
 

Přílohy 

Rozhovor 1 

Rozhovor s Timem Nickensem 

V létě 2016 jsem několik měsíců strávil v americkém městě Tampa na Floridě. Rozhodl 

jsem se této skutečnosti využít a nashromáždit tam co nejvíce informací ke své 

bakalářské práci zabývající se endorsementem v amerických médiích. Mé kroky mě tak 

zavedly i do sousedního města St. Petersburg, kde sídlí redakce jednoho z největších 

flordiských deníků, Tampa Bay Times (TBT). Měl jsem tu čest, že si tam semnou dohodl 

schůzku Tim Nickens, předseda editoriální rady listu, člověk v otázce endorsementu 

z nejpovolanějších. Laskavě souhlasil, že mi prozradí vše, co o problematice ví. 

 

Dobrý den pane Nickensi, můžete mi, prosím, nejprve stručně prozradit něco 

o historii endorsementu ve Spojených státech? Kdy se začal v amerických médiích 

poprvé objevovat? 

Tak to nevím přesně. Nebo takhle, původně jsme v Americe měli jenom stranické 

noviny, takže podle toho vypadal i záběr témat o kterých psaly a způsob jakým psaly. 

Politické strany se snažily prostřednictvím novin dosahovat svých cílů. Zejména 

v období kolonizace byly pak noviny spojené s jednotlivými politickými stranami. 

Takže celé noviny pouze sdělovaly něčí názory a interpretovaly, respektive zkreslovaly 

události svou optikou. Což nebylo vždy tak docela objektivní. Ovšem americká 

novinařina nyní, v podobě v jaké jí utváří i Tampa Bay Times,  funguje tak, že máte 

zpravodajskou část, která je objektivní a pak máte část názorovou. A to je způsob jakým 

většina médií funguje - ať už je to New York Times, Wall Street Journal nebo právě 

Tampa Bay Times. Přičemž tímto způsobem to funguje přinejmenším posledních sto let. 

Takže se dá říct, že se endorsement vyvinul na začátku 20. století. 

Mohl byste mi trochu více přiblížit, jak to tedy od toho začátku 20. století funguje? 

Asi takto. Názorová, tedy editoriální část má svou editoriální radu, která může mít různý 

počet členů, podle toho, o jak velké médium se jedná. U nás máme například 6 členů. 

No a tato rada - tedy my - je zodpovědná za endorsement, jinými slovy za přístup 

k různým tématům. To znamená, že zpravodajští reportéři nepíší své názory, ale 

zpravodajství a já zase nezasahuji do toho, co kupříkladu přijde na titulní stranu novin. 

Já se starám pouze o názorovou část a na nic jiného nemám vliv. Takže, abych tak řekl, 

ve většině amerických médiích je jakási zeď, která od sebe odděluje redaktory píšící 

zpravodajství a novináře píšící část názorovou. 

Podívejme se například na dnešní výtisk TBT. S tím, co je na titulní straně,  ani 

s Trumpem ani s hurikánem, nemám nic společného, ale když se podíváme na 

editoriální stranu, tak to je právě to, za co jsem odpovědný. No a jak si lze na první 

pohled všimnout, texty zde nejsou podepsány. To je proto, že editoriální část by měla 

být hlasem novin jako instituce. Takže to, co je tady, je názorem Tampa Bay Times, ne 

názorem mým. Takhle to ostatně funguje i v ostatních amerických novinách. 

Jak si vaše noviny vybírají, koho podpoří? 

