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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá institucializovanou mediální podporou, která se nazývá 

endorsement. Jedná se o doporučení politického kandidáta, které média dávají svým 

odběratelům před volbami. Tento mediální produkt je charakteristický zejména pro 

anglosaské mediální prostředí. Autor tak pro sepsání této práce využil 

několikaměsíčního pobytu ve Spojených státech amerických v období před tamními 

prezidentskými volbami roku 2016. Práce z velké míry vychází z rozhovoru s předsedou 

editoriální rady předního floridského deníku Tampa Bay Times Timem Nickensem. 

Teoretická část práce se věnuje persvazivní funkci médií na potenciální voliče a vztahu 

médií k politickým entitám. Mimořádný důraz je kladen na historický kontext 

endorsementu a je nastíněn jeho vývoj od 16. století do současnosti. V analytické části 

práce komparuje několik endorsementů vydaných předními i lokálními novinami 

a popisuje nové fenomény, se kterými se doporučování kandidátů v dnešní době potýká. 

Konečně práce shrnuje nejdůležitější události inkriminovaných prezidentských voleb, v 

jejichž finále se proti sobě postavili Donald Trump a Hillary Clintonová, a analyzuje 

endorsement v audiovizuálních médiích.  



   

Abstract 

This bachelor thesis deals with institutionalized media support, which is called 

endorsement. It is the recommendation of a political candidate that the media give their 

subscribers before the elections. This media product is particularly characteristic for the 

Anglo-Saxon media environment. The author made use of his several-month stay in the 

United States in the run-up to the 2016 presidential election for writing this work. The 

work is in many ways based on an interview with Tim Nickens, the chairman of the 

Tampa Bay Times editorial board. The theoretical part enlightens the persuasive 

functions of the media on potential voters and the relation of media to political entities. 

Particular emphasis is placed on the historical context of endorsement and outlines its 

development from the 16th century to the present days. In the analytical part of the 

thesis is comparation of several endorsements issued by leading and local american 

newspapers and is described new phenomena, with which the endorsements must deal 

nowadays. Finally, the thesis summarizes the most important events of the incriminated 

presidential election and also analyzes the endorsement in the audiovisual media. 
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Úvod 
Podporování, anglicky endorsement, je jev, který není v českých, potažmo 

evropských médiích příliš běžný. Avšak navzdory tomu, že se česká média obecně 

vzato stále snaží udržovat si v politických otázkách objektivní přístup, s narůstajícím 

počtem médií ovládaných vlivnými politiky se některé prvky endorsementu začínají 

pomalu rozvíjet i u nás. Ve Spojených státech amerických má však tento jev hluboce 

zakořeněnou tradici. Otevřené podporování politických kandidátů jednotlivými 

americkými médii tak již neodmyslitelně patří k tamním volbám. Nejinak tomu bylo  

i v amerických prezidentských volbách na konci roku 2016. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou 

endorsementu a demonstrovat ho na příkladu inkriminovaných prezidentských voleb, 

které byly v mnoha ohledech unikátní. Práce se bude blíže zabývat zejména 

endorsementem v klasických médiích, nicméně nahlédne také do médií audiovizuálních, 

ve kterých se endorsement zatím neetabloval v pravém slova smyslu, nicméně lze o něm 

hovořit i zde. Teoretická část práce se zabývá složitým vztahem politiky a médií  

a popisuje principy endorsementu a jejich funkci v mediálním prostředí, dále je zde 

uveden vývoj endorsementu, a to nejen v krátké, avšak hutné americké historii.  

V neposlední řadě jsou zde zhodnoceny i odlišnosti amerického systému, kdy noviny 

obsahují názorovou část s českým, potažmo evropským systémem, kdy se celé médium 

snaží být objektivní. 

Praktická část práce bude zaměřena na již zmíněné prezidentské volby, které se 

ve Spojených státech uskutečnily v roce 2016. Rozebere, jakým způsobem tamní média 

přistupovala k hlavním kandidátům na prezidenta, a na několika příkladech se pokusí 

endorsement demonstrovat.  

Autor přitom bude vycházet zejména z rozhovoru s předsedou editoriální rady 

amerického deníku Tampa Bay Times. Tento rozhovor vznikl pro potřeby této práce  

a bude přiložen v přílohové části. 
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1. Vymezení pojmu endorsement  

Endorsement, jinak též otevřená mediální podpora, je fenomén, který prostupuje 

napříč mnoha disciplínami. Setkáváme se s ním však především v sociálně-vědních 

obrech, které se zabývají komunikací s veřejností. Kromě žurnalistiky samotné se tak 

jev objevuje například i v marketingové komunikaci. Zatímco v žurnalistice je 

endorsement chápán jako veřejná podpora politického subjektu mediální institucí,  

v marketingovém prostředí může jít i o doporučení ve smyslu propagace zboží či služeb. 

Tato práce se však bude zabývat výhradně endorsmentem v mediálním kontextu. 

V anglosaském mediálním prostředí, které je pro tuto práci stěžejní, můžeme jev 

nejjednodušeji popsat jako proces, při kterém médium jako celek otevřeně podpoří 

nějakou politickou entitu, která kandiduje na politický post. Zpravidla se tak logicky 

děje především v předvolebním období. Důležité je rovněž poznamenat, že se přitom 

nejedná o skrytou či jakkoliv podvratnou činnost, kterou by médium chtělo své 

publikum potají zmanipulovat. Vždy je explicitně řečeno, že uvedená politická podpora 

je součástí názorové – subjektivní části novin a nemá nic společného s objektivním 

zpravodajstvím. Díky tomu tak endorsement řadíme na základě typologie předpojatostí 

podle Denise McQuaila do kategorie tzv. angažované podpory - jde tedy o typ vědomé  

a explicitní podpory, která může být vyjádřena „doporučujícím“ článkem nebo 

nepokrytým hájením určitého zájmu. McQuail říká, že by podobná podpora měla být 

vždy zřetelně oddělena od objektivních textů
1
. To platí, protože většina předních 

amerických novin má vždy samostatnou názorovou část. Jak ostatně dokládá Tim 

Nickens, předseda editoriální rady deníku Tampa Bay Times: „Ve většině amerických 

médií je jakási zeď, která od sebe odděluje redaktory píšící zpravodajství  

a novináře píšící část názorovou.“
2
  

Endorsement je charakteristický zejména pro Spojené státy americké, kde se 

média mohou a také mají aktivně zapojovat do politického klání  

a svými příspěvky obsahujícími názory a postoje zaujímat otevřené stanovisko.  

V angloamerickém prostředí je naprosto legitimní, když například noviny vysloví určité 

volební doporučení a chválí či kárají jednotlivé politické představitele. To však může 

fungovat jen tehdy, pokud existuje mnoho médií s rozdílnými názory a stanovisky. 

                                                 
1
 MCQUAIL, Denis. Media performance: Mass Communication and the Public Interest. London: SAGE 

Publications, 1999. S. 193–195.; STREET, John. Mass media, politics and democracy. New York: 

Palgrave, 2001. S. 20–22.   
2
 Rozhovor 1 
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Teze, která platí nejen pro Ameriku, totiž zní, že čím větší různorodost médií, tím lépe 

pro demokracii.
3
 

Toho si jsou Spojené státy jakožto představitel západní demokracie dobře 

vědomy,tamní publikum je tak na endorsement nejen zvyklé, ale v některých případech 

ho dokonce vyžaduje. Podle Nickense volí množství Američanů na lokální úrovni podle 

toho, jakého kandidáta jim jejich tisk doporučí. „Dnes volí spousta 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,“
4
 řekl novinář v rozhovoru s autorem. 

Vzhledem k tomu, že se v těchto zemích jedná zpravidla o podporu politické 

strany, případně politika celým médiem, hovoříme o druhu institucializované 

žurnalistické podpory.  

V českém, potažmo evropském prostředí je situace trochu odlišná, zde se 

médium snaží být jako celek objektivní a roli editoriální redakce zastávají spíše 

komentátoři - tedy jednotlivci, kteří vystupují pod svým jménem, nikoli jménem celé 

redakce, jak je tomu v USA. Díky tomu nejsou endorsementy podepsány (více 

v kapitole 3.1) 

V obou dvou případech se však jedná o tvorbu publicistiky, jejímž cílem je 

hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, mínění a stanovisek k většinou již 

známým faktům, 
5
 stejně jako kontrolu politické moci.

6
 

1.1 Média a politika  

Média a politika jsou dvě odvětví, která jsou spolu provázána takřka od svého 

vzniku. Toto tvrzení se pak dá určitě aplikovat na počátky médií ve Spojených státech 

kde, jak se ostatně dozvíme později v kapitole 2, kde byl jejich vznik podmíněn právě 

příslušností k určitému politickému uskupení a existence média jako takového pak byla 

na onom uskupení závislá. 

Vzhledem k tomu se dá o médiích uvažovat jako o sociální instituci, která 

vstupuje do kontaktu s dalšími sociálními institucemi a ovlivňuje je. Bakalářská práce 

se tak nyní bude nejprve věnovat způsobu, jakým média ovlivňují politiku, neboť 

                                                 
3
 Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 12. ISBN 80-246-0827-8. 

4
 Rozhovor 1 

5
 Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 13-14. ISBN 978-80-246-1899-9. 

6
 Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 12. ISBN 80-246-

0827-8. 
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politika je právě tou sociální institucí, na kterou mají média značný vliv.
7
 Moderní 

formy dominantních politických uspořádání světa, kterými jsou demokracie západního 

druhu či jejich protiklady v podobě různých více či méně totalitních režimů, jsou 

s rozvojem médií neodmyslitelně a těsně svázány a pod jejich vlivem se mění.
8
 Zvláště 

pak nová média, jako je internet a televize, hrají v tomto smyslu významnou roli, 

nicméně ani tradiční média by neměla být opomenuta. Ostatně je to právě v první řadě 

tisk, který se v USA endorsementem zabývá. 

Média bývají považována za hlavní, a v mnoha případech dokonce za jediný 

zdroj poznatků o politice a politicích, kteří se ucházejí o toleranci a především pak 

přízeň veřejnosti při volbách.
9
 Těm mimo jiné bývá bezplatně vyčleněn vysílací čas. „Je 

tedy patrné, že masová média, především televize, mohou rozhodujícím způsobem 

přispět k výsledné účinnosti volebního boje.“
10

 Této skutečnosti si byli političtí 

představitelé vždy dobře vědomi, a tak „stejně jako se v antice řečníci snažili ve svých 

vystoupeních na veřejných shromážděních získat publikum pro svůj názor a záměr, 

usilují dnes o totéž politici v médiích. Proto k základním otázkám, kterými se strany 

zabývají, náleží jejich dlouhodobé a krátkodobé postoje k médiím a strategie vedoucí  

k získání, udržení nebo posílení vlivu na média.“
11

 

Intenzita fenoménu provázanosti obou institucí se v průběhu historie 

samozřejmě různě měnila. Nejvíce se však prohloubila zřejmě se vznikem politických 

stran, kdy se politické entity snažily využít potenciálu médií, vědomy si jejich síly, 

naplno.  

Tento fenomén kulminoval zejména v první polovině dvacátého století. Dnes 

však až na výjimky neexistuje příslušnost médií k politickým stranám a média by měla 

být objektivním tlumočníkem, který jedná ve prospěch společnosti. Normativní 

představa o chování médií v demokratických poměrech je totiž založena na přesvědčení, 

že média jsou schopná poskytnout svým konzumentům nezkreslené informace  

o politickém dění. Základním rámcem této schopnosti má být svoboda projevu, která 

                                                 
7
 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
8 tamtéž 
9
 tamtéž 

10
 Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 12. ISBN 80-246-

0827-8. 
11

 JIRÁK, Jan. Média a politika. [online] Metodický portál RVP. [cit. 2017-04-18] 
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prý zaručuje, že média nemají potřebu upravovat realitu.
12

 Ovšem vzhledem k mnoha 

faktorům, zejména ekonomickým, tomu tak nemusí vždy opravdu být. Nejblíže se 

onomu dokonalému konceptu přibližují média veřejné služby, která jsou financována 

výhradně prostřednictvím koncesionářských poplatků, a jsou tak nezávislá na zisku. 

Proto ale bývají ze strany politiků vyvíjeny značné tlaky, a to legálními i nelegálními 

cestami.
13

 

Soukromá média pak mohou mít situaci o to složitější, poněvadž musí dbát 

zároveň na to, aby byla ekonomicky stabilní – rentabilní, což může občas znamenat 

sledování zájmů svých inzerentů.
14

 Podle Tima Nickense se v americkém prostředí 

jedná o běžnou praxi v souvislosti právě s endorsementem. Deník například může ztratit 

významného inzerenta na základě svého politického doporučení, které se neztotožňuje  

s názorem inzerenta. Ten pak může přestat v daném médiu kupovat reklamní prostor. 

Ačkoliv se to stává i velkým vydavatelským domům, nebezpečné je to zejména pro 

menší média, kde ztráta hlavního inzerenta může být i existenční otázkou
15

. To  

v některých případech může do značné míry ovlivňovat, jak média politické dění 

reprezentují a jakou nastolují agendu (anglicky „agenda setting“).  

