UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Obraz podnikatele v tisku
- kritická analýza diskurzu

diplomová práce

Bc. Táňa Švrčková

vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Kraus, DLSc.
letní semestr 2007

Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, s použitím
uvedených

pramenů

a literatury.

Diplomová práce obsahuje 136404 znaků bez příloh a 137753
znaků

s přílohami.

Děkuji

vedoucímu práce Prof PhDr.

Jiřímu

Krausovi, Dr.Se.

za odborné vedení práce, cenné rady a spoustu zaj ímavých podn ětů.
Také bych ráda

poděkovala

své

rodině

za podporu a Vítovi Bernatíkovi

za technickou pomoc.

Táňa Švrčková

V Praze i3. května 2007

II

_ -- -

_..
Unive n: lt ,~ l'.:.lrluý;l 'I Praze

Fakulta so":lil1ních vě d

SCHvALENO
Doc. PhDr. Jan Jirák
Katedra masové komunikace
IKSŽ FSV UK

I

Teze diplomové práce

C.). 2 l -I~ .pf_fion: _ .-- - ~unJcnl
.~

r

I

L_

_ neslo

Plid!leon:
Předpokládaný název práce: Obraz podnikatele v tisku

- kritická analýza dis

u

o

•

•

•

-

Základní hypotéza:
Podnikatel je příslušník relativně nové společenské skupiny, jejíž diskurz (diskurz podnikatelského prostř ed í)
se po Ustopadu znovuvytvářel. Mediální krajina konstruuje sociální realitu a vytváří prototyp podnikatele.
Prostřednictvím médií je zobrazována kladná či záporná role podnikatele ve společnosti v závislosti na typu
média a charakteru rubriky. Východiskem práce je, že v ekonomických titulech a rubrikách bude mén ě
tendencí zobrazovat podnikatele z negativní perspektivy než v ostatních, kde zápory mímě převažují.

Cíl práce:
Záměrem práce je zjistit, jak se prostřednictvím jazyka konstituuje oominantní paradigma, kterékanotuje

slovo podnikatel. Postulujeme přitom skutečnost, že jazyk jako primární nástroj mediální komunikace je
produktem určitých poměrů, zároveň tyto poměry vytváří. Tím, jak jednotlivé výrazové prostředky odrážejí
realitu podnikatelského prostředí v České republice, současně vytvářejí převládající pohled na status
podnikatele ve společnosti. Úkolem práce bude ukázat obecné a zvláštní rysy medializace role podnikatele
v nejvýznamnějších českých tištěných médiích. Výsledná zjištění práce by měla odhalit pod" jazyka na
utváření odpovřcajoho diskurzu.

Charakteristika metody práce:
Práce se bude zabývat charakteristikou fenoménu podnikatele v tištěných periodicích se zvláštním zřetelem
k odborným ekonornlckýrn titulllm z hlediska lexikálnlho rozboru. Kvalitativní obsahová analýza bude
vycházet z prezentace podnikatele jako jedince ve vybraných rubrikách a soustředit se bude na užší
kontext, který bude bezprostředně spjat s jeho lexikálním hodnocením. Kategoriální analýza podle
H. Sackse bude zkoumat, do jakých věcných a hodnotících kategorií jsou podnikatelé řazeni. Sémiologická
analýza vybrané části mediálního diskurzu bude postupovat strukturní metodikou se zřetelem na skryté
struktury (implicitní propozice) a postupy podílející sena konstrukci významu. Ideologická analýza diskurzu
se budezabývat ideologicky vázanými významy a hodnotami.
Předpokládaná

osnova:

1) Úvod - motivace k volbě tématu, prezentace hypotézy
2) Problematika dominantního paradigmatu podnikatelského prostředí
3) Základní koncepty odpovídajídho textu a diskurzu v mediální komunikad
4) Jazykový rozbor periodik -lexikální odraz fenoménu podnikatele
5) Závěr - potvrzení či vyvrácení hypotézy na základě poznatkťJ z vlastní analýzy
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1. ÚVOD
" V mluvení o věcech j sou věci zde, v mlu vení a mluvení spolu
se buduje s vět a lidsk ázkušenost světa ... ,.

Hans Georg Gadamer

vě n uji

V této práci se
se v ní nastínit, jakým

obrazu podnikatele v ti štěných médiích. Pokouším

způsobem

média zachycují a popisují realitu na

příkladu

zobrazování podnikatelů jako sociální skupiny.
Co j e realita? Mů žeme vl/bec po znat, co j e sku tečné ? Jak o vlivň ují tištěná
p eriodika (vědomě či nevědomě) to, co si myslí veiejnost ? Je primární snahou médi í
přisp ívat

k udržování stability ve

nepravd,

omylů,

společnosti,

nebo tato usilují piedev šim o odhalování

šp atnosti a korupce? Co se skry v á za slovy? Jak ou moc slova mají?

Jak média napomáhají k

vytváření

obraz u konkrétní sociální skup iny, v našem

phpadě

podnikatel ů ?

Abych na tyto otázky mohla

přinést alespoň díl čí odpověď,

odhalit postupy, jak se v mediální komunikaci

utváří

budu se snažit

odpovídající diskurz a text.

Souvisí to s problematikou dominantního paradigmatu podnikatelského prostředí.
Prostřednictvím

a formuje náš obraz

jazyka zachycujeme

světa,

skutečnost

a zároveň jazyk

spoluvytváří

pomáhá nám uchopovat realitu 'a sdělovat naše zážitky

a zkušenosti a předávat je dále.
Základním "stavebním materiálem" každého

novináře

jazyk. Zabývat se tedy budu také otázkou významu
modelů

a

poznatků

těchto

jsou slova,
slov.

prostředkem

Kromě některých

z teorie médií jako východiska se v práci opírám o poznatky

z lingvistiky, zejména sémantiky.

3

P ři výběru tématu mne překvapil nedostatek literatury k této problematice. I

Téma Jsem nezvolila pouze z dů vod ů výl uč ně vědeckých, mám k němu blízko
i z osobních důvodů . Vyrůstala jsem v době , kdy se podnikatelé etablovali jako
rel ati vn ě nová spo leče nská skupina. S fenoménem podnikání mám osobní zkušenost

v rodině a témě ř dvouletou pracovní zkušenost z odborného periodika o podnikání
a pro podnikatele.
Poznatky z této diplomové práce bych

chtě l a

uplatnit

p ří

své praxi v médiích.

Doufám, že nejen obohatím své zkušeností s pom ěrn ě snadno definovatelnou, l eč velmi
různorodou

skupinou, jakou podnikatelé představují , ale z á rove ň získám pou č en í

a přesn ěj ší představu o tom, jak média konstruují náš obraz svě ta (nejen svě ta
podnikání) . Pokud práce případn ě poslouží jako inspirace mladším kol egům z fakulty,
budu velmi potě šena.

J Kromě literatury uvedené v tezích diplomové práce sice existují dvě n ěmecké studie, jsou však
nedostupné. Jako zdroj jsem je proto bohužel nemohla využít.
První studie: BROSZIEWSKI, Achim. Expertenschaft in Fiihrungskritik: Zur Semantik und Struktur
einer kasuistischen Praxis. In: HITZLER, R.; HONER, A.; MAEDER, C. (Hrsg.). Experten wissen: Die
institution alisierte Komp etenz Zlil' Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.
s. 104-1 23.
Druhá studie: BROSZlEWSKI, Achim. "Der Kunde hat das Wort" - Virtuelle Kommunikation im
Management. In: KNOBLAUCH, H. (Hrsg.). Kommunikati ve Lebens welten: Zur Ethnographi e einer
geschw átzigen Gesellschaft. Konstanz: Universitátsverlag Konstanz, 1996. s. 157-176
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Problematika dominantního paradigmatu
" ...piesto že v abstraktním a materialistickém smyslu dokážeme

ekonomickou

třídu

Oe to

relativn ě

a i lzenim kapitalistických výrobních

malá skupina
prostiedků),

jedin c ů

určit

dominantní

defin ovaná vlastnictvím

j edná tato tiida j en málokdy jako

soudržná politická síla. " 2

Podnikatelé jsou
po sp o l eč ens k ém

relativně

převratu

s po l eč enská

nová

v roce 1989. Tehdy se

skupina, která se etablovala

otevřely

hranice a po

desetiletích dominantního postavení státu ve všech sférách organizace
bylo

umožněno

ale nastartovala i celou řadu
D ůle žitou

Ta v demokratické
a kontrolní: Média
jednotlivcům

s těmito
či

nepřinesla

soukromé podnikání. Revoluce

veřejného

změny

života

ekonomické,

společenských proces ů .

roli v transformačních procesech
společnosti

plní

tři

nepochybně

sehrála média.

základní funkce : informativní,

umožňují ob čanům účastnit

se

veřej ného ,

svobodně š íři t

a skupinám dávají možnost

převažujícími

jen

č tyřec h

názory seznamují vládu.

Kone čně

artikulační

tedy i politického života,

fakta i názory a
plní také úlohu

zárov eň
hlídače

kritizují ty, kteří vykonávají moc nebo ohrožují demokracii: " Zásadním účelem médií

j e pomáhat odhalovat pra vdu. piin ášet

n ejr ůzn ěj ši důkazy

a názory jako základ

rozhodování a napom áhat tím procesu řešení politických a společenských pro bl ém li. " 3

Aby nevznikl klamný dojem, že výše uvedené úkoly jsou
pouhým modelem, dovolím si už nyní vyslovit

určité

médií a její podíl na demokratizaci společnosti bývá

2

3

vlastní

skutečností

a nikoli

mínění: d ůle žitost

přeceňována . Vždyť

ono se toho

McNAIR, Brian . Sociologie i um alistik y. Vyd . 1. Praha: Portál, 2004. s. 36
Siebert, Peterson a Schramm , 1956, cit. v: Mc Nair 2004, s. 71 (viz také Reifová a kol., 2004, s. 5 1)
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role

se zánikem tzv. "starých struktur" v medi ální oblasti zase až tolik nezměni l o. Diktát
ofic iální moci dop rovázený stranickou propa gandou byl nahrazen diktátem pe n ěz .
Mediální obsah y se staly komod itou a sama média jsou so učás tí světa pod nikání.
Komodifikace a kom ercializace médií (obsah pod říze n ý usilování o zisk a s tím spoje ná
sna ha

přitáhnout

co nejvíce jak

inzerentů ,

tak i

oprávněno sti

se systémem a pot vrz ení vlastní

č te nářů )

chovat se

tak

zárov eň

tržn ě ,

znamená souhlas

kapitalisticky,

zisk. Jestli že média pouhým úsilím o existenci podporují sebe sama,
alespoň

podporovat nebo

příliš

p ři zp ů sob en í

č te nářů,

se

podpoře

k politickému populismu. Jeho

"vě tš i nové m u"

vkusu.

Ačko l i

svobodného podnikání ,

průvodním

jevem je také

podřídit

se vkusu svýc h

je tisk nucen

nesporná je j eho schopnost v dlouhodobém horizontu tento vkus formovat.

No vin y sic e nedokážou
"mrave nč í
mů že

budou

kritická ke stávaj ícímu politickému systému.

" Mediální byznys" se ovšem nepodílí j en na
směřování

nutn ě

tolerovat stávající politický systém, který jim jejich fungování

umožnil. Proto nebudou média nikdy

kon zumu a

vytváře t

prací"

se bes kandál nějš ím článkem

měnit veřej né mín ění.

být (a je) chápána

po ziti vn ě

vyhnat lidi do ulic, doká žou však

Jak ukážu v dalších kapitol ách, tato vlastnost

i negati vně .

2.1.1 Dominantní a alternativní paradigma

Pojem paradigma znovuobjevil a z antiky restauroval Thomas S. Kuhn , jenž
ve své práci Struktura vědeckých revolucí paradigma chápe jako určitý s tupeň
vědeckého poznání, které j e v neustálé konfrontaci s předchozími teoriemi a zároveň

č e lí no vým alternativním p ředstavám . Změna paradigmatu se vždy vyvíj í s k o kově

a znamená převrácení vztahu mezi centrem a periferií vědeckého zkoum ání (viz Kraus ,
2004, s. 9). " Dominantní paradigm a" tedy znamená převl ádající významovou strukturu,
V totalitním systému měl a média ideologické poslání připravovat "nového čl ověka" ;
vzd ěl ávat

ho , vys větl ovat

svět

daným

žurnalistiky).

6

způs obem

(rnarxisticko-leninské pojetí

u s nadňov a t

Podle Denise McQuaila je úkolem médií

přechod

k jin ému

u spořádání. Své tvrzení později redefinoval," ovšem zůstal o mu přiřčeno jeho autorství.

McQuailovo pojetí dominantního paradigmatu se týká
ve s po leč no s t i. Dominantní paradigma
na s po leč nost. V západních

hl avn ě

masmédií a jejich role

představuje p řevl ádající ,

spo lečnos tec h

normativní pohled

je takovým žádoucím typem

u sp o řád ání

pluralismus a demokracie (srov. McQuail, 2002, s. 64). Média jako integrální
č i nnos tí

kapitalistic kého systému svou
uspořádání

mimo jiné

so učás t i

zaj išťuj í oprávně nos t spo leče nské ho

podporovaného dominantními skupinami tím, že potvrzují jeho platnost.

Jak poznamenal John Fiske,
dominantním

novin áři vy tvářej í

sp o l ečens ký m záj m ů m"

"dominantní diskurz", který "slouží

(srov. Fiske, 1966. ln: McNair, 2004, s. 29).

McNair5 zm iňuj e tři Zpllsoby vlivu, jimiž je dosahováno dominance:
I. ekonomický (vlastnictví s dě l ov acíc h

pro st ř edk ů č i

fakti cký vliv na obsah médií);

2. politický (legislativní, cenzurní, regul ační aj . způso by ovládání médií);
3. kulturní (enkulturace ovl ivňuje
Alternativní paradigma
znamená kritický
máme být

přístup vůči

způ sob

nahlížení na svět každého no vináře ) .

předpokládá

jiný typ

u spo řádání spo leč nos t i. Ob ecně

stávajícímu modelu nebo

převažujícímu

pohledu. Pokud

konkrétn ěj ší , nepřijímá převažující liberálně-kapitalistick é

jediné správné a přihlíží k nejrů zněj ším variantám
a ideologické. Zatímco paradigma dominance

řešení

ro zděluj e

na

výklady jako

rovině

spo lečnos t

na

filozofické
nadřazené

a podřízené skupiny (myšleno z hlediska ekonomického vlivu, a tedy možnosti přístupu
do médií, resp. možnosti zaplatit si mediální prostor), alternativní model vykládá
poslání médií

rovnostářsky ,

z hlediska veřej né ho zájmu.

myšlenkou, že masov á média j sou v zásadě schopná spo lečenskou soudržnost jak podporovat ,
tak rozvracet (srov. McQu aiI, 2002, s. 94)
5 srov. McNair 2004, s. 30 n.

4

7

2.1.2 Paradigma podnikatelského pros tředí

" P ODNIKA TEL - angl. ENTREPRENEUR (tedy ne busimessman či shopkeeper)
j e ten, kdo piin áši na trh nové výrobky, nové služby a nové hodnoty. Podnikatel otvírá
nové tržní prostory. Podnikatelem neni ten, kdo si prostě otevie trafiku nebo hosp odu to j e ž ivnostník (nebo hospodsky) . Živnostník se živí, ale podnikatel podniká, tedy tvoii
a vytv áii pro druh é. Podnikatel nekrade, prot ože zlodějna neni tvorba. Český a rusky
"podnikátěl"

(si c!) tedy v ůbec neni podnikatel, ale živnostník - tedy člo věk, ktery se živí

prováděním drobných vlastnickych funkcí, a j eho cílem j e spo ti eba. Živn ostník ů j e u nás

hodně - i ve velkých podnicích. Podnikatel ů j e málo. ,,

Současný
dětství ;

6

stav vnímání podnikatele se vytváří tím, co č l ověka formuje od raného
vstřebává

co vnímá kolem sebe,

i na základě obrazu v

literatuře .

McNair

a ukládá do
zmiňuje

paměti.

Synchronie je

tvořena

Huntera Thompsona, jenž rozvádí

myšlenku Williama Faulknera, že nejlepší beletrie je mnohem pravdivěj ší než jakýkoli
nutně

druh žurnalistiky. Neznamená to, že beletrie musí
než žurnalistika (nebo naopak), ale že
takové

představují

s. 76 n.). Popis

dva r ůzné

ob ě

formy jsou

prostředky směřující

podnikatelů

můžeme

najít

umělými

být

"pravd i v ěj š í"

kategoriemi a jako

ke stejnému cíli (srov. McNair 2004,

například

v T. Svatoplukově románu

Bez šéfa, trilogii Marie Pujmanov é. ' pražské pentalogii Vladimíra Neffa či v románu
Buddenbrookovi Thomase Manna. Dnes už typický

příklad

vykresluje rozpad rodin na osudech hlavního hrdiny, jenž

vytvoří

evropské literatury
firmu a jehož

děti

vše posléze promarní (propijí, prohrají v kartách apod.).
Ne každý chápe podnikání jako práci, jež má svá specifika a málokdo
na podnikatele nahlíží jako na

obyčejného čl ověka,

o něco více odvahy a je ochoten

přijímat

který má oproti ostatním možná

rizika, protože

znamená cestu do neznáma. Podnikatelé narážejí na celou
v české

6

7

společnosti

začátek

podnikání

řadu předsudků ,

často

které jsou

zakódovány. Obraz podnikání a podnikatelů je deformovaný.

ZELENÝ, Milan: Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy B aťa . Zlín: Č intamáni , 2005. s. 25
Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti

8

Na zák ladě

če ho,

tedy kde se bere onen všeobecný laicky formulovan ý obraz,

si ukážeme dále.
Dominantní

z půso b

prezentace

podnikatele

Je

ov livn ěn

především

zpravodajs kými kritérii, jako jsou personalizace (obsazení události osobami), elity
(pře v a ha
nap ř.

známých osobností podnikatelského

světa)

a negativita (spjatost se

určují zařad i te l nos t

korupc e). Zpravodajské hodnoty

z ločine m ,

události do novin (srov.

Galtun g, Rugeov á)." Dovolím si předeslat, že k podnikateli jako spo lečenskému subtypu
se pojí také

předsta va

v rozporu se zákonem.

jisté exkluzivity, bohatství a
Vzpo meňme hodn ě

jako j e Viktor Kožený, jenž utekl

p řed

exo tič nos ti

doprovázené skandály

medializované špatné
zákony na Bahamy

pří kl ad y podni katel ů ,

či

Radovana

Krejčíře

ukrývajícího se před spravedlností na Seychel ách."
V ětšina

s po leč ens k á
přem ěny

dnešních

č tenářů

novin chodila do školy v dob ě , kdy podnikatelé jako

skupina prakticky neexistovala. Už únor roku 1848 nastartoval "proces

samostatného a

a kontrolovaného

odpovědn ého

zaměs tn ance,

podnikatele a

zam ěs tn a vatele

v závislého

" který znamenal "ep ilog existence živnostnictva j ako

svébytné sociá lní vrstvy. ,, 10 Z živnostníka-spojence se rázem stal třídní nepřítel ;

podnikatelská a živnostenská
či

č i nno st

dokonce přímo za špatnou. To

na vlastní

kůži

byla považována za nežádoucí,

o statn ě

mnozí potomci

přebytečnou

někd ej ších podn ikatel ů

velice ci te l ně.

Po r. 1989 se

poměry změnily , začala

se formovat nová podnikatelská vrstva.

Troufám si tvrdit, že nezaujaté referování o podnikatelích není ani dnes pro
snadné a samozřejmé. Média konstruují realitu a
ve

společno sti .

pocítili

To , jak vypadají podnikatelé v očích

novináře

vytvářej í

prototyp podnikatele

veřej nos ti

a jak o podnikatelích

zpravují publicisté, závisí na mnoha faktorech. Výsledný obraz podnikatele v tisku
ovlivňuje především:

Galtung a Rugeová v roce 1965 určili dvanáct kritérií, které mají vliv na to, že se událost stane zprávou.
In: KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. s. 120-122
9 P řípad uprchlého podnikatele Radovana Krej číře byl podle servem www.mediainfo.cz v 18. týdnu
t.r. nejsl edovaněj ší kauzou a trestní stíhání představitel ů Harvardských fondů třetí nej sledovaněj ší kauzou
(v tomto období se jim nej častěj i věnovaly televizní stanice ve svém zpravodajství a publicistice)
8

9

I. fakt, jde-li o ekonomické č i všeobecné periodikum
2. typ periodika (institucionální versus tzv. "nezávislý" list)
3. inzerce

(zaměření

na cílovou skupinu)

4. charakter rubriky ( k upř . "če rná kronika" vs. "ekonomika")
Východiskem dalších úvah v této práci je, že v odborném ekonomickém tisku
bude mén ě tendencí zobrazovat podnikatele z negativní perspektivy. Na další vlivy
podílející se na obrazu podnikatele v tisku se zaměříme v následující kapitole.

2.1.3 Faktory ovlivňující způsob zobrazování podnikatele

Jako jeden z faktorů , jež mají vliv na zobrazování podnikatele v médiích, jsme
už zmínili zpravodajské hodnoty. Ty mají za následek

například

to, že

větš í důraz

je kladen na negativní události, což platí i v ekonomice. Vytváří se tak novodobý mýtus
o podnikateli.

"Skutečnost j e prostě

taková, že z iady r ůznych dllVOdil (jednim z nich j e

potieba prodávat noviny a zvyš it j ejich náklad} jsou
piitailiv éj šim

nám ětem

se s ní žít. "

být z hlediska statistiky jiná, než je prezentováno v médiích. /

Podnikatel se v reálném

není to

nau či

reality, kterou lidé piijimaji j ako ..normální " a

II

Skutečnost může

finančními ,

mnohem

zpráv než jiné. V d ůsledku toho se takové piib ěhy a piedstavy

součástí společenské

stávají

některé zločiny

stává se

čtenářsky

podnikání a

obětí řetězu

atraktivní.

podnikatelů ,

organizací, jejím
Pravidla

životě často

například

neplateb. Toto se však do novin dostane jen málokdy;

Ať

se

novinář

snaží sebevíc o objektivní zobrazování

vždy bude do jisté míry závislý na spjatosti s mediální

vnitřním uspořádáním ,

vytváření

k upřednostňování

potýká s každodenními starostmi,

zpráv a snaha zaujmout dobrým

emotivních,

a nejednoznačnými - to vše

rutinizací po stupů a etických standardech.

často

dramatických
na úkor

událostí

příběhem
před

informa čn í přesnosti. Novináři

vedou

spletitými
prezentují

10 MAREK, Pavel: Počátky likvidace živnostnictva v letech 1948 - 1950. In: PERNES, Ji ří (ed.). Po
stopách nedávné historie: Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003.s. 125
II McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. I. Praha: Portál, 2004. s. 58
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události jako příb ěhy především z dllvod ů buďto technických (jedn á se o faktory, které
š etř í čas

a dovolují schematické u spo řádání textu), nebo faktoru, jež maximalizují šanci,

že adresát interpretuje sd ěl ení v souladu se zá měre m komunikátora (srov. Reifová 2004,
s. 159).

2.1.3.1 Objektivita a vyváženost

"Žádná komunikace nem ů že byt zcela hodnotově a postojově neutrální. " 12

Objektivní zobrazování událostí znamená snahu
V1l10U

je

osobních

způsobováno

pocitů

vyjadřo vat

fakta bez

nebo interpretace. Subjektivní zobrazování

pokři vení

podnikatelů

tím, co se odehrává v mysli a je modifikováno individuálními sklony

a zálibami (srov. Ramonet 2003, str. 213 n.).
Vždy, když

hovoříme

o

obj ektivit ě ,

pohybuj eme se v rovině eticko-filozofické,

máme na mysli ideální stav, kterého nelze dosáhnout, ale je morálním imperativem
každého

novináře

- profesionála k němu

směřo vat.

Míru objektivnosti popisu,

tj. nezkreslenost vlastními pohnutkami, emocemi nebo osobní zálibou, lze do

určité

míry sledovat. Často se v souvislosti s objektivitou hovoří o vyváženosti (např . dát
příležitost vyjádřit se oběma stranám sporu)" a nestrannosti.

K posuzování objektivity a
kontext. Vynechání

určitého

hodnověrnosti

kontextu

může

kvality informací

být záměrné ,

podstatně přispívá

či nezáměrné

(srov. Hvížďala

2003, str. 17). Dalšími fenomény, jež se pojí s objektivitou jako ideálem, a na které
je

potřeba

zamlčování

se

zaměřit při

posuzování kvality zpravodajství, jsou selektivní

informací, nepodání celého obrazu,

redakční

krácení,

zavádějící

výběr ,

titulky,

hodnota citací (politici versus odborníci atd.), účelová versus vyvážená citace zdrojů ,
problém předem utvořeného názoru, stereotypy, předpojatost, demagogie atd.

12 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. I. Brno: Barrister & Principal, 2003.
s. 259
13 Nestačí přitom jen poskytnout daným akt érům stejný prostor k vyj ádření, ale hodnotu jejich výpověd i
ovlivňuje kupř. i to, jak jsou uvozenyjejich citace (rozdíl mezi "podnikatel uvedl" a "podnikatel tvrdil").

II

2.1.3.2 Osoba

novináře

"To, čím a kymjsme, do jisté miry fo rmuje to, co a jak vidíme."

14

V souvislosti s osobou novináře a vlivem na zpracová ní události jsme už zmínili
spjatost s mediální organizací, etické standardy, vliv byrokratick ého uspo řádání
a mediálních rutin . Novinář pracuje nejen pod tlakem konkrétní redakce, v níž p ů s ob í
(velkou roli hraje třeba neji stot a zamě stnání č i pracovní pozice), ale čas to je vystaven
tlakům .

také politickým a ekonomickým
iz

těchto důvodů

V

případě

je

předpojatost

Ty

způs ob uj í

ve zpravodaj ství neodvratná.

jedince hrají velkou roli nabyté zkušeno sti, politické zamě ře n í , osobní

nezávislost a integrita. Závislostí existuj e celá
přes

zkres lení popisované události ;

řad a,

od politické závislosti a tlaku

psaní na objednávku, ekonomický nátl ak a závislost až k zastra šování a korupci.

Korupcí se zdaleka nerozumí j en

předávání

obálek s

finanční

také osobní zkorumpovanost a psaní na objednávku , což jsou
M ů žou

mít mnoho

odst ínů

od vcelku " neškodných"

hotovostí. Myslíme tím

poměrně

složité kategorie.

přátelských vztahů

s podnikateli

až po prodejnost, kdy úplatný redaktor podlehne výhodám nabízeným firmou

( např .

v podobě zájezdu, který zaplatí novináři cestovní agentura). " Obj ektivita mz/že byt

pro profesionální novin áie strategickym rituálem; pro zastánce dominantního
paradigmatu j e také strategickou rétorikou legitimizuj ící výstupy kulturních institucí,
které

vlastní

a kontroluje malá skupina elitních kapita listickych

,
, h postav establ'tsJimentu. "
a vyraznyc

podnikatel ů

15

Otázka profesionality novináře má určitou mezi , neboť všichni novináři j sou
svým

14

15

způsobem ve střetu zájmů,

McNair 2004, s. 75
MeNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky . Vyd . \. Praha: Portál, 2004. s. 74
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2.1.3.3 Specifika ti štěných médií

Ús kalím

a

slabinou

českýc h redakcí je

velký

nedostatek

kvalitních

profesionálních redaktorů. Z d ůvodu absence starší generace zkušených editorů
se (nejen) v ti št ěn ých médií ch značně projevuje osobnost ní složka. V této práci
se zab ýváme obrazem podnikatele v tisku zejména z t ěchto dů vod ů:
I. psaná sděl ení dovolují využívat všechny prvky um ěl eck é a pro středky
literárn ího jazyka;
2. psané texty dovolují vy líč i t událost ve větš í m rozsahu a se širším kontextem než
audiovi zuální média;
3. v ti štěných periodikách je silná tradice komentářů ;
4. hlavním nástroj em textu j e přirozený jazyk, jenž dovoluj e vyjádři t slož ité
my šlenky a jemné významové odstíny ;
5. sledovat a popsat výrazové prostředky v textu je mnohem praktičtěj ší.