Nejdřív mi dovolte vysvětlit, jak to  celé funguje. My děláme endorsement při téměř 

každé příležitosti. Od prezidentských voleb, přes  volby do kongresu, až po volbu 

místního starosty, městské rady a všech ostatních lokálních volitelných pozic. To je 
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opravdu hodně lidí. Jakmile se dozvíme, kdo je na volebním lístku, pošleme všem 

kandidátům dotazníky obsahující zásadní otázky. Jako třeba: Jak se stavíte ke 

zdravotnictví, jak se stavíte ke kubánské problematice, podporujete nebo jste proti 

vrtání u pobřeží (děláme si totiž starosti o to, jak uchránit pláže před ropným 

znečištěním). Následně se kandidátů v dotazníku ptáme na spousty doplňujících otázek, 

jako například jaký je jejich rodinný stav, kde všude pracovali, jestli někdy byli za něco 

souzeni, nebo snad zatčeni a tak podobně. Díky tomu si dokážeme udělat představu co 

jsou zač. Potom si lokální kandidáty a zdejší kandidáty do kongresu pozveme na 

interview. Takže když si to spočítáte, tak vám vyjde, že před volbami musíme udělat 

interview zhruba se sedmdesáti až devadesáti kandidáty na nejrůznější pozice. To 

interview pak obvykle trvá asi tak hodinu a ptáme se opět na v podstatě to samé, co bylo 

v dotazníku. Následně se sejde celá editoriální rada, tedy nás šest, a diskutujeme nad 

tím, kteří kandidáti jsou vhodní. Naše rozhodování přitom stavíme na jejich 

zkušenostech, ale také zda podporují to co my (Tampa Bay Times). Podporují-li silný 

systém veřejného vzdělávání, jsou-li pro to, aby více lidí dosáhlo na zdravotní péči, 

podporují-li ochranu životního prostředí či zda jsou, tak jako my,  pro otevření obchodu 

s Kubou. Nakonec rada musí přijít ke konsenzu, neprobíhá to přitom tradičním 

hlasováním čtyři pro, tři proti, ale spíše určitou formou přátelské domluvy. Nemusíme 

se přitom domluvit jednomyslně, ale pokud dojde k patové situaci, tak já, jakožto 

předseda rady, rozhodnu. 

To mě přivádí k další otázce, jak to funguje, když někdo s rozhodnutím vyloženě 

nesouhlasí? 

No jak, má smůlu, prohrál. Jak jsem říkal, vždy se snažíme domluvit, i když to vždy 

není jednomyslná volba. Pokud se však najde někdo, komu se zvolený kandidát opravdu 

příčí, pak ho nenutím, aby o něm psal. Jsem to totiž já, kdo rozdává úkoly a říká, kdo 

napíše článek o kom. A ono je to opravdu těžké, vyjadřovat podporu někomu, když jste 

ve skutečnosti pro jeho protikandidáta. Ale taková skutečnost nenastává příliš často. 

Konec konců shodneme se tak v 90 až 95 procentech případů. 

Občas se stane, že z kandidáta kterého vybereme nejsme úplně nadšení, ale jeho 

protikandidát je třeba vyloženě špatný. To je jedna z věcí, kterou se od jiných listů 

odlišujeme. Jim když se nelíbí ani jeden z kandidátů, tak prostě napíšou, že žádného 

kandidáta nepodporují, protože se jim prostě nikdo nelíbí. 

A Tampa Bay Times vždycky vybere kandidáta? 

Ano, vždy si jednoho vybereme, uvědomujeme si totiž, že voliči si také jednoho musí 

vybrat a ten někdo nakonec ve volbách vyhraje a bude zastávat veřejný úřad. Takže se 

stavíme za názor, že je nejlepší vždycky někoho vybrat. To jedna věc. Druhá věc je pak 

to, že v této zemi je spousta novin, které endorsement přestaly dělat úplně. Proč? Zaprvé 

je to spousta práce. Redakce jsou stále menší, než bývaly a vyzpovídat všechny 

kandidáty, abychom mohli dojít k závěru, vyžaduje spoustu času. Za druhé, pokaždé 

díky vám bude někdo nešťastný. Což se už některým lidem zkrátka omrzelo. Platí to 

zvlášť v dnešní době, kdy je celá americká scéna rozdělena na republikány a demokraty 

a nezbylo moc lidí, kteří by byli někde mezi. Takže svou podporou vždy někoho učiníte 

opravdu nešťastným. 

My si ale myslíme, že endorsement je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou noviny 

dělají. Chceme být součástí veřejné diskuze a kdybychom endorsement přestali dělat, 

z novin by se stalo izolované médium a ve veřejné diskuzi by byly méně efektivní. 

