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Abstrakt

 Hlavním úkolem mé diplomové práce bude zjistit, jak dva významné deníky – 

Hospodářské noviny a Lidové noviny, referovali o Václavu Klausovi v průběhu jeho 

celého prezidentského období. Práce vychází jak z mediálních teoretických východisek 

opírající se o gatekeeping či agenda-setting, tak z biografie Václava Klause. Ke zjištění 

mediálního obrazu poslouží soustava hypotéz, které pokládají základní otázky potřebné 

pro výzkum užitých stereotypů, sledování četnosti výskytu titulní stran s prezidentovým 

jménem  či  vyznění  samotných  článků,  pro  což  mi  byla  zdrojem  databáze  Newton 

Media.  Výstupem  práce  bude  potvrzení  či  vyvrácení  mediální  biasu  vůči  osobě 

prezidenta a posouzení objektivity jednotlivých sledovaných deníků.

Abstract

The  main  goal  of  my  thesis  will  be  to  find,  how  two  significant  dailies  – 

Hospodářské noviny and Lidové noviny, reported about Václav Klaus’s whole term. The 

thesis  is based on the media theory like theory of gatekeeping or theory of agenda-

setting and on the biography of Václav Klaus. There is a system of hypotheses that are 

asking questions which are needed for the study of stereotypes, for the following of the 

periodicity of titles with president’s name on them, or for the meaning of the specific 

articles. For that I will be using Newton Media database. On the end of the thesis I 

should find out whether there is media bias towards Václav Klaus in his term. And I also 

hope that I would be able to evaluate objectivity of these studied dailies.
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Úvod
Politika  demokratické  ČR a Václav  Klaus  jsou už  něco jak  synonym.  Jeden 

z nejdéle  sloužících  politiků  naší  porevoluční  historie,  hlavní  mozek  ekonomické 

transformace  z centrálně  plánované  ekonomiky  na  tržní  kapitalismus,  koordinátor 

mírového rozdělení  Československa,  stratég  s citem pro nálady veřejnosti  a  úspěšný 

prognostik  řady  zdánlivě  nepravděpodobných  událostí.  Také  ale  nekompromisní 

vyjednavač  a  složitá  perfekcionistická  osobnost  s obrovským talentem vybudovat  si 

zástupy nepřátel, i to je Václav Klaus. A tak, jak tento rodák z Vinohrad vzbuzuje emoce 

u  zástupů veřejnosti,  byl  už  od  počátku svobodného státu  v hledáčku médií.  Téměř 

dokonalý a nekritický svazek s většinou tuzemského mediální světa do poloviny 90. let 

postupně vystřízlivěl a obrátil se o to silněji proti němu, aby od počátku nového tisíciletí 

nabídnul  v podstatě  dva  protichůdné  tábory,  které  se  této  osobnosti  zastávají,  či  ji 

vehementně  kritizují.  Právě  zde  začíná  má  snaha  na  základě  dat  nedávné  minulosti 

posoudit, do jaké míry jsou tyto dva tábory vykrystalizované, jak moc tvrzení rozdělení 

mediálního  světa  v případě  Václava  Klause  platí,  a  zda  postihuje  například  celou 

strukturu mediálního domu, či jen konkrétní jedince a médium se jinak drží principů 

vyváženého obsahu.

Pro tuto práci jsem si na základě předchozího pozorování a vlastního výzkumu1 

zvolil  dva  velké  deníky:  Hospodářské  noviny  a  Lidové  noviny,  a  to  v závěru  jeho 

kariéry v podobě dvou prezidentských období. K výzkumu samotného vyznění osoby 

Václava Klause jsem po uvážení přiřadil také výzkum užitých stereotypů, které mají 

samy o sobě moc o to více upevnit čtenáře v předem stanovené pozici. Zajímat mě bude 

také to,  jak často se jméno prezidenta v médiích vyskytovalo,  jak moc bylo vidět a 

v jakém kontextu.  Pro  pochopení  některých fundamentálních  východisek,  o  které  se 

opírám  v analytické  části,  pomůže  první  polovina  teoretické  části,  aby  její  druhá 

polovina čtenáře uvedla do historických souvislostí  Klausova života.  Metodologická 

část představí postupy, v jakých se výzkum pohyboval, a v části analytické už proběhne 

samotné  sledování  šesti  vybraných  úseků  Klausovy  prezidentské  kariéry, 

doprovázených grafickými materiály s bohatým citačním doprovodem.

1 KŘAPKA, David. Mediální obraz Václava Klause v druhém prezidentském období na stránkách Lidových 
novin a Hospodářských novin. Praha, 2014. 48 s. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbora 
Osvaldová 



4

Výstupem práce by měl být ucelený mediální obraz o Klausově prezidentské 

kariéře,  a  především vyvrácení  či  potvrzení  řady představených hypotéz,  které  mají 

vazbu k předpokladu nepříliš vyvážené žurnalistiky.
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1. Teoretická část

1.1 Mediální obraz a novinářské role

V moderní společnosti vycházíme z předpokladu, že mediální instituce produkují 

a distribuují vědění. Do značné míry konstituují společnou realitu a určují hlavní rysy 

normality veřejného života. Slouží rovněž jako rozhodující zdroj standardů, modelů a 

norem.  V různé  míře  intenzity  se  média  staví  mezi  nás  a  jakoukoliv  zkušenost  se 

světem, který je mimo dosah našeho pozorování,  čímž mohou být i  hlavní instituce 

společnosti v níž žijeme. Vzhledem k tomu, že se média dostala do té fáze, kdy přebírají 

vliv dříve náležející rodičům, náboženství, škole, sourozencům či kamarádům, můžeme 

o nich říci,  že jsme na nich závislí  alespoň v oblasti  našeho širšího (symbolického) 

prostředí. Máme sklon sdílet stejné mediální zdroje, a tedy stejnou mediální kulturu, a je 

tedy pravděpodobné, že právě média utvářejí prvky, které sdílíme s ostatními. (McQuail 

2009:93) 

Rozhodnutí  novináře ve většině situací ovlivňují  novinářské role,  které by se 

daly  shrnout  v  následujících  větách.  Ve  jménu  potřeb  a  zájmů  veřejnosti  (nebo 

vybraného publika) novinář sleduje události ve světě a přináší tak relevantní informace, 

které může veřejnost využít. Měl by být hlídacím psem vůči politické nebo ekonomické 

moci,  hrát  také aktivní  roli  ve společenském a politickém životě ulehčováním práce 

klíčovým institucím a  podporovat  soudržnost  národa,  regionu nebo místa,  kde  dané 

médium působí. Další rolí také může být podpora vybrané kauzy, společenského hnutí 

nebo  řízení  kampaní,  a  na  to  často  navazuje  také  spolupráce  s  úřady a  policejními 

složkami na potírání zločinu. (McQuail 2016:102)

Konečně v důsledku těchto zdánlivě pevně daných rolí dochází nezřídka k jejím 

konfliktům,  a  to  především proto,  že  ne  všechny role  mají  rovnocennou pozici  a  v 

jednotlivých typech médií tak vychází najevo řada rozdílů. Například pochopení role 

žurnalistiky v aktivním či pasivním vztahu ke společnosti; preferování surových fakt 

oproti  interpretaci,  třeba  komentářovou  formou;  jednání  média  (či  novináře)  jako 

gatekeepera  (podrobněji  viz  1.3  Teorie  gatekeepingu)  nebo  jako  platformy pro  širší 

spektrum názorů, či dokonce jako přímého podporovatele určitých zájmů. Ke konfliktu 

také může docházet  díky snaze novináře o osobní  růst  v  mediální  organizaci  oproti 
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dodržování vlastní zásad nebo novinářských rolí, a nakonec k takovýmto třením dochází 

i mezi neziskovým a tržním přístupem médií. (McQuail 2016:103)

1.2 Reprezentace reality

„Reprezentace  reality  je  způsob  uchopování  skutečnosti  prostřednictvím  

znakového systému zejména pomocí přirozeného jazyka. Funkcí procesu reprezentace je  

přenesení něčeho minulého nebo nepřítomného do přítomnosti. V důsledku je v procesu 

reprezentace reality současné realitě dodáván nový význam.“2 Stuart Hall přišel se třemi 

přístupy reprezentace reality – reflexivní, intencionální a konstruktivistickou. Reflexivní 

přístup počítá s tím, že jazyk, či médium odráží významy jako zrcadlo, nebere však v 

potaz kulturní  rámec,  jež dává například růži  i  jiný význam než jen jako rostlině v 

zahradě. Intencionální přístup hovoří v podstatě o zcela opačném. Autor sám si v tomto 

případě volí  význam světa  prostřednictví  jazyka.  Tento přístup však taky není  zcela 

přesný,  jelikož  nikdy  nemůžeme  být  jedinými  tvůrci  významu  slov,  protože  by  to 

znamenalo, že by každá osoba hovořila zcela unikátním jazykem. Asi nejvýstižnějším 

přístupem je potom onen konstruktivistický. Pracuje se sociálním charakterem jazyka, 

který  připouští  funkci  kultury  pro  utváření  významů.  Konstruktivistický  přístup 

nepopírá funkci materiálního světa, ale přisuzují tvorbu významu jazyku. Média tedy 

realitu neodráží, ale konstruují.  (Hall 2003:24-26) Za předpokladu, že přijmeme tuto 

tezi,  stávají  se  média  největším  konstruktérem  světa  kolem  nás.  V  následujících 

kapitolách si představíme, jak k tomuto konstruování dochází.

1.3 Teorie gatekeepingu

Označení gatekeeper má svůj původ u sociologa Kurta Lewina, který v polovině 

40. let 20. stol. sledoval, jak se rodiny rozhodují při nákupu potravin. Výsledkem bylo 

zjištění,  že  jsou  některé  faktory  při  nákupu,  na  základě  sociálních  a  psychických 

mechanismů, do vědomí vpuštěny a některé potlačeny. Tento termín si o pět let později 

vypůjčil sociolog David M. White a podobným principem se jal sledovat, jak probíhá 

výběr  událostí  do  zpráv.  White  si  vybral  editora  jednoho  regionálního  periodika, 

kterému pak dal za úkol v průběhu týdne shromažďovat všechny zprávy, které nevpustil 

2 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 211-212. ISBN 80-7178-926-7.
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do novin a připsat k nim důvod jejich zamítnutí. Z experimentu vyšlo, že editor zprávy 

vyřazoval na základě obsahového filtru (událost nestála za zveřejnění, byla nezajímavá) 

a organizačního filtru (nedostatek prostoru, ale i ideologické a individuální důvody). 

Krom toho z experimentu vyšlo, že do novin editor upřednostnil tzv. lidsky zajímavé 

příběhy  a  politické  zprávy,  také  upřednostnil  stručné  zprávy,  zprávy  s  menším 

množstvím aktérů a s menším množstvím statistických údajů. (Trampota 2006:38-39)

White ve své době položil  základy sociologie zpravodajství a byl následován 

dalšími výzkumníky. Například R. M. Brownem, který na konci 70. let  rozlišil  čtyři 

etapy  gatekeepingu:  extrakci  (výběr  informací),  koncentraci  (redukci  výběru  podle 

konkrétních  požadavků),  pročištění  (úprava  obsahu podle  komunikačního  záměru)  a 

konečnou formulaci (spojení dané informace s jinými informacemi). Postupně vznikla 

potřeba rozšířit gatekeeping, jelikož forma jednoduchého výběru přestala dostačovat pro 

vysvětlení mnohem širších vlivů působících na zprávy. V devadesátých letech tak zatím 

nejkomplexnější  pojetí  gatekeepingu  nabídnula  Pamela  Shoemakerová.  Podle  ní  se 

gatekeeping týká  každého komunikátora,  který se účastní  jakéhokoli  komunikačního 

aktu.  Ke  skutečně  komplexnímu  popisu  gatekeepingu  dojdeme  jen  tehdy,  když 

popíšeme  více  úrovní  analýzy,  budeme  zkoumat  vlivy  a  moc  jednotlivých  úrovní 

organizace při gatekeepingu, budeme se více zabývat samotnými bránami a silami, které 

je obklopují a působí na ně, rozšíříme svůj pohled mimo pouhý výběr, více se zaměříme 

na  charakter  sdělení  a  porovnáme  gatekeeping  v  rozdílných  organizacích  a  typech 

médií. (Trampota 2006:40-43) Vlivy, které se podílejí na rozhodování o výběru událostí, 

lze  rozdělit  na  individuální  úroveň,  úroveň  mediálních  rutin,  úroveň  organizace, 

extramediální úroveň a ideologickou úroveň. (Shoemakerová a Reese 1996:60)

1.4 Rutiny zpravodajské organizace

Mediální výstup jednotlivých periodik ovlivňuje hned několik faktorů. V první 

řadě je to samotný redaktor, ať už novinář nebo komentátor, tedy osobnost, která má 

určité  názory,  představy  a  hodnoty.  Přes  všechnu  snahu  je  nemožné,  aby  se  každý 

takový jedinec mohl od svého hodnotového rámce zcela oprostit. Do tohoto mixu může 

také významně zasáhnout  redaktorovo vnímání  koncepce  vlastní  role,  jeho politické 

postoje  nebo  náboženské  vyznání.  (Shoemakerová  a  Reese  1996:61)  Redaktor  se  v 

tomto případě může vžít do role neutrálního zprostředkovatele informací nebo aktivního 
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bojovníka za určitou věc. Neznamená to však automaticky, že by se takový postoj, názor 

či stanovisko muselo do nějakého konkrétního textu okamžitě promítnout a neshodnou 

se na tom v tuto chvíli ani provedené studie. (Trampota 2006:50-51)

Protiváhou k vlivům jednotlivce považujme organizaci, pro kterou daný redaktor 

pracuje. Ve svém mediálním domě podléhá určité hierarchii, vztahují se k němu profesní 

a etické normy. Důležité je si v tomto případě položit otázku, jakou mírou svobody daná 

organizace disponuje ve vztahu zvenčí a jakou naopak poskytuje ve vztahu dovnitř. 

Redakci  ovlivňují  ekonomické  tlaky  (inzerce,  majitelé),  politické  tlaky  (redakční 

vedení),  technické  (komunikační  technologie,  kvalita  sdělení)  a  konečně  také 

zpravodajské (redaktoři). Pozice jedince v hierarchii zpravidla upravuje jeho vnímání 

mediálního produktu ve směru hodnotnější  zpráva = ekonomicky výnosnější  zpráva. 

Můžeme k tomu ještě dodat, že úspěšnost média se ale nemusí vždy měřit na úspěšnost 

ekonomickou, jelikož jejich majitelé mohou mít se svými médii jiné cíle, a to například 

v podobě politické prestiže nebo vlivu. (Shoemakerová a Reese 1996:145-146)

Nakonec do toho procesu vstupují  samotné  redakční  rutiny.  Pro redaktora  je 

neméně  důležité,  odkud  dostává  samotný  surový  materiál,  co  je  schopna  mediální 

organizace  zpracovat  a  co  je  zároveň  přijatelné  pro  publikum.  Projevem  rutinních 

postupů je zpravodajská síť. Ta je produktem postupné automatizace získávání zdrojů a 

skládá  se  z  konkrétních  míst  (např.  Poslanecká  sněmovna),  zdrojů  (např.  tisková 

agentura) a samotné sítě konkrétních redaktorů ve vztahu k jejich zájmům. Přes zjevné 

výhody, které zpravodajská síť poskytuje, hlavně v podobě zjednodušení a zrychlení 

přístupu ke zdrojům, má i svá negativa. Vede ke stereotypnímu pojetí zprávy, využívání 

malého  spektra  zdrojů,  předvídatelnosti  mediálních  producentů  a  jejich  snazší 

ovlivnitelnost z prostředí spin doctorů. (Trampota 2006:55-57)

1.5 Agenda-Setting

Nastolování agendy neboli agenda-setting, je teoretické východisko hovořící o 

tom, že masová média nastolují agendu témat tím, že ovlivňují, jak recipienti vnímají 

jejich významnost. Termín zavedla dvojice osobností mediální teorie – Donald Shaw a 

Maxwell  McCombs,  když  ho  použili  jako  pojmenování  hypotézy  při  výzkumu 

nerozhodnutých  voličů  v  městečku  Chapel  Hill  v  USA.  Shaw a  McCombs  zde  na 
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základě korelace dominantních témat v médiích a dominantních témat u těchto voličů 

dokázali moc, jakou mají média právě při nastolování veřejné agendy. Od konce 60. let 

se stal agenda-setting důležitým předmětem zkoumání a zároveň zapříčinil pád období, 

kdy se médiím připisovala jen malá moc. (McCombs 2009:29-33)

Pakliže média mají moc ovlivnit to, o kterých tématech se bude mluvit,  měli 

bychom se ptát, jak k tomu dochází. Je tak například jasné, že zprávy na titulní straně 

mají díky lepší pozici větší šanci dostat se do středu dění a ovlivnit agendu jedince, 

přičemž toto může platit také o zprávách s honosnými titulky a zajímavou grafikou. 

(McCombs  2009:88-89)  Dále  hraje  významnou  roli  potřeba  orientace  v  nastoleném 

tématu a odvíjí se od toho, jakou má obecenstvo s tématem osobní zkušenost (pokud je 

nízká,  potřeba  orientace  může  toto  téma  posunout  do  popředí  veřejné  agendy). 

Zkoumání těchto jevů dalo vzniknout  kontingentním podmínkám účinků nastolování 

agendy,  jež  se  dělí  na  vlastnosti  obecenstva  (například  právě  potřeba  orientace)  a 

vlastnosti  médií  (například  srovnávání  tisku  a  televize).  Startuje  tak  druhou  fázi 

nastolování agendy, jinak také nastolování agendy atributů. (McCombs 2009: 106-108)

Jestliže první fází máme na mysli objekt (například osobu), druhá fáze potom 

spadá pod pojmy, jakými jsou stereotypizace a budování image, kam patří i významnost 

atributů,  a  řadíme  k  nim  zmíněný  gatekeeping  nebo  teorii  rámcování.  (McCombs 

2009:131-132)  Právě  druhá  fáze  se  soustředí  na  vlastnosti  objektu,  na  jednotlivé 

atributy.  To, jak veřejnost  o objektech přemýšlí  zahrnuje jak kognitivní,  tak emoční 

prvky, a patří sem také to, co si veřejnost myslí, její postoje a její názory. (McCombs 

2009:144)

1.6 Média a stereotypy

V návaznosti na předchozí kapitolu se pojďme soustředit na téma stereotypizace. 

Každá reprezentace skutečnosti,  včetně všech mediovaných sdělení  může vyjadřovat 

nějaký druh obecnějšího soudu,  předsudku či  hodnoty,  které  jsou součástí  konkrétní 

společnosti nebo kultury. Stereotypy jsou označovány právě takovéto hodnotící soudy, 

které si společnost pojí s pocitem stability a které si má tendenci sama vytvářet pro 

snazší  orientaci  ve  světě,  kde  jedinec  nemá  šanci  získat  osobní  zkušenost  ani  se 

zlomkem událostí.
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Publikum postrádající takovou osobní zkušenost bude pravděpodobně přebírat 

názor  ostatních,  tzn.  většiny  neboli  názor,  který  mu  prezentují  média.  Kognitivní 

psychologie  stereotypizaci  popisuje  jako  další  vývoj  poznávacího  procesu  třídění 

událostí,  jevů, předmětů a zkušeností  a jejich zařazování do zobecňujících kategorií. 

Takový  jednotlivec  může  pod  vlivem  většiny  soustředit  pozornost  na  určení 

rozlišujících  rysů  skupin  jevů,  nikoliv  jednotlivin  a  současně  tyto  zobecněné 

charakteristiky jednotlivým příslušníkům skupin přisuzovat. Vznikají z toho následně 

rasové, národností, třídní a další stereotypy. (Jirák, Köpplová 2015:280-281)

1.7 Objektivita a její limity

Objektivita je určitá forma mediální praxe a představuje neutrální postoj k úloze  

sběru, zpracovávání a rozšiřování informací Předpokládá absenci postranních úmyslů a  

skrytých  tužeb  třetí  straně.  Znamená,  že  novinář  má  být  racionální,  logický,  

neovlivnitelný emocemi anebo manipulativními záměry a oddaný pouze odhalování a  

rozšiřování pravdy. Objektivitu jako hodnotu a formu mediální praxe v této anebo velmi 

podobné  formě  respektuje  většina  mediálního  mainstreamu.  Z  jejího  ideálu  ji  však 

mohou  napomáhat  rozdílné  politické  a  kulturní  podmínky,  případně  druh  média 

(soukromé  x  veřejné).  Objektivitu  médií  vnímá  většinově  pozitivně  jak  mediální 

publikum (důvěryhodnost informací = jejich větší hodnota), tak státní úřady, zájmové 

skupiny a inzerenti (kontrola sebeprezentace zdrojů, aniž by byla prokazatelná závislost 

na těchto zdrojích). (McQuail 2016:116)

Objektivita, jakkoliv se může jevit jako ideální hodnota, ale naráží na celou řadu 

obtíží. Například dosažení přesných informací se odvíjí od dostupnosti důvěryhodných 

záznamů,  svědectví  a  důkazů,  a  pokud  v  události  figurují  lidé,  je  velmi  obtížné  jí 

dosáhnout. Za předpokladu, že hledáme důvod, proč se daná zpráva stala, nemusí vždy 

dostačovat základní otázky faktičnosti – Kdo? Co? Kdy? Kam? - dochází pak k redukci, 

která může vést až k překroucení události. Dalším předmětem kritiky budiž relevance 

zprávy, která by se měla odvíjet od toho, jak je aktuální a jak velké skupiny lidí se týká. 

Na tom se ale často neshodnou publikum a experti, a tak dochází k tomu, že důležité 

události  jsou  v  protikladu  s  těmi  zajímavými.  Nakonec  na  své  limity  naráží  také 

nestrannost a vyváženost, jelikož by jejich filtrem měly projít i situace, kdy můžeme 
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jednoznačně  odlišit  dobro  a  zlo.  Díky  těmto  argumentům se  kritická  teorie  staví  k 

objektivitě jako k nedosažitelnému, a dokonce někdy i k nežádoucímu stavu. (McQuail 

2016:117-118)

1.8 Mediální bias

Předpojatost neboli bias je téma, které se významně týká také médií. Ty se přes 

značnou  snahu  o  objektivitu  nemají  šanci  tomuto  efektu  vyhnout.  Vyšší  naději  na 

zpracování mají například ty události, které jsou geograficky a kulturně blíže. Neplatí to 

však pouze z mezinárodního hlediska, a tak i v rámci státu se o událostech na periferiích 

většinově  informuje  z  pohledu  metropole,  tedy  etnocentricky.  Dále,  novinářskou 

pozornost ovlivňuje při informování o subjektech jejich význam a postavení a totéž platí 

i  pro zpravodajská  témata,  kde  války,  sport  a  celebrity  (tedy témata  považovaná za 

zajímavější  pro  publikum)  dostávají  přednost  před  ostatními.  Také  iniciativa 

informátorů  z  prostředí  události  dokáže  ovlivnit,  jaký  prostor  dostanou  jinak  dvě 

zdánlivě totožné události,  větší pozornost tak dostanou ti,  kteří ji sami vyhledávají a 

platí  to  i  z  té  pozice,  pokud  o  prezentaci  obě  skupiny  stojí,  avšak  jedna  má  více 

prostředků, či dobré institucionální základy (úřady apod.). Do účinků mediálního biasu 

zapadá rovněž nutné zjednodušení komplexnějších fakt zasazením do určitého kontextu, 

rámce,  což  může  vést  až  ke  stereotypizaci  (viz  Média  a  stereotypy).  Honba  za 

exkluzivitou, která je pro média natolik typická, má také své negativní důsledky, a to 

hlavně v následném zanedbávání hlubšího významu události (a soustředěním se na další 

exkluzivitu).  Tzv.  mediální  humbuk  také  neprospívá  objektivitě,  jelikož  v  důsledku 

konkurenčních tlaků nutí média o zveličování některých významných událostí. Zmiňme 

ještě  vliv  nesnadného  oproštění  mediálních  producentů  od  ideologie,  která  pak 

ovlivňuje objektivitu jejich výstupu. (McQuail 2016:127-128)

1.9 Politická komunikace a vliv médií na politiku

Politickou komunikací nazvěme účelnou komunikaci politických témat, tedy i o 

politicích  samotných,  která  je  prováděna  politiky  či  jinými  politickými  aktéry  pro 

dosažení specifických cílů. Denton a Woodward k politické komunikaci dodávají, že to, 

co dělá komunikaci politickou není zdroj nebo zpráva, ale její obsah či záměr. McNair 

tak  například  její  rozsah  ještě  rozšiřuje  na  komunikaci  adresovanou  jejím  aktérům 
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nepolitiky (např. voliči) a novinovými komentátory a přidává ještě komunikaci o těchto 

aktérech  a  jejich  aktivitách,  jež  je  obsažená  ve  zprávách,  editorialech  a  ostatních 

formách mediální diskuze o politice. Dá se říci, že tedy obsahuje celý politický diskurz. 

Doplníme  ještě,  že  tato  definice  se  nezastavuje  jen  u  verbálních  nebo  psaných 

projevech, ale obsahuje také vizuální projevy, jakými jsou styl oblékání, účes nebo logo 

design, které také mohou přispět k politické image. (McNair 2003:4)

Také  média  ovlivňují  obraz  politiky.  Vstupují  do  politické  komunikace  a 

ovlivňují její průběh například tím, jak prezentují politické aktéry a rozhodování – také 

ovšem mají tendenci zobrazovat politické aktéry podle toho, jakou roli mají v politické 

komunikaci  v  historickém a  sociálním kontextu.  Mediální  výstup  ale  ovlivňuje  tzv. 

mediální logika.3 Ta může média vést k personalizaci politiky (klade důraz na osoby, 

nikoliv na témata), dramatizaci produktů (prezentace politiky jako série střetů zvratů a 

nečekaných odhalení) a depolitizaci (důraz na zábavnost sdělení). Mediální produkty 

tedy může ovlivňovat vztah veřejnosti k politickým tématům a aktérům, což inspiruje 

tyto aktéry, aby se pokoušeli ovlivňovat média, které se (a jednotliví lidé, kteří v nich 

pracují) mohou sami považovat za politickou sílu svého druhu a snažit se do politického 

dění zasahovat. (Jirák, Köpplová 2015:324-327)

1.10 Václav Klaus v historickém kontextu

1.10.1 Vlastní svět

Václav  Klaus  se  19.  června  1941  narodil  středostavovské  rodině  sídlící  na 

pražských Vinohradech.  Otci,  úředníkovi  a absolventovi  Obchodní  akademie,  matce, 

ženě  v  domácnosti,  kulturně  a  múzicky  založené.  Měl  tak  velmi  solidní  základy  v 

rodině, která vycházela z prvorepublikových standardů. Samotné Vinohrady byly v době 

jeho  dospívání  dějištěm  velkých  změn  pod  náporem  nově  nastupujícího,  stavům 

nepřátelskému, komunistického režimu. Jeho matce se však době navzdory  podařilo 

mladého Václava od událostí zvenčí uchránit. Doma měl bohatý přístup k literatuře, 

kterého rád využíval. Rodiče se také starali o to, aby jejich syn byl všeobecně vytížený a 

vedli ho k celé řadě aktivit, hraním divadla v dramatickém kroužku počínaje, zpěvem v 

3 Proces výroby mediálního produktu, jenž vychází z ekonomické, či institucionální závislosti a který je 
ovlivněn zavedenými výrobními postupy, organizací práce a dosavadními zkušenostmi.
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dětském sboru nekonče, a zmínit bychom měli také sportovní vytížení, a to především 

jeho  oblíbenou  košíkovou.  Václav  si  tak  v  brzkém věku  zvykl  na  vystupování  na 

veřejnosti, soutěživosti a zároveň vzhledem k vypěstovanému návyku na aktivitu 

nikdy neměl moc volného času, což ho odlišovalo od většiny tehdejší mládeže. (Junek 

2015:21-24)

Základní  a  střední  školu  vystudoval  bez  větších  problémů.  Vynikal  v 

matematice,  zeměpise,  dějepise  i  literatuře,  na  druhou  stranu  ho  nebavila  fyzika, 

manuálně byl nešikovný a nešlo mu rýsování a deskriptivní geometrie. (Bauer 2013:98-

100) Sám říká, že měl tehdy velké štěstí na kantory, které režim ještě po roce 1948 

nestihl  odstranit.  Zmiňuje  také  už  jeho  tehdejší  problémy  ohledně  polemizování  s 

vyučujícími a následné  urputné trvání si na svém názoru, které v kombinaci s jeho 

kvalitními  základy  vzdělání  a  zvýšené  píli  způsobovala  bolehlav  nejednomu učiteli. 