2.1.3.4 Další kategorie ovlivňující mediální produkt

Kromě organizačních,
při
či

po litických a eko nomických

tlaků

na

poku su o objektivní zpracování informací roli další faktory jako

úplnost. Na
I. odraz

konečné podob ě

postoj ů výrobců

mediálních

produktů

se do

znač né

nov ináře

např.

hrají

aktuálnost

míry podílí:

(vlastníci, novináři);

2. odraz preferenc í publika (co chce veřej nost

čís t);

3. odraz postojů inzerentů (snaha oslovit cílovou skupinu);
4. zamýš lený vliv na čtenáře (potencionální snaha
Významným ekonomickým faktorem je
ze strany

komerčních společností.

ovlivňovat veřejné mínění).

komerční

cenzura, tedy tlak na média

Podniky nejenže ve vlastním zájmu

chtějí ,

aby noviny něco otiskly, ale mohou usilovat o to, aby jisté informac e naop ak vůb ec
nezveřejnily. Vydavatelství jsou proto pod tlakem těchto komerčních spo leč nost í.

13

Mediované obsahy ovlivňuj e i styl sdě len í (střízl ivost, věcnost, senzacechtivost,
bulvárnost), který se n ej výrazněj i projevuje v ro vin ě syntaktické a l ex i kál n ě sémantické,
a volba vyrazovych prostiedků . Výrazové prostředky v mediálních textech odrážejí
realitu podnikatelského prostředí v České republice a zároveň tak vytvářej í mediální
obraz podnikatele.

V dalších kapitolách se zam ěříme na to, jakým způsobem se výrazové
pros tředky

vytváření

podílejí na

převládajícího

pohledu na status podnikatele

ve spo leč n ost i .

2.2 A nalýza diskurzu

.Jedním z p roj evů

č i nnos ti

médií je

" .~ÍI~en í

ospravedlilujícího a zdů vodh uj ícih o

diskurzu napříč spo lečenským i hranicemi a časem " .16 Diskurz chápeme jako princip

a spo leče nsky uznávanou normu utváření smyslu textu v určitém konkrétním užití, tedy
textů

s atributem. Podle CCCS (birminghamsk ého Centra

studií) je diskurz

obsa hově ,

podmíněn á

a ideologicky

ideologický, teologický
m ana ž er ů , ek o l ogů

či

současných

tematicky a jazykově vymezená,
forma textu. Rozeznáváme

diskurz

vyhraněných

kulturálních

soci á l ně, institucionálně

např.

diskurz politický,

sociálních skupin -

l é kařů , po l itiků,

a dokonce i diskurz významných osobností (srov. Kraus 2004,

s. 17 a 28) .

Pairclough' pojímá diskurz ve dvou významech: jednak jako abstraktní
("nepočitate lný")

výraz odkazující k jazykovým

života; a také jako
reprezentování

určité

("poč i tate l ný")

oblasti

o prostupování dvou nebo více
pak rozpo zná

16

17

určitý

světa .

jevům

jakožto

prvkům

sociálního

výraz odkazující ke konkrétnímu
Na této úrovni je smysluplné

di skurzů .

způsob u

hovořit např.

"A nalytik v konkrétním textu, resp. textech,

diskurz (nebo prvky více diskurz ů) tak, že J. identifikuje části světa,

McNA IR, Brian. Sociolog ie žum alistiky. Vyd. I. Praha: Portál, 2004. s. 29
Fairclo ugh 2003, cit. v: Nekva pil 2006, s. 437
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které jso u reprezentovány , tj. hlavní témata textu, 2. identifikuje specifickou perspektivu,
z ni ž]e repr ezentace učiněna. "

18

Diskurzy odrážejí soc iální rea litu a naopak - spo l eč enské změ ny se promítají
do j ednotlivých řád ů diskurzu. Od devad esátých let se v nich zač í naj í projevovat
zásadní změ ny . Jednou z nich je demokratizace, která se vyznač uje větší tolera ncí
k minoritám , di al ektům, nestand ardn ímu jazykovému vyj adřová n í a hovorovým
prvkům, Po sou vají se hrani ce mezi soukromým a veřej ným , projevy jso u mén ě ofic iální

až neform áln í, Změ n i ly se "s truktury po ci tů" (structures of feeling), které n o viná ři
odrážej í a zároveň ovl ivňuj í. 19 Z jazyka se postupně vytrácejí prvky mocenské
nadřazeno sti

a

e l i tářs tv í,

femini smus a jiné
zmín ěná

dří ve

pomalu se do oblasti hlavního proudu žurnalistiky
marginalizované diskurzy. Další známkou

změ n

za č le ň uje

j e již výše

komercializace (tržní diktát), a technologizace (determinace diskurzu

technologiemi ).
V ztah mezi sociálními struktura mi a texty je
mediace dochází k diskurzivnímu zkreslení
se neobejde bez
bez

zo be cň ová ní

zo bec ňov á n í.

zprostřed kovaný.

sku teč nos t i.

Každý popis

V

d ů sl ed ku

s ku tečnost i

Generalizace do ji sté míry existovat musí,

by nebylo možné

p řed ávání

zkušeností. Tyto

vedoucí ke stereotypi zaci j e nutn é odhalovat a popi sovat
Analýza diskurzu (discourse
se při studiu textu opírá o poznatky z

při

zo becňující

n ebo ť

princip y

diskurzivní analýze.

analysis) je interdisciplin ární metoda , která
lingvistiky, sociologie, sociální psychologie,

etnografie, antropologie, sémiotiky, poetiky, atd. Všechny tyto obory mají ve střed u
sv ého

zájmu

komunikaci

a spoj uje je snaha popsa t

a vysvě tl i t

z funkčního

a významového hlediska konkrétní text. Analýza vyrůs taj ící z lingvistických tradic
se snaží zavedené ling vistické p řístupy aplikovat na anal ýzu komunikace (po případě j e
inovuje či zavádí přístupy zcela nové). Analýza sp očívá ve zkoumání čás tí celku a j ejich
vztahl! za úč el em pochopení celku nebo naopak v abstraktním rozděl ení celku do j eho
konstitučních č ás tí za úč el em studia těchto č ástí celku a jej ich vztahů (srov . Burton-

Jirák 2003 , str . 41 a 314). Diskurzivní anal ýza pomáhá rozkrývat a znes amozřej movat

18 NEKVAPIL , Jiří. "Norman Fa irclough: Analysing Discourse. Textual Ana!ysis for Socia! Research. "
Sociologick ý časop is 42, č, 2, duben 2006, s. 437 n.
19 srov. Fiske 1996, ln: McNair 2004, s. 51 n.
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reprezentaci reality tím, že ukazuje, k če m u v la s t ně p ř íslušn ý popis sku teč no s ti vede.
"A nalýza slovnlko vy ch a gramatickych prvk ů konkrétního textu utno žhuje odhalit r ád
diskurzu , ktery operuj e za konkrétními textovymi manifestacemi, a piislusny sociální
kontext. resp. se na j ejich odhalení podílí. " 20

Č ten í .xli skurzi v ě vyhraněného" periodika utvrzuje č te náře v jeho stávaj ícím

názoru . Analýza "diskurzu podnikatelského pro středí" bude hodnotit funkci jazykových
pro st ř ed ků ,

jak se

strategií a

s ty lů ,

jež referují o podnikatelích. Všímat si bude i toho,

pro středn i ctvím p ři ro zen éh o

vedoucí k zobrazování

po dnikate l ů

jazyka v médiích formu lují názory a
jako

u zav ře n é

před s udky

sociální skupiny.

2.2.1 Význam a smysl v mediální komunikaci

Podle Slovníku mediální komunikace k proc es ům produkování významu
výb ěr určité

patří

jednotky z paradigmatu a její kombinace s jinými v syntagmatu. Podle

Johna Fiskeho vzniká význam všude, kde dochází k redukci mnoha možných voleb
na jednu. Respektive význam znaku není jeho inherentní

součás tí;

je patrný

až v porovnání provedené volby z příslušné ho paradigmatu se znaky, které taky mohly
být vybrány, ale nebyly (Slovník mediální komunikace, 2004, s. 178). Význam znaku je
tedy

d o tvářen

(ne-li

Význam i smysl

vytváře n)

m ů že

být

kontextem. Slovo má

urči tý

význam, kdežto věta smysl.

hodno tově nepřízn ak ový č i příznakový

(kladné

či

záporné

hodnocení), ale to záleží na materiálu.
Jazyk je, díky své "schopnosti"
zůstat

u moci

zvýrazňovat

žádoucí a

potlačovat

to, co má

skryto , významným nástrojem sociální kontroly. Pomáhá udržet silné jedince
( např .

propaganda). Nemíní se tím jen moc politická, ale také moc "být

a slyšet" (faktický

přístup

do médií). Hierarchizace

společnosti

vidět

koreluje s nerovností

šancí ov livňovat zpravodajské obsahy. K odhalení těchto mechani smů při spívá rovně ž
diskurzivní analýza. V následujících kapitolách nastíníme základní koncepty analýzy
v mediálním diskurzu.

NEKVAPIL, Ji ří. "Norman Fairclough: Ana!ysing Discourse. Textual Analysisfor Socia! Research. "
Sociologický časopis 42, Č . 2, duben 2006, s. 437
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2.2.1.1 Sociální kategorie a stereotypy

Sociální skupiny bývají spojovány s typickými vzorci jednání, vlastností
a postojů . Tyto dispozice chování (rysy) jsou so u hrnně nazývány k ate gori áln ě vázanými
aktivitami. Např. živnostníci musí logicky provozovat n ěj akou živnost, podnikatelé
by nebyli podnikateli, kdyby nepodnikali apod. Proto víme-li, do jaké skupiny dotyčný
patří, m ů žeme
m ů žem e

usuzovat aktivity s tím spojené a naopak, pokud známe, č í m se zabývá,

se dovtípit, kým je. Podle Sackse jsou sociální kategorie "bohaté na inference"

(inference-rich), tzn. lze z nich vyvodit řadu zá v ěr ů . "
..Stereotyp j e verbální vyraz piesvědčen i, které j e zaméieno na sociální skup iny
nebo na j ednotlivce jakožto
společenství

členy těchto

skupin,

piičem ž

toto

pies v édčen i

velmi roz šiieno. Stereotyp má logickou fo rmu soudu, ktery

n eopodstatn ěn ě

zjednodušuj ícím a

tendencí piipisuje nebo upírá

zo becň ujícím zp ůsobem

určité

a s

je v daném

množin ě

emocionálně

osob

hodnotící

vlastnosti nebo formy chování. Z lingvistického

hlediska lze stereotyp p opsat j ako větu. " 22

Stereotypy (tedy
lze v komunikaci

vyjádření určitého

vyjevit různou

typu

pře svědčení

přímo sti.

mírou

o dané sociální

skup i ně)

Quasthoffová (1 973; 1987,

viz Nekvapil 2000-200 I , s. 49 n.) uvádí

čtyři zp ůso by komunikačního ztvárnění

stereotypů

nepřímost vyjádření.

pří mý)

podle umístění na škále přímost -

Základní (maximálně

typ reprezentuje např. tvrzení "Všichni podnikateléjsou zloděj i ". Další dva typy

omezují platnost tvrzení
jsou považováni za
přesvědčení,
příslušné

tvořícího

stereotyp. První z těchto tYPlI

zloděje") příslušné

druhý z nich

(např.

(např.

"Podnikatelé

tvrzení prezentuje jako pouhé kolektivní

"Mám dojem, že všichni podnikatelé jsou

tvrzení prezentuje jako individuální

domn ěnku

autora

typu je stereotyp presupozicí promluvy; to znamená, že není

sdělení.

zloději ")

V posledním

explicitně vyj á d řen,

ale z promluvy vyplývá (např. "Je podnikatel, ale není zloděj ").
Stereotypy, které jsou

vyj ádře ny

popisem aktivit

kategorie , není vždy lehké rozpoznat a odlišit

2 1 Sacks
22

1992, srov. Nekvapil 2000-200 I, s. 45
Quasthoff 1973, cit. v: Nekvapil 2000-2001, s. 49
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např.

od

nositelů příslušné

předsudků. Předsudek

sociální
je sice

někdy

chápán jako stereotyp, jenž navíc obsahuje k přís l u šné sociální sku pi ně negativní

postoj. O tomto přístupu hovoří Bergman.v' "Stereotypy obsahují " zakonzervova ný
kolekti vní piib ěh rozhoi čeni ", ktery se v diskurzu znovu animuje. " Faktem ovšem je,

že pojmy "stereotyp" a .p ře ds u d ek' ' mají k s o bě velmi blízko.

2.2.1.2 Kategoriální anal ýza
Průkopn íkem

a dnes už klasikem teorie kategoriální analýzy je

předčasně

zesnulý americký sociolog Harvey Sacks (srov. Sacks 1992, in: Hitzler; Honer 1997,
s. 245, viz též Kraus 2004, s. 29), spolupracovník Harolda Garfinkela, zakladatele
věci

etnometodologie. Podle Sackse tím, jak

zároveň

pojmenováváme, tak je

kategorizujeme. Se svými žáky zkoumal, jak jsou lidé zařaze n i do okruhu pojmenování
a jak se tímto kategorizováním v b ě žné konverzaci
produkt

řečového

smysl. Smyslem se rozumí

aktu vázaný na konkrétní dorozumívací situaci.

kategoriální analýze
s oub o rů

u tváří

č l en ové spol eč en stv í

kategorizují jiné

sociálních kategorií. Kategorizace je

ov l ivněna

P ři

č le ny výběre m

č le nské

z určitých

sociální implikací

výbě ru

pojmenování. Kategoriální analýza pak zkoumá vymezování osob a sociálních skupin
prostřednictvím

jazyka (zájmen, opisných konstrukcí, hodnotových

vý raz ů , n epřim ý ch

a zástupný ch pojmenování apod. (srov. Kraus 2004, s. 29).
Výb ěr

sociální kategorie je velmi

sociální identitu

(ať

už svou

či

d ůl e žitý , nebo ť

sociální identitu

tím

mlu vč í

dává najevo

komunikačních partnerů č i

ostatních).

Autor sdělení takto signalizuje, kým je nebo za koho si p řej e být považován, a také jak
vidí jin é osoby. " Kategorizace o becn ě variuj e podle toho, co j e prezentováno jako
relevantní. Na tutéž osobu lze aplikovat r ůzn é kategorie v so uladu s tím, z j aké
p ersp ektivy se identita této osoby dostan e v rozhovoru do pop iedi. Kategorizace j e tedy

23

Bergman 1996, cit. v: Nekvapil 2000-2001, s. 51
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vždy spojena s určitou perspektivou a j e j ednostranná, nebol' komplexní definici
sociálních identit a vztah ů redukuje na j eden aspekt. " 24

2.2.1.3 Výrazové

prostředky

Ka ždý kritický rozbor periodika by se měl so us třed i t na vhodnost používaných
výrazových prostředků. Adek vátno st l ex ém ů (používání přim ě řených výrazových
prostředků ) se rozpo zná podl e konkrétní funkce , j iž plní ve výpověd i . P řiměřen o s t

vý razu funkci a sloh ová j ednotnost nejenom podstatnou mě rou ov l ivň ují obsa h sdě le ní,
ale spolupodílej í se na jazyko vé kultuře. Slovní zásoba novin nejvýrazněj i odráží
s p o l eč ens ké změny .

" Denní listy , tydeniky, literární i odborné časop isy svou blízkostí

ke v šemu, co piin áši hospodáisky, politicky i kulturní život, j sou nejlepším zrcadlem
toho, jak na tyto novoty reaguje jazyk

změnam i

v souboru j azykových pojmenování

pro j ednotlivé skutečnosti. " 25
Na výs ledné

podob ě sděle ní

ale i sp ecifické užit í jazykových
nabízí

s vůj

pohled na

v rozhovoru a

emoční

vě c

se nepod ílí je n slovní záso ba a stylistické prvky,

prostředků

v konkrétní jazykové situaci. Per iodikum

už titulkem, dále hraje roli

náboj obsažený v textu, který

např. způsob

může převážit

zpracováním informace (srov. Ramon et 2003 , str. 29 a 64).
významových

rozdílů

klad ení otázek

nad racionálním

Všimněme

si

např.

v těchto pojm enováních: podnikatel, byznysmen, obchodník,

"podnikatel", živnostník, pseudopodnikatel, obchodn íč ek , maji tel podniku apod.
Dalšími

příklady

specifického užití jazykových

pros tř edk ů

je automatizace

a aktualizace. Automatizace j e zkon vencionalizované užívání lexikálních pro středků ,
naopak aktualizací rozumíme jejich netradiční užití ve zvláštním kontextu.
K hlavním typům výrazových prostředků patří obrazná vyjádření (konkuren ční
průtrž) , módní výrazy a výrazy odrážející dobu vzniku

(trendy podnik) , frazém y a jejich

24 KalImeyer a Keimo vá 1994 cit. v: NEKVAPIL, J i ří. ..Sociální kategorizace v interkultumim kontaktu :
zá kladní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podn ikové komunika ce. " Češtinář ll , Č . 2, a Češtinář ll , č .
3,2000/2001 , s. 39
25 HELCL , Milo š: Slovní zásoba češti ny a jej í změny. In: O češtině pro Čechy. Praha: Orbis, 1960. s. 18
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modifikace (házet klacky pod nohy) , výrazy zobecňuj ící (subjekty, kruhy...) , kontakt
s adresátem (nenechme se okrá dat státem), metajazyková vyjádření (,..vzniká n epom ěr
a slovo podnikatel se nahrazuj e slovem podvodník a zloděj. ..), nespisovné a hovorové

výrazy (podnikání v okamžiku balím) , využití jazykových pro st ř edk ů z jiných útv arů
a po loútvarů národního jazyka. Osobitými výrazovými pro středky jsou publicismy
(rozp létat kauzu) , které mohou být jednoslovné (byznysmen) a zahrnují i víceslovná
vyjá dře n í

(podnikatelsky subjekt).

Zpravodajsk é texty hojně využívají tradi čn ích rétorických figur (toposů) jako
JSou metafora, metonymie a další. Užívání metafor a metonymií posiluje estetickou
hodnotu

s dě len í

(srov. Trampota 2006, s. 67).

2.2 .1.4 Id eologie jako konstru kce výz namu

Jak jsme si ukázali výše, média přispívají k udržení společenského systému tím,
že umožní dominantním skupinám

prostřednictvím

ideologie obhájit své privilegované

postavení. Ideologie je proces produkce významu, neboť formuje naše pojetí
možné poznat

obj ekti vně svět,

jako vlastnost náležející j evům, kterým
(tyto j evy

nepře stan ou

různé

jen jeho

existovat,

byť

výklady. "Realitu"

p ři suzuj eme

skutečné

můžeme

Není

definovat

existenci nezávislou na naší

vů l i

přál i) . "Vědě n í"

pak

bychom si to sebevíc

definujeme jako jistotu, že tyto jevy jsou

světa .

a jsou nositeli

některých

vlastností

(srov. Berger, Luckmann, 1999, s. 9).
V pojetí kulturálních studií je ideologie
v

tře tím

1.

něco ,

co determinuje tvorbu významu

stupni. O značované se sestává z denotace, konotace a mýtu:

stupeň

= denotace; vztah označující -

označované

je objektivní a hodnotově

neutrální;
2. stupeň

= konotace;

znak může být multiplikován (např. "podnikatel"

=

živnostník i mult imili onář ; tunelář i poctivý řemeslník) . Na konotativní rovině
u každého vyvolá něco jiného;

20

3. stupeň

= mýtus; např. "Za peníze si š těs tí nekoupíš." vs. "Peníze jsou ražená

svoboda." Na tomto stupni pře važuj e (libo)volnost mýtu, to je ona ideologie
podle Johna Fiskeho (Fiske 1990, s. 88 n. a 165 n.).

u tvářena spo leč nos tí

Ideologie je podle Fiskeho

b ě žn ě

a jevy každodenního života, které
nejsou; jsou vždy arbitrární,

že jejich ideje ostatní
běžného

považujeme za

vytvořené s o c i á l ně

ideologie. Dominantní společenské
společenské

třídy

(srov. Fiske 1990, s. 95). Věc i
p řirozené ,

a ve svém

zdaleka

dů sl edku

přiro zené

jsou

so učás tí

si svou moc udržují do značné míry díky tomu,

skupiny považují za

s amo zřejmé

a jsou tedy s oučás tí

chápání (common sense) .

Podle Van Dijka je ideologie systém

pře svěd čení ,

myšlenek a názorů . Nejsou

žádné privátní ideologie, jen sdílené v rámci myšlenek: Ideologie nesou "falešné
vědomí" ,z6 Skupinová ideologie vzniká po čase , když se shromáždí více lidí. Ideologie

není nic vnuceného; pokud existuje dominantní ideologie, existuje i ideologie
rezistentní a kontraideologie. Každý

č l ověk

je účasten mnoha ideologií, které se v něm

"perou". Ideologie odhalují polaritu mezi MY a ONI.27 Ústí to v tzv. ideologický
čtverec ,

jak ukazuje tabulka I.

Tabulka I

Negativní

MY

ONI
+-

++

-+

informace o nás samých se snažíme potlačovat , pozitivní

zvýrazňujeme. U ideologických protivníků kladné znevažujeme, záporné zveli čuj eme.

Van Dijk tento čtverec aplikoval na novinových titulcích. Svým soustředěním
na implicitnost v jazyce tak ukázal jednu z dalších cest, jak se dá dělat analýza; dívat
se na texty, co je řečeno jakoby mimochodem, co se automaticky předpokládá - hledat

26 OIJK, Teun van. Oiscourse analysis as ideology analysis. In: C. Schaffner& A. Wenden(Eds.),
Language and Peace. Aldershot: OartmouthPublishin, 1995. s 21
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odpovědi na otázky, které si text neklade. Tomu někdy odpovídá charakter otázek,
např. ,

když novináři v interview kladou otázky typu "Vy n orm áln ě večeří te ?" N u t ně tak

vyvstává u čtenáře pocit, že minim áln ě tento dotyč ný je exot (ne-Ii všichni podnikatelé).
Althusser to nazýval symptomatickým č te n ím (srov. Slovník mediální komunikace
2004, s. 36 a 244) .

Proces konstruování a reprezentování "reality"
příjemcem
způsoby

nutně

determinuje vztah mezi

a daným textem. Užití vybrané slovní zásoby v textu lze analyzovat jako

reprezentace. Naproti tomu deiktické rysy (odkazování), způ sob y oslovení

a narativní postupy předpokládají zájem o prozkoumání relačn í (vztahové) roviny
textu. 28 Rozd'l
I
mezi' repre zent acemi. a vztahy mezi jednotkami určuj í dva s měry
analýzy: I. specifické rysy textu a 2. širší kulturní procesy. Schematické
základní ch

vztahů

znázo rněn í

jazyka a diskurzu ukazuje tabulka 2.

Tabulka 2

kultura

označování (signifikace)

realizace v textu

ideologie

reprezentační

výb ěr

slovní zásoby, atd.

moc

vztahové

výběr

deixe, narace, atd.

Rozlišujeme tedy dva
straně

oddělené

typy analýzy: kulturální a textovou. Na jedné

máme sféru kultury: mocenské vztahy - dominance a podřízenost - jsou ustaveny,

udržovány a prověřovány v rámci základních sociálních skupin jako pohlaví, věk ,
etnikum , a to

prostřednictvím určitých

produkují význam

způsobem,

ideologií. Na druhé

straně

třída ,

je sféra textu: texty

ve kterém se spojují dohromady znaky vybrané z matice

znakového systému.

Srov. DIJK, Teun van. Ideological discourse ana/ysis. In: New COl/ranI: Interdisciplinary approaches
Discourse Ana/ysis (English Dept, University ofH elsinki), 4 (1995), ed. by Eija Ventola and Anna
Solin. s. 139.
28 Srov. John Hartley a Martin Montgomery. Representations and Relations: Ideology and Power in Press
and TV News. In: Teun van Dijk (ed.). Discourse and Communication: New Approaches to the Ana/ysis
ofMass Media Discourse and Communicalion. Berlin: Walter de Gruyter, 1985. s. 234
27
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2.2.1.5 Mytologie
Sv ět vnímáme obvykle s představou , že jsme schopni rozlišovat reálné

od nereálného (s výjimkou změněných stavů mysli). Při pozorování vnějšího světa
mu však ve s k uteč nos ti ne vědomk y vnucujeme své předs tavy o jsoucnu. Jedná
se o dvousm ěrný proces: nejenže při komunikaci vyprávíme příbě hy, ale také
vytváře n í m m ýt ů , zab ěh anými
z árove ň vytváří

sám sebe. Tato dvojí
pro střednictvím

uchopování reality
Vytvářením

narativními postupy a s po lečenským i zvyklostmi jedinec
s po lečens ká

konstrukce

spoč ívá

v permanentním

strukturních jednotek - procesu strukturování.

snadno dešifrovatelných a opakovaných forem strukturujeme

s ku teč nost

na poznatelné entity - struktury.
Archetypální

mytologické základy v příbězíc h

a

zkoumali francouzští

strukturalist é: kulturní antropolog Lévi-Strauss a sémiotik Roland Barthes. To, že jsou
si mýty na celém

světě

mýtus znám , musí být

podobné,

vyprávěn ;

V lidovém pojetí mýtus
p říb ěh

prastarý

mytologie

o

čas to

neskutečných

vysvě t l uj e

antropolog Lévi-Strauss tím, že aby byl

s oučástí

lidské mluvy (Lévi-Strauss 1972, s. 209).

je

znamená nepravdivé
lidech a stej ně

chápe mýty (a zprávy) jako

přes v ěd č ení ,

n euvěřitelných

"sdě lován í

smyšlenku nebo

událostech. Moderní

velkých

příb ěhů

lidstva

a pro lidstvov."
L évi-Strauss nazírá strukturu mýtu skrze binární opozice.
je v mýtu

strukturáln ě

kultura/příroda ,

v protikladu

s představou

něčeho

Představa něčeho

jiného:

dobro/zlo,

Iidstvo/bohové. Elizabeth Birdová a Robert Dardenne ve studii Myth,

chronicl e and story uvádějí , že není ideologicky zatížena samotná existence dobra a zla,
ale to, kdo je představitelem které strany." Lévi-Strauss byl přesvědčen, že vynalezl
postup, jak transformovat jednotlivé verze mýtu a v mýtu dokonce vidě l
pohled

n eře š i te lných

opozic díky

přizpůsobení

řeše n í

na první

empirie teorii: "mytické myšlení

postupuje od vědomí opozic směrem k jejich vyřešen í" (Lévi-Strauss 1972, s. 224).

Srov. LULE, Jack. Daily news, eternal stories: the Mythological Role oj Joumalism. New York:
Guilford Publications, 200 I. s. 15
30 Srov. BIRDOVÁ, S. E., DARDENNE, R. W. Myth, chronicle and story. Exploring the narrative
qualities of news. In: Berkowitz, Dan. Social meaning ojnews: a text-reader. Praha: SAGE, 1997
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Mýtus chápe jako metaforickou transformaci tě chto opozic do konkrétních reprezentací
Mýtus závisí na jednoduchých

procesem , který nazývá "metoda konkr étna'i."

a rozpoznate lných významech, které posilují spíše než by
pochopení jeho podstaty. Barthovo pojetí mýtu se
antropologického. Podle Bartha mýtus

při spívá

znemožňova ly

znač ně

sociální

liší od Straussova

k udržování stávající ideologie.