Klíčovým prvkem potenciálního vlivu, který média mají na politický život 

společnosti, jakožto i politickou komunikaci, je totiž předpoklad, že média mají 

konstitutivní význam pro formování veřejného mínění.
16

 

1.1.1.  Agenda setting 

Jedna z nejpopulárnějších hypotéza na poli mediální teorie, která se zabývá 

způsobem, jakým média ovlivňují politické chování voličů, je takzvané nastolování 

agendy médii (anglicky „agenda setting“). Podle této teorie mají média moc rozhodovat, 

o čem lidé přemýšlejí, jaké téma je zrovna ve společnosti populární, či dokonce do jisté 

míry upravovat, jaké mají nejen politické postoje. Novináři jsou schopni toho dosáhnout 

tím, že určí, jaký obsah se bude například vysílat v hlavní večerní zpravodajské relaci či 

co umístí na titulní stranu novin. Dále pak mohou ovlivnit přemýšlení lidí tím, jak za 

sebe zprávy kladou. To znamená, že pokud bude negativní zpráva o politikovi X 

                                                 
12

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
13

 JIRÁK, Jan. Média a politika. [online] Metodický portál RVP. [cit. 2017-04-18] 
14

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
15

 Rozhovor 1 
16

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
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umístěna na přední stránky či v na začátek vysílání, lidé ji pojmou za důležitou, ačkoliv 

by ji mohli přehlédnout, případně jí nevěnovat patřičnou pozornost, pokud by byla 

umístěna na méně exponované místo. Tento proces se nazývá „rámcování“ a nemusí se 

vždy jednat jen o řazení zpráv.
17

 Stuart Hall hovoří například o takzvaném 

preferovaném čtení – praktice, při které je autorem sdělení vystavěno tak, aby při jeho 

dekódování došlo k interpretaci zamýšlené právě jeho tvůrcem.
18,19

 Taková sdělení 

často odkazují ke stereotypům či sociálně zakotveným předsudkům.
20

 

Pojem nastolování agendy byl poprvé použit v článku Maxwella E. McCombse  

a Donalda L. Shawa z roku 1972. Z jejich práce je více než patrný vliv endorsementu  

v amerických médiích na nerozhodnuté voliče. Dle výzkumu popsaného vědci  

v inkriminovaném článku se ukázalo, že během předvolební prezidentské kampaně  

v roce 1968 (Nixon vs Humphrey) existovala velká souvislost mezi názory voličů  

a mediálním obsahem. Autoři článku srovnávali jednotlivé změny postojů 

nerozhodnutých voličů v souvislosti s množstvím vycházejících článků, úvodníků, 

komentářů a vysílaných reportáží v lokalitě, kde k průzkumu docházelo. Ukázalo se, že 

pět nejvíce sdělovaných témat objevujících se v médiích bylo zároveň pěti tématy, která 

byla pro voliče důležitá a podle kterých se rozhodovali.
21

 

Teorie nastolování agendy se tak snaží zodpovědět otázku, proč se informace  

o některých tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiná jsou veřejností 

upozaděna a podle jakého klíče se veřejnost rozhoduje, co je závažné a co není. Média 

jsou přitom v tomto procesu stavěna do zásadní role.22 

1.1.2.  Působení médií na potenciálního voliče 

Na základě poznatků z předchozích kapitol je zřejmé, že média mají na své 

publikum, které zároveň zastává roli voličstva, veliký vliv. Doposud se však práce 

zabývala především tím, jak se politika snaží prostřednictvím médií komunikovat  

                                                 
17

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
18

 [EDITED BY STUART HALL . ET AL.]. Culture, media, language: working papers in cultural 

studies, 1972-79. Repr. ISBN 978-041-5079-068. 
19

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7. 
20

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
21

 MCCOMBS, Maxwell E. a Donald L. SHAW. The agenda-setting function of mass media [online]. 

1972 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: 

https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall06/McCombs%20and%20Shaw%20POQ%201972.

pdf 
22

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
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s voličstvem jako celkem, jinak řečeno s větší skupinou potenciálních voličů. Na poli 

mediální teorie však lze hovořit i o účincích médií na jednotlivce. Množství hypotéz 

operujících s tímto termínem se pohybuje na hraně naprosté jistoty, jiné lze naopak 

považovat spíše za domněnky.
23

 

Mediální pedagog James Potter roztřídil jednotlivé představy o působení médií 

na jednotlivce podle toho, jaký domnělý dopad na člověka mají. Rozdělil je do 

následujících kategorií:
24

 

 Vlivy kognitivní povahy - jedná se o jeden z nejpřirozenějších vlivů médií na 

člověka. Kognitivní neboli poznávací působení má primárně edukativní účinek, 

přičemž se může jednat o úmyslný nebo bezděčný proces. O záměrné působení 

se jedná například v případě zpravodajských či dokumentárních pořadů, které 

divák cíleně sleduje, aby se přiučil něčemu novému. K nezáměrnému 

kognitivnímu ovlivnění médiem může potom dojít při sledování filmu určeného 

k relaxaci či pasivním poslechu rádia.  

 Působení ovlivňující postoje se zakládá na tvrzení, že média dokáží svým 

obsahem formovat a rozvíjet názory, postoje a přesvědčení svých konzumentů  

a následně celých skupin. S tímto tvrzením pracuje proces endorsementu  

a z toho důvodu je tento vliv stěžejní i z pohledu této práce i přesto, že se zatím 

nepodařilo tuto teorii dostatečně prokázat. Lze s určitostí říct, že média mají 

enormní vliv na posilování minimálně již stávajících postojů, názorů  

a předsudků a že mohou posílit i celkovou politickou orientaci člověka. Není 

přitom vyloučeno, že média zvládnou formovat postoje zcela nové, proto bývá  

v předvolebních kampaních věnováno mnoho pozornosti nerozhodnutým 

voličům. 

 Působení ovlivňující emoce vychází z empiricky prokázané skutečnosti, že 

média mají moc vyvolat různě silné emocionální odezvy, jako je smutek strach  

a radost. Tyto odezvy se potom liší v závislosti na jedinci, který je mediálnímu 

produktu vystaven.  

 Působení vyvolávající fyziologické reakce souvisí často právě s emocemi.  

V některých případech může docházet ke zvýšenému krevnímu tlaku a zrychlení 

srdečního tepu atp. 

                                                 
23

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 333-337. ISBN 978-80-262-0743-6. 
24

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 335-340. ISBN 978-80-262-0743-6. 
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 Působení na chování může mít za následek napodobování chování viděného  

v médiu. To bývá skloňováno zejména ve vztahu se zvýšenou agresivitou. Kvůli 

těmto neblahým dopadům bývá často také kritizováno nové médium v podobě 

počítačových her, ty mají dle mnoha odborníků obdobně špatný vliv na mládež. 

Zda tomu tak je, se však nepodařilo prokázat. Dlužno zmínit také jev sekundární 

viktimizace, kdy se oběť trestného činu stává objektem zájmu médií a posléze 

veřejnosti. Taková osoba se pak v některých případech může stát cílem dalších 

útoků.
25

 

                                                 
25

 Masová média. JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 

Portál, 2015, s. 335-340. ISBN 978-80-262-0743-6. 
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2. Vývoj endorsementu v historickém kontextu 
Vznik a vývoj endorsementu je spojený především s vývojem stranicko-

politických novin, nicméně již v 16. století můžeme vystopovat nejrůznější publicistické 

letáky s ryze persuasivní funkcí. Tyto pamflety či nejrůznější brožury měly za cíl 

ovlivnit názory svých čtenářů a přesvědčit je, aby jednali v rozporu s dosud 

zaběhnutými náboženskými, sociálními či politickými normami.
26

 

Význam těchto letáků pak výrazně rostl v dobách, kdy se odehrávaly události, 

které výrazným způsobem poznamenaly další běh dějin. Jejich intenzita kulminovala  

s rostoucím napětím ve společnosti, kdy předznamenávaly blížící se střet. Sehrály tak 

zcela zásadní roli při reformaci, Velké francouzské revoluci či právě americké válce za 

nezávislost.
27

 

Princip těchto publicistických letáků se pak snoubil se zpravodajskými novinami 

a z této kombinace vykrystalizovaly stranické noviny. Jejich vznik je spojen zejména  

s Velkou Británií, kde v osmnáctém století definitivně zvítězil parlamentní systém  

a o moc se začaly přetahovat dvě nejsilnější strany: konzervativní Toryové a liberálnější 

Whigové. Obě uskupení mezi sebou zápolila o přízeň voličů, jejichž prostřednictvím 

mohla díky volbám vládnout. Noviny tak začaly zastávat dvě do té doby nevídané 

funkce. Staly se nástrojem konfrontace mezi vládou a opozicí a zároveň začaly fungovat 

jako nástroj komunikace politiky s veřejností.
28

 

Jako přímé předchůdce politického tisku na britských ostrovech lze vnímat 

politické revue, které začaly vycházet v Londýně na přelomu 17. a 18. století. Ve zbytku 

Evropy se politický tisk prosazoval jen velmi obtížně. Jeho kořeny zde tak lze, snad 

s určitým odstupem, spatřit v listech, které velice obezřetně reflektovaly osvícenecké 

ideály.
29

 

2.1 Cesta k endorsementu v USA 

Jak jíž nastínila předchozí kapitola, je zřejmé, že výsadní postavení v rámci 

vývoje žurnalistiky na severoamerickém kontinentu měla právě britská monarchie – 

svrchovaná mocnost, která tamní kolonie držela pevně v rukou téměř sto sedmdesát 

                                                 
26

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 41-50. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9.  
27

 Tamtéž 
28

 Tamtéž 
29

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 60-66. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
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let
30

. Je tedy logické, že se britská kultura v mnohých ohledech otiskla i do identity 

nově vznikajícího státu, a to i se všemi svými klady i zápory, ačkoliv Amerika 

představovala útočiště pro utlačované a persekuované osoby z celé Evropy  

a převládající část obyvatelstva tvořili přistěhovalci z britských ostrovů, kteří si s sebou 

přivezli své zvyklosti a vize. „V Novém světě se lidé již nepohybovali v zaběhnutých 

kolejích tradice, která stanovila úlohu duchovního farmáře a šlechty. [...] Proto byla 

Amerika vůči nové vědě vnímavá“.
31

 

Proto lidé, kteří byli ve zkostnatělé Evropě často stíháni za své pokrokové 

myšlení, představovali pro vznikající federaci nezměrný přínos v téměř všech 

společensko-vědních odvětvích, včetně novinařiny. Amerika se tak stala významným 

strůjcem svobodomyslného přístupu k médiím a stejně jako v mnoha jiných ohledech se 

i zde ve svém důsledku stala později zdrojem inspirace pro zbytek světa. 

2.1.1 Koloniální období  

Noviny, které by si jako primární cíl kladly politicky orientovat svého čtenáře, 

začaly přirozeně vznikat i v britských koloniích za Atlantským oceánem. Prolnutí 

tamních médií (původně tisku) a politiky bylo na severoamerickém kontinentu 

přirozené, byť byl tisk v koloniích ustaven především za šířením britské agendy  

a jakákoliv nezávislá média byla koloniálními místodržícími zprvu potírána. 

Prvním pokusem o neutrální noviny se v roce 1690 staly Publick Occurrences 

Both Forreign and Domestick Benjamina Harrise. Ty však byly po prvním vydání 

koloniální správou zakázány a Harris poslán do žaláře.
32

 

Na první dlouhodobě fungující noviny si tak proto Američané museli počkat až 

do roku 1704, kdy vyšlo první vydání The Boston News-Letter. Tento list byl však stále 

pod dohledem britské správy a každý výtisk musel být schválen samotným 

guvernérem.
33

 O patnáct let později došlo k prvnímu průlomu, začaly vycházet noviny 

The Boston Gazette. Tento list bývá považován za nejvlivnější médium v americké 

                                                 
30

 1607 (Založení města Jamestown, první britské osady v severní Americe - Vyhlášení nezávislosti USA) 
31

 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 52-53. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
32

 EMERY, Michael, Edwin EMERY a Nancy L. ROBERTS. The press and America: an interpretive history of the 

mass media. 9th ed. Boston: Allyn, c2000, s. 22-32. ISBN 0-205-29557-6. 
33

 CARROLL, Glenn R. a Michael T. HANNAN. Density Dependence in the Evolution of Populations of 

Newspaper [online]. Berkeley, CA, 1988 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://digitalassets.lib.berkeley.edu/irle/ucb/text/lb001353.pdf. University of California, Berkeley. 
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historii, poněvadž se později stal hlasem samotné revoluce. Přispívali do něj patrioti 

jako Paul Revere či pozdější signatář deklarace nezávislosti Samuel Adams.
34

 

Velký vliv na vývoj médií v třinácti koloniích mělo i „americké“ osvícenectví. 

Jeho hlavním představitelem je novinář, politik, vynálezce a vědec Benjamin Franklin. 

Za zmínku však stojí také jeho starší bratr James, který roku 1721 založil list The New 

England Courant. Toto médium bylo pro americkou novinařinu zcela zásadní  

a průlomové. Zatímco ostatní vydávali se svolením britských autorit, Jamesi Franklinovi 

se jako prvnímu podařilo vymanit z jejich područí a svůj list vydával i proti jejich vůli. 