Tady se rýsuje Klausova tak typická povaha, která ho bude následovat po zbytek života. 

(Junek 2015:27)

V červnu 1958 Václav Klaus vstupuje na univerzitní půdu. Zahraniční obchod 

na Vysoké škole ekonomické byl volbou veskrze pragmatickou, přičemž on sám volbu 

obhajuje především možností studia tří jazyků a studijními skripty,  které režim ještě 

nestihl  zcela  pozměnit  k  obrazu  svému,  obor  byl  krom  toho  v  té  době  jedním  z 

nejprestižnějších. (Junek 2015:31) Na VŠE zároveň poznává svou budoucí manželku 

Lívii Mištinovou, která, jak sám vysvětloval, přinesla do jeho života více citu, což měl 

za příčinu její život v rodině s pěti sourozenci ovlivněný smrtí otce už v době studií 

střední  školy.  (Bauer  2013:100)  Díky  své  domovské  adrese  neměl  Václav  Klaus, 

student, nárok na studentské koleje a ve spojení s nepříliš velkým zájmem o společenské 

akce,  si  tak  zachovával  charakter,  který  mu  vtiskli  rodiče  už  od  raných  let,  tedy 

především si zachoval zájem k četbě, studiu a sportu. (Junek 2015:32-34)

Po  dokončení  studií  v  r.  1963  dostává  umístěnku  do  podniku  zahraničního 

obchodu  Ligna,  ale  zároveň  musí  nastoupit  vojenskou  službu,  v  jeho  případě  díky 

vztahu k basketbalu, v prvorepublikovém oddíle Dukla Dejvice. Dalo mu to příležitost 

ještě během prezenční služby přihlásit se ke konkurzu na pozici v tehdy velmi reformě 

naladěném  Ekonomickém  ústavu  Československé  akademie  věd (ČSAV)  pod 

vedením Oty Šika. Byl zde skutečně přijat a díky volbě dizertační práce – Inflace v 
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soudobém kapitalismu – měl možnost studovat významné zahraniční ekonomy, jako 

jsou Ludwig von Mises, Milton Friedman či August von Hayek. Valná většina z nich 

jsou ekonomy Rakouské školy4, jejichž přístup a myšlenky ho později velmi ovlivnily a 

budou  hrát  důležitou  roli  v  Klausově  přístupu  k  polistopadovému  ekonomickému 

směřování. V roce 1966 absolvoval postgraduální kurz o ekonomickém rozvoji v italské 

Neapoli a v r. 1969 ještě strávil několik měsíců na Cornellské univerzitě v USA. (Bauer 

2013:100)  Právě  ale  hlavně  dvouletému  studiu  ve  velmi  dobře  západní  literaturou 

vybavené Akademii věd Klaus přikládá mnohem větší váhu než následujícím dvěma 

stážím. (Kopeček 2012:22)

Pražské  jaro  znamenalo  pro  Václava  Klause  první  významnější  kontakt  s 

veřejným prostorem. V šedesátém osmém získal titul kandidáta ekonomických věd a byl 

zařazen do tehdejších  vládních reformních týmů pod vedením nyní místopředsedy 

Šika.  (Bauer  2013:102)  Na  půdě  Ekonomického  ústavu  založil  Klub  mladých 

ekonomů, jehož  se  stal  předsedou  a  který  mu  umožnil  kritizovat  hlavní  proud 

reformy. Je dobré pochopit,  že Václav Klaus už tehdy vnímal, že plánovaný hybrid 

mezi komunismem a kapitalismem není přinejmenším ekonomicky moc reálný, že trh a 

kapitál  buď existuje plně nebo neexistuje. (Junek 2015:52) Klausovy dobové názory 

však nebyly až tak konzistentní s těmi polistopadovými a například se tehdy nestavěl 

tak negativisticky k myšlenkám Johna Maynarda Keynese5, vůči kterým se po listopadu 

1989 vymezoval. Psal své především ekonomické názory také do  Literárních novin, 

Listů  nebo  Zítřku a  zhruba  v  době  invaze  vojsk  Varšavské  smlouvy  začal 

spolupracoval s kolektivem okolo Emanuela Mandlera vydávajícím Tvář. Je zajímavé, 

že v době začátku spolupráce Klause a Mandlera se s časopisem rozkmotřil  Václav 

Havel, a  právě  Tvář  se  na  začátku  normalizace  vymezovala  proti  Havlovu  pojetí 

nestranické politiky (nebo také nepolitické politiky). (Kopeček 2012:22-23)

1.10.2 Režimu a disentu navzdory

Jak  víme,  invazí  “spojeneckých  vojsk”  postupně  utichly  veškeré  snahy  o 

reformy,  což  se  týkalo  i  osoby  Václava  Klause.  Klaus  poměrně  brzy  ukončuje 
4 Rakouská škola ekonomické teorie zastupuje sérii hodnot v jejímž jádru je analýza lidského jednání, 
využívání deduktivní logiky a skepticismus k empirickým metodám v ekonomii. Politicky má nejblíže ke 
klasickému liberalismu, nově libertarianismu.
5 John Maynard Keynes je zakladatelem keynesiántví, myšlenkového protiproudu současného 
mainstreamu ekonomických věd – neoklasické syntéze. V tehdejší době se však jednalo o hlavní proud 
ekonomické teorie založené na intervencích vlády do tržních mechanismů. Právě ekonomové Rakouské 
školy se stavěli do opozice vůči keynesiáncům.
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spolupráci s tvrdě potlačovaným disentem, částečně z důvodu názorového rozporu s 

jeho ústřední postavou – Václavem Havlem, částí také kvůli nedůvěře v disent něco 

reálného změnit. Paradoxně jako nestraník (nebylo možné ho ze strany vyloučit) byl z 

ČSAV vyhozen až v roce 1971 a bylo mu přiděleno místo v  okresní pobočce Statní 

banky československé v Praze 1. (Junek 2015:54) Další zajímavostí je,  že se tehdy 

čerství  novomanželé  Klausovi  (1968) nerozhodli  v  důsledku normalizace  emigrovat. 

Oba trávili v zahraničí spoustu času a byli jazykově dobře vybaveni, avšak ani jeden z 

nich se k tomuto kroku neodhodlal. Rozhodnutí zůstat je pak oba připravilo o možnost 

cestovat až do konce osmdesátých let, a to kvůli emigraci Václavovy sestry Aleny a 

Líviiny sestry Štefky. (Bauer 2013:103)

Prohlášení  Charty  77  (1977)  se  Václava  Klause  nijak  zvlášť  nedotklo.  Jeho 

přístup k chartistům byl poněkud odměřený, alespoň však elementární kontakt s nimi si 

udržel  prostřednictvím  Rity  Klímové,  bývalé  kolegyně  z  ČSAV a  zároveň  bývalé 

manželky čelního představitele Pražského jara, Zdeňka Mlynáře. (Bauer 2013:104) Jeho 

výraznější  aktivita  započala  na  konci  sedmdesátých  let,  kdy  se  stal  vědeckým 

tajemníkem  bankovní  pobočky  Československé  vědeckotechnické  společnosti 

(ČSVTS). Pod její záštitou organizoval semináře, kde se nepřímo hovořilo o tématech, 

které  byly  v  tehdejším  Československu  tabu.  Tyto  semináře  sdružovaly  významná 

jména,  která  budou  formovat  polistopadovou  éru.  Příkladem  hovořme  o  Dušanovi 

Třískovi,  Tomáši  Ježkovi,  Ivanovi  Kočárníkovi,  Vladimíru  Dlouhému,  Josefu 

Zielencovi,  Janu  Stránskému  či  Miloši  Zemanovi.  (Junek  2015:60)  Jeho  aktivitu 

ukončila  státní  bezpečnost  na  jubilejním  padesátém  sezení,  kdy  diskuze  trochu 

“přestřelila.” (Kopeček 2012:24) 

Díky těmto snahám se mu podařilo udržet kontakt nejen s místní ekonomickou 

elitou, ale i celosvětovými trendy, což se mu později (1987) vrátilo přestupem z banky 

zpět do ČSAV, konkrétně do  Prognostického ústavu,  pod vedením Valtra Komárka. 

(Junek 2015:61) Zručné Komárkovo politické krytí  umožnilo sdružit  osobnosti  s,  na 

tehdejší  poměry,  dosti  neortodoxními názory.  Celá tato “bublina” ekonomických elit 

měla  zajistit  nějaký  zázračný  recept  na  revitalizaci  značně  zdevastované  domácí 

ekonomiky.  Klausovi  se  dokonce v posledním roce starého režimu podařilo  obnovit 

zakázané ekonomické semináře. (Kopeček 2012:24-25)
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1.10.3 Vzestup politika

Neklidný  rok  1989  strávil  Václav  Klaus  na  nohou.  V létě  se  účastnil  série 

konferencí v USA, publikoval např. svou vizi Československa po pádu režimu v listu 

Chicago  Tribune.  V září  v  rámci  výměnného  pobytu  zažil  instalaci  nekomunistické 

vlády  a  ještě  12.  listopadu  debatoval  na  ekonomická  témata  jako  host  Oststudia 

vídeňské televize. Těsně před započetím sametové revoluce přednášel v Linci, přičemž 

onoho 17. listopadu se teprve vracel do Prahy. (Junek 2015:61-62) Hned následujícího 

dne ho již zmíněná Rita Klímová představila formujícímu se Občanskému fóru (OF) 

pod vedením Havla, jakožto hlavní opozice vůči režimu. Ambiciózní Václav Klaus si v 

divadle  Laterna  magika,  centru  OF,  rychle  vydobyl  pozici  z  původně  přihlížejícího 

rovnou na divadelní pódium.  OF postrádající ekonomické experty poměrně rychle 

přijalo Klausovu tezi, že on a jeho kolegové z Prognostického ústavu mají být v 

budoucí vládě. Klaus se tak stal 10. prosince federálním ministrem financí ve vládě 

tzv. “národního porozumění.” (Kopeček 2012:28-29)

Snad  hlavním  důvodem  získání  ministerského  křesla  byla  plánovaná 

ekonomická reforma. V Klausově politické kariéře jedno z páteřních témat, kterým se 

zapsal  na  politickou  mapu  nejen  Československa.  V první  polovině  90.  let  to  však 

nebylo tak jednoznačné “one man show,” jak se mohlo později zdát. V první řadě o její 

podobu bojovaly  dvě křídla. Z pozice federální to byli lidé kolem Klause (převážně 

mladší a původem z Prognostického ústavu), druhý tým měl původ u české vlády Petra 

Pitharta,  který  vedl  František  Vlasák  a  spolu  s  ním  lidé  generačně  většinou 

osmašedesátníci.  Rozpor mezi nimi byl primárně v  rychlosti privatizace podnikové 

sféry.  Vítězství  Klausova  týmu,  především díky  autoritě  nadřazené  instituce,  určilo 

rychlejší charakter reformy. Klaus si navíc během tohoto období začal chytře budovat 

obraz otce reformy a poutat tím na sebe veřejnost médií. (Kopeček 2012:30-32) 

Vedle tohoto boje se vedl boj o pozici v OF. Václav Klaus rozhodně neměl své 

místo jisté, o čemž svědčí například pokus vedení hnutí odstavit ho na prestižní, avšak 

politicky neutrální pozici guvernéra centrální banky. Jakýmsi referendem o ministrově 

budoucnosti tak měly být červnové volby. Klausovi se aktivní kampaní podařilo v jinak 

problematickém severomoravském regionu pro OF vybojovat celorepublikový průměr 

(cca 50 %) a navíc získat nejvyšší množství preferenčních hlasů, zde se také vytvořila 
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jeho silná regionální vazba. Potvrdilo ho to v pozici federálního ministra financí. OF se 

zároveň  v  téže  době  začalo  zmítat  v  názorových  neshodách  a  čím  dál  více  se 

diferenciovat na pravici (regiony) a levici (Praha). Vzhledem k centralizované povaze 

Fóra se regiony čím dál více hlásily o účast na politickém rozhodování. Toho využil i 

Václav  Klaus  a  se  silnou  regionální  podporou  vyhrál  na  říjnovém  sněmu 

předsednické  křeslo.  Jasně  pravicově  a  stranicky  vymezený  předseda  se  nejprve 

pokusil  odloučit  z  OF  levicové  extrémy  (Obroda,  Levá  alternativa),  aby  po  tomto 

neúspěchu  rozhodlo  80  procent  delegátů  v  dubnu  1991  o  vzniku  čistě  pravicové 

Občanské demokratické strany (ODS). Majetek OF se tak poměrem 1:1 rozdělil mezi 

ní a liberálně levicové Občanské hnutí. Můžeme to považovat za definitivní  vítězství 

stranického politického systému. (Jiránek, Pečinka 2000:67-70)

1.10.4 Reformátor i státník

Vraťme se ale ještě jednou k ekonomické reformě, jelikož ta časově přesahuje 

dělení  OF.  Jak  již  bylo  řečeno,  o  její  charakter  vedly  spor  dva  dominantní  týmy. 

Vítězství  Klausova federálního týmu postavilo  scénář  reformy na  pěti  systémových 

opatřeních: 

- restriktivní měnová a finanční politika státu (od r. 1990)

- liberalizace cen a zahraničního obchodu (od 1. 1. 1991)

- zavedení vnitřní směnitelnosti koruny (1991/92)

- malá a velká privatizace, restituce (1991)

- daňová reforma (od 1. 1. 1993)

V té chvíli nejbolestnějším opatřením byla liberalizace cen, která vedla k růstu 

cen  o  56  % a  zároveň  k  důležitému odbourání  státních  dotací.  Ovšem dlouhodobě 

nejdiskutovanějším a veřejnost nejvíce rozdělujícím opatřením byla velká privatizace. 

Klaus a jeho tým se rozhodli k odvážnému kroku – vyřešit pomocí kuponové metody 

nedostatek kapitálu v českých rukou a současně překonat pomalost tradičních metod. K 

této volbě je vedl hlavně strach z maďarského příkladu, kde pomalost privatizace vedla 

ke  spontánnímu  rozkrádání  státního  majetku  jeho  managementem.  Žádný  stát 

procházející v této době transformací ekonomik nevymyslel metodu, která by neměla 

nepříjemné vedlejší účinky, a tak i kuponová privatizace měla své nesporné negativní 
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dopady. Kritici u ní poukazují na  nevhodný právní rámec (vznik pochybných fondů, 

korupce apod.), její otcové zase kritizují zásahy zvenčí (limit akcií pro získání podniku 

apod.). (Jiránek, Pečinka 2000:72-73) Tak či tak, Klausovo jméno s ní bylo velmi pevně 

svázáno, a jak mu v první polovině 90. let pomohla k politickému úspěchu, tak se mu 

později hořce vrátila.

Ještě jedna zásadní událost se udála v Klausově politickém životě první poloviny 

90.  let.  Bylo  jí  rozdělení  Československa.  Poměrně  záhy  po  revoluci  projevilo 

Slovensko snahy o národní emancipaci – v prvním případě soubojem o název federace, 

který  se  nakonec  ustálil  na  pojmenování  Česká  a  Slovenská  Federativní  Republika. 

Emancipační  úsilí  ale  mělo  mnohem  hlubší  základy,  v  jehož  centru  byl  vysoce 

národovecky  laděný  slovenský  premiér  Vladimír  Mečiar.  Mečiarovi  se  dařilo  dále 

přesouvat  pravomoci  z federace na národní úroveň a podlamovat tím akceschopnost 

federální  vlády.  Ani  jeho  odstoupení  a  nahrazení  křesťanským  demokratem  Jánem 

Čarnogurským tento proces nezastavilo a pomalu se začalo jednat o slovenském cíli 

vytvořit z federace jakýsi spolek dvou suverénních států. Úmorná a takřka nekonečná 

jednání,  vešla  do historie  jako “cestování  po hradech a  zámcích.”  Po vyčkávání  na 

červnové  volby  v  r.  1992 (v  ČR  vítězství  Klausovy  ODS  v  koalici  s 

Křesťanskodemokratickou stranou a na Slovensku Mečiarovo Hnutie za demokratické 

Slovensko  (HZDS))  se  jednání  opět  rozeběhla.  Ač  měla  ODS v  programu  funkční 

federaci6 nedokázala se při  jednání ve vile Tugendhat  dohodnout  s  nevyzpytatelnou 

HZDS, jejíž návrhy měly být jakýmsi spolkem suverénních států s finanční garancí 

české strany. Klaus pak s Mečiarem v podstatě mezi čtyřma očima vyjednal pokojný 

rozpad federace k 1. 1. 1993. (Jiránek, Pečinka 2000:75-80)

Zatímco  u  dělení  Československa  s  odstupem  času  můžeme  hovořit  o 

jednoznačném úspěchu,  stejně tak  i  u  části  transformačních  kroků,  vyvstalo několik 

událostí  zbytku volebního období s přinejmenším diskutabilním efektem. Klaus jako 

premiér  nové  České  republiky  viditelně  nebyl  už  tak  progresivní,  jako  v  prvních 

porevolučních  letech.  Například  je  nasnadě  připomenout  odkládání  deregulace 

nájemného,  hrozba  železničářské  stávky,  která  (po  ještě  jednom pokusu v  r.  1997) 

zastavila  transformaci  Českých  drah nebo  tzv.  bankovní  socialismus,  který  byl 

6 Klaus dokonce přišel s návrhem později pokřtěným na “Marshallův plán pro Slovensko.” Jednalo se o 
rozsáhlé přerozdělování směrem k chudší části země výměnou za stabilní politický systém.
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příčinou odkládání transformace bankovního sektoru. V případě Investiční a poštovní 

banky to vedlo až k její divoké privatizaci, což jde přímo do kontrastu s Klausovou 

obavou z “maďarské cesty” obhajujíce kuponovou privatizaci. Umírněný premiér se tak 

obával vyčerpání veřejnosti z transformačních kroků, či v případě privatizace bank z 

narušení její plynulosti. Blížily se také samozřejmě volby. (Kopeček 2012:65-71)

1.10.5 Mobilizace a boj o přežití

Volební  rok  1996 byl  pro  Václava  Klause  zlomový.  Přes  počáteční  vysokou 

podporu  ODS  díky  stále  ještě  dobré  ekonomické  kondici  státu  šlo  především  o 

nepovedené volby.  Volba výkonného místopředsedy Libora Nováka, jako vedoucího 

kampaně se ukázala  velmi nešťastnou.  Kampaň provázel  chaos  v podobě volebních 

billboardů bez značky strany, volební heslo “Dokázali jsme, že to dokážeme” také už 

samo o sobě působilo prazvláštně a následovaly podobné neduhy. Klíčovým selháním 

bylo ale naprosté komunikační nezvládnutí dvou podivných sponzorů strany. Výsledek 

voleb nebyl nijak katastrofální (29 % pro ODS), problém byl v tom, že koalice ODS, 

Občanské demokratické aliance (ODA) a lidovců měla  jen 99 mandátů a musela se 

spolehnout na  podporu ČSSD  Miloše Zemana, která ve volbách slavila fenomenální 

úspěch  (26  %).  Zeman  pak  třeba  symbolicky  vrátil  do  politiky  Václava  Havla 

(upozaděného dominancí ODS), když mu svěřil patronát tzv. “kulatého stolu,” jednacího 

aparátu čtyř demokratických stran. Vláda ale nakonec vznikla. Klaus musel souhlasit s 

bolestivým ústupkem vynucené parity  koaličními  stranami  a  zároveň i  jeho autorita 

uvnitř strany začala klesat. (Kopeček 2012:74-81)

Silně  zpomalující se ekonomika z první poloviny r. 1997 donutila koalici ke 

konzervativnímu  opatření  seškrtání  vládních  výdajů,  což  vyvolalo  roztržku  uvnitř 

koalice, nejhlasitější byl v tomto případě  Josef Lux, předseda lidovců, vinící vládu z 

příliš  liberální  politiky  v  minulosti.  Několik  týdnů  nato  přišla  měnová krize,  která 

donutila vládu opustit fixní měnovou politiku a vyvolala tak další konflikty. V téže době 

se  proti Klausovi i naplno obrátila média, která ho do té doby téměř bezvýhradně 

podporovala a rostl tím i tlak na jeho odvolání. V nepříznivé situaci se začal i častěji 

projevovat  prezident  vyzývající  k  odpovědnosti.  Znovuotevření  kauzy  pochybného 

sponzorování strany vedlo k události na konci roku 1997, která do historie vstoupila pod 

romantickým pojmenováním “Sarajevský atentát.” Ve zkratce šlo o výzvu Jana Rumla 
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(bez funkce) a Ivana Pilipa (ministra školství)  o odstoupení předsedy, ovšem během 

jeho návštěvy Sarajeva. Situace byla emocionálně hodně vyhrocená, využili ji například 

lidovci  (později  i  ODA),  kteří  několik  hodin  na  to  opustili  vládu.  Při  příjezdu  ale 

zhrzeného  premiéra  přivítala  spontánní  demonstrace  podporovatelů  a  následně  ještě 

jedna  další  den,  kde  vystoupila  i  manželka  Lívie.  Klaus  tehdy využil  emocionalitu 

okamžiku a nepřímo podporoval přirovnání k puči, názoru, který vzešel od některých 

spolustraníků. Pomohlo mu to alespoň v nastávajícím kongresu, kde svou funkci přes 

všechny  katastrofy  obhájil.  Následná  úřednická vláda  iniciovaná  prezidentem, 

odtržená  část  rebelující  ODS  v  podobě  Unie  svobody a  bojová  nálada  mezi 

bývalými  koaličními  partnery výrazně  ovlivní  charakter ODS a  osobu  Václava 

Klause do několika následujících let. (Kopeček 2012:81-101)

Ze dna voličské popularity se ODS podařilo dostat poměrně brzy. Napomohla 

tomu bezzubost  Unie svobody a řešení podobných finančních afér  u ODA a ČSSD. 

Vedle nich ztrácel neprůhledný sponzoring ODS na razanci. Předvolební kampaň ODS 

navíc výborně “brnkala” na emoce voličů, nabízela pohled země na rozcestí, varovala 

před rostoucí levicí, útočila na “blbou náladu.” Ve spojení s podporou řady umělců a 

zároveň přehnaným mediálním lynčem vůči Klausovi se podařilo zmobilizovat voliče 

pravice. Výsledkem byl zázračný obrat a ODS tak skoro dotáhla svůj zisk z roku 1996. 

Problémem bylo ale povolební jednání. Ve světle událostí z minulého roku nebylo 

možné vytvořit zdánlivě bezpečnou pravostředovou koalici – vztahy mezi stranami byly 

až přiliš poničené. Na straně druhé se rýsovala koalice lidovců s ČSSD, která ale nebyla 

možná díky odmítavosti Unie svobody, jejíž podporu vyžadovala. Třetí možností byla 

další úřednická a polopolitická vláda pod patronací prezidenta, což ale nechtěl připustit 

ani  Klaus,  ani  Zeman.  Pod  pohnutkou  ústavních  změn  směrem  k  většinovému 

volebnímu  systému  a  zabránění  vlivu  prezidenta  tak  vznikla  opoziční  smlouva7. 

(Kopeček 2012:104-112)

Opoziční smlouva, velmi nepopulární akt pro velkou část české veřejnosti, se 

zprvu jevila jako logický krok a měla v prvních měsících i u voličů ODS podporu – 

vzpomeňme na krize předchozích let. Podivná situace, kdy ODS drakonicky kritizuje 

kroky ČSSD, a zároveň ji nechává vládnout, ale budila dojem kartelu, který se projevil 

7 Celým názvem “Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi 
Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou.” Šlo prakticky o toleranci 
vládnoucí ČSSD tolerující ODS, také o závazek nevyvolat hlasování o důvěře vlády.
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ve výsledku listopadových senátních voleb téhož roku – fiaskem ODS. Úspěch slavila 

nově  vzniklá  čtyřkoalice  (lidovci,  unionisté,  ODA a  Demokratická  unie),  která  se 

právem  cítila  ústavními  změnami  ohrožena  a  která  získala  na  popularitě  jasným 

vymezením  se  vůči  opoziční  smlouvě.  Nepříjemným  efektem  byla  po  doplňujících 

volbách ztráta ústavní většiny, tolik potřebná pro schválení klíčových změn – vůle pro 

tyto  změny  pak  nadále  klesala.  Na  jaře  1999  se  NATO  rozhodlo  vojensky 

intervenovat  v  Jugoslávii,  což  výrazně  vyostřilo  vztahy  mezi  stranami  opoziční 

smlouvy a čtyřkoalicí s podporou hradu. ČR měla z pohledu vlády zdrženlivý postup, 

Zeman podpořil leteckou intervenci, ale postavil se proti pozemnímu zásahu, Klaus se k 

zásahu obecně stavěl odmítavě, vysvětloval to obhajobou  politiky nevměšování se a 

možnými dalekosáhlými důsledky, to formuje jeho přístup i v budoucích konfliktech. 

