlivnit 

                                                           
20 EDWARDS, John. Language, society, and identity. New York: B. Blackwell in association with A. 

Deutsch, 1985. s. 17. ISBN 0631142320.
 

21 DOUGLAS, Fiona. Scottish newspapers, language and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2009. s. 18. ISBN 978 0 7486 2437 9.
 

 
22 MACWHIRTER, Iain. Road To Referendum. Cargo Publishing, 2014. s. 30. ISBN 9781908885937.

 

23  BBC. Election 2015: Results. BBC NEWS [online]. 2015 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/election/2015/results/scotland
 

24 MACWHIRTER, Iain. Road To Referendum. Cargo Publishing, 2014. s. 31. ISBN 9781908885937.
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rozhodování Skotů v referendu o vystoupení Velké Británie z EU. Ačkoliv si většina 

Skotů přála v evropské integraci setrvat, Angličané rozhodli “za ně” a konzervativní 

vláda bude odchod z EU korigovat a s protistranou vyjednávat. Skotové se tak sice 

identifikují jako soběstačný a hrdý národ, nicméně stále jsou svazováni legislativou 

Westminsteru ovládaný pravicovými politiky. Podobné přemýšlení navíc ještě 

povzbuzuje otázky, zda by se Skotové neměli lépe jako samostatná a nezávislá země, 

která by svůj osud měla konečně po více než 300 letech opět ve svých rukách. 

 

1.4.2 Nezávislost 

Ačkoliv by podle průzkumu deníku The Times více než polovina Skotů 

momentálně volila svou nezávislost
25

, stále přetrvávají otázky o nejisté budoucí podobě 

skotského státu.   

Rozhodnou-li se Skotové nakonec pro odchod ze svazku Spojeného království, 

bude muset vzniknout nová hranice. Jaká by byla její podoba, za jakých podmínek by 

dovolovala občanům obou států cestovat na druhou stranu a jak přísné by byly 

kontroly? To se týká především možnosti, kdy by Skotsko jako členská země EU sdílelo 

s Anglií hranici, která by de facto představovala také vnější hranici unie.  

Pokud by Skotsko vystoupilo ze Spojeného království, opustilo by také svou 

dosavadní měnu - libru. Musela by proto vzniknout nová měna nebo by Skotsko muselo 

přimout Euro. I tady by ale Skotové mohli narazit na překážku. Jako nově vzniklá 

nezávislá a zároveň potenciálně ekonomicky nestabilní země by nemusela být přijata do 

Evropské unie. Při vstupu nové země do EU je vždy zapotřebí podpora všech členských 

států. Je ale nejisté, zda by s rozšířením unie o Skotsko souhlasilo kupříkladu 

Španělsko, které by tím mohlo podpořit separatistické tendence uvnitř své země ze 

strany Katalánska. Podobně by to mohlo být i se členstvím v Severoatlantické alianci. 

Není jasné, zda by Skotsko muselo žádat o členství.
26

  

                                                           
25BBC. Scottish independence support 'at highest ever level'. BBC NEWS [online]. 2017 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-39265997
 

26 O'GRADY, Sean. This is what Scottish independence could actually look like. The Independent [online]. 

2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/voices/scottish-independence-nicola-

sturgeon-snp-indyref2-second-referendum-independent-look-like-a7641671.html
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S tím neodmyslitelně souvisí problematika britských jaderných zbraní, které se 

nachází ve skotském přístavu Faslan nedaleko metropole Glasgow. Základna je dnes 

útočištěm všech britských jaderných ponorek a hlavic, nicméně na povrch vyplývá 

otázka, co se se zbraněmi stane, vystoupí-li Skotové ze Spojeného království. Podle 

expertů by samotné přemístění základny trvalo přes dva roky kvůli vysokým nákladům 

a potřebné infrastruktuře. Ačkoliv se už Skotové vyslovili pro přestěhování jaderných 

zbraní v případě separace, Londýnská vláda prozatím žádné stěhování základny 

neplánuje.
27

 Takové tvrzení ale může mít politický podtext. Pokud by Westminster 

veřejně přiznal, že nad přestěhováním uvažuje, mohl by tak ve Skotech prohloubit pocit 

odloučenosti.  

Nejasná je i podoba nového státního zřízení ve Skotsku. A to především, zda by 

v čele samostatného Skotského státu stál britský panovník (podobně jako ve 

společenství Commonwealthu) nebo nová hlava státu, nejspíše prezident.  

Všechny tyto důvody dohromady tvoří jeden z nejdůležitějších aspektů skotské 

nezávislosti, nejistou budoucnost. Bylo to tak i v případě referenda v roce 2014. 

Skotové se de facto rozhodovali mezi nejistou budoucností, ztrátou dosavadního 

spojenectví  a děsivými scénáři o bankrotu na jedné straně a mezi touhou po svobodě a 

utváření vlastní budoucnosti na straně druhé. Pro mnoho Skotů byla představa ztrát 

dosavadních benefitů nepostradatelná, po Brexitu ale řady výhod setrvání ve Velké 

Británii zmizí.  

  

1.4.3 Skotský tisk 

Skotové se od svých ostrovních sousedů liší nejen identitou, ale také svým 

postojem k médiím a tisku. Co se čtenosti deníků týče, Skotové mají o 10% větší 

čtenářskou základnu než Angličané
28

, což může zbořit některé stereotypy o nízké 

vzdělanosti skotského obyvatelstva. Nicméně specifický je za severní hranicí také trh. 

Skotové více než Angličané kladou veliký důraz na regionální tisk, avšak pouhé mutace 

                                                           
27BBC. 'No plans' to move nuclear weapons from Scotland. BBC NEWS [online]. 2016 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36800543
 

28 DOUGLAS, Fiona. Scottish newspapers, language and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2009. s. 21. ISBN 978 0 7486 2437 9.
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celobritských deníků mohou být na specifickém trhu nedostačující. Tomu napovídá i 

čtenost, která s každým rokem sice klesá, i přes to se ale skotským tištěným periodikům 

vede.  