A co zbytek redakce, mohou oni nějak zasahovat do názorové části novin? 
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Ne, nemohou. Ti musí zůstat neutrální. Lidé musí věřit tomu, že naši redaktoři jsou 

neutrální a objektivní když píší své články. Kdyby se účastnili práce na editoriální části, 

bylo by zřejmé, že jsou předpojatí. Takže když někdo nařkne mě, že jsem zaujatý, tak 

řeknu, že ano, jsem, protože jsem z názorové části novin. Objektivní zpravodajství 

dělají tamti vedle.  

Stalo se vám někdy, že jste podporovali kandidáta, který nakonec prohrál a jeho 

protikandidát vás posléze nějak napadl?  

Ne, to ne, nestává se to.  Je fakt, že občas nás lidé napadají za to, že jsme příliš liberální, 

takže republikáni jsou občas vůči nám trochu kritičtí, ale nic vážného. Žádné odvetné 

kroky proti novinám jako instituci se zpravidla nedějí. Avšak někteří čtenáři nám to 

občas vrátí a sice tím, že zruší předplatné, zavolají nám a řeknou, že se jim nelíbí, koho 

jsme podpořili a že ruší předplatné. My jim na to pak akorát řekneme: „OK“. Většina 

z nich se pak totiž k odběru vrátí, protože se jim to rozleží v hlavě a naše noviny chtějí 

číst dál. 

Občas se taky může stát, že ztratíme inzerenty. To je mnohem nebezpečnější, hlavně pro 

menší noviny. Když jim jejich hlavní inzerenti řeknou, že se jim nelíbí, koho podpořili 

a končí proto s inzercí v jejich novinách, může to být pro jejich rozpočet opravdu těžké. 

Nejlepší média to však ustojí a řeknou, že dělají, co si myslí, že je správné.  

A může se stát, nebo stalo se vám, že někdo přišel a chtěl si koupit vaši podporu? 

Ano, to je velmi špatné. U nás si endorsement zaplatit nemůžete, stejně tak jako ve 

všech důvěryhodných médiích, ale některá neetická média občas navrhují významným 

lidem, aby u nich inzerovali a oni je pak za to budou podporovat. To jsem slyšel hlavně 

v souvislosti s některými webovými servery, ne s velkými novinami. 

Ještě bych rád dodal, že kandidátům, které jsme nepodpořili, poskytujeme prostor 

k tomu, aby napsali proč nesouhlasí s naší volbou a proč jsou právě oni vhodný kandidát 

a to samozřejmě bezplatně. 

Co si myslíte o evropském systému, kdy se celé noviny snaží být objektivní a 

nemají názorovou část? Zamlouvá se vám více americký systém nebo právě ten 

evropský? 

Mám radši ten náš systém, líbí se mi totiž představa, že dostanu zpravodajství a můžu se 

spolehnout na to, že ty zprávy jsou objektivní a názor je tam, kde má být - v názorové 

části. Ale v Americe se poslední dobou několik věcí mění. Je to televize a kabelovka. 

Stanice Fox News je velmi konzervativní, MSNBC je zase více progresivní, liberální. 

Televizní publikum se tak stále více rozděluje. Podle toho, jaký má divák politický 

názor, takové sleduje médium, ale nikdo neposlouchá „nepřátelský tábor“ a to je podle 

mě dosti špatné. 

Další těžká věc pro noviny, které se snaží být objektivní, je, že když vám jeden kandidát 

řekne, že nebe je modré a druhý, že nebe je červené, v jistých dobách bychom otiskli 

obě dvě vyjádření a nechali čtenáře, ať se rozhodnou, co je pravda. Dnes je ale problém 

v tom, že pokud si kandidáta prověříme a víme, že nám lže, v tomto případě víme, že 

nebe není červené, tak jak chcete být objektivní a přitom všem vysvětlit, že to nebe 

opravdu není červené, ale modré? To je docela výzva. 