Vrátíme-li se ještě kousek zpět, vlna neklidu z výsledku senátních voleb donutila Klause 

manévrovat  před  prosincovým  kongresem.  Nápad  se  superkoalicí  (zapojení  všech 

demokratických stran) se nakonec ukázal jako nereálný, nakonec ale prošla modifikace 

opoziční  smlouvy  známá  jako  toleranční  patent.  Ten  se  zprvu  jevil  jako  dobrý 

prostředek (ODS se rentoval  v krajských a senátních volbách 2000),  jak Zemanovu 

vládu  donutit  k  vyrovnanému  rozpočtu  výměnou  za  podporu  při  jeho  schvalování, 

problém se však později ukázal v jeho vynutitelnosti. Nakonec se na přelomu roku 2000 

a  2001  ještě  odehrála  krize  České  televize  (ČT),  která  Klausovi  dále  nepříjemně 

nabourala veřejný obraz. Volba rady ČT zvolit ředitelem Jiřího Hodače a jeho následné 

povolání  Jany  Bobošíkové  do  funkce  vedoucí  zpravodajství  vyvolala  stávku.  Klaus 

podporující  toto  rozhodnutí,  které  později  podpořil  peprnými  výroky  o  potřebě 

privatizace ČT proti sobě pobouřil většinu veřejnosti. Na druhou stranu nastupující šéf 

ČSSD Vladimír Špidla dobře odhadl náladu veřejnosti a postavil se na stranu stávky – 

ČSSD  tak  politicky  ohromně  vydělala.  Zamítnutí  alespoň  některých  plánovaných 

ústavních  změn  ústavním  soudem  bylo  už  jen  finálním  úderem  před  rýsujícím  se 

volebním debaklem roku 2012. (Kopeček 2012:107-132)

1.10.6 Zlatý padák

Klausovi,  který  před  volbami  slíbil  vyvodit  z  výsledku osobní  zodpovědnost 

nezbylo než dát svou funkci k dispozici, a v ODS se ještě před prosincovým kongresem 

začalo  řešit,  jak  se  s  jejím  zakladatelem  důstojně  vypořádat.  Zrodil  se  tak  plán 

kandidovat  Václava  Klause  na  hrad.  Bylo  to  i  cílem  nového  lídra  ODS  Mirka 
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Topolánka, který si s odcházejícím předsedou vyloženě nesedl a mohl by ho potenciálně 

ohrožovat.  Původně  prosazení  přímé  volby  nevyšlo  (Klaus  měl  dobrou  podporu 

veřejnosti), a tak bylo nutné získat podporu tradiční cestou – prostřednictvím poslanců a 

senátorů. V prvním kole volby se proti Klausovi postavili Jaroslav Bureš, Petr Pithart a 

Jaroslav Kříženecký. Ač nevyhrál nikdo, ukázalo se, že díky zisku 123 hlasů podporují 

bývalého předsedu i jiné partaje. Napomohl tomu i skvělý volební projev, ve kterém se 

sebekriticky obrátil k transformaci ekonomiky, přihlásil se ke členství v Evropské unii, 

vymezil  se  vůči  prezidentskému aktivismu,  či  poděkoval  odcházejícímu Havlovi.  V 

druhém kole se  pak utkal  s  Milošem Zemanem a  Janou Moserovou.  Rozštěpenost 

ČSSD ve vztahu ke svému bývalému předsedovi zapříčinila jeho drtivou porážku a 

Klaus tak sebevědomě postoupil do třetího kola. Ve třetím kole postavila proti Klausovi 

vládní koalice filozofa Jana Sokola. Toho však nedovedli podpořit lidovci, unionisté, a 

hlavně  ani  komunisté.  Václav  Klaus  se  tak  ve  třetím  kole  stal  novým  českým 

prezidentem. (Klimeš 2013:11-19)

První  prezidentský  rok  nejvýrazněji  doprovázel  vstup  ČR do  Evropské  unie 

(EU).  Čerstvý  prezident  se  po  vzoru  jeho  dlouhodobého  názoru  příliš  rychlé 

integrace EU jal už tehdy prokazovat skepticismus  vůči jejímu fungování. (Bauer 

2013:110) Špidlovu kampaň za vstup do EU dokonce označil za “cílenou provokaci.” 

Referendum však dopadlo kladně pro vstup. Prezident se poté přesunul na domácí půdu, 

kde se mu nedařilo prosadit skrze senát svá navržená jména do Ústavního soudu, 

což se ukáže jako prezidentův dlouhodobý problém, i přes to, že mnohé kandidáty se 

mu nakonec prosadit podaří. V roce 2004 je například zajímavý propad ČSSD v prvních 

českých volbách do Evropského parlamentu, ke kterým se Klaus vyjádřil jako o porážce 

euronaivismu.  Následně  pak  musel  řešit  odstupujícího  Vladimíra  Špidlu,  kterého 

výsledek stál  jeho pozici.  Prezident donutil  nastupujícího Stanislava Grosse, aby mu 

zaručil  101 hlasů ve  sněmovně,  čímž chtěl  zabránit  menšinové vládě s  podporou 

komunistů. Rok 2005 byl významný bojem Václava Klause proti evropské ústavě. 

Využil při tom žádosti k Ústavnímu soudu o posouzení souladu s českou ústavou. Klaus 

v nejrůznějších médiích nešetřil ostrými výroky, a tak například zaznělo přirovnání EU 

k  Radě  vzájemné  hospodářské  pomoci.  Tento  boj  nakonec  ukončila  Francie  a 

Nizozemsko, kde ústava neprošla referendy. Na summitu Rady Evropy ve Varšavě zase 

můžeme pozorovat důsledky Klausova ideologického nahlížení na svět, mluvil zde 

totiž  o  ohrožení  demokracie  tzv.  “postdemokratismem,”  neboli  vlivem  nevládních 
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organizací na politiku. Podobné “ismy” provázejí Klause po celé prezidentské období a 

nebude smyslem této práce posuzovat jejich relevanci. Na konci tohoto roku se také 

objevil Klausův velký oponent  Jiří Paroubek. Tohoto, již třetího předsedu ČSSD po 

krátké době, vynesly na politický vrchol Grossovy finanční skandály. Klausovu aktivitu 

hodlal krotit například hrozbou omezení prezidentových zahraničních cest. Prezidentův 

odpor  vůči  EU se  přenesl  i  do  dalšího  roku  v  podobě  boji  proti  přijetí  společné 

evropské měně. K prosazení svého využil například jmenování svého spolupracovníka 

Vladimíra Tomšíka do bankovní rady České národní banky. A zhruba od poloviny roku 

musel  hned  řešit  další  politickou  krizi –  tentokrát  vzniklou  volebním  patem  a 

nevraživostí lídrů dvou dominantních stran. Zatím nejdelší politická krize dopadla po 

opakovaném  pověření  Mirka  Topolánka  sestavením  vlády  koalicí  ODS,  lidovců  a 

zelených, tedy přesně proti Klausově představě pravolevé koalice dvou velkých stran. 

Oživilo  to  nevraživost  Topolánka a  Klause,  která  ale  byla  zanedlouho  upozaděná 

nastávajícími volbami v roce 2008. (Klimeš 2013:25-54)

Atmosféra  prezidentských  voleb  2008  by  se  dala  krájet.  ČSSD  v  čele  s 

Paroubkem, který nechtěl připustit nedisciplinovanost jeho straníků prosadila variantu 

veřejné  volby.  Na  jednu  stranu  to  mohlo  pomoci  Klausovu  protikandidátovi  Janu 

Švejnarovi, na druhou stranu to zase pojistilo jednostrannost ODS. První den volby se 

Zelení pod tlakem tajného předvolebního vyjednávání o podpoře Klause uvnitř ČSSD 

vyslovili pro veřejnou volbu, což vyvolalo roztržku v koalici. Oba kandidáti postoupili 

až do třetího kola, přičemž Švejnar měl větší podporu ve sněmovně a Klaus v senátu. 

Pošramocenému obrazu voleb napomohl kolaps sociálního demokrata Evžena Snítilého 

a útěk lidovce Josefa Kalbáče (bylo mu údajně vyhrožováno, pokud bude volit Klause) 

těsně  před  volbou,  těm  pak  do  pošty  dorazily  kulky.  Ani  třetí  kolo  nerozhodlo  a 

Klausovi  chyběl jediný hlas.  Druhá prezidentská volba konaná o týden později  byla 

poznamenaná  ztrátou  podpory  komunistů  pro  Švejnara,  ti  si  zvolili  vlastní 

kandidátku Janu Bobošíkovou (před prvním kolem však odstoupila). Spekuluje se tak 

nad taktickým tahem komunistů dopomoci Klausovi k prezidentství. Václav Klaus byl 

poté  ve  třetím  kole  skutečně  zvolen  a  stává  se  prezidentem  i  pro  další  období. 

(Kopeček 2012:214-220)
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1.10.7 Proti všem

Po Klausově druhém zvolení se oživily dočasně upozaděné  konflikty s ODS. 

Topolánek byl znovu potvrzen ve své funkci,  na což prezident reagoval vzdáním se 

funkce čestného předsedy v prosinci na 19. kongresu strany. (Bauer 2013:112) Ještě v 

témže roce zároveň probíhal prezidentův dlouhý boj o  Lisabonskou smlouvu, podle 

jeho  slov  jen  variantu  neschválené  evropské  ústavy.  Využil  proto  ústavní  soud  pro 

posouzení  konformity smlouvy s českou ústavou, který ale  později  uznal  smlouvu s 

ústavou konformní. (Klimeš 2013:67-69) V létě 2008 se také odehrál konflikt Ruska a 

Gruzie, kdy se právě Gruzie pokusila dobýt dvě od ní odtržené oblasti z období rozpadu 

Sovětského svazu. Klaus se v tomto případě přiklonil spíše na stranu Ruska, které jako 

garant  jejich nezávislosti  odpovědělo na agresi  Gruzie protiútokem a dobytím velké 

části gruzínského území. Stál v tomto případě na okraji většinového názoru, což mu 

bylo  médii  a  většinou  veřejnosti  vytčeno.  Prezident  tímto  krokem  poněkud  zesílil 

nálepku “rusofila.” (Kopeček 2012:246-247) Klaus ani v roce 2009, v roce  českého 

předsednictví EU, nešetřil kritikou Unie a pokračoval bojem proti Lisabonské smlouvě, 

který ale skončil, když prezidentovi došly prostředky k jejímu blokování. Vyjednal tak 

alespoň výjimku z listiny základních práv a svobod EU. Na jaře téhož roku, a během 

předsednictví,  padla  Topolánkova  vláda,  za  což  Topolánek  obvinil  prezidenta.8 

Vládnutí potom převzala úřednická vláda v čele s Janem Fischerem. U prezidenta jako 

jedno  z  hlavních  témat  také  dominovala  klimatologie,  což  se  přeneslo  do  až  do 

novoročního  projevu  2010.  (Klimeš  2013:74-83)  Skepticismus  projevovaný  k 

antropogenním příčinám globálního oteplování, má původ už v prvním prezidentském 

období,  kdy mu vyšla  populární  kniha Modrá,  nikoliv zelená  planeta  (2007) a  jeho 

názor  je  vlastně  konzistentní  s  odporem  vůči  “ismům,”  v  tomto  případě  vůči 

enviromentalismu. (Kopeček 2012:202-203) Rok 2010 zároveň hodně sblížil  vztahy 

hradu a církve. Arcibiskupem se v tomto roce stal Dominik Duka, který je Klausovým 

přítelem. Prezident tak bude dále více dávat najevo svůj konzervatismus a dodržování 

tradičních hodnot.  Na jaře téhož roku se také začali  postupně  narovnávat vztahy s 

ODS. Za příčinu to měla Topolánkova rezignace v časopisu Lui. Prezidentovi blízký 

Petr Nečas také později sestavoval vládu, což se mu v koalici s TOP09 a protestními 

Věcmi veřejnými povedlo. Václav Klaus pak dlouhou dobu hrál roli jakéhosi garanta 

krizemi zmítané Nečasovy vlády. Zajímavou kapitolou, nikoliv však dlouhou, byly také 

8 Mezi lidmi, co odhlasovali pád byl například Vlastimil Tlustý, poslanec ODS považovaný za 
podporovatele Klause.
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nápadně blízké vztahy k později velmi kontroverznímu Vítovi Bártovi, lídrovi Věcí 

veřejných a ministrovi školství téže strany, Josefu Dobešovi. Netrvalo to však dlouho a 

Bárta byl nucen rezignovat v důsledku finančních a politických afér Věcí veřejných. 

Josef  Dobeš  rezignoval  o  rok  později,  poté  co  podle  kritiků  rozvrátil  ministerstvo 

školství. Mediální tragédií pro prezidenta bylo uniklé video o jeho nešikovném osvojení 

si chilského protokolárního pera, které díky umístění na YouTube viděly miliony lidí 

po  celém světě.  Novoročním projevem v  roce  2013  na  sebe  Klaus  strhl  pozornost 

vyhlášením  široké  amnestie k  20  letům  samostatného  českého  státu.  Vzhledem  k 

jejímu rozsahu osvobodil spoustu lidí, kteří byli spojováni s korupčními kauzami. Vedlo 

k  silné  mediální  kritice  a  výraznému  poklesu  popularity.  V  chystané  přímé  volbě 

nového  prezidenta  Václav  Klaus  podpořil  Miloše  Zemana,  který  následně  volby 

vyhrál. K jeho rozhodnutí nepodpořit Karla Schwarzenberga hovoří o nutnosti, aby tuto 

pozici zastával někdo, kdo v této zemi prožil celý svůj život. (Klimeš 2013:86-111)

1.11 Výzkumné otázky a hypotézy

VO1: Jakou podobu má mediální obraz Václava Klause v Hospodářských a Lidových 

novinách v průběhu celého prezidentského období?

H1: Lidové noviny budou o prezidentovi psát více než Hospodářské noviny.

Tato  hypotéza  se  odvíjí  z mých  předchozích  zkušeností  v bakalářské  práci  o 

prezidentově druhém období, kde jsem nabyl tohoto zjištění. Částečně se také opírá o 

větší  množství  vydaných  čísel  LN,  jelikož  má  deník  sobotní  vydání,  zatímco  HN 

nikoliv. Dalším důvodem je jiná cílová skupina HN (ekonomie) a LN (politika).

H2: Lidové noviny budou Václava Klause častěji umisťovat na titulní stranu.

Stejně jako v předchozím případě zde vycházím ze svých zkušeností a z výhody 

sobotních čísel LN. 

H3: Václav Klaus bude mít ve vybraných médiích v prvním prezidentském období 

lepší vyznění než v období druhém.

Zde vycházím z historických reálií, a také z politologických východisek. Václav 

Klaus  se  po  druhém  zvolení  nemusel  tolik  ohlížet  na  svou  image  a  mohl  se  více 

soustředit na svá, často tehdy kontroverzní, témata.
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H4: Hospodářské noviny budou o prezidentovi referovat spíše v negativním světle 

a Lidové noviny spíše v pozitivním světle.

Zde opět čerpám ze svých zkušeností z bakalářské práce. Důvodem je dle mého 

úsudku hlavně složení publicistické části redakce HN a zaměření více na ekonomii. LN 

noviny  oproti  tomu  jsou  mnohem  otevřenější  širšímu  spektru  názorů  díky  většímu 

zaměření na politiku.

H5: Přestup některých redaktorů z jednoho sledovaného deníku na druhý může 

ovlivnit vyznění osoby Václava Klause.

Tato  hypotéza  předpokládá,  že  řada  redaktorů  si  svůj  názor  vezme  i  do 

konkurenčního deníku.

H6: V prvním sledovaném období budou v denících dominovat jiné stereotypy než 

v druhém. 

Hypotéza  čerpá  biografie.  Stereotypy  jsem  definoval  do  tři:  Klimaskeptik, 

euroskeptik  a  solitér/narcis  (což  je  sjednocení  nejvíce  stereotypizovaných  vlastností 

jeho osobnosti). Po většinu Klausova prvního prezidentského období ještě nebylo téma 

klimatických  změn  tolik  rozšířené.  Prezidentův  euroskepticismus  zase  nemusí  být 

v druhém období tolik zdůrazňovaný, jelikož bude jeho názor již obecně známý.

2. Metodologická část

2.1 Přístupy k provedení analýzy

Pro  výzkum  prezidentova  mediálního  obrazu  jsem  zvolil  kombinaci 

kvalitativní a kvantitativní metody. Jelikož už v podtitul práce značí, že se jedná o 

případovou studii, bude to právě tato kvalitativní část,  která tvoří větší část obsahu 

analytické kapitoly. Literatura nám definuje případovou studii jako empirickou studii o 

jevu, a zařazuje ho do jeho každodenního kontextu. Může se skládat z analýzy jednoho 

případu, ale je také možné analyzovat případů více. Studie, která zkoumá více případů 

má  potom  výhodu  širšího  datového  souboru  a  její  výsledky  je  možné  posléze 

porovnávat.  (Trampota,  Vojtěchovská  2010:62)  Má  práce  bude  využívat  modelu 

vycházejícího  ze  zkoumání více  případů a využije  ho  právě  k porovnání  výsledného 

výstupu.  Na  nadcházejících  stránkách  bude  tato  metoda  zpodobněna  v  interpretaci 

vybraných článků, které budou reprezentovat vyznění celého zkoumaného vzorce.
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Druhým přístupem bude  kvantitativní obsahová analýza. Liší se od prvního 

jmenovaného  přístupu  daleko  více  strukturovaným  a  selektivním  procesem.  Vysoká 

míra strukturovanosti a striktní pravidla při sběru dat dodávají výsledkům velmi dobrou 

ověřitelnost a postrádají subjektivitu, která je nutně spojena s kvalitativními metodami. 

Výsledky se dají dobře znázornit v grafech a tabulkách, jelikož výstupy jsou obvykle 

znázorněny v číselných hodnotách. Kvalitativní obsahová analýza si díky jasně daným 

postupům  vyžádá  hlubší  popis  v následujících  úsecích  metodologické  části,  které 

začínají operacionalizací. (Schulz 2011:29-30)

2.1.1 Operacionalizace

První fází pro provedení kvantitativní obsahové analýzy je stanovení si výběrové 

souboru, jenž bude předmětem zkoumání. Winfried Schulz mluví o čtyřech rovinách, 

jimiž jsou výběr médií, které budeme zkoumat, určení obsahů, které budou předmětem 

analýzy, je nutné rovněž určit časové období v jakém budou mediální obsahy sledovány 

a  konečně  bude  také  nutné  specifikovat  mediované  obsahové  jednotky.  (Schulz 

2011:35)

2.1.2 Vymezení médií

Pro účely této práce jsem vybral dva významné deníky na české mediální scéně, 

konkrétně  Hospodářské  noviny a  Lidové  noviny.  Jejich  volba  spočívá 

v předpokládaném  rozdílném  stanovisku  k osobě  Václava  Klause.  Následující  grafy 

zobrazují  srovnání prodaných nákladů obou deníků v lednu 2003 (Graf 1.1), v lednu 

2008 (Graf 1.2) a v lednu 2013 (Graf 1.3) Je z nich patrné, že oba deníky se v těchto 

číslech liší jen minimálně.
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Graf 1.1 
leden 2003,

prodaný náklad deníků

Hospodářské noviny

Lidové noviny

58117
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Graf 1.2
leden 2008,

prodaný náklad deníků

Hospodářské noviny

Lidové noviny

3672238966

Graf 1.3
leden 2013, prodaný náklad deníků

Hospodářské noviny

Lidové noviny

Zdroj grafů 1.1-1.3: ABC ČR [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.abccr.cz

2.1.3 Vymezení mediálního obsahu

Dále je  potřeba vymezit  typ obsahu,  který budu sledovat.  Zejména v případě 

Lidových  novin  jsou  vynechány  duplicitní  články  regionálních  odnoží  deníku. 

V případě obou deníku jsem nepovažoval za relevantní zahrnout do zkoumaného vzorce 

dopisovou rubriku, a především články z daného období, které nesouvisí s tématem a 

zároveň prezidentem. 

2.1.4 Vymezení časového úseku

Pro účely této práce jsem vybral šest dostatečně významných období, které mají 

značnou mediální odezvu. Hlavním spojovníkem těchto úseků je časové rozmezí 14 

dnů,  které  by  mělo  garantovat  srovnatelné  výsledky.  Jako první  událost  jsem zvolil 

prezidentskou volbu v roce 2003, přičemž časový úsek se odvíjí od data třetí volby 28. 

února a sleduje týden před ní a týden po ní. Druhou událostí bude referendum o vstupu 

do EU v červnu 2003, kde bylo právě referendum zvoleno jako středobod. Do domácí 

politiky  se  vrátíme  v  listopadu  2006,  kdy  ČR  byla  už  pět  měsíců  bez  vlády a 

prezident byl nucen přebírat inciativu. Výročím těchto 5 měsíců, tedy 3. 11., započne 

sledované dvoutýdenní období. I  druhé prezidentské volby (2008), který se zúčastnil 
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Václav Klaus, jsou předmětem mé analýzy. Určující středobod jsem nastavil do data 

druhé  volby,  tedy  k  15.  únoru,  kdy  byl  Václav  Klaus  potvrzen  ve  funkci.  Pátým 

obdobím bude  rusko-gruzínský konflikt  v  Jižní  Osetii.  Sledování  v  tomto případě 

započne až 14. srpna, a to především z důvodu prvních reakcí na jednání prezidenta. 

Konečně posledním sledovaným úsekem je  pád Topolánkovy vlády (2009) v  době 

českého předsednictví EU. Analýza zde začíná demisí premiéra, tedy 25. 3.

2.1.5 Vymezení kódovací jednotky

Kódovací jednotkou bude každý článek, který odpovídá obsahovému vymezení 

výše a obsahuje slovní spojení Václav Klaus. Mediální databáze NEWTON Media9 mi 

potom bude sloužit k průzkumu jednotlivých článků.

2.2 Kódovací kniha

Periodicita informování: Značeno podle metrické škály

Počet titulních stran: Značeno podle metrické škály

Výskyt stereotypu v článku:

- Euroskeptik

- Klimaskeptik

- Solitér/Narcis

- Neutrální

Vyznění článku:

- Pozitivní

- Neutrální

- Negativní

Periodicitou informování je míněno měření pravidelnosti,  s jakou se klíčové 

slovní  spojení  objevovalo  na  stránkách  deníků.  Vzhledem  k tomu,  že  jsou  vybrána 

období  s větší  pravděpodobností  výskytu  požadovaného  slovního  spojení,  tak  budu 

9 NEWTON Media [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.newtonmedia.cz/cs
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zaznamenávat  dny,  kdy  se  klíčové  spojení  v  čísle  nevyskytlo.  Druhá  sledovaná 

proměnná je počet  titulních stran.  Titulní strana je velmi důležitá z důvodu lepšího 

dosahu  k čtenářově  pozornosti.  Budu  zde  sledovat,  na  kolika  titulní  stranách  se  ve 

sledovaném období spojení Václav Klaus vyskytlo. Třetí sledovanou proměnnou jsou 

stereotypy související se jménem prezidenta, které budou prezentované formou grafu a 

stejným způsobem bude prezentované rovněž vyznění článků.

3. Analytická část

3.1 Prezidentská volba 2003

V časovém rozmezí  21.  2.  2003 – 7.  3.  2003 bylo  analyzováno celkem 140 

článků (Graf 2.1), jejichž relevanci určovalo klíčové slovo Václav Klaus v souvislosti s 

prezidentskou  volbou  a  jejími  případnými  důsledky.  Z  pohledu  periodicity 

informování událost  pokryly  lépe  Hospodářské  noviny,  ve  kterých  chyběla  osoba 

prezidenta jen v jednom čísle, v Lidových novinách celkem ve čtyřech číslech. Co se 

týče titulních stran, je situace opačná. V Hospodářských novinách se prezident nachází 

na  třech  stranách,  zatímco  Lidové  noviny  jich  nabízejí  rovnou  devět.  Z  pohledu 

tematického se Hospodářské noviny o něco více soustředí na domácí scénu a dopad 

volby  a  případné  výhry  Klause  na  Špidlovu  vládu.  Názorové  příspěvky  jsou  více 

kritické vůči osobě Václava Klause. Zajímavé je také jejich lepší pokrytí publicistickým 

obsahem před třetí volbou (vůči konkurenci), ale poměrně rychlé ustupování zájmu po 

samotné volbě. Lidové noviny nabízejí slabší, z pohledu druhé poloviny sledovaného 

úseku, téměř žádné pokrytí, ale už kolem třetí volby překonávají HN v pestrosti obsahu. 

Je přítomen například rozhovor s prezidentem a poměrně unikátní publicistický formát 

Úhel pohledu, kde na titulních stranách osobnosti představují rozdílné názory na oba 

kandidáty. Po výsledcích voleb lépe zpracovávají ohlasy na zvolení Klause, a to včetně 

těch zahraničních. Alespoň jednu  formu stereotypu obsahuje v obou denících zhruba 

čtvrtina  článků.  V  případě  Lidových  novin  (Graf  2.3)  převažuje  zmiňování 

euroskeptického  názoru  Václava  Klause,  Hospodářské  noviny  (Graf  2.2)  pokrývají 

zkoumané  stereotypy  téměř  rovnoměrně.  Z pohledu  vyznění  článků dominuje  díky 

zpravodajskému obsahu v obou denících neutrální stanovisko. V případě HN (Graf 2.4) 

negativní články převažují nad těmi pozitivními, LN (Graf 2.5) jsou o něco vyváženější 

s lehkou převahou pozitivních článků.
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Object 9 Object 11 Object 14

Object 16 Object 18

Zdroj grafů 2.1-2.5: vlastní analýza

3.1.1 Prezidentská volba 2003 (období 21. 2.-7. 3. 2008) v deníku 

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny před třetí volbou udržely vůči Václavu Klausovi většinově 

neutrální postoj. Hned 21. 2. to dokazuje pozitivně laděný komentář politologa Michala 
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Klímy s titulkem: Proč Klaus vypadá vítězně (Hospodářské noviny, 21. 2. 2003), kde na 

začátku zazní:  „I když  Václav Klaus byl  stejně  jako ostatní  ve  dvou prezidentských  

volbách poražen, přesto vyšel z této soutěže posílen, některými je dokonce pasován za  

vítěze. Jak k tomu došlo? Zvítězil v eleganci, vzhledu, chování i rétorice.“ (Tamtéž) O 

tři dny později na druhé straně deníku Josef Kopecký pouze předvídá dopady možného 

Klausova vítezství na zdraví vlády a hodnotí jeho šance u komunistů. Ve středu 26. 2. s 

blížící se třetí volbou tentýž autor popisuje neúspěchy protikandidátů u komunistů a 

zvyšující se šance Klause. Zajímavější je však komentář psychologa Pavla Říčana:  V 

prezidentské volbě jde o charakter naší demokracie (Hospodářské noviny, 26. 2. 2003) 

Jednoznačně  se  staví  na  stranu  Jana  Sokola  a  popisuje  v  něm  Klausův  narcismus 

společně  s  jeho  podporou  televizí  Nova  a  KSČM:  „Mediální  podpora  Klause  v  

komerční televizi je mohutná a on sám je připraven spojit se pro své zvolení takřka s  

kýmkoli.“ (Tamtéž)  Následující  den  nabízí  konečně  širší  pokrytí,  a  tak  je  možné  si 

všimnout zmínky o Klausovi už z titulní strany. Článek Petra Holuba shrnuje výsledky 

průzkumu TNS Factum, které ukazují větší podporu veřejnosti pro Klause. Na straně 4 

potom  ještě  rozebírá  detaily  předvolebního  vyjednávání.  Petr  Nováček  následně  v 

rubrice Názory na str.  8 kladně hodnotí  šance Klause, a hlavně důsledky pro vládní 

koalici  s  titulkem:  Vládní  koalici  zřejmě  zvoní  hrana (Hospodářské  noviny,  27.  2. 