Jedním z důvodů, proč se v oblasti vede regionálním deníkům vede lépe než 

celonárodnímu tisku, jako je na příklad The Daily Telegraph nebo The Guardian, je 

podle Douglasové apel skotských novinářů na společnou identitu: ”Pro skotský tisk je 

schopnost promluvit do skotské identity zásadní. Skotství prodává. Společným 

identifikátorem, který sdílejí se čtenáři je Skotství, které tak často vytváří pocit 

solidarity mezi novinami a čtenáři.”
29

  Čtenáři tak přirozeně vyhledávají médium, které 

bude v souladu s jejich ideologickým přesvědčením, což odůvodňuje i tendence a 

chování některých skotských novin. Tento trend ovlivňuje i výběr témat pro jednotlivá 

vydání; skotský čtenář si spíše zakoupí výtisk, který pojednává ať už ve zpravodajství 

nebo v publicistice o jemu blízkému tématu nebo události. Toho využívají i celonárodní 

periodika jako je například The Scottish Sun nebo Scottish Daily Mail, které vytvářejí 

výhradně skotským deníkům typu The Herald, Daily Record nebo The Scotsman 

konkurenci. 

Ačkoliv dnes platí trend, že skotská média vychází vstříc touze obyvatel v 

regionu a ve svých publicistických článcích dává významný prostor protiunijnímu 

smýšlení (zde je třeba rozlišovat výrazy protiunijní ve smyslu proseparatistický a 

protievropský ve smyslu euroskeptický), do roku 2007 tomu bylo naopak. Drtivá 

většina skotských periodik (se zvláštním přihlédnutím k vybraným, které zkoumá tato 

práce) zastávala prounijní názor neshodující se s ideologií SNP a separatistických 

tendencí. Přelom přišel už ve zmíněném roce 2007, kdy se před květnovými volbami 

začaly deníky profilovat jako pronárodní a podporující nezávislost země.
30

    

 

1.4.3.1 Daily Record 

Jedná se o nejčtenější noviny vzniknuvší ve Skotsku v roce 1895, konkrétně se 

                                                           
29 DOUGLAS, Fiona. Scottish newspapers, language and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2009. s. 54. ISBN 978 0 7486 2437 9.
 

30 BLAIN, Neil a David HUTCHISON. The media in Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

c2008. s. 239. ISBN 9780748631827.
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sídlem v metropoli Glasgow. Dnes patří do vlastního mediálního domu Daily Record & 

Sunday Mail Limited. Do oběhu se každý den dostane 130,000 výtisků, které si přečte 

víc než 3 miliony lidí.
31

 Daily Record se profiluje jako doleva orientovaný bulvár, ve 

výtiscích za 65 pencí tak především dominují fotografie a velké, křiklavé titulky na 

rudém pozadí. Koncem každého týdne vychází speciální nedělní vydání Sunday Mail.
32

 

 

1.4.3.2 The Herald 

Deník vzniknuvší v roce 1783 patří mezi nejdéle vycházející periodika na světě. 

Podobně jako Daily Record sídlí v největším skotském městě - Glasgow. Spadá pod 

mediální dům Newquest Herald & Times Ltd. Profiluje se jako seriózní deník, obrazová 

složka není primární, objevuje se spousta komentářů a názorů, včetně postojů celého 

deníku (v rubrice Herald View) nebo dopisů od čtenářů.
33

 Denní cirkulace dosahuje 

29,000 výtisků, nicméně jeho webové stránky navštíví denně víc než 88,000 unikátních 

návštěvníků. Za jeden výtisk si čtenáři zaplatí od 1.35 liber do 1.75 liber.
34

   

 

1.4.3.3 The Scotsman 

Ze třech skotských deníků, které tato práce zkoumá, má The Scotsman nejnižší 

počet výtisků v oběhu - jen 19,500, nicméně co se týče návštěvnosti webových stránek, 

číslo se denně vyšplhá až na 97,000. Deník se profiluje jako seriózní a je zaštiťován 

společností JP Scotland. Ceny výtisků deníku, který vznikl v roce 1817, se pohybují 

mezi 1.30 a 1.70 librami.
35

  

 

                                                           
31 ABC. National Newspaper Circulation Certificate: Daily Record [online]. In: . 2017 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://www.abc.org.uk/Certificates/48535683.pdf 

32 About Us. Daily Record [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.dailyrecord.co.uk/about-us/ 

33 About Us. The Herald [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.heraldscotland.com/aboutus/ 

34 ABC. National Newspaper Circulation Certificate: The Herald  [online]. In: . 2017 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://www.abc.org.uk/Certificates/48208020.pdf 

35 ABC. Brand Report: The Scotsman [online]. In: . 2016 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://www.abc.org.uk/Certificates/48617868.pdf 
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2.0 Metody výzkumu 

Tato práce zkoumá, jak referoval skotský tisk o odchodu Velké Británie z 

Evropské unie v časovém úseku od 23. května do 23. června, zejména pak ve třech 

skotských denících, kterými jsou The Herald, The Scotsman a Daily Record. 

Vzhledem k tomu, že se ptáme otázkou “Jak?”, zvolila jsem pro účely výzkumu 

kvalitativní analýzu, ve kterém se vždy promítá subjektivita výzkumníka (ať už 

výběrem vzorků nebo samotným hodnocením), který je pro samotný průběh 

nepostradatelný.
36

  

Pro účely této práce jsem se rozhodla pro výše zmíněná média z několika 

důvodů. Periodika dále musí splňovat podmínku celonárodnosti, a musela tak vycházet 

v celém Skotsku. Proto jsem vyřadila regionální The Press and Journal, The Courier a 

řadu regionálních deníků jako například Edinburgh Evening News nebo Evening 

Express (vycházející v Aberdeenu).  Ačkoliv na skotském trhu figurují deníky s vyšší 

čteností, než má vybraná trojice, zpravidla se jedná o regionální mutace britského tisku, 

mezi které patří nejčtenější The Scottish Sun, skotská edice deníku Metro nebo Scottish 

Daily Mail. Výběr tak omezuje možné ovlivňování z mateřské redakce.  Samotné texty 

jsem získala ze serverů jednolivých médií, přičemž jsem vyhledávala pod heslem 

“Brexit” nebo “EU Referendum” a následně v rubrikách “Opinion” (Názory). 