Dokázal, že když jsou noviny čtené a dostatečně agresivní v prosazování veřejného 

zájmu, získají podporu potřebnou k ochraně před státní mocí. Tímto James Franklin 

pomohl založit tradici nezávislé editoriální činnosti v americkém prostředí.
35

 

Mladý Benjamin do bratrových novin také přispíval, a tak dopomohl k jejich 

proslulosti. Jeho eseje, ve kterých se vydával za starší vdovu jménem Silence 

Dogoodovou, jsou dodnes považovány za jedny z nejlepších, a to je Franklin napsal 

v pouhých 16 letech.
36

 

Dalším významným působištěm Benjamina Franklina byly noviny The 

Pennsylvania gazette, které se jeho přínosem staly jedním z nejrespektovanějších 

tiskovin té doby. V druhé polovině šedesátých let osmnáctého století pak oba bratři 

Frenklinové velkou měrou přispěli k revolučnímu hnutí, když se stali součástí již 

zmíněného listu Boston Gazette. Ten již tou dobou, po vzoru The New England 

Courant, plně kritizoval koloniální uzurpátory, a pomohl tak zažehnout americkou 

revoluci.
37

 

Jak tenze mezi nacionálními osadníky a britskými royalisty rostla, začala se 

média pomalu štěpit na dvě strany.
38,39

 Po propuknutí americké války za nezávislost tak 

                                                 
34

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 60-66. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
35

 EMERY, Michael, Edwin EMERY a Nancy L. ROBERTS. The press and America: an interpretive history of the 

mass media. 9th ed. Boston: Allyn, c2000, s. 25-32. ISBN 0-205-29557-6. 
36

 tamtéž 
37

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 60-66. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
38

 PASLEY, Jeffrey L. "The tyranny of printers": newspaper politics in the early American republic. 

Charlottesville: University Press of Virginia, 2001. ISBN 08-139-2030-2. 
39

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 133-139. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
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již fungovalo mnoho tzv. stranických novin
40

, které podporovaly buď kontinentální 

kongres, nebo dosavadní britskou koloniální správu.
41

 

Toto rozdělení pak nebylo pro Američany ničím novým, neboť, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 0, v Anglii se tisk podobným způsobem rozděloval mezi stranu 

Toryů a Whigů a britský žurnalistický model byl ve velké míře přenesen i do 

amerického koloniálního prostředí.  

2.1.2 Dlouhé devatenácté století 

Po skončení revoluční války došlo v Americe k velkému rozkvětu novin  

a představitelé nově vzniklé republiky si rychle uvědomili, že to byl právě tisk, který 

hrál v úspěšné revoluci klíčovou roli. Tištěná média tak začala být rychle a intenzivně 

využívána k politické agendě.
42

 Podle toho vypadal i záběr témat, o kterých se  

v tehdejších tiskovinách psalo, a také způsob, jakým se psalo. „Politické strany se 

snažily prostřednictvím novin dosahovat svých cílů. [...] Takže celé noviny pouze 

sdělovaly něčí názory a interpretovaly, respektive zkreslovaly události svou optikou. 

Což nebylo vždy tak docela objektivní.“
43

 

Tou dobou také vytanuly spory o budoucí podobu nově vzniklého státu. 

Většinoví federalisté zastávali názor, že nejlepší bude ustanovit silný federální stát, 

jejich oponenti prosazovali prohloubení demokratických svobod a jejich ústavní záruky. 

Dospělo se tak ke konsenzu, že bude nejlepší založit federaci spojených států v čele  

s voleným prezidentem a federální vládou, zároveň vstoupil v platnost Bill of Rights, 

který definitivně zaručil svobodu tisku a svobodu projevu, přičemž moc k jejich 

případné regulaci držely jednotlivé státy.
44

 

V těchto dramatických časech porevolučního dohadování tak naplno započal 

fenomén stranických novin. K prvnímu významnému použití jisté formy endorsementu 

jejich prostřednictvím došlo na přelomu osmnáctého a devatenáctého století  

v prezidentských volbách roku 1800. Obě nejsilnější politické strany, demokratičtí 

                                                 
40

 Například Virginia Gazette 
41

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 133-139. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
42 

CURRAN, James. Media and power. London: Routledge, 2002. Communication and society series. 

ISBN 04-150-7740-0. 
43

 Rozhovor 1 
44

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 109-139. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
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republikáni a federalisté, již měly svou síť stranických novin,
45

 které na sebe navzájem 

vehementně útočily a podporovaly jednu či druhou stranu.
46

 

Do roku 1830 vykrystalizovaly na území Spojených států dva druhy novin. Jednak 

to byly komerční noviny, jejichž hlavním cílem bylo generovat zisk  

a koncentrovaly se zejména ve velkých městech, převládaly však noviny stranické. Ty 

tiskly zprávy o politickém dění a především názory na něj. Byly obvykle financovány 

přímo politickými stranami či jednotlivými kandidáty oněch stran, jimž byly naprosto 

loajální. V roce 1850 již existovalo 1630 politických novin s cirkulací přibližně jeden 

výtisk na jednoho oprávněného voliče a pouze 83 „nezávislých“ tiskovin. Navzdory 

tomu, že politická agenda byla stále prakticky za vším, co se v novinách psalo, a někteří 

editoři stranických tiskovin byli zároveň i bývalí členové strany, kteří za svou 

přetrvávající loajalitu dostávali lukrativní výhody,
47

  začaly tou dobou vznikat první 

noviny, které vyjadřovaly své politické preference kultivovaným a objektivním 

způsobem. V roce 1841 založil vydavatel a politik Horace Greeley list New York 

Tribune a o deset let později list New York Times.
48

 Ten bývá dodnes považován za 

vzor objektivního média v liberálně-demokratickém zřízení. V roce 1860 na jeho 

stránkách vyšel pravděpodobně vůbec první endorsement
49

, kterým podpořil budoucího 

prezidenta Abrahama Lincolna. 

Pochopitelnou odlišností tehdejšího endorsementu bylo, že začínal charakteristikou 

kandidátovy osoby. „Pan Lincoln z Illinois, dobře známý jako „Starý Abe“, 51 let starý, 

vysoký šest stop a sedm palců, profesí truhlář
50

, má být naším novým prezidentem.“ 

Dnes se něco podobného může zdát úsměvné, nicméně v devatenáctém století, to byl 

jeden z mála způsobů, jak lidem kandidáta představit. 

Nutno však podotknout, že tento článek nebyl ještě endorsementem v pravém slova 

smyslu. Redakce již věděla, že se Lincoln stal prezidentem a tímto článkem se tak 

snažila spíše nastínit, co jeho úřadování přinese. „Je zde mnoho mužů, kteří mají vážné 

obavy z toho, že zvolení republikánského prezidenta
51

 sebou přinese něco zlého. 

                                                 
45

 Anglický originál: „national network of Newspaper“ 
46

 PASLEY, Jeffrey L. "The tyranny of printers": newspaper politics in the early American republic. 

Charlottesville: University Press of Virginia, 2001. ISBN 08-139-2030-2. 
47

 KAPLAN, Richard L. Politics and the American press: the rise of objectivity, 1865-1920. New York: 

Cambridge University Press. 
48

 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 109-139. Žurnalistika  

a komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9. 
49

 Přinejmenším první endorsement listu The New York Times. 
50

 V originále Rail-splitter, jedná se o povolání, při kterém člověk štípal klády na laťky pro stavbu plotů.  
51

 Lincoln byl totiž prvním republikánským prezidentem v historii. 
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Obávají se toho, že jih bude zákonem vyloučen z teritorií, že otroci v kolumbijském 

distriktu budou osvobozeni, že mezistátní obchod z otroky bude zakázán a bude 

provedena velká škála legislativních zásahů do jižanských práv.“ Je tak zřejmé, že 

Lincolnův abolicionismus tehdy u velké části populace budil spíše obavy než 

pochopení. „My však máme velkou důvěru v jeho pacifistický a smířlivý postoj.“
52.53

 

Bohužel se také obavy, že zvolení Lincolna přinese něco zlého, staly předmětné, 

když jeho zvolení vyústilo v občanskou válku. V druhé polovině devatenáctého století 

se postupně začala rýsovat podoba americké novinařiny, potažmo endorsementu 

v podobě, v jaké ji známe dnes. Redakce všech významných novin se rozdělily na 

objektivní, zpravodajskou část a na část názorovou.
54

„Přičemž tímto způsobem to 

funguje přinejmenším posledních sto let. Takže se dá říct, že se endorsement vyvinul na 

začátku 20. století.“
55

 

2.1.3 Zlatá éra endorsementu 

Ve dvacátém století se endorsementu neobyčejně dařilo. Postupně ho začaly 

vydávat všechny velké listy ve Spojených státech. Byla to doba, kdy čtenáři měli důvěru 

v média a tedy i v endorsement. Ten se již plně začal podobat doporučením, která 

noviny vydávají dnes. Názorové části novin se začínají rozšiřovat a postupně v nich 

nacházejí místo nové žánry, jako politické sloupky a komiksy, které vznikají ve 

dvacátých a třicátých letech.
56

 

Unikátní je skutečnost, že většina endorsementů ve válečném a poválečném 

období silně podporovala pouze republikánské kandidáty a nikoliv demokraty.
57

 Byla 

tak přesně opačná situace než, která panuje v současné době. 

Důkazem může být endorsement deníku New York Times z roku 1952, 

ve kterém liberální list podpořil republikána Dwighta Eisenhowera.  

V prvních několika odstavcích jsou vyjmenovány všechny neshody, které 

s generálem Eisenhowerem deník má, deklaruje však, že i tak mu vyjadřuje podporu.  

                                                 
52

 New York Times Endorsements Through the Ages [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 
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 Rozhovor 1 
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Následuje hodnocení demokratického kandidáta. „Když byl guvernér Stevenson 

nominován, pogratulovali jsme demokratické straně k jejich volbě a vyjádřili jsme 

názor, že prokázala dobrý úsudek, když nominovala nejsilnějšího možného kandidáta. 

Toto je stále náš názor a jako nezávislé noviny můžeme říci, [...] že americký lid má 

veliké štěstí, když si v roce 1952 může vybrat z mužů tak schopných a čestných jakými 

jsou Adlai Stevenson a Dwight eisenhower“
58

 

Nutno podotknout, že tehdejší situace byla skutečně opačná. Jak je popsáno 

v kapitole 3.4,, v roce 2016 znamenala podpora jednoho kandidáta, vymezit se 

automaticky proti druhému. Z ukázky rovněž vyplívá, že před 65 lety hovořila média 

o kandidátech s mnohem větší pokorou než dnes. 

Až v druhé půlce článku se redakce v několika bodech věnuje důvodům, proč si 

vybrala Eisenhowera. „Generál Eisenhowe je architektem vítězství největší mezinárodní 

vojenské koalice, která kdy byla vytvořena za účelem sebeobrany. [...] Eisenhower je 

voják a chápe, že ekonomická síla je prerekvizita pro sílu vojenskou“.
59

 

V druhé polovině dvacátého století se však deníky od podpory republikánů 

odvracejí a začínají rovnoměrně podporovat obě hlavní politické strany. Tento stav 

vydržel do dnes. 

                                                 
58

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

Zlatá éra endorsementu skončila. Doba digitální konvergence médií, internetu  

a sociálních sítí mu bezpochyby není nakloněna. Mediální prostředí je přesaturováno 

službami, které suplují dřívější funkci endorsementu, a jakákoli frakce dnes může 

snadno propagovat svůj názor prostřednictvím nových médií. Tento trend, jak se zdá, 

má za následek, že endorsement ve své tradiční formě začíná ustupovat.
60

 Stále se však 

jedná o jeden z pilířů americké žurnalistiky a mnozí vedoucí pracovníci novin považují 

za svou občanskou povinnost pokračovat v jejich produkci.
61

 Nabízí se však otázka, zda 

je dnes stále endorsementu zapotřebí a zda má smysl. 

Téměř sedm z deseti Američanů ve výzkumu Pew Research Center
62

 uvedlo, že 

na jejich rozhodnutí, koho budou volit, nemá endorsement absolutně žádný vliv. 

Některé noviny tak již od endorsementu skutečně upouštějí. Jedním z takových 

případů je například Chicago Sun-Times. Aby své rozhodnutí deník ospravedlnil, vydal 

toto prohlášení: „Výzkum ukázal, že endorsement nezmění příliš mnoho hlasů, zejména 

při důležitých volbách. Dalším důvodem, často zmiňovaným samotnými čtenáři, je, že 

endorsement více než co jiného vyvolává domněnky o skryté zaujatosti novin od první 

do poslední stránky.
63

 

Podle Tima Nickense bývá důvodem i to, že endorsement znamená spoustu 

práce. Redakce jsou stále menší, než bývaly a vyzpovídat všechny kandidáty, aby si 

redaktoři zajistili dostatek informací pro vynesení verdiktu, je časově velmi náročné. 

Navíc bude pokaždé díky jejich stanovisku někdo nešťastný, což se už některým 

novinám 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 

nimi.
64

 

Ze sta amerických novin s největším nákladem jich při volbách 2016 nevydalo 

endorsement hned 26. Padesát sedm se jich vyslovilo pro Hillary Clintonovou a pouhé 
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dva listy otevřeně podpořily Donalda Trumpa
65

 (viz Tabulka 1).V roce 2008 přitom 

endorsement neudělalo deníků 10.
66

 O jistém rostoucím trendu tak skutečně může být 

řeč. 

