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Anotace 

Práce Komentáře českých deníků věnující se české vládní krizi probíhající v dubnu a 

květnu 2017 analyzuje názorové texty publikované v denících Hospodářské noviny, Právo a 

Mladá fronta DNES v období od 27. dubna od 26. května 2017 věnující se v té době 

probíhající vládní krizi. 

Teoretická část práce vedle jiného rozebírá fenomén vlastnictví médií a jeho 

koncentrace. Pozornost je věnována rovněž proměně českého stranického systému 

v posledních letech, která je nesporně relevantním faktorem také pro politickou žurnalistiku. 

Použitými metodami jsou kvalitativní a kvantitativní obsahová analýza textů. Práce 

sleduje četnost pokrytí sledovaného tématu a především převládající postoj komentátorů 

jednotlivých deníků ke třem hlavním aktérům vládní krize – ministru financí Andreji 

Babišovi, premiéru Bohuslavu Sobotkovi a prezidentu Miloši Zemanovi. 

Výsledky analýzy jsou zasazeny do kontextu vlastnictví jednotlivých deníků, 

primárně s ohledem na fakt, že faktickým vlastníkem MF DNES je skrz svěřenské fondy 

právě ministr Andrej Babiš. 

 

Annotation 

The thesis Commentaries of Czech daily newspapers dealing with the Czech 

government crisis taking place in April and May 2017 analyzes opinion texts published in 

daily newspapers Hospodářské noviny, Právo and Mladá fronta DNES from 27th April until 

26th May 2017 dealing with government crisis ongoing at that time. 

Theoretical part of the thesis analyzes, among other things, the phenomenom of 

media ownership and its concentration. It pays attention also to transformation of Czech 

political party systém in last years, which is indisputably a relevant circumstance for the 

political journalism too.  

The methods of qualitative and quantitative content analysis are used in the thesis, 

which researches frequency of media coverage of the observed issue and mainly a dominant 

attitude of commentators of particular daily newspapers to three main characters of the 

government crisis – the Minister of Finance Andrej Babiš, the Prime Minister Bohuslav 

Sobotka and the President Miloš Zeman. 

Results of the analysis is put into context of ownership of particular daily 

newspapers, mainly with emphasis on the fact that genuine owner of Mladá fronta DNES is, 



 

 

through the private trusts, actually Minister Babiš. 
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Úvod 

 Od dávných dob slouží různé druhy médií lidem ke zprostředkování nepřítomné 

reality. Jak konstatuje německý sociolog Niklas Luhmann: „To, co víme o naší společnosti, 

tedy o světě, v němž žijeme, se dozvídáme z velké části prostřednictvím médií.“1 Americký 

teoretik Marshal McLuhan se zase proslavil svým pojetím médií v nejširším slova smyslu 

jako nástrojů, jimiž člověk rozšiřuje velmi omezené možnosti svých nedokonalých tělesných 

smyslů.2 

Zhruba od konce 15. století, kdy se aktuální informace stala z ekonomického hlediska 

žádaným vzácným statkem, plní důležitou funkci v informování společnosti žurnalistika, 

kterou americký autor Denis McQuail definuje jako „konstrukci a zveřejňování zpráv o 

současných událostech, lidech nebo okolnostech veřejného významu či zájmu. Tato 

konstrukce se zakládá na informacích získaných z důvěryhodných zdrojů“.3 Po staletí se pak 

v žurnalistice uplatňuje rozdělení na dva hlavní pilíře: zpravodajství a publicistiku.4 

 Zejména v západní civilizaci význam médií pro informování společnosti a jejich 

jednotlivých členů implikuje klíčový jejich význam také pro samotný demokratický systém. 

Svobodná výměna informací ve veřejném prostoru je totiž nezbytným předpokladem pro 

kvalifikované a tím pádem skutečně svobodné rozhodování občanů o věcech veřejných, 

typicky např. ve volbách, ale i při každodenním zaujímání a přehodnocování občanských 

postojů. Jak přiléhavě píše ve své knižní eseji současný šéfredaktor týdeníku Respekt Erik 

Tabery: „Anglosaská tradice novinařiny často říká, že média mají lidem umožnit, aby se 

z nich stali občané. Jinými slovy mají přinášet dostatek informací, aby se čtenáři, diváci, 

posluchači na základě nich orientovali v tom, co se kolem děje.“5 

 Z toho důvodu jsou média v liberálně-demokratických státech silně chráněna 

legislativou a svoboda médií (nebo také svoboda tisku, podle nejstarší z forem masových 

médií) bývá řazena mezi základní lidské svobody. Některé státy ji mají na ústavní úrovni 

                                                 

1 LUHMANN, Niklas. Realita masmédií. Praha: Academia, 2014. XXI. století. ISBN 978-80-200-2333-9, 

s. 10. 
2 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011. Strategie. ISBN 

978-80-204-2409-9. 
3 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2016. ISBN 978-80-246-3093-9, s. 33. 
4 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 

3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 244-245. 
5 TABERY, Erik. Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše. V Praze: Paseka, 2017. ISBN 