Ve své práci jsem také eliminovala zpravodajské články a věnovala jsem se 

především publicistickým výstupům, především pak komentářům, které nejlépe 

zachycují stanoviska jak celých redakcí, tak jednotlivých autorů. Pro cíl této práce jsou 

komentáře stěžejní, neboť nabízejí čtenářům přímý pohled na věc z perspektivy autora, 

který: “fakta analyzuje, řadí, vyvozuje logické závěry a předkládá tak příjemci svůj 

ucelený názor ke ztotožnění. Komentář je tedy nikoliv jedinou předkládanou variantou 

pohledu, ale také servisní službou umožňující širokou názorovou volbu.”
37

 

Ačkoliv ve zkoumaném období (měsíc před a měsíc po referendu o Brexitu) 

vyšlo celkově 227 komentářů, které se zabývaly možným vystoupením země z EU, tato 

práce jich analyzuje 34. Finální výběr komentářů, vzhledem k četnosti příspěvků, 
                                                           
36 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s 19. 

ISBN 978-80-7367-683-4.
 

37 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010. s. 50. ISBN 978-80-86723-88-4.
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operuje pouze s názory, které jsou relevantní a přinášejí pohled na problém z nové 

perspektivy, pročež jsem se ve výběru vyhnula přílišné redundanci témat. Několik textů 

bylo také vyřazeno kvůli jejich autorům, kteří se angažovali ve věcích veřejných nebo 

byli významní představitelé politických stran. Výjimku jsem udělala u komentáře šéfky 

skotských Labouristů, jejíž text nebyl agitační a přinášel relevantní fakta.  

Komentáře jsou analyzovány a seřazeny chronologicky, přičemž jsem pro lepší 

orientaci stanovila několik záchytných bodů: 

a) 23. května - počátek zkoumaného období, úvod do tématu 

b) 26. května - podle statistik dosáhla migraci ze zemí EU do Spojeného království 

rekordních čísel 

c) 7. června - televizní debata Davida Camerona s Nigelem Faragem 

d) 16. června - vražda Joanny Coxové 

e) 21. června - poslední předreferendová televizní debata 

f) 23. června - referendum o Brexitu 

g) 24. června - vyhlášení výsledků plebiscitu 

h) 30. června - Theresa Mayová oznamuje svou kandidaturu na pozici premiérky 

i) 13. července - Theresa Mayová se stává premiérkou 

j)  23. července - od referenda o Brexitu uplynul měsíc  

 

Cílem této práce je analyzovat vybrané texty a následně zjistit postavení 

skotských médií k Brexitu a k možné nezávislosti Skotska v rámci Spojeného 

království. Vzhledem k tomu, že jsou analyzovány pouze publicistické články, 

konkrétně komentáře, nebude tato práce zkoumat podjatost novinářů, nýbrž směr, 

kterým se při referování o Brexitu ubírají.  

 

3.0 Praktická část 

Naléhavost blížícího se referenda o setrvání Velké Británie si třicet dní před 

začátkem hlasování uvědomila i skotská média a zapojila do práce své komentátory a 

redaktory. Ti své články stavěli na výsledcích průzkumu veřejného mínění, které 

odhalili, že k setrvání unii tíhnou téměř dvě třetiny Skotů. Přesně měsíc před 

referendem otiskly názorové příspěvky deníky The Scotsman, The Herald i The Daily 
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Record. 

Labouristická politička Mona Siddiquiová ve svém komentáři pro The Scotsman 

reaguje na nové výsledky ankety a pro Skoty v nadcházejícím referendu vidí možnost, 

„aby se semkli napříč politickým spektrem, až by své rozdíly museli obětovat, a 

sjednotili se kvůli záchraně našeho místa v Evropě“
38

  Později přikládá argumenty 

podporující její stanovisko – setrvat v EU – kromě ekonomických výhod si cení mírové 

aliance mezi zeměmi, které sdílejí stejné ideály a hodnoty. 

Ve stejný den vydal The Scotsman další názorový příspěvek, tentokrát psaný zástupcem 

konzervativní strany Cameronem Rosem, který zastával opačný názor. V něm autor 

vsází na globální Británii, která si bude schopná jako pátá nejsilnější ekonomie světa 

vyjednat své dominantní postavení nezávisle na EU.
39

 

Deník The Scotsman 23. května, měsíc před referendem, objektivně poskytl prostor 

oběma táborům. Kromě názorového rozdílu se ale objevuje zásadní diferenciace v tom, 

jak autoři čtenářům problematiku možného Brexitu přibližují. Zatímco konzervativní 

Cameron Rose obhajuje výstup Velké Británie jako celku, labouristka Mona 

Siddiquiová zaměřuje svou pozornost na pozici Skotska, což mohlo ovlivnit skotské 

čtenáře s ohledem na jejich vazbu k regionální úrovni zpráv. 

Deník Daily Record oproti Scotsmanovi otiskl jen názor šéfky skotských 

labouristů Keziy Dugdaleové, podle které může čelit Evropa krizím jen pokud drží 

pohromadě. S ohledem na skotský region kritizuje SNP, kvůli tomu, že ještě nezačala se 

svou kampaní. Autorka zároveň upozorňuje s ohledem na hlasování v roce 2014 o 

vystoupení Skotska ze Spojeného království, že: „dobře víme z našich posledních voleb, 

že nemůžeme věřit průzkumům, kteří předpovídají výsledek.“
40 

                                                           
38 SIDDIQUI, Mona. Mona Siddiqui: Support for staying in EU growing by the day. The Scotsman [online]. 

2016 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.scotsman.com/news/opinion/mona-siddiqui-support-for-

staying-in-eu-growing-by-the-day-1-4135098 
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O den později zveřejnil svůj redakční pohled na věc opět deník Daily Record, 

který sice zastává stejný názor jako obhájci setrvání v EU, kritizují ale negativní 

kampaň Davida Camerona a George Osborna, kterou přirovnávají ke kampani před 

prvním referendem Skotů o setrvání ve Spojeném království: „Není nic nečestného na 

poukázání nevýhod odchodu z EU. Ale napětí mezi britskou a skotskou vládou o tom, jak 

se zastávat Evropy, může táboru pro setrvání nadělat velké problémy“
41

 Autor použitím 

slov „britskou a skotskou vládou“ jasně demonstruje, že Skoti vnímají svůj exekutivní 

orgán jako nezávislého až rovnocenného partnera pro vyjednávání s Londýnem. 