Za speciální komentář pak stojí deník USA Today. Ten v roce 2016 porušil po 

34 letech svou zásadu striktního nedávání doporučení a endorsement udělal. Nepodpořil 

však žádného z kandidátů, pouze vyslovil jasné ne Trumpovi. Prohlásil: „Ať uděláte 

cokoliv, hlavně nepodlehněte sirénnímu zpěvu nebezpečného demagoga. V každém 

případě volte, jen ne Donalda Trumpa.“
67

 

K podobně mimořádnému rozhodnutí dospěli i redaktoři konzervativně laděných 

listů Cincinnati Enquirer a Arizona Republic, kteří se rozhodli podpořit demokratického 

kandidáta po 126 letech.
68

 

Kdo Donalda Trumpa naopak podpořil, byl list Crusader, hlavní sdělovací 

prostředek Ku Klux Klanu, od jejich podpory se však Trump distancoval.
69

 

V dnešní době roli novin v otázce endorsementu přebírají spíše celebrity. Hillary 

Clintonovou podpořila celá řada známých hollywoodských herců, zpěváků či jinak 

kulturně činných osob. Naproti tomu Trumpa podpořila jen hrstka osobností v čele se 

Sylvesterem Stallonem.
70

 Republikán však prohlásil, že je za nepopularitu u celebrit rád, 

neb jejich náklonnost je pouhá známka elitářství.
71

 

Výsledky voleb také nakonec jasně ukázaly, že masivní podpora médií a celebrit 

může být kontraproduktivní a nezaručuje vždy vítězství. Ukázalo se, že podpora 

Clintonové byla až moc všudypřítomná, což se voličům nakonec zprotivilo. „Za jeden  

z dílků mozaiky jejího volebního neúspěchu je tak možné označit takzvanou reaktanci – 

tlak okolí na určité chování člověka vyburcuje k tomu, aby se vnitřně vzepřel, vzbouřil  

a udělal pravý opak. I proto Trump vyhrál, médiím navzdory. Zásadní otázka tak zní: 
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Mají tištěná média na rozhodování svých čtenářů ještě vůbec nějaký vliv? Bráno 

optikou posledních prezidentských voleb v USA je tento vliv velmi, velmi malý.“
72

 

3.1 Jak vzniká endorsement 

Proces tvorby endorsementu není snadný. K jeho svědomité přípravě je 

zapotřebí nejen mnoha lidí, ale i času a zkušeností. Tato podkapitola si klade za cíl 

seznámit čtenáře s úskalími této disciplíny, a to na základě rozhovoru s předsedou 

editoriální rady deníku Tampa Bay Times
73

 Timem Nickensem. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.1.2, každá redakce většiny amerických novin se 

striktně rozděluje na objektivní, zpravodajskou část a editoriální, názorovou část. 

Produkce endorsmentů je přitom výhradně v rukou redaktorů názorové části. Každá 

názorová redakce má svou editoriální radu, jejíž velikost se liší v souvislosti s tím, o jak 

velké noviny se jedná. Například editoriální rada deníku The New York Times, který 

má náklad přibližně 2 miliony
74

 výtisků, má 16 členů, zatímco rada deníku TBT  

s přibližně šestinovým
75

 nákladem má členů pouze šest.
76

 

Bazálním znakem všech článků vycházejících v názorové části novin je to, že 

nejsou podepsané. „To je proto, že editoriální část by měla být hlasem novin jako 

instituce.“
77

 Nikoliv tedy názorem jednotlivce, nýbrž celé redakce. Proto občas dochází 

k neshodám. V takovém případě má rozhodující slovo předseda editoriální rady.
78

  

K tomu však dochází zřídka, například rada TBT se podle Nickense shodne v 90–95 %. 

Ačkoliv se endorsement spojuje zejména s doporučením kandidáta do úřadu 

prezidenta, daleko častěji se dělá i v případě voleb na posty méně důležité. Od voleb do 

kongresu, přes volbu starosty a členů městské rady, až po všechny ostatní lokální 

pozice, jako je například úřad šerifa.  

Takto například doporučoval severokarolínský deník Winston-Salem Journal 

republikánského kandidáta Richarda Burra do kongresu ve volbách roku 2016.  

 „Burr, předseda senátního výboru pro rozvědku
79

, jenž se dostal do senátu po 

podnikatelské kariéře, je zarputilý konzervativec. Občas mu však nedělá problém 
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postavit se své vlastní straně. Učinil tak například v prosinci, kdy se hlasitě postavil 

proti republikánskému kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi, když Trump volal 

po tom, aby byl všem muslimům zakázán vstup do USA. [...] Věříme, že je 

nejkvalifikovanějším kandidátem.“
80

 

Vybrat toho správného kandidáta ovšem není snadný úkol. Pokud je médium 

liberální, nemůže pouze napsat, že podporuje demokratického kandidáta, a naopak. 

Redakce musí své rozhodnutí podložit přesvědčivými argumenty, proč právě kandidát, 

kterého noviny vybraly, je tím pravým. Samotnému rozhodnutí tak předchází zdlouhavé 

studium jednotlivých uchazečů. V případě TBT je všem osobám na kandidátkách zaslán 

dotazník obsahující otázky zkoumající jejich postoje k základním problematikám, jako 

je zdravotnictví, školství či životní prostředí. Poté jsou v dotazníku otázky osobnějšího 

charakteru, zkoumající kandidátův rodinný stav či jeho trestní minulost. 

Na závěr jsou kandidáti pozváni k interview. To trvá asi hodinu a novináři se 

ptají na podobné otázky, které byly v dotazníku. Po vyhodnocení všech rozhovorů se 

rada musí usnést na konsenzu, nejde přitom o tradiční hlasování, ale spíše o dohodu. 

Některé noviny volí k endorsementu kontroverzní přístup. Pokud žádného  

z kandidátů neshledají vyhovujícím, doporučení zkrátka nevydají. Příkladem mohou být 

listy The Orange County Register, které místo endorsementu vydaly následující 

prohlášení. 

„Je mnoho slov, která mohou popsat prezidentské volby 2016, ale slovo 

bezprecedentní přijde na mysl jako první. [...] Čtenáři se ptali, zda náš list vydá v těchto 

volbách endorsement. Odpověď zní ne. Stejně jako je frustrovaná a názorově 

rozpolcená naše země, ani naše editoriální rada se nemůže shodnout na tom, koho 

podpořit. [...] Není překvapením, že si mnoho voličů myslí, že ani jeden z kandidátů není 

pro oválnou pracovnu vhodný. [...] Konečně, volby vyhraje Trump nebo Clintonová, ale 

ani jeden z nich ani nikdo z jejich vyzyvatelů nevzbuzuje dostatek důvěry, abychom je 

podpořili.“
81
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Nickens tento přístup odmítá s tím, že „voliči si také jednoho (kandidáta) musí 

vybrat a ten někdo nakonec ve volbách vyhraje a bude zastávat veřejný úřad.“
82

 TBT 

tak patří k těm novinám, které endorsement dělají vždy. 

Neexistuje ani žádné pravidlo, podle kterého by liberálněji smýšlející noviny 

musely vždy podpořit demokrata a konzervativnější noviny republikána. Ačkoliv TBT 

zatím pokaždé podpořily demokratického kandidáta na prezidenta, protože se jedná  

o liberálnější médium a s demokratickým kandidátem se spíše shodnou, do kongresu 

často doporučují republikánské uchazeče, protože jsou obvykle lepší než ti demokratičtí. 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, V případě prezidentských voleb 2016 došlo hned 

k několika zvratům, kdy naopaktiskoviny tradičně podporující republikánského 

kandidáta, podpořili Clintonovou. Takovým případem byl i zmíněný deník Arizona 

Republic, který ve svém endorsementu uvedl. 

„Od doby, kdy v roce 1890 začaly noviny Arizona Republic vycházet, jsme nikdy 

v prezidentských volbách nepodpořili demokrata. Nikdy.  To odráží hluboké filozofické 

uznání konzervativních ideálů a republikánských principů. Tento rok je jiný. 

Republikánský kandidát roku 2016 není konzervativní a není ani dost kvalifikovaný. To 

je důvod proč jsme se poprvé v naší historii rozhodli podpořit demokratického 

kandidáta.“
83

 

Tim Nickens ovšem přiznává, že v případě volby prezidenta nemají 

endorsementy tak velkou moc, aby dokázaly výrazně hnout s výsledkem. Jiné je tomu 

na lokální úrovni, tam mají vliv značný.
84

 

3.2 Endorsementy doporučující Hillary Clintonovou 

V nadcházejících kapitolách se bude bakalářská práce zabývat konkrétními 

endorsementy, které byly vydány na podporu Hillary Clintonové. Autor práce se  

v tomto případě rozhodl porovnat doporučení listu The New York Times který 

představuje dominantní americká médium, a listu Omaha World-Herald představujícího 

lokální, konzervativní médium. 
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3.2.1 The New York Times 

Přední americký zpravodajský list The New York Times začíná svůj 

endorsement slovy o tom, že kdyby se konal klasický volební rok, porovnal by oba 

kandidáty na základě jejich přístupu k různým problematikám. Nicméně normální rok se 

nekoná. Standardní porovnávání kandidátů by podle listu bylo nemožné, neboť zatímco 

Clintonová má řadu zkušeností a mnoho pragmatických nápadů, Trump nic konkrétního 

o sobě či svých plánech neprozradil. 

Endorsement však nemá pouze utvrdit podporovatele Clintonové ve správnosti 

svého výběru, má spíš přesvědčit nerozhodnuté voliče, že právě ona je ta správná volba. 

Podle NYT není vhodné argumentovat tím, že Trump je horší. „To nejlepší na 

Hillary Clintonové by nemělo být a také není, že není Donald Trump.“
85

 List napsal, že 

je lepší argumentovat tím, jak je paní Clintonová schopná vypořádat se s výzvami, 

kterým bude Amerika čelit. 

Endorsement NYT je založen na respektu k intelektu, zkušenostem, 

houževnatosti a odvaze Clintonvé, která téměř nepřetržitě pracovala ve státní správě, 

obvykle jako první žena na scéně. Deník dále popisuje, že její příležitostné chyby  

v kombinaci s útoky na její důvěryhodnost zkreslují vnímání jejího charakteru. 

Clintonová je prý jedním z nejhouževnatějších politiků své generace. Posléze jsou 

vyjmenovány všechny její dosavadní úspěchy, kterých v politice dosáhla. 

Článek připomíná, že Clintonová je také bojovnicí za lidská práva a zdraví dětí.  

Deník se Clintonové zastává i v otázkách zahraniční politiky. „Její hlas  

ve prospěch irácké války je sice černou skvrnou, ale na její obranu, raději vysvětlila své 

důvody, než aby se pokusila zapírat a měnit historii.“
86

 Dále prý selhala svým postupem 

v Libyi, nicméně i to je vzápětí opět vyváženo dlouhou řadou jejích úspěchů. 

Až v samém závěru článku je zmínka o emailech madam Clintonové, které jsou 

zde však ve světle nadcházejících událostí přirovnány k problému pro „helpdesk“
87

. 

„Celoživotní závazek řešit problémy skutečného světa kvalifikuje Hillary Clintonovou 

pro tuto práci a země by jí měla nechat začít pracovat,“ píše se v endorsementu na 

závěr.
88
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3.2.2 Omaha World-Herald 

Taktéž Omaha World-Herald
89

 uvozuje svůj ednorsement poznámkou  

o pravděpodobně nejneobvyklejší prezidentské volbě našich životů. Přidává fakt, že celá 

země je rozdělena ve dví a jedna polovina pohlíží na tu druhou s odporem. Článek 

poukazuje na to, že mnoho lidí bude ve volbách hlasovat proti jednomu z kandidátů, 

místo toho, aby hlasoval pro svého favorita.  

Dále endorsement shrnuje podstatné události. Nejprve zmíní zvyšující se státní 

dluh, poté nebezpečnou situaci na Blízkém východě, Obamovu reformu zdravotnictví 

označí za zklamání a připomene rasové nepokoje na mnoha místech USA. 

Podle listu je tak nasnadě obezřetná, nikoliv riskantní volba, kterou představuje 

Hillary Clintonová.  

„Tento endorsement jsme udělali po pečlivém uvážení a s jistou dávkou strachu. 

Pokud bude Clintonová zvolena, bude si muset získat důvěru signifikantního počtu 

Američanů, kteří jsou znepokojeni její e-mailovou aférou a způsobem, jakým se 

vypořádala s krizí v Benghází.“
90

 

Poté jsou shrnuty její dosavadní politické zkušenosti, v jejichž světle je prý lépe 

připravena na funkci prezidenta než Donald Trump. 

„Risk v možném prezidentství Donalda Trumpa je jednoduše moc veliký,“ 

deklaruje deník nakonec.
91

 

3.3 Endorsementy doporučující Donalda Trumpa 

V případě Donalda Trumpa neměl autor s výběrem endorsemntů příliš na 

vybranou. Bakalářská práce rozebere jediné dva endorsementy významnějších deníků, 

které podpořily republikánského kandidáta.  Byly to listy Las Vegas Review-Journal 

a The Florida Times-Union. 