Ve své n ej zn áměj š í knize Mytologie (1957; 1970) poukazuje na to, jak francouzská
masmédia manipulují s kódy ve

svůj

vlastní

prosp ěch .

Barthesova analýza mýtu

odhaluje lživost systému (jímž zde v korelaci s Barthesern myslíme

především

buržoazní kapitalistickou strukturu), který popírá manipulaci, ve s k u te č n o s t i však všemi
prostředky , zejména prostřednictvím kódů , udržuje sám sebe v chodu. Č i l i systém
prostřed n ictvím

mýtu ospraved lň uje sám sebe.

Mýty nejsou statické a narativní postupy, kterými jsou zpracovávány,
neznamenají jednou provždy daný

způsob ,

jak

a ostatníc h pracovnících médií je, aby dokázali

tvořit

kulturně

smysl

světa .

Na

novinářích

sdílené příb ěhy nejen vytvářet,

ale také odhalit ideologii, která se za nimi skrývá.

2.2. 1.6 lntertextualit a

Zprávy nejen popisují události, ale vždy odkazují i na řadu jiných textů.
Z d ů vodu permanentního nedostatku prostoru zpravodajské texty obsahují mnoho
nevysloveného, tzv. místa n edourč enosti. Ta se často považují za samozřejmá , neb o ť
je tvoří všeobecně sdílené představy a znalosti (tzv. univerzum diskurzu). Každý
příj emc e si však místa nedourčenosti interpretuje na základě vlastních zkušeností, neboť

autorova intence vždy neodpovídá znalostem příjemce. lntertext může odkazovat
jak na konkrétní texty či příběhy (např. u pokračujících kauz), tak také na sdílené
vědomosti , které jsou považovány za dané. V prvním případě hovoříme o deixi, v druhé

o presupozici,

31

srov. Fiske, J. Television culture. s. 132
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2.3 Podnikatelské prostředí v České republice

Z prů zkum ů kvality podnikatelského prostředí u skutečn ěných v letech 2001
až 2006 vyplývá, že podnikatelské p ro s tř edí v České republice je podnikatelskými

subjekty dlouhodobě hodnoceno jako vý razně n ep ř ízniv é .f Podle posledního
průz kumu

kvality podnikatelského

2006, kterého se
různých

zúčastn i lo

velikostních

je dl ouhodob ě

47 1

responde ntů

kategorií

nejprobl émov ěj š í

p ro s tředí Stře dního

podnikatelského stavu z roku

reprezentujících podnikatelské subjekty

půso bíc íc h

v různých

odvětvích

a oborech,

oblast práva a daní (srov. Graf 1). V těch to oblastech

se projevuje zhoršující tendence.
N ejnepříznivěj ší hodnocení kvality právních aspektů podnikání v Č R zahrnuje

právní úpravy, rozsah využívání
záj mů

respektová ní

a ú roveň práce

malých a

so udů.

podnětů po dnikate l ů při přípravě
s tředníc h podni katel ů

Z této oblasti zcela

n ejhůře

a d aň ová legislativa. V posledních dvou letech přito m
kte ří

n ejprobl émověj ší

za

Kromě

za

celkové

da ňov é

fungování

zátěže,

při přípravě

právních norem

dopadly ochrana práv
výrazně

zm ěn,

věřite le

roste podíl responde n tů ,

považují oblast pracovního práva.
p řekážek

legislativních

n ejprobl émovějš í

legislativních

d aňového

daňové

povazuje

systému.

Zřetelné

nejvíce

podn ikatel ů

je kritické hodnocení

legislativy a administrativy. V posledních dvou

oblastech lze vypozorovat c elkov ě zhoršující se trend. Nepříznivé dopady d aňového
systému po ciťují především menší podniky. D aňové problémy podn ikate lů přetrvávaj í
dl ouhodob ě ,

a to bez náznaku zlepšení situace.

O b dob ně

i oblast ú rovn ě státní a veřejné správy Je hodnocena rel ativně

nep ř ízni v ě. N ejh ů ře

podnikatel ů

je v této oblasti hodnocen nedo statečný způsob informování

ze strany p ředstavi tel ů státní správy o platných právních předp isec h.

Podnikatelé jsou dále nespokojeni s přístupem úředníků státní správy, a to zejména
v oblasti výkladu platných právních předp i sů .

kol. au tor ů (Střední podnikatelský stav). "Máme v ČR v roce 2006 kv alitni podnikatelské prostředí?"
Komora.cz. 2006, ro č . 7, č . 12, s. II
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Nejpříznivěji vyznívá hodnocení situace v oblasti fi nancí. Zde existují značné

rozdíly v obou segmentech průzkumu, kterými jsou dostupnost ú věrů (zlepšující
se trend) a účinnost programů podpor (záporné hodnocení).
Souhrnného hodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice
se zúčastni li především malí a střední če ští podnikatelé. Podíl velkých podnikatelů jen
m í rn ě přesáh l

hranici deseti procent. Zahrnuty byly podniky jak bez

ú č as ti ,

kapitálové

tak i se

zahraniční

zahra n ič n í

kapitálovou účastí. Výsledky průzkumu potvrzují,

že s klesající velikostí podnikatelských

subj ektů

hodnocení míry

nepří zni vo sti

podnikatelského prostředí roste.

Graf I - souhrnný ukazatel n epříznivo s ti podnikatelského pro středí

Kvalita podnika telského prostředí v Č R
120,0
115,0 --1110,0 --

-

-

-

105,0 100,0 95,0 -90,0 85,0 80,0 -75,0 70,0 Da n ě

Správa

R-ávo

o 2001

O

2002

O 2003

Finance

Celkem

2004. 2005 • 2006

Ukazatel nepiiz nivosti podn ikatelského prostředí m ů že nabývat hodnoty
od O(bezpro blémové, p odnikatelsky přívětivé prostředí) do 150 (situace, kdy by všichni
respondenti hodnotili stav podn ikatelského prostředí v příslušném segmentu jako zcela
ne uspokojivý). Ukazate l ve výši 75 bodli představuje rovnovážnou hodnotu.
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2.3.1 Podnikatelská akti vita v ČR

Podle projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM),33 kterého se v roce
2006 zúčastnila také Česká republika, je do nové podnikatelské aktivity v Č R zapojeno
osm procent dospělé populace ve věku 18 až 64 let. Tím se Č R řadí při b l i žně
do prům ěru 42 zkoumaných zemí a mezi evropské

ze mě

s nejvyšší novou

podnikatelskou aktivitou. V Čes ké republice je v porovnání s ostatními ze měmi velmi
vysoký rozdíl mezi

po čtem

podnikatel ů , kteří reálně

lidí,

kteří

se na založení firmy

vedou novou firmu.

k zahájení vlastního podnikání, tedy nakonec
poměr je obzvláště

V

loňském

H odn ě

z

p řipravují ,

a

počtem t ěch

těch , kteří č i n í určit é

pravd ěpodobně

podnikat

ne začn e .

kroky
Tento

vysoký u mu ž ů , Faktory, které to zapři č iňuj í , nejsou zatím známy.
roce

skončilo

s podnikáním nebo ho

přerušilo

kolem

čtyř

procent obyvatel ČR, což je nejvyšší procento ze všech evropských zemí, které
se výzkumu

účastnily.

Podnikání se u nás

věnuj e

více než dvojnásobné množství mUžLI v porovnání

s počtem podnikatelek žen. Podnikatelsky nejaktivnější jsou u nás lidé ve věku 45 až 54
let. Do nové podnikatelské aktivity je zapojeno šestkrát více lidí s vysokoškolským
vzděláním

než se

vzděláním

základním. U zavedených firem je tento rozdíl dokonce

dvanáctinásobný. Podnikatelské
obyvatel.

Nejvýraznější

aktivitě

se více

podnikatelská

daří

ve velkých městech nad 100 tisíc

aktivita je

v

Praze.

Poměrn ě

malá

je podnikatelská aktivita studentů starších než 18 let (pouze 4,2 procenta).

Mezinárodní projekt GEM se zabývá problematikou podnikání a podnikatelské aktivi~ ve s~ětě .
V roce 2006 se ho zúčastnilo 42 států . Srov. LUKEŠ, M.; JAKL, M. Global Entrepreneurship Monitor:
Podnikatelská aktivita v České republice. Národní zpráva 2006
33
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2.3.2 Podnikatelská kultura podle GEM 2006
Vnímání podnikat el ů veřejno stí , vládou i médii výrazně ov livňuj e motivaci
jednotlivců

založit a vést podnik. Současn é evropské vlády a politikové by mě li usilovat

o podporování pozitivních po stojů

vů či podni katel ům

v oč íc h

veřej nosti

(Green Paper

on Entrepreneurship , Evropská komise, 2003). Zkrachovalí podnikatelé jsou dodnes
posuzováni skrze své neúspěchy ,

ačko l iv

podnikatelských pokusech si po čín ají

se dokázali ze svých chyb pouči t a při dalších

úspě šn ěji.

Projekt GEM zkoumal postoje celé
ve

společnosti

vysoký status, preferuje-li

standard všech obyvatel v dané zemi,
možnost a

v ěnují-li

média úsp ě šným

spol e čnosti

k podnikání: mají-li podnikatelé

spo lečnos t rovno stářství

představuj e-li

a podobný životní

podnikání dobrou kariérovou

podnikatel ům do statečnou

pozornost. Zcela tristní

je pro ČR výsledek, pokud jde o status připisovaný úspěšným podnikatelům. Mén ě než
polovina naší populace se domnívá, že č eská s p o l e čn o s t připisuje úsp ěšn ým
podnikatelům

vysoký status. Horší situace je pouze v Japonsku (viz Graf 2).

Graf 2 - Status podnikatele v č eské

spo l ečno sti
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v mezinárodním srovnání

V dalších oblastech věnovaných podnikatelské ku ltuře vychází Česká republika
přibli žně

ve středu spektra. Napřík lad 65 procent obyvatel u nás se domnívá,

že podnikání je dobrou kariérovou příl ežitost í (Č R se tak umístila na 23. mís tě)
a 63 procent Čechů se domnívá, že média věn uj í úspěšn ým podnikatelům
dostatečnou pozornost (ČR se v této charakteristice umístila na 21. místě) .

Nelichotivou pozici České republiky potvrzuje i mezinárodní srovnání odpovědí
expertů .

Image a atraktivita

podnikatelů

a podnikání byla

h ů ře

hodnocena pouze

uruguayskými experty, ve všech ostatních zemích považují experti image
za lepší než u nás. Tuzemští experti na podnikání
za to; že slovo podnikatel je
jedinců.

obžalovaných
přijímá .

převážně

často

kritizovali média a politiky

spojováno s aférami konkrétních,

Tím podle nich získává negativní

Vyzdvi ženy byly pozitivní

podnikatelů

příklady ,

příznak ,

jako jsou nové p ořady

který

vě nované

často

sp o leč nost

podnikání

nebo různ é soutěže , kde mohou podnikatelé získat zasloužené ocenění. Část odborníků
zmiňovala

roli

české

závisti,

ob zvl áště

na menších

m ě stech ,

kde je nízká anonymita

podnikatel ů .

Jediným pozitivním faktorem je vnímání podnikání jako cesty k možnosti
stát se bohatým. Neutrálně pak bylo hodnoceno vnímání podnikání jako přitažli vé
možnosti pro kariéru. Naopak experti nesouhlasili s tím, že by u nás podnikatelé měli
vysoký status

či

respekt, v médiích byly často

v i d ět příběhy

o

úspěšných

podnikatelích

a lidé považovali podnikatele za kompetentní a nápadité jedince. Část odborn ík ů
negativně

hodnotila přílišnou levicovou orientaci č eskéh o obyvatelstva, vyhýbání

se vlastní odpovědnosti a spoléhání se na stát místo na sebe sama. Naopak experti
v rozhovorech u českých podnikatelů velmi často vyzdvihovali schopnost improvizace,
flexibilitu a schopnost přizpůsobení se novým podmínkám. Kl adně hodnotili také
schopnost přijít se zajímavými produkty, které mají potenciál prosadit se i v zahraničí.
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2.3.3 H o s p o d á řs ká kriminalita

Porovnáme-li výsledky Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality 2005
s předchozími zji št ěními z let 2003 a 2001, vidíme dramatický ná r ů st po čtu
společností, které uvedly, že se staly obětí hospodářské kriminality. 34

Výzkum provedl kolektiv odd ěl ení vyše třován í a forenzních služeb spo leč nos ti
PricewaterhouseCoopers (PwC) ve spolupráci s profesorem Bussmannem z Univerzity
Martina Luthera v N ěmecku . Výzkum byl

uskut ečněn

metodou ro zhovo rů s vedoucími

pracovník y z 3 634 společností ve 34 zemích, vče tně 75 předních spo leč nos t í v Čes ké
Kromě

republice.

hospodářské
Maďarska,

z České republiky obsahuje Celosvětový průzkum

kriminality 2005 rovn ě ž výsledky ze s t á t ů

stře dn í

a východní Evropy, n apř .

Polska, Rumunska, Ruska č i Bulharska.

Studie
dopadu

výsl edk ů

představuje jedinečný

hospodářské

kriminality na podnikání na celém

a jeho spolupracovníci
zaměřených

pohled do vnímání,

nově

zkoumali

dvě

témata:

na podvody a profily pachatelII podvodů .

oče káván í

světě .

a

s ku tečného

Profesor Bussmann

účinno st sys témů řízení

Ce l osvětově

rizik

se b ěhem posledních

dvou let stalo v průměru 45 procent společností obětí hospodářské kriminality. Česká
republika se tomuto

průměru

vymyká -

spo lečno s tí.

ob ětí h o spodářské

kriminality se stalo

V porovnání s posledním

63 procent

dotazovaných

hospodářské

kriminality v roce 2003 (27 procent) to představuj e

nárů st

průzkum em

o 133 procent.

" D omníváme se, že došlo nejen k n á růstu hospodáisk é kriminality, ale že tento
vzest up lze čás tečně přisoudit ocho tě společností mluvit o piipadech hospodáisk é
kriminality, jimž by ly vystaveny a j ejich schopnosti tyto případy identifikovat. Nicméně
j e zřejmé, že úroveň hospodáisk é kriminality v České republice piesahuje průměrnou
celos věto vo u úroveň, "

34

uvádí zpráva spol ečnosti PricewaterhouseCoopers.

BUSSMANN, Kai et al. Global Economic Crime Survey 2005. Halle - Wittenberg: Martin-Luther

University, 2005 . s. 4
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2.3.3.1 Hlavní zji štění průzkumu ho sp odářské kriminality v ČR

Nej častěj šími formami kriminality jsou majetková zpronevěra a neoprávněné

nároky. Korupce a uplácení se stále vnímá jako n ej větš í hrozba. Zatímco v roce 2003
žádná dotazovaná spol ečnost nepřiznala jediný případ korupce, o dva roky pozděj i
se setkalo s korupcí a uplácením 43 procent organizací, které byly vystaveny
hospodářské

kriminalitě.

jak by se mohlo zdát.

Tento jev

Můžeme

se domnívat, že

je výsledkem pozitivní změny vztahu
všeobecně

podvodů

společností

ovlivnily jejich

že proti

(49 %), že

běžnou

reputace , zhoršení

žalobu v

nárůst

podnikatelů ke

(47 %) je

varování nebo souhrou okolností).

Ve

tak j edno značn ě

není

ohlášených

negativní,

případ ů

korupce

korupci a uplácení, které byly

po dlouhou dobu vnímány jako přijatelný standard podnikání.

Velké procento

polovina

však

vztahů

Kromě přímých

utrpěla

provozní

ekonomických ztrát uvedla

významné škody

č i nno s t

n e finanční

a prosperitu podnikání

tém ě ř

povahy, které

(např .

poškození

s obchodními partnery a poškození morálky zam ěs tnanců) .

většině případů

podaly

spo l eč n osti

občanskoprávních věcech. P ětina

pachatelům

zj i š těn o n áhodn ě (n apř. pro středni ctvím

na pachatele trestní oznámení nebo

(22 %) dotázaných

spo leč nos tí

nepodnikly žádné kroky. Více než polovina (54 %)

uvedla,

responden tů

uvedla , že se jim nepodařilo vymoct žádnou náhradu způs obených ekonomických škod.
I

přes

významný

hospodářské

r ůst počtu

společností ,

které se podle

průzkumu

staly

obětí

kriminality, považuje pouze čtvrti na (26 %) dotázaných za pravděpodobné ,

že se jejich společnost v příštích pěti letech stane ob ětí podvodu.
Pachateli podvodů byli ve větš i ně případů muži (83 %), a to ve vě ku 31 až 40 let

s nižším než vysokoškolským vzděláním. Necelých 40 procent z těchto osob tvoří
zaměstnanci společnosti , která se stala obětí zpronevěry, a téměř polovina z nich

představuje střední a vyšší management. Většina podvodů oznámených v Čes ké
republice se vyznačovala potřebou pachatele udržovat nákladný životní styl, nízkým
prahem pokušení a nedostatečným povědomím pachatele o tom, že jeho jednání bylo
nesprávné.
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2.3.4 Etika podnikání

V době poznamenané nej různěj šími skandály (t.č . např. zatčení podnikatele
Starky, zadržení uprchlého podnikatele Radovana Krej číře v Jihoafrické republice,
propuštění

podnikatele Viktora Koženého z bahamského vězen í na kauci apod.)

nabývají na důle žitosti informační počiny médií o aktivitách podnikatel ů v oblasti etiky
a odpov ědného přístupu k okolí. Etický p řístup vůč i okolí a životnímu p ro s tředí má
nejen dopad na ekonomické výsledky podniku, ale ovli vňuj e i to, jak podnikatele vnímá
široká

veřejnost.

" Zejména české podnikatelské subjekty pomalu dozrávaj í k poznání. že nestačí
mít své jméno na dresu f otbalového mužstva nebo v názvu extraligy. A že dlo uhodo bě
mn ohem účinn ějším nástrojem budování dobrého jm éna fi rmy m ů že b,vt to, že její název
stoj í ti eba na stipendijním programu pro vysokoškoláky nebo na programu podpory
handicap ovany ch skup in. To j sou však j en dva příklady - pole působn osti f iremní
filantropie j e mnohem širši.

II

( P ře dseda

Senátu Petr Pithart, I. konference o fi remní

filantropii v ČR, Fórum dárců 2003, s. 16i

5

Firemní dárcovství je dobrovolná angažovanost
pro spěšných

projektech s cílem prospívat

podnikatel ů

spo leč nos t i č i

a fi rem ve

v rámci

určité

veřej n ě

komunity.

V České republice se podle výzkumu Fóra dárců dárcovství věnuje 67 procent firem.36
Se stoupajícím

počtem zaměstnanců

roste i procento firem, které se

Firemní filantropii praktikuje 58 procent firem do 49
od 50 do 249

zaměstnanců

zaměs tnanc ů ,

a 86 procent velkých firem nad 250

v ěnují

dárcovství.

72 procent firem

zaměstnanců . Stejn ě

jako v zahraničí i v České republice je nejčastěj ším způsobem daru přímá finanční
podpora. Filantropie je otázka win-win - dobrájak pro lidi, tak pro firmu.
Firemní dárcovství je
odpov ědnosti

klíčovou

součástí

širšího konceptu

spo lečens ké

firem (Corporate Social Responsibility - CSR). Podle výzkumů

HM Treasury 2003, MORl 2004 a CSR v ČR v roce 2002 věří 66 procent českého
obyvatelstva, že úspěch firmy je spojený s jejich spo l eč ens ko u odpovědno stí

35
36

Fórum dárců je občanské sdružení usilující o podporu a rozvoj firemní filantropie v České republice.
Výzkum realizovalo Fórum dáreů a Agnes v roce 2004. Sběr dat provedla agentura Median.
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a 70 pro cent ev ropskýc h spot řebite l ů považuje reputaci firmy za důl eži tou (Fóru m dárců
2006 , s. 26) .

"CSR je

kontinuální závazek podnikli chovat se

eticky a pii spivat

k ekonom ickému r ůstu a záro veň se zasazovat o zlepšování kvality života zam ěstnanc ů
a jejich rodin, stejně j ako lokální komunity a společnosti jako celku." (World Business
Co unci l for Sustainable Development , 1997. Cit. v: Barto šová a kol. 2006 , s. 19).
Fó ru m dárců si nechalo vypracovat mediální ana lýzu zveřejňování informací
o dárcovství v čes kýc h médií ch. Ana lýza za celý rok 2005 by la zam ě řena na firemní
dár ce, nadace a nad ační fond y. Rok 2005 potvrdil pozvolna stoupaj ící trend
medializace firemního dárcovst ví, činnosti n ejr ů zn ěj ších nadací a filantropi e
obecně. Zhruba tříčtvrtinový pod íl (72 %) na medializaci filantropie představoval y

regionální tituly. Druhou n ej častěji se objev uj ící skupinou byly celostátní deníky
(12 %). Nej č astěj ším tématem filan tropie podniků byly v roce 2005 konkrétní projekty
po roce 1989 v Česku . Téma se objevilo ve více než třetině příspěvků .

Graf 3 - medi ální ana lýza prezentace dárcovství v

českých

médiích

Prezentace dárcovství v médiích
12 %
celostátní
deníky

4%
televize a
rozhlas
4%
ekonomické
časopisy

72%
regionální
tituly
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V roce 200 I zahájila nevládní nezisková organizace Transparency Intemational
ČR (TlC) projekt Viva Etika, jehož cílem je při spívat ke zvyšování transparentnosti

a ke kultivaci č eského podnikatelského pro střed í. V prosinci 2005 TIC zveřej n i l a
výzkumnou studii Etika podnik ánl," kterou pro ni na zakázku realizovala spo lečnost
GfK. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se zástupci podnikatelské sféry s tavěj í
k dodržov ání etických principů. Díl čím cílem bylo zmapovat protikorupčn í o patře ní
firem p ůsobic ích na českém trhu, zj istit názory manaže rů na aktuální situaci v Če ské
republice z hlediska korupce, jejich hodnocení vývoje a

případných změn

v tomto

tématu u nás. Celkem bylo provedeno 254 kompl etních ro zho vorů se zástupci čes kých
firem a 39 zástupci britských firem působících na
osoby na pozici

středního

čes ké m

trhu. Cílovou skupinou byly

managementu z firem s obratem nad 100 mil. Kč

ročně.

Z průzkumu vyplynulo, že prostředí v České republice spíše ztěžuje etické
podnikání. Uvedla to

také

přesvědčena

polovina

respondentů.

o tom, že zdejší podnikatelské

Manažeři pozitivně
respondentů

téměř

Více než třetina respondentů je však

pro středí umožňuj e

etické podnikání.

hodnotí mediální diskuze na téma etiky v podnikání.

Většina

považuje za užitečný také obecný apel na etiku podnikání.

2.3.4.1 Hlavní výstupy z výzkumu Etika podnikání

"Podnikatelská etika, to je stejný protim luv jako čestný politik, " iik áj eden můj
kolega. Já si to tedy nemyslím. A čkoli výsledky výzkumu, ktery jsm e v minulém podzimu
(2005) zadali GjK, nám říkají sp iš opak, že tomu tak skutečně j e. " (Adriana Krnáčová,

výkonná ředitelka Transparency lntemational Česká republika).
Z výsledků výzkumů vyplývá, že apel na etiku podnikáníje užitečný ; 93 procent
z ástupc ů firem se domnívá, že diskuze, ať již mediální (kdy jsou např. mediálně

Podrobné výsledky výzkumu Etika podnikání lze nalézt na webu TlC - viz w~b~~rafické údaje.
Transparency lntemational Česká republika vydala též příručku Etické přístupy k podnik án í.
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zveřej ně ny jednotlivé kauzy atd.), nebo jiné apely na etiku podnikání, jsou prospěšné
při boji proti korupci. Necelá polovina podnikatel ů si myslí, že podnikatelské prostředí

v ČR ztěžuje možnost podnikat eticky, aniž by byla ztracena konkurenceschopnost
firmy. Hlavní klíčové překážk y ve zlepšení etického podílu v prostředí ČR jsou
netransparentní legislativa, špatná vymahatelnost prá va a celková s p o leče nská
atmosféra (špatný příklad). Ovšem celkový trend v Č R, co se týče etičnosti
podnikatelsk ého prostředí, je zlepšující se. Při posuzování, zda je větší vina na straně
soukromého nebo veřejného sektoru, respondenti ozna čili za místo, kde častěj i dochází
ke korupčnímu jednání, státní sektor. Polovina jich o dpověd ě la , že soukromé firmy více
dodržují etická pravidla než spol ečnosti se státní nebo veřej nou úč ast í. Zdůvodňovali to
tím, že ve státním sektoru jsou

v eřejné

zakázky vypisovány v n eprůhl edné m procesu,

který dává prostor pro manipulaci. Další příč inou bylo i to, že na s traně státních nebo
veřej ných

polostátních firem je rozhodováno o
Spol e čno st

Z

fi nancích, které jsou

abstraktněj š í.

s nimi proto nenakládá jako výhradně se svými.

v ýrok ů

zástup c ů

čes kýc h

firem

zjišťujeme ,

v současné

době

je stav

podnikatelského prostředí v ČR takový, že korupční jednání představuj e určitou
možnost:

s kuteč no st,

že v očích

umožňuj e

a obchodním výsledkem,
jako risk.

Nicméně

podnikatelského
v ětší

manažeři

prostředí ,

není vždy přímá

mezi ztrátou reputace

chápat korupční jednání spíše jako příl eži tost než
shodují, že bude-li

pokračovat

trend zlepšování

tak to z dlouhodobého hlediska možná bude

bezprostřední

vliv na ztrátu profitu

ohrozit reputaci firmy,

nicmén ě

vě tš i ně případů

k ú spěchu podnikání jsou

tři :

a dodržování

spole čno sti.

reputace nemá

Dotazovaní se shodli ve

představovat

Prokázaná korupce sice

přímou

na tom, že

kvalita produktu, osobní

vazbu na postavení.

nejdůl e žitěj š í předpokl ady

síť kontaktů

a známostí

zákonů.

Jeden z klíčových
dělili

úmě ra

riziko. Pokud je tedy vůbec ztráta reputace hrozbou, pak spíše v budoucnu. Ztráta

reputace nemá
může

se

mana ž er ů

závěrů,

který vzešel z výzkumu, bylo to, že respondenti

korupci na tzv. špatnou a tzv. dobrou. Korupce byla posuzována podle

prospěšnosti pro firmu. Dobrá korupce je podle respond entů korupce, která zvýhodní

firmu, čili která zapříčiní to, že dotyčná firma získá zakázku. Naopak tzv. špatná
korupce firmu poškozuje. Jedná se o různé případy tunelování a účetních machinací,

35

kdy si pachatelé na úkor firmy přivl astní část fi nancí. Dobrá a špatná korupce vykazuje
i r ůznou míru přístupu k těmto fenoménům ze strany respondentů . U tzv. špatné
korupce bylo skoro sto procent odpovědí, že takovouto korupci je třeba sankcionovat,
ovšem s ohledem na závažnost. U tzv. dobré korupce se pro trestání vyslovilo jen
30 procent dotázaných. Zhruba 40 procent dotázaných by tento typ korupce, který
zvýhod ň uje firmu, netrestalo. Pro zhruba 30 procent to byl natolik závažný etický

problém, že nedokázali na tuto otázku odpovědět. Z výsled ků m ůžeme usuzovat,
že se korupční jednání v českém podnikatelském prostředí do jisté míry vyplat í,
že má cenu, nebot' rizika nejsou natolik výr azná, aby se jich firmy dokázaly
vyvarovat autokorekcL
Dalším důl e ži tým podtématem výzkumu bylo zj iš ťován í, na č í s traně je vě tš í
vina

případné ho ko rupčního

chování. Jestli je to na

žadatele zakázky. Za toho, kdo má více viny,
zadavatele; vina na
označilo

straně

straně

označilo

zadavatele zakázky, nebo
respond entů

54 procent

žadatele byla shledána ze 36 procent, 10 procent

vinu na obou stranách. V tomto

případě

je

potřeba

říct ,

žadate lů

že oblast

jak u zadavate lů , tak i žadate lů je samozřejmě spojenou nádobou, čili jeden bez druhého
se nemů že

ko rupčního

jednání dopustit.