Nový pohled na věc přinesl 24. května komentátor deníku The Herald Maurice 

Smith, který hájí setrvání Británie v EU z přistěhovaleckého pohledu, podle kterého se 

pracovníci ze zemí bývalého východního bloku nebo Turecka byli schopni integrovat a 

dobře odvádět málo placenou práci: „Turecko stále vyvolává v lidech ty nejhorší 

instinkty a syrové předsudky. Zaprvé, Turecko je zemí Blízkého východu a převážně 

muslimskou. Za druhé, kvůli dvěma světovým válkám a Kypru máme historii 

nepřátelství. Tábor pro odchod si toho musí být dobře vědom.“
42

  Maurice tak přináší 

Skotům pohled na situaci z mezinárodní perspektivy a zároveň argumentuje na 

nejčastější názorovou zbraň zastánců odchodu z EU – údajně neúnosnou imigraci. 

Byla to právě migrace ze zemí EU, která stála ve středu dohad obou táborů o 

budoucnosti Británie. Podle jejích odpůrců přicházeli do Británie stále větší davy 

občanů bývalého východního bloku, tedy Poláků, Bulharů, Čechů, Slováků nebo 

Rumunů. Ačkoliv premiér Cameron svým voličům slíbil, že migraci z EU sníží, čísla se 

přesto dostala do druhého nejvyššího maxima. Za rok 2015 podle statistik přišlo do 

Spojeného království více než 184 000 obyvatel zemí evropské unie. 

Jediný názorový příspěvek napsala Kezia Dugdaleová pro deníky Daily Record, 

kde zavrhuje způsob, jakým přední zastánci Brexitu (jmenovitě Boris Johnson a Nigel 

Farage) pohání svou kampaň strachem z migrantů: „Ve světě tolika zastánců odchodu, 
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především takových jako šéfa UKIPu Nigela Farage a konzervativců včetně Iaina 

Duncana Smithe, nese vinu za všechny naše problémy imigrace. Špatná čísla o 

zaměstnanosti? Obviňme imigraci. Problémy s NHS
43

? Obviňmě imigraci.(...) 

Potřebujeme mladé lidi, aby studovali na našich univerzitách, potřebujeme vědce, kteří 

se zapojí do našich výzkumů, potřebujeme obchodní managery, kteří investují do našich 

komunit. Uzavřít se před světem nedává žádný ekonomický význam.“
44

 
 

Tématem zdravotnictví a školství se přitom zabýval ve svém komentáři z 25. 

května pro deník The Scotsman z pohledu skotských univerzit jejich ředitel Alastair 

Sim, podle kterého bude při výstupu Britů z EU ohroženo financování školství. Bez 

grantů prý může skončit vývoj například skeneru, který by pomohl při léčbě 

Alzheimerovy choroby nebo rakoviny a na kterém pracují výzkumníci ze šesti zemí EU. 

Podle Alastaira Sima se Brexit může navíc dotknout Skotských studentů i jinak: „Každý 

rok přes 1600 studentů ve Skotsku odjíždí do Evropy na pár měsíců studovat nebo 

pracovat pod záštitou programu Erasmus. (…) Skotší zaměstnavatelé nám říkají, že 

chtějí najmout vysokoškoláky s širší znalostí světa a se zkušeností pracovat s různými 

národnostmi a kulturami. Výměnné programy jako je Erasmus tyto příležitosti 

vytvářejí.“
45

  Sim podává i argumenty proti kritikům EU, kterým vadí, že Evropané 

mají možnost studovat ve Skotsku pregraduální studium zdarma jako domácí studenti – 

Evropané se podle něj podílí na domácí ekonomice a někteří pokračují ve studiích dál 

na placeném postgraduálu. 

Reportér deníku Daily Record ve Westminsteru Torcuila Cricht. Podle něj mají 

Skotové jako členové unie jistotu lépe placených pracovních pozic (kvůli penězům z 

evropských fondů), sociálních benefitů zajištěných evropskými zákony (například 

rodičovská dovolená), vysokého exportu ze Skotska, zajištění míru na evropském 
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kontinentu a společné nadvládí.
46

 
 

Jednou z divácky zajímavých přederefenrových událostí byla 7. června televizní 

debata pro ITV mezi premiérem Davidem Cameronem a šéfem UKIPu Nigelem 

Faragem. Oba politici vystoupili odděleně, ačkoliv ve stejném pořadu, a čelili dotazům 

z publika. V debatě znovu zazněly klíčové argumenty obou táborů, nicméně David 

Cameron vyjádřil mimo jiné obavy, že by případný Brexit mohl vést k druhému pokusu 

Skotů o samostatný stát. 

Na debatu přímo reagoval hned druhý den Daily Record komentářem z pera 

Davida Clegga, který svůj názor na debatu vyjádřil titulkem komentáře: „Skotská 

politika dnes: Cameron se nemůže vypořádat s konstantními konstitučními konzultacemi 

po střetu se strašlivým Faragem“. Clegg mimo jiné předpověděl, že v případě 

Cameronova neúspěchu v referendu bude v ohrožení jeho pozice premiéra. Nicméně 

autor se hlouběji věnuje Cameronovým obavám o možné nezávislosti Skotska, dodává 

ale, že momentálně by se Skotové v dalším plebiscitu o samostatnosti země vyjádřili pro 

setrvání ve Spojeném království.
47

  Tuto televizní debatu zpracoval ve svém komentáři 

pouze Daily Record (a to v článku shrnující a komentující dění ve skotské politice), 

deníky The Scotsman a The Herald se tématu věnovali jen ve svých zpravodajských 

příspěvcích.  