2003)  Volebnímu 28.  únoru dominují  články zaměřené spíše na důsledky voleb pro 

koalici,  avšak i zde nalezneme články zaměřené na budoucího prezidenta.  Například 

pod  titulkem:  Klaus:  z  nekompromisního  předsedy  pokorným  kandidátem 

(Hospodářské noviny, 28. 2. 2003) se skrývá překvapení z obměny chování a slovníku, 

či citace Petra Holuba z třetí strany čísla:  „Klaus může vyhrát i silou své osobnosti,  

která přesvědčí část pravicových senátorů a komunisty. Jeho úspěch by mohl ulehčit i  

novému vedení ODS v čele s Mirkem Topolánkem – v duchu kuloárové věty „Raději  

Klaus na Hradě, než aby zůstal ve Sněmovní ulici“ (Tamtéž) Pondělní povolební číslo je 

doslova plné nového prezidenta a zároveň se s  ním výrazněji  projevuje kritika řady 

autorů. Zpravodajský obsah se například už na titulní straně zaměřuje na nově nabitou 

pravomoc prezidenta jmenovat členy ČNB, článek Simony Holencové a Pavla Otty na 

straně  3  poukazuje  na  prezidentův  euroskepticismus:  „I  když  byl  coby  šéf  ODS  k  

Evropské unii dlouhá léta skeptický, jako prezident se chce podílet na kampani před  

referendem o vstupu do EU.“ (Hospodářské noviny, 3. 3. 2003) Jan Lipold na straně 5 

zase porovnává nového prezidenta s Václavem Havlem, z čehož se dozvídáme i jeho 

klimaskepticismus:  „Globální  oteplování  je  pro Klause zbytečný humbuk, skleníkový  
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efekt nazval „antivědeckou teorií“ (Tamtéž) Názorová sekce z většiny projevuje určité 

zklamání  nad  výsledkem.  Například  kritika  hlasů  komunistů  Pavla  Tomáška: 

„Systematický  a  promyšlený  způsob,  jakým se  nový  prezident  Klaus  o  komunistické  

hlasy  ucházel,  zůstane  jednou  z  nejsmutnějších  kapitol  polistopadové  politiky.“ 

(Tamtéž), článek s názvem: Pruhy politického tygra Klause Patricie Polanské (Tamtéž) 

zase předpovídá budoucí problémy s Ústavním soudem a s jeho stranickostí.  Trochu 

smířlivější, nikoliv ale pozitivní, názor na volbu má Petr Kamberský:  „Přinesla však 

jednu nespornou výhodu. Ukázala jeho i nás v pravém světle. Prezident Václav Havel  

byl naším křivým zrcadlem. Prezident Václav Klaus, zvolený hlasy komunistů, skutečnou  

tvář této země vystihuje mnohem lépe.“ (Tamtéž) Alespoň zdání názorové vyváženosti 

napomáhá jediný pozitivní článek Romana Galla Jasněji nejen nad Hradem, kde píše: 

„Muž,  který  zrodil  ODS  k  obrazu  svému,  dokázal  přesvědčit,  že  zvládne  roli  

nadstranického prezidenta. Zatímco jeho poražení soupeři zatínali zuby, brunátněli, bez  

rozloučení  a  kabátu  utíkali  z  hradních  sálů,  Václav  Klaus  neztrácel  optimismus,  

rozprašoval  dobrou  vůli  na  všechny  strany  a  získával  body.  Nakonec  zaslouženě  

vyhrál.“ (Tamtéž) Úterý 4. 3. nabízí  ještě stále bohatou názorovou sekci s převahou 

negativně  vyznívajících  komentářů.  Například  zde  dostává  prostor  Klausův  bývalý 

kolega  z  ODS  Jan  Kasl,  který  Klause  staví  před  nesouhlasící  menšinu:  „Prý  jen  

menšina  populace  ho  vidí  jako  arogantního,  nemorálního  náfuku,  který  přispěl  ke  

krachu  ekonomiky  svými  scestnými  ekonomickými  teoriemi  a  pohrdáním  právním  

prostředím,  ve  světě  známého  svým  odmítavým  postojem  vůči  Evropské  unii,  

nesouhlasem se zásahy NATO i kritickým pohledem na válku proti Saddámu Husajnovi  

a  terorismu.“ (Hospodářské noviny,  4.  3.  2003)  Adam Černý rozebírá  prezidentovu 

skepsi k EU a přidává obavu z jeho možného aktivismu:  „Neusazené postavení vlády  

může nově zvolenou hlavu státu podněcovat k tomu, aby posílila své postavení v celém  

systému. Václav Klaus naznačoval, že si je nové role vědom. Ale až konkrétními kroky  

může prokázat, že dostojí nárokům, které na něj klade proměna z politika ve státníka.“ 

(Tamtéž)  Martin  Srholec  v článku  Tajná volba zvyšuje  podezření připomíná pomoc 

komunistů a očekává v důsledku zvolení  VK  „rozpolcení  společnosti  a prohloubení  

frustrace z výsledku jeho scénáře transformace“ (Tamtéž) Vyrovnávajícím elementem 

jinak  negativní  odezvy  můžeme  považovat  článek  Kádrováci  číhají  kolem  Hradu 

(Tamtéž) Martina Denemarka,  jenž kritizuje „některé novináře“ za „trefování se“ do 

prezidenta  kvůli  očekáváné  obměně  hradních  spolupracovníků.  Den  následující  se 

pozornost deníku od Klause začíná odvracet, nicméně v rubrice z Domova na straně 3 
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se  čtenář  může  dozvědět,  že:  Na inauguraci  nového  prezidenta  přijde  na  Hrad  i  

Václav Havel (Hospodářské noviny, 5. 3. 2003) Na straně 8 v rubrice Evropa se potom 

Eva Hanáková zabývá podporou občanů EU k rozšíření členských zemí. Na konci v 

něm zmiňuje čerstvě zvoleného prezidenta:  „Fakt, že prezidentem České republiky se  

stal Václav Klaus, známý v Evropě i svými výhradami k práci patnáctky, by v žádném  

případě neměl do budoucna nijak ovlivnit vnímání Česka u obyvatel unie ani radikálně  

změnit jejich podporu. "Nedomnívám se, že totožnost Václava Klause jakožto prezidenta  

ovlivní  příští  průzkum, jenž se bude dotýkat  podpory rozšíření," uvedl  na dotaz HN  

tiskový  mluvčí  komisaře  pro  rozšíření  Jean-Christophe  Filori.“ (Tamtéž)  Smířlivým 

komentářem s názvem Prezident a špinavé záclony toto číslo uzavírá Leoš Kyča: „Teď 

už není Václav Klaus obyčejným politikem, ale prezidentem. Tedy institucí, k níž bychom  

měli  cítit  úctu.  Pokud  bude  špatným  prezidentem,  nebude  to  pouze  jeho  potíž,  ale  

problém  nás  všech.  Je  třeba  při  našem  novém  prezidentovi  stát  a  všemožně  jej  

podporovat, ať už se nám líbí, nebo ne. A proto tedy, přestože bych mu hlas nikdy nedal,  

zcela  upřímně  novému  prezidentovi  přeji  mnoho  úspěchů  v  jeho  práci.“ (Tamtéž) 

Čtvrtek 6. 3. nabízí už pouze na straně 2 informaci o růstu hradního týmu a plánované 

inauguraci. Poslední, inaugurační den (7. 3.), Pavel Baroch informuje na třetí straně o 

telefonickém rozhovoru Klause s Georgem Bushem a v dalším článku o náboru jeho 

kolegy z  HN Tomáše Klvani  do pozice tiskového mluvčího prezidenta.  V názorové 

rubrice se objevuje převážně pozitivně laděný komentář Martina Denemarka  Nechme 

černé stužky doma, kde se autor pohoršuje nad nošením protestních černých stužek a 

prohlášením  organizátora  protestů  proti  zvolení  VK,  který  dává  do  souvislosti 

sebevraždu mladíka s výsledkem voleb: „Stužková akce je trapným činem neschopných 

Klausových protivníků.  Nedokáží ho porazit,  neumějí  najít  osobnost,  která by se mu  

mohla rovnocenně postavit, a tak jim zbývají jen nejapné nápady. Nechme černé stužky  

doma.“ (Hospodářské noviny, 7. 3. 2003)

3.1.2 Prezidentská volba 2003 (období 21. 2.-7. 3. 2008) v deníku 

Lidové noviny

V Lidových novinách se první články sledovaného období objevují až relativně 

pozdě – ve středu 26. 2. Hned na titulní straně Petr Kolář a Tomáš Menschik rozebírají  

zvyšující se šance Václava Klause po neúspěchu Jana Sokola u KSČM. V komentáři 

Konec infantilní demokracie? nabízí Jiří Přibáň analýzu ústavy a pozice prezidenta v 
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ní. Zároveň zdůvodňuje možnou komunistickou podporu pro Klause:  „Strategie ODS,  

podle  které  jí  zvolení  Václava  Klause  prezidentem  pomůže  vyhrát  příští,  nejlépe  

předčasné  parlamentní  volby,  je  z  tohoto  hlediska  naprosto  správná.  Ze  stejného  

důvodu je pochopitelná i podpora Klause z parlamentních lavic KSČM, která ostatně  

vždy v  souladu s  leninským názorem považovala vlastní  voliče  za "užitečné  idioty“. 

(Lidové noviny, 26. 2. 2003) Následující den najdeme na titulní straně hned dva články. 

První článek Petra Koláře pojednávající o podpoře Klause některými poslanci ČSSD, 

ten druhý je rozhovor Jaroslava Plesla a Tomáše Meschika s VK. Jeho významná část 

rozebírá jeho vztah s komunisty nebo stanovisko ke konfliktu v Iráku. Názorová sekce 

je  tentokrát  spíše negativní.  V komentáři  Michala  Musila  Hrátky s  čertem se  autor 

vyjadřuje  k  očekávané  podpoře  komunistů:  „Klaus  zde  kdysi  založil  dětský  

kapitalismus, který stále přežívá ve společnosti, kultuře i médiích. Když nyní tento otec  

kapitalismu takhle žadoní o hlasy komunistů, přeskakuje už i sféru skandálu a dostává  

se mnohem dále, do oblasti pouhé směšnosti.“ (Lidové noviny, 27. 2. 2003) Jan Ruml v 

článku  Sokola  zavolej (Tamtéž)  obhajuje  Klausova  konkurenta  a  vyjadřuje  se  pro 

veřejnou volbu.  Volební  pátek  28.  2.  nabízí  opět  obsazené  titulní  strany.  Spisovatel 

Ondřej  Neff  zde  píše  své  důvody  Proč  volit  Václava  Klause: „Tak  především  je  

prezident republiky figura vrcholnou měrou politická. Bylo by tedy přirozené, aby funkci  

zastával  člověk  v  politice  hluboce  zakotvený  a  ve  vrcholných  funkcích  zkušený.“ A 

vyjadřuje i k jeho euroskepticismu a částí i k narcismu:  „Klaus není euroskeptikem v 

tom  smyslu,  že  by  vstupu  do  unie  nepřál.  Je  ovšem  dostatečně  sebevědomý  až  

sebestředný, navíc v politickém labyrintu unie orientovaný, aby dokázal čelit osobám a  

silám,  které by chtěly  naši  zemi posadit  do kouta,  kdež by měla "příležitost  mlčet“. 

(Lidové noviny, 28. 2. 2003) Osobností, na téže straně mu oponující, je politolog Jiří 

Pehe.  Zdůrazňuje  morální  integritu  Jana  Sokola  a  využívá  naproti  tomu  Klausovu 

vyhraněnost v zahraničních otázkách: „V zahraničí známější Klaus bohužel nemá díky  

svým euroskeptickým postojům v Evropě dobré jméno, kvůli svým postojům k intervenci  

na Balkáně a v Iráku dobré jméno v USA, a kvůli hysterii vůči sudetským Němcům v  

loňské  předvolební  kampani  ani  dobré  jméno  v  Německu  a  Rakousku.“ (Tamtéž) 

Neutrálnějším dojmem pak působí sloupek Michala Musila Klaus, ale… na téže straně: 

„Mnozí si také určitě dovedou představit vhodnější hlavu státu než Václava Klause či  

Jana Sokola. Na výběr jsou ale dnes jen oni dva. A z nich se na tuto práci hodí lépe  

Václav Klaus. Můžeme k němu mít různé výhrady, ale s politikou má větší zkušenosti  

než Sokol, v tomto oboru je prostě schopnější.“ (Tamtéž) V rubrice Názory ještě Pavel 



36

Máša hodnotí zdlouhavý průběh voleb:  „Kvalifikací Václava Klause je neočekávaně  

vysoký počet hlasů, který jako kandidát opozice dokázal získat při předchozích volbách.  

Jana  Sokola  podobně  kvalifikuje  skutečnost,  že  je  prvním  společným  kandidátem 

vládních stran. Pokud by se mezi nimi rozhodovalo losem jako v dobách, kdy se věřilo,  

že  tak  promlouvá  boží  vůle,  nic  by  se  nestalo.  Pro  dnešní  volitele  by  měla  být  

rozhodující vůle lidu – a ta říká: Chlapi, už to tam konečně hoďte, nebo jděte od válu.“ 

(Tamtéž)  Sobotní  vydání  poskytlo  Lidovým  novinám  výhodu,  jelikož  se  dostaly  k 

výsledku voleb o dva dny dříve než HN. Projevuje se to i na jejich obsahu, který by se 

dal  přirovnat  k  oslavě  vítězství  nového  prezidenta.  Kromě  několika  článků 

informujících o průběhu volby se z  titulní  strany dozvíme,  jak Václav Klaus  slavil: 

Klaus oslavil životní triumf vínem, jehněčím a špagetami (Lidové noviny, 1. 3. 2003) a 

s kým:  Klaus slavil své zvolení "s řadou svých přátel a poslanců” (Tamtéž) Veselin 

Vačkov ve sloupku Jaký bude? pak nabízí pohled do budoucnosti: „Václavu Klausovi  

se podařilo něco, co dokázal málokterý politik: po období dominance zažil hluboký pád  

a pak znovu vyletěl do výšin. Za to si zaslouží smeknout. Pro Českou republiku je teď  

ovšem důležitější,  zda tento nezničitelný politik bude dobrým prezidentem.“  (Tamtéž) 

Bojí se zneužití jeho role k obhajobě 90. let, nutné distance od KSČM a jeho vztahu k 

EU a  USA.  Tomáš  Menschik  pak ještě  na  stejně  straně  zveřejňuje  svůj  rozhovor  s 

prezidentem, na téma nejbližších kroků a doplňování hradního týmu. Obsahově nabité 

číslo  s  převahou  neutrálních  a  pozitivních  článků  vyvažuje  v  názorové  sekci  Petr 

Fischer. Komentář Svorník se špatným jménem je spíše nedůvěřivý ke změně osobnosti 

VK: „V době, kdy se celý svět tváří v tvář globálním problémům loučí se starým pojetím  

národních  států,  se  Klaus  k  tomuto  konceptu  spíše  vrací.  "Nebojuji  staré  bitvy,"  

prohlásil Václav Klaus několikrát v předvolebním čase, ačkoliv moc dobře věděl, že  

tento slib minimálně v případě EU bude obtížně plnit. Klausovi jde a vždy šlo o to, aby  

Evropa zůstala malá (a křehká), protože jedině tak budou mít význam regionální politici  

s  vizí  nepřesahující  domácí  humna.“ (Tamtéž)  Pondělí  3.  3.  využívají  LN na titulní 

straně podobného formátu a staví proti sobě dva úhly pohledu na výsledek. Kdo, když 

ne Klaus? je článek Jiřího X. Doležala, který se k volbě staví kladně: „Naše rozviklaná  

politická scéna aktivního prezidenta nutně potřebuje. A proto od počátku nepřipadal v  

úvahu nikdo jiný než Klaus. Zvolením kohokoliv jiného by došlo k erozi prezidentské  

funkce,  další  destabilizaci  naší  politické  scény,  a  ještě  hlubší  degradaci  politické  

kultury.“ a připomíná i jeho narcismus: „Přes veškeré výhrady k osobě Václava Klause  

(můj narcismus je například mnohem hezčí než ten jeho) musím připomenout,  že za  
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profesorem Klausem stojí přechod země z centrálně řízeného neproduktivního molochu  

v  relativně  normální  evropskou  tržní  ekonomiku.“ (Lidové  noviny,  3.  3.  2003) 

Nesouhlasný pohled s názvem Nacionalismus jako protéza představuje spisovatel Petr 

Chudožilov:  „Prezidentem  země  ve  středu  Evropy  se  v  osobě  Václava  Klause  stal  

člověk,  který  myslí,  že  "multikulturalismus  80.  a  90.  let  je  dávno  překonán".  

Připomeňme si v této souvislosti, že Klausův předchůdce na Pražském hradě se při své  

inauguraci  před třinácti  lety  naopak až dětsky naivně těšil,  že  Praha se opět  stane  

křižovatkou kultur, národů, umění, který věděl, že nejen obchod, ale i kultura a dějiny  

nekončí  na  státní  hranici.“ (Tamtéž)  Martin  Zvěřina  ve  sloupku  například  chválí 

prezidentovu zdrženlivost s amnestií, ovšem projevuje obavy nad projevy autority po 

jeho po prvním vystoupení na Nově: „Politik, který dobře zná sílu symbolů, zvolil pro  

své  první  vystoupení  televizi  Nova.  Vstřícně  aranžovaná  Sedmička  (kterou  Klaus  

"zpestřil" propagací knihy svých projevů) jako by dávala za pravdu těm, kdo reagovali  

na  jeho  zvolení  zděšením  či  hysterií.“ (Tamtéž)  Komentářová  sekce  tohoto  dne  je 

vskutku  pestrá.  Například  Miloš  Čermák  hodnotí  prezidentovu  kariéru:  „Otevřená 

náruč českých médií vítá Václava Klause nejen jako vítěze prezidentské volby, ale také  

coby  muže,  který  úctyhodným způsobem završil  osobní  kariéru  a  v  jistém smyslu  i  

polistopadový vývoj.“ (Tamtéž)  Konec antikomunismu v Česku je zase název článku 

Daniela  Kaisera,  kde  negativně  hodnotí  podporu  komunistů:  „Antikomunismus  je  v  

české  politice na dlouho vyřízený.  ODS ho obětovala  prezidentským ambicím svého  

expředsedy.“ (Tamtéž) Pavel Máša vítá Klausovo odmítnutí masové amnestie: „Možná 

tím prezident přijde o nějaké to procento popularity. Pro větší část společnosti to ale  

rozhodně je dobrá zpráva. Nová hlava státu dává najevo, že se distancuje od všeho, co  

symbolicky  spojuje  demokraticky  zvoleného  prezidenta  s  feudálním  mocnářem.“ 

(Tamtéž)  Petr  Fischer  se  po  zkušenostech  s  Václavem Havlem připravuje  na  velké 

personální  změny  v  článku  Zájmové  sítě  (Tamtéž)  Za  až  oslavný  text  můžeme 

považovat  komentář  zpěváka Aleše  Brichty  s  názvem  Rozum zvítězil  nad nenávistí 

(Tamtéž)  LN dají  prostor  také patriarchovi husitské církve Jiřímu Schwarzovi,  který 

hodnotí VK z duchovního hlediska. Úterý 4. 3. přináší na titulní straně názor socioložky 

Jiřiny Šiklové, která nového prezidenta spojuje s novou, demokratickou, normalizací. 

Vzhledem  k  většího  množství  drobnějších  neutrálních  zpravodajských  článků  se 

přesuneme rovnou do názorové sekce. Michal Musil v ní kritizuje prezidentovu pověst v 

zahraničí:  „Je  nyní  na  Klausovi,  aby  se  pokusil  svou  pověst  v  zahraničí  zlepšit.  A  

nemusí  hned od základů měnit  názory.  Stačilo  by,  kdyby si  nechal  od cesty  některé  
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uštěpačné poznámky. A pokud by už zahraničním novinářům neříkal, že jsou "největší  

nepřátelé lidstva" a kdyby jim nedával najevo, že je vůbec nepotřebuje.“ (Hospodářské 

noviny,  4.  3.  2003)  Michal  Horáček pak vyzdvihuje komunistickou roli  při  volbě v 

článku  s  názvem  O  krásné  prohře  i  ošklivé  výhře (Tamtéž)  Následující  den 

zprostředkovává  další  úhel  pohledu  na  titulní  straně.  Tentokrát  od  politologa  Pavla 

Černocha, který se bojí Klausova vztahu k EU: „Mezi evropskými partnery ale existují i  

obavy z možných snah o zasahování do výkonné moci z prezidentské funkce a budování  

jakéhosi  centra  odboje  na  Hradě,  zaměřenému  proti  evropskému  sjednocení.“ 

(Hospodářské noviny, 5. 3. 2003) Komentářem Mýtus o novém prezidentovi připomíná 

Martin  Weiss za jakých podmínek VK vyhrál:  „Klaus byl  zvolen díky neschopnosti  

vládní  koalice:  její  vytahování  kandidátů  z  klobouku  gradovalo  postavou  naprosto  

nečitelnou a nereprezentativní. Není divu, že se našli koaliční poslanci ochotní uštědřit  

svému  prezidentskému  snažení  ránu  z  milosti.  Komunisté  jsou  v  opozici,  a  tak  

nehlasovali  pro vládní  kandidáty čemu na tom kdo nerozumí?“ Čtvrtek 6.  3.  nabízí 

poslední z úhlů pohledu:  Klaus: katalyzátor krystalizace  (Hospodářské noviny, 6. 3. 

2003),  tentokrát  od  poslance  ODS,  Jana  Zahradila,  který  obhajuje  Klausovu 

vyhraněnost k EU jakožto pozitivum, jež by mohlo vést k potřebné debatě.  7.  3.  se 

rovnou přesuneme do názorové rubriky, jež nabízí kritický komentář Jiřího Přibáně: O 

soudcích  mluvme  veřejně  (Hospodářské  noviny,  7.  3.  2003),  v  němž  mu  vadí 

prezidentovo plánované zvýšení plurality názorů Ústavního soudu a ČNB, Jan Novák 

potom v rubrice Horizont srovnává Klause s Havlem a kritizuje přítomný dvojí metr: 

„Veřejné oslavování Václava Havla některými lidmi nebezpečně opouští reálný základ i  

hranice vkusu,  a přesto je to podle týchž lidí  Václav Klaus,  kdo trpí velikášstvím a  

pěstuje  kult  osobnosti.  Není  nijak  objevné  konstatovat,  že  část  politické  i  takzvané  

intelektuální scény má pozoruhodně nekonstruktivní program, jehož jediným bodem je  

odstranění Klause.“ (Tamtéž)

3.1.3 Závěrečné shrnutí

Na  Hospodářských  novinách  lze  vypozorovat  o  něco  větší  zaměření  se  na 

konkurenta Václava Klause,  Jana Sokola,  a  projevuje se  to  v kontrastu  s  Lidovými 

novinami na určitém upozadění jeho osoby. HN se od počátku o něco více vrací do 

minulosti budoucího prezidenta jak ve zpravodajském, tak v publicistickém obsahu je 

vidět určité podivení se nad změnou jeho osobnosti. Po jeho zvolení se ještě zdánlivě 
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umírněný postoj začíná přesouvat do silnější kritiky, především díky pomoci komunistů 

ve třetím kole volby. Publicistická část  se poté hlouběji věnuje jeho euroskeptickým 

názorům občas se objevuje také popis jeho narcismu. Lidové noviny se proti tomu už 

před volbou více zaměřují na Klause a jeho vysoké šance na výhru, čemuž pomáhá také 

rozhovor, který dává den před volbou. Po volbě přichází něco, co by se dalo přirovnat k 

oslavě výhry, nicméně i zde se zmiňuje pomoc komunistů a Klausův postoj k EU. Díky 

publicistickému  Úhlu  pohledu  se  Lidovkám  daří  držet  téma  vítězství  Klause  ještě 

několik čísel  na titulních stranách a  nabízet  čtenářovi  vyvážené názory,  kde se mísí 

kritika i oslava. Na Lidových novinách se tedy projevuje vůle o něco více celkově o 

tématu referovat.

3.2 Václav Klaus a referendum o EU

Úsek 7. 6. – 20. 6. 2003 znamenal analýzu 42 relevantních článků (Graf 3.1), 

jejichž  relevanci  jsem  určoval  vyhledáním  klíčových  slov  Václav  Klaus  a  jejich 

zasazením do tématu referenda o EU. Pokud si porovnáme  periodicitu informování, 

jsou na tom oba deníky velmi dobře – Hospodářské noviny událost nepokrývají pouze 

ve dvou dnech a Lidové noviny jen v jednom. Podobně vyrovnaně jsou na tom i z 

pohledu pokrytí titulních stran, jelikož se obě tiskoviny mají prezidenta v souvislosti s 

tématem na čtyřech titulních stranách.  Tematicky se už ale deníky liší. Hospodářské 

noviny dávají velký prostor kritikům Václava Klause, přičemž pozitivní články s zde 

nevyskytují.  Lidové noviny se proti tomu více zaměřují  na prezidenta a on samotný 

dostane  prostor  také  v  rozhovoru.  Kritické  a  pozitivní  články  se  zde  vyvažují.  Při 

zkoumání užití stereotypů je poznat, že Hospodářské noviny (Graf 3.2) sklouzávaly ke 

stereotypizaci  prezidenta  skoro  ve  třetině  případů,  a  to  výhradně  zdůrazňováním 

euroskepticismu. Je to však pochopitelné, vzhledem k tématu. Oproti tomu se Lidové 

noviny (Graf 3.3) k těmto prostředkům schylovaly méně. Z jedné pětiny opět převládá 

euroskepticismus. Podíváme-li se na vyznění článků, v HN (Graf 3.4) zcela postrádáme 

pozitivní reakce ty negativní tvoří skoro třetinu obsahu. LN (Graf 3.5) nabízí vyvážený 

mix pozitivních a negativních článků vůči neutrální většině.
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Object 21 Object 23 Object 25

Object 27 Object 30

Zdroj grafů 3.1-3.5: vlastní analýza

3.2.1 Václav Klaus a referendum o EU (7. 6. - 20. 6. 2003) v deníku 

Hospodářské noviny

Osoba Václav Klause nebyla v souvislosti s referendem v HN pokryta zdaleka 

tak široce, alespoň ne v porovnání s konkurenčními LN. 9. 6 se na třetí straně dočteme, 

že Kritiků vládní kampaně přibývá, a jedním z nich je i Václav Klaus: „Před čtrnácti  

dny  zas  řekl  prezident  Václav  Klaus,  že  kampaň  vstup  do  EU  trivializuje.“ 
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(Hospodářské  noviny,  9.  6.  2003) 10.  6.  HN  pokrývá  titulní  stranu  vyjádřením 

prezidenta: Klaus: Televizní spoty k EU jsou jenom šaškárna (Hospodářské noviny, 10. 

6. 2003), kde zpráva převzatá z ČTK popisuje prezidentovu kritiku vládní kampaně, 

údajně  příliš  jednostranné.  Odkazuje  dále  na  článek  Simony  Holencové  a  Josefa 

Kopeckého na straně 4, o výzvě prezidenta k volbě v referendu, obsahující též Klausův 

názor k EU: „Prezident Václav Klaus včera vyslyšel přání premiéra Vladimíra Špidly a  

ve veřejném prohlášení vyzval občany, aby se v pátek a v sobotu zúčastnili referenda o  

vstupu Česka do Evropské unie. Klaus, který je i v zahraničí znám jako kritik unie, se v  

prohlášení vyhnul doporučení, jak mají občané hlasovat.“ (Tamtéž) Stejná strana potom 

ještě přidává možný vliv referenda na vládní koalici: „Prezident si myslí, že páteční a  

sobotní  referendum  mimo  jiné  prozradí  mnohé  o  Špidlově  kabinetu.  Václav  Klaus  

prohlásil, že by se vláda měla nad sebou v případě nízké účasti občanů v referendu o  

vstupu do EU zamyslet, protože vládní koalice zdůvodňuje svou existenci právě nutností  

zajistit vstup do EU.“ (Tamtéž) Ve středu 11. 6. vidíme v textu titulní straně Simony 

Holencové 48 hodin do referenda: zájem roste, který se zaměřuje na průzkum agentury 

TNS  Factum,  také  zmínku  o  prezidentovi:  „rekordní  zájem  o  průkazy  přičítá  také  

správně  načasovanému  apelu  prezidenta  Václava  Klause,  aby  lidé  šli  hlasovat.  

"Prezident se na lidi obrátil v okamžiku, kdy už mohou vědět, jestli zůstanou ve městě,  

anebo  odjedou  ven.“ (Hospodářské  noviny,  11.  6.  2003)  V komentářové  sekci  ale 

přichází také kritika v podobě Pavla Tomáška,  v článku  Kampaň, která se zauzlila: 

„Místo aby ti, kteří před dvěma měsíci na summitu v Aténách vlastnoručně podepsali  

naši přístupovou dohodu, spojili ve finiši síly, posílají si nepřátelské vzkazy přes média.  