N adp ol o v i ční větš i na po dn ikate lů

považuje za nezbytný

p ředpokl ad ú sp ěchu

v podnikání úzké kontakty na úředníky a politiky. Čtvrti na respondentů (25 procent)
o zn ačil a

porušování etických pravid el podnikání jako

předpoklad

ú sp ě chu

v podnikání , což je další z výrazně negativních zj ištění celého výzkumu. Čtvrti na
dotazovaných je celkem velký vzorek na výrok, že porušování etických pravidel
podnikání je jedním z předpokl adů
že na

úspěchy

úspěchu .

Osmnáct procent respondentů se domnívá,

v podnikání má vliv, v jaké politické

straně

jsou

členové

top

managementu.
V rámci výzkumu byla posuzována míra eti čnosti podnikatelského prostředí

ve starších zemích EU (evropská patnáctka) a nových zemích Unie. Česká republika
je hodnocena, co se týč e etičnosti podnikatelského prostředí jako horší než ve starších
č le nskýc h

zemích EU a lepší než v nových zemích EU. Umístěním zhruba uprostřed

tvoří Č R pomyslný most mezi západem a východem.
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3. PRAKTICKÁ ČÁS T

3.1 Metodologie

Abychom zj istili, jak je prezentován podnikatel v tisku, provedeme obsahovou
analýzu. Jako materiál k analýze zvolíme šest periodik, a to tak, aby výbě r obsahoval
deníky, týdeníky i mě s íčníky , vždy po jednom titulu ekonomicky zaměřené m a jednom
všeobecném. Z den íků se nabízí Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes, z týdeníků
zaměřených měs íčn íků

zvolíme Profit a Reflex. U odborných ekonomicky
ome zeněj ší , s tejně

tak není snadné nalézt vš eob ecně

periodicitou vychází
jež

při chází

předevš ím

specializované

zaměřený mě s íčn ík , neboť

časopisy .

Jako jedny z mála

výběr

je

s touto

mě s íčníků ,

v úvahu, jsou Komora.cz a Time in.

Rozsah základního souboru vymezíme i
se p ři analýze

zaměříme

čas ově.

U všech šesti periodik

na listopad 2006. Pokaždé zkoumáme č lánky z celého výtisku.

Vyhledávání lze urychlit pomocí vyhledávání na internetu (zvolíme vždy možnost
složitého vyhled á ván ů. " Vždy je však nutné dohledat každý výskyt i v tištěné verzi
kvůli kontrole správnosti a také z dů vodu přesnosti záznamu (rubrika, strana apod.)."

Nejprve provedeme kvantitativní analýzu. Pro
a možnost kdykoli dohledat požadovaný výskyt si
Pro

přehl ednost

zvolíme formu tabulky. Tabulku

periodicity: deníky, týdeníky,

měsíčníky .

účely pozděj ší

pořídíme

rozdělíme

kvantifikace

kódovací knihu.

na jednotlivé listy podle

Na zvláštní list budeme zaznamenávat také

výskyty z odborné literatury, beletrie a ostatních

zdrojů

včetně

internetových.

Metodologickou čisto tu tím příliš neporušíme, naopak obohatíme základní soubor
o zaj ímavá data. Do tabulky zaznamenáváme po sloupcích: název periodika, datum,
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Vyhledávat lze na serverech ihned.cz, mfdnes.cz, reflex.cz a profit.ez. Pro rychlejší vyhledávání v obou

měs íčn ících posloužily verze v .pdf (na www.komora.cz a v případě Time in přímo v jeho redakci).
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stra nu, rubriku, titulek, výraz, mlu vnické číslo, nej bliž ši slovo,4o autora a kontext. Volné

prozatím necháme sloupce nadepsané jako článek, ~Jíraz, kategorie, příznak,
2. kateg orie, hodnocení článku, hodnocení vyrazu a poznámka. Do posledního sloupce
věta budeme zaznamenávat větný výskyt daného výrazu s relevantním kontextem.

Z den ík ů zaznamenáme pouze výrazy podnikatelé, případně po dnikatelka/A)'.
V týdenících a měs íč nících si budeme všímat také synonym slova podnikatel. Podle
Slovníku českých synonym lze podnikatele nahradit slovem businessman č i byznysm en

(SČ S 200 1, s. 247). Podnikatele však nalezneme tamtéž také pod heslem obcho dník41
(SČ S 200 I, s. 202). Jako živnostník nebo so ukromnik se označuj e malý podnikatel
(tamtéž, s. 475). Do souboru zahrneme rovněž výrazy jako podnikatelská veiej nost,
p odnikatelská

sfé ra , podnikatelské subj ekty

či

dokonce podnikat elské kruhy ,

podnika telské lobby , majitel podniku nebo podnikatelsky rod. Výzkum nezahrnuje příli š
významově

vzdálená synonyma (př. rolníci) ani výrazy slovesné ( např. homonymum

podnikat ve smyslu ak tivně d ěl at) . Vynecháme též spojení typu ředi tel podniku, n ebo ť
se nemusí jednat ve všech příp ad ech o podnikatele a ani z kontextu to často nelze vyč ís t.

3.1.1 Podnikatel z pohledu jazykové a významové distinkce množství

Hned na

zač átku

bychom

měli

podnikat el obsahuje. Nejjednodušší
o podnik atele jednotlivce
kategorie, která
vždy

např.

děl ení

lze uvažovat podle toho, zda se jedná

o skupinu. Pomoci nám

vyjadřuje čís l o

přesně vyjadřuje

plurál apod.,

či

upozornit na významový rozptyl, které slovo

(singulár

či

samozřej mě m ůže

jazyková

plurál). Bohužel užité mluvnické

čís lo

ne

myšlené množství (jazykový singulár může znamenat sémantický

"Podnikatel se leckdy

nadře . ") . Prvotn ě

si budeme všímat, jak jsou

podnik atelé prezentováni, z těchto hledisek:

Aby byl rozsah každého souboru srovnatelný, zahrneme do výzkumného materiálu u ~ I adé fronty
..
Dnes i regionální mutace. U Hospod á řských novin budeme ana t~zovat pouze pražskou m~ta~l .
40 Nejbližším slovem rozumíme nejbližší slovo hodnotící, C itově zabarvené, expresrvru nebo Jinak
pro hodnocení relevantní.
41 expr. kšeftař, kšeftsman
39

38

A) podnikat el jako člověk - patří do rel ativně nové spo lečenské kategorie; je
prezento ván jako něc o exotického či navozuje představu jakési samozřej mos ti?
Je spojen s kladným nebo zápomým hodnocením ?
B) podnikatel jako skup ina - jsou podnikatel é prezentováni jako skupina,
se ktero u můžeme sympatizovat, nebo kterou je nutno pod e zřívat?

3.1.2 Významové kategorie

Pro potřeb y dalšího klasi fikování a také proto, abychom mohli u skutečnit hlubší
anal ýzu , si nyn í definujeme několi k kategorií, které co možná nejjednodušeji
a nej ob ecněji

vystihují

před st avo váni.

Kategorie zvo líme tak, abychom

medi álních
či

sdě len í

výpovědí

n ej čas těj š í

byli schopni co

situace, v nichž jsou
při

podnikate lé

další analýze obsahu konkrétních

n ejp řesn ěj i při řad i t

vlastní obsah jednotlivých

SCH ÉM A I - podnikatel jako jednotlivec:

1. podnikatel jako profese:
běžná

práce

b) něco výj imečného
2. podnikatel j ako zdroj financí, investor
3. napojení na politiku (lobbista), mocenské vztahy, stře t záj mů
4. podnikatel jako mecenáš, vztah k:
a)

č lánků

k dané kategorii (pokud možno je n jedné, hlavní). Seznam kategorií

viz následující schémata:

a)

nejčastěji

umění

b) vzdělání nebo vědě
c) charitě (nadace)
5 . podnikatel a jeho vztah ke sportu:
a) sportovní sponzor
b) sportovní vlastník (maj itel klubu, jeho šéf apod.)
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6. podnikatel a zákon:
a) porušování zákona (odsouzení, nekalé obohacování, tunelování)
b) vyšetřování (podezření, obvinění) , zatčení, vazba
c) špatná legislativa
7. podnikatel jako
8.

úpl a tká ř,

korupc e

s o utěž , žebříčky , oc en ění

9. hodnocení:
a) podnikatelského prostředí podnikatelem
b) samotného podnikatele
10. podnikatel jako

obět' :

a) vraždy (zmizení, únosu)
b) poražený při sporu (nebo b e zdů vodn ě nařčený apod.)
c) žalovaný č i žalobce (soudí se o peníze)

SCHÉMA 2 - podnikatelé jako skupina:

A. povolání:
I. podnikatel jako profese č i ve výč tu: politikové, podnikatelé, lékaři
2. organizovaní do svazu č i profesního sdružení
B. snaha podnikateltl financovat nebo si vydě lat

C. snaha podnikatelů

ovlivňovat;

D. snaha podnikatelů

přispívat,

I.

umění

2.

vzdělání

vazby na politiku nebo závislost na politice

podporovat:

3. charitu (nadace)
E. podpora sportu:
1.

sponzoři

2. vlastníci
F. podnikatelé a zákon:
I. porušování zákona (nekalé obohacování, tunelování)
2.

vyšetřování
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3. špatná legislativa
G. snaha podnikatel ů se obohatit, korupce
H.

so u těž , žeb říčky ,

I.

hodnocení:

hodnocení

I. podnikatelského pro s tředí obecně
2. samotných p odnikatel ů
1. popis situace nebo postavení podnikatel ů:

I. povinnosti
2. informace (rady, informace o existujících podporách apod. )
3. podnikatelé ve sporu (prostředníci , o běti)

Čl enění na sg.lpI. splývá, protože (jak už bylo uvedeno) mluvnické číslo nemusí
odpovídat věcné pluralitě/singularitě. Z tohoto důvodu v kódovací knize označ ujeme
kurzívou sémantický singulár/plurál (.~g./ pl.). Seznam kategorií lze dále č lenit podle
hodnot, jaké daný klasifikační stupeň nabývá (kladný, neutrální, záporný), viz tabulka 3.
Vybírat proto budeme především informace, kde je něj aké hodnocení (např. zásluhou
podnikatel ů

vs. podnikatelé patii mezi nejv ět ši dlužníJ..y ). Zaznamenávat tedy budeme

kategorie jednak z věcného hlediska (podnikatel), jednak z hodnotícího (vydři duch
apod.).

Tabulka 3

informace o existujících podporách, sympatie, pozitivní vnímání

+

podnikatelů ,

podnikání jako výj i mečná profese, náročná ,

užitečná (n apř.

l eč

podnikatelé jsou utiskováni, necítí podporu apod.)

podnikání jako obyčejná profese, rutina, není o co stát (ne přímo
O

nežádoucí nebo špatné), popis situace nebo stavu (např. mají
minimum informací o podporách apod.)

-

podnikatel jako darebák a tunel ář, záporný či lhostejný vztah
podnikatelů

k podporám EU (vzpírají se, neexistují předp i sy apod.)
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Hlavní výzkumnou jednotkou je článek, neboť je jasně definovatelný a dovoluje
pracovat s textem jako celkem. Č lánek lze dále klasifikovat na jednotlivé relevantní
výskyty. Tím, že nezkoumáme prvotně menší jednotky, se vyvarujeme toho, že bychom
zkoumali nepodstatné výskyty a nechali se unést neznalostí kontextu a smyslu celku.
Proměnná totiž může záviset na zcela vněj ší záležitosti, a sice kolikrát se v textu opakují

prvky s toutéž sémantickou platností.
Každý článek , v němž se vyskytuje slovo podnikatel nebo příslušné
synonymum , zaznamenáme do kódovací knihy (viz výše popis jednotlivých s lo u pc ů ) .
Dále určíme , do které kategorie spadá jak celý text (sloupec č lánek) , tak i každý v něm
se vyskytuj ící výraz (sloupec výraz). Podle nejbližšího slova ohodnotíme výraz
na stupnici +/0/-. Podle kontextu ohodnotíme č lánek na stupnici +/0/- (viz tabulka
výše). Č lánek, v němž se vyskytuje více relevantních výrazů , ohodnotíme vždy pouze
jednou. V rámci jednoho č lán ku mů žeme zaznamenat i více výs kytů ; pak kódujeme
všechny relevantní. Za relevantní výskyt považujeme každou kategorii, jež dosud
nebyla

zmíněna

v daném

č lánku. V ícečetné

výskyty do výzkumu zahrneme již proto,

že taková je jazyková tradice. Ta, na rozdíl od sociologické tradice pracující s textovými
soubory , zkoumá výskyty poměrně

čas to .

Navíc tím soubor dat obohatíme o

s ubtilněj ší

jednotky, což nám umožní jeho d etailněj ší rozbor a popis.
Třetí

kategorie uvedená v kódovací knize je pomocná, odráží v sobě

širší kontext (historii

případu

výzkumu , slouží pro

účely

frazémům ,

expresivním

nejčastěj i

apod.) Tato data nejsou zahrnuta do kvantitativního

kvalitativního popisu. Zvláštní

výrazům,

metaforám,

zřete l

budeme

nep římým vyjádřením

věnovat

a podobným

jazykovým zvláštnostem, ale také titulkům, popiskám fotografií aj.
Ke každému typu listu (deníky, týdeníky,
knize celkem

pět

mě s íčn íky)

tabulek. První tabulka ukazuje celkový

sestavíme v kódovací

počet článků,

kvantifikuje

jednotlivé kategorie a obsahuje také hodnotový údaj (viz výše tabulka 3). Další
tabulky jsou

podrobněj š í

a zahrnují kromě

údaj ů

d vě

o č lánku také hodnotící výrazy. První

z nich shrnuje údaje, v nichž se hovoří o podnikateli jako jednotlivci, druhá zahrnuje
informace o podnikatelích jako sociální s ku p ině. Poslední dvě tabulky kvantifikují
podnikatele v obsahu vzorku konkrétního periodika. Takto sestavíme pět tabulek
pro deníky , týdeníky i měsíčníky.
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Podobně sestavíme i dalších pět souhrnných tabulek, které zahrnou dohromady

data jak z deníků, tak i z týdeníků a měsíčníků. Tyto tabulky budou opět obsahovat:
I. celkový poč et č lá nků, kvantifikace kategorií a hodnotové údaje (+; O; _);
2. počet článků a poč et hodnotících výrazů pro podnikatele jako jednotlivce;
3. počet článků a počet hodnotících výrazů pro podnikatele jako skupinu;
4. celkový počet článků, kvantifikace kategorií a hodnotové údaje v odborných
ekonomických periodikách;
5. celkový počet č lá nk ů , kvantifikace kategorií a hodnotové údaje ve všeobecných
periodikách.

3.2 Kategoriální analýza podnikatele

Obraz podnikatele v tisku provedeme na zák l adě souboru dat obsažených
v kódovací

knize. K vyj as ně ní kvantitativního výzkumu nejprve ( kval i tat ivně)

zhodnotíme, jak média prezentují podnikatele podle zařaze n í do sociálních kategorií.

3.2.1 Podnikatel jako profese

"Pokud se podnikatel dostane do soukolí lumpáren, j e 10 hned v tisku
z verejň o v á n o,

kdežto o

n ějakém

noviny nepotiebuji. Tím vzniká

pracovitém nezaj ímavém chlapíkovi se nepiše - to
nepom ěr

a slovo podnikatel se nahrazuj e slovem

podvodník a zloděj. " 42

Kategorie prezentující podnikatele z hlediska profese může nabývat dvou poloh:
podnikání jako

b ěžné zaměstnání

a podnikání jako

ně co výj i mečného .

Jako

b ěžný

podnikatel je tento obyčejně představen tím, jaké výrobky nebo služby nabízí:
" Podnikatel David Rácz z Mrákova u Domažlic lidem nabízí možnost vyzkoušet si set-
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Mladá fronta Dnes 18. ll. 2006, s. 13
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top box, pokud si nej sou j isti, že na j ejich ůzem i bude dostate čny signál. " (MF Dnes

I. II. 2006, s. C2). Představeny jsou také jeho provozní starosti "Tam později
p odnikatel pie vedl svo u pro vozovnu a sklad" (MF Dnes 10. II . 2006, s. CI), líčena je

každodennost profese a charakter práce " Na nedostatek práce si nem ů že stěžovat
ani karlovarsky podnikatel Tomáš Suchan. Jeho jirma se hlavně specializl/je na klidové
práce v hotelech a dalších podnicích. " (MF Dnes 22. II ., s. C3).

Kategorie prezentující podnikání jako cosi výjimečného líčí bud' podnikání jako
výjimečný počin, nebo ukazuj e podnikatele jako někoho zvláštního. " Dalším velkym
"koněm" j e pro něj windsurfing. Ten honí podnikatele po vodních hladinách

od J es enické piehrady u Chebu pies Balt až po moie obklopující Apeninsky
poloostrov. " (HN 6. ll. 2006, s. 26). Někdy podnikatel provozuje i jinou netrad iční
činnost, v důsledku čehož je i jeho podnikání výjimečné. " Závodník a podnikat el:
Uzákonění z imních gum neni nutn é, ale jejich užíváníj e velmi dobré. " (fotopopiska, MF

Dnes, 24. ll . 2006, s. A IO). Často je povolání podnikatele výjimečné už tím,
že podnikatel vlastní

určitý

majetek nebo jistý vysoký

finanč ní

obnos: " ...druhou

p ůlku

(televize Prima) drží podnikatel Ivan Zach a jeho dvě kolegyn ě. " (MF Dnes 27. I I.

2006, s. E1).

3.2.2 Podnikatel a finance, investor

" Podn ikatelé se stále bojí investovat do vzdělání a znalostí, do internetu
a telekomunikací, do světových technologií, do nových metod a syst ém ů - bojí se.
že se jim investice nevrátí. Raději vrazí všechny peníze do zásob a budov, najmou
s i neschopné lidi a čekají, až za nimi někdo piijde, až sije někdo najde. " 43

Podnikatel jako investor je

líčen

spíše z perspektivy toho, kdo

n ěco

kupuje,

než někoho , kdo by své prostředky vkládal ve pro spěch nejisté věci . Podnikatel tedy
není zobrazen jako někdo , kdo investuje, ale ten, kdo získá něj akou zakázku: "TN
čtvrtiny všech zakázek od státní firmy Lesy ČR m ů že získat jediný podnikatel -
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Jan Mičánek." (HN 22. ll. 2006 , s. 16). Když už se podnikatel chystá rozjet nějaký

projekt, většino u naráží na legislativní bariéry nebo na odpor veřejnosti: .. Klub
Za staro u Prahu odmítá vybudová ní pěší zóny na náplavce u Hilgertovy cihelny, kterou
plánuje podnikatel a vydavatel Sebastian Pawlowski, "

(H

14. ll. 2006, s. 5).

Zdůrazňována je také vidina úspěchu nebo vlastního prospěc hu : .. Ted chce (podnikatel)
usp ět s autodromem. " (MF

Dnes 2. ll. 2006, eS).

3.2.3 Podnikatel a politika

Spjatost podnikatelů s politikou je nej č astěji založena na p římýc h kontaktech
podnikatelů

s politiky: .Piedvedl to

včera ministr fi nanci Vlastimil

Tlusty (ODS), ktery

oznámil, že brzy mají vyjít na světlo j eho údaj né kontakty s podnikatelem Tomášem
Pitrem . " (HN 3. ll . 2006, s. 5). Vazba

podni kate lů

na politiku je málokdy

líč ena

jako

střet zájmů. Č astá je "prostupnost" obou světů, tedy světa podnikání i politiky. Objevuj í

se však také výjimky: " Podnikatel Michal Korty š z Litomyšle,
z

ničeho

vybudoval firmu se

Litomy šle zvolilo

včera

čtyiiceti zaměstnanci,

vyučený

elektrik ái, ktery

opou šti svoji práci. Zastupitelstvo

tohot o lídra ODS novým starostou. .. (MF Dnes 1. II. 2006 ,

s. Cl).

3.2.4 Podnikatel jako mecenáš

" Mecenášství se v první polovině 90. let rodilo společně s majetky prvních
českych podnikatelů. Není žádným tajemstvím, že jm ění n ěkterych dnes nejbohatších

Cechzi často vznikalo v bolestech a ne zcela košer cestou. Ale ani to není novinka.
Příběh am erického mecenáše Johna D. Rockefell era je plny gangsterských metod

a šp ina výc h intrik. Na ně si ale dneska nikdo nevzpome ne, protože vše piekryl zelený
prach am erických dolarů.
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Na první pohled j ednoznačně pozitivní téma, jakým se mecenášství zdá být.
j e v tisku prezentováno jako cosi podezřel ého : "Podobné rozpory pronásledovaly i dnes
nejbohat šlho muže v zemi a vyzn amn éhn mecen áše Petra Kellnera. Začátky byvalého
dealera kopírek j sou plné kontakt ů na podeziel é lidi, podezření z úplatkářství
a nekompromisního

hájení

vlastního

kusu

rychle porcovan ého koláče.

Dnes

už se "bezoh ledný dravec " změnil v " solidního podnikatele " a nikdo necítí potřebu
mu j eho divoké začátky piipominat. Kellnerova současnost j e plná projevil dobré v ůle,

podpory a altruismu. " (Time in 3/2006 , s. 19).

Sponzorství, mecenášství a charitu podnikatelů média vskutku

nijak

neglorifikují. Zdá se, jako by dokonce ani neexistovala. Vztah po dnikatelů k umění
je založen bud' na zálibě v pořizování drahých d ěl , nebo ve s tavěn í okázalých budov:
" Devadesát devět procent své ho života nyn í trávím na Praze-vychod jak v Dřevčicích.
tak v Zápech. Piespat j ezdím do pražské Krče, " říká podnikatel (ktery pie budo val ruinu
na goticko u tvrz a pro vozuj e v ní nyní stiedov éky zájezdní hostinec - MF Dnes 10. II.

2006, s. C4).
Někdy

je vztah

podnikatelů

k umění a

kultuře líč e n vesměs záporně:

" První

velkou ránu mu zasadil až podnikatel, ktery zámek zprivatizoval, ale neužíval. Když
se propadly stropy v jídelně, nechal to tak, " líčí starosta Bra vantic Ivo Ko čiš s tím,
že podnikatel pak zkrachoval ... (MF Dnes 15. ll. 2006, s. C4). Téměř se nevyskytují

zmínky o podnikatelích podporujících

vzdělání

nebo

vě du .

Podporovat

vzdě lání

si mohou dovolit opravdu jen ti nejbohatší z podnikatel ů : " Podnikatel nes tojí
o medializaci, jeho fotografie pocházejí z ročenek PPF. Má vilu ve Vraném
nad Vlta vou, srub v Alpách, létá letadlem Gulfstream 650. S druhou manželkou
Renatou, se kt erou má tii dcery, založili Nadaci Educa a postavili internátní gymnázium
v Babicích. Tietina žáků platí školné, zbytku ho hradí nadace. " (MF Dnes 18. II . 2006,

s. A3).

Vzácné je zobrazení podnikatelů jako ochránců přírody a š iři telů osvěty:
"Z vyděšeného kluka vyrostl úspěšný podnikatel ( ..) Vydělal dost peněz, aby mohl roku
1908 (..) zřídit ráj pro ptáky. (..) Majitel a mecenáš rezervace zároveň prováděl
zanícenou mezinárodní osvětu k ochraně ptactva. (..) Jak o ochránce přírody dosáhl
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věhlasu i v zahraničí. Dočkal se iady čestných uznání ze strany několika evropskych
st át ů a desítek různych spo lkli, institucí a univerzit." (MF Dnes 20. 11 .2006, s. D4).

Spíše než jako š iřite lé vzdělání a osvěty jsou podnikatelé zobrazováni jako
propagátoři technických novinek: "Pokud jedou povolenou rychlosti, naskočí jim
ze lená . Pokud ne, musí zas tavi t a chvíli na ni čekat," vysvětli! podnikatel princip
(novéh o s emaforu, ktery má ochránit chodce - MF Dnes 14. ll . 2006, s. C2). Zřízení

nadací a charitativní č i nnos t podnikatel ů jako by ani neexistovala, až na výjimky:
"Sdružení j e také j edním ze zakladatel ů centra KoCeRo. j ehož činnost nyn í z většiny
hradí pra žsky podnikatel Pa vel Hurda. V budoucnu chce centrum většinu svych akt ivit
finan covat z gran tů Evropské unie. " (MF Dnes 23. II . 2006, s. C4).

3.2.5 Podnikatel a sport
" ...p odnikatel je (pro sportovní fanoušky) t ém éi cosi j ako b ů h. " 45

Vztah

podnikatel ů

ke sportu se

často

odvíjí od vlastnictví sportovního klubu.

" Hradišťský podnikatel Ivo Valenta, předchozí majitel fo tbalového klubu

1.

Fe

Slovácko, se postavil za současné vlastníky prvoligového tymu." (MF Dnes IO. l l.

2006, s. CI). Podnikatelé sportovní klub
sportovnímu týmu

alespoň

(č i

podíl v něm) bud' vlastní, nebo

něj akému

šéfují. "Sportovní podnikatel a neoficiální šéf Banlku

Ostrava Tomáš Petera chce inicio vat zásadní zm ěny v první fo tbalové lize." (HN 27. ll .

2006, s. 12). Sportovní sponzorství jako takové je medializováno mnohem

mén ě :

" Vždycky se najde n éj aky podnikatel, ktery si na dres těch dětí dá svoji značku. A nen í
to pro j eh o reklamu, ale proto, že tam n ěkoho má a má fotbal rád. " (MF Dnes 2. I I.

2006, s. C6). Jak v podnikání, tak i ve sportu jsou důl eži té

některé

vlastnosti, jako je

ambicióznost, vysoké nasazení a dodržování pravidel: "Ambice šéfa druh oligovych
fotbalist ů j sou o becně známé. Úspěšný podnikatel nemá rád

porážky a od

vyžaduje dodržování sjednaných pravidel. " (MF Dnes 15. ll. 2006, s. D6).

hr á č ů

oviny

zobrazuj í také jistou propojenost sportovního prostředí, svě ta podnikání a podsvětí:
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MF Dnes 15. ll. 2006, s. DI
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" Včerejš í zatčen í p odnikat ele ale podle něj bude mít pro město dalekosáhlé důsledky.
V prvé řadě bude mít zatčení neblahý vliv na f otbalový oddíl Marila Piibram a na další
provozování kulturního domu. Na druhou stranu ale konečně dojde k přetrhání celé
řady vazeb, které negativně ovlivlwjí atmosféru a dění v Pi ibrami," uvedl zdroj

z blízkéh o oko lí Jar oslava Starky. (MF Dnes 15. l l. 2006, s. CI). Ze všech sportů, které

jsou podnikatelům vlastní, vede j ednoznačně fotbal. Fotbaloví bossové jsou témě ř
nadlidé: " Spousta lidí

z českého f otbalu mluví o Starkovi s úctou. Dvojnásobné to pak

platí v Piib rami: pro ni j e podnikatel t ém éi cosi j ako b ůh. Alespoň v tom smyslu, že
bez něj by prvoligová Piibram asi neexistovala. " (MF Dnes 15. II . 2006, s. DI).