Říkal jste, že Tamba Bay Times jsou spíše liberální noviny, jak moc se to projevuje 

na tom, koho podporujete? Podporujete více demokraty? 
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Odpovím vám stejně, jako odpovídám republikánům, když se mě na to ptají. Obecně 

vzato ano, je to tak, jsme více pro demokraty, protože jsme s nimi více na jedné vlně. 

Dosud jsme tak například pokaždé podpořili demokratického kandidáta na prezidenta. 

Ve skutečnosti ale podporujeme i mnoho republikánů, protože se najde spoustu věcí, na 

kterých se s nimi shodneme. Nebo pokud za demokraty kandiduje špatný kandidát, tak 

také raději podpoříme toho republikánského. To umí většinu liberálů dost naštvat. Tak 

například:  za náš volební okrsek jsou aktuálně v kongresu výhradně republikáni. My na 

to reagujeme tím, že v názorové části píšeme články o tom, jak ve Washingtonu 

hlasovali špatně, že nesouhlasíme s jejich nařízeními a tak podobně. No a potom, když 

dojde na volby, tak ty republikány nakonec  stejně podpoříme. Načež se ozvou čtenáři 

a ptají se nás.: „Počkejte, proč jste teď podpořili ty samé lidi, které jste předtím ve svých 

článcích kritizovali?“  A my jim odpovídáme:  „Ano, to je proto, že proti nim nikdo 

lepší nekandidoval, jděte a sežeňte lepší kandidáty.“  Takže v posledních alespoň třech 

volbách jsme podpořili více republikánů než demokratů. 

Takže nejste ten tip média, které by slepě podporovalo stále tu samou politickou 

stranu? 

Ne. Velmi lehce bychom ztratili kredibilitu, kdybychom slepě podporovali každého 

demokrata. Čtenáři sami navíc vědí, že někteří demokratičtí kandidáti nejsou dobří a ne 

všichni republikáni jsou špatní. 

Dovolte mi vrátit se k jedné z předchozích otázek. Vyhovuje vám současný systém 

endorsementu v médiích nebo by jste byl raději, kdyby americká média 

endorsement nedělala?  

Nechal bych to tak, jak to je. Tenhle systém mi vyhovuje. Myslím si, že čtenáři mají 

takhle větší důvěru v to, co se v médiích dozví. Pokud mohou věřit tomu, že názorová je 

opravdu jenom část k tomu určená a ne celé noviny, pak tomu věří. Když jim pak 

musíte oznámit něco, co je špatné nebo něco, co se jim nebude líbit, pak chápou, že to 

děláme upřímně a ne proto, abychom je ovlivnili nějakým názorem. 

Výborně, posuňme se teď dále. Florida bývá často označována za takzvaný „Swing 

state“ - občas se přikloní na jednu, občas na druhou stranu. Má to vliv na 

endorsement ve zdejších médiích? 

Neovlivňuje to nezbytně koho si vybereme, ale nutí nás to cítit se více zodpovědnými 

a opatrnými za to, koho podpoříme. Rádi si totiž myslíme, že nějakou tu moc opravdu 

máme, zejména pak v lokálních volbách, takže pokud je to opravdu těsné, a tady na 

Floridě to občas těsné opravdu je, pak cítíme opravdu velkou zodpovědnost. To je 

hlavní věc, kterou bych na toto konto zmínil. Dále pak, což není velký faktor, ale přece. 

Občas je důležité zamyslet se nad tím, zda má osoba, kterou doporučujeme, vůbec šanci 

na vítězství. Nesnažíme se přeci vybrat vítěze. Na druhou stranu, pokud má někdo 

nulové šance na vítězství, tak i přesto, že je to třeba demokrat, to zohledníme při našem 

výběru. 

Čekají vaši čtenáři na to, koho jakožto jedno z nejsilnějších médií na Floridě 

podpoříte, aby věděli, koho mají posléze volit? 