Výjimečnost a originalitu opět potvrdil prezident Václav Klaus. Ve svém referendovém  

prohlášení  k  národu  se  omezil  na  obecnou výzvu  voličům k  účasti,  aby  následně v  

rozhovoru  pro  BBC  připojil  zcela  konkrétní  útok  na  ministra  zahraničí  Cyrila  

Svobodu.“ (Tamtéž) 12. 6. se objevil pouze jediný článek v rubrice Z domova, a to o 

účasti  politiků na hlasování.  Zmíněn je  v něm také Klausův postoj Unii:  „Klaus je  

prakticky jediným vrcholným politikem, který neřekl, zda bude pro, či proti. Prezident se  

netají skepsí k současné podobně integrace kontinentu, zároveň ale zdůrazňuje, že to byl  

on, kdo jako premiér podal přihlášku země do EU.“ (Hospodářské noviny, 12. 6. 2003) 

Den  referenda  -  13.  6.  -  otevírá  na  titulní  straně  článek  Michala  Uryče-Gazdy: 

Referendum změní ekonomiku. Ale ne hned, zmiňuje v něm také Václava Klause: „Od 

doby, kdy reformátor Václav Klaus vpustil do Československa kapitalismus, nezažila  

domácí  ekonomika takovou změnu.  V referendu totiž  občané svým rozhodnutím určí  
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vývoj  hospodářství  na  dlouhé  roky  dopředu.“ (Hospodářské  noviny,  13.  6.  2003) 

Simona  Holencová  potom  na  straně  3  probírá  prognostické  dovednosti  politických 

špiček v článku  Jako prognostik  by se uživil  leda Pan Evropa Telička:  „Prakticky 

žádný z nich si nemyslel, že by se členství v EU zemi vyhýbalo ještě po roce 2000. K  

takovým optimistům patřil i nynější prezident Václav Klaus, který na začátku roku 1996  

předával coby premiér v Itálii oficiální žádost o vstup Česka do EU. Dva roky předtím,  

v listopadu 1994, sice po zasedání svého kabinetu správně odhadl, v kterém roce se  

bude přihláška podávat. Ale: „Předpokládám, že realističnost našeho vstupu do EU je  

kolem roku 1999.“ (Tamtéž)  V názorové  sekci  pak  Martin  Vaněk  kritizuje  ODS za 

zneužití referenda k politickému boji a s ním i prezidenta:  „Občanská demokracie tak  

svými oportunistickými hrátkami kolem plebiscitu ukázala, že ji s jejím ideovým otcem,  

"lidovým" prezidentem Václavem Klausem, stále spojuje pevná pupeční šňůra. Ten sice  

ve svém pondělním projevu vyzval občany k účasti na referendu, stal se ale jedinou  

hlavou kandidátské země, která vstup do EU otevřeně nepodpořila. Přitom ho však ani  

neodmítla. Klaus ve svém projevu zdůraznil závažnost situace, referendum označil za  

významnější než volby. Právě v takto zlomové situaci snad každý od něho i jeho rodné  

strany očekával jasné slovo.“ (Tamtéž) V pondělí 16. 6. byly už výsledky několik dní 

vyřčeny,  Simona Holencová ale  na  titulní  straně  projevuje  obavy z  rozhodnutí  VK: 

„Pochybnosti  projevil  před  plebiscitem i  prezident  Václav  Klaus.  Ten se  stal  první  

hlavou státu v kandidátských zemích, která své voliče nevyzvala, aby hlasovali ano. K  

sobotním výsledkům se pak Klaus poprvé vyjádřil až v neděli večer. Předtím jen vzkázal  

po  svém  mluvčím,  že  takový  průběh  očekával.  Jeho  mlčení  zaregistrovala  většina  

zahraničních agentur. „Může to být potvrzením obav Bruselu, že právě Česko by do  

budoucna mohlo být  zemí,  která ponese prapor euroskepticismu uvnitř  unie,“ uvedl  

například  analytik  bratislavského  Institutu  pro  veřejné  otázky  Michal  Vašečka.“ 

(Hospodářské noviny, 16. 6. 2003) Článek na druhé straně:  Prezident Klaus dlouho 

mlčel a pak vzkázal: Čekal jsem takový výsledek, se dál zabývá chováním prezidenta 

připomíná jeho euroskepticismus: „Klaus patří mezi kritiky EU i české vládní kampaně.  

Prezident sice vyzval veřejnost k účasti v referendu, ale nedoporučil jí, jak volit. V pátek  

odmítl  sdělit,  jestli sám zaškrtl Ano, nebo Ne.“ (Tamtéž) Další zmínkou o Klausově 

přístupu  k  EU  pokračuje  Michal  Růžička  na  straně  08,  v  rubrice  Evropa,  kde  se 

soustředí na obraz přístupu ČR u britské veřejnosti a médií: „Nepostradatelnou součástí  

všech textů o Česku je pak (spíše ironická) poznámka, že tuto zemi vede Václav Klaus,  

břitký euroskeptik,  a obdivovatel Margaret Thatcherové.“ (Tamtéž) Patricie Polanská 
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nakonec na straně 12 kritizuje prezidentovo „nevyjádření se“ k jeho volbě:  „Zda bylo  

správně ANO nebo NE, to z něj nikdo nedostal. A také nikdy nedostane, tvrdí. Slovo  

správně použité v této souvislosti  má samo o sobě zajímavý charakter.  Správně pro  

koho? Pro Českou republiku, pro občany, pro Klause? Dá se to přeložit tak, že prezident  

se rozhodl, rozhodl se správně, a občanům nezbývá než tomu věřit, protože konkrétně  

"jak"  se  nedovědí.“ (Tamtéž)  Jan  Urban  17.  6.  pokračuje  ve  vlně  kritiky  VK  v 

komentáři  Příběh  mlčícího  prezidenta:  „Výkon  prezidentské  funkce  je  totiž  víc  než  

jenom  nafukování  vlastní  osobní  popularity,  rozdávání  podepsaných  fotografií,  

setkávání se s herečkami a tenisty, nebo poučování politiků či intelektuálů. Referendum  

o  vstupu  České  republiky  do  Evropské  unie  bylo  první  Klausovou  zkouškou,  která  

přesahovala  jeho  zkušenost  s  českou politikou,  českými  tématy  a  českou veřejností.  

Neobstál v ní.“ (Hospodářské noviny, 17. 6. 2003) Poslední příspěvek v deníku je z 18. 

6., a je to komentář Jiřího Němečka na téma mediální přestřelky prezidenta a ministra 

zahraničních věcí, který překvapivě nemá pro VK negativní vyznění: „Aktuálně si pustil  

pusu na špacír Cyril Svoboda a škodolibě se před novináři "pochlubil", jak se unijní  

ministři  zahraničí  v  soukromých  rozhovorech  pozastavovali  nad  odtažitostí  Václava  

Klause od tématu referenda. Je to možné. Je také možné, že to byli třeba jen dva a víc  

jich naši domácí "bouři" ani nezaregistrovalo. To nic nemění na tom, že diplomat se tak  

nechová.“ (Hospodářské noviny, 18. 6. 2003)

3.2.2 Referendum o EU (7. 6. - 20. 6. 2003) v deníku Lidové noviny

Za  lepší  mediální  pokrytí  LN  oproti  konkurenci  vděčí  především 

zpravodajskému  obsahu.  I  zde  ale  nalezneme  publicistický  obsah  včetně  znaků 

stereotypizace. Už v sobotu 7. 6. se na druhé straně objevuje článek Tomáše Menschika: 

Klaus věří v úspěch referenda, kde autor rozebírá možný problém účasti v referendu a 

přidává  také  vyjádření  prezidenta:  „Nic  jiného,  než  úspěch neočekává od referenda  

prezident Václav Klaus. Ten se příští týden chystá vydat prohlášení se svým apelem na  

voliče před plebiscitem o Evropské unii. "Většina lidí, kteří se zúčastní referenda, dá  

jistě  svou odpověď ano,"  prohlásil  včera  český  prezident.  Dále  o  referendu  nechtěl  

hovořit s odkazem na prohlášení.“ (Hospodářské noviny, 7. 6. 2003) 9. 6 se pouze v 

krátké zprávě dozvídáme o chystaném prohlášení prezidenta. V úterý 10. 6. pokrývá 

titulní stranu titulek: Klaus vyzval občany, aby šli k urnám (Hospodářské noviny, 10. 6. 

2003), kde se zároveň dozvídáme o prezidentově doporučení jít volit, nikoliv už však 
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jak. Na to reaguje sloupek na téže straně, kde se k proslovu vyjadřuje Jaroslav Plesl: 

„Proč nám tedy najednou Václav Klaus odmítá prozradit, zda bude v pátek volit Ano,  

nebo  Ne?  Jestliže  svůj  názor  nezměnil,  neměl  by  být  problém  zopakovat  toto  Ano  

veřejně. A jestli se od loňského roku situace změnila a prezident má jiný názor, pak je  

důvod  pro  zveřejnění  tohoto  postoje  ještě  závažnější.  Nebo  snad  ne?“ (Tamtéž)  V 

rubrice Horizont  na straně 10 si  pak čtenáři  mohou obsah proslovu přečíst  v  celém 

znění. Následující den je Václav Klaus opět na titulní straně s titulkem: Mohli jsme si  

více užít  samostatnosti (Hospodářské noviny, 11.  6.  2003) Článek inzeruje rozhovor 

Veselina Vačkova a Michala Musila s prezidentem na straně 6. V něm se vyjadřuje k 

chystanému referendu, EU, euru a vládní reformě veřejných financí. Středa 12. 6. je 

zpravodajsky  bohatší.  V  rubrice  Domov  převzatý  článek  informuje  o  prezidentově 

obědu s velvyslanci 24 členských a přistupujících zemí, na straně 3 se dočteme o tom, 

že prezident odvolí hned první den referenda. Na straně 4 je krátká pozitivní zpráva z 

Centra  pro  výzkum  veřejného  mínění:  Průzkum:  Důvěra  lidí  v  Klause  roste  

(Hospodářské noviny, 12.  6. 2003) Tentýž den se ještě objevuje článek s přehledem 

argumentů  osobností  k  referendu,  kde  se  dozvídáme i  euroskeptický  názor  Václava 

Klause:  „připouští,  že vstup za současné situace je jedinou možností,  má však stále  

vážné  výhrady;  myslí  si,  že  si  český  stát  měl  více  užít  samostatnosti  a  obává  se  

evropského centralismu“ (Tamtéž)  13.  6.  se  na  druhé  straně  objevuje  opět  Klausův 

umírněný postoj k přistoupení k EU: Klaus: Snažil jsem se lidem vysvětlit důvody, proč  

do unie vstoupit:  „Prezidenti Slovinska a České republiky Janez Drnovšek a Václav  

Klaus se včera shodli, že na členství v EU je nutné pohlížet realisticky a bez iluzí. Podle  

Klause  si  lidé  musejí  uvědomit,  že  vstup  do  EU není  "manželstvím  z  lásky",  ale  z  

rozumu.“ (Hospodářské  noviny,  13.  6.  2003)  Reaguje  na  to  poměrně  ostře  Martin 

zvěřina v názorové sekci v článku “Nemístný" názor: „Náš nejvyšší ústavní činitel opět  

dokázal  uspokojit  všechny  –  eurooptimisty  vysvětlením,  europesimisty  

"nedoporučením".  Diví  se  někdo,  že  Klausova popularita  stále  roste,  když  už  mluví  

skoro jako exprezident Clinton? Ten přece také různé věci současně udělal a přitom  

neudělal.“ (Tamtéž) Po prvním dni referenda se v sobotu 14. 6. na titulní dozvídáme 

předběžné výsledky:  Češi  říkají  mohutné ANO a  článek zmiňuje  také  prezidentovu 

reakci:  „Premiér Vladimír Špidla či ministr zahraničí Cyril Svoboda se hrdě hlásili k  

"ano". Zato prezident Václav Klaus zachoval mlčení a neprozradil, zda přičlenění ČR k  

unii podpořil, nebo ne.“ (Hospodářské noviny, 14. 6. 2003) Osoba prezidenta se objeví i 

na druhé straně v článku o volební účasti:  „Bývalý předseda ODS, prezident Václav  
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Klaus ani včera neřekl, zda na hlasovacím lístku označil ano či ne. Vysloužil si za to  

kritiku  od  šéfa  sněmovny  Lubomíra  Zaorálka,  který  „nenechal  nit  suchou“  ani  na  

českém  zástupci  v  Konventu  EU  a  místopředsedovi  občanských  demokratů  Janu  

Zahradilovi.“ (Tamtéž)  Článek  na  třetí  straně  otevírá  ještě  jednou  prezidentovu 

soukromou volbu:  Jak hlasovali  politici,  kteří  přivedli  Česko před brány Evropské  

unie  potom  znovu  otevírá  téma  Klausovy  nevyřčené  volby:  „Ani  včera  ovšem 

neprozradil, jak hlasoval – a nehodlá tak učinit ani po skončení referenda. „Určitě jsem  

hlasoval  správně,“  řekl  jen.“ (Tamtéž)  Titulní  stranu  povolebního  pondělí  (16.  6.) 

zaplnila  zpráva  informující  o  kladném výsledku  a  také  o  chladnější  reakci  Václava 

Klause: „Prezident Václav Klaus v sobotu nepromluvil: pouze vzkázal, že tento výsledek  

očekával a že „účast v referendu mohla být vyšší“. Klaus se osobně vyjádřil až v neděli:  

v  Českém rozhlase mimo jiné řekl,  že „výsledek nesmí ukrást  žádný jednotlivec ani  

politická  strana“ (Hospodářské  noviny,  16.  6.  2003)  Poměrně  sarkasticky  potom 

vyznívá  článek  Luboše  Palaty  v  rubrice  Zahraničí,  který  se  v  jeho  úvodu  zabývá 

referendem a euroskepticismem:  „Češi jako obvykle zklamali  a nedostáli  své špatné  

pověsti největších euroskeptiků. Nejenže odhlasovali vstup spořádaně ještě před svým  

odjezdem na chaty a chalupy, ale řekli ano unii tak velkou většinou, že si na ně žádný  

skeptik  nemůže už napříště  hrdě ukázat prstem.  Hrdý na své Čechy nemůže být  ani  

maskot všech pochybovačů o EU prezident Václav Klaus,  který v pátek ráno rychle  

hodil  lístek  od  urny  a  do  nedělního  oběda  se  osobně  neukázal.“ (Tamtéž)  Radko 

Kubičko dále v rubrice Názory kritizuje vládní kampaň, vystupování některých politiků 

a  také  prezidentův  přístup  k  referendu  v  článku  Pouhé  "ano"  nestačí:  „A bývalý  

předseda  ODS  a  nyní  prezident  Václav  Klaus  nejenže  jako  jediný  vysoký  státník  

přistupujících zemí nedoporučil občanům, jak mají hlasovat, ale neprozradil ani, jak  

hlasoval sám.“ (Tamtéž) 17. 6. je na druhé straně v rubrice Domov možné vidět menší 

zprávu o Topolánkově reakci na prezidenta:  Topolánkovi vadilo, že Klaus neřekl, jak  

hlasovat v referendu (Hospodářské noviny, 17. 6. 2003) V rubrice Horizont se zase 

nachází  zajímavé  shrnutí  zahraničních  reakcí  na  referendum,  mezi  nimiž  figuruje 

několik negativních reakcí na prezidenta. Např. The Times: „Čeští voliči mají většinou  

vysoké a často nerealistické očekávání, že jim vstup do EU nyní zaručí pochod vstříc  

stále  větší  prosperitě.  Nesdíleli  zřejmě  znepokojení,  které  formuloval  jejich  nový  

prezident  Václav  Klaus,  jenž  je  předním středoevropským euroskeptikem.“ nebo  Le 

Figaro:  „V České republice už někteří euroskeptici z ODS, strany prezidenta Václava  

Klause, vyzvali k hlasování proti ústavě.“ (Tamtéž) Ve středu 18. 6. se Lidové noviny na 
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druhé straně zabývají sporem o vysílací čas prezidenta a ČT: ČT se pře s Hradem kvůli  

vystoupení  Klause  k  referendu (Hospodářské  noviny,  18.  6.  2003)  případně  reakcí 

ministrů  zahraničí  na  prezidentovo nevyjádření  se:  Svoboda: Šéfy  diplomacií  z  EU 

zarazil  postoj  Klause  k  referendu  (Tamtéž)  Posledním  dnem,  kde  se  jméno  Klaus 

objevilo  v  souvislosti  s  referendem  byl  čtvrtek  19.  6.  Na  druhé  straně  popisují 

prezidentovu  absenci  u  oslav  výsledků  referenda:  „Mezi  plejádou  současných  a  

bývalých politiků však kromě jiných chyběli i ti nejvýraznější – bývalí premiéři Václav  

Klaus  a  Miloš  Zeman.  Prezident  Klaus  včera  odletěl  na  soukromou návštěvu  USA,  

Zeman raději zůstal ve své chalupě na Vysočině.“ (Hospodářské noviny, 19. 6. 2003) a 

Jaromír Slomek ještě na straně 29 v rubrice Literatura komentuje přístup prezidenta: 

„Pouze pythický Václav Klaus o svém postoji  neřekl jasné slovo. Zdá se,  že by mu  

bývaly  vyhovovaly  dvě  možnosti  vyjádření,  aby  byl  opravdu,  jak  si  předsevzal,  

„svorníkem“ a prezidentem všeho lidu: kdyby to bývalo šlo, v Praze by na hlasovacím  

lístku zaškrtl ANO, v Lánech (se vzpomínkou na nedávnou balkonovou romanci) NE.“ 

(Tamtéž)

3.2.3 Závěrečné shrnutí

Lidové  a  Hospodářské  noviny  dělilo  podobně jako  v  případě  prezidentských 

voleb 2003 zaměření se na jiné prvky. Lidové noviny i počtem článků více pokrývaly 

prezidentovy kroky a Václav Klaus dostal také prostor v rozhovoru, kde mohl svobodně 

prezentovat svůj názor. Hospodářské noviny se spíše zaměřily na referendum samotné a 

v  zásadě  jen  reagovaly  na  vzniklé  události.  Dělo  se  tak  v  případě  prezidentova 

doporučení jít volit (nikoliv však jak volit) a posléze také na jeho reakci na výsledek. 

Vychází zde najevo také vyhraněnost publicistů vůči Klausově osobě, kde sklidil v obou 

případech  většinově  negativní  reakce  s  občasným  poukázáním  na  jeho 

euroskepticismus. Lidové noviny proti tomu nabídnuly pestřejší názorové spektrum a 

vyznění článků je zde vyváženo (3 pozitivní, 3 negativní).
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3.3 Povolební vyjednávání, listopad 2006, a obraz Václava 

Klause

Sledovaný  úsek  3.  11.  2006  –  17.  11.  2006  skýtal  nejmenší  vzorek  článků, 

konkrétně  24  (Graf  4.1).  Jejich  relevance  byla  určena  spojením  Václav  Klaus  a 

souvislostí  s  povolebním  vyjednáváním.  Když  se  podíváme  na  periodicitu 

informování, oba deníky nezmínily Václava Klause v pěti dnech. Titulní strany už ale 

deníky  rozdělují  na  méně  zřejmě  méně  motivované  Hospodářské  noviny  z  dvěma 

titulními stranami a Lidové noviny, které tématu dávají titulních stran pět. Tematicky se 

Hospodářské noviny vzhledem k četnosti článků drží téměř výhradně zpravodajského 

obsahu, a i publicistická část je výjimečně neutrální po celé období. Zato Lidové noviny 

dávají publicistice výrazně více prostoru a také díky tomu se ukazuje jev, který je v 

ostatních úsecích výjimečný – téměř polovina těchto článků je zde vůči prezidentovi 

negativních. Při zkoumání  stereotypů došlo k dalšímu unikátnímu jevu, a to k jejich 

úplné absenci (Graf 4.1 a 4.2) Vyznění článků je tentokrát na straně HN (Graf 4.4) plně 

neutrální,  zatímco  LN (Graf  4.5)  jdou  v tomto případě  proti  očekávanému trendu  a 

negativně vyznívající příspěvky tvoří skoro polovinu reakcí.

Object 32 Object 34 Object 36
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Object 38 Object 40

Zdroj grafů 4.1-4.5: vlastní analýza

3.3.1 Povolební vyjednávání, listopad 2006, a obraz Václava Klause 

(3. 11.-17. 11. 2006) v deníku Hospodářské noviny

Hospodářské noviny měly v tomto případě velmi slabé pokrytí, ale i tak se zde 

místy  objeví  prezidentovo  jméno.  V pátek  3.  11.  píše  v  rubrice  Z  domova  Robert 

Břešťan pod titulkem  Klaus jednání o vládě zdržuje, stěžují si politici o situaci série 

neúspěšných jednání přesně pěti měsíců od voleb: Tak dlouho jako v Česku se vlády v  

posledních letech nesestavovaly nikde v Evropě. A mezi politiky kvůli tomu sílí i kritika  

prezidenta Václava Klause: „Tak jako dosud by to mohlo pokračovat ještě půl roku.  

Jsem pro to, aby se dodržovala litera i duch ústavy. Aby sondáž byla třeba týdenní, pak  

byl někdo pověřen sestavením vlády a dostal svých třicet dní. Ale pan Topolánek dostal  

de facto tříměsíční sondáž,“ říká šéf ČSSD Jiří Paroubek. Za vzor označuje rakouského  

prezidenta Heinze Fischera, který jednání o nové vládě inicioval už den po letošních  

říjnových volbách.“ (Hospodářské noviny, 3. 11. 2006) Stejná strana nabízí ještě jeden 

článek od tohoto autora, a to k plánované schůzce s šéfy stran:  „Co od schůzky čeká  

prezident Klaus, není jasné. Zda by právě dnes měl jmenovat premiéra či jednáním o  

vládě  někoho  oficiálně  pověřit,  neřekl.  »K  tomu  se  rozhodně  nebudu  vyjadřovat,«  

odmítal  promluvit  mluvčí  Petr  Hájek.“ (Tamtéž)  Robert  Břešťan tentokrát  na titulní 

straně pondělí 6. 11. píše o výsledku schůze s titulkem Klaus dohodu nezajistil, jednání  
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o premiérovi stojí:  „Jednání o vládě stojí znovu před krachem. A v nezvyklé pozici se  

kvůli tomu ocitá i hlava státu. Má před sebou druhou a poslední možnost jmenovat  

premiéra, postoje politických stran přitom naznačují,  že ani druhý pokus o sestavení  

vlády nemůže být úspěšný“ (Hospodářské noviny, 6. 11. 2006) Martin Erva následující 

den na první straně píše o prezidentově rozhodnutí jmenovat opět Topolánka: „Premiér  

Mirek Topolánek dostal včera od prezidenta Václava Klause už druhou šanci sestavit  

vládu.  Prezident  oznámil,  že je  připraven jmenovat  předsedu ODS znovu předsedou  

vlády. Klausovo rozhodnutí ovšem neznamená, že by se země pět měsíců po červnových  

volbách  přiblížila  vzniku  stabilní  vlády  nebo  předčasným  volbám.“ (Hospodářské 

noviny, 7. 11. 2006) K tomu se vyjadřuje také Tomáš Němeček v komentářové sekci s 

titulkem  Prezident  si  umyl  ruce,  kde  zdůrazňuje  Klausovu  opatrnost:  „Při  výběru 

druhého premiéra dává česká ústava prezidentům prostor pro jejich invenci, odvahu a  

politickou imaginaci. Václav Klaus však nic z toho nevyužil. Jeho řešení je opatrné a na  

jistotu. Po mnoha spekulacích nevybral ani Miloše Zemana, ani Vladimíra Dlouhého,  

ani Pavla Béma, nikoho z centrální banky ani z Akademie věd. Nechtěl být spojen s  

marným pokusem o  „prezidentskou  vládu“,  která  by  důvěru  stejně  nezískala,  takže  

vrátil  iniciativu politickým stranám. Jako když hráč pokeru ohlásí „pas“ a vynechá  

kolo, aby se přiblížil novému rozdání karet.“ (Tamtéž) 8. 11. se k nelehké situaci ODS a 

prezidentovu vlivu na ni vyjadřuje Lenka Zlámalová v článku  Úzká ulička Mirka T.: 

„Premiér Mirek Topolánek míří na Pražský hrad pro druhý jmenovací dekret. Už na něj  

číhá Jiří Paroubek s nabídkou „exkluzívní smlouvy“. Ví, že Václav Klaus zahnal ODS  

do hodně úzké uličky.  Nenechme se mást vstřícnými slovy: Paroubek není připraven  

ustoupit.  Minimem možného je pro něj velká koalice – otevřená či skrytá – a volby  

nejdřív za dva roky. Nikdo neví, zda má skutečně v pravo-zelené stovce své lidi. Tou  

hrozbou ale tlačí ODS: vládnout budu, ať s vámi, nebo bez vás.“ (Hospodářské noviny, 

8.  11.  2006)  Ještě  13.  11.  si  můžeme  všimnou  článku  Martina  Ervy  o  výzvě  k 

rychlejšímu jednání:  Domluvte se rychle, vyzývá politiky Klaus (Hospodářské noviny, 

13. 11. 2006) a ve čtvrtek 16. 11 pak od stejného autora prezidentův apel:  Prezident  

Klaus nechce „Vánoce bez vlády“ (Hospodářské noviny, 16. 11. 2006)
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3.3.2 Povolební vyjednávání, listopad 2006, a obraz Václava Klause 

(3. 11.-17. 11. 2006) v deníku Lidové noviny

3. 11. píše Jan Kubita na druhé straně o ambicích Jiřího Paroubka a nezdaru 

schůzek  představitelů  stran  u  prezidenta:  „Včera  skončila  série  schůzek  předsedů  

parlamentních  stran  s  prezidentem.  Na  dnešek  si  Klaus  pozval  všechny  najednou.  

Jednotlivé schůzky ale naznačily, že se situace, kdy se politici nejsou schopni dohodnout  

na funkční vládě,  hned tak nezmění.“ (Lidové noviny, 3.  11.  2006) V sobotu 4.  11. 

titulní stranu zaplňuje článek Petra Koláře a Petra Kučery  ČSSD odmítla prezidentův  

plán, kde poměrně vtipně popisují povahu prezidentových schůzek: „Prezident Václav  

Klaus se včera zavřel s pěticí lídrů politických stran v hradní hladomorně. Než je asi po  

dvou hodinách z tohoto „konkláve“ propustil, uslyšel od stranických šéfů příslib, že ve  

svých stranách projednají hradní plán na řešení politického patu a v úterý přijdou říci,  

jak se zachovají.“ (Lidové noviny, 4. 11. 2006) Tatáž strana obsahuje i sloupek Martina 

Zvěřiny  s  názvem  Prázdný  prezidentův  plán,  kde  Václava  Klause  kritizuje  za 

politikaření:  „Prezident  staví  svůj  plán  před  politiky  jako  poslední  možnost.  V jeho  

představách by  ke  třetímu pokusu o  sestavení  vlády  nikdy  nemělo  dojít  a  případné  

odmítnutí provází z Hradu temná výhrůžka. Možná by bylo v zájmu země (ale nikoli  

Hradu) nechat ji zhmotnit.  Nezdržují totiž  jen politici,  zdržuje i politikář prezident.“ 

(Tamtéž) Na straně 2 pokračuje v analýze prezidentových kroků Petr Kolář, přičemž ho 

opatrně kritizuje  za pouhé kopírování  politiků:  „Za největší  Klausův úspěch tak lze  

považovat, že napomohl dohodě o zvolení prozatímního šéfa sněmovny. I plán, kterým  

toho poslanci nakonec dosáhli,  byl však před dohodou u prezidenta už prakticky ve  

stejné podobě ve hře. A pokud selže i druhý pokus o vládu, bude tu problém se zvolením  

šéfa sněmovny opět. Ač jsou tedy na vině hlavně politické strany, Klaus toho zatím také  

moc nepředvedl.“ (Tamtéž) Podobná kritika přichází i v pondělí 6. 11. na straně 12 od 

Josefa Mlejnka jr., kde v článku Klausův román s růží (Lidové noviny, 6. 11. 2006) má 

autor  problém s  prezidentovým nadbíháním sociálním demokratům.  Jeho vizi  velké 

koalice  přirovnává  k  opoziční  smlouvě  a  bojí  se  i  růstu  vlivu  Jiřího  Paroubka. 