3.2.6 Podnikatel a zákon
" Trestn í odpovědnost firem j e totiž v zemi málem tabu. " 46

Vztah

podnikatelů

Podnikatelé jsou totiž jak

a zákona tvoří v tisku velikou kategorii, ne-Ii
obě ti

referují o kauzách ve stádiu

vů bec n ej v ět š í.

špatné legislativy, tak sami porušuj í zákon. Média čas to
vyšetřování : "Zůstal o

ale jen u

s l i bů

- podnikatel

s agenturou už ani nekomunikuj e, ČKA nezná místo jeho pobytu." Podnikatelé páchaj í
spol ečnou trestnou činnost: " Podle zjištění právn íků ČKA mu pi i tom pomáhali

(podnikatel) Skoi epa a p odnikatel František Savov. " (HN 2. ll . 2006, s. 1).

Jen málokterý podnikatel je

skutečně

odsouzen, a pokud ano, spravedlnosti to

trvá několik let: " Ludvík li/čák - bývalý poručík StB, dnes podnikatel. V pátek 17.
listopadu 1989 pod krycim jménem Milan Růži čka předstíral na studentské demonstraci
na Náro dní třídě mrtvého studenta. Soud ho v roce 1995 odsoudil na 18 m ěs íc ů
za zne už ívání pravomo cí veřejného činitele. "(MF Dnes 15. ll. 2006, s. C3).

Podnikatelé jsou často obětí porušení zákona i sami zákony překračují : .P ati il
mezi blízké přátele většiny pražských podnikatelů, kteří byli v posledních deseti letech

46

H ospodářské noviny 24. I I. 2006, s. 4
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zavražděn i. Mládí v komunismu si piili š neužil, má za sebou dlo uhy poby t ve vězení

za majetkovo u trestn ou činnost." (MF Dnes 15. ll. 2006, s. A3).

Výjimkou není napadání podni katelů mezi sebou navzájem: ..Podle lidí, ktei!
podrobně znaj i obvinění, vyplýv á z novych vypov ědl i motiv, proč podnikatel nechal
Krej čiiova otce (otce p odnikatele Radovana Krej čiie} unést. Chtěl ho podle nich použít

jako p áku k vydírá ní jeho syna, u kterého měl v té době stomilionovy dluh. .. (MF Dnes

16.11.2006,s.AI ).
Zvláštní subkategorií v rámci kategorie "Podnikatel a zákon" je střet podnikatele
se zákonem ve smyslu špatné legislativy - podnikatel naráží na legislativní bariéry:
"A le i v již schválené norm ě jsme na šli změn u, které si sice zatím téměř nikdo nevšiml,
pie sto od ledna zamo tá hlavu nej ednomu podnikateli." (Profit 45/2006 , s. 3), nebo

je legislativními normami zahlcen. HN: Co byste ve svém oboru

nejraději změn il,

kdybyste mohl? - " Určitě bych se zam ěiil na legislativu, která j e v oboru kosm etiky
a po travních doplňkzl značně komplikovaná, nepiehledn á a často i rozporná, na víc
se neust ále

m ění ."

Zvláštním
(ač

(HN 20. ll . 2006, s. 27).
případem

je stav, kdy podnikatelé na špatné

mezeru v záko ně sami uznávají): "Ke krit izovan é praxi

podn ikajících v hazardu

kv ů li

nižším

odvodům peněz

na prospěšn é

l egi sl ati vě

profitují

rozdělování
účely se

firem

podnikatel

Miloš Vajner ž ivě hlásí ." (HN 9. 11 .2006, s. 6).

3.2.7 Podnikatel a korupce

.Bohaty člo věk jako by se nám musel za své peníze "zodpovídat ". Ale co j e
sakra komu do toho , kolik kdo vydělal a utratil, když j ediný, kdo má právo ptát se,
tj. orgá ny činné v trestním ii zeni, mlčí. " 47

Korupce a úplatkářství podnikatelů není zdaleka tak časté, jak bychom mohli
v mediálním diskurzu očekávat. Málokdy jsou tyto "špinavosti" pojmenovány přímo
a ve spojení se jménem konkrétního podnikatele. Avšak existují výjimky: " Posledním
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člo věkem, ktery hrál v kauze velmi významnou roli, j e býval)í novin ái a podnikatel Aleš
Vébr. Vébrovi se diky zku šenostem s fu ngov ánim ministerstev a také členství v ČSSD
podaiilo do skup inky proniknout. Měl v ní mít na starosti "špinavou práci " _ no šeni
úplatk ů, zajišťov án i kontakt ů s různymi úiedniky." (MF Dnes 3. II . 2006, s. C4).

Častěj i se setkáváme s touto kategorií v rámci vyšetřování: .Pi lpadem ztracené
půlmiliardy - motivy i editele Sika, rolí podnikatele Skořepy i odpovědností lidí

z agentur - se zabý vá protikorupční policie. " (MF Dnes 2. II . 2006, s. BI ). Korupčn í
prostředí se objevuje rovněž v souvislosti s politikou: " Přá la bych si neplatnost voleb.

Kdyby ze zákona mohly být volby nové, v éiim, že už by k nim voliči SMM v takovém
množství nepiišli. Pokud by ovšem pan Zelenka (podnikatel, ktery stál za kampaní SMA,f
a muž, ktery prohlašuje, že j e nyní radn ím - pozn. red.) nevymyslel jiny, méně okaty
druh uplácení. " (MF Dnes 14. ll. 2006, s. C4).

3.2.8 Podnikatel a ocenění, soutěže, žebříčky
"A bych mohl vydělávat, musím někdy i prodělat, " vysvětluje Sivek, ktery
v letošním ro ce obdržel ceny Osobnost cestovního ruchu, Hoteliér roku v kategorii
hot elový ch ietězc ů, Manažer odvětví cestovního ruchu a Podnikatel roku v oboru
služeb. "
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Žebříčkům a oceněním podnikatelů poskytují daleko více prostoru odborná

periodika.
o těchto

Hospodářské

soutěžích

nejednou musí

se

většinou

obětovat

V listopadu 2006 tak

některým věnují třeba

noviny

podnikání

ozna čuje

za

celou dvoustranu. V č láncích
něco náro čného , čemu člověk

nejen své pohodlí, ale i kus svého soukromí a rodinného štěs t í.

např.

v

článku

nazvaném 25

nej významn ěj š ích

žen

českého

byznysu otiskly: " Generální ieditelka a zakladatelka rodinné telekom un ikační firmy
Gity Olga Girstlová (1960) od začátku podnikatelské kari éry tvrdí, že se snaží skloubit
roli podnikatelky, matky a manželky. " (HN 23. ll. 2006, s. 19). K ocenění se pak
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do tyčný/á dopracuje jen tvrdou disciplínou: .i ''Jsem přísná šéfka." říká o obě

=na.

která pied šes ti lety piijala od světové asociace podnikatel ů titul J douci podnikat Ika
s věta . ':

(HN 23. ll. 2006, s. 18).
Tato kategorie se však, i když v menší míře, vyskytuje i ve v obecných

periodikách. Podnikatel je zde prezentován z perspektivy svých četných úspěc hu. ov cm
jako někdo , kdo si své renomé musel vydobýt postupně a často ho provázely ne ú pčchy:
" Jeho ces ta za úspěchem však byla protkána iadou odboček. které se ukázaly jako
neprůchodn é . (. ..) Podnikatelské nebe j e však plné turbulencí. To. co se zpočá tku m ů že

j evit jako hodně dobrá investice, se nakonec ukáže málo efe ktivní. (...) Poku d vás
prodělečný podnik nezabije, potom vás posílí... " (MF Dnes 23. ll . 2006. s. E2).

3.2.9 Podnikatel a hodnocení
" Ukazuje, že ex istuje Pan podnikatel ba ťo vsk ého stiihu, že existuje firemní
hrdost, ukazuj e, že j e normální mít rád svou práci a že kapitalismus neni sprosté slovo.
ale to nej lepši, co mohlo vás či vaši firmu potkat. " 49

Nejčastěji

všechny

č lánky

se vyskytující kategorie nazvaná podnikatel a hodnocení zahrnuje

a výroky, v nichž je obsaženo podnikatelovo hodnocení. Podnikatel

hodnotí podnikatelské prostředí: .. Posílení kursu koruny
piipravi letos firmy sdružené v Asociaci

export ér ů

podmínek pro podnikání

často

euru a americkému dolaru

o několik miliard korun, i ekl k tomu

prezident asocia ce a podnikatel JíN Grund. " (H
pro středí č i

v ů či

29. ll. 2006, s. 22). Hodnocení

odráží podnikatelovy potíže: .. Tě žko pak

ve městě něco sponzorovat, když nevyděláte. " i ik á podnikatel. " (H

27. ll. 2006.

s. 26). Podnikatel je velmi často také sám hodnocen: .. Svědek Hrdlička ve vé V)'pO\ édi
uvádí, že se všec hno podstatné o únosu dozvěděl

I'

roce 2003 od podnikatele Petra

Šebesty . (. ..) No toricky podvodník Šebesta v té době pracoval j ako 'pravce rekreačního
stiediska Vystrkov u Orlické přehrady a dobře se znal se všemi z ú častn ěnymi. " ( 1F

Dnes 22. ll . 2006, s. Al ).
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3.2 .10 Pod nikatel jako

obět'

"Podnikatel je dnes fa ckovací panák, a když je okraden, do. tane se mu knii ci
rady: dejte to k soudu . " 50

Kategorie prezentuje podnikatele jako o běť vraždy, popřípadě zmizení či úno u.
Sám postižený je často do kauzy .n amo č en ý " , na svém případu i tudíž ne e jis tý podíl
viny: " Po so botní no čni akci byli všichni tři pachatelé úterni vraždy ..podnikatele" Jána
Kubtš áka, j edno ho z nejbrutáln ějš ích čin ů posledních let, zat čen i." (Jedná se o policejní
zásah proti vrahů m podvodného obchodníka s topnými oleji - Lidové noviny 20. l l .
2006, s. 8). Toto je prezentováno ale i naopak; noviny líčí pachatele zároveň v roli
o bět i :

.. Na podnikatele jeden áctk..r át vystielil najemny vrah (mezititulek) ...Starka se ale

objev il i na s tran ě poškozenych. Měl ho údajn ě vydírat šestičlenny gang vymahač ů
dluh ů .

" (MF Dnes 15. ll. 2006, s. C3).

Podnikatel
oklamaným,

m ůže

obětí

být ovšem také

b ezd ůvo dn ě nařčeným č i obětí

v jiném smyslu; pokud se stane

např.

sporu apod.: .. V útery fo nd podle serveru

vy hrá l ph s podnikatelem Karl em Wim étalem o pozemky na Chebsku. "(H

2. ll.

2006, s. 6). Spory to mohou být politické: "SvorsJ..}í podnikat el se ale odvolává na to,
že se stal

obětí

vnitrostranicky ch

p ůtek

mezi

dvěma

frakcemi

uvnitř

Stran) zelenych

v Lib ereckém kraji. " (MF Dnes 7. ll. 2006, s. Cl l). Podnikatel bývá častou obětí

majetkové trestné

či n nos ti ,

loupeže aj.:

"Podobně přiš el před měsícem

podnikatel v táborské Fiignerov ě ulici." (MF Dnes 14. ll. 2006, . CI ).
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o p níze

3.2.11 Popis situace a postavení podnikat el ů
.. Podnikatel ům přeci stát nic negarantuj e, nemaji ::ádn); minimální obrat
ani zisk. Pro erár jsou to dojné krávy, na které stát pien áši náklady na sociální
po Iitik
in 'u. .. 51

Kategorie zahrnuje podnikatele a jejich povinnosti. Tyto jsou líčeny z hlediska
těžkostí , které podnikatelé mají: ..Návst ěva provozovatele nebo maj itele vozidla

podléhajícího povinnosti platby mytn ého zabere podnikateli néjaky čas, aby se j eho
vozidlo zareg istrovalo pro piiděleni tzv. OEUjednotky. " (Komora.cz 111 2006, s. 33).
Někdy obsahují též popis nebo postup, jak se s povinnostmi vyrovnat: .. Takže naučit

se podnikat tak, aby nám vláda toho moc nemohla ukrást, naučit se žít tak. abychom
byli na vládě zcela nezávislí a o nic se ji nemuset prosit a brát ji jako piirozen ého

nepiitele a nevyhnutelné zlo. " (Time in 912006, s. 66).

Další subkategorií jsou podnikatelské podpory: ..Tiskovina má formu adresáře
a dostala v n ěm prostor každá firma, provozovna či podnikatel. kteří projevili zájem."

(MF Dnes 4. ll. 2006, s. C2). Podnikatelé, zejména začínající , do távají v ti ku také
informace a rady do podnikání: " Pro začínající internetové podnikatele je lekce,

plynoucí z koupě stránek pro sdílení internetových videí )'ou Tube společností Google
za 1,65 miliardy
jifirm ě větší!"

dolar ů , jednoznačná.

(Time in 112007, s. 70).

Okrajová kategorie

znázorňuj e

a asociací: "Také Asociace malých a
účinnosti zákona

51

Vytvoite reálnou. f ungující firmu a prodejte

podnikatele sdružené do podnikatelských svaz
středních

podnikli a živnostnik ů žádá odklad

o dva roky a j eho zásadní změny. " (Profi t 46/2006, . 26).

Profit 13. ll. 2006, s. 3
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3.3 Komparativní textová analýza
V této kapitole provedeme komparaci vybraných zpravodajských č lánkl)
z ekonomického a všeobecného periodika. V pol ovin ě listopadu 2006 se české noviny
věnova ly
přin e sl y

kauze za tčení příbramského podnikatele Jaroslava Starky. Informaci o za tče ní
15. II. 2006 jak H o spodářs k é noviny, tak Mladá fronta Dnes. Zatímco Mladá

fronta v ěno val a události znač no u část své titulní strany, Ho spodářsk é noviny ji na první
s traně

otiskly jen jako popisku pod fotografií (viz příl ohy na konci této práce).
Fotografie v \-IN znázorň uje z mírného podhledu polocelek podnikatele Starky

v hledišti stadionu. Fotopopiska HN je

poněkud

delší, formálními znaky (bez ohledu

na grafické zpracování) spíše při pomíná titulek s perexem. Titulek Starku zatkla policie
je věc ný,

s truč ný,

b ezpříznako vý.

První

vě ta

obsahuje

zpravodaj ské otázky KDO, KDY, CO, KOHO (Policie

odpověd i
včera

na základní

zadržela majitele

f otb alového klubu Mari la Piibram Jaroslava Starku a dalších šest mu ž ů) . V druhé větě

najdeme doplňující informace; odpověď na otázku PRO Č (Všichni j sou podezieli.
že "nechali zm izet" otce uprchlého podnikatele Radovana
taktéž obsahují
údajn ě

doplňující

j e nyní ukryto na nezn ámém

místě.

Oběť podle

prostředky ,

B yť

tři vě ty

čtyim i

policie únos nepie žila a

Starka byl v minulosti podezrely i z únosu

zkrachovalé Union banky Giuseppe Roselliho) .

stopro c entně

Poslední

informace a KONTEXT (Pachatelé ho pied

un esli a nutili ho zaplatit sy novy dluhy .

v něm zaj ímavé lexikální

Krej člie) .

lety
tělo

ředitele

je to velmi krátký text, najdeme

jež prozrazují, že dané informace nemusí být

pravdivé, ale autor se jimi zbavuje

odpovědnosti .

apř.

adjektivum

podezreli pouze naznačuj e možné obv ině ní , eufemismus " nechali zmizet" zm ě kčuj e

prosté

podezření

z vraždy

či

únosu

s následkem

smrti,

přís lovce

údajn ě

je tzv. modalizátor, výraz odstupu, jímž se autor "vylhává" z o dpově dnos ti. Autor
se odvolává na policii jako zdroj informace, která nás však nechává na pochybách (tělo
j e nyní ukryto na neznám ém m ístě). Za povšimnutí stojí rovněž pasivní konstrukce (tělo
j e UÁ-7ytO) .

Mladá fronta Dnes otiskla na titulní s traně kromě rozsáhlého č lánku také
fotografii (jej ím autorem je Michal

Rů ži čka).
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Na obrázku je v popředí rušné ulice

s parkujícími vozy maskovaný muž s vysílačkou. Kromě druhého maskovaného muže
v pozadí však fotografi e působí poněkud staticky. Popisek se z tohoto důvodu nepůsob í
adekvátně ; s fotografií koreluje pouze částečně, ta v porovnání s textem se nezdá být
pří li š přesvědči vá. Popisek v MFD se také stylově liší od popisku v H . Titul

ZATÝKÁME! se snaží působit akčně, vykřičník nepl ní obvyklou funkci ape lační,
ale poutá pozornost. První věta popisku obsahuje adjektivum maskovaný, které evokuje
napětí, akci, děj (Maskovaní policisté

II

pražské Vodičkově ulici zadrželi pravou ruku

Jaroslava Starky . podnikatele Vlastimila Spěváka) . Neslovesný frazém pravá ruka

je souč asně metonymie motivovaná na základě symbolické věcné souvislosti. Poslední
věta (Je p ůl tieti odpo ledne a právě běží rozsáhlé zatyk áni - v celách skončilo sedm lidí

kolem Starky) navozuje dojem aktuálnosti, falešný prézens a časové příslovce právě

dodávají zp rávě na dynami čnosti.
I titulek článku Jaroslava Kmenty a Lucie Tvarůžkové z 15. I I. 2006,
ke kterému se výše zmiňovaná fotopopiska vztahuje, není bezpříznakový (Zatkli
f otbalového bossa Starku). Příznakové je zde označení fotbalovy boss (nepříznakové

by bylo například spojení majitel fotbalového klubu). Zpráva obsahuje tři slovesné
podtitulky. První z nich (Komando zastavilo provoz na silnici) zvyšuje napětí; použití
substantiva komando asociuje scény z akčních fi lmů , spojení slov zastavilo provoz
graduje nap ětí pomocí oč ekávání , co bude následovat. Druhý (Podnikatel j e obviněn
ze smrti otce Radovana Krej čiie) obsahuje pasivní konstrukci; podnikatel je zde patiens.
Třetí

podtitul (Starka zatčen í čekal) je zvláštní svým slovosledem (sloveso tím,

že je dáno na konec, je takto zvýrazněno) .
První

vě ta

perexu obsahuje domicil (Praha), pak se zde dovídáme již rozš iřuj ící

informace; odpovědi na otázky JAKOU, KDY, CO, JAKÉ, ČEH O (Frekventovanou
silnici Prah a-Strakonice včera zablokovala akce speci álnlho policejního komanda).
A djek tivaji-ekventova ný a speciální jako by m ěla zdůrazni t závažnost události a obhájit

tak rozhodnutí umístit zprávu na

če lné

místo novin. Druhá

vě ta

(Policisté se samopaly

a s vrtulníkem nad hlavam i u Mnišku pod Brdy přímo na čtyipro udo v é silnici zatykali
majitele f otb alového klubu Mari/a Piibram Jaroslava Starku) je popisná, líč í zatýkání

a zd ů raz ň uje potencionální
podobně

neb ezpečí

(samopaly, vrtulník). Spojení čtyipro udá silnice

jako předchozí adjektivum frekventovany i mp l ic i tně upozorňuj e na možnost
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všeobecného ohrožení, což je j eště umocněno příslovc em primo. Podobných zd ůrazn ěn í
najdeme v dalším textu ještě několik. Hned v následující větě se dozvíme, že "na silnici
ležel v p outech Starka i j eho bodygu ard," a dále, že byla "doprava v obou směrech
t ém ěi úplně zastavena " a že to bylo nebezpečné - zde autoři článku nechávají citovat

autoritu, respektive mluvčí příslušného orgánu. Sebepotvrzení vlastní důležitosti
(povinnost informovat o této závažné události veřej nost) tak vkládají do úst třetí osobě
(Blanka Kosinová , mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zloči nu), která "má
ty správné informace". Další odstavce ro zšiřují událost o kontext. Teprve osmá věta
obsahuje zd ůvodn ění PRO Č (policie Starku vů bec zatkla). Kdybychom si nevšimli
druhého podtitulku,

dozvěděli

bychom se d ůvod zatč ení až nyní.

Zajímavé je použití citací. Výrok
piesvědčen,

paradox

v Boží spravedlnost. A jsem

že této sp ravedlnosti nikdo neunikne, " iekl již dříve Krejčíř obsahuje skrytý

(obviněný

podnikatel se špatnou pověstí , který se musí skrývat, se paradoxně

dovolává spravedlnosti).
případě

"VěNm

(pokud by

Věřme ,

autoři měli čas

že jde pouze o "kouzlo
se nad touto

vě tou

nechtěn ého" ;

opravdu do

důs ledků

v opač n ém
zamyslet),

by se totiž jednalo nejen o paradox, ale i ironii. A utoři místy používají velmi hovorový
jazyk (uvozovky, citace),

zřejmě

tak

cht ějí

navodit iluzi

autenti čno sti

(a možná

i exkluzivity? - Starka v šak tvrdil, že to j e nesmysl a že si to dokonce s Radovanem
Krejčířem

i " v pohodě vysvětlili "J. Autoři informuj í o důl e žito sti zatč ené h o podnikatele

(patii l také do "silné

čtyiky podnikatel ů

"J a

odvolávají se

přitom

na další z autorit

(nejmenované detektivy). V závěru zpráva přináší jistou prognózu, výhled do budoucna.

3.3.1 Rozbor lexika o podnikatelích

Pro analýzu lexika zvolíme články z Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes
otištěné 16. listopadu 2006, tedy den poté, co noviny referovaly o zatčení podnikatele

Starky. Hospodářské noviny otiskly na třetí straně č lánek s titulkem Nejsem mafián,
iik á muž, ktery "udělal z Piibrami Palermo ''. Titulek tímto frazémem navozuje

atmosféru celého článku o podnikateli Starkovi. Jeho význam bychom mohli vyložit
např. jako " zavedl v Piibrami mafiánské praktiky". Podobných označení je v č l ánků
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něko lik. Příbram je ještě jednou označena za .i stiedo česk é Palermo " (metafora),

najdeme zde i spojení mafi ánsky odér (mafiánský odér se vznášel také nad loňskou
událostí). Starka se brání, že neni žádný mafián, ale kauzy. jež se kolem něj točí,
naznač ují něco jin ého (slovesný frazém) . Samotný Starka je označován jako fotbalovy

boss, který první velké peníze vyhrál v kartách a dnes mu patří takové množství
restaurací a nočn ích podnikli, že sám dokonce tvrdí, že je ani všechny nem áspočítané.

Starkovi spolupracovníci jsou označováni za mlátičky na konkurenci, sám Starka
při znává, že nej edná vždycky v rukavičkách (další slovesný frazém). Zde HN Starku

dokonce citují : " Byla to sviňárna a kdo j i udělá. musí počítat s tím. že dostane
pi es hubu, .. vys větloval rezolutně Starka. HN upozor ňuj í na Starkovy " nápadně dobré "

kontakty s politiky a " pNnejmenším zvláštní " obchodní vztahy. Další frazém najdeme
ve

vě tě

.. Pan Starka pii šel sám, bez ochranky - a hlavu nám neutrhl, .. jež obsahuje

navíc i hyberbolu. Jedná se o po měrn ě krátký článek , ale obsahuje příliš velké množství
příznakových výrazů,

hodnotících lexikálních jednotek a publicistických obratů (např .

..po m ěstě se šuškalo ") na to, aby byl ot ištěn na třetí zpravodajské straně seriozního

deníku. P ře s to ho Ho spodářs k é noviny otiskly právě jako zpravodaj ský článek.
Mladá fronta Dnes

přinesl a

tentýž den

podobně zaměřený článek

s titulkem

Starka. kluk z ulice. Anebo uličník popisující profi! podnikatele Starky. Je psán více

reportážní formou a

oti štěn

byl v názorové rubrice. Starka je popisován

opět

jako

kontro verzní podnikatel, vládce piibramsk ého podsv ěti a fotbalovy boss, jenž nechal
naban čit

(hovor.)

výpravě

Horníka, a kterého se

Opavy,

rozhodčí

veřejně

se zastal " superstar

báli. " Pokud j e Starka

uličník,

korupční

aféry" Ivana

tak j e velká ryba, " píše

autor č lánku Štěpán Filípek. " Pokud se mu nic neprok áže, bude to blamáž. Starka
se zase bude smát". Množství

je jej ich použití s nadněji
Pokud bychom

fraz é mů

a metafor je srovnatelné s těmi v HN, ale zde

zdůvodnitelné.
měli ob ecn ě

analyzovat lexikum v článcích o podnikatelích,

musíme konstatovat, že obecné výrazy jsou častěji hodnoceny jako negativní, odsuzující
než k onkrétněj ší pojmenování (např. podnikatel vs. restauratér). Množství použitých
ozvl áštňujících

lexikálních pro středků v ekonomických a všeobecných periodikách je

srovnatelné, ale v ekonomických titulech pů sob í nal éhavěj i , protože je zde akcentována
práv ě

podnikatelská problematika:
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FRAZEOLOGICKÁ SPOJE Í A RÉTORI CKÉ FIGURY

SLOVESNÉ VÝRAZY:
do stat se lidem pod ků ži a do pe n ěžen ek (Duo Em a VaJ k. pro lal' n éhitem

Bílá orchidej, ví, jak se dostat lidem pod k ů ži a do peněženek: Pod imag
venko vských balik ů najdete podnikatele. kteří promyšleně ú toči na svou cilovou
skup inu. Pátek LN, 9. 2. 2007, s. 20)
vy p r ášit kožich (Voliči pod Hněvínem vyprášili kožich letité koalici ODS

a ČSSD. Euro 45/2006, s. 44)
házet

klacky pod

noh y (V úvodní fo rmální části promluví obvykle

k podn ikatelům piedstavitel é veřejné správy - o tom. co všechno se pro drobn .
byznysmeny v kraji dělá. Ze sálu se pak oz)'vá potlesk. V neformální části.
p ii rautu a skleničce. za mnou titíž lidé. kteří předtím v sále tleskali. chodí

a stěžují sijak jim veiejn áspr áva hází klacky pod nohy. Profit 44/2005.. 3)
brousit si zu by (Je čas si začít brousit zuby - titulek. Od příštího roku budou

mít p odnikatelé nové možnosti, jak j e (dotace z evropskych fondů) využít. Profi t

48/2006, s. 58)
kde je bota

tlačí

(Když se zeptáte

ůiedn ik ů , odpovědí.

že všechny zákonn é

normy j sou v poiádku a nic není ti eba měnit. Zato podnikatelé
tlačí.

vědí,

kde je bota

Komora.cz 11 /2006, s. 9)

nakládat na bedra (...Právě podzákonné normy jsou kolikrát tou nejvét ší žábou

na prameni, protože na naše bedra nakládaj í daleko víc. ne ž byl p ů vodn i záměr
tv ůrc ů

zákona, " míní šéf

českych živnostnlků Bedřich

Danda. Profit 4

006,

s. 32)
ani Einstein by se nezorientoval (Ani Einstein by e nezorientoval ve \': e h

právních normách pro podnikatele. Profit 45/2006, . 22)
metonymie zmizet z mapy (V takovém případě zmizí pří lu:n,V potravinář.

p odnik z podnikatelské mapy České republiky. Komora.cz 1112006, . II )
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19'

NESLOVESNÉ VÝRAZY:
žá ba na prameni ("Právě podzákonné normy j sou kolikrát tou nejv ětši žábou na
prameni, protože na na še bedra nakládaj í daleko víc. než byl pl/vodní záměr
tv ůrc ů zákona, "mín í šéf českych iivnostnik ů Bediich Danda. Profit 48/2006,

s.32)

růžové brýle (Nastupujícím podnikatel ům by Mach doporu čil včas odhodit
r ů žo v é brýle.