3.3.1 Las Vegas Review-Journal 

„Jsou turbulentní časy“. Tak začíná i první z endorsementů podporující Donalda 

Trumpa. Článek navazuje tím, že stále více Američanů prožívá frustraci a deziluzi  

z politických institucí, které řídí zemi. Podle listu prý lidé chtějí alternativu ke zhoubné 

atmosféře v hlavním městě, kterému dominují politici obohacující se na úkor 
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obyčejných lidí. Článek cituje aktivistku Marianne Williamsonovou, která napsala „jak 

staré věci odcházejí, nová energie přichází“.
92

 

Tento citát prý vystihuje atmosféru před volbami v roce 2016. Článek dále také 

shrnuje veškeré problémy postihující USA, včetně státního dluhu, špatné ekonomiky  

a trpící střední třídy.  

„Hillary Clintonová slibuje vést nás stejnou cestou. Lísá se ke způsobům 

Washingtonu jako přítulná, stará přikrývka“.
93

 Kritizuje endorsement posléze 

demokratku. „Pan Trump místo toho přináší podnikatelskou citlivost a vytrvalé 

odhodlání“.
94

 Článek dále miliardáře chválí za snahu snížit a zjednodušit daně  

a v kontrastu s tím kritizuje Clintonovou, že ta se naopak snaží vzít trilion dolarů  

z veřejné sféry, aby posílila byrokracii. V podobném duchu se nese několik dalších 

odstavců.  

Na závěr se píše, že by bylo moudré, kdyby se Trump naučil pokoře, poněvadž 

jeho výbušnost a nesnášenlivá rétorika mu znepřátelila mnoho voličů. Ovšem i přesto se 

zdá být slibným zdrojem nepohodlí pro privilegované vládnoucí elity.
95

 

3.3.2 The Florida Times-Union 

Druhý deník vyjadřující podporu Trumpovi jde rovnou k věci. „Amerika 

potřebuje probudit a je jenom jeden prezidentský kandidát, který je toho schopen. 

Donald Trump, navzdory všem jeho chybám, je tím nejlepším ke zničení korupce 

washingtonsko-newyorských elit,“ píše se na prvních řádcích endorsementu.  

Noviny přiznávají, že rozhodnutí bylo vyneseno v souladu s pravicově 

konzervativní filosofií, kterou zastává vydavatelství deníku, dodržet tradici však byla  

v tomto případě příjemná povinnost. 

Podle článku jsou republikáni i demokraté součástí establishmentu, ani oni 

netuší, kdo jsou voliči, na které cílí Donald Trump. Podle deníku jsou volby 2016 

revolucí, kterou předpověděli otci zakladatelé. 

Endorsement vyzdvihuje na Trumpovi především to, že říká pravdu, když tvrdí, 

že příliš mnoho pracovních pozic  je přesunuto za hranice USA. Také má mít pravdu  

v tom, že je špatně nastavený imigrační systém, v tom, že daňový systém musí být 
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reformován, a také v tom, že státní dluh je příliš vysoký. Za pravdu jsou označeny  

i Trumpovy výroky, že většina amerických dětí se bude mít hůře než jejich rodiče. 

„Upřímně si myslíme, že Trump nebude pohromou, kterou předpovídají fanoušci 

Hillary Clintonové,“
96

 míní redakce deníku The Florida Times-Union. „Existují dobré 

důvody k tomu se domnívat, že bude úspěšný,“
97

 napsala. Jedním z důvodů má být 

obsazení Mikea Pence do role viceprezidenta. 

Novináři dále poukazují na to, že podle voličů je Amerika na špatné cestě  

a Hillary Clintonová nepřinese změnu. Zaštiťují se přitom výzkumem, podle kterého 

pouhých 19 % Američanů věří současné vládě. „Přiznejte si, že administrativa 

Clintonové by znamenala další 4 roky vyšetřování a clintonismu“.
98

 

Na závěr noviny kontrastují skutečnost, že Clintonová byla v politice celý svůj 

život a přitom jí lidé, kvůli její snaze o tajnost, téměř neznají. Trump naopak svou 

krátkou politickou kariérou voliče inspiruje, protože, jak napsaly NYT, Trump „nechává 

bezmocné lidi cítit se mocně“.
99

 

3.4 Porovnání 

Vybraný vzorek jasně demonstruje, že mezi jednotlivými endorsementy není 

příliš velký rozdíl. Tradičně prodemokratické médium, které je zde zastoupeno deníkem 

NYT, démonizuje Donadla Trumpa a vyzdvihuje kvality své favoritky. Naopak 

konzervativní média, která hájí republikána, kritizují Clintonovou.  

Endorsmenty přitom nejsou téměř vůbec ambivalentní, jinými slovy, připouštějí 

pouze možnost, že je jeden z kandidátů nejlepší a druhý ten nejhorší, neoperují  

s možností, že by oba byli dobčí, ale jeden o trochu více. To může být ovlivněno tím, že 

ani jeden z kandidátů nebyl většinovou veřejností vnímán jako dobrá volba. 

V tomto případě lehce vybočuje deník Omaha World-Herald, který tradičně 

podporuje republikánské kandidáty. Z přístupu redakční rady tohoto média je cítit 

rozvaha a nejistota z učiněné volby. Zatímco rozdíl v endorsementech podporujících 

Trumpa je mizivý, mezi doporučeními demokratky je rozdíl patrný. S jistotou se však 

dá říci, že pokud by byla srovnána dvě tradiční liberální média, jejich endorsementy by 

se rovněž příliš nelišily. 
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Rozdílem stylistického charakteru je také to, jak které médium ve svém 

endorsementu otálí s uvedením jména svého favorita. Prorepublikánské noviny mají 

sklon uvést jméno hned na začátku, zatímco prodemokratická se snaží čtenáře napínat. 

Všechna média se však shodují na tom, že volby 2016 byly neobvyklé.  

 

3.5 Vliv nových médií 

 

Velkým specifikem voleb roku 2016 se bezesporu stala nová média, respektive 

sociální sítě. Kandidát, který si je dokázal podmanit, měl ve finále rozhodující výhodu, 

kterou proměnil ve svůj úspěch. Téma nových médií a jejich role při prezidentských 

volbách by vystačilo na samostatnou bakalářskou práci, autor tak v této kapitole 

fenomén pouze nastíní v souvislosti s podporou kandidátů. 

Zatímco při volbách v roce 2000 měla hlavní slovo stále tradiční média, již   

o 4 roky později začaly vznikat první názorové weby a blogy. „Politické komentáře tak 

už nebyly výsadou politiků nebo novinářů, ale svůj názor na internetu běžně 

vyjadřovaly desetitisíce uživatelů.“
100

 

Tento počet přirozeně rostl a volby v roce 2008 již naplno ovládla nová média, 

zejména pak Twitter. Ve volbách v roce 2016 již byly hojně využívány všechny sociální 

sítě v čele s Facebookem, twitterem, instagramem, snapchatem a dalšími. 

Zásadní roli opět sehrál Twitter, který naprosto ovládl Donald Trump. Tato 

sociální síť má zhruba 300 milionů uživatelů
101

 a novináři si ji zvykly používat jak zdroj 

informací pro své články. Donadu Trumpovi se tak dařilo svými kontroverzními výroky 

plnit titulní strany novin, aniž by musel utrácet finance za reklamu.
102

 

Ukázalo se však, že sociální sítě často zkreslují realitu, protože napomáhají  

k vytváření takzvaných sociálních bublin. Namísto objektivního přijímání obou stran 

tak „raději klikáme na příspěvky, které posilují náš existující názor, což je známý 

koncept. Stejně tak je známo, že lidé mají tendenci více věřit zprávám, které potvrzují 

jejich již existující názory, které navíc často zcela nekriticky přijímají.“
103
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Nelze opomenout ani klasické internetové servery, které se snaží o objektivní 

zpravodajství. Je však otázkou, zda tyto zpravodajské servery nejsou ze své podstaty 

neobjektivní, protože se svou agendou obvykle přiklání k jedné, či druhé straně. Podle 

některých názorů je tedy bezpředmětné, aby tato média dávala doporučení, vzhledem k 

tomu, že celá jejich publikace je de facto jeden velký endorsement.
104

 

Internetová média mají v mnoha případech na svědomí také takzvané hoaxy, 

tedy falešné zprávy. Americký server BuzzFeed news poukázal na skutečnost, že  

v exponovaném období těsně před volbami mělo na Facebooku 20 nejpopulárnějších 

falešných zpráv větší dosah než 20 nejrozšířenějších zpráv založených na pravdě. 

Všechny nejrozšířenější hoaxy byly ve prospěch Trumpa, což mohlo mít nepochybně 

vliv na výsledek voleb.
105
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4. Americké prezidentské volby 2016 
 

Americké prezidentské volby roku 2016 byly v mnoha ohledech unikátní. „Analytici, 

média i značná část voličů byli z vítězství realitního magnáta doslova otřesena, protože 

tuto variantu nikdo nepřipouštěl“
106

. Zásadní proměnou prošly také předvolební 

kampaně, které se v Americe staly jistou formou zábavy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 

jde o reality show, který a má s politickou kampaní pramálo společného,  jedná se o 

dopředu dobře promyšlený kalkul v jehož pozadí stojí marketingoví experti. Jde totiž 

především o hru na emoce voličů, jejichž prostřednictvím s nimi lze žádoucím 

způsobem manipulovat.
107

 

Přestože je stále důležité zaměřit pozornost na klady kandidáta, jeho osobní život 

a příbuzné, je v posledních letech čím dál více kladen důraz na očerňování a 

diskreditování konkurenta. Na pošpinění protikandidáta v očích voličů bývá vynaložena 

enormní část finančních prostředků kampaně, a dokonce více než polovina všech 

předvolebních projevů a výstupů v médiích se stává střelnicí, kde se do sebe kandidáti 

strefují a pomlouvají se místo toho, aby se zabývali politikou. Nejedná se tak již nadále 

o polemiku s kritikou politických názorů protistrany, nýbrž o útoky osobního 

charakteru.
108

 Tento neblahý fenomén nabyl ve volbách 2016 naprosto nové dimenze. 

Nově však na sebe neútočili pouze kandidáti mezi sebou, jak bylo relativně 

zvykem i v předchozích volbách, nově kandidáti, zejména pak Donald Trump, útočili na 

média a ta na ně. „Trump se nelichotivě vyjadřoval jak k jednotlivým titulům, tak i na 

účet konkrétních novinářů.“
109

 Šlo o vskutku nebývalé volby. 

4.1 Paradoxní politický systém 

 

Americký prezident Donald Trump zvítězil ve volbách i přesto, že získal o téměř 

tři miliony hlasů méně než jeho soupeřka Hillary Clintonová. Zejména v souvislosti 

 s tímto faktem přichází často téma nesrozumitelnosti amerického volebního systému, 
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který je vskutku poněkud sofistikovaný, na přetřes, především jde-li právě o volbu do 

nejmocnějšího úřadu na světě.
110

 

Tato kapitola se tak do volby prezidenta Spojených států amerických pokusí 

vnést světlo a objasnit i to, jak mohl kandidát s menším počtem obdržených hlasů 

nakonec zvítězit. 

V první řadě je třeba vyvrátit běžně zaběhnutý omyl, dle kterého je prezident 

USA volen přímo, ve skutečnosti tomu tak není. Přestože lidé mají na volebních lístcích 

jména kandidátů, pro které hlasují, prezident je volen nepřímo, a sice sborem volitelů 

(Electoral College).
111

 Občané tak tedy spíše volí prostředníky – volitele, kteří 

prezidenta zvolí za ně.
112

 Zde nutno podotknout, že ačkoliv se volitelé téměř vždy 

hlasem lidu řídí, není to jejich povinnost a již se skutečně v průběhu historie stalo, že se 

někteří z nich výsledky voleb neřídili, nikdy to však neovlivnilo vítězství jakéhokoliv 

kandidáta.
113

 

Každý stát federace má určitý počet volitelů, který zhruba odpovídá počtu 

obyvatel daného státu. Dá se tedy říct, že v USA neprobíhají jedny prezidentské volby, 

nýbrž hned 50 – v každém státě zvlášť. Uplatňuje se přitom většinový systém, takže 

kandidát, který obdrží nejvíce hlasů, získá zároveň hlasy všech volitelů v daném státě. 