Následující  den  se  opět  objevuje  kritika  VK,  tentokrát  se  Bob  Fliedr  ve  sloupku 

vyjadřuje k opětovnému jmenování Mirka Topolánka: „Václav Klaus nepřiznal svůj díl  

viny na tom, že pět měsíců po volbách máme za sebou pouze jeden neúspěšný pokus o  

vytvoření vlády. Naopak tvrdí, že udělal, co mohl, aby překlenul „hluboký příkop, který  

dnes existuje na naší politické scéně“. Klaus je čistý. Přesněji: ruce má umyté.“ (Lidové 
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noviny, 7. 11. 2006) a Jan Kubita na straně 3 přináší i zdůvodnění této situace v článku 

Proč se Topolánek vůbec neraduje: „Klaus sice otevřeně označil za viníka „nedohody“ 

Paroubka, podle jednoho vlivného člena ODS byl ale naštvaný i na Topolánka. Hlavně  

za to, že nebyl k ČSSD víc vstřícný a nechal je odmítnout připravovanou dohodu. To by  

dávalo  za  pravdu  zákulisním  a  těžko  ověřitelným  tvrzením  některých  občanských  

demokratů,  že  se  Klaus  snaží  o  velkou  koalici  ODS a  ČSSD.“ (Tamtéž)  V rubrice 

Horizont na straně 11 pak LN otiskují prohlášení Václava Klause ke znovujmenování 

Mirka  Topolánka.  Ve  středu  8.  11.  přináší  další  kritiku  Petr  Kolář,  když  v  článku 

Prezident selhal, kritizuje nejmenování Jiří Paroubka, čímž by od něj mohl mít klid: 

„Václav Klaus se rozzlobil. Na Jiřího Paroubka a ČSSD, na Mirka Topolánka a ODS.  

Zloba na nejsilnější hráče ho zasáhla tolik, že ve své roli fatálně selhal. Opětovným  

jmenováním  Topolánka  předsedou  vlády  zvolil  nejméně  logické  řešení  z  možných.“ 

(Lidové  noviny,  8.  11.  2006)  Domnělou  nevyhnutelnost  velké  koalice  podle  slov 

prezidenta prezentuje také Petr nováček v následujícím dni na straně 10:  „Prezident 

Topolánkovým opětovným jmenováním zařídil pro ODS alespoň to, že Paroubek na svůj  

pokus sestavit vládu zatím jenom čeká. Napotřetí jej ale dostane, pokud při nynějším  

druhém pokusu Topolánek selže. Parlamentní rutinéři přitom považují za téměř jisté, že  

by pak Paroubkova vláda důvěru získala. Taková vláda by byla obtížně odvolatelná a  

KSČM by přiřkla podíl  na moci.  ODS tomu může spolehlivě zabránit  jen paktem s  

ČSSD.  V  pondělním  prohlášení,  v  němž  anoncoval  Topolánkovo  druhé  jmenování,  

Václav Klaus připomněl, že dohodě parlamentní většiny vždy dával přednost.“ (Lidové 

noviny, 9. 11. 2006) Až 13. 11. přidává svůj názor také Martin Zvěřina ve sloupku Žlutá  

karta  za  zdržování,  kde  mu vadí  Klausův  nepřiznaný  podíl  na  vleklých  jednáních: 

„Václav Klaus není ani univerzálním, ani největším „zdržovačem“ politických dohod,  

ale jeho podíl na „nevládnutí“ je nesporný. Stejně jako ostatní politici si „žlutou“ za  

zdržování zaslouží. Navíc je směšné, když se tváří jako rozhodčí.“ (Lidové noviny, 13. 

11. 2006)

3.3.3 Závěrečné shrnutí

Sledované období povolebních vyjednávání nabízí hned dva unikátní výsledky. 

Tím prvním, možná trochu očekávatelným, je úplná absence stereotypizování, což může 

být výsledkem menší palety článků, ale vzdáleností tématu od jejich využití. Druhým, 

zajímavějším výsledkem je, že se větší zaměření Lidových novin na Václava Klause 
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tentokrát obrátilo proti jeho osobě. Hospodářské noviny prezidentovu roli tolik nesledují 

a více se zaměřují na aktéry poslanecké sněmovny, zatímco publicisté Lidových novin 

vidí vinu bezvládí také na prezidentových bedrech. Především Martin Zvěřina a Petr 

Kolář chvílemi viní prezidenta z politikaření, chvílemi z pasivity, a nakonec ho kritizují 

i za znovuzvolení Topolánka sestavením vlády. Lehce to vyvažuje rubrika Horizont, kde 

otisknou také  prezidentovo stanovisko.  V tomto případě  tedy Lidové noviny jsou k 

prezidentově jednání velmi kritické, zato Hospodářské noviny zcela neutrální.

3.4 Prezidentské volby 2008

V úseku 8. 2. 2008 – 22. 2. 2008 bylo analyzováno celkem 101 článků (Graf 

5.1),  pro  jejichž  relevanci  bylo  potřebné  spojení  Václav  Klaus  v  nutném spojení  s 

prezidentskými volbami. Z pohledu  periodicity informování nepokryly Hospodářské 

noviny  pouze  jeden  den  a  Lidové  noviny  nevynechaly  v  tomto  případě  den  žádný. 

Podíváme-li se na výskyt prezidenta na  titulních stranách, v případě Hospodářských 

novin se prezident  v nějakém případě nacházel  na šesti  stranách a  na osm stran ho 

umístily Lidové noviny.  Tematicky si byla obě periodika velmi blízká. Hospodářské 

noviny například daly dokonce prezidentovi prostor se na titulní straně vyjádřit, Lidové 

noviny zase vyčnívají svou polemikou Úhel pohledu, kde se střídají různé osobnosti a 

na  titulních  stranách  se  vyslovují  či  kritizují  prezidentské  kandidáty.  Při  zkoumání 

stereotypizace pozorujeme nárůst zmiňování klimaskeptického postoje oproti prvnímu 

prezidentskému  období.  V  případě  HN  (Graf  5.2),  které  jsou  tentokrát  mírně  za 

čtvrtinou poměru článků, které obsahují stereotyp pořád převažuje euroskepticismus, se 

už u LN (Graf 5.3) vyvíjí vnímání klimaskepticismu a dominují v užití stereotypů jejich 

souhrnné užití se blíží k jedné třetině příspěvků. Jak HN (Graf 5.4) tak LN (Graf 5.5) 

nabízí přibližně stejné vyznění článků, kterému díky zpravodajskému obsahu dominuje 

neutralita.
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Object 42 Object 44 Object 46

Object 48 Object 50

Zdroj grafů 5.1-5.5: vlastní analýza

3.4.1 Prezidentské volby 2008 (8. 2.-22. 2. 2008) v deníku 

Hospodářské noviny

První  sledovaný  den,  pátek  8.  2.,  nabídnul  pestrou  paletu  článků.  Na  titulní 

straně se měl kupříkladu možnost vyjádřit současný prezident ke své obhajobě mandátu 

pod titulkem: Václav Klaus: Nabízím zkušenosti i pevný názor (Hospodářské noviny, 8. 

2.  2008)  Zpravodajsky  potom na  druhé  a  čtvrté  straně  zpracovává  deník  v  článku 



54

Strany  mají  o  kandidátech  jasno.  Ti,  co  volí,  ne (Tamtéž)  šance  prezidentských 

kandidátů  u  stran  a  především  u  jejich  jednotlivých  členů,  nebo  bilancují  nad 

Klausovým prvním obdobím jako v článku Tomáše Němečka:  Čtyři justiční porážky  

prezidenta Klause: „Pokud jde o justici, Česko dosud nemělo příliš úspěšné prezidenty,  

povzdechl si  v Lidových novinách právní nestor,  ombudsman Otakar Motejl.  Václav  

Klaus podle něj „tuto oblast dosud podceňoval tak,  že skutečná bilance je otřesná“ 

(Tamtéž) Lenka Zlámalová pak připomíná také prezidentův přístup k ČNB: „Do ČNB 

vysílá  hlavně  své  loajální  spojence  (Robert  Holman,  Pavel  Řežábek)  nebo  ideové  

souputníky v názorech na euro či počasí (Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík). Nejmenoval  

žádného  ekonoma  s  vysloveně  odlišným  názorem.  Nejpříznivější  ohlasy  sklidil  za  

potvrzení  Tůmy  v  křesle  guvernéra  a  jmenování  viceguvernéra  Singera,  jednoho  z  

prvních  českých  studentů  Jana  Švejnara.  V  mnoha  názorech  na  ekonomiku  si  se  

současným  prezidentem  dobře  rozumí.“ (Tamtéž)  Článek  Prezident  v  koutech 

zahraniční politiky Martina Ehla doplňuje zase jeho vztah k zahraničí, kde nechybí ani 

podotknutí  o prosazování jeho názorů:  „V zahraniční politice Václav Klaus potvrdil  

svoji mantru o neviditelné ruce trhu. Kde viděl poptávku, tam se vrhl. Není ale jisté, zda  

svou euroskepsí či popíráním klimatické změny plnil některou z ústavou předepsaných  

rolí v zahraniční politice.“ (Tamtéž) Petr Šímůnek nakonec v názorové sekci prosazuje 

přímou volbu v dalším výběru prezidenta a projevu určitého vynuceného smíření se 

znovuzvolením Václava Klause: „Letošní volba nám ještě nedovolí zabouchnout dveře  

za dvěma porevolučními dekádami, i když by to mnozí možná chtěli. Budeme si muset  

dál připomínat občas neuvěřitelná slova o zbytečnosti eura, ledovcích, které tají jen ve  

filmech  Al  Gorea,  a  mizérii  z  Bruselu.  Bude-li  Václav  Klaus  zvolen,  bude  nás  dál  

provokovat, iritovat, štvát. A víc než prvních pět let, to se vsaďte. Václav Klaus jako  

prezident  symbolem  bude.  Symbolem  neschopnosti  české  politiky  vybrat  mu  

rovnocenného soupeře a mlžné hry na prezidentské volby. Symbolem dogmat, provokací,  

ale pořád ještě i  inspirace. Symbolem průšvihů i  úspěchů devatenácti  let.“  (Tamtéž) 

Titulní stranu s názvem Klaus musí čekat na nový mečbol (Hospodářské noviny, 11. 2. 

2008) si prezident získal i v pondělí 11. 2., kde dochází ke shrnutí víkendové volby a 

probírají se zde spekulace o obnovení tajné volby. Druhá strana pak například informuje 

o stanovisku zelených k VK: „Podpora Václava Klause nepřichází v zeleném táboře v  

úvahu,  mimo  jiné  kvůli  Klausovým  názorům  na  ekologii,  globální  oteplování  nebo  

Evropskou unii.“ (Tamtéž) Na straně 10 uznává Lenka Zlámalová špatnou situaci pro 

Jana  Švejnara:  „Buď  se  komunisté  spolu  s  ostatními  pevně  a  do  posledního  hlasu  
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postaví za Jana Švejnara, jenž pak bude mít velkou šanci stát se novým prezidentem.  

Nebo do druhé volby nastoupí  vedle Klause a Švejnara ještě někdo třetí  – a v tom  

případě má vítězství na dosah současný prezident.“ (Tamtéž) A Jiří Leschtina v článku 

Klausovo druhé „jedeme dál“ kritizuje roli komunistů: „Václav Klaus a spolu s ním i  

ODS  si  jistě  uvědomují,  že  stejně  jako  minule  jim  rozbíječská  taktika  komunistů  

nahrává. A že komunisté by mohli ve třetí volbě znovu umožnit Klausovo zvolení. Se  

„státotvorným“ odůvodněním, že po sérii krachů zachraňují důstojnost prezidentského  

stolce i pověst země.“ (Tamtéž) V úterý 12. 2. je Klaus opět zmíněn na titulní straně, a 

to v souvislosti s jednáním s lidovci a komunisty. Na straně 3 se potom srovnávají šance 

kandidátů z pozice sázkových kanceláří:  „Za favorita páteční druhé volby prezidenta  

považují  sázkové  kanceláře Václava Klause.  Kurzy zůstávají  téměř stejné  jako před  

volbou  první,  nový  prezident  ale  podle  bookmakerů  v  pátek  ještě  známý  nebude.“ 

(Hospodářské noviny, 12.  2.  2008) Ve středu je  bohatá především názorová rubrika. 

Vladimír Mlynář zde obhajuje současného prezidenta:  „Tak jako mnoho jiných jsem  

velkou část svého politického angažmá stál na jiné straně než Václav Klaus. Byly časy,  

kdy jsem také méně hodnotil, co říká, než jak to říká, jak se u toho šklebí a koho všeho  

urazil. Přesto – nebo právě proto – říkám, že odstranění Klause jako důvod pro zvolení  

Švejnara  neshledávám  dostatečným.  A  proto  rozumím  těm,  kdo  v  pátek  podpoří  

Klausovo znovuzvolení.“ (Hospodářské noviny, 13. 2. 2008) Igor Petrov zase uklidňuje 

v komentáři  Nedělejte  z  prezidenta „osudovou volbu“  (Tamtéž)  vyhrocenou situaci, 

kterou podle něj ODS přiliš spojuje se zachováním pravice. Poslanec ČSSD Jan Mládek 

ještě v článku  Prezident připravil ČNB o pel nezávislosti (Tamtéž) doplňuje diskuzi 

souborem  údajných  prezidentových  selhání  jak  v  doplňování  ČNB  a  víceméně 

vyjmenováním  všech  možných  stereotypů  spojených  s  prezidentem.  Čtvrtek  14.  2. 

pokračuje  v  rozboru  jednání  s  komunisty  a  přidává  na  straně  8  obhajující  názor 

předsedy romského sdružení Dženo, Ivana Veselého: „S Václavem Klausem v mnohém 

nesouhlasím, ale nebojím se ho. O to víc se bojím jiných politiků, kteří pod přívětivou  

maskou a líbivými sliby neskrývají nic jiného než bezzásadový oportunismus, touhu po  

moci a ochotu drát se na vrchol jakýmikoliv prostředky. Nedostatek vlastního pevného  

názoru, nedostatek jakýchkoliv zásad vede k tomu, že takový člověk je nakonec ochoten  

ke všemu.“ (Hospodářské noviny, 14. 2. 2008) Volební pátek zmiňuje hned na titulní 

straně:  Klaus  jediným  favoritem (Hospodářské  noviny,  15.  2.  2008)  prezidentovu 

výhodnou situaci v souvislostí s kandidátkou KSČM. Na straně 10 pak Jan Macháček 

trochu smířeně uklidňuje  případný dopad výsledků voleb:  „Je sice  důležité,  který z  
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kandidátů  uspěje  v  prezidentské  volbě,  ale  konec  světa  to  nepřinese  ani  jednomu z  

táborů, na které se země po čase zase tak trochu rozdělila.“ (Tamtéž) V pondělí 18. 2. 

již  bylo  o  výsledku  rozhodnuto,  a  tak  HN ve  zpravodajské  části  rekapitulují  jejich 

průběh a následné oslavy. Tereza Nosálková přináší na druhé straně rozhovor s vítězem: 

Vzkazuji  Paroubkovi,  že  budu nadstranický  (Hospodářské  noviny 18.  2.  2008),  ve 

kterém prezident  hovoří  o své nadstranickosti,  komentuje  ohlasy na volbu napovídá 

průběh dalších čtyřech let.  Tatáž strana je pak zajímavá ještě článkem o ohlasech v 

zahraničí:  BBC: Byla to fraška mafiánského stylu, kde jsou zmíněné spíše negativní 

reakce na výsledek volby: „Klause označují téměř jednotně dvěma výrazy: euroskeptik  

či odpůrce Evropské unie. Nejznámější švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung napsal, že  

Klaus bude mít volnější ruku. „Na mezinárodní úrovni to pocítíme především ohledně  

Evropské  unie.  Klaus  je  odhodlaným odpůrcem  prohloubení  integrace  a  platformu,  

kterou  mu  dá  předsednictví  Evropské  unie  v  první  polovině  roku  2009,  k  tomu  

nepochybně  náležitě  využije.“ (Tamtéž)  Kromě  dalšího  drobnějšího  zpravodajského 

obsahu ještě vyniká komentář Jana Macháčka k prezidentovu vlivu na centrální banku a 

plánované  euro:  „Nejsilnější  prezidentskou  pravomocí  je  jmenování  bankovní  rady  

ČNB. Tu už Václav Klaus do značné míry přetvořil k obrazu svému. Právě proto otázka  

přijetí  eura  vzbuzuje  po  jeho  znovuzvolení  nejvíce  otazníků.  Většinu  expertních  

podkladů  v  této  otázce  bude  pro  vládu  připravovat  ČNB,  stejně  tak  „technické  

zabezpečení.“ Mohou Klausovi lidé cestu k euru komplikovat? Tak hrozné to nebude.“  

(Tamtéž) Přeskočit můžeme až do středy 20. 2., kde se Jiří Leschtina vyjadřuje v článku 

Nic proti skutečným lobbistům k vlivu českých lobbistů se špatnou pověstí na volby: 

„Hodně podivné bylo i setkání samotného prezidenta s Andrejem Surňakem. Skutečně se  

právě Václav Klaus bavil s někdejším poradcem padlého šéfa ČSSD o tom, co napsat do  

svého kandidátského projevu? A není velkou devalvací prezidentské role už jen to, že se  

hlava státu schází s člověkem, který mimo jiné pracoval pro kontroverzní společnost  

Pavla  Tykače  nebo  pomáhal  autorům  zkrachovalého  projektu  H-Systém?“ 

(Hospodářské noviny,  20.  2.  2008)  V pátek 22.  2.  pak ještě  vychází  komentář  Jana 

Macháčka,  který  mimo jiné  polemizuje  s  prezidentovou  nadstranickostí:  „Nikdo  po 

Klausovi nechce, aby byl prezidentem všech. On je člověkem silně polarizujícím, takový  

zůstane (v 65 letech se člověk těžko změní) a je úplně zbytečné říkat nebo doufat v něco  

jiného.“ (Hospodářské noviny, 22. 2. 2008)



57

3.4.2 Prezidentské volby 2008 (8. 2.-22. 2. 2008) v deníku Lidové 

noviny

Lidové noviny začínají  v pátek na titulní straně článkem Petra Koláře  Tvrdá 

bitva o způsob volby, kde se hodnotí také šance Václava Klause:  „Pokud by se volilo  

tajně, měl by podle informací LN Klaus vítězství téměř jisté. Naopak Švejnar nemá s  

největší pravděpodobností šanci na úspěch, ať už bude způsob volby jakýkoliv. Otázkou  

ale stále zůstává, zda k volbě dnes vůbec dojde.“ (Lidové noviny, 8. 2. 2008) Na stejnou 

stranu  přidává  pozitivně  vyznívající  názor  na  prezidenta  spisovatel  Josef  Mlejnek: 

„Václav Klaus zůstává pro mne, a nejen pro mne, jedním ze symbolů naší revoluce. A  

také jednou z viditelných záruk její kontinuity, a to právě coby prezident.“ (Tamtéž) 

Zpravodajské články o způsoby volby pokračují i  na dalších stranách, což se trochu 

mění v rubrice Svět v analýze Kateřiny Šafaříkové: Západ vidí Česko přes Klause, kde 

jde  pozorovat  i  charakteristiku  prezidentovy  povahy  a  jeho  názorů  na  EU:  „Nejde 

přitom jen o fakt,  že Václav Klaus torpéduje v podstatě cokoli,  co vyjde z Bruselu.  

Podstatnější roli tu hraje jeho „intelektuální lajdáctví“ - jednoduše skutečnost, že často  

tvrdí nepravdy a staví se do opozice jen proto, aby byl v opozici.“ (Tamtéž) Martin 

Zvěřina ještě na straně 10 ještě kritizuje plánovanou veřejnou volbu, ale zároveň chápe 

motivace  k  jejímu  zvolení:  „Václav  Klaus  jakoby  nepřímo  potvrzuje  obavy  Jiřího  

Paroubka z toho, že ODS již „nakoupila“ hlasy volitelů ČSSD. Férové je snad zvítězit v  

rovné soutěži, bez ohledu na variantu pravidel. Nebo je to „sportovci“ Klausovi cizí?“ 

(Tamtéž) Volební sobotní číslo nabízí opět pestrou nabídku obsahu včetně titulní strany, 

kde se dávají  větší  šance VK: Výhodu má dnes Klaus (Lidové noviny,  9.  2.  2008) 

Reportážní a zpravodajský obsah, kde převažuje neutralita, nabízí o něco zajímavější 

pohled názorová sekce, kde Martin Zvěřina kritizuje schopnost ODS obhájit Klausův 

mandát:  „Z jednoznačné a poměrně fádní situace, kdy ještě v říjnu favoritu Klausovi  

vážně nikdo konkurovat nemohl, to ODS dovedla až k velmi vyhrocenému finále, kdy  

stála osamoceně proti ostatním parlamentním stranám. Co se stalo s voliteli Václava  

Klause? Kam se nám ti  čerchmanti  schovali? Ano,  schovali  se.  A s tím právě ODS 

nepočítala.“ (Tamtéž) Strana 11 obsahuje také přepis projevu Václava Klause. Sloupek 

Filipův seznam od Martina Zvěřiny na titulní straně v pondělí 11. 2. reaguje rozhodnutí 

komunistů postavit vlastní kandidátku:  „Všichni ostatní vědí a respektují, že kdokoli s  

menším  potenciálem,  než  Švejnar  pomůže  jen  Václavu  Klausovi  ke  znovuzvolení.“ 

(Lidové noviny, 11. 2. 2008) V rubrice Horizont přidává názor na nezvolení Klause také 
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politolog Josef Mlejnek jr.: „ODS první volbu podcenila Nejinak tomu vlastně bylo při  

volbě prezidenta. ODS by patrně Václava Klause dokázala v tajné volbě prosadit. Ve  

veřejné už daleko hůře. Což tábor odpůrců Václava Klause (který nelze ztotožňovat s  

užším  táborem  příznivců  Jana  Švejnara)  dobře  věděl  a  podřídil  tomu  svoji  hru.“ 

(Tamtéž) Z úterý 12. 2. lze vysledovat víceméně pozitivní názor na Klause u Ludvíka 

Vaculíka  v  článku  Blahopřání:  „Já  jsem v  podstatě  konzervativní.  To  mne  chýlí  k  

Václavu Klausovi, protože on si dával záležet, aby se obrazu dobrého prezidenta blížil.  

Zároveň si však říkám, že se nesmím zamykat před vším novým, zvláště když všichni  

cítíme, že v politice to chce nové slovo, nový zjev, nové činy. S Václavem Klausem mne  

pojí kritický vztah k EU. Nerozumím jeho postoji k otázce klimatu na Zemi. Vadí mi také  

jakási jeho grimasa, kterou fotografové v uniformitě svých způsobů pořád podtrhují.“ 

(Lidové noviny, 12. 2. 2008) Středa dále pokračuje v pokrývání průběhu sobotní volby a 

přes množství kratších článků neobsahuje žádný s vyhraněným vyzněním. 14. 2. už ale 

například  Zbyněk  Petráček  na  straně  2  komentuje  dopad  kandidatury  Bobošíkové: 

„Prioritou KSČM není zvolení Švejnara, ale to, aby nebyl zvolen Klaus. S Bobošíkovou  

si komunisté dopřávají luxus,  který je jinak při volebním boji zapovězen – spříznění  

duší.“ (Lidové noviny, 14. 2. 2008) Další volební den, tedy v pátek 15. 2. komentuje ve 

sloupku Hoří už Hrad? boj o způsob volby Martin Weiss: „Pokud dnes skutečně padne 

návrh, aby o způsobu volby prezidenta rozhodly obě komory ve společném hlasování,  

nahrává to tajné volbě, tedy ODS, tedy Václavu Klausovi.“ (Lidové noviny, 15. 2. 2008) 

Ke Klausovi výjimečně neutrální Martin Zvěřina rozebírá na straně 10 roztržku uvnitř 

ODS: „Právě na prekérní postavení Pavla Béma útok předsedy ODS upozornil. Těžko  

bychom v ODS hledali někoho, kdo by měl z nezvolení Václava Klause větší užitek než  

první  místopředseda.  Jeho  nechuť  k  vládní  koalici  je  zřejmá.  Zároveň  však  patří  k  

neochvějným stoupencům Václava Klause, tomu totiž vděčí za svůj politický vzestup.  

Střet  těchhle  dvou  loajalit  Topolánek  při  své  kritice  „nezapomněl“  vypíchnout.“ 

(Tamtéž) Titulní strana soboty 16. 2.  Klaus opět hlavou státu  (Lidové noviny, 16. 2. 

2008) už ale potvrzuje prezidenta ve funkci. Veselin Vačkov vítězství potom ve sloupku 

považuje za výraznější než při prvním Klausově zvolení:  „Hlavy ve Španělském sále  

vychladly a Václav Klaus vyhrál. Díky veřejné volbě, proti které sám brojil, získal silný  

mandát, aniž by potřeboval hlasy komunistů. Nyní má před sebou dalších pět let na  

Hradě. Bude dělat to,  co dělá nejlépe a nejraději: působit na veřejný diskurz svými  

názory a povahou a dotvářet  svůj  obraz  pro učebnice dějepisu.“ (Tamtéž)  Strach  z 

prezidentova povolebního chování krotí  na straně 2 v článku  Žádná neřízená střela 
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Martin Weiss:  „A tak Klause nejspíš, tak jako nejednoho prezidenta v závěru kariéry,  

začne víc a víc zaměstnávat jeho obraz v dějinách. A k tomu nepatří provokování svárů  

a  půtek.  Ne  že  by  mlčel  k  EU  a  globálnímu  oteplování,  ale  čekejme  více  citátů  

Masaryka.  Internetovou  hantýrkou  řečeno,  nebude  to  ani  tak  Klaus  2.0  jako  Klaus  

Legacy  Edition.“ (Tamtéž)  Naopak  Miloš  Čermák  v  komentáři  Boj  o  Hrad:  úsek 

častých  nehod (Tamtéž)  naopak  očekává  Klausovu  zvýšenou  aktivitu  v  jeho 

prosazování  kritiky  příčin  globálního  oteplování  a  EU.  Strana  11  nabízí  přepsaný 

Klausův projev  před  začátkem druhé volby.  V mimořádné  příloze,  na  straně  13,  se 

objevuje opět Miloš Čermák, a tentokrát predikuje Klausovo druhé období, ve kterém si 

neodpustí  kritiku prezidentova okruhu:  „Kdyby se prezident obklopil  různorodější,  a  

tedy i více inspirující společností, možná by pak nepodnikal intelektuální exhibice typu  

polemiky  s  vyznavači  globálního  oteplování.  Ty  jsou  projevem  jeho  neukojené,  až  

exhibicionistické touhy po mezinárodním renomé. Byť v tomto případě velmi sporném.“ 

(Tamtéž) V pondělí 18. 2. Martin Weiss opět komentuje sílu Klausova mandátu: „Pokud 

lze u prezidentské funkce hovořit o mandátu, pak ten druhý Klausův je jednoznačnější a  

méně  svazující.  Není  už  prezidentem z  milosti  rozhádaných  sociálních  demokratů  a  

Špidlu nenávidících komunistů.  Je prezidentem zřetelné a srozumitelné konzervativní  

koalice. To je zcela v pořádku – nadstranickost prezidenta, o níž stále slýcháme, není  

žádný imperativ, ale spíš z nouze ctnost. Neznamená to, že by se prezident měl vrhnout  

do  konzervativního  aktivismu,  ale  už  nebude  svazován  politickými  dohodami,  jež  

nesnesou denní  světlo.“ (Lidové noviny,  18.  2.  2008)  Úterní  číslo  přináší  například 

názor Jaroslava Plesla v článku Klaus, který si neumí poručit na potvrzení prezidenta a 

nástin  následujících  kroků.  Nezapomíná  v  něm  zmínit  Klausův  euroskepticismus  i 

klimaskepticismus ve vztahu k Bursíkově zeleným, nakonec i prezidentův narcismus: 

„Václav Klaus se zkrátka nikdy nezbavil  pocitu,  že je jediným povolaným správcem  

českého politického hřiště, a bude tak vystupovat i v příštích pěti letech. Jenom s tím  

rozdílem, že tentokrát už nikomu neslíbil, že se nebude chovat jako Václav Havel. Proto  

vládu i parlament čekají horké chvilky a vůbec není důležité, kdo ji zrovna bude řídit.  