HN 9. 11. 2006, s. 26)

rudá revoluce; Augiášův chlév (Jenže v čele SMM (Sdružení Moste čan é
Mostu) j sou

pravicově

smy šlejlci podnikatelé, kteii vesměs

nadá vají

na nepr ůhledn é a korupční chování dosavadního vedení radnice. Říkají: Žádná
rudá revoluce, spíš dobi e organizované čištěni Augiášo va chléva. Euro 45/200 6,

s. 44)
konkurenční průtrž (Z tohoto mráčku se mohla sp ustit konkuren čn í pr ůtri

pro ty, které domácí predpisy chrání pied nežádoucími přivandro valci. H20.

ll. 2006, s. 10)
krka včí

touha podnikatel ů (Nejde o um ěle vytvoienou kauzu, nepram eni

z krkavčí touhy podnikatel ů odírat své zam ěstnan ce. Profit 45/2006, s. 7 1)

dojné krávy; erár iFodnikatel ům pieci stát nic negarantuj e, nemají žádn)í
minimální obrat ani zisk. Pro erár j sou to dojné krávy , na které stát pien áši
náklady na sociální po litiku. Profit 46/2006, s. 3)

pokusní králíci (Podle prezidenta Svazu

pr ůmyslu

a dopravy se tak špatný

piedpis vyzkouší na podnikatelích jako pokusnych král ících. Profit 47/200 6,

s. 17)
úlisný byznys; leskle balená prázdnota (Mys lím, že orientovany
okamžitě

čten ái

postie hne, že mu nenabízíme leskle baleno u prázdnotu ani úlisny

byznys. Reflex 47/2006, s. 3)

nálepka kontroverzního podnikatele (Když po vás stillejl ze samopalu a vaš i
strážci ukousávaj í lidem uši, musíte i v Česku počítat s tím, že piin ejmen šim
dostanete nálepku kontroverzní podnikatel. Reflex 47/2006 , s. ll )
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deminuti vum

obchodníčci

šPaii i

se

určitě změnila.

ubylo

drobnych

obchodničků, místo nich jsou úi ady, poetika trochu zmizela. ale por ád je št ě je to
hezká ulice. Reflex 47/2006, s. 25)

vzděláním vekslák (Podnikatel, vzděláním vekslák. si bohužel ž ádny horizont

roz šii ovat nem ů že, neboť ž ádny nem á, a proto mu nezbyv á, nei si pronajmout
helikoptéru a kochat se pohledem na atoly z ptačí p erspektivy nebo ve f ungl
no vém j eepu vyzvat poušť na souboj. Babylon 2. 10. 2006, s. I)

mafiáni (Do Čech taky pii šla sofistikovaněj.\:í generace gangster/I. Z mafi án ů
se stali podnikatelé. Time in 2/2006, s. 62)

rychle porcovaný koláč t Za č átky bývalého dealera kopírek j sou plné kontakt ů
na podeziel é lidi, po dezi eni z úplatkái stvi a nekompromisního háj ení vlastního
kusu ry chle porc ovan ého koláče. Time in 3/2006, s. 19)

bezohledný dravce

vs.

solidní podnikatel (Dnes už

se .Lezohledny dravec"

změn il v " solidního podnikatele " a nikdo necítí potiebu mu jeho divoké za č á tky

piipominat. Kellnerova

současnost j e plná projevů dobré v ů le,

podpory

a altruismu. Time in 3/2006, s. 19

trendy podnik (Na

herečku

a nádhernou matku A ň u Geislerovou j sem v parn ém

červenco vém podvečeru čekal

na zahrádce pražského trendy podniku Café

Savoy. Time in 9/2006, s. 52)

šlapání
kteří

tím,

chodníků

(Do této kategorie ro vn ěž patří ti eba vysocí státní úi ednici,

se od veksl ák ů ve
že

neprožili

výslužbě

ajiných novopodnikatel ů zásadně liší piedevšim

mládí šlapáním

chodnik ů

na

turistickych

trasách,

ale v amfiteatre ch vysokych škol studiem ekonomie, statistiky, marketingu
a jiný ch

u žite čnych o bor ů.

Babylon 2. 10. 2006, s. I)

60

3.4 Kvantitativní analýza
V této kapitole se pokusíme početně vyjádřit, jakou intenzitou se noviny věnují
podnikatel ů m v rámci daných kategorií. Celkem bylo do výzkumu zahrnuto 491 č lánků,
a to především z těchto tiskovin: Hospodářské noviny (I ::: 144), Mladá fro nta Dnes
(I ::: 152), Profit (I ::: 66), Reflex (I ::: 24), Komora.cz (I ::: 45) a Time in (I ::: 34).

Analýza dále obsahuje č lánky z periodik: Lidové noviny, Mladá fron ta Plus, Euro,
Respekt, Instinkt, Týden, Týždeň, Babylon a Prosperita (I::: 26 článků).
Tabulka 4 - celkový poč e t č lánků (N ::: 491)

hl.

název
kat.
profese
I

2
3
4

investor
politika
mecenáš

L

kat.

51

la
lb

31
47
13

5

sport

I1

6

zákon

89

7
8
9
10

korupce
oce ně ní

hodnocení
o běť

Jl

J2
A2

5
18
108
31

ná zev subkategorie

I

b ěžná

30
21
31
47
6
5
2
2
9
26
32
31
5
18
46
62
16
10
5
26
50

výj imečná

investor
I politika
4a I podpora umění
4b vzdělání, věda
4c charita, nadace
5a sportovní sponzor
5b sportovní vlastník
6a odsouzení
6b vv še třová ní
6c špatná legislativa
korupce
ocenění

9a
9b
10a
lOb
10c
11
J2
A2

I podnik. prostřed í

hodnoc. podnikatele
oběť vraždy, únos
ob ěť sporu
žalobce, soud
I povinnosti
podpory, rady
svazy a asociace

sum a :
I procenta:
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č l.

+

9
8
5
3
3
2
2
O
O
O

č l.

O

19
II

čl.

-

2
2
2
14

1
2
7
30

24
30
2
3
O
2
9
7
2
9
1
1
16
26
4
5
O
17
20

II

O

II

491
100

161

219

12
4
3
2
O
O
111

33

45

23

I

20
O
17
26
25
O

I

O
O
O
O
19
29
2
4
O
4
II

Tabulka 4 ukazuje zastoupení podle jednotlivých kategorií v celkovém
základním souboru . Rozděluje kategorie na hlavní a na subkategorie. Základních
kategorií je deset pro podnikatele jako jednotlivce plus tři pro podnikatele jako skupinu
(kategorie JI, J2 a A2). Vedle celkového počtu zastoupeníjednotlivých kategorií v tisku
pak tabulka ukazuje také hodnoty, jakých daná kategorie nejčastěji nabývá. Vidíme,
že ve 45 procentech případ ů (tj. ve 219 článcích) jsou podnikatelé hodnoceni ne utrálně .
Kladně je na podnikatele nahlíženo ve třetině případů (33 procent představuj e

161 článků) a záporně ve 23 procentech. Pro větší přehl ednost zastoupení daných
kategorií sestavíme graf.

Graf 4 - kategorie v článcích celkem

Graf ukazuje kategorie, v rámci kterých jsou podnikatelé v médiích nej č a st ěj i
prezentován i.

Početně

nejvíce zastoupenáje kategorie hodnocení (108 č l á nk ů ) .

kategorie v čl áncích celkem (N = 491)
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Převažuje hodnocení podn ikatelů samotných (62 článků) nad hodnocením
i t t!
I th o pros tiedi
po dnttca
e SKe
r . (46 č l á nků) . Podnikatel é jsou ve článcích hodnoceni přibli žně

ve stejném

poměru

'
v
v ,
d eě ambilva1entně) a kladně (26 a 25 krát). Jedenáct
neutralne
(popnpa
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článků (zaměřených prvotně na hodnocení podnikatele) zobrazovalo podnikatele
výrazně negativně.

Druho u nejpočetnější kategorií je zákon (89 článků). Přibližně stejné zastoupení
mají kategorie špatná legislativa (31 čl.) a vyšetio v áni (32 č l . ) , o něco méně článků
popisovalo odsouzeni podnikatele (26 č l .) . Všimněme si (viz tabulka 4), že v č láncích
o špatné legislativě jsou podnikatelé prezentováni vesměs kladn ě, popřípad ě neutrálně ,
kdežto v ostatních dvou subkategoriích záporně. Stejně početnými kategoriemi jsou

profese (50 č l.) a podpory (50 č l .) , následují kategorie politika, investor a obě!'.
Zatím jsme zj išťovali zastoupení kategorií podle článků . Zajímají nás
ale i jednotlivé výskyty, tedy absolutní počet zastoupení podnikatele/podnikatelII
v rámci jednotlivých kategorií.

Graf 5 - zastoupení podnikatele jako jednotlivce (výrazy celkem v rámci kategorií)

podnikatel jako jednotlivec - výrazy celkem (N = 404)
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Podn ikate l jako jedinec je velmi často zobrazován prostř ednictvím kategorie

zákon (116 výskytů, tj. 29 %). Z toho je nejvíce zastoupeno vyšetřo vání (54krát)
a odsouzení (39krát) . Méně často byl zmiňován zákon ve smyslu špatnych legislativních

po d.mtnek pro po d ru'k'aru, (ve 23 případech) . Druhou velkou kategorií je hodnocení,
r

z čehož 50 výskytů tvoří hodnoceni samotného podnikatele a 21krát bylo hodnoceno
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podnikatelské prostředí. Zatímco podnikatel - jedinec je hodnocen nejčastěj i kladně

(27krát), prostředí bylo kladně hodnoceno jen ve čtyřech případech . Třetí důležitou
kategorií je podnikatel jako obě!'. Velice početná je subkategorie ob ěť vraždy (38
výs kytů), dále porai eny ph sporu (l 2krát) či žalobce (5krát). Nejméně početná je

kategorie korupce.

Graf 6 - zastoupení podnikatelů jako skupiny (výrazy celkem v rámci kategorií)
- - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - podnikatelé jako skupina - výrazy cel kem (N = 399)
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U
v ýskyt ů),

podnikate lů

výraz -

jako skupiny je nejvíce zobrazováno jejich postavení (142
nej větší

V rámci této kategorie je v tisku

o existujících podporách (82krát). Povinnosti
a různé spory

výraz O

podnikatelů

llkrát.

Početnou

prostor

podnikatelů

věnován

byly

informacím

zmi ňovány

kategorií je hodnocení (I I I

z č eho ž 60krát bylo hodnoceno podnikatelské

prostřed í

49krát

výskytů) ,

a 51 krát podnikatelé jako

takoví. Často zmiňována byla kategorie zákon. Vůbec nejméně početnou kategorií je
sport, dále a charita a korupce.
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3.4.1. Zobrazování podnikatele v denících
Deníky zobrazují podnikatele nejčastěji v rámci kategorie zákon (63 článků ,
tj.2 1 procent). Neso ustředí se přitom na špatnou legislativu a překážky v podnikání
(9 č lánků , z toho 7 v HN), ale kladou dO
'
k'onkiré' tnlch
,
uraz na strety

.
podnikate
lů

se zákonem (54 článků). Pokud je podnikatel pachatelem, deníky zm i ňuj í jeho povolání

(což je u fyzických osob řídké a velmi nezvyklé).

Graf 7 - kategorie v č láncíc h H ospodářskýc h novin

podnikatel v Hospodá řských novinách (N = 144 č lá nk ů)
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mírn ě pozitivn ě

•

r-

+
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tj. 36 procent).

deník zobrazuje

eutrá l ně

byl hodnocen

v 50 č láncích a záporně ve 42 případech . Nejpočetn ěj ší jsou v HN kategorie zákon
(výrazně

negativn í pohled na podnikatele) a hodnocení (p řevažující pozitivní pohled).

Přibl i žně

stejnou pozornost HN věnují hodnocení podnikatelského prostředí

i podni katel ům samotným. Nejméně je v HN zmiňován podnikatel v souvislostí
s mecenášstvím a korupcí.
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Mladá fronta Dnes jako všeobecn ě zaměřen)' deník zobrazuje podnikatele

nejčastěji neutrálně (82 č lánků , tj. 54 procent). Záporné hodnocení podnikatele
se objevilo ve 47 a kladné ve 24 článcích. Nejpočetnější je i zde kategorie zákon
(34 č lánk ů), převažuje záporné hodnocení podnikatele. Druhou nejpočetněj š í kategorií
je politika (25 článků). Málo zmínek o podnikatelích bylo v souvislosti s oceněními
a korupcí , vůbec nebyla zastoupena kategorie svazy a asociace.
Graf 8 - kategorie v č láncíc h Mladé fronty Dnes

podnika tel v Mla dé frontě Dnes (N = 152 článků )
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30

články

o

oceněných

úsp ěšnych podnikatelů.

v závislosti na typu kategorie.

náboj

podnikatelích, následuj í kladná hodnocení konkrétnlch

Mladá fronta Dnes

podnikatelů , ocenění zmiňuje

ej pozitivnějš í

jen

po zit i vně

hodnotí mecenášství

zřídka. J ednoznačn ě

negativní kategorií v MFD

je korupce, nejvíce záporných článků zmi ňuj e střet podnikatel ů se zákonem.
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některých

3.4.2. Zobrazování podnikatele v týdenících
Týdeníky v souvislosti s podnikateli nejvíce zmiňují hodnocení (32 č lánků,
tj. 30 procent). Věnují se jak hodnocení podnikat elského prostředí, tak hodnocení
podnikatelů

jako takových.

Podnikatelský týdeník Profit se ve stejné míře jako hodnocení věnuje kategorii
zákon. Až na jednu výjimku se ovšem jedná o problematiku špatné legislativy ztěžující

možnosti podnikání. Podnikatel je v Profitu hodn ocen veskrze klad ně (v 50 č láncíc h,
tj . 76 procentech p ř ípad ů ). Třetí kategorii tvoří podpory pro podnikatele. Profit
nezobrazuj e podnikatele jako mecenáše ani jako úplatkáře. Pokud je podnikatel zároveň
politikem, Profit tento potenciální střet zájmů nezmiňuj e .
Graf 9 - kategorie v článcích Profitu
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týdeník Reflex se o podnikatelích

nezmiňuj e příli š čas to .

hodno cení nebo zobrazuje podnikání jako prof esi. Hodnotí

prostředí ,

tak i jednotlivé podnikatele. Povolání podnikatele

nebagatelizuje, ale ani neglorifikuje. Obsah většiny č lánků zauj ímá neutrální stanovisko.
Reflex hodnotí podnikatele pom ěrn ě vyv áženě (42 procent č lánků je neutrálních).
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Graf 10- kategorie v č láncích Reflexu

podnikatel v Reflexu (N = 24 čl á nků)
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3.4.3. Zobrazování podnikatele v měsfčn íc řch

M ě síčník y nej čas těji před stavuj í

čl ánk ů,

a hodnotí konkrétnípodnikatele (23 hodnotících

tj. 28 procent). Druhou nejvíce zastoupenou kategorií v měsíčnících je profese

podnikatele . Častými kategoriemi jsou podpory podnikání, povinnosti podnikatel ů
a legislativní podmínky
hodnoceni

zatěžuj ící

podnikatele.

Ob ecně

jsou v mě síčnících podnikatelé

vesměs n eutrálně .

V měsíčníku vydávaném Hospodářskou komorou České republiky Komora.cz
je nejvíce

č lá n k ů věnovaných

Vedle hodnoc ení

podporám pro podnikatele (1 7

podnikatelů (nejčas těj i

pozitivních) jsou

č lá nk ů ,

častým

tj. 38 procent).
tématem

č lá nků

tohoto m ě s íčn íku povinnosti podnikatel ů. V této kategorii jako jediné byli podnikatelé
někdy hodnoceni i záporně (i když většinou neutrálně) . Komora.cz jako odborný
měsíčník pro podnikatele zachovává k podnikatelům neutrální až mírn ě pozitivní

postoj. Zcela chyběly kategorie politika, sport, korupce a zobrazování podnikatel ů jako
obětí. Kategorie zákon se ve všech případech týkala špatné legislativy ztěžuj ící

podnikání.
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Graf II - kategorie v č l án cíc h Komory.cz

podnikatel v časopise Komora.cz (N = 45 článků)
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Převažuje neutrální až mírně záporné hodnocení. Druhou výraznou kategorií je prof ese;

podnikatel je zobrazován neutrálně či mírně pozitivně . Všechny ostatní kategorie byly
v celém vzorku časopi su Time in minoritní. Celko vě bychom mohli ozna či t čas op is
Time in jako

mírně

kritický k podnikatelům.

3.5 Interpretace dat - obraz podnikatele v tisku

Na základě výsledků studií uvedených v teoretické čás ti práce (průzku m Global
Entrepreneurship Monitor, studie C e losvětový průzkum ho sp odářské kriminality 2005 ,
Zpráva Transparency International o etice podnikání v ČR, průzkum Máme v CR v roce
2006 kvalitní podnikatelské prostiedi? Středníh o podnikatelského stavu z roku 2006

a výzkum Firemního dárcovství realizovaný Fórem d árc ů a Agnes v roce 2004) můžeme
konstatovat , že:
Podnikatelské prostředí v České republice je podnikateli dl ouhodobě hodnoceno
jako výrazně nepříznivé (netransparentní legislativa, špatná vymahatelnost
práva a

celko vě

Nepříznivé

Spatná společenská atmosf éra) .

podmínky pro podnikání potvrzuje fakt, že v l oňském roce

s podnikáním skončilo nebo ho přerušilo kolem čtyř procent obyvatel Č R, což je
nejvyšší procento ze všech evropských zemí, které se ú častnil y výzkumu GEM.
Prostředí v České republice spíše ztěžuj e možnost podnikat eticky.

Šedesát procent podnikatelů vnímá jako nezbytný předpoklad k úspěchu
v podnikání úzké kontakty na politiky a úředníky.
Méně

než polovina naší populace se domnívá, že

čes ká spo lečnos t připi suj e

úspěšným podnikatel ům vysoký status (ČR na druhé nejhorší příčce ze 42 zemí

zapojených do výzkumu GEM).
Téměř dvě třetiny (63 procent) Č echů se domnívají, že média věnují úspěšným

podnikatelům dostatečnou pozornost (ČR se v této charakteristice umístila

na 21. místě).
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Čeští odborníci často kritizovali média a politiky za to, že slovo podnikatel
je převážně spojováno s aférami konkrétních, často obžalovaných j edinců .
Jediným pozitivním faktorem je vnímání podnikání jako cesty k tomu, stát
se bohatým.
Dramaticky roste počet spo lečností, které uvádějí, že se staly obětí hospodářs ké
krimin ality.
Vzrostl rovněž poč et ohlášených případ II korupce.
Korupc e se podle č tvrti ny podni katel ů vyplatí.
Korupci podnikatelé dělí na tzv. špatnou a tzv. dobrou.
Tolik k výzkumům, jejichž závěry lze považovat za jakousi neutrální, nulovou
variantu. Tato normativní představa může posléze posloužit jako opora pro náš výzkum.
Pro pře h lednost si nej důl eži těj š í poznatky znázorníme v tabulce.

Tabulka 5 - fakta o podnikatelích a podnikání

dlouh odob ě nepříz nivé prostředí

pro podnikání

podnikat eticky je obtížné
podnik atelé

důl e ž it é

je mít politické konexe

nárůs t ob ětí ho spodářské

n á rů st
veřej nos t

odborníci

kriminality

ohlášených případů korupce

nízký status připi sovan ý úsp ě šným podnikatel ům
podnikání jako prostředek ke zbohatnutí (role závisti)
kritika médií a politiků za zobrazování afér podnikat e lů
pozvolna roste medializace dárcovství

média

podle veřejnosti

věnují úspěšným podnikatelům

dost pozornosti

Nyní se pokusím popsat obraz podnikatele v tisku na zákl adě vlastních analýz.
Přede síl ám ,
poznatků

že mou snahou není podnikatele hanit ani hájit. Snažím se pouze o shrnutí

a vyvození, co z nich vyplývá.
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Média obecně hodnotí častěj i samotné podnikatele, než se věnují popisu
prostředí pro podnikání. Etika je zobrazována prostřednictvím afér a prizmatem
hospodářské kriminality. Případy uplácení jsou málokdy označeny přímo jako korupce.
Ti štěná periodika zobrazují pri márně to, jak podnikatelé škodí větš i nové spo lečnosti

nebo ji ohrožují; negativní událost má přednost před informací s hodnotově neutrálním
obsahem . Pokud média hodnotí podnikání jako výj i mečnou profesi, je tato s k uteč nos t
velmi

čas to

spojována s exkluzivitou,

výs tředn ím

stylem života nebo

ne obyč ej ným

majetkem. Mecenášství podn ikate lů je medializováno málokdy a pokud ano,
i negativní nádech (široká škála kritiky od estetického nevkusu
až po

nařčení ,

m ůže

mít

podn ik at el ů

že rozdávají nakradené).

V ekonomických periodikách

p ř ev ažuj e

pozitivní hodnocení

podnikatelů

( 118 č lá nků z 255). Klad ně je podnikatel hodnocen ve 46 procentech p ř ípadů ,
zápo rně

ve 36 procentec h a

případů

v 54 proce ntech

n eutrá lně

ze 17 procent. Nej č as tějš í kategorií je hodnocení, z toho

je hodnoceno podnikatelské prostiedi. Druhou nejvíce

zastoupenou kategorií je zákon. Nejvíce zmiňo vanou subkategorií je špatná legislativa
(27

č lá nků ,

V těcht o

tj. 56 procent v rámci kategorie zákon). Třetí hlavní kategorií jsou podpory.

třech

hlavních kategoriích převažuje pozitivní náhled na podnikatele.

Graf 13 - obraz podnikatele v ekonomických periodikách

podn ikatel v ekonomických periodikách (N = 255 článk ů)
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článek

O

č l á nek
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Všeobecná

periodika

prezentují

podnikatele

nej častěji

neutráln ě

(1 16 č l ánků, tj. 55 procent). Záporně podnikatele hodnotí ve 28 procentech případů,

kladně jen v 17 procentech. 1 ve všeobecných titulech je nejpočetněj ší kategorie
hodnocení, ale dvakrát častěj ší je hodnocení podnikatel ů jako takových než hodnocení
prostredi pro p odnikání. Podnikatelé jsou nejvíce hodnoceni neutráln ě . Druhou

kategorií je zákon. V rámci kategorie zákon je podnikatel hodnocen výrazn ě
negativně. Třetí kategorií je podnikání jako prof ese, častěj i prezentovaná jako běžné

povolání než jako cosi výjimečné ho. Početnou kategori í je vazba podnikate lů
na politiku, což je zobrazováno neutrálně až mírně záporně . P řibli žně stej ně početnými
kategoriemi jsou investice a podnikatelé jako oběti. Zdaleka nej četnějším typem oběti
je vražda podnikatele (témě ř 60 procent případ ů ) .

Graf 14 - obraz podnikatele ve všeobecných periodikách

podni katel ve všeobecných periodikách (N = 210 č lánků)
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Konkrétní podnikatelé jsou nejvíce hodnoceni

(38 procent).

Zřej mě

je to

ov l ivněno

hodnotami jako personalizace, negativita, konflikt, dramati čno st apod.
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záporně

zpravodajskými

4. ZÁVĚR

Žijeme v globalizovaném světě, moderní společnost je nejen pospojovaná,
ale také vysoce a složitě strukturovaná. Každý jedinec ve spo lečnosti je souč ástí sítě
sociálních vztahů, každý podnikatel či podnikatelský subjekt má někol ik rolí a ně kol i k
tváří. V jedné chvíli je současně nakupujícím i prodávajícím, příj emcem a rovněž

poskytovatelem služby, věřitelem i dlužníkem. Pllsobí v urči té komunitě, je členem
politických, ekonomických, zájmových nebo regionálních seskupení, pracuje v dané
lokalitě a ve svém konkrétním oboru. Každý podnikatel sám o sobě je j edinečný.

Složitá strukturovanost demokratické spo lečnosti západního typu způsobuje
zvyšování neprůhlednosti podnikatelského prostředí. Média se snaží tento s loži tě
diferencovaný svět uchopit pomocí selektivních procesů , jež vedou k redukci
komplexity a ztrátě kontextu. Redukce komplexity je kontingentní (omezená
jak prostorově , tak časově a probíhá nahodile). K odhalování principů, jež vedou
k zobrazování podnikatel ů určitými způsob y, slouží analýza diskurzu. Tato práce Obraz podnikat ele v tisku - kritická analýza diskurzu - se přitom opírá o základní
lingvistický předpoklad, že totiž jazyk nejenže skuteč nost strukturuje, ale jazyk sám
skutečností je.
Tištěná

média konstruují sociální realitu;

téměř

vše, co víme o

svě tě,

víme

z masmédií. Ta zadávají rámec toho, co si jedinec bude myslet. Média se říd í principem
čtenosti , popř .

sledovanosti, jejich smyslem není poskytovat o podnikatelích pravdivý

obraz. Snaha prodat
protikladů
prostředí

jednoznačnou

informaci vede k zúžení komunikace na systém

(tzv. binární kodifikace). Mediální kódy

na jedné

s tra ně

podnikatelské

zatížené pomalým a nepružným systémem, který klade podnikání

a tím trestá poctivé podnikatele, na druhé
kteří

líčí

straně

jsou medializovány kauzy

překážky
zl o č i nců,

unikají nebo jejichž dopadení trvá několik let, a kteří jsou záhy propuštěni na kauci

za obrovskou sumu peněz získanou nepoctivou cestou.
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Vnímání záporné společe nské role podnikatelů v očích veřej nosti nemusí být

nutně způsob eno špatným zobrazováním podnikatele a podnikání v médiích. Lze tvrdit,
že jak média, tak podnikatelé plní svou společenskou úlohu v rámci možností dobře.
Ono "v rámci možností" je zde nesmírně důleži té , neboť to zahrnuje veškeré podmínky
pro fungování obou. Podnikatelé podnikají podle toho, jaké ekonomické, spo lečenské
a kulturní podmínky jsou jim umožněny. Novináři zase prezentují spol ečenskou realitu
podle toho, jaký tisk zastupují a akcentují ty události z podnikatelského světa, které
vyžaduje nejvíce jejich č ten ářů (nebo alespoň o kterých si edi toři myslí, že je budou
čtenáři

chtít).
N epříznivé vnímání podnikatel ů veřej ností pravděpodobně způsobuj í hlubší

kulturně a sociálně vázané představy. V devadesátých letech minulého století byl

v České republice vývoj postoj ů k podnikání velmi dynamický. Po počátečním boomu
podnikání , obdivu podnikatelů a vnímání podnikatelských aktivit jako symbolu nové
doby došlo k řadě afér, podvodů a medi áln ě známých kauz. V pol ovině devadesátých let
dostalo slovo podnikatel značně negativní nádech, který se m ěn í jen pozvolna. I když
se dá říci , že v ětš i na obyvatelstva se pravděpodobně nauč il a rozlišovat mezi podnikateli
a podnikavci , stále jsme daleko od situace, kdy budou podnikatelé považováni za hrdiny
s vizí č i

ob ětavé

pracanty, kteří posunují s p o lečnos t

kup ředu .