Dnes volí spoustu lidí v předstihu poštou, tomu se snažíme přizpůsobit a tak se svým 

endorsementem přicházíme co nejdřív, aby naše stanovisko znali i tito voliči. Opravdu 

je to totiž tak, že lidé čekají s volbou až na nás, protože vědí, že jsme si udělali náš 

„domácí úkol“ a všechny kandidáty jsme si důkladně proklepli. Toho si hrozně vážím. 
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Ale v případě například prezidentských voleb si nemyslím, že by naše rozhodnutí mělo 

zásadní vliv na to, koho voliči vyberou. Je spousta reklam v televizi, všichni vědí, kdo 

Donald Trump a Hillary Clintonová jsou a udělají si na ně svůj vlastní názor. Nemá 

cenu voliče moc přesvědčovat. Pokud však jde o lokální úřady, státní úřady a občas 

i kongres, tak tam můžeme udělat ve výsledku rozdíl. 

Takže říkáte, že Tampa Bay Times má sílu ovlivňovat voliče?  

Ano, správně, ale na lokální a státní úrovni, ne při volbě prezidenta USA. 

A liší se nějak endorsement v médiích na Floridě od zbytku Spojených států? 

V podstatě to funguje všude stejně - jak jsem již popsal. Některá média v jiných státech 

s endorsementem skončila, ale jinak to funguje stejně. 

Buďme teď konkrétnější. Jak se díváte na vystupování současných kandidátů na 

post prezidenta v médiích? 

S Trumpem je to těžké. Jeden den říká něco a druhý den zase něco jiného. Dobrá věc ale 

je, že dělá spousty rozhovorů a reportéři tak mají dostatek informací. Špatná věc je, že 

mění svá stanoviska. Takže je těžké si teď na něj udělat stabilní názor, protože člověk 

neví, kde Trump doopravdy stojí, když mění názory každý den. Clintonová potřebuje 

být naopak novinářům více otevřená. Dělá málo tiskových konferencí a je těžké 

vysledovat, kde se zrovna nachází a co dělá. Dostat se k ní blíž je proto velmi obtížné. 

Osobně si myslím, že by měla být novinářům více přístupná. 

Kdo z kandidátů má lepší mediální zastoupení, PR chcete-li? 

Určitě Clintonová, protože ta na to má celou firmu. Trumpův tým je v porovnání s tím 

jejím docela malý. On sám je dost dostupný a není moc lidí, které by bylo možné 

kontaktovat, kvůli tomu, co zrovna dělá a co si zrovna myslí. Hodně toho dělá sám 

a proto má jen relativně malý  kruh spolupracovníku. To Clintonová má spoustu lidí, 

kteří jí s kampaní pomáhají, dokonce i tady na Floridě. A existuje množství lidí, kteří 

jsou oprávněni k tomu vyjadřovat její stanoviska v médiích. Vy se pak v jejím případě 

máte šanci spojit spíše s takovýmto člověkem než s ní. 

A kdo z nich má lepší mediální image, respektive kdo je zodpovědný za to, jak 

Trump s Clintonovou v médiích působí?  

Trump měl v médiích zprvu mnoho volného času. Nemusel tím pádem moc utrácet za 

reklamu, protože se učinil přístupným. Byl zván do televizních show, byl zván do rádií, 

objevoval se prostě všude. Média za to byla hodně kritizována, že mu zajistila všechnu 

tuto současnou pozornost. Clintonová se mnohem více kontroluje. Tím myslím, že 

nechce moc odpovídat na otázky a chce mít pod kontrolou místa, kde se s ní konají 

rozhovory a kde veřejně vystupuje. Chce totiž vystupovat jen na takových místech, kde 

předpokládá, že k ní budou lidé přátelští. Jde o dva naprosto protichůdné přístupy. 

Má poslední otázka je prostá a zcela se nabízí. Koho Tampa Bay Times podpoří 

v letošní prezidentské volbě? 