Těšit  se mohou všichni.“ (Lidové noviny,  19.  2.  2008) 20.  2.  je zajímavý komentář 

Josefa  Mlejnka  k  neschopnosti  ODS  a  přeběhlictví  z  ČSSD  během  volby:  „Při 

hodnocení strategií jednotlivých aktérů nutno především zvážit poměr sil na bitevním  

poli. Pouze ODS se svou převahou 43 procent mandátů mohla „tvořit hru“, ostatním  

výchozí hrací plán přisoudil  „reakční“ roli,  tedy nutnost reagovat  na tahy hlavního  

favorita a pokusit se vytěžit z jeho chyb a z momentální situace. Je proto s podivem, že  



60

Václav Klaus prošel až na druhý pokus a s odřenýma ušima, patrně též s přispěním  

dvou lobbistů, kteří v minulosti stáli u největších úspěchů konkurenční ČSSD, Miroslava  

Šloufa  a  Andreje  Surňaka.  Svědčí  to  o  rozporech  a  nejednotě  uvnitř  občanských  

demokratů. Přítomnost dvou strůjců úspěchů ČSSD v „modrém tričku“ pak nevěstí nic  

dobrého pro Jiřího Paroubka.  I  proto jeho nervozita  roste,  i  proto potřebuje nalézt  

hlavního viníka.“ (Lidové noviny, 20. 2. 2008)

3.4.3 Závěrečné shrnutí

Druhá  prezidentská  volba,  které  se  Václav  Klaus  účastnil,  by  se  dala 

z mediálního pohledu dvou sledovaných tiskovin lidově řečeno popsat jako remíza. Obě 

periodika opatrně přiznávají pravděpodobnější vítězství Klause, obě periodika využívají 

ve  skoro  stejné  míře  stereotypů  a  obě  periodika  také  prezentují  velmi  podobně 

vyznívající  mix  názorů,  v tomto  případě  dobře  vyvážený  poměr  kritických  i 

obhajujících článků.

3.5 Válka v Jižní Osetii a Václav Klaus

Úsek 14. 8. 2008 – 28. 8. 2008 nabízí celkem 33 článků (Graf 6.1) obsahujících 

klíčové  slovo  Václav  Klaus,  zasazených  do  souvislostí  s  konfliktem v  Jižní  Osetii. 

Průzkum  periodicity  informování ukazuje,  že  Hospodářské  noviny  ve  sledovaném 

období  prezidenta  nepokryly  ve  čtyřech  dnech,  což  je  o  něco více  než  v Lidových 

novinách, kde se Klaus nenacházel jen ve dvou vydáních.  Odpovídá tomu i  pokrytí 

titulních stran, jelikož Hospodářské noviny na první straně zmínily Václava Klause v 

polovině  případech  (4)  než  konkurenční  Lidové  noviny  (8).  Tematicky je  v  obou 

denících  zpravodajský obsah vyvážen s  tím publicistickým.  Lidové noviny pro toto 

téma využily opět formát Úhel pohledu a nabídnuly čtenářům polemiku na několika 

titulních  stranách.  Rubrika  orientace  navíc  zprostředkovala  díky  Františku  Šulcovi 

reportáž z krizové oblasti, která rovněž obsahovala komentář k prezidentově jednání. Z 

pohledu užitých  stereotypů oproti své konkurenci výrazně vynikají HN (Graf 6.2), v 

jejichž  číslech  ve  více  než  jedné  čtvrtině  článků,  a  to  v  celku  rovnoměrně.  Lidové 

noviny (Graf 6.3) stereotypů až na vzácné případy nevyužívají. Pokud nahlédneme na 

vyznění  článků,  HN  (Graf  6.4)  přistupují  k prezidentovi  silně  kriticky  skoro 

polovičním podílem negativních reakcí s žádným pozitivním článkem. Ani LN (Graf 
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6.5) tolik nevybočují, nicméně negativní reakce tu mají blíže ke třetinovému podílu a 

lehce je vyvažují také dvě pozitivní.

Object 53 Object 55 Object 57

Object 59 Object 61

Zdroj grafů 6.1-6.5: vlastní analýza
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3.5.1 Válka v Jižní Osetii a Václav Klaus (14. 8. - 28. 8. 2008) v deníku 

Hospodářské noviny

Převážně  negativní  odezva  začíná  už  od  čtvrtka  14.  8.,  kdy Jiří  Leschtina  v 

článku  Prezident oněměl,  má problém s nulovou reakcí z hradu, a to i  ve vztahu k 

minulosti:  „Zalovíme-li  ve  vzdálenější  minulosti,  vybavíme  si  jeho  odpor  k  

bombardování Jugoslávie i kritické poznámky k tažení Američanů do Iráku. Proč tedy  

nyní Klaus mlčí ke konfliktu, v němž umírají civilisté, jejichž neštěstím argumentoval při  

balkánském krveprolévání? Putin a jeho lidé při svém imperiálním vpádu do Gruzie  

bedlivě zkoumali, jakou porci ruské agresivity svět snese. Mlčení českého prezidenta  

bezpochyby kvitovali s uspokojením.“ (Hospodářské noviny, 14. 8. 2008) Až následující 

úterý 19. 8. nabízí dokonce titulní stranu o vyjádření prezidenta v článku s názvem: 

Klaus jde opět proti všem:  „Skoro celá západní Evropa a Spojené státy a proti tomu 

český prezident Václav Klaus. První tábor je zděšen tím, že Rusko vpadlo do Gruzie a  

vede s touto suverénní zemí, která se chystá do NATO, válku. Klaus se včera postavil  

naopak na stranu Ruska. Velmi ostře odsoudil gruzínské politiky za to, že poslali vojáky  

do své proruské provincie Jižní Osetie. To, že Rusko reagovalo vojenskou ofenzivou v  

cizí zemi, zcela pominul.“ (Hospodářské noviny, 19. 8. 2008) Ve sloupku 99 Slov se k 

tomu vyjadřuje také Petr Fischer: „Oko rozumu vidí obě strany: bláznivou gruzínskou, a  

pak  šílící  ruskou.  Tu  druhou  stranu  prezident  nevidí.  Nešlo  to.  Nosí  památeční  

moskevské brýle.“ (Tamtéž) Na následující straně se Jan Kubita a Petra Benešová jali 

blíže vysvětlit Klausův postoj. Do článku Klaus je proti zahraniční politice vlády navíc 

přidávají názor politologa, který popisuje Klausovo solitérství: „Klaus moc touží přerůst  

význam středoevropského politika. Když se mu nepodařilo otevřít dveře do USA, kde je  

měl  dokořán  Václav  Havel,  tak  se  snaží  alespoň  vejít  dveřmi  Ruska,«  komentoval  

Klausovu reakci politolog Romancev.“ (Tamtéž) Petr Kamberský navazuje v názorové 

sekci  a  nepovažuje  prezidentův  postoj  za  nijak  neobvyklý,  chybí  mu  ale  pádnější 

argumenty: „Je-li Klaus přesvědčen, že nám kdosi zatajuje informace, že nám kdosi lže,  

že jižní Osetie je jako Kosovo, ať to řekne nahlas a svůj postoj obhájí.  Proti všem!  

Dokud tak neučiní, mění se v producenta samoúčelných výkřiků, kterého nebude brát  

vážně ani velký svět, ani malé Česko.“  (Tamtéž) Den následující nalezneme v rubrice 

Česko na str. 5 zprávu Topolánek kritizoval Klause za Gruzii (Hospodářské noviny, 20. 

8. 2008), který popisuje vzniklý konflikt vládních a hradních názorů. Petr Fischer na 

desáté straně zajímavě rozvádí Klausovy postoje v komentáři Když se začne střílet, je z  
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Klause levicový intelektuál: „Překvapující je až zjištění, že ve vztahu k válce, tedy jde-li  

o  zabíjení  lidí  a  smrt  způsobenou  vojáky,  Václav  Klaus  vždy  vyjadřuje  názory  

zařazované do škatulky levicové.  U člověka, který sám sebe považuje za příslušníka  

hlavního  názorového  proudu  konzervativního  myšlení,  je  to  skoro  šokující  zjištění.“ 

(Tamtéž) Ve čtvrtek 21. 8. se Klausovo jméno objeví pouze na straně 2 v souvislosti s 

plánem ČR zaslat Gruzii finanční dar: „Prezident Václav Klaus v reakci na to prohlásil,  

že si není jist, zda Gruzie potřebuje českou humanitární a finanční pomoc více než jiné  

země ve světě.“ (Hospodářské noviny, 21. 8. 2008) Páteční číslo (22. 8.) pak přináší na 

třetí straně článek o návštěvě prezidentově návštěvě Bratislavy a v té souvislosti došlo i 

k tématu Jižní Osetie:  „Klaus se včera objevil i  v ruských médiích. Rozhovor s ním  

otiskl deník Kommersant. Klaus v interview podobně jako v pražském projevu rozlišuje  

»mezi Sovětským svazem a nynějším Ruskem, a ještě více mezi SSSR a ruským lidem.  

Rusko  v  současnosti  nepředstavuje  žádné  nebezpečí,«  prohlásil  Klaus  v  rozhovoru.  

Interview se uskutečnilo ještě před nedávným vstupem ruské armády do gruzínské Jižní  

Osetie.“ (Hospodářské noviny, 22. 8. 2008) Další články se objevují až ve středu 27. 8. 

Titulní strana nese název: Moskva: studené války se nebojíme a v něm Adam Černý a 

Jan Sochor rozebírají uznání nezávislosti Osetie a Abcházie Ruskem. Klaus se v této 

souvislosti  objevuji  kvůli  neustávajícímu rozporu názorů vlády a hradu:  „Stanoviska 

vlády a prezidenta se ale stále liší. Václav Klaus viní z vyprovokování konfliktu Gruzii.  

»Je  zjevné,  že  ne  ve  všem  se  shodujeme,«  prohlásil  premiér  Mirek  Topolánek  po  

schůzce,  které  se  na  Pražském  hradě  kromě  hlavy  státu  účastnili  ještě  vicepremiér  

Alexandr Vondra a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.“ (Hospodářské noviny, 27. 

8.  2008)  Rozpor  dále  rozebírá  Tereza Nosálková na  straně 2 a  dochází  dokonce  ke 

zmínce o jeho názorech na klima: „Prezident umí vládě »zatopit« na mezinárodní scéně  

i díky svému názoru na globální oteplování. Naposledy také vedl pomyslnou tabulku  

gratulantů Irům, když v referendu odmítli Lisabonskou smlouvu. V tom si ale možná jde  

Klaus s Topolánkem spíš na ruku. Zatímco Klaus šermuje ostrými slovy, Topolánek krčí  

rameny a drží unii v nervozitě kvůli odsunutí smlouvy k ústavnímu soudu.“ (Tamtéž) 

Následky Klausových stanovisek ke Gruzii vůči EU a USA popisuje Lucie Tvarůžková 

v článku Klausovi klesá šance na pár minut slávy: „český prezident se nejeví ani jako  

ideální  kandidát  na  druhou  prestižní  cestu  za  Barackem  Obamou  nebo  Johnem 

McCainem do Bílého domu. Podle dostupných informací totiž plánuje Evropská unie  

nového amerického prezidenta přemlouvat hlavně k tomu, aby se Spojené státy připojily  

k boji proti klimatickým změnám. A takové přemlouvaní by asi z úst Václava Klause,  
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jednoho z nejprominentnějších kritiků »zeleného šílenství«, neznělo příliš přesvědčivě.“ 

(Tamtéž) Titulní strana posledního sledovaného dne informuje o zklidnění vztahů mezi 

hradem a vládou: „Vliv na zmírnění postoje zřejmě měla úterní schůzka na Hradě, kde  

rusko-gruzínský konflikt řešili vládní představitelé s prezidentem Václavem Klausem.“ 

(Hospodářské noviny, 28. 8. 2008) Což opět deník opět rozvádí na v rubrice Česko na 

straně 2 v článku Češi ztlumili kritiku Ruska. I kvůli Klausovi: „Pokud jde o Klausovy  

osobité názory, mají už čeští diplomaté slušný trénink – ať už jde o globální oteplování  

nebo  třeba  zpochybňování  těsnější  evropské  integrace.  Výhodu  ale  mají  v  tom,  že  

Klause už v zahraničí v jeho výrocích »proti proudu« pravděpodobně berou s rezervou.  

Na BBC se ho třeba ptali, zda své antiekologické názory myslí vážně a v americkém  

deníku  The  Wall  Street  Journal  ho  zase  označili  za  »samozvaného  antagonistu«.“ 

(Tamtéž)  Nad krokem vlády se  potom podivuje  Petr  Kamberský v  komentáři  Proč 

stáhli ocas?:  „Český prezident je evidentně velkým českým problémem. S tunou dobré  

vůle se ale na ten problém můžeme dívat i jinak. Idealisté jsou z Václava Klause na  

Hradě zoufalí, realisté se ho snaží nevnímat – a pesimisté jsou rádi, že prezidentem není  

Karel Gott.“ (Tamtéž)

3.5.2 Válka v Jižní Osetii a Václav Klaus (14. 8. - 28. 8. 2008) v deníku 

Lidové noviny

Podobně jako v Hospodářských novinách, první článek sledovaného období řeší 

nepřítomnost  vyjádření  prezidenta,  k  již  rozpoutanému konfliktu.  Je  jím sloupek na 

titulní straně z pera Zbyňka Petráčka s názvem Suverénní české mlčení:  „Co vlastně  

český prezident považuje za příčinu války a porušení suverenity? Uplatnění gruzínského  

nároku  na  Jižní  Osetii,  na  „gruzínské  Sudety“?  Nebo  ruskou  invazi  do  suverénní  

Gruzie? Právě to bychom se rádi dozvěděli od Václava Klause, loňského laureáta ruské  

Puškinovy medaile.“ (Lidové noviny, 14. 8. 2008) V sobotu 16. 8. plní titulní stránku 

článek Petr Koláře a Petra Peška: Klaus se zastal Ruska (Lidové noviny, 16. 8. 2008). 

Ke Klausovi se zde i zpravodajský obsah staví o poznání neutrálněji, a tak se probírá i 

souhlasné stanovisko levice a výňatek z prezidentova rozhovoru z Rádia Česko. Zbyněk 

Petráček i tento den přidává svůj komentář na straně 2, kde mj. dojde i na hodnocení 

Klausovy  osobnosti:  „Václav  Klaus  rád  plave  proti  proudu,  rád  se  vymezuje  proti  

módním vlnám a často je to užitečné. Neméně často však při tom sklouzává spíše do role  

provokativního  intelektuála  než  představitele  státu.“ a  doplňuje:  „Václav  Klaus 
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omezenou suverenitu chápe, píše-li „jsem smutný z toho, že se nechce brát realita, jaká  

je“.  Jistě,  prezidentu  Saakašvilimu  je  reálpolitika  odporná,  jím  nařízený  útok  byl  

chybný  a  v  učebnicích  jednou  poslouží  za  výstražný  příklad  přepjatých  ambicí.  

Znamená to ale snad, že máme naplňování gruzínské suverenity na gruzínském území  

zpochybňovat?“  (Tamtéž)  19.  8.  se  prezident  opět  dostává  na první  stranu s  trochu 

nelichotivým  titulkem:  Rusové  chválili  Klause  a  Fica  za  kritiku  Gruzie  (Lidové 

noviny,  19.  8.  2008)  Petra  Procházková v  něm popisuje  odezvy Klausovy reakce  v 

ruských médiích a zároveň i připomíná jeho stanovisko k samostatnosti Kosova. Pavla 

Kubalíková pokračuje na druhé straně a píše o rozdílnosti prezidentových stanovisek a 

těch  z  ministerstva  zahraničních  věcí.  Porovnává  ho  pak  s  konfliktem  z  Jiřím 

Paroubkem v roce 2005. Středa 20. 8. už začíná až na druhé straně v článku Petr Koláře: 

„Klaus není odpovědný“ (Lidové noviny,  20.  8.  2008) Vysvětluje  zde již  otevřený 

rozkol vládních a hradních stanovisek a vůli vlády jít proti tomu hradnímu. Zmíněna ji 

tu i plánovaná finanční pomoc Gruzii. Strana nabízí další zajímavý, zároveň i trochu 

sarkastický, pohled Zbyňka Petráčka v článku Na gruzínské barikádě: „Alespoň nám to  

teď v české politice pěkně ladí. Paroubek se shodne s Klausem a komunisty, že za válku  

může gruzínský útok, ne předchozí agresivní postup Moskvy (distribuce ruských pasů,  

ochrana osetinských bojůvek, vytěsňování Gruzínů). Paroubek se shodne s Klausem a  

komunisty, že gruzínský postup je třeba především vyšetřit, zatímco s Ruskem je třeba  

především vést dialog. Paroubek se shodne s Klausem a komunisty, že vývoj na Kavkaze  

ovlivnilo, ba inspirovalo uznání Kosova. Topolánkova ODS, lidovci a zelení se v těchto  

bodech distancují – hlavní příčinu i hrozbu vidí v Moskvě. Konečně je tu opět vládní  

koalice, která se shodne.“ (Tamtéž) Velmi kriticky se už na titulní straně následujícího 

dne rozepsal historik Petr Placák. Osetinský konflikt přirovnává k srpnu 1968 a Václava 

Klause k tehdejším kolaborantům:  „Prezident Václav Klaus z nové eskalace letité, ba  

staleté agrese Ruska proti svobodomyslným národům na Kavkaze obvinil Tbilisi. Slovy,  

že odpovědnost Gruzínců za vyvolání války je „neoddiskutovatelná a evidentně fatální“,  

zvedl ve střední Evropě ruku ulízaný pionýr, který žaluje výchovnému ústavu v Moskvě:  

Až  budete  chtít  zase  vyučovat  poslušnosti  národy  střední  Evropy,  můžete  se  mnou  

najisto  počítat.  Současný  prezident  se  přiřadil  k  nejhoršímu  druhu  tuzemských  

kolaborantů dopředu, jako byli  v roce 1968 Kolder,  Biľak a Indra. Václav Klaus je  

hnusný a nebezpečný politický intrikán.“ (Lidové noviny,  21.  8.  2008) V komentáři 

Gruzínská  změna  optiky na  druhé  straně  téhož  dne  rozebírá  Luboš  Palata  polské 

vyjednávání s USA a zmiňuje v něm i změnu veřejného mínění u nás, a to navzdory 
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prezidentovu názoru: „Pokud nenajde putinovská demagogie po Václavu Klausovi další  

vlivné hlasatele,  Rusko zaplatí  za útok na Gruzii  cenu v podobě definitivního konce  

vlivu na postkomunistický svět.“ (Tamtéž) Na straně 4 pak ještě nalezneme kratší zprávu 

u Klausově stanovisku k vládní finanční pomoci Gruzii. V pátek 22. 8. se pod titulkem 

přední  straně  Klaus:  Rusko  není  hrozba  (Lidové  noviny,  22.  8.  2008)  probírá 

prezidentovo umírněné stanovisko k výročí okupace, kde nechce vinit z tohoto činu celý 

ruský národ a necítí tak němu žádnou zášť. Zároveň stejně na očích byl ale úhel pohledu 

politologa Bohumila Doležala, který se ohrazuje k prezidentově analogii osetinského 

konfliktu se srpnovou okupací:  „Václav Klaus prohlásil, že ruská invaze v roce 1968  

nebyla odpovědí  na náš útok a že  za eskalaci  konfliktu odpovídá „fatálně“ Gruzie.  

Odměnou mu byl, jako už často, decentní potlesk novinářské lobby Kremlu. Analogie s  

rokem 1968 je v mnoha ohledech zavádějící. To, že k ní tak ochotně saháme, je smutným  

svědectvím, jak málo jsme schopni se podívat věcně na vlastní minulost.“ (Tamtéž) Ten 

den se ještě objevují převzaté články z čtk Prezident kritizoval poklonkování velmocím 

(Tamtéž)  a  na straně 6  „Klaus? Stejný  jako Lukašenko“ (Tamtéž),  kde se zmiňuje 

reakce protestujících při Klausově návštěvě Bratislavy. Rubrika Horizont na straně 9 

dále  nabízí  překlad  rozhovoru  prezidenta  s  Alexandrem  Kuranovovem  z  listu 

Kommersant. Řeší se v něm ruská invaze roku z jara 1968 a další historické momenty. 

Rozhovor  uzavírají  otázky na  téma  česko-ruských vztahů.  V sobotu  23.  8.  přichází 

František Šulc s rozsáhlou reportáží v Orientaci na str. 19.  Myška v ruské pasti je její 

název a objevuje se v ní i osoba prezidenta: „Gruzie bude důležitá i pro důvěryhodnost  

Západu. Problém je ale v tom, že byť od počátku konfliktu existovala jasná diplomatická  

aktivita, její výsledky jsou smíšené: tím, kdo si teď může diktovat, je Moskva, a naopak  

Západ tahá za kratší konec. Nemá totiž nástroje, kterými by Rusko přinutil k tomu, do  

čeho se mu nechce. A navíc představitelé některých evropských států (třeba zmiňovaný  

Václav Klaus či slovenský premiér Fico) jednotný postoj nabourávají.“ (Lidové noviny, 

23.  8.  2008) V pondělí  25.  8.  2008 se na titulní straně objevuje další  silně kritický 

komentář k událostem na Kavkaze. Tentokrát literární historik Martin C. Putna doslova 

pranýřuje prezidentovu osobu a s ním i ruskou politiku: „Dokud je rusofilství jen věcí  

kulturní orientace, není na něm nic špatného. Každému, co jeho: někdo je italofil, někdo  

třeba japanofil.  Někdo Bacha, někdo dudy.  Jenomže to,  co během srpna předvedl  v  

trojici  veřejných vystoupení  Václav Klaus,  není  nevinné kulturní  rusofilství.  Jsou to  

projevy  trvalé  tendence,  která  je  pro  budoucnost  této  země  nebezpečná.“ (Lidové 

noviny, 25. 8. 2008) 26. 8. nabízí titulní strana úhel pohledu, tentokrát k prezidentovi 
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shovívavým, od Pavla Máši s názvem Klausův boj s osetinskou lží: „Prezident Klaus se 

tak stal v hejnu většiny kolegů bílou vránou, která se pokouší najít ukotvení politiky v 

hledání pravdy.  „Můj pohled na události na Kavkaze je totálně antipragmatický, to je  

pohled vysoce ideový a vysoce idealistický,“ řekl v této souvislosti. Podobný idealismus  

bývá ve světě politiky trestán – v našem případě minimálně antiklausovským stmelením  

řad vládních volků. Pokračovat po tragédii v Cchinvali v podpoře gruzínských aspirací  

na  vstup  do  NATO  je  z  jejich  strany  do  nebe  volající  hra  s  ohněm,  ale  svému  

spojeneckému „pragmatismu“ zůstali  věrni.  Domnívat se,  že pro českou vládu bude  

případná žádost dvou kavkazských národů o uznání  nezávislosti  důvodem, aby svou  

pozici alespoň důkladně zdůvodnila, je bohužel marné.“ (Lidové noviny, 26. 8. 2008) 

27. 8. Martin zvěřina ve sloupku Neshoda jako řemen (Lidové noviny, 27. 8. 2008) na 

titulní  straně  komentuje  rozpor  stanovisek  hradu  a  vlády  a  vysvětluje  ho  možnou 

emancipací ODS od prezidenta očekávaným poklesem jeho vlivu. 28. 8. už se jen Petr 

Kolář o prezidentovi zmíní v souvislosti se jeho neúčastí na vládním jednání o finálním 

stanovisku ke konfliktu.

3.5.3 Závěrečné shrnutí

Prezidentův názor na konflikt mezi Ruskem a Gruzií byl velkým katalyzátorem 

negativní  mediální  odezvy,  což tentokrát  platí  v případě obou periodik.  Sledovat  lze 

nejprve  pohoršení  nad  prezidentovým  vyčkáváním  s vyjádřením  a  následně  silnou 

publicistickou  odezvu  na  zastání  se  Ruska.  Zklidnění  přichází  v obou  periodikách 

v závěru sledovaného úseku, a to po snaze o koordinaci vládního a hradního postoje ke 

konfliktu. Výrazně negativní reakci a častější použití stereotypů Hospodářských novin 

sekundují Lidové noviny, kde se prezidenta v závěru období zastal alespoň Pavel Máša, 

jenž se ohrazuje proti vypjaté diskuzi. Zajímavý je také přepis prezidentova rozhovoru 

v rubrice Horizont pro ruský list Kommersant.

3.6 Václav Klaus během pádu Topolánkovy vlády 2009

Posledním  sledovaném  období,  25.  3.  2009  –  8.  4.  2009  obsahovalo  48 

relevantních  článků  (Graf  7.1)  Opět  se  využilo  klíčového  slova  Václav  Klaus 

v souvislosti  s vládní krizí.   Hospodářské noviny z pohledu  periodicity informování 

pokryly událost zcela a bez vynechaného dne, zatímco Lidové noviny vynechaly čtyři 
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dny. I  přesto ale  titulních stran pokrývají  Lidové noviny více (7) než Hospodářské 

noviny (6). Tematicky v případě Hospodářských novin převažuje zpravodajský formát 

a v případě vzácnějších publicistických článků se na adresu prezidenta autoři vyjadřují 

negativně. O trochu vyváženější jsou Lidové noviny se svým tradičním Úhlem pohledu, 

nabízejícím názorovou pestrost na první straně novin, přičemž tím dávají prostor např. 

silně  názorově  proevropsky vyhraněnému Hansi-Jörgu Schmidtovi  z německého  Die 

Welt.  Stereotypy užívaly  Hospodářské  noviny  (Graf  7.2)  velmi  střídmě  a  můžeme 

hovořit  o  ojedinělých  případech.  V  Lidových  novinách  (Graf  7.3)  kromě 

klimaskepticismu  tvoří  užité  stereotypy  skoro  čtvrtinu  článků.  Necelou  čtvrtinou 

negativních  reakcí  vyjadřují  autoři  HN  (Graf  7.4)  spíše  negativní  reakci  pohledem 

vyznění  článků.  LN  (Graf  7.5)  proti  tomu  pozitivní  a  negativní  články  nabízí  ve 

stejném množství.