Ačkoli si v posledních letech Česká republika vede ekonomicky dobře , na jedné
straně
přes

je zde desítka předních českých podniků , jež dávají na veřej ně pro spě šné projekty

25

milionů

eur

ročně ,

což je více než

příspěvek nejdůl ežitěj š ích podnik ů

v Maďarsku , na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku dohromady, na druhé

straně

je ovšem ve zdejším byznysu patrn é pro sp ěchářs tví a přebuj el á korupce. Bylo by však
mylné domnívat se, že
je

způsoben

případů jistě

pouze

nárůst

nárů stem

oznámených

s hospodářskou kriminalitou, postupné
o hospodářské

kriminalitě

pod vod ů.

spáchaných

vedou i pozitivní trendy jako

je tabu, a

případů

korupce a nekalého podnikání
K vě tšímu

větší povědomí

odstraňování

zároveň

počtu

oznámených

o problémech souvisejících

falešné

domněnky ,

aplikace preventivních

že mluvit

opatře ní u vn i tř

podniků , které spol ečnostem umožní odhalit více případů podvodu. Proto doufejme,

že se počet ohlášených případů nekalého podnikání bude zvyšovat. Snad přes tan ou být
v důsledku osvěty a díky lepším preventivním mechani smům podnikavci a spekulanti
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nepotrestáni a naopak doufejme, že řada poctivých podnikatelů se dočká rehabilitace
a satisfakce.
Možná je jen otázkou času , kdy stále více i menších firem bude následovat
příklad našich předních podniků . Právě malé firm y a podnikatelé, kterých je v Čes ké

republice většina, mohou posunout zemi kupředu. Nezbytnou podmínkou je ale příznivá
vládní politika podporující malopodnikatele. Nikoli plutokracie, vláda peněz, ale vláda
skutečně

demokratická, usilující o zdravou,

spo leč ností
veřejnost

rozumíme

erudovanou

samozřejmě

například

čtenáře

vytvořit

vzdělanou spo leč nos t

právě před

médii;

Otevřenou

a

čtenářskou

s pec iál ně t iš tě ná

média maj í

o bsahů

a zaujmout

alternativu k infotainmentu audiovizuálních

především

specializace jak

spol eč nos t.

v oblasti mediální výchovy.

Možné cesty se otevírají
potenciál

i kultivovanou,

o tevře no u

kvalitou poskytovaných informací. Jedna z možností je úzká

tištěných

periodik, tak také profesionálních

red akt orů. Ne boť

"psát

o něč em" umí každý, ale rozumět dané problematice opravdu do hloubky a napsat o tom
krátce,
alespoň

srozumite l ně

a

ještě

tak, aby to

přines lo skutečně d ůl e žitou

informaci

či

bylo

k všeobecnému užitku, to umí málokdo. Denní tisk je toho dokladem.

Jak napsal Pavel Trost52 : "Nejenže myšlení se někdy opírá o jazyk. jazyk někdy i s l/pluje
myšlení. " V každodenní mediální praxi ne někdy , ale zatím bohužel docela čas to.

52

TROST, Pavel: Studi e ojazycích a literatuře. Praha: Torsi, 1995. s. 102
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5. Použité zkratky a značky

CCCS

-

Centrum souča sných kulturálních studií
(Centre for Contemporary Cultural Studies)

CSR

-

společenská odpovědnost

firem

(Corporate Social Responsibility)
EU

-

Evropská unie

GEM

-

Global Entrepreneurship Monitor
(Mezinárodní projekt podnikatelské aktivity)

HN

-

Hospodářské

LN

-

Lidové noviny

MFD

-

Mladá fronta Dnes

MSP

-

malí a střední podnikatelé

PwC

-

PricewaterhouseCoopers

SČS

-

Slovník českých synonym

SMM

-

Sdružení Mostečané Mostu

SPS

-

Střední

nc

-

Transparency lntemational

ÚOOÚ

noviny

podnikatelský stav

Úřad na ochranu osobních údajů
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7. Resume

In this thesis we focused on different ways of representing entrepreneurs
in the press - the process of selection in the news. There is not only the question
of gatekeeping, but there are more commonalities and assumptions: categorization
of every kind, that means the representation of concrete facts in more general terms,
and casual attribution. The world of the press is not the real world, but a world produced
and consequent. Codes present the world with meaning or significance by organizing
it into categories and relationships which are not there "naturally", but which represent
the interests, values and viewpoints of social groups. Reality is mediated and the news
is socially constructed.
This construction of reality offered by the mass media has far-reaching effects
on what can be regard as "good" or "bad" in the world of business and especially also
on the question of how opportunities for entrepreneurs are distributed in society. Many
people do not trust entrepreneurs. This could be caused more by deeper cultural
and socially-fixed conceptions rather then by the media themselves.
The media can play a key role in supporting prospective entrepreneurs. We find
that there is some difference between the image of an entrepreneur in the mainstream
press and in the economic press. The specialist and economic press displays
entrepreneurs in a more positive way. Although the newspapers and magazines
generally express goodwill towards entrepreneurs, there should be more campaigns
that could provide role models and success stories to showcase entrepreneurs
and highlight the benefits that they bring to society.
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8. Přílohy

Tabulka 6 - kategorie v ekonomických periodikách (N = 255 č l ánků)
hl.
název
kat.
1 profese

2
3
4

investor
politika
mecenáš

L

kat.

18

1a
lb

13
14
3

5

sport

5

6

zákon

48

7
8
9

ocen ění

hodnocení

2
16
52

10

ob ěť

10

korupce

Jl
J2
A2
suma :
Iprocenta :

4a
4b
4c
5a
Sb
6a
6b
6c

L

čl.

b ěžná

10
8
13
14
2
1
O
1
4
9
12
27
2
16
28
24
3
5
2
21
43
10

255

2
7
3
2
1
O
O
O
O
O
1
19
O
16
21
14
O
O
1
6
25
O
11 8

93

100

46

36

vý j i meč ná

investor
politika
podpora u mění
vzdě l án í, věda

charita, nadace
sportovní sponzor
sportovní vlastník
odsouzení
vyš etřován í

špatná legislativa
korupce
oc en ění

9a
9b
lOa
lOb
10e
Jl
J2
A2

+

název subkategorie

podnik. prostředí
hodnoc. podnikatele
ob ěť vraždy, únos
ob ěť sporu
žalobce, soud
I povinnosti
I podpory, rady
svazy a asociace

84

čl.

O

6
1
9
6
1
1
O
1
4
2
O
6
1
O
5
7
O
2
O
13
18
10

č l.

-

2
O
1
6
O
O
O
O
O
7
II

2
1
O
2
3
3
3
1
2
O
O
44
17

-

Tabulka 7 - kategorie ve všeobecných periodikách (N

hl.
kat.
I

název

L

kat.

profese

31

la
lb

2
3
4

investor
politika
mecenáš

18
29
9

5

sport

6

6

zákon

36

7
8
9

korupce
hodnocení

3
2
47

10

ob ěť

19

ocenění

JI
J2
A2
suma:
procenta:

=210 č l á nk ů )

název subkategorie
b ěžná
vý ji meč ná

investor
.politika
4a podpora uměn í
4b vzdě lání , věda
4c charita, nadace
5a sportovní sponzor
5b sportovní vlastník
6a odsouzení
6b vyše třování
6c špatná legislativa
korupce
oc en ění

podnik. pros tředí
9b hodnoc. podnikatele
10a ob ěť vraždy, únos
lOb ob ě ť sporu
10c žalobce, soud
povinnosti
Jl
J2 podpory, rady
A2 svazy a asociace
9a

85

L

18
13
18
29
4
3
2
I
5
15
19
2
3
2
15
32

č l.

+

čl.

O

č l.

-

210

5
I
2
I
2
2
2
O
O
O
O
1
O
1
4
7
O
1
I
1
4
O
35

13
10
15
22
I
I
O
I
5
4
2
I
O
1
9
19
4
3
O
2
2
I
11 6

O
2
I
6
I
O
O
O
O
I1
17
O
3
O
2
6
7
1
2
O
O
O
59

100

17

55

28

II

5
3
3
6
1

6
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• Premiér chce vyjednat nlžšl daně podnikům i lidem asblíženi sazebDPH
Jlndllch Sldlo

Za tak ový ústu pek CSSO, která
do sud debaty o zálconlku odmítaIa, ale bud e muset DOS tAké něco

PRAHA, 15. 11.2006

lIafem
chalem
m

nabldnout Topolánlcova strana napHklad mnohem opatrněj i nd
o danJch čl zálconlku práce hovotl
o dsahu do syst ému soc íální ch
dávek zatUl\llclho české vel ejné

Pr emi ér Mirek To po lánek má ho tovou takti ku, s !ÚŽ chc e ve řelností
a spolustr an íků m vysvět li t , p roč
má Jeho strana poprvé po IIs10pa.
du 1989 usednout ve sp ole č né vl ádés CSSO.
J eJI prv n í bod znl : Všec hna
ostatní ře šení j sou dalek o horš í,
A dru hý: I ta ko vá vlád a do káže
prosadil as p o ň n ě kt er é bo dy vo lebn íhc p rog ramu DOS. NapHkla d
snížování dani nebo zjedno duše ní
pravidel pro po dnlkllnl.
- B uď bu de ODS v o p ozici a neprosad í vůbec nic , nebo p rosa dl
as po ň č ást p rog ra mu,« lekl prem í ěr v rozh ovo ru pro IIN. Jeho p l.
né zn ění přinese z1l1~š l vydáni.
VyjednávánI' o podo bě vlá dy,
" n lžzteJ mě zased ne ODS, CSS O

tlnance.

-so« bude ODS

"

v opozici
a neprosadi vůbec
nic, nebo prosadi
aspoň část

programu. ff
Mirek TOPOlANEK,
pfedseda OOS

a lidovci, se ro zb ěhn e naplno at

po kongres u ODS pHšll týd en . Topol ánek už le ď ale tvrdl , že chc e
vyjedna l reformnl program .
-Rovná daň v podobě, Ja k Jsm e
Ji p řed vo lbami slib ovali, Je v této

opat ř ení rovnoměrn ě me zi
strany .
Takové vyjedná vacl pozic e chce
ODS vyu1ft tte ba ke znovuotevteJÚ že pHštJ vláda nebude velkoukoa·
otázky zákonlku pr ác e, Iete rý mi ' lIcl ani opozlčnl uqJouvou.
ke značné nelibos ti zaměstnavate
-Pokud se nepodaH na této bázl
10 platil od I. ledna 2007.
sestavil runll\llcl vládu, Já Jak o
- Určitě budeme chUl v rámci vy. Jme novaný premiér Ji sestav ím
Jednáváni řeší t I to, [estli CSSo pů  podle vlastnlch pledstav, pl\Jdu do
Jde na odlože ní ů č ínností záko JÚku přede m pro hraného boje a mAme
pr áce, neb o minimáln ě na rychl ou tu lIetl pokus. S Jistotou osmd esáU
novelu, kte rá rob ce umohú pro ve- procent 10 znamená ODSv opozici
a vlád a s podpor ou kcmun íst ů , «
dlt eln ost z ákoníku v doprav ě
a zdrav o tnicIvl, kd e hro zlt ě1k ý vzkazl\le Topoll\nek.
průšvih, [ímž bud ou postJ1eny ce lé
YoIl>, Jsou P/Iol, .u.s
skupiny lídí,« tiká Topolllnek.

nleh

obě nejv ětš í

kons telaci nep rosadite lná. To ne-

lává

nel

zna me n á, že ne d oj d e ke sníže ní
dani u pr ávníckýc h oso b, že nedojd e k určitému snížení daňové progrese, že nernůže dojil ke s blížovšni saz eb OPII, _ ří k á Topo lánek.
SpoJ e ne ctvl ODS a CSS O za ruč uj e

drtívou

větš inu

v obou komo-

rác h sněmovny, a j ak na rovinu tf ·
ká m lstop le dse da CSS O Z de ně k
Skromac h, rozpros ll e - p o llttc ké
n ák lady ; pllpadných n e po pul ár-

Iráčtí

radikálové unesli
rekordní počet lidí
Lucie Berenová

H čl daJšl p říslušníci elity, za

WNW Ihned CZltlera JlO~il

p a ch at el é

BAGOADiPRAHA, 15. 11.2006
Irák s e stal zemí s rekordnlm po-

s ta tlsíc ů

čáslky,

člem ůrlosll.

ma
II

~

Vč ereJ§( útok na b u dovu m i·
. nis terslVa školstvl v Bagd ádu, pti
něm! byly rad ikál y "'IIa ty desllky
lidI, po dle Iráck é vlády Jich moh .
10 být lIŽ 150, byl n~horšlm svého druhu v zemI.
Pachatelé, pravděpodobně š Ut.
W ex tremis té, plU ell k budově
plevlečenl za po llc ls ly. - Bě he m
dvaceU min ut z ni un esli des llky
oso b, od man llŽeru lIŽ po ukl izeč.
ky a ladové občany, _ le kl ministr
š kolstvl Abld Ad1ll.
Do uzávěrky lo hot o vy dlln l se
p odl e Irácké vlády podatIJ o
osvo bodi l as i dvacet ruk oJmf.
Vlna ůrlosll, Jež lelOs s tá t s užu.
Je,
nem á ve světě• obd
oby. Ve sta.
t1 .. t l _ _ 1••
__
I

I

I .'

. Ns Jednom s e s hodl\le me
vlle hnl: nedojde k ext enzi ..,.,láI·
IÚch dávek. J estU dojde k redu kci,
10 Je věci Jednáni,. Hká prenú ér.
Mlstopl edsed a CSSo Skrom acn
při tom paradoxně tvrdl, že se jeho
strana neb ude bránit anltélo debatě. -TakoVávláda by mohla provést nepopulmú opallenf, Jako refo rmu veteJných finan cl a dalll
Iaoky, které by mohly '')'I d lt problémy stálu, - Hká Skromach.
Ačkoliv Je Jasné, že hlavni dohoda o bu dou cl vlAdě mus ! být vy.
Jednán a mezi ODS a CSSO, Topalán ek nechce plUlt o spoje nce
z KOU·CSL a Stra ny ze lený ch .
A zároveň - klldnlt. lůasy o.~lcl
se I v ODS, že Parou b kovl pllll!
ust oupll. Pr a lO stAle zd llrazň l\le ,

z l ~kaj l

co neJvyššl

dolaru. Vm ina pHbuzných tylO peníze zaplatl.
- Péta!edesAt procent obětl Je
n ak on ec propu§tén o, os mnáct
procent zab llO,- odhadlastaJÚce

AJ·01azlra.
San ce na přežiti v pHpadě, JdeII o únos motivovaný nábožen ·
skou válkou mezi §Uty a sunnlty,
bývá mizivá. Zohavená těla obětl
n ach ázejl policist é kllŽdé rllno
v uIIclch Iráckých nl ěs t
Sami vša k n ejsou pod obným
úlOkllm sc ho pni zabrl\nlt -P oll·
cej ni Jednolky jso u nao pak inII1t·
roVánYšllts kýml radikály a členy
o zbrojen ých mll lel , Ieter é se na
ůrlos ech podO ~I, - uvedla staJÚce
BBC,
Svěd ci vypověděli, 1e I pH vče
rej §lm lltoku se zl~mě Jednalo
_

__ I . . .. _ L .

_ ... _11'

_ h __ "'

_t _I A .. 1

Polic ie vč era za drlela malltele folba lov6ho klu bu MarUa Pllbra m
Jaros la va Sla rku a dal l lch tes l mužO, Vl lchnl JIOU pod u ll ll, l e
. nec he ll zmlze l- olce uprchl ého pod nlkal lle Rad ovan a Kr ll č lh ,
Pachatelé ho pled člylmllel)' ůd e/ně unesli a nuUlI ho za pla tit l Ynovy dluhy. Oblf podll polici. ůnos ne ple llla a lilo je nynl ukrylo
na nezn ám ém mlat i . Star ka byl v mlnuloaU podezfelt I • ún osu lesir. 4
dltell akrachova" Unlon banky Glua.ppe Ros.lllho.

Tiscali odchází z Česka
VladlmJr Pllkiček
W'ItfI.I\llId.tz/1llCQtI

něž

Ty se pohybl\ll l v ládech

t:

PIWiA, 15. 11. 2006

Jed en z men!lch ahemathnfch operáto ru, společnost Tlscall, opcuští
Ceskou repub liku. Rozhodlo o lom
lento týde n Jejlltalské vedeni. fu·
ma odp rodá své alctivity nejen
v Cesku, ale také v Německu a NI·
unemslcu. lIodl;1 sevice zamě/tt na
Itals ký a bri ts ký tr h. Vyplývá to
z nového obchodnIho pilinu 'Ilscali,
který Iru\lIIlN k ůIspozlcl V Cesku
TIsca1I nablzl nejen ryclúé pttpojeJÚ
k Internetu, ale také běžné voláni čl
pron j,lem serveru. Nový obchodnl
pilin Italské Thcall Je ltfietý a nespecltIkI\le , kdy by k prod~i mělo
dojit Zdroj HN, obeznámený s tr·
hem, ,1ak uvedl, že by to mohlobýt
okam1llě. _Tlscall bylo neonclálně
na prod~ JI! v minulos ti. Majitele
změJÚ Ihned poté, co se ob~v1 zá·
Jem ce s nabldkou, Ieterou vedeni
společnootl akceptl\le,' uvedl zdroj.

Tiscali se v Česku
n eda řl. Italské
vedeni z avelelo
k odchodu do

"

p ersp ekti vn ějI/ch

z emi.
Kup ce bud e T1scall pravMpodobně hledat na l uze msk ~m lrhu.
Jil v rOCe 2005 , kdy e o prodeji
spe ku lo, ,,,lo, u" ed la CTI(, le
o koupi nú ~em napHldod GTS.
J ejl m1u včl P8\'ell(aidl konsUl,
lov al, že v l éto chvlll se GTS
k mOŽllé miz/cl nebude vyj dtovat Oalš l z alte matfvnlch operá·
loru - Ce ké radioko munikaCe o možném pt C\'1etl T1scall neu"a·
.,,1... J\n... nr........ e. f. " ''' '0 nr.

Podobně postupova la t ř eba
GTS. Ta na ko nci rtIna ''YJlO,'ěd ěla
sm lo uvy na některé služby, kte r é
nablzel)' firmy , je! v roce2005 kou·

pUa.
Slu ~ován l pokra~uJe
Trh společncstí poskyll\llclch ph·
poJe nl k internetu se po pOlročJÚ
pl.st á,'ce začne opě t kon soUdo' '''t. I( po lednlmu pohybu dollo
let os " květnu, kd y radlokomunl·
kace ptevzaly operátora TeleZGTS Noveu ,. l oňs k é m ro ce
kouplla dokon ce čtyH své kon ku·
ren tY- AIIatel. Contactel, Teleno r
a Nextru . Nabldlcu T1scaJI na '1Ú'
čen ě pl lpoJenf ,')'Užilo v prm(m
po lo letl 74 tislc zilaunllců, rychl ý
Internet de''ělll!lc klientů
V pmúm poJoletl spol ečnost dos!hJa " Ceskě repubUce obratu ve
,ý!1 neceltch m'OU sel mI1J6nO koNn. Opra li st ~nému ob dobll oň.
ského roku se ml1l 1 o 24 procenl,
na ce lko''Ých tržbách skupiny TIs·
,..11
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Pobcl.e \'éen jl! po

Je to akce realizovaná pro pode:.řeni
.:: té nei.::áva1.néjli trestn ě činnos ti;
tedy vletné nájemných vražd:

~koUkAt6 za,.

tk l. kontrove nnJho podnikatele
JaroU.aYlo SW1nL
2..atfe n by l I Stu kllv n ej lJlltJl
'JI'Olup BCOvnlk Vluúm.J1 S~válc '
a daJj lt'h pll mufó' z Prahy
" lindce Krtlo\.~ JJUU podezhU,
1e .ttojl za uniun1m a mutf Len ~ru ~. otce uprchUho miUonlhi RadOVUl.l ~

kov' pttbnmsklm do mE nEkoll-

h!1d iii tehdy W

lAt/' f'nl Slar ky ptlmo so uvisl

k.ahoc:l.inovou domoYNprotilldlcu.

lodn! of1anllo'taneho dolinu
Jan Kubice. SUrl.:6Y pttpad je ut

I opt1'ad, ~rou

spusUJprodm..

Mnslr:j poUCej lÚ ucvu po Y1'Ůd~
podrubtde: rr~Ilti!b. Mrbb.

Onosya nálemMvratdy

prnwodU\o'tua w Sl&r-
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Neiseiu mafián, 'říká m'už,' který"»ůdělal z Ptibreml PalermoVolllch Blal.k
wwvf.tanlld.Wbtuek.

PA!BAAM. 1e, 11. 2006
Kdy! n ed 6.vn o stř e d o č e e k é re gío n Alnl n o vin y z ve reJ nlly anketu,
kte r9 č lověk mA k raj i n ej vět ě t
vliv, vý5ledky neby ly p ř e kvap í v ě .
F otb a lo v9 bo• • a podnikate l
Jaroslav Starkn z. Pffbraml skonč il dru h9 . A p rvn l h ejt ma n Pe tr
Bendl z 005, kt er9 p r ávě o PHb ·
ra m l kdy si proh lAsl1 , fe Je t o
- s t ředoč .. ké

Pal ermo.•
P l estole s e Starka ve vš e ch
roehcvo re eh brttn l, l e ne nl 'lAdný
man6.n, kauzy. Jet Be ko le m
t očl, nunllč\\l l něc o

ce , že mA na
raml

značnt

Mlátičky

něj

Jiného. A . 1·
PHb-

§p atně pověsil

podll.

na konkurencI

Starko vl, kt er9 JeJlé za minul éh o
rellmu pracoval Jak o člJ nIk a p rv·

ni ve lk é penlze vyhrAJ v kartách,
paUl v Pllbraml I v Pr az e mnotsM restaurací a n očnJ ch po dnl kd
- s ám d o k o n c e tv r d l, fe Je a n i
V§echny ne mA spočllAné .
Pled několika le ty to ale začali
mll ostatní majitelé hospod D. dískot ék v P llb r a m l tělk é : parta
_m l'Uf e k .. v n ic h vyprovoko vě 
vala bitky, až do podnlkd ples tnll
c ho d it ho st é . NAsled ov al loglcky
j ed en kra ch za druhým.
Po

mě st ě

s e Au Ak a l0, J.e j e to

Sta r kov a prň c e , A '.e knld 9, kd o
chce provo zovat v Prl br am l re s tnu r e ct , mu s ' mll n ejp rv e J eh o
svo le ní.
SAm Starka ostatně vzpo mínal,
jak za nim pozd~1 přtšll d, .. mladl·
ci !I Um . 1e b y sl rl\dl ol evf~1i b ar.
. To Je . Ie h loup o st ~ nikd o se m ě
ptAL n emn5f,_ zJobll llf" l f'hdy Star·
ka \" r egl on áJnJ ch n o vln Ach . Al e
kd yl llo o lotbal, to u1 1ě1 klu bll

Příb ramské

kauzy spojené se Starkou

Poku . o vraf.du pflmo pfed d o mem
Lo n l v květnu ně k d o po StMkovt strOel ee !lamopalu, fotb al ový
b ose vyvAzl bez vá1n~J§fch ZJ1Ulf nf . Slfelce peucte nt'Y)'J'lAtnJa.

A.rell lvnl bodyguard i
Stnr kttv l'I It M.r. ~ a bývlŮý k\lp1fr l.....dhd Rv Erd ~ lyl ll'urov f J'h ll d ... . ll dl, jedn omu d okonce u kou sl kus ucha. Dostal za 10 pf:l let vfunf.

le vtdyeky nej ednA
v ru kaví č kňch, Třeba kd y! se jeh o

hrAei c\ ~taJl do podeatení, f..e prodnll zApM. \\d'\lně doslaU výp .... k.

. Oyla to !rVlIIArna a kdo jl udě l A,
mll s J p o Ntat s Um , že d o st an e
pl f'1'!hu bu, _ vysvětlo val r ezol\1lJl ~
Starka. MaI\ Anokg od t'r oe vzn L' el

také nad lo tls ko u udlll osU, pří nIt
se n ěkdo poktrril JlU"05bn,"B Starku
zastfeltl primo p řed j eho d omem.
Podnikat el vyvAz.l se

n a dH zenl po.kytIl lep š! podmlnky, n ezd . lalo b y Je n u ~ fed n lk~
a Jednoho pllpodu . • Stopy ved ly

o n ěm. A n ásl edky
trAp!.

aJ. k rnl atntm poHUkOm ft podnlkat e l ů m •• n azn a č uj e Lib o r G re gor.

.Starkovo

rod lvn f! ob~hody. rn f . tern
O ví ce 1\('140 mi1l6m".lp ttAla podle policie rednl ee, kt er4 pronl\JaJa
St nr ko ..1 č l\."I l ku llumfho d omu. Podnikatel n~I"UI nl\j t"m ft mě s to
h o nevymAhrůo .

pllzn~val .

II je motné o n ěk om říc t, že měl
• ra d n lel v uplynu lých le t ec h at
n'P~dně dobré vztahy, pak určitě

dv~mR

č is tými

prosU el y, pa chatel e poli cie nikdy n{"ndlL
Z a p o z orn o st ~ toJ 1 I S lar k(JVY
kontakty s m lAtnlml politiky . J H t-

m ěsto

dodnes

město -

Koncem 90. let, kdy by l s tar ost o u Starkl1v d obrý m Arný, lidove c
Josef Vac ek, s e "Rprťk.Jad zr odil a
kauz.a, kt e r ou u! r ok rozpl H'
s o u d. M ě s to p ro n aj al o Stá rkově
flnn ě

vinárnu v 'kuitumtm

dom ě .

ovse m n ikd o ul n ek ontrol o v a l,
Jestli Sta rk a ploll nl\l em .
Navl c faktury za o pravy, kt er é
rlrm ~ v p r o st o r ňc h pr o v Ad ěl a ,
b yl y p odl e p oli ci e n adh o -dno c e Mf st o tAk měl o p rij ll o 47 ml ·

n~ .

lIónd korun. rl ed soude m hlill
t omu otoJ I n ěk olik ra d n lč n lc h
~ r.,<J n lk~ .

B ývalý Aé( vyle trova lelO Ubor
t vydl, t f! kdyby mu t e h d y

G r~go ["

Rndn ! .."ZeJ I( z nedA\ll ých vo leb
c h t ěli Starku pozvat na své jed ná nll kvl\U dalším - rest ů m- z m lnu I~ . M ěli s e • nIm d oh odnou t, kdy
za platl 10 rnltl én ů , kt er é d lu1l mě 
s t u 1H. n4J em v kulLurnfm d omě .
A d aIU d va mil ión y popl at k.l
z pr od lt·nl za by t y p ro (ot b RJls l)'.
.Ul js me se • nim
v po nděll .
P an S tarka p ll!e l dm, bez
ochranky - a hl avu nim neutrhl ,.

.e§u

tl k A • n a d s 6.z k o u staro!ll la Jos e (

Il lhik (CSSO). Pf lzn Av6 ale. 1.
obc hod n l vztahy měs to-St arka
by ly v mi nu los ti pll nf'J mpnllm
zv llt ! tnl.

- C h ci

. I~

vl ~C'hny

smlouvy pro V+ri t auditory,- sUbu·

je IlN k.

RYCHLEJ~j POLICIE Vyšetřování dopravních neho~ v Praz~ bude trvat krat ší dobu

kUl e

A D Á FRONTA
.. .. .. ..... ................. ........M..L....
. ... . ..... .. ..... .