Na své názorové stránky zahrnuje The Herald také dopisy od čtenářů. Několik z 

nich vydal i 8. a 9. června, každý z nich zastává opačný názor na referendum. Dřívěji 

vydaný názor nese titulek „Skotsko je bezpečnější v rukou Bruselu než Londýna“ a 

obhajuje výhody, které skotskému regionu přináší členství v EU. Dopisy z 8. června se 

spíše přikláněly k setrvání v EU (pokud nebyly nestranné). Autor prvního z nich Jim 

Lynch z Edinburghu zachází ještě dál – a to přímo k potřebě nového referenda a skotské 

nezávislosti: „Nemáme nezávislost, ale její neodkladná potřeba je evidentní s každým 

dnem. (…) Spojené království, které chceme opustit, bude ještě víc dominantní... Věřím 
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naším šancím s EU než s úzkoprsým, angličanydominujícím Westminsterem.“
48 

Naopak názory čtenářů vydané den poté korespondují s předešlými názory. Vydání 

pojmenované titulkem „Prohlášení tábora pro setrvání o jednotném trhu jsou bez 

základů“ pokračuje dopisem Richarda Mowbraye z Glasgow, který se vymezuje proti 

kampani za setrvání v EU: „Koncentrace tohoto problému dokazuje, že zastánci 

setrvání nemají argumenty pro ostatní velká témata: imigraci a kontrolu hranic, vnitřní 

a vnější bezpečnost, nadvládu a demokratickou zodpovědnost lidu.“
49 

Oba tyto dopisy nesou vzorec, který ve velké míře platí pro většinu komentářů 

nejen ve skotských médiích. Pokud obhajuje autor setrvání v Evropské unii, propojuje 

souvislosti se Skotskem a obecně s výhodami, které pro region země mají (od rybolovu 

přes školství až po národní identitu). Naopak zastánci odchodu vsází na celonárodní 

rovinu a ekonomické výhody pro zemi jako celek. 

Problematiku rybolovu, který patří mezi přední zemědělská odvětví Skoska, se 

zabývá i právnička orientovaná na enviromentální témata Heather Hamiltonová ve svém 

komentáři pro The Scotsman. Ačkoliv tento článek není jediný, který se problematice 

skotského rybolovu při možném Brexitu věnuje, autorka shrnuje všechny podstatné 

argumenty, které se objevují i v jiných příspěvcích. Hamiltonová vidí v případě  Brexitu 

zrušení některých zákonů, které rybolov regulují a šetří tak životní prostředí: „Zastánci 

Brexitu si myslí, že sami zvládneme ovládnout rybolov a ochráníme efektivněji moře. 

Domnívají se, že pokud odejdeme z EU, můžeme držet sousední země od našich vod. 

(…) To by ale velice pravděpodobně vedlo k omezení přístupu Velké Británie do vod 

těchto zemí. V reálu bychom museli vyjednat úplně nový systém rybářských práv.“
50
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Podle Hamiltonové tak Skotové budou mít jako členové EU lepší pozici pro udržování 

čistoty svých vod a životního prostředí a také pro ochranu rybolovu jako nezbytného 

odvětví. Mezi další argumenty přikládá i obavu, že mimo evropskou integraci by se 

Britům zamezilo vyjednávat o zákonech týkající se životního prostředí, což patří mezi 

obecné argumenty zastánců EU. 

16. června otřásla britskou společností nečekaná událost. Během kampaně byla 

zastřelena a ubodána humanitární pracovnice, členka Labouristické strany a zastánkyně 

setrvání Velké Británie v EU Joanne Coxová. Z vraždy byl později usvědčen a v 

listopadu 2016 na doživotí odsouzen stoupenec neonacistů Thomas Mair. Oba tábory 

pozastavily své kampaně a média vznesla otázku, zda smrt Coxové nemůže podnítit 

nerozhodné občany, aby v referendu nakonec zvolili setrvání.  

Zatímco se deník The Herald věnuje tématu pouze ve svém zpravodajství, 

vražda Jo Coxové dostala prostor v obou zbylých denících i na názorových stranách. 

Jeden z nich, z pera Lesley Robertsové, se objevil 19. června na stranách deníku Daily 

Record, ve kterém autorka doufá v konec “toxické kampaně” předsedy UKIPu Nigela 

Farage: “Jsme vedeni k tomu, abychom si mysleli, že všechno, co se řekne v horečné 

atmosféře debaty je omluvitelné, je to jen hluk a hloupost, volební lístek bude vhozen, 

dospějeme k výsledku a všichni se pohneme dál, znovu kámoši. Nikdo neumře. Pak ale 

někdo umře. A my se opravdu musíme zastavit a přemýšlet.”
51

 Podobné vyznění měl i 

komentář ve Scotsmanovi od Toma Peterkina 18. června. O tři dny později deník The 

Herald definitivně vyjádřil podporu táboru pro setrvání, o čemž vypovídá i svým 

titulkem “Pohled Heraldu: Spojené království může získat víc setrváním v EU”. 

Se stále se blížícím se referendem ve skotských médiích ubývalo agitačních a 

přesvědčujících článků. Jedny z posledních textů, které se tématu před referendem 

věnovaly, vycházely v souvislosti s politickou debatou ve Wembley, které se zúčastnil 

bývalý starosta Londýna Boris Johnson, jeho nástupce Sadiq Khan, za Labouristy 

poslankyně Gisela Stuartová a ministryně pro energetiku Andrea Leadsomová a za 

Konzervatice Ruth Davidsonová. Poslední dny před referendem se mediální prostředí 

mírně uklidnilo před bouří, kterou s sebou přinesly výsledky referenda v noci z 23. na 
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24. června. 

Ačkoliv výsledky referenda o EU skončily z pohledu Skotů ve prospěch setrvání 

v evropské integraci, na celonárodní úrovni byla situace opačná. Většina nespokojených 

Skotů tak mohla začít znovu vnímat závislost na Londýně a rozhodnutí Westminsteru a 

proto se otevřely nové debaty pro druhé referendum. Tentokrát ale o nezávislosti 

skotského národa.  