Object 63 Object 65 Object 67
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Zdroj grafů 7.1-7.5: vlastní analýza

3.6.1 Václav Klaus během pádu Topolánkovy vlády 2009 (25. 3.-8. 4. 

2009) na stránkách Hospodářských novin

Ztrátu důvěry vlády a roli prezidenta popisuje 25. 3. už článek na titulní straně: 

Na tahu je  Klaus od  Jindřicha  Šídla:  „Václav  Klaus  je  po  včerejšku  znovu  hlavní  

postavou české politiky.  Na něm závisí,  koho po pádu Topolánkova kabinetu  pověří  

sestavením nové vlády, a tím fakticky určí další politický vývoj v zemi. Prezident se už  

včera stal důležitou součástí spojenectví, kterému se poprvé v historii České republiky  

podařilo  svrhnout  vládu  ve  sněmovně  při  hlasování  o  nedůvěře.  K  sociálním  

demokratům a komunistům se totiž připojili bývalé zelené poslankyně Věra Jakubková s  

Olgou Zubovou, osobní premiérův nepřítel Vlastimil Tlustý a někdejší poslanec ODS  

Jan Schwippel.“ (Hospodářské noviny, 25. 3. 2009) Ohrožení Topolánkovy pozice a 

nástin budoucích kroků pak popisuje na straně 9 v článku  Nejde o vládu. Hraje se o  

ODS Petr Fischer, nezapomíná zde roli prezidenta: „Motivace Václava Klause je v tuto  

chvíli zřejmá: chce znovu najít svůj vliv v ODS, a protože nejbližším spojencem mu vždy  

byla vlivná pražská organizace, bude patrně třeba hledat nového lídra právě tady –  

pokud se Topolánek nerozhodne bojovat, ať to stojí cokoliv.“ (Tamtéž) Titulní stranu si 

získává prezident i následující den: „Prezident dál napíná celou politickou scénu. Dvě  

hlavní strany, bez jejichž dohody se země po pádu vlády nepohne k jakémukoliv řešení,  
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zůstávají  zakopány ve svých pozicích.  A ačkoliv  i  datum předčasných voleb zůstává  

neznámé,  kampaň již  včerejškem naplno odstartovala.“ (Hospodářské noviny,  26.  3. 

2009)  Tereza  Nosálková a  Daniel  Anýž potom v článku  „Lisabon“ a  radar:  méně 

jistoty než dřív (Tamtéž) pak popisují vliv vládní krize na tato dvě témata a zmiňují zde 

i  roli  prezidenta,  euroskeptika,  který  musí  Lisabonskou  smlouvu  podepsat.  Velmi 

kritický  k  VK  je  pak  komentář  autora  s  pseudonymem  Charlemagne,  jenž  se  bojí 

převzetí předsednické role prezidentem: „Takže uprostřed nejhorší ekonomické krize za  

několik  generací  leží  osud  evropského  rotujícího  předsednictví  skutečně  v  rukou  

populisty Klause. A Češi opravdu potopili celou Evropu do jistého zmatku, ne-li chaosu.  

Mirek  Topolánek  nenese  veškerou vinu  za  to,  co  se  stalo:  jak  opozici,  tak  Václavu  

Klausovi přišlo vhod oslabit premiéra.“ (Tamtéž) Petr Kamberský ještě v článku Malý 

princ a hroznýš královský zdůrazňuje nutnost vládní dohody z hradem: „Klaus vidí to,  

co se mnohým ztrácí v mlhách: dnes sice ještě stojí celá ODS pevně za Topolánkem, ale  

vděčnost a věrnost jsou v politice luxus, který si hráči dopřávají v časech blahobytu  

jako digestiv. Jakmile přijde do tuhého, snaží se strany přežít. Až se bude vláda v demisi  

coby hejno chromých kačen plácat v rybníku ekonomické krize, pak i ODS pochopí, že  

jediná cesta ven je skrze dohodu s Hradem a Hybernskou ulicí. A pokud bude jedinou  

překážkou dohody Topolánek...  V tu  chvíli  i  on pochopí,  že musí  odejít.  Pro Dobro  

Strany.“ (Tamtéž) Oznámení o nutnosti přinést prezidentovi 101 podpisů poslanců plní 

titulní stránku pátka 27. 3. v článku Klaus hraje proti ODS (Hospodářské noviny, 27. 3. 

2009) Tereza Nosálková se o tématu podrobněji rozepisuje v článku  Klaus chce vzít  

Topolánkovi unii na straně 2: „Vypadá to minimálně jako do detailu dotažený naschvál.  

V čele nemilované unie alespoň na chvíli teď stojí prezident Václav Klaus – tím, že drží  

jejího šéfa Mirka Topolánka v šachu na domácím poli.“ (Tamtéž) Petr Kamberský v 

komentářové sekci přibližuje motivaci prezidenta:  „K pochopení jakékoli společenské  

události je klíčové porozumět motivacím aktérů. A tady má hlava státu motivů téměř  

přehršel. Chce zastavit či alespoň zbrzdit ratifikaci Lisabonu. Je to pro něj principiální  

a osudová věc. Nechce ve vládě lidi, kteří reprezentují myšlenkový směr, s nímž zásadně  

nesouhlasí  –  environmentalisty,  chce  posílit  svůj  vliv  a  zpochybnit  instituci  

„předsednictví rady EU“. Nakonec má i motiv poloosobní. Topolánek je oponent, který  

mu ukradl a zkazil stranu. Prznění vlastních dětí odpouští málokdo.“ (Tamtéž) Nějaký 

výraznější názor na prezidenta se dočteme až 1. 4. v článku Jiřího Leschtiny na straně 

10:  Zlá fantasmagorie o hradní vládě (Hospodářské noviny, 1. 4. 2009), kde si autor 

zaspekuluje o dopadu vládní krize na Lisabonskou smlouvu, ale i přijetí eura, zrušení 
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těžebních limitů a zákazu těžby dřeva v oblastech zasažených kůrovcem a třeba i o růstu 

vlivu Strany svobodných občanů, která by měla přebrat část členské základny ODS, 

včetně  některých  ministrů.  Titulní  strana  následujícího  dne  zmiňuje  prezidenta  v 

souvislosti se pří o překlenovací vládě: „Do jednání včera zasáhl také prezident Václav  

Klaus,  který si  už poněkolikáté  „šťouchl“ do Topolánka.  Tentokrát mu vadí způsob,  

jakým Topolánek budoucí vládu nazývá. „Prezident předpokládá, že jednání o vládě  

jsou vážná, a připomíná všem zúčastněným, že bude s politickými stranami jednat o  

„vládě České republiky“, nikoli o „letní vládě“,“ vzkázal Klaus skrze svého mluvčího.  

Právě kvůli Klausovi přitom Topolánek původně tolik spěchal s dohodou a ustupoval  

sociálním  demokratům.  Prezident  totiž  několikrát  naznačil,  že  pokud  mu  politici  

nepřinesou rychlou dohodu, vybere budoucího premiéra sám.“ (Hospodářské noviny, 2. 

4. 2009) 6. 4. se poměrně ostře ohradí Petr Kamberský a Tomáš Němeček v článku 

Obama a pak Fischer proti  řešení  krizové situace  ODS a ČSSD:  „Kabinet  vedený 

korektním statistikem Janem Fischerem vypadá jako trapně ostudný žert. Tenhle tým má  

teď  tři  měsíce  v  těžké  krizi  řídit  Evropu?  Nic  proti  Fischerovi.  Až  ho  ale  Mirek  

Topolánek  začne  představovat  Nicolasi  Sarkozymu  a  Angele  Merkelové,  srdečně  se  

zasmějí. Svět teď bude jako jediného českého lídra vnímat prezidenta Václava Klause.“ 

(Hospodářské noviny, 6. 4. 2009) Velmi kriticky prezidentovu roli v krizi, a především v 

předsednictví  EU  hodnotí  Lenka  Zlámalová  v  komentáři  následujícího  dne:  „Mezi 

druhou ligu nás nadlouho poslal Jiří Paroubek a exposlanci blízcí Václavu Klausovi.  

Prezident  a  předseda  ČSSD  znehodnocení  značky  dorazili,  když  odmítli,  aby  mohl  

premiér  v  demisi  dosloužit  aspoň  do  konce  předsednictví.  Teď  jen  doufejme,  že  do  

června nepřijde žádný velký problém, který by musel Jan Fischer hasit. Čím míň o nás  

teď svět uslyší, tím líp.“ (Hospodářské noviny, 7. 4. 2009) Ve středu 8. 4. přidává do 

kotle kritiky ještě religionista a překladatel  Matyáš Havrda v článku  Vládní krize a 

Útěcha z Oidipa: „Na tomto trapasu je zvláštní jedna věc: nedošlo k němu kvůli vnějším  

okolnostem,  například  proto,  že  bychom  některé  úkoly  spojené  s  předsednictvím  

nezvládali. Došlo k němu spíše z právě opačného důvodu. Sociální demokraté společně  

s Hradem znepokojeně sledovali, jak v důsledku celkem úspěšného předsednictví roste  

domácí popularita jejich politických soků, a rozhodli se proto raději celé předsednictví  

podrazit.  Václav  Klaus  se  proti  podobným  „spikleneckým  teoriím“  ohrazuje,  jeho  

odpovědnost je ale přinejmenším v tom, že této situaci nezabránil, ačkoli mohl (stačil by  

příslušný  „signál“  jemu  oddaným  poslancům).  Pokud  by  prezidentovi  záleželo  na  
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zájmech země, kterou reprezentuje, jistě by dokázal tomuto vývoji předejít. Jestliže tak  

neučinil, je to patrně proto, že sledoval zájmy jiné.“ (Hospodářské noviny, 8. 4. 2009)

3.6.2 Václav Klaus během pádu Topolánkovy vlády 2009 (25. 3.-8. 4. 

2009) na stránkách Lidových novin

Až 27. 3. se objevuje první příspěvek v Lidových novinách, na titulní straně, a s 

výstižným  názvem:  Klaus  vyhlásil  konkurz  na  premiéra,  kde  Petr  Kolář  a  Lukáš 

Dolanský popisují  nečekané kroky prezidenta:  „Prezident  především neřekl,  kdo má 

nový kabinet sestavit. V podstatě tak vyhlásil soutěž: kdo mi přinese 101 poslaneckých  

hlasů na základě politické dohody ve sněmovně, stane se premiérem. Zdůraznil ale, že  

dohoda  nesmí  být  učiněna  s  přeběhlíky.  „Přeběhlictví  jako  metoda  vzniku  vlád  

nepřichází  v  úvahu.  Tento  způsob  vytvoření  minulé  vlády  nás  přivedl  do  dnešní  

situace,“  uvedl  prezident.“ (Lidové  noviny,  27.  3.  2009)  Stejná  strana  nabízí  také 

sloupek Prezidentova hra, ve kterém Jaroslav Plesl přirovnává situaci k událostem před 

opoziční smlouvou: „Paroubek je Klausovým postupem evidentně zaskočen. Jeho zájmy  

jsou  teď  blíž  zájmům  Topolánkovým  než  Klausovým.  Prezident  si  to  možná  ještě  

neuvědomuje, ale stejně jako Havel i on může vytvořit velké spojence.“ (Tamtéž) Daniel 

Kaiser se zase na straně 8 jal situaci vysvětlit s větším zaměřením na předsednictví EU, 

a  především  na  chystanou  Lisabonskou  smlouvu:  „Václav  Klaus  o  EU  přemýšlí  s  

vážností, o jaké se většině ostatních českých politiků vyjadřujících se tu a tam k Evropě  

ani nezdá. Z toho plyne, že i své výhrady k celému projektu myslí smrtelně vážně a věří,  

že má historické poslání její zásadně vadné směřování zastavit.“ (Tamtéž) V pátek 28. 

2. je zajímavý úhel pohledu na titulní straně od dopisovatele deníku Die Welt, Hanse-

Jörga  Schmidta  s  názvem:  Češi,  prosím,  dostaňte  rozum! K  prezidentovi  je  velmi 

kritický a považuje ho za viníka situace:  „Copak Klausovi nestačí, že se v Evropě již  

nyní ocitá zcela mimo hru? To chce docílit toho, aby se mimo hru ocitla i celá jeho  

země? Má otěže v unii převzít Sarkozy? Nebo Merkelová? Jen proto, aby mohl Klaus  

zase konstatovat,  že v Evropě stejně o všem rozhodují  jen „ti  velcí“? Uvědomuje si  

prezident vůbec, co svým jednáním České republice způsobuje? Nebo je mu to jedno –  

hlavně, že se dostane do titulků evropských novin?“ (Lidové noviny, 28. 3. 2009) V 

komentáři Martina Zvěřiny:  Čas pracuje pro Klause,  kde autor vysvětluje důležitost 

rychlého jednání stran pro jejich úspěch v dalších volbách: „Pro příští hodiny a dny  
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bude důležité, nakolik navzájem důvěryhodní si Paroubek s Topolánkem budou. Oba se  

nechtějí o moc dělit s Václavem Klausem a oba se shodnou na předčasných volbách.“ 

(Tamtéž)  Dalším příspěvkem je  až v úterý 31.  3.  článek na titulní  straně:  Zrychlit!  

Klaus tlačí na strany (Lidové noviny, 31. 3. 2009) Je v něm zmíněn zvyšující se tlak 

prezidenta na strany se zdůrazněním nad jejich nutnou dohodou. Ve středu 1. 4. se na 

straně 9 v rubrice Svět rozepisuje o situaci také Kateřina Šafaříková, k prezidentovi už 

tradičně kriticky:  „Kdo stále pochybuje o pravých záměrech Václava Klause, pro ty  

následující  informace:  teď  při  návštěvě  ukrajinského prezidenta  Viktora  Juščenka v  

Praze se ho Klaus jal odrazovat od připoutání se k unii. Zcela veřejně, za přítomnosti  

českého ministra zahraničí a dalších členů vlády Klaus radil Juščenkovi, ať nekupuje  

evropského „zajíce v pytli“. Čtěte ještě jednou: hlava tohoto státu nabádá Ukrajinu, ať  

zůstane v područí Ruska.“ (Lidové noviny, 1. 4. 2009) Václav Klaus se objevuje na 

titulní  straně  také  následujícího  dne,  mnohem zajímavější  je  však  článek  na  straně 

druhé: Vznikla vláda bez chuti, vůně, zápachu, kde hned první odstavec vyjadřuje dost 

kritické stanovisko a dále porovnává s událostmi před 11 lety: „Silný a všudypřítomný 

prezident,  který nedbá na strany a manipuluje  nevýraznou a slabou vládou.  Přesně  

taková  budoucnost  se  rýsuje  před  odstupujícím  premiérem  Mirkem  Topolánkem  a  

přesně taková minulost dusila před jedenácti lety Václava Klause. Události po pádu  

Klause a Topolánka mají řadu paralel.“  (Lidové noviny, 2. 4. 2009) V pátek 3. 4. se 

Jaroslav Plesl rozepisuje o vzniku nových pravicových stran, jejich vazeb na prezidenta 

a také jejich soupeřením: „Možná však řevnivost mezi jeho stranickými potomky (včetně  

ODS) prezidentovi vyhovuje. Po zkušenosti s prvorozenou dcerkou třeba nechce, aby  

mu další  strany  přerostly  přes  hlavu a  nejpozději  v  pubertálním věku se  začaly  na  

tatínkovi  emancipovat.  Asi  by  byl  nejraději,  kdyby  se  po  vypršení  prezidentského  

mandátu mohl po vzoru Silvia Berlusconiho zjevit jako spasitel a roztříštěnou pravici  

sjednotit. Pod novou značkou by se pak možná vrátil i do vlády.“ (Lidové noviny, 3. 4. 

2009) Na straně 11 v rubrice Horizont potom LN otiskují Klausovo dementi k článku 

Kateřiny Šafaříkové ze středy 1. 4. s názvem, Co Klaus neřekl – dementi č. 36 (Tamtéž) 

Až 7.  4.  na  titulní  straně  informují  Petr  Kolář,  David  Hluštík  a  Lukáš  Dolanský  o 

neúspěších  jednání  stran  a  zmiňují  také  stanovisko  prezidenta:  „Před  včerejším 

krachem si přitom dohodu pochvaloval i prezident Václav Klaus. „V principu jsem s  

dohodou spokojený. Nechci předem říkat definitivní závěry, protože nepochybně strany  

se  s  tím  budou  dnes  vracet  do  svých  politických  grémií  a  tam  různí  radikálové,  

nespokojení, že se na ně při dohodě zapomnělo, ji mohou brzdit a narušovat,“ odhadl  
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správně v Rádiu Česko. Pokud nedojde k dalšímu zvratu, bude teď asi na řadě on.“ 

(Lidové  noviny,  7.  4.  2009)  Petr  Kolář  potom  ve  sloupku  Rozdíl  mezi  Luxem  a 

Čunkem  komentuje  lidoveckou  nevypočitatelnost  při  jednání  stran:  „Lidovci  tak  

dosáhnou jen toho, že se do věci vloží Václav Klaus a vláda v demisi skončí dřív než  

podle dohody čtyř stran. A Bůh ví, jak dlouho povládne ta Klausova. Případně se ODS  

se socialisty dohodne sama, což by jí kvůli vidině brzkých předčasných voleb odpustili  

snad i nejskalnější voliči.“ (Tamtéž) Petr Zavadil se ještě na straně 4 zastává Václava 

Klause při představě předsedání EU Janem Fischerem:  „S politiky, jako jsou Sarkozy,  

Merkelová, Brown, prostě nemůže na stejné úrovni debatovat – při vší úctě – expert na  

statistiku. Ať projde jakoukoli „nalejvárnou“. I pro mě – eurooptimistu, byť snad nikoli  

eurohujera – je tedy lepší Klaus než úředník.“ (Tamtéž) Závěrem ještě přidává na straně 

12 názor Martin Zvěřina, který zdůrazňuje nutnost úředníků Fischerovy vlády nenechat 

se od žádné strany úkolovat, což v jeho očích platí především pro prezidenta:  „Svou 

původní nálepkou členy Fischerovy vlády označil jako „náměstky nespokojené s tím, že  

nejsou ministry“.  To napovídá za prvé,  že  by se měli  ve  vládě  vyskytovat  náměstci  

ministrů  současných  či  minulých.  Za  druhé,  že  Václav  Klaus  hodlá  tuto  vládu  

ovlivňovat. Nepochybně je veden logikou, že vládu s minimální politickou legitimitou  

může prezident s jasným politickým mandátem občas někam posunout.“ (Tamtéž)

3.6.3 Závěrečné shrnutí

Demisí  Topolánkovy  vlády  začíná  poslední  sledované  období,  které  trochu 

tradičněji dělí názorově i dva sledované deníky. Hospodářské noviny jako v přechozích 

sledovaných událostech pozorují situaci více zvenčí, tudíž se více zaměřují na vládu, a 

především na důsledky demise na předsednictví EU, nezapomínají však přitom zmínit 

roli Klausova křídla v řadách ODS. Výsledkem je spíše negativně vyznívající mediální 

mix s překvapivě malým podílem stereotypních prvků. Lidové noviny sledují situaci 

více z hlediska národního a tradičně dávají  také prostor prezidentovi.  Výjimku tvoří 

Kateřina Šafaříková, která se z v rubrice svět věnuje také dopadu krize na Evropu a 

útočí  přitom přímo  na  prezidenta.  Tomu dají  noviny  prostor  pro  reakci  o  dva  dny 

později.  Udělením většího prostoru rozdílnějším názorům se daří  Lidovým novinám 

vytvořit rovnoměrnou nabídku svým čtenářům, a to i s větším využitím stereotypních 

prvků.
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3.7 Výsledky hypotéz

H1: Lidové noviny budou o prezidentovi psát více než hospodářské noviny

Tato hypotéza se až na výjimku v posledním sledovaném období se potvrdila. 

Graf  8  ukazuje  znatelný  rozdíl  především  v prvním  sledovaném  období,  tedy 

v prezidentských volbách 2003, zatímco v dalších obdobích je náskok Lidových novin 

vždy jen minimální. Dá se tedy předpokládat, že LN v tomto případě pomohly sobotní 

vydání, a že bez nich mohly být rozdíly téměř nulové.

Object 74

Zdroj: vlastní analýza

H2: Lidové noviny budou Václava Klause častěji umisťovat na titulní stranu

I druhá hypotéza se potvrdila. Podle grafu 9 byl pouze při referendu o EU stav 

deníků  vyrovnaný.  V tomto  případě  už  nejen  prezidentské  volby  ukazují,  že  rozdíl 

v umisťování prezidentova jména na titulní strany ve řadě případů převyšoval bonusové 

sobotní vydání LN. Můžeme tedy tvrdit, že na stránkách Lidových novin byl Václav 

Klaus lépe vidět.
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Object 76

Zdroj: vlastní analýza

H3: Václav Klaus bude mít ve vybraných médiích v prvním prezidentském období 

lepší vyznění než v období druhém.

Jednoznačně vyvrátit  bude nutné  tuto  hypotézu,  která  předpokládala  rozdílné 

vyznění  prezidentova  jména  v prvním  a  druhém  prezidentském  období.  Srovnání  v 

grafu 10 dokazuje, že rozdílnost vyznění jde pozorovat spíše v jednotlivých událostech, 

a to napříč celým působením na v prezidentském křesle.
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Object 78

Zdroj: vlastní analýza

H4: Hospodářské noviny budou o prezidentovi referovat spíše v negativním světle 

a Lidové noviny spíše v pozitivním světle.

Ke grafu  10  se  ještě  vrátíme  při  vyhodnocení  této  hypotézy.  Tu nelze  zcela 

vyvrátit,  ani  však  potvrdit.  Většina  příspěvků  byla,  díky  zahrnutí  zpravodajského 

obsahu,  neutrálního  charakteru,  zajímat  nás  ale  budou  více  negativní  a  pozitivní 

příspěvky.  Právě  u  těch  negativních  na  grafu  vidíme,  že  si  role  v jejich  převaze 

vyměňovaly jak Lidové, tak Hospodářské noviny. Určitou vypovídající hodnotu nám ale 

nabízí nabídka pozitivně vyznívajících článků, jelikož ty by častěji zahrnuty v Lidových 

novinách,  a  pomáhají  tak  vyvažovat  celkové  vyznění  pro  jednotlivá  období. 

Hospodářské  noviny  pozitivních  příspěvků  měly  méně,  často  se  zde  nevyskytovaly 

žádné.  Lze  tedy  říci,  že  Hospodářské  noviny  o  prezidentovy  referovaly  spíše 
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v negativním  světle,  a  to  právě  díky  poměru  negativních  a  pozitivních  příspěvků, 

zatímco Lidové noviny tuto roli plnily spíše neutrálně.

H5: Přestup některých redaktorů z jednoho sledovaného deníku na druhý může 

ovlivnit vyznění osoby Václava Klause.

Tuto  hypotézu  bude  nutné  z pozice  analyzovaných  období  vyvrátit.  Žádný 

redaktor  v žádném,  čí  více  sledovaných  obdobích  nenapsal  článek  v souvislosti 

s prezidentovým jménem v obou denících.

H6: V prvním sledovaném období budou v denících dominovat jiné stereotypy než 

v druhém. 

Hypotézu lze potvrdit z pohledu jednoho ze tří sledovaných stereotypů, což je 

vidět  na  grafu  11.  Klimaskepticismus  Václava  Klause  se  v prvním  prezidentském 

období  téměř  neobjevoval,  zatímco  už  od  prezidentské  volby  2008  byl  na  úrovni 

ostatních  dvou  stereotypů.  Euroskepticismus  a  prezidentova  povaha  se  objevovaly 

průběžně s různými výkyvy po všechny období.
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Object 80

Zdroj: vlastní analýza



80

Závěr
Pro  zodpovězení  výzkumné  otázky,  a  to  podobu  mediálního  obrazu  Václava 

Klause v prezidentském období, bylo nutné zanalyzovat celkem 388 relevantních článků 

v 6 vybraných obdobích. Mými nástroji byly teoretické základy, potřebné pro pochopení 

fundamentů tématu i výzkumu, stručná biografie Václava Klause, jež kromě nutného 

kontextu  pomohla  i  stanovit  tři  sledované  stereotypy.  Také  vyřčené  hypotézy  měly 

pomoci  nasměrovat  výzkumné  snahy  co  možná  nejpřímějším  směrem  a  dokázat 

předpoklady, které jsem svým předešlým výzkumem stihl nabýt.

Hlavním předpokladem mělo být  to,  že obě periodika referují  o prezidentovi 

jinak. Díky výzkumu a stanoveným hypotézám víme, že Lidové noviny referovaly o 

prezidentovi častěji, byl zde více vidět, a také víme, že se právě Lidovým novinám se 

dařilo lépe vyvažovat negativní část obsahu tím pozitivním a dosáhnout tím nejblíže 

ideálům objektivity,  a  to  především z pozice  gatekeepingu,  tedy toho,  jaká mediální 

nabídka se ke čtenářovi dostane. O Hospodářských novinách právě v tomto případě již 

můžeme bezpečně říci, že svůj obsah mírně stavěly proti osobě Václava Klause a jeho 

krokům,  právě  z důvodu  chybějícího  vyvažujícího  elementu.  Potud  jak  periodika 

referovala jinak. Studium vyskytnutých stereotypů jen částečně potvrdilo jejich vývoj a 

nelze  ani  sledovat  jejich  nadužívání  jedním  nebo  druhým  deníkem.  Nakonec  ani 

očekávané přestupy redaktorů mezi sledovanými periodiky nebylo možné zaznamenat, 

jelikož se ve sledovaných čtrnáctidenních úsecích nijak neprojevily.

Odpovědí na výzkumnou otázku a tezi  je  potom to,  že obě média referovala 

většinově neutrálně.  Předpokládaný bias vůči tehdejšímu prezidentovi se ale potvrdil 

v případě Hospodářských novin, a to z důvodu nevyvážené skladby mediálního obsahu. 

O  žádném  ze  sledovaných  médiích  zde  ovšem  nelze  tvrdit,  že  byla  nějak  zásadně 

názorově vybočená, avšak předpoklady objektivního a ideově otevřenějšího média lépe 

splňují Lidové noviny.

Summary
 To answer main question about media presentment about Václav Klaus whole 

term, we needed to analyse 388 relevant articles in 6 periods with 14 day’s length. My 

tools were basis of the media theory that were needed for proper understanding of the 
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topic and the biography of the Václav Klaus which, apart from the needed context, has 

helped to set three followed stereotypes. There were also created hypotheses which were 

meant to help direct my research efforts to the right way.

The main conclusion here is that there is proofed media bias from Hospodářské 

noviny and the main reason for this is that there are not enough positive articles about 

president to balance out negative ones. So, even that there is relatively low number of 

negative articles, compared to many neutral articles, we can say that due to the theory of 

gatekeeping ordinary reader could more easily get the negative view of the president. 

Lidové noviny were doing much better work at keeping balanced result.

It  is  problematic  to  prove  other  differences.  Study  of  used  stereotypes  can 

confirm just a change with using climate scepticism stereotypes but in a similar way in 

both dailies. Also, slightly more articles in Lidové noviny can be explained by Saturday 

release  compared  to  the  no  weekend  release  in  Hospodářské  noviny  and  with  that 

explanation we can also understand more title pages with president’s name in LN. 
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