978-80-7432-849-7, s. 121. 
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zakotvenou výslovně,6 v České republice je pak pojímána jako důležitá součást svobody 

projevu v čl. 17 Listiny základních práv a svobod.7  

 Informování o záležitostech týkajících se spravování státu, samosprávných celků a 

spravování veřejných záležitostí obecně se věnuje takzvaná politická žurnalistika. Právě 

v tomto odvětví žurnalistiky je přitom tradičně velký prostor pro publicistiku, tedy pro 

tvorbu novinářských obsahů zahrnujících subjektivní názor, postoj či hodnocení a majících 

často za úkol publikum přesvědčit.8  

 Tato práce zkoumá monologické publicistické mediální obsahy – komentáře a texty 

příbuzných žánrů – věnující se vládní krizi probíhající v dubnu a květnu roku 2017, 

publikované ve třech významných českých tištěných denících. Téma jsem si zvolil primárně 

z důvodu svého dlouhodobého zájmu o dění na české politické scéně. 

 Analýza mediálních obsahů, které o aktuálním dění referují, přitom může být 

v současné době zajímavá a podnětná hned z několika důvodů. V jedné z kapitol je 

rozebrána proměna českého systému politického stranictví, který se ze své dříve relativně 

stabilní podoby v posledních letech výrazně proměňuje. Od roku 1996 dominující politické 

strany, ODS a ČSSD, zaznamenaly v posledních dvou volbách do Poslanecké sněmovny 

fatální ztrátu voličské podpory. Na politické scéně se naopak objevili noví aktéři v čele 

s mimořádně úspěšným politickým hnutím ANO. 

 Právní sociolog Jiří Přibáň upozorňuje, že vedle extrémní proměny stranického 

systému dochází ke stále častějším útokům na instituce nezbytné pro liberální demokracii 

včetně nezávislých médií a varuje v tomto kontextu před koncem „první České republiky“.9 

Novinář a mediální vědec David Klimeš zase poukazuje na fenomén rozpadu takzvaného 

„Pax Bohemika“, tj. porevolučního společenského konsenzu prostupujícího českou 

společností a spočívajícího podle něj v růstu ekonomiky založeném na přílivu zahraničních 

investic, relativně nízkých mzdových nárocích Čechů zajišťujících nízkou nezaměstnanost 

a udržování sociálního smíru skrz všeobecně dostupné veřejné sociální systémy.10 

                                                 

6 Např. 1. dodatek Ústavy USA nebo čl. 14 Ústavy Řecka.  
7 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
8 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 

3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 164. 
9 DOLEJŠÍ, Milan. Zemanovo vítězství je tečka za jednou érou. Jaká bude ta další, ještě nikdo neví [online]. 

[cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2375680-zemanovo-vitezstvi-je-

tecka-za-jednou-erou-jaka-bude-ta-dalsi-jeste-nikdo-nevi 
10 KLIMEŠ, David. Jak probudit Česko: recept na úspěšnou republiku. Brno: BizBooks, 2017. ISBN 978-80-

265-0645-4, s. 26. 
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Průvodním jevem rozpadu tohoto konsenzu je pak úpadek politických stran, které se na jeho 

formování z pozic dominantních polistopadových politických sil podílely.  

Novináři včetně politických komentátorů každopádně v současnosti musí řešit, jak 

na tyto proměny reagovat ve svých textech. Mimořádně důležitá (a ještě důležitější, pokud 

se zabýváme českými médii) je pak role lídra hnutí ANO, velkopodnikatele Andreje Babiše. 

Jeho Agrofert Holding totiž v březnu 2013 odkoupil od německé společnosti RBVG 

vydavatelství MAFRA, pod nějž spadají mimo jiného i deníky Mladá fronta a Lidové 

noviny.11 Přestože po přijetí novely zákona o střetu zájmů12 vložil Babiš akcie společnosti 

Agrofert 3. února 2017 do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, je 

veřejností s vydavatelstvím MAFRA stále spojován a nahlížen jako jeho faktický majitel. 

 V reakci na Babišův vstup na mediální trh vzniklo několik nových mediálních titulů, 

často založených nebo personálně zajišťovaných redaktory dříve působícími 

ve vydavatelství MAFRA, kteří jej po změně vlastníka opustili. Na mediálním trhu přitom 

v současnosti působí i další významní čeští podnikatelé či podnikatelské skupiny. 

  

                                                 

11 FRANZOVÁ, Pavla. Miliardář Babiš mediálním magnátem. Koupil vydavatele MF Dnes, Lidových novin 

i Metra. IHNED.cz [online]. [cit. 2018-02-13]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-

60141790-andrej-babis-koupil-mafru 
12 Šlo o zákon 14/2017 Sb., nazývaný často médii „Lex Babiš“, protože jeho přijetí bylo výsledkem snahy 

řešit enormní střet zájmů tohoto politika. Tato novela mimo jiného zakázala osobám, působících ve 

vyjmenovaných funkcích, vydávat periodický tisk a provozovat rozhlasové či televizní vysílání.  