Jedinými výjimkami jsou státy Maine a Nebraska, kde se volitelé mohou dělit  

v poměru.
114

 

Vzhledem k tomu, že některé státy USA jsou výrazně menší či méně obydlené 

než jiné, byl každému státu přiřknut základní, minimální počet tří volitelů. Další tři 

volitele pak na základě XXIII. dodatku Ústavy
115

 Spojených států získal i District of 

Columbia
116

. Teprve až zbývající delegáti nad základní tři jsou rozdělováni ve 

spravedlivém poměru. Z toho vyplývá, že malé státy jsou zvýhodněny na úkor těch 

velkých, které jsou naopak podreprezentovány. „Jeden hlas voliče Vermontu má tak 
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stejnou váhu jako tři voliči v Texasu, a jeden volič z Wyomingu má stejnou váhu, jako 

čtyři voliči z Kalifornie.“
117

 

Kolegium volitelů čítá dohromady 538 členů, a pokud některý z kandidátů 

dosáhne nadpoloviční většiny, tedy více jak 270 hlasů, stává se prezidentem. V případě, 

že se přes tuto hranice žádný z kandidátů nedostane, rozhodne dle Ústavy o budoucím 

prezidentovi sněmovna reprezentantů.
118

 

 Primární volby známe dokonce i z českého prostředí, naposledy jsme zde byli 

jejich svědky před krajskými a senátními volbami na podzim roku 2016. Většina 

zdejších politických uskupení volila v rámci vnitrostranických voleb vhodné 

kandidáty do nadcházejících voleb. Primární volby, které byly více na očích, 

uspořádala ODS před první přímou prezidentskou volbou roku 2013, za 

prezidentského kandidáta byl za ODS zvolen Přemysl Sobotka.  

V americkém prostředí rozlišujme především tři druhy primárních voleb. První 

jsou primární volby tajné, neboli uzavřené, ve kterých smějí volit pouze členové 

strany
119

, od kterých se vyžaduje místopřísežné prohlášení, že budou volit 

kandidáty patřičné strany. Dalším druhem jsou primárky otevřené, kterých se 

mohou účastnit všichni voliči bez ohledu na jejich politickou příslušnost, vždy 

však mohou hlasovat pouze v rámci jedněch stranických primárek. Poslední 

variantou jsou primárky nestranické, při kterých mohou lidé hlasovat pro 

kandidáty jakékoliv strany. Existuje i mnoho variant, které výše popsané druhy 

kombinují. Konkrétní pravidla se liší stát od státu a každá strana si může sama 

vybrat, k jaké alternativě se přikloní. 

Relativně často také dochází k tomu, že je jméno prezidentského kandidáta 

známé ještě před konáním konventu – stranického sjezdu, na kterém se oficiálně 

nominuje kandidát s největším počtem hlasů z primárních voleb. K tomu může 

dojít, pokud některý z kandidátů získá tzv. automatickou nominaci. Ve volbách 

roku 2016 tak v případě demokratické strany musel kandidát získat 2383 

delegátů, aby na automatickou nominaci dosáhl. Hillary Clintonová však získala 

pouze 2205 a na svou nominaci tak musela počkat až na demokratický konvent, 
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kde se rozhodovalo mezi ní a Berniem Sandersem.
120

 Naproti tomu republikán 

Donald Trump získal celých 1543, což bylo o 306 více, než kolik bylo zapotřebí, 

a automatickou nominaci tak získal.
121

 

Mechanismus primárních voleb však nezabezpečuje navrhování či výběr 

populárních kandidátů. V roce 1976 se stal prezidentem James Carter, který byl 

napříč Spojenými státy vesměs neznámý, s výjimkou Georgie, kde působil jako 

guvernér.  

V demokratických primárkách tak získal pouhou 5% podporu voličů.  Nicméně 

i to mu stačilo, aby se do sekundárního duelu probojoval a nakonec zvítězil.
122

 

 Konventy - Jak již bylo řečeno, významnou součástí prezidentských voleb jsou 

takzvané konventy. Jedná se o celostranické sjezdy konající se na konci června, 

na kterých se strana oficiálně vysloví pro podporu svého kandidáta. Jedná se 

o velkou show, která je patřičně pokrývána médii. Vítězní kandidáti jsou z 

primárek dopředu obvykle dobře známi. Teprve na sjezdu jim však je slavnostně 

udšlena oficiální kandidatura.  

Zajímavostí konventů pak je to, že se jich neúčastní pouze řadoví delegáti, nýbrž 

i takzvaní „superdelegáti“. Jde o prominentní členy stran, „kteří nejsou vázáni 

výsledky primárek, a mohou tedy silně ovlivnit výslednou prezidentskou 

nominaci. K tomu může dojít především v případě, kdy žádný z kandidátů nezíská 

automatickou nominaci.“
123

 

Teprve po oficiálním oznámení kandidátů na konventu začíná intenzivní část 

předvolební kampaně, během které se uchazeči o post prezidenta snaží 

přesvědčit voliče zejména v takzvaných „swing states“, tedy těch státech, ve 

kterých jednou vyhraje demokrat, jindy republikán. Typickým příkladem 

takového státu je Florida. 

To má vliv i na floridská média, na která je ze strany prezidentských kampaní 

kladen větší důraz. „Nutí nás to cítit se více zodpovědnými a opatrnými za to, 
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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,“
124

 

řekl Tim Nickens o endorsementu ve swing state. 

V jasně demokratických nebo republikánských státech se prezidentští kandidáti 

příliš nezdržují, protože je to mrhání financemi, časem a lidským potenciálem, 

což si žádná kampaň nemůže dovolit. „Skutečný boj o amerického prezidenta se 

tak odehrává zhruba na 1/5 území USA.“
125

 

 Paradox – 22 %  Ve zmíněném případě stačilo prezidentu Carterovi v 

primárkách pouhých 5 % hlasů. Samotné hlavní volby mohou být ovšem 

podobně zrádné. Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, doposud poslední 

prezidentské volby se zařadily po bok těch, ve kterých vyhrál kandidát s menším 

celkovým počtem hlasů. K tomu stát se prezidentem je zapotřebí získat 

minimálně 270 volitelů. Zde však vniká velký paradox, neboť to není to samé, 

jako získat většinu hlasů. Může totiž nastat bizarní situace, kdy ke zvolení stačí 

pouhých 22 % hlasů voličů. „Stačí získat nejmenší možnou většinu ve velkém 

množství malých států, které mají neadekvátně velký počet volitelů, a naopak 

zcela propadnout v několika málo lidnatých státech. Kýženou nadpoloviční 

většinu volitelů je skutečně možné získat, ačkoli 78 % voličů hlasovalo proti 

kandidátovi.“ 
126

 

4.2 Klíčové momenty v průběhu voleb 

 Útoky v Orlandu  Mrzutou událostí, která přímo zasáhla do politického dění, 

byl červnový útok na gay bar v Orlandu. Florida se tak opět stala centrem 

pozornosti, tentokrát však poněkud nechtěné. Při teroristickém činu zahynulo 49 

lidí a dalších minimálně 53 bylo zraněno.  

Toto bezprecedentní napadení amerických občanů vzbudilo veliký strach  

z islámského terorismu, neboť se strůjce masakru přihlásil k takzvanému 

islámskému státu. Tato skutečnost eminentně podpořila Trumpovu 

protiimigrační a islamofobní rétoriku a vyprovokovala ho k ještě agresivnějším 

výrokům. Na svém twitterovém účtu publikoval, že „měl pravdu ohledně 
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radikálního islamismu“
127

, a vyzval prezidenta Obamu k rezignaci kvůli přílišné 

politické korektnosti. Trump rovněž vzpomenul svůj starší výrok o zákazu 

vstupu do USA všem muslimům, který trochu překvapivě zmírnil a aplikoval ho 

pouze na muslimy ze zemí, které bezprostředně ohrožují Spojené státy  

a jejich evropské spojence.
128

 

Brutální útok v Orlandu motivovaný ISIS, podobně jako útoky v Paříži nebo v 

San Bernardinu, se otiskl i do veřejného mínění voličů. Bezpečnost začala hrát 

rázem důležitější roli a Trump z nastalé situace – strachu dokázal poměrně těžit. 

Hillary Clintonová se tématem rovněž intenzivně zabývala a snažila se podpořit 

jak menšinu homosexuálů, tak muslimů. 

Masakr měl tak významný vliv na atmosféru ve společnosti, že na několik týdnů 

zcela ovlivnil předvolební kampaně. Reakce na útoky médii rezonovaly po 

zbytek měsíce června.
129

 

 Prezidentské debaty  S blížícími se volbami rostlo i napětí mezi oběma 

kandidáty. To zpravidla eskalovalo během tradičních předvolebních 

prezidentských debat. Ta první se konala 16. září a sledovalo ji 84 milionů 

diváků, což znamenalo dosavadní rekord. 

Hlavním tématem debaty se stalo bohatství obou kandidátů. Zatímco Trump ho 

dával na odiv jako důkaz své podnikatelské zdatnosti, která měla korespondovat 

i s jeho zdatností politickou, Clintonová se v tomto ohledu snažila být 

skromnější a oslovila tak tímto přístupem i voliče z nižších tříd. Clintonové se 

pak podařilo Trumpa přetlačit výrokem, že zatímco on se do svého bohatství 

narodil, ona si se svým manželem musela všechno vybojovat, tak jako tisíce 

jiných Američanů žijících americký sen. 

Další ikonickou záležitostí první debaty se stalo republikánovo popotahování. 

Ani jeho sebelepší výmluvy tak nezabránily tomu, aby se sestřih z tohoto jeho 
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nešvaru nestal hitem internetu.
130

 Nejen proto byla tak médii za celkovou vítězku 

označena spíše Clintonová.
131

 

Druhá debata, konající se začátkem října, nepřinesla výraznou změnu. Také se 

řešilo bohatství obou kandidátů a v zásadě se stejným výsledkem. Kromě toho 

ovšem došlo i na skandální kauzy obou kandidátů, o kterých bude řeč na konci 

této kapitoly. 

Přestože měla tato debata menší sledovanost než ta předchozí, nakonec se stala 

nejdiskutovanější na Twitteru. Tomu bezesporu přispěly i Trumpovy výroky, že 

pokud vyhraje, nechá Clintonovou zavřít do vězení.
132

 

I přes nespočet osobních výpadů skončila druhá debata poměrně smířlivě a za 

vítězku byla opět prohlášena Clintonová.
133

 To Trumpa, stejně jako klesající 

preference, nenechalo chladným a na výsledek reagoval prohlášením, že 

demokratka bere drogy, a nemělo by jí tak být dovoleno kandidovat.
134

 

Třetí a poslední debata se nesla v duchu té druhé. Opět se řešily skandály obou 

kandidátů a opět Donald Trump překvapoval kontroverzními výroky. Tentokrát 

si nejvíce pozornosti vyžádalo jeho prohlášení, že neví, jestli bude respektovat 

výsledky voleb.
135

 Po debatě jeho syn tento výrok korigoval s tím, že výsledky 

respektovat bude, pokud budou poctivé, tedy pokud Trump zvítězí.
136

 

Za vítěze třetí debaty byl nakonec překvapivě vyhlášen Donald Trump
137

, a to 

i přesto, že nedostal tolik prostoru jako jeho oponentka. Ačkoliv se ukázalo, že 

během debaty skočil Clintonové do řeči 37x a moderátorovi 30x, v konečném 

součtu Clintonová mluvila o 6 minut déle. To Trump obratně využil ve svůj 

prospěch a použil to jako důkaz, že jsou média proti němu zaujatá. 
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Argumentoval i tím, že ho ze sta největších novin ve svém endorsementu 

podpořily pouhé dva tituly
138

, viz kapitola 4 a Tabulka 1. 

 Aféry „Pussygate“ a e-maily  Předvolební kampaně obou kandidátů byly 

opředeny mnoha skandály. Každý  z nich však měl jeden, který převyšoval ty 

ostatní. Hillary Clintonová na sebe strhla nechtěnou pozornost kvůli kauze s e-

maily. Vše začalo v úterý 3. března 2015, kdy vyšel v deníky The NewYork 

Times článek „Hillary Clintonová používala během svého působení na 

ministerstvu výhradně svůj soukromý e-mail“.  

Ukázalo se, že Clintonová v době, kdy zastávala pozici ministryně zahraničí, 

používala svůj soukromý e-mail namísto pracovního, který jí byl přidělen 

úřadem. Bylo to prý proto, že její tehdejší telefon neumožňoval oddělit pracovní 

a soukromou korespondenci, a tak si vše nechala posílat na soukromý mail. Díky 

tomu však také mohla kontrolovat, které e-maily jsou její soukromé, které 

pracovní, k archivaci či veřejné dokumentaci. 

Když potom Clintonová svůj úřad opouštěla, měla předat k archivaci veškeré 

pracovní emaily. Pověřila tak své asistenty, aby její poštu roztřídili a archivovali 

ty e-maily, které považují za pracovní, a ty ostatní smazali. Jednalo se celkem asi 

o 60 tisíc emailů a tímto způsobem mohlo dojít ke ztrátě přísně tajných 

informací z e-mailů, které její spolupracovníci špatně vyhodnotili.
139

 

V průběhu předvolební kampaně se případem začala zabývat i FBI, vyšetřovala 

především to, zda bývalá ministryně odevzdala všechny e-maily, co měla. 

V červenci 2016 došli vyšetřovatelé k závěru, že Clintonová několik tisíc mailů 

neodevzdala, ovšem jednalo se o nedbalost, nikoliv o úmyslné zatajování 

informací. 