Zatím jsme to nikde nedeklarovali, ale podpoříme Clintonovou. Oba dva jsou hrozná 

volba, ale raději Clintonovou. Zdá se, že je alespoň občas důvěryhodnější. Udělala pár 

špatných rozhodnutí, jako v případě těch e-mailů, ale má nepopiratelné zkušenosti. Byla 

ministryní zahraničí, senátorkou, dobře rozumí mnoha problémům a obecně s ní 

souhlasíme v otázkách ekonomiky, zdravotnictví a taky imigrace. Trump je naprosto 

jiný než kterýkoliv kandidát, který se kdy o post prezidenta USA ucházel. S ostatními 

republikánskými kandidáty sice nesouhlasíme, ale netvrdíme, že nevyhovují kritériím, 
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aby se některý z nich stal prezidentem. On (Trump), jeho osobnost, jeho temperament 

a věc,i které říká z něho dělají člověka, kterého za hlavu státu prostě nechcete. 

Zmiňovat to, že s ním nesouhlasíme ve spoustě věcí, pak už snad nemá ani cenu.Tohle 

ale bohužel není kampaň řídící se odlišnými otázkami ohledně vedení státu, tohle je 

kampaň vedená emocemi, povahovými rysy a především tím, komu se rozhodnete věřit. 

A našel by se mezi všemi původními kandidáty někdo, koho byste si uměl 

představit zastávat prezidentský úřad?  

No, v primárkách jsme podpořili Jeba Bushe. Dobře ho známe, je velmi chytrý a rozumí 

důležitým otázkám. Ne vždy s ním sice sdílíme stejný pohled na věc a mnohokrát jsme 

ho i kritizovali, ale pokud bych měl říct, zda bych spal klidně, kdyby byl Jeb Bush 

prezidentem, pak ano.  

Děkuji mnohokrát za rozhovor. 
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Tabulka 1 

Endorsement sta novin s největším nákladem v hlavních volbách
1
 

 

                                                 

1 2016 General Election Editorial Endorsements by Major Newspapers. The American Presidency Project [online]. 1999-2017 [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: http://www.presidency.ucsb.edu/data/2016_newspaper_endorsements.php 

 

Noviny Endorsement pro rok 2016 Endorsement v roce 2012

USA Today Ne Trump Noviny nevydaly endorsement

The Wall Street Journal

The New York Times Clintonová Obama

Los Angeles Times Clintonová Obama

New York Post Noviny nevydaly endorsement Romney

San Jose Mercury News Clintonová Obama

Daily News (New York, NY) Clintonová Romney

Chicago Tribune Johnson Obama

Newsday (Long Island, NY) Clintonová Romney

The Washington Post Clintonová Obama

Chicago Sun-Times Clintonová Noviny nevydaly endorsement

The Dallas Morning News Clintonová Romney

The Denver Post Clintonová Obama

Daily News (Los Angeles, CA) Noviny nevydaly endorsement Romney

The Orange County (CA) Register Žádný z kandidátů Žádný z kandidátů

Houston Chronicle Clintonová Romney

The Philadelphia Inquirer Clintonová Obama

Star Tribune (Minneapolis-St. Paul, MN) Clintonová Obama

Tampa Bay Times (St. Petersburg) Clintonová Obama

The Star-Ledger (Newark, NJ) Clintonová Obama

Honolulu Star-Advertiser Clintonová Obama

The Boston Globe Clintonová Obama

The Atlanta Journal-Constitution

The Arizona Republic (Phoenix, AZ) Clintonová Romney

The Seattle Times Clintonová Obama

Las Vegas Review-Journal Trump Romney

The Oregonian (Portland, OR)

The San Diego Union-Tribune Clintonová Romney

The Plain Dealer (Cleveland, OH) Clintonová Obama

San Francisco Chronicle Clintonová Obama

Pittsburgh Tribune-Review Noviny nevydaly endorsement Romney

Pioneer Press (St. Paul, MN)

Detroit Free Press Clintonová Obama

Milwaukee-Wisconsin Journal Sentinel Ne Trump Žádný z kandidátů

The Sacramento Bee Clintonová Obama

The Tampa Tribune Deník ukončil činnost Romney

Star-Telegram (Fort Worth, TX) Ne Trump Romney

Kansas City Star Clintonová Obama

El Nuevo Dia (San Juan, PR)