6 

 

1. Teoretický podklad pro analýzu 

1.1.  Metodologie práce 

  Jak už bylo naznačeno v úvodu, práce se zabývá analýzou mediálních obsahů, 

přičemž využívá dvě metody běžně aplikované při výzkumu médií. Stěžejní částí je 

kvalitativní lingvistická a sémiotická analýza publicistických textů. Cílem této metody je 

rozkrývání jednotlivých významů, jež obsahují daná mediální sdělení, případně jejich 

zařazení do souvislostí mediálního (a v tomto případě také ústavněprávního či 

politologického) diskurzu. Metoda vychází z konstruktivistického přístupu k realitě, jehož 

důsledkem je předpoklad, že význam jednotlivých znaků, na jejichž přenosu je založena 

veškerá mediální komunikace, nemusí být stejný pro podavatele a pro příjemce.13   

 Pro větší komplexnost závěrů výzkumu je použita také dílčí kvantitativní obsahová 

analýza. Tato metoda je vhodná k výzkumu tematické agendy médií. Média musejí každý 

den z velkého množství událostí, které se v objektivní realitě stanou, vybírat ty, o nichž 

budou referovat. S tím související pojmy jako agenda setting nebo gatekeeping přitom 

můžeme vztáhnout nejen na zpravodajství, ale také na sledované publicistické mediální 

obsahy.   

Pomocí kvantitativní analýzy v našem případě zjistíme, jaký prostor věnují sledovaná 

média námi sledovaným publicistickým textům a s jakou intenzitou se v nich věnují 

sledovanému tématu vládní krize, případně tématům úzce souvisejícím. Může také přinést 

zajímavé podněty pro jádro výzkumu spočívající v analýze kvalitativní. 

 Relevantním vzorkem pro kvantitativní analýzu budou komentářové texty (bližší 

vymezení bude provedeno v podkapitole 1.3.) publikované ve třech sledovaných denících 

v období od 27. dubna 2017 do 26. května 2017. Jednotkou měření tedy bude jeden 

komentář, hlavní zkoumanou proměnou téma komentáře, dalšími proměnnými vedle titulku 

budou pro větší přehlednost a snadnější případnou verifikaci datum vydání, autor textu a 

číslo strany. Komentáře, jejichž tématem bude vládní krize, se pak stávají vzorkem pro 

kvalitativní obsahovou analýzu. 

Vedlejším cílem výzkumu, k jehož dosažení bude směřovat kvalitativní analýza, 

bude zjistit, kolik prostoru jednotlivé deníky věnují publicistice spjaté s tématem vládní 

                                                 

13 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4, s. 117-122. 
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krize, a to jednak celkově a jednak v poměru k celkovému počtu publicistických textů, které 

za sledované období publikovaly. 

Hypotézou je, že Mladá fronta DNES zejména v procentuálním srovnání věnuje 

vládní krizi výrazně méně prostoru než Právo i Hospodářské noviny. Celá krize totiž, jak 

bude popsáno níže, začala upozorněním na problémy v podnikání Andreje Babiše a byl to 

právě Andrej Babiš, kdo od počátku měl být (a nakonec také byl) z vlády odvolán. Vzhledem 

k popsanému vztahu Babiše k vydavatelství MAFRA tak lze předpokládat, že média 

z tohoto vydavatelství budou ve sledovaném období preferovat jinou agendu, a to 

i v publicistických textech. 

Hlavní výzkumnou otázkou práce pak bude, zda lze v jednotlivých denících 

vysledovat jednotný či výrazně převažující názorový postoj autorů k třem hlavním aktérům 

vládní krize – premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ministru financí Andreji Babišovi a 

prezidentu Miloši Zemanovi – a jaký případně tento postoj je. Dále kvalitativní obsahová 

analýza bude snažit vysledovat, jak se komentátoři pracují s relevantními politologickými a 

ústavněprávními souvislostmi celé sledované události. 

1.2.  Problém vlastnictví médií a česká situace 

Je jasné, že jako každý společenský fenomén také média podléhají při své činnosti 

nejrůznějším normám, a to nejen právu, ale také dalším normativním systémům v čele 

s morálkou. Ve shodě s americkým mediálním teoretikem Denisem McQuailem lze 

konstatovat, že otázka míry svobody a míry řízení je pro politický rozměr médií naprosto 

klíčová.14 Klíčovým faktorem je v této oblasti odnepaměti míra svobody médií na státní 

moci. V prostředí dnešní České republiky lze konstatovat, že garance svobody a plurality 

tisku je na velmi slušné úrovni. Jak ovšem McQuail upozorňuje, noviny jsou také 

„významným obchodním podnikáním“ a tím pádem mají na jejich chování možná větší vliv 

tržní síly, než politická kontrola na jedné straně a dobrovolná společenská odpovědnost na 

straně druhé.15 

Dominantní paradigma studia médií (a masové komunikace obecně) vychází 

z normativního předpokladu, který se do značné míry kryje se západním pojetím regulace 

společnosti – hlavními principy jsou především liberální demokracie a volnotržní 

                                                 

14 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha. ISBN 978-80-

7367-574-5, s. 53. 
15 Tamtéž 
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hospodářství, dále pak individualismus