Separatistické myšlenky se v následujících dnech rozmnožily na stranách všech 

tří deníků. Vzhledem k tomu, že většina Skotů volila proti celonárodnímu výsledku, 

idea nezávislosti na Londýně a utváření si své vlastní budoucnosti se stala rázem znovu 

velmi aktuální. S argumenty podporující separaci přicházeli komentátoři ve všech 

zkoumaných periodikách. Tím nejčastějším důvodem pro vypsání dalšího skotského 

referenda bylo odlišné směřování politické kultury a nálady ve společnosti, jak psala pro 

The Scotsman Joyce McMillanová: “Co slyším, po vítězství Brexitu, je zvuk krajní 

pravice pochodující přes celou Evropu, Geerta Wilderse radujícího se v Nizozemí a 

Marine Le Pen slavící ve Francii. Toto jsou politici, kteří chtějí převálcovat 

mírumilovný, otravný, hádající se polokontinent, ve kterém jsme všichni vyrostli.”
52

 

S tvrzením souhlasí i její kolegyně Lesley Riddochová v komentářích 24.  a 27. 

června a události posouvá ještě dál, přímo k potřebě dalšího referenda: “Skotská 

nezávislost může znázorňovat rychlejší cestu k relativní stabilitě, nebo alespoň k 

menšímu zlu, pro čím dál víc Skotů.
53

 Skotská nezávislost se přeměnila z nejděsivějšího, 

nejméně jistého politického cíle v potenciálně stabilní destinaci.”
54

 

Ačkoliv The Herald věnoval v prvních několika hodinách po ohlášení výsledků 

prostor pro obecný rozbor situace a výhledy do budoucna, 25. června se v deníku 

objevil příspěvek Kevina McKenny, který propojoval souvislosti Brexitu s předchozím 
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referendem o Skotské nezávislosti. McKenna vidí mezi plebiscitem v roce 2014 a mezi 

jeho možným opakováním znatelný rozdíl. Dnes by podle něj mohla většina Skotů 

rozhodnout o své nezávislosti bez pocitů ztráty a lítosti, které “zmizely v záchvatu 

patnácti hodin ve čtvrtek, kdy nás Anglie zatáhla mimo Evropu i přes naší obrovskou 

touhu zůstat. Bylo to také o obyčejné pomsty chtivosti, ve které se Anglie utopila.”
55

 

 

Podobně vyzněly i texty zveřejněné deníkem Daily Record. Ačkoliv komentátor 

Torcuil Crichton obhajuje potřebu nového referenda o skotské nezávislosti, čtenářům 

nabízí i pohled z širší perspektivy: “Pro Nicolu Sturgeonovou a skotský lid je situace 

dvojsečná. Okamžitý instinkt může být odmítnutí Farageovy Británie, ale 

nezapomínejme, že polovina Britů se v rozděleném národě cítí stejně.”
56

  

Bulvární deník vyjádřil podporu skotskému referendu 27. června, kdy otiskl názor 

jednoho ze čtenářů, který sice v roce 2014 hlasoval proti odtržení svého regionu od 

Spojeného království, nyní by ale hlasoval opačně.
57

 

Ačkoliv se redakce deníku Daily Record oficiálně vyjádřila k podpoře druhého 

referenda o skotské nezávislosti, jako jediná z trojice médií otiskla ve dnech po 

rozhodujícím hlasování i protichůdný názor. Jeho autor Tom Harris v něm apeluje na 

potřebu sjednotit celou zemi a nabízí teorii, podle které se Skotsko bude mít lépe mimo 

EU, protože “Holyrood získá pravomoce, které má momentálně EU, především na poli 

rybolovu a zemědělství. Tyto pravomoce právě míří naším směrem.”
58
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  S prohranými volbami skončil v roli premiéra David Cameron, který odstoupil hned v 

den ohlášení výsledků. V řadách konzervativní strany tak propukl 30. června boj o 

místo nástupníka šéfa Toryovců. Mezi nejžhavější kandidáty se zařadil z tábora “Leave” 

Boris Johnson a z řad tábora “Remain” Theresa Mayová. Mezi další uchazeče o pozici 

premiéra patřila ministryně pro energetiku a změnu klimatu Andrea Leadsomová, 

ministr obrany Liam Fox, ministr pro Wales Stephen Crabb nebo ministr spravedlnosti 

Michael Gove.  

Vedle krize ve vedení konzervativní strany měly problémy i Labouristé, jejichž lídr 

Jeremy Corbyn byl vnitrostraníky kritizován za příliš vlažnou kampaň před referendem 

o Brexitu. Několik předních členů strany kvůli svému šéfovi odešlo, Crobyn ale 

zemětřesení ustál. John Niven pro bulvární Daily Record shrnul svůj pohled na situaci 

ve Westminsteru na: “Labouristickou stranu rozlomenou na kusy. Skupinu nepříčetných 

idiotských klaunů dožadujících se vedení Toryovců.” 
59

 

Primárně se skotská média zabývala nadcházející volbou britského premiéra, 

neboť ten přímo bude moci ovlivňovat vyjednávání o možném referendu o skotské 

nezávislosti. Podle komentáře Joyce McMillanové ve Scotsmanovi by pro vstřícnější 

přístup k prosazování skotských zájmů byla vhodná volba Mayové nebo Govea: 

“Pravděpodobnost, že se Gove nebo Mayová stane premiérem mimochodem tvoří menší 

hrozbu pro stále křehčí spojenectví se Skotskem, než by tvořilo premiérství Borise 

Johnsona. ”
60

 Nicméně podle názoru Dani Gravelliové byla jakákoliv podoba 

konzervativní vlády pro Skotsko nestrpitelná: “Máme tu Govea, zrádce; Mayovou, která 

jednou řekla, že výhody migrace se blíží nule; Stephena Crabba, který hlasoval proti 

zákonu o sňatku mezi páry stejného pohlaví; Andreu Leadsomovou, která se zdržela 

hlasování; a Liama Foxe, který v hanbě rezignoval poté, co nechal svého přítele 

navštěvovat setkání ministerstva obrany bez bezpečnostní prověrky. A pak tu máme 

Labouristy, kteří nejsou v pozici, aby žádali vysvětlení. Nazývejte mne pesimistou, ale 
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nemohu vidět šťastný konec, pokud se nechopíme příležitosti a nenapíšeme (budoucnost) 

sami.” 
61

  

Z textů jasně vyplývá, že se (minimálně Skotským novinářům) vzdálil 

Westminster ještě víc. Boje o moc a sídlo v domě číslo deset na Downing street se 

odehrávali mezi Konzervativci, vítěznou stranou, jejíž principy jsou mezi Skoty 

neoblíbené, a jejíž roztříštěnost podle autorů rozděluje celou zemi. Všechny komentáře 

se shodují s názorem Gerryho Hassana; z hrátek o moc ve Westmisteru se stala fraška a 

divadlo.
62

  

Po té, co zbylí kandidáti odstoupili, nebo byli eliminováni, zvítězila v boji o 

premiérské křeslo Theresa Mayová, která do funkce nastoupila 13. července. Nová 

předsedkyně vlády jmenovala členy svého kabinetu, na místo ministra zahraničí 

dosadila Borise Johnsona.  