St. Louis Post-Dispatch Clintonová Obama

The Salt Lake Tribune Clintonová Obama

Investor's Business Daily (Los Angeles, CA) Noviny nevydaly endorsement Romney

The Baltimore Sun Clintonová Obama

Pittsburgh Post-Gazette Žádný z kandidátů Obama

Orlando Sentinel Clintonová Romney

Sun-Sentinel (Ft. Lauderdale, FL) Clintonová Romney

The Record (Hackensack, NJ) Clintonová Obama

The Indianapolis Star Noviny nevydaly endorsement Žádný z kandidátů

Arkansas Democrat-Gazette (Little Rock, AR) Noviny nevydaly endorsement Romney

Deníky v teritoriích nevydávají endorsement

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají
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The Buffalo News Clintonová Obama

The Columbus (OH) Dispatch Clintonová Romney

Austin American-Statesman Žádný z kandidátů Žádný z kandidátů

San Antonio Express-News Clintonová Obama

The Miami Herald Clintonová Obama

Charlotte Observer Clintonová Obama

Omaha World-Herald Clintonová Romney

The Courier-Journal (Louisville, KY) Clintonová Obama

The Virginian-Pilot (Hampton Roads, VA)

The Hartford Courant Clintonová Obama

The Press-Enterprise (Riverside, CA) Žádný z kandidátů Romney

La Opinión Clintonová Obama

The Cincinnati Enquirer Clintonová Romney

News & Observer (Raleigh, NC) Clintonová Obama

The Oklahoman (Oklahoma City, OK) Žádný z kandidátů Romney

The Detroit News Johnson Romney

The Providence Journal Clintonová Obama

Deseret News (Salt Lake City, UT)

Baton Rouge Advocate

Richmond Times-Dispatch Johnson Romney

Democrat and Chronicle Clintonová Obama

The Fresno Bee Clintonová Obama

The Blade (Toledo, OH) Noviny nevydaly endorsement Obama

Dayton Daily News

The Tennessean (Nashville, TN) Žádný z kandidátů Romney

Tulsa World (2) Žádný z kandidátů Romney

Daily Herald (Arlington Heights, IL) Clintonová Romney

Asbury Park Press Clintonová Obama

The Des Moines Register Clintonová Romney

The Commercial Appeal (Memphis, TN) Clintonová Žádný z kandidátů

Boston Herald Žádný z kandidátů Romney

The Palm Beach Post Clinton | Trump Žádný z kandidátů Žádný z kandidátů

Northwest Indiana Times Žádný z kandidátů Romney

Albuquerque Journal Žádný z kandidátů Romney

The Florida Times-Union (Jacksonville, FL) Trump Romney

Wisconsin State Journal (Madison, WI) Clintonová Romney

Greater Philadelphia Newspaper Group

Arizona Daily Star (Tucson, AZ) Clintonová Obama

The Post and Courier (Charleston, SC) Johnson Romney

The News Journal (New Castle County, DE) Clintonová Obama

The Akron Beacon Journal Clintonová Obama

LNP News (Lancaster, PA) Clintonová Oba kandidáti

Telegram and Gazette (Worcester, MA) Noviny nevydaly endorsement Romney

Lexington (KY) Herald Leader Clintonová Obama

El Paso Times Clintonová Obama

Knoxville News Sentinel

The Morning Call (Allentown, PA)

Rockford Register Times (Rockford, IL) Clintonová Obama

New Haven Register (CT) Clinton | Trump Žádný z kandidátů Obama

The News Tribune (Tacoma, WA) Clintonová Obama

Times Free Press (Chattanooga, TN) Žádný z kandidátů Johnson

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají

Noviny endorsement dlouhodobě nevydávají
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Obrázek 1: Endorsement podporující kandidaturu Abrahama Lincolna
2 

 

  

                                                 

2 New York Times Endorsements Through the Ages [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/opinion/timeline/lincoln-1860.pdf 
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Obrázek 2: Endorsement podporující kandidaturu Dwighta Eisenhowera
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 New York Times Endorsements Through the Ages [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/opinion/timeline/eisenhower-1952.pdf 

 