„Pro Clintonovou to byla nesporná úleva a možnost věnovat se naplno 

prezidentské kampani. Na výsledek vyšetřování FBI se mohla během dotazování 

na e-mailový server (tato otázka samozřejmě z veřejné debaty nezmizela) kdykoli 

odkázat. O to výrazněji proto Clintonovou muselo zasáhnout, když dne 28. října 

poslal James Comey, šéf FBI, překvapivý dopis adresovaný členům amerického 

Kongresu. Informuje v něm o tom, že se v FBI dozvěděli o existenci e-mailů, 
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které by se mohly vztahovat k případu Clintonové.“
140

 Lze se dost dobře 

domnívat, že vzhledem k tomu, jak krátkou dobu před volbami se událost 

odehrála, mohl tento dopis Clintonovou výrazně poškodit. 

V případě Donalda Trumpa šlo o aféru, které se později začalo přezdívat 

„Pussygate“
141

. Ta se stala i jedním z hlavních témat druhé a částečně i třetí 

prezidentské debaty. 

V této kauze šlo o nahrávky, ve kterých se republikán velice nelichotivě 

vyjadřoval o ženách. Server Washington Post totiž zveřejnil nahrávky z roku 

2005, které vznikly při natáčení pořadu Access Hollywood, ve kterém Trump 

účinkoval. Miliardář se mimo záběr, avšak se zapnutým mikrofonem, 

moderátorovi pořadu svěřil, že si ve společnosti krásných žen nemůže pomoci a 

ihned je začne líbat. Ty mu prý všechno dovolí, protože je celebrita a může si s 

nimi dělat, co chce. Na to konto Trump řekl onu inkriminovanou větu, která 

později pojmenovala celou kauzu: „grab them by the pu**sy“. 

Nahrávka zdvihla vlnu nevole nejen u Trumpových odpůrců, ale i u dosavadních 

loajálních členů Republikánské strany. Když byl Trump poté vyzván k tomu, 

aby celou kauzu vysvětlil, vše smetl ze stolu s tím, že se jednalo o vychloubačné 

mužské řeči, které se musí brát s nadhledem.
142

 

„Tento skandál se však pro Trumpa nestal skandálem v pravém slova smyslu tak, 

jako tomu bylo v případě e-mailové kauzy u Clintonové. Jeho voliči mu všechny 

prohřešky odpustili možná právě proto, že zapadaly do image 

antiestablishmentového kandidáta, který skutečně přinese změnu.“
143
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4.3 Kandidáti 

O post prezidenta se ve volbách roku 2016 ucházelo celkem 11 hlavních 

kandidátů, z čehož značnou převahu měli ti republikánští. Zatímco za demokraty se  

o úřad ucházeli 3 lidé, za republikány jich bylo 8. Za demokraty to byli: Hillary 

Clintonová, Bernie Sanders a Martin O’Malley, za republikány: Donald Trump, John 

Kasich, Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson, Jeb Bush, Chris Christie a Carly 

Fiorinová.
144

 

Následující dvě kapitoly se budou věnovat Donaldu J. Trumpovi a Hillary 

Clintonové – dvěma kandidátům, kteří vzešli vítězně z primárních voleb, a utkali se tak 

spolu v závěrečném duelu. 

4.3.1 Donald Trump 

 

Donald John Trump byl nepochybně velmi nekonvenční kandidát, jehož 

vítězství předpokládal jen málokdo. Úmysl ucházet se o prezidentský úřad oznámil 16. 

června 2015, ačkoliv do role prezidenta byl stavěn již mnohokrát v minulosti, zejména 

média si s touto myšlenkou pohrávala, avšak především v duchu recese – jak dokládá 

jeden díl slavného amerického seriálu Simpsonovi.
145

 

Trump byl do primárek nominován dokonce již v roce 2012, tehdy však 

kandidaturu odmítl a podpořil Mitta Romneyho. Přestože nikdy nezastával žádnou 

politickou funkci, velice známou se stala jeho stranická nestálost. Ač kandidoval za 

Republikánskou stranu, do konce osmdesátých let byl demokratem, v devadesátých 

letech republikánem a na konci milénia se stal členem téměř neznámé reformní strany. 

Mezi lety 2001 až 2009 byl opět členem strany demokratické, aby se posléze vrátil 

k republikánům, kterým prozatím, s krátkou přestávkou, kdy vystupoval jako nezávislý, 

zůstává věrný.  

Dá se tak spekulovat o tom, že ačkoliv kandidoval za republikány, ve skutečnosti 

republikánem v pravém slova smyslu nikdy nebyl. Z toho důvodu se během své 

kandidatury často potýkal s nevolí nejen demokratů, ale i republikánů, jejichž 

establishmentu se vymykal. Trumpův boj proti onomu establishmentu se nakonec stal 

jedním z hlavních symbolů jeho kampaně. 
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„Klíčovým mottem kampaně se stalo Make America Great Again, což je spojení, 

které navazovalo na kampaň Ronalda Reagana z roku 1980.“
146

 K tomuto uznávanému 

prezidentovi osmdesátých let bývá Trump přirovnáván a mnozí si od jeho zvolení 

slibovali nastolení nové zlaté éry USA, která panovala právě za prezidenta Reagana. 

Trumpovým spolupracovníkům se obecně podařilo postavit celou kampaň na 

prostých populistických heslech, která byla lehce zapamatovaná a chytlavá. Kromě již 

zmíněného stěžejního motta to byla hesla jako „Build the Wall“, „Lock her up!“  

a „Drain the Swamp!“. Tato hesla odkazovala ke stavbě zdi na hranici s Mexikem, 

zatčením Hillary Clintonové kvůli kauze s e-maily a boji se zmíněným 

establishmentem, který Trump přirovnával k bažině. 

Jednalo se tak paradoxně o odkazy na Trumpovy skandální výroky, kterými se 

snažil šokovat veřejnost. Kromě samotné výstavby zdi na hranicích s Mexikem, což 

byla zřejmě nejzvučnější kontroverze, která jeho kampaň provázela, byl Trump na 

základě svých výroků často obviňován i ze sexismu. 

Miliardář se však hájil tím, že není ani xenofob ani sexista. Na politickou 

korektnost jen nemá čas a označil ji za slabost a chybu.
147

 

Donald J. Trump se nakonec přesto stal 45. prezidentem Spojených států 

amerických. 

4.3.2 Hillary Clintonová 

Hillary Diane Rodham Clintonová se stala první dámou v historii USA, která  

v době mandátu svého manžela sama zastávala politickou funkci. V roce 2016 si málem 

zajistila o poznání významnější prvenství, mohla být první ženou v čele Spojených 

států. Clintonová směřovala k ambiciózním cílům již od mládí. Vystudovala práva na 

prestižní univerzitě Yale a k vysoké politice se dostala již v 27 letech při vyšetřování 

dokumentů v kauze Watergate. 

Při prezidentské kampani roku 1992 demokratka zastávala roli nejbližšího 

politického poradce svého manžela Billa, kterému se tak s její pomocí podařilo volby 

nakonec vyhrát. Ovšem i sama Hillary měla vysoké politické ambice. Nicméně, 
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„zatímco v oblasti podpory manželovy kariéry byla nadaná, jako politička vždy působila 

odtažitě a jaksi bez emocí.“
148

 

Pomalu tak sbírala cenné zkušenosti nejprve za manželova úřadu jako 

předsedkyně pracovní komise pro reformu zdravotnictví a od roku 2000 jako senátorka. 

O úřad nejvyšší se pokusila zabojovat již v roce 2008, tehdy ji však  

v primárkách porazil outsider Obama. Za jeho vlády zastávala Clintonová úřad 

ministryně zahraničí. Své naděje na post prezidentky však nevzdala a již v roce 2013 

vznikla platforma „Ready for Hillary“, které jí měla zajistit vítězství v dalších volbách. 

Clintonová se rozhodla Obamovým úspěchem inspirovat. „Převzala tak kromě 

jeho know-how také předsedu kampaně Johna Podestu nebo hlavního stratéga pro 

předvolební průzkumy Joela Benensona.“ Témata její kampaně také nevybočovala od 

těch tradičně demokratických, jako je zdravotnictví, školství a v poslední době velmi 

zdůrazňované téma bezpečnosti a boje proti terorismu. 

Clintonová tak bývá uváděna, díky svým bohatým politickým zkušenostem, do 

kontrastu s Trumpem, který byl naprostým nováčkem. To jí však mohlo paradoxně 

poškodit, neboť mnoho lidí volalo po změně. 

Sám Donald Trump to často připomínal. V květnu 2016 ji navíc dal pseudonym 

„crooked Hillary“
149

, kterého se již nezbavila
150

. Pravdou zůstává, že i sami lidé ji často 

spojovali se slovy „lhářka“ nebo „zkorumpovaná“. Důvodu k tomu bylo hned několik, 

jednak probíhající vyšetřování FBI kvůli e-mailům, její netransparentní vystupování na 

veřejnosti a poněkud podezřelý fakt, že jí, jak bylo řečeno v kapitole 3, v endorsementu 

podpořila naprostá většina médií.
151

 

„S Clintonovou neměli problém pouze republikáni, ale i voliči demokratů. Na 

mnoho z nich působila jako falešná elitářka a umělá kariérní politička. Nutno 

podotknout, že Clintonová se o lidový a spontánní projev dlouhodobě snažila, ale 

většinou to dopadlo křečovitým výsledkem špatného herce.“
152

 

Hillary Clintonové tak nakonec nepomohlo, že nad Trumpem dle průzkumů  

v průběhu celé kampaně téměř pořád vedla, v závěru dokonce v rozmezí od 1 do  
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6 procentních bodů. Spletly se i průzkumy veřejného mínění, které jí v den voleb 

předvídali 85%
153

 šanci na úspěch a její cesta do Bílého domu nakonec skončila  

i podruhé nezdarem. 
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5. Endorsement v audiovizuálních médiích 

5.1 Komparace pokrytí volebního večera vybranými televizními 
stanicemi 

O endorsementu se v televizním vysílání nedá tak docela hovořit na stejné 

úrovni, jako je tomu v tištěných médiích. Zatímco tištěná média v USA se obvykle jasně 

vysloví pro jednoho kandidáta, kterého ve své názorové části posléze podporují,  

v souvislosti s televizními stanicemi hovoříme spíše o způsobu, jakým ke kandidátům 

přistupují, kolik jim například věnují času, jaké hosty si do svého vysílání pozvou  

a v jakém duchu se nese celková atmosféra. Tyto aspekty pak mají neodmyslitelný vliv 

na diváka, který je na jejich základě ovlivněn. Autor tak bude v této kapitole 

endorsement demonstrovat na komparaci způsobů, jakými pokryly takzvaný volební 

večer přední americké zpravodajské stanice. Jako vhodné kandidáty autor vybral stanici 

CNN (Cable News Network), která je konstantním podporovatelem demokratické 

strany, a stanici Fox News, která je naopak pokládána za médium sympatizující s 

Republikánskou stranou. 

5.1.1 Volební večer na CNN 

CNN pojala volební večer velkolepě, za účelem vysílání voleb bylo vytvořeno 

speciální studio a přímo ve studiu byli čtyři moderátoři. Nejdominantnějším byl hlavní 

politický moderátor CNN Wolf Blitzer, který celým večerem provázel a střídal se  

u svých kolegů, se kterými konzultoval jednotlivé aspekty voleb. Stejně tak ovšem 

spolu všichni moderátoři konverzovali i navzájem. Dále byla ve studiu Dana Bashová, 

hlavní politická korespondentka CNN, a Jake Tapper, moderátor politických pořadů  

a hlavní korespondent CNN ve Washingtonu. Posledním členem týmu byl John King, 

který byl u interaktivní obrazovky v rohu studia a kontroloval volební výsledky.  

V průběhu celého večera spolu všichni čtyři moderátoři poměrně často aktivně 

komunikovali a předvídali vývoj voleb. Kromě toho měla CNN ještě dva reportéry  

v terénu. V ústředí demokratů to byl Jeff Zeleny a Brianna Keilarová a ve volebním 

štábu republikánů Sara Murray a Jim Acosta. Moderátor Jake Tapper se s oběma 

reportéry  

v pravidelných intervalech spojoval a zjišťoval, jaká je v obou táborech atmosféra, 

případně zda se neobjevily nějaké zásadní novinky. 

Ze strukturálního hlediska bylo kontinuální vysílání CNN děleno do tří hlavních 

bloků. Prvním byl CNN America’s Choice 2016, hlavní část večerního programu. Ten 



   

 

42 

  

byl prolínán pořadem Key race alert, ve kterém se pravidelně kontrolovaly průběžné 

výsledky a přibývající hlasy. Tímto blokem provázel moderátor John King, který na 

interaktivní obrazovce ukazoval nejen celou mapu USA, postupně se zbarvující do 

červena, ale rozklikával také jednotlivé státy, ve kterých ukazoval volební okrsky. Na 

nich srovnával výsledky z předchozích voleb, ve kterých vyhrál Barack Obama. Bylo 

patrné, jak King v mapě hledá potenciální volební zisky pro Clintonovou tam, kde právě 

vyhrál Obama, a jakoby se snažil diváky i své kolegy ve studiu ujišťovat, že i když 

Trump zatím vede, nic není ztraceno, neboť populační centra, kde obvykle vítězí 

demokraté, ještě nebyla sečtena. Třetí blok nesl název CNN Projection, obvykle jej 

uváděla Bashová. V tomto bloku se ohlašovaly státy, které už byly sečteny, a kdo v nich 

zvítězil, potažmo kolik dostal volitelů a jak moc se přiblížil ke kruciální hranici 270. 