Boje o moc kritizovala 13. července pro The Herald Alison Rowatová, které se 

Westminstr vzdálil ještě víc kvůli machinacím Konzervativců o premiérské křeslo. 
63

 

Komentátor David Pratt pak měl své výhrady vůči novému ministru zahraničí. Autor 

kritizuje výroky Johnsona o syrské válce nebo jeho vyhraněné protievropské postoje, v 

závěru textu se od něj distancuje. A opět se ve výroku promítlo odlišné vnímání 

národnosti mezi Brity: “Jako Tony Blair před ním, pokud by nás pan Johnson zatáhl do 

dalšího nebetyčného bordelu, pak vše, co jako Skot chci říct, že nečiní v mém jménu.”
64

  

S nelibostí na nového ministra zahraničí pohlížel i Trocuill Crichton v komentáři pro 
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Daily Record, ve kterém se obávám, že kvůli Johnsonovým eskapádám nebude brána 

britská diplomatická reprezentace dost seriózně.
65

 

Ian Macwhirter se v komentáři v deníku The Herald domnívá, že Mayová u 

Skotského publika nemůže vzhledem k okolnostem Brexitu a složení své konzervativní 

vlády nikdy uspět, ačkoliv ve své řeči cílila i na levicové voliče. Autor novou premiérku 

navíc přirovnává k mezi Skoty tolik neoblíbené Margaret Thatcherové: “(Mayová) 

reprezentuje návrat úzkoprsé tradice provinčního konzervatismu, jehož svatá patronka je 

Margaret Thatcherová.”
66

 O den později, 18. července, David Torrance v textu s 

výmluvným titulkem “Mayová zabíjí možnost nezávislosti laskavostí” naráží na 

vstřícnost premiérky debatovat se Sturgeonovou, což by ale ve finále mohlo obrousit 

separatistickou náladu mezi Skoty. 
67

 

Od referenda uběhl téměř měsíc a Velká Británie se vzpamatovávala z výsledků. 

Politici ve Westminsteru se museli potýkat s poklesem libry, rozdělenou společností, 

demonstracemi a v neposlední řadě se sílícími separatistickými tendencemi mezi Skoty. 

Situace se chopila jejich první ministryně Nicola Sturgeonová, která s novou 

premiérkou debatovala o možné pozici Skotska v následujících letech. Situaci shrnuje 

23. července ve Scotsmanovi Russel Gunson: “Je to teprve měsíc od referenda o EU, 

ale připadá nám, že během toho byly zbourány základy, na které stály dvě generace 

politických jistot. Tento pocit možná přejde, ale během těchto rapidních změn jedna 

konstanta stále zůstává - “Brexit znamená Brexit”. Ať už to znamená cokoliv pro Velkou 

Británii, o Skotsku nemluvě, to není jisté.”
68
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Práce analyzovala 34 komentářů z celkového počtu 244, které ve zkoumaném období 

celkem vyšly. Obecně lze potvrdit tendenčnost všech tří deníků, neboť většina 

názorových článků, které vyšly přímo podpořili setrvání Velké Británie v EU: 

 

Příloha č. 1 

                                                                                                                                                                          
ideas-brexit-means-break-up-1-4184919
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Zatímco bulvární deník Daily Record nedal prostor žádnému komentáři podporující 

Brexit, seriózní deníky The Herald a The Scotsman dali prostor všem stranám. Nicméně 

i tak autoři více tíhli k setrvání v EU. Objektivitě se nejvíce přiblížil The Scotsman, 

který poskytl nejvíce prostoru i neutrálním článkům. Po bližším zkoumání lze ale 

konstatovat, že kritičtí byli i komentátoři v deníku The Herald, kteří se sice postavili za 

obhájce setrvání, nicméně ve svých článcích i tak dali prostor pro kritiku obou stran. 
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Závěr 

Rok 2016 si Britové zapamatují jako historický zlom, který změní definici 

domácí i zahraniční politiky. Kromě Brexitu poukázaly výsledky referenda o výstupu 

Spojeného království z Evropské unie na sociální stav, kdy se názory na budoucí 

směřování politiky zásadně liší mezi Angličany a Skoty, kteří znovu po prvním 

nezdařeném pokusu v roce 2014 pomýšlejí na nezávislost. Kvůli jejich pocitu 

odloučenosti a přesvědčení, že nejsou jejich problémy brány dostatečně v potaz ze 

strany Londýna, se tak Skotové opět v čele s šéfkou SNP Nicolou Sturgeonovou 

pokoušejí vymoci si právo dalšího referenda. 

 Tato práce zkoumala pohled tří skotských deníků (The Herald, The Scotsman a 

Daily Record) měsíc před a měsíc po referendu o Brexitu (tj. od 23. května do 23. 

července 2016) a poukázala především na to, jak vzniklou situaci vnímala skotská 

média očima svých publicistů. Ti se v drtivé většině vyjadřovali pro setrvání v EU. 

Obecně platí, že nejméně kritičtí k táboru “Remain” byli autoři Daily Record, kteří ani 

jediným příspěvkem neobhajovali myšlenky pro odchod. Na druhé straně lze 

konstatovat, že ačkoliv seriózní deníky The Herald a Scotsman také tíhly k obhajobě 

setrvání, svým čtenářům poskytly i názory protistrany. Přičemž také platí, že nejvíce 

kriticky přistupoval k problematice Brexitu deník The Herald, který nekritizoval jen 

tábor pro Brexit, ale také jejich oponenty. Tento jev lze přičítat také tomu, že se v 

případě deníku Daily Record jedná o bulvární periodikum, u kterého se etická pravidla 

žurnalistiky, jako je například objektivita, mohou stírat.  