Muzeum zfská Svobodnou Evropu

PRAHA

Zprávy z vaš eho

m ěst a

" .;

Michaela Jíl ko vá
versus J iří Č u ne k
Seslovem vřed užnebudu
hrát. ffká senátor
Strano"I

Zatkli fotbalového bossa Starku
Komando zastavilo provoz na silnici

D

Podnikatel je obviněn ze smrti otce Radovana Krejčíře _ Starka zatčení čekal

Prahl , Frel ventovanou ..ilmci Pr:1,
!u-Suu:onlce v č e ra zablckcvala
we speci ilnlho pcticejmhc kcrnan.1a. Po l im ll~ se samopaly .3.s vrtulnlUmnad hlavarru u Mnm:u pod Brdy
;atlmo nilčryfp roudove Silnici zalykati mJJilele rOltl11oveho klubu ~ Ianla
PfimmJarosl.1\'a Starku.
..."11 uhuctlezel v poutech SI3CkJ i
j(hobodyguard. '!čl$i na policis tů stá.
\a u luřru Jeho audio Doprava bvla v
obou s m ě rec h t e mě f ú p l n ~ zasu ve.
. .. popuII DNES.( z ocilY s v ěd e k
Wahu.
•
wSw lJ mi svou ozbrojenou
od1raniu. Bylo IQ n e be z peč n é . Proto
Dím pomihJl:I zásahová jednotka
URNA." t<"l' ml u v č í ÚIVOllU pro odhalovini Ort1niZDvUlcho zločinu

jelI/ ol&Il/ č'y h komphcu,' . JUdovan KrejčU >ten "« . 1/1 k Ull enI
Stili)' nic Nel. ..Bez komenule; '
tů.I do telefonu ze Seychel. Pted ně
IDlik> lIl<!slci , lů: prohlWJ. 1, ,I ň.
l< _ . budou dopadeni. _V!ňm
y BoHspn_1lOll. A jsem p/e,ffij .
čee, U léto spn ved1nosti rul:doncu·
llŮlle. - /t kl j ů <!tf ve KreJčU.
O tem, 1c u úaese m Umtl eru
Kte)/i/t ' 10)1 SIVka.se ,pekulo\'l.lo

<>1 wneho ~u. SIMb vlů: I'"

dll.le 10je oeslll)"li • le SIlO dokonce sR>donncm K!<)Či/CSl. _, p0bodl 'Y'vttlili-. PIed pórlýdoy SIMb
Ml!il.le mi s Kre}/llem "lmr dobré
ytUhy. .s RadkemSIdnknllýdol
volimc.lel bych za nim UidDt i
· ty Seythely; /lbi.

Bbnh !<o<IOO'"LPolicie Starku podemvi.lesepřed Itytnuletypodllel
lU daosu Lamberta Krejč l ře , Di ce
uptehl/ho podrukarele Radovana,kte f)~ul ro(lije IU Seychelách. A obvi,
tuh ho zezbavem osobní svobodv
rniJJeékemsmru J loupeže.
. .
Lamberta Krej číře od ů acsu nikdo
~L PollcleIe 0 3. l.3.klad! mnoha
Ivldecr.i pfes\l~en:l.. ze zemřel IX-.
~ Unosu naselhání srdce pffmov
t;utru auta. !Cd)1: 10 pakúnosci zjistili. rozpusnh jeho 1110 podle zjilll nl
Jeleku,~ v kyselinl . .Lambertu Krej-

členem rykDnnebo vyberu 1 _ ·
ho S\"UlL Podk dClda vů pI:til ....
do ..síiJu; čtyfty podJlikalt J Ů -. kteJj

se pnbybovtll.. um< bnnI z1koaů

• ksdf vyu1!llIli i konub:I do podsvě
d - 1bmiJPitr;Fnnti1ek Mnu.. R3.
· dovan Krej/ll. larosa y Stuh.
Swb se y pcKlednf doWcho\'l.l
rak. jakoby rulil u bude wteo...PočilÚll' <im.le lil<! jednou",,1011. 00·
vod II uml! .. jdo<J." p<OllIt1oYal.
Pokud slri lj Swn " , I zenidelII dobu.md!<: 10lýIunl "U'"lll bedoocoolI pnolilO'd Muily Pll1>nm.
Jen dlky Sl1ŘllYI plYDuly do klubu
po<Iebo< finance.
JAROSUV K.\ILvrA.

~ jednak odciZJli véúl mnot nvi
penlz. v 1lo10 \fOSl i a jednal: jej nuuli

,yt~llt dluhy 1 pohledh ky. které

t'tni.iJy v firncl obchodnich aktivit 5
no synem - uprchl)'m podnil.::lte-

!tm...ftkl3 ... ťcn Kosinová..

SpoJ.u§( Simou byli \·čer:J. Z 3 lče.

lÚ dVlJ(ho

neJbhHj spolupf3covnici

Vlutlmd S pěvak

J

L UClE TVARÚ2KO\~

Miroslav Rus a

Crlt, Tlmanastr.AJ II ., Jtlitw D

Dm čli!le
~UTO

Topolánka kritizují vlastní lidé

MOTO

Auto roku: vyhrál ford, Šéf ODS rozzlobil regionální lídry své stranytím, že ustoupil Paroubkovi

roomsterje

čtvrtý

Pruh. · PremIér J ltfOOSMirekToVelkyptehlcd "jihů prestil ni ankc- polánc:k na~ I Y3.1 né k l erě l ve lidi. Oj)..
:y AUlO roku 1007. kterou vyhd l t :lnským de mokr.u ů m y regionech
lliz FordS·M3X.
Sellt E vadí. le ptilBustoupil sociálním de·
mok!:llů m . A to je vune- uf v nedě 
?AILOHA PRAHA
li se totiž bude rozhodQVJl o lom. zda
zů s tan e v č e l e Slran)'.
17 př/běhů 17 let
V pondl ll Topollnek plellt! Irva'
po17. listopadu
na lom, , by pledl "né ' olby byly
Itl. pnts.~t osobnosfIprotil)' rcm . roku ~OO 7.
Ibci 3.coJim přines l a.
S.'II C
..Ten u5Cupek vyvolal velkou ne·
spokojenost v ~ l en5ké z ák l3dn ~ . Já
sám jsem tím rOlll'ptenY. Zva1uje·
HYDEPARK

Chudí jsou tlustí
n oullb i chudoboj, ou obvykle
dů,ledkem u' Ii lého ti'olniho
sir iu, klcremu
diskonrni fetézce

vych:izcji vsltfc.
plic ek.onom Pa.
vel Kohout.
........

11rMaA10

.. .... . ,

11l

Pfwol< SWU pWol>il ptevá!DI
jen.. Pll"bnmsbl. nebyl 10Woý re, pOlillni pod:libteLIe 10jcdeut ee j.
,livnt jllcb Udl, In kttn fOll>t!e. j '

Češi

Idé , Ceslu ZJpomlnajl, le
choroba AIDS je vm edná.
. SvM~( o lom 5CnnyruSI inlik ov:l n )~c h virem HlV. Z:J.tlmco ,.
roce 2000se n,kazilo 501lidi, kl e·
to!nimu zili vuo stl jejich pocet laL:·
l k, OJ d, ojná,obek - 899. VyplýYá

L

~ _~ ;_ ~

ID,; po~ lnl jedoini jeho lI r>n S WWúl1CID" Pnho tluhl·.Osob- 9uw. ..sII1OSU Amenky" Giuliant
h1adee schválil>. TopollAk1 NkaJI
pem< chvilky. Bude .oci.! m.... 1 ry.
pnX! Puoubmvi US1OUpil.
Mlse prolo bál kIt, ID? Podle IIdtů
ODS tltjlll<! Ulem ,Ustane. Ul pro10.Ú stnn.s je podjeho'edením00sud nebý..le .,pBlli. .splle ho 10
oeohrozí. Bude >Ie Ulel.. IU l om.
j>!: p3lI Topollnek dollie ,vá ,unovish obh3jil,.. uvtdJ\'ten itf many·
_ las u ODSZbynl kSWlJur>.
Pokratrwdni M SIt. Al
S...~ t10V11..

°

non roku :001- podle č, soplsu
T1me.I"101l<Unu ....yonkýSUl1>S11
90. ,.. Rudy Giuli1Jll. se zNj ~
bude: ucházet o kleslo prtltdcnll.
?Tvnl !<rok , lomlO ""Itu odlIt!
vttn - uIolil 'l'bot. b ert nU 11
uIDI shtnlt penIze .. bmp>JI.
CIo,lk. kletý ul ..ptfklsd IlnJ
Wnsebe" liImu. si uk zlepnlclIC<
yYlkou!" <blIl roli• porazil demc>Uallckthobndi diu pli,1 "e chvile
kdybude k<>nči l osmii,,. in G<orc<

se přestávají bát AIDS. A ten se ,yehle šíří

T

._

me. ~ e proa lehlez.:i1e1iwsti vynoupi.
me na IDngmu.- tekl p/edseda ob1" lniho sdrul<nI ODSy lihla,1 1l1.
dek VOllIl J dod1J; ..P:ln Topollnek
' yhr:il nl kolikery , olby 10 sebou J
ml projedo:inl liroký mandil. Je >le
I/mlt iill/. le jeho osobnl krnIi.
v oclch mnoh:a ~ I en ů klesne."
Delegitiz celézerot budou , ned!.
li nDkongresu sU1ll1y hlasovou o lom.
ieSlIiTopol:inek své miSlo , l ele obl :w kýchdemolu.lluobháj!.AL1tÍm·
co pt<dsedoyi !?SSD Jiňmu !'JIOub-

Legenda Rudy Giuliani asi
půjde do boje o Bílý dům

••I::II.'" .\ .....;.\

"'1:_"'_1_

• Virus HIV v Čosku
Pocet oakSZeoýcn
2000

501

2001
2002

602

2003

665

~2

nich! bydlel. doz~li.le je HIV
pol:lllvni. UJ'l:'3g0va/i z.ceb JUuk.
ne! lIl<!li • tlekh .. ho, 'yhodili
ho n. ulici. To bylzlom.kdyMw n
L:lRe'vtel nI cd ý SV ~ l l mh tD lěčb y
lije mezibezdomovci.
J';ld.I ponulu ke dnu.Nemáma__ _ _

_

" .. , .

~

_

.to. .. ... .. ;.. " ' _• • 1

Obbs se ob,evf" nělterem cent·
lU. kle" wtol1WlumIl<bolidem
inlikovanym \ I~m HIV pomihL
P1i)de" umý.riny,obvu" SI Je CU,
lýmobvuem neboseple-i1/lllO<ll.
PlespM ,lakpod_ lemči , klovi.

je.

.. od llČj Ully rnnona ~ech, 'col by

muprtvt mollJo pomoCI. JakobÝ""
If 'y mhlt z!<Xinu oemá nd tbnnl,
podpolUJe homo..... lni ' Au kl'
• plihl mu nevadl po<nl)'.
Rudy prosluljako len. kdo mell
l"'DlIlU odklize! I1'Osl y' Ol Ground
Ze10 I I. zil! lro l.
SlOII obrovskou populan.u p""
slednI dobou vyu1lnJ ke lhtol ni
pnnzonkých duů pror<pubhUoy.
rif: Rudy_ Slr. .~ 91
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STARKA V RU~~U P~UCI~ Pří?ra~skéh.o ?o;~sa.a šéfa tamního fotbalovéhoklubu Jaroslava Starku včera zatkla policie. Spolu
s dalšími šesti podnikateli če l l obvi ně n í z unesu otce uprchlého podnikatele Krej číře, zjehosmrtia z loupeže.

Zatčeni
• Kdo je kdo
Hlavni POSUW'f ptj'padU
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_ KNf'lI
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(38J- Podnlkalei
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loni phwj

.' ~ =

~ O'SWYY. v ~J8

podell'll/y eeStam 1konoYYch

~. "IDnf"'lén& c:elnCh,

áIMYjocn.. UYetw,ch. VytetIOVM
polc ti byl,. oosle<lnlctliestnáC1 1ftt
16n'otl ~

l tadného

'I'(lMl'MtIhoztoeftJ

mm ne«Jrl

~~ .~ lOl'I5keha

IltUIhILCh.u prosU lallt
~~.dMu:l
nepro6l&ulnjom~lm&oetá1nl
~ l tono.le5lod~
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~.PC1
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~~ laUllW'Yéfto
~ - ~ rolfthl611rlm\lJ .
ktor.Odlidl~k~

~,~'IO~'610V"

ůsotW TI&Naf 1~.
Raoowen tltett'I' ha popIlIllfe"'o
InIT'dacN I)I'bntno otce . Zma.I y

""'-' 2ClO2. PolideI }ono S)fl "

dcInwWait.:. liel'h'e4 Whem (,no su.
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~1POl"f',~

lToId. ..... .....,..~
~P.,.rnelJbIf~

~ *tntprab~
~1ú.ktllllbytl'tDO.1ednlch
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1SeUtl1et1Ctl~. MIAdI.

Ionuvtmu aj pIW neutit, lNIza
MIOOu obll; JXlbrt ... .,.j:zenj ta

za zmizení Krejčířova otce

r nha • ~my d . Pulicc]nl vým)'.
ll. Su pertlUhut Tak ~ ~ rOlb l.

Ptdk tdnuc ~ paIicaM zmii

lovy holi,. Jólmrolav Sl.ta v1dycky,
kdy! hu ~ "do !Uval do souvis.)oolll
se ~ l y r1 roky slarym únosem otce
poJniulclc IUdavaru Kn:jt íft .
Podle Oetckl lVů x ÚIVVUpv lidhalO'l:inl u"EaNLOvw ho doči n u
(UDOl) ln lakový ~ u pc.riJ Ubol
neni. Policie je pfesvMltm. že Stal·
Ula jd KlACJolill l spolupracovuiljede n I. nd.llrunov. ných vUdcli.
pn.bkého IKXnlha in.o.. _ VIUli.
mil Sphil Ů~ u mbcrt. ~jčíl'c
J,1u lctnl: orgamrovall.
KrejčU sUli I. majild lislny v .
CaUm 1ll1nt.zmil c1rinG I'. tfj·
1\.1 2002 calou do prXc. DaWjeho :
1lWt.ls.e dosud nikdy ncpodaliloobjunilllni policii. Jlll jeho synoviRa· .
dovll.oovi. Ten při to m u inrorm.ace
vaJoua:lk ůDmoCŮm nabiul miliony
LonJR."RioL.tmtoenllúcjWc se ni·

i 'hftu 8cdLn - ~
......UIdoI _P'_

" ......... ; ... - """1 _ 1. - . ...

.....-,,<aUpodo-

bc. j1Mlnotl bjt"'''' . __ i _ • ...-~ ........
I..aInhatKtqtJI'
fJ'" tktL. l _ _ iuW:iha ~ I
~ shodoord, a.teftl. bm ' It ~ i ~ Ivdao obdIorJaibo bmIr
dDbIHdlIMinM.bv l ULran. vW. ridI Jtadoarua Krqak.
...".
ottd.poIi<x oK
Uoobo ...... _ _
-ido>--po....
8t"W1"1olt.rob.jmojiod
...
_ _
Swb .. pIOa-. po-

pteprnori,.

~

~

_-b7'_

l>R>ůl,

T.. k"""oql>IItll~ ..... _m«.lojo .. pllIaú_
.1_
1U-U M,/lh knl·
Cll phdů-.cm.letot,

Iitli poImiil d DlWlilnc..Dt1aI_lIik.dy.,,·
10aic proUdRo.
•
• KzorM ~ tJabu I fa:ty
~"_ byll't>bod .... ~ka00W4. ........
joduJi. _
otjH1dI_. odot1'D
--~-/dl Sp!riL T"pdmlillo
_
hil' J........ _
lllas brlv obU i. dal ónuN, oau- II taU blb ~ počet spor~ I 10 vIa1 11 iIIodu náhod. ...\ tll 1O'I'aa b.-6..boIpod, naurxt •
um .";' _
.-/dl Sj>ML
""'<14. .,/lemMI .. phsM """..
$IarU i SpkU.dw;ud j;s.k.cUoIiv 10. Nb tady • ~ a6co .,
ál&JIf: ... _ _ plphi.
rruc.2'M.. 10. . . . DCI:lim~

MFDa"lES i V1asrula1 SptriL
".\10, kt je pnwd&. r.. au

..s

.-....._u-oo.
\\>
s.,ódy

"'iW>u"-""",,

po<hIo( _

jrdDoutjolW. beaktfI:.lIl.. frttJ
StuU. To.jů.lcn;.a~ .....
hoOlCCr~ .. v InlDUb.liJItU- Um pti'd.je rl.Ii. ~ EUa11cDé
..... su.ta.
jJkoFJÍd'......
Ktqwc..Surtu. Sphik.1flO1U"
~.1.UblIl' lpoiablA ...
Jctlda~ ltaao l.e11lli dallI. . . . a:::nt.c.ta~

l:hI a.

Dol

MY'lf~hbylidalsvnfwm",,"

c...

J"'dMic" - - <nosUd - .... . . , . . . . , . . . , . _ vw.;.
"'llIftbd """'" '7l"""<1 "". ..lom SpM>aL

;hovit~~lIYtMdD

__

Swta,. po6a:f~.

FK M anil PftbruI pult. co ~ vObIi s ~ zmj.

........LldI_t r.............. ~-""""""""

~~::. ~=u~~~~~ i

a~.fCJdIvujctMé VIbo

"'jc"""'-_ioU

leda ~ tfftIJhW .....,...

UVl ~

_~

u.... buky GuI·

ltůtj blabl b,t . . .

rr,...

KftJtfJ'on «*C.,
J pud'lOlil. Start.owI"*"
VJdoi <II. ....... 1o!u " ' _ ido>
lldI)'b oOjaoo6vQ ve IWIl. Wc jtOII'fJ'IIriN.,__ u.
IY '''';e.-t ~ ~ ~
l.oal v nftml pI'diJ pIIbnmI.k1
~Uri podNklldllthoJ tqc. V po- podIlikaul no.l ,u.tnf.." ~
.J<.Wdo p<tt
ido>- u "'l~..,..

J,

--j
ojd .."'' '
-VLl,.."

",,,,,,,,,I.........,

plWl

DO I'llAHY NEDOJEl. ......... <&no..... _
pod","
uleW Jar-.! ..... StMb .. fTdl'oAal lilAid Mni P'tůlM • ffl.
b... ml Vrtff ~t pn*irdhaU jehoI'1Id1ftaj dl. , fflbna:sI (Dll
dolDlml nímk Ul.
tm u !a TV,,"'A . D.Ul M"tlllu,

I.

kdy

Ulfto ncza.ám.

pe.

rtL Jw,.

P'Ji1.--t_MA'il ......
Je podIlikt ~
,....,.., ......
flnMli se wjDl •
rvt- ta-

dr Surtovt

nd.le lto llClUlll,," ~ 1o

.fat~.caw.Mt.- . rill

, Wstb1Of1d)' V1abDiI SpMl,

POiIícic
l~

Pffbnm _ Fotbalový klub ll. PrIbn. je SlaIb. Zdej"l folttals nilll~"

". ••..w.-+-4 ............ -

..t..I. . .. .

ai1dy~

LUOETVA RotKovA .pItpod<>lJob1L

Starkovo zatčení ovlivňuje celý český fotbal
W~lLU1USliicnl bMlUlII

podnikavý

1oUI"

Nejpnvdlpodobnljlf v.n anu je.
že Lamhc:n Ktcjtlr ~m llOOlu
mjm.! ~ili~ z.cmfd na udetnl
s1:dX~I .:a lak.ůnosci nnu.Jy nemohli
rcaJU.Q\O ll lllV Ůj pů vuool ú mh -~ .
Mll se k penaillft jeho IYu..
Krcjtll' sunl byll olil v doW své· •
ho .tmir.cnl dočasným 4ě(em synova :
podnika1dsléhu impétia I jakojati . l
nj IMI ptfSIUpk rnajd ku.
Radov. n KtejUf by l lehdy ll!
mnoho mbků ve vyktJ'owcf 'I&lb!: ,
(v den lII'Iiunl s'rého olCc rn!l tti 1
dnypt<dl'"'l""'tt"mlkwll •.,m ll;' .
onovjm uwmv jm pod'l'Ddtlm J!
,... Umb«1byfj<dioý. ....... doM· .
ro..J .

mi slujJ v

pod ezřelý,

R. uritMJ I..InIbertI Kttjčík
, alpU (Jb;;:~ai u.Icbtoui MlDlik dal pftd UMIlIalL A poJe
:xc "P''' nltlt lall.o1defoaIa. P"růta . o.a pr6tIůdJ • bnIdUbI,
' Cc:úi1a 'R:Ualpot)'booral j,da, ~od:IrcJjca~ . . .
~D:IUEIIl
aaúctjlN ~ Ipi-* . .

kdy neuiJo.

ho. dosudjl vb k chyb! ly pftme ~ .
lu)'. D.I t1uýcb by mohLi post'vlt
obYinlnL Zatlm flC nl juné. jůe
00\'l!: infonnace \C vykc tondmu
Ijmu. který I.C 7.Jbýd aloi
ntubjunlnjmí vntdami v ulul( lUlklo- .
ncha podniki lele Pranlilh Mrb. · 1
ka, pod..Jfilo :ds"'l. V neprospb:h .
obou mu1ů dlk a iSluje cd! sCrie •
nepthn j eh ptiltfujldch otoll'lO'd.
K IIčovou roli v celém pttblhu
hraje nejbUUI spoIupnco'tni\ vw..
limil. Spt ........ jcho lidič, :asiSlenl'
ncjkp Al (1I1lel MirDAln RUl. Ohl ,
byli vtm n'CJj ~m i 1.J I~e ný mi . :

Prostořeký,

SWU ....... nulry

..... W4jno~ba1
.. . poIiedItídt; )acd, acid. ~

bopoilcic.MonI _ _

tellU

~

IWntdl..-p'ttcn

~ JiMé .w. ~: 1~ SUIta.. pedn4 i v ...nd~ rul. ďml .... T~ "--- ~

Starka, kluk z ulice. Anebo uličník
louho jsem přem ýšlel . co : jednomu hravě zlomil ruku- a přimu odpovím. až mi natom nosí tenké brýle a pícha si kvůbidne tykáni. Odmítnu.
Ii cukrovce inzulin.
přemítal jsem. na m íst ě
Svéráznýje i coby fotbalový
' boss. Byl to on. kdo přestěhoval
je odstup.
Jaroslav Starka. pří b ramský pod- , slavnou. leč skomirajiciDuklu z
nikarel a boss tamějš ího fotbalové- : Prahy do Přfbrami a vzal sebou i
ho klubu. který byl za tčen, však ne- : všechny její blyštivé trofeje. Zjin é- .
dává na vý běr. Tyká každému.
: ho klubuzase pro změn u přesu nu l
Chcete-li s nim mluvit, musite při - : celou jedenáctku. Byly to DrnovíHydepark
stoupit na pravidla jeho hry. I když : ce, kterénakrátko opanovala jedna
z firem Radovana Krej číře . Toho,
ji nernusite hrát rádi.;
Stěpán Fillpek
Naposledy jsme se viděli před
' jehož otce měl Starka pomáhat
rodaktor magazínu Hattrick
měs íce m . Vydali jsrne se za nim do : unést.
Starkanebojeho bodyguardi by
Přibrarni nachysrat fotoreport áž,
Rozhodčí se ho báli. A legendárse sotvapou št ěl i do pfestfelky
která by zachytila jeho s vě t. Když . níje historka. jak nechal na dálnič
s ozbrojeným komandem.
zmizela fronta, jež na něj vždy
: ním odpočívadle naban čit výpravě
ček á v malé chod bě fotbalovéhosta- : Opavy, kteráse pokusila uplatil hrádionu, vydali jsme se s ním a jeho : če jeho týmu.aby pustilizápas.
, ho prostředí, které vždy ovládali
bodyguardemna další místa. která : Proto mělo takový .. ú spě ch " i
. muži na hraně zákona. František
' jeho poslední představeni s Ivanem : Chvalovský, vyšetřovaný kvůli úv ějsou s ním spjata. Do jednoho z
barů s ruletou a blikajícími automa- : Horníkem. superstar korupční afě- . rovým podvodů m. mudokonce
ty. dojeho domu. p řed nimž byl
, ry. Starka veřej ně vyhlásil. že ho . foval. Navíc se poč í tá to, že Při před rokem a půl postřel en. Ale i
: klidně zam ě stn á, Vždyť je 10 starý : bramby v lize bez Starky nikdy ne' byla. hráči. které platí ze svého. na
na Svatou Horu. známé poutní mís- : kamarád...
něj nedají dopustit.
to. Jen na boxemu nedošlo.
Pro Přibrarn to vypadalo na tu
Bývalý č íš n í k . který se živil hra- : nejhorší reklamu. Jenže tak to v čes- : Pokud byStarka s konči l ve vězenímkaret. o sobě mluví jako o věří - : kérn fotbale nechodí. Když se před- ni.fotbal se od něho štítivě neodláh-·
cím č lově ku a doma má koutek s
: seda fotbalového svazu Pavel Mok- : ne. Je totiž stejnýjakoon sám - a
;;
velkými kří ži . Zároveň říká. že nenl : rý.mimochodem jiný Horníků v zná- : spíš horší.
svatý. A v kanceláři má bustu T. G. : rný, nad Stárkovým čine m spravedAle s ko n č í Starka opravdu natrMasaryka. Neni to kýč? Jak to
: livě rozhořčil. přišel mu lakonický . valoza mřížemi? Nejspíš ne.
: vzkaz:Sorry, Pavle. ale do tohoti
Kjehojménu už léta patří přívšechno může jít k sobě? Těžko.
Nevíte, čemu věřit, a čemu ne.
: nic není...
zvisko kontroverzní podnikatel.
Ale toje prostě Starka. Muž kon- : Starka. člen výkonného výboru : Nebovládce přibram ského podsvětras tů . A mohutné postavy. který by ; svazu,je pevnou so učás tí fotbalové- ti. Užje to klišé. Jenže důkazy chy-
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bély, nikdo o jeho způsobech . které
znalcinazývají mafi ánské. nepromluvil. Protose Starka vždy ro z či
loval, co všechno se o n ěm napíše.
A p řes to. nebo spíš právě proto se
nestraní novi nářů. Pochopil.že je
může využit. A tak opakuje. kolik
živi zaměstn anců. že za ně platí sociálni a zdravotní poj i š těni a že netuneluje miliardyjako jiní. Vždy
zdůrazni. žeje kluk z ulice. vyuče 
ný čí š n í k .
Pokud je Starka uli čn ík, pakje
velká ryba. Jedi ně 10 by vysvě tl i l o.
že kjejímu polapeni byla nutná velkolepáscéna jak z akčn ího filmuse
zátarasy a vrtulníkem. v niž se změ
nilzásah policie. Co na lom, že se
nahodinu zablokujesilnice do Prahy vobou s měrech!
Pochybuji však,že by se Starka
nebo jeho bodyguard pouštěli do
p řest řelky s ozbrojeným komandem.To užspíš hrozilavzpoura ři 
dičů č e kajícich v ko l o n ě - kdyby se
Starka zamkl ve svém opancé řo va
némaudio se kterým prý nepohne
ani ručn í granát...
Pokud se mu nic neprok áže,
budetO blamáž. Starka se zase
bude smát. A až se vráti do P říbra
mi. možná jako první věc udělá.to .
že se podlvá na plakát rapperaTupaka Shakura, jehož plakát visí vjeho
kanceláři . ..Soudit mě m ůže jen
Bůh..." Slojí pod portrétem.
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