Zajímavé bylo pozorovat, jak vzrušení v hlase moderátorů, hlavně pak Dany 

Bashové, rostlo, když hovořila o přibývajících hlasech, respektive státech získaných 

Clintonovou. 

Pokud dosavadní poznatky o podporování Hillary Clintonové na CNN nebyly 

dostatečně průkazné, pak zlom přišel ve chvíli, kdy bylo v pořadu Projection oznámeno, 

že ve státech Kalifornie a Havaj demokratka vyhrála a díky získaným 59 volitelům 

předehnala ve volebním klání rivala Trumpa. Wolf Blitzer se následně zeptal kolegy 

Tappera, zda se v demokratickém volebním táboře lidem dýchá o něco lehčeji. Ovšem 

na to Tapper odvětil.: „To si nemyslím, pokud mám být naprosto upřímný. [...] 

Pensylvánie je pořád nerozhodnutá, v New Hampshire má k vítězství blíže Trump  

a zrovna tak v Michiganu. Ne, opravdu si to nemyslím, posledních šest měsíců se tady 

bavíme o tom, jaká je cesta Donalda Trumpa k tomu, stát se prezidentem,
154

 ale v určité 

chvíli se dostaneme do bodu, kdy si budeme muset položit otázku: Má ona (Clintonová) 

ještě cestu k tomu stát se prezidentem? Pokud nebude schopná zvítězit v Pensylvánii, 

New Hampshire a Michiganu, tím spíš ve Wisconsinu, máme problém!“
155

 

Je obtížné posoudit, zda se Jake Tapper v návalu emocí podřekl, či zda to byl 

úmysl, ovšem ve chvíli, kdy moderátor televizní stanice prohlásí, že pokud jeden  

z kandidátů neuspěje, pak je to problém, jde o specifický druh vyjádření podpory 

danému kandidátovi. 
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Signifikantní byl také moment, kdy Bashová dostala informaci, kterou posléze 

sdělila divákům, že Clintonová volala Trumpovi a uznala svou porážku. Moderátorka 

byla touto zprávou očividně vyvedena z míry. Ve svém projevu celkově znejistila, ale 

především na jejím nonverbálním projevu bylo znát, že s výsledkem není spokojená. Do 

té doby usměvavá a energická moderátorka měla rázem vážný výraz a ponurý tón hlasu. 

Obecně se dá říci, že do chvíle, kdy ještě nebylo rozhodnuto, byla rétorika 

moderátorů CNN ve smyslu: Clintonová musí získat hlasy zde a zde, ale pozor, Trump 

by mohl získat hlasy ještě i v tomto okrsku. Poté, co se ukázalo, že Donald Trump 

zvítězí, byli moderátoři značně zaskočeni a snažili se analyzovat, jak je to vůbec možné. 

Na druhou stranu se CNN musí přiznat, že mezi hosty, kteří byli v závěru 

přenosu do studia pozváni, byl vyrovnaný počet zastánců obou kandidátů a několik 

neutrálních hostů, kteří relativně rovnoměrně obhajovali oba dva. Diskuze tak byla  

k mírnému překvapení poměrně objektivní a vyrovnaná.
156

 

5.1.2 Volební večer na Fox News 

Volební večer na Fox News byl o něco méně pompézní než na CNN. Večerem 

provázeli pouze dva moderátoři – hlavní politický moderátor stanice Fox News Bret 

Baier a Megyn Kelly, toho času rovněž moderátorka stanice specializující se na politiku. 

Celý pořad byl nazván America’s Election HQ a byl prolínán obdobou pořadu 

Projection ze CNN, zde pod názvem Fox News Alert. V tomto segmentu byly také 

oznamovány nové volební zisky jednotlivých kandidátů. Základním rozdílem oproti 

CNN ovšem bylo, že oba moderátoři seděli po většinu času za stolem, odkud 

komentovali výraznou grafiku, která se vždy objevila na obrazovce. Co se srovnání 

zmíněné grafiky týče, zde si obě televizní stanice nezadaly. Na obou stanicích na 

obrazovce dominovalo několik vrstev křiklavých lišt, ta největší zpravidla s nápisem 

„Breaking News“ a pod ní několik dalších s tzv. highlighty. Pro Fox News bylo navíc 

charakteristické, že se obrazovka dělila do několika oken. V každém byl pak jiný druh 

informací či záběru. To občas působilo zmateně, neboť divák nebyl schopen sledovat 

vše. 

Fox News měl v terénu rovněž reportéry. Jennifer Griffinovou ve volebním 

táboře Clintonové a Carla Camerona zajišťujícího novinky z republikánského 

shromáždění. I oni byli pravidelně tázáni na nové postřehy. Kromě toho měla Fox News 

                                                 
156

 CNN. America Votes CNN Live Coverage!. YouTube.com [online]. 2016 [cit. 2017-02-05]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=hLifv9p_V_k 

 



   

 

44 

  

mnoho dalších reportérů napříč celými Spojenými státy a postupně se moderátoři 

spojovali i s nimi. V tomto ohledu měla Fox News rozhodně více co nabídnout. To 

platilo také o dvoupatrovém studiu, které mělo, kromě již zmíněného, ještě vrchní patro 

nazvané Fox News data deck. Tato divize složená z dalších tří novinářů zajišťovala 

multimediální pokrytí celých voleb. To zahrnovalo informace ze sociálních sítí, kterým 

se CNN věnovala poskrovnu, ale zároveň identickou interaktivní obrazovku, kterou 

měla i konkurence. 

Největší rozdíl, patrný hned na první pohled, byl ve výrazně uvolněnější 

atmosféře, která ve studiu stanice Fox News panovala. Obzvlášť Kelly působila velmi 

veselým dojmem. Často se svým kolegou žertovala a smála se, a to i na začátku 

přenosu, kdy byl republikánský kandidát stále považován za outsidera.  

Po celou dobu vysílání nebylo dokonce zaznamenáno nic zásadního, co by mělo 

za cíl výrazně podpořit kteréhokoliv kandidáta, ovšem s jedinou výjimkou. Za 

prosklenou zadní stěnou studia byli shromážděni příznivci Donalda Trumpa, kteří 

dodávali vysílání specifickou kulisu. Tito komparzisté vykonali své především po 

vyhlášení konečného výsledku, kdy se za moderátory radovali, objímali a třásli si 

rukama, přičemž jedna z kamer poskytovala tyto záběry i z polodetailu a prolínala jimi 

komentáře moderátorů o vítězství Trumpa. Konečně samotné oznámení vítěze voleb 

bylo diametrálně odlišné od toho na CNN. Bret Baier uznalým tónem hlasu situaci 

okomentoval slovy.: „V Pensylvánii zvítězil Trump, což znamená, že se Donald Trump 

stává 45. prezidentem USA. Vítězí v nejvíce neuvěřitelných, surrealistických volbách, 

které jsme kdy viděli. Tato kandidatura začala před jedním rokem na eskalátorech  

a pokračovala proti šestnácti republikánským kandidátům. To, co začalo jako 

nepravděpodobné, nemožné, je nyní realita. Řekl (Trump), že je pokaždé vítězem. I když 

se to neobešlo bez kontroverze – boháč, podnikatel a televizní hvězda porazila někoho, 

o kom se řeklo, že je neporazitelný – Hillary Clintonovou. Je to vítězství, které ještě před 

rokem, před měsícem ani včera nikdo nečekal.“
157

 

Z tohoto projevu bylo jasně cítit uznání a obdiv k Donaldu Trumpovi, a jak již 

bylo řečeno, jednalo se o prohlášení zcela opačného charakteru než toho na konkurenční 

CNN.  

Největším překvapením byla moderátorka Megyn Kellyová, která mluvila o 

Trumpovi v průběhu vysílání rovněž obdivně. Dokonce v jedné z mnoha diskuzí s 
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hosty, kterou ten večer vedla, přiznala, že k republikánskému kandidátovi chová kladné 

sympatie, jež získala na základě několika osobních setkání. Kellyová přitom byla v 

průběhu kampaně jedním z žurnalistů, na které Donald Trump útočil nejvíce. 

 Zmíněných hostů bylo ve studiu za celý večer opravdu mnoho  

a postupně se střídali. Jejich výběr byl však, podobně jako na CNN, vyvážený a zastánci 

ani jedné ze stran neměli výraznou převahu. 
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Závěr 

Jen málokterá politická událost vyvolala v roce 2016 tolik rozruchu, jako 

americké prezidentské volby. Bez nadsázky lze prohlásit, že se jednalo o vyvrcholení 

celého roku, jehož výsledek bude mít dalekosáhlé následky i do budoucnosti. Není proto 

překvapením, že takto významná událost byla médii bedlivě sledována. 

Americké volby provází show a okázalost, což mnoha Evropanům může vadit, 

jiní to naopak vítají. V každém případě je jisté, že ve zdejším prostředí něco podobného 

není zcela běžné. To samé pak lze říci také o endorsementu. Tato bakalářská práce si 

proto položila za cíl seznámit své čtenáře s tím, co to endorsementem je, jak se tento 

ryze americký žurnalistický produkt vytváří a jaká úskalí stojí před médii, které se mu 

ve Spojených státech věnují.  

Práce čtenáře nejprve uvede do problematiky v širších souvislostech a nastiňuje 

prolnutí dvou úzce se ovlivňujících institucí - médií a politiky. 

Autor v teoretické části dále věnuje patřičnou pozornost tomu, aby vnesl světlo 

do událostí, které stály na pozadí vzniku a vývoje endorsemntu. Důraz je přitom kladen 

na 18. a 19. století, tedy období vzniku samostatných Spojených států amerických a 

tamních svobodomyslných médií. 

V analytické části práce demonstruje na několika příkladech, jak vypadaly 

některé endorsementy amerických deníků před volbami roku 2016. Jde o příklady z 

předních amerických novin, ale i malých lokálních listů. O příklady doporučující 

republikánského kandidáta Donalda Trumpa i ty, které podpořily demokratku Hillary 

Clintonovou. 

Je zřejmé, že s odstupem času budou okolnosti těchto unikátních voleb stále více 

mlhavější, z toho důvodu autor popsal i nejdůležitější události voleb a spolu s tím i 

samotný volebním systém. 

Ačkoliv teze proklamují, že se bakalářská práce bude věnovat komparaci 

amerického a českého systému. Po domluvě s vedoucím práce bylo rozhodnuto, že za 

účelem celistvosti práce, bude česká část vynechána. Od původního plánu zahrnout do 

práce výpověď českého novináře bylo tedy nakonec upuštěno. 

Přestože práce neměla ambice, aby došla k převratným zjištěním na poli 

amerických médií, díky rozhovoru s předsedou editoriální rady deníku Tampa Bay 

Times Timem Nickensem, zpřístupňuje tato bakalářská práce zákulisní informace z 

editoriální redakce velkého amerického listu, které jsou bezesporu přínosné. 
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Práce se rovněž pokusila přinést odpověď na otázku, zda mají novinové 

endorsementy ještě vůbec nějaký vliv na voliče, potom co drtivá většina amerických 

tiskovin podpořila Clintonovu, která nakonec stejně volby prohrála, je zřejmé, že ne. 

Rozhodnutí podpořit Clintonou přitom některé noviny s konzervativním 

publikem přišlo draho. Oklahomský deník Enid News & Eagle přišel o stovky 

předplatitelů a několik významných inzerentů. Dodnes redaktoři listu dostávají 

výhružky smrtí.
158

 

Zda tedy svého rozhodnutí některé deníky litují je již otázka na kterou práce 

neodpoví, oficiálně to zatím ani s odstupem několika měsíců žádné nepřipustily. 

Summary 

Only a few political events triggered so much uproar in 2016 as the US 

presidential election. Without exaggeration, it can be said that it was the climax of the 

whole year, with outcome which will have far-reaching consequences in the future as 

well. It is therefore not surprising that such a significant event had been carefully 

monitored by the media. 

American elections are accompanied by show, which many Europeans can 

dislike, others appreciate. In any case, it is certain that something similar is not quite 

common in the local environment. The same can be said about endorsement. This 

bachelor thesis has therefore aimed to familiarize its readers with what endorsement is 

and about how this purely American journalistic product is being created. 

Although the work did not have the ambition to come up with a breakthrough in 

the field of American media, thanks to an interview with Tampa Bay Times Editor-in-

Chief of editorials Tim Nickens, this bachelor's thesis enlightened the backstage of large 

American newspaper’s editorial board work, which is undoubtedly beneficial. 

The work also attempted to answer the question of whether the newspaper 

endorsements have any influence on voters at all. After the overwhelming majority of 

American newspapers endorsed Clinton, who afterwards actually lost the election, 

apparently not. 

Moreover, the decision to support Clinton have been considered as a treatchery 

in some newspapers with a conservative audience. The Oklahoma newspaper Enid 
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News & Eagle has lost hundreds of subscribers and several major advertisers. In 

addition, the editors of this paper had been recieving several death threats. 

So if there are some newspapers which do regret endorsing Clinton is a question, 

which is not to be answered by this work, but it can be stated, thet even after a few 

months later, none of the papers has officialy taken its endorsement back. 
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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
159

 

 

                                                 

159 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
160 

 

  

                                                 

160 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
161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

161 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 

 