Za zmínku také stojí tendence komentářů ve zkoumaném období, kdy platilo, že 

pokud názorový článek hájil odchod Velké Británie z EU, autor podával názory z 

celobritského pohledu (zde byl důraz kladen především na ekonomické faktory, 

zejména obchod). Pokud se autor ve svém komentáři zastával tábora za setrvání, 

podával argumenty týkající se regionálních problémů, kterými byl rybolov nebo 

školství. 

Po (z pohledu dvou třetin Skotů) prohraném referendu o Brexitu se ve veřejném 

prostoru znovu objevila otázka potřeby druhého referenda o skotské nezávislosti. 

Separatistické ideje se staly opět aktuálními s hrozbou možného odchodu Velké Británie 

z EU, tendence navíc ještě zesílily po zveřejnění výsledků. Nejčastějším tématem ve 
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zkoumaném období po referendu byla touha Skotů definovat svou vlastní budoucnost 

bez ohledu na to, jaká bude vůle anglického lidu potažmo britského parlamentu v 

Londýně.  

Většina Skotů sice odvolila setrvání v evropské integraci, nabízí se ale otázka, 

jakou roli v rozhodování voličů hrála samotná touha po nezávislosti. Skotští separatisté 

se museli v takto komplexní situaci rozhodnout, zda zvolit Brexit, a vymanit se z EU, 

zůstat tak sice pod vlivem Londýna, ale otevřít znovu debaty pro další referendum o 

nezávislosti, nebo zvolit setrvání v EU,čerpat s tím spojené benefity a zůstat tak v ještě 

více upevněné Velké Británii pod vlivem Westminsteru. 

 Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová se prozatím snaží právo na druhé 

referendum vybojovat, naráží ale na odpor britské premiérky Theresy Mayové, která se 

už několikrát nechala slyšet, že momentálně pro další hlasování není vhodná doba. 

Mayová se nicméně rozhodla nečekaně vypsat předčasné volby do britského 

parlamentu, které se uskuteční v červnu roku 2017. Mayová by tak v případě vítězství 

vládla s plným mandátem dalších pět let a mohla by tak nadále přímo zasahovat do 

vyjednávání o výstupu Spojeného království z EU a následné podobě spolupráce mezi 

Brity a evropskou integrací. Volby by ale ovlivnily i situaci ve Skotsku. Pokud by se 

severní Britové rozhodli dál důvěřovat straně SNP, mnoho by se nemuselo změnit. 

Nicméně v případě výhry konzervativní strany by se separatistické tendence mohly 

umírnit. Jestli Skotové dostanou druhou šanci na svou nezávislost ukáže budoucnost. 

Vzhledem k tomu, že se situace bude dál vyvíjet, posun v událostech, širší kontext a v 

neposlední řadě i reakce médií budou zajímavými tématy pro další vědecké práce.  

 

Summary 

 The year 2016 will be remembered among Britons as a historical breaking 

point, which will transform the definition of home and foreign policy. Apart from 

Brexit, the results of the referendum about the UK leaving the European union also 

pointed at the social state, when opinions on the future of politics essentially differ 

among Englishmen and Scots, who are once again after the first attempt in 2014 

considering their independence. Because of the feeling of separation and beliefs, their 
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problems are not taken seriously enough by London, Scots with the leader of SNP 

attempt to gain the right for next referendum.  

This thesis examined views of three Scottish newspapers (The Herald, The 

Scotsman and Daily Record) one month before and one month after the Brexit 

referendum (from 23rd May until 23rd July 2016) and pointed out, how the situation 

was taken in by Scottish media commentators. They more often expressed their views 

supporting the stay in the EU. It can be said, that authors of Daily Record articles were 

the least critical towards the Remain camp printing not a single support for their 

opponents. On the other hand, although serious press The Herald and The Scotsman 

inclined to advocate the Remain, they also offered opinions of the other side. It can be 

added that the most critical approach towards the Brexit expressed The Herald, who 

didn't only criticise the Leave camp but their rivals as well. This effect can be explained 

as the natural different between serious and tabloid media such as Daily Record, who 

often tend not to take ethical rules too seriously.  

It can also be told that when opinion article advocated the case for Brexit, the 

author focused on the situation from a British perspective (eg. economic reasons, 

business...), while on the other hand if the author supported the Remain camp, he would  

argument with topics regarding Scotland (fishing industry or education). 

After the referendum, which was lost taken from the Scottish point of view, an 

issue of the necessity of the second Scottish independence referendum appeared. 

Separatistic ideas became actual once again regarding the threat of the UK leaving the 

EU, tendencies became stronger after the results. The topic, which appeared most 

frequently in the examined time, was the ambition of Scots to define their own future 

regardless the will of English people or the British parliament in London.  

Although the majority of Scots voted for Remain regarding the question of the 

European integration, other questions may arise. For example, how big was the role of 

the idea of Scottish independence? Scottish separatist had to decide in this situation if 

choose Brexit and leave the EU and stay under the dominance of London but stir 

separatistic atmosphere or choose to remain in the EU, keep gaining all benefits but stay 

in strongly united Great Britain although under the dominance of Westminster.  

 

Scottish first minister Nicola Sturgeon tries to gain the right to the second 
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Scottish referendum but clashes with the resistance of British prime minister Theresa 

May, who many times expressed her view this is not the right time for the second 

plebiscite. However, May unexpectedly decided to set the date for an early general 

election that will take place in June 2017. If May wins, she will gain a right to govern 

for the next five years and still influence negotiations with the EU about leaving and the 

future cooperation. The general election may also influence the situation in Scotland. If 

the Scots decide to trust SNP once again, nothing may change. Nevertheless, if the Tory 

wins, the separatistic atmosphere may disappear.  

Considering the fact the situation will be certainly developing in the future, 

broader context coming events and even reaction of media will offer interesting topics 

for more research.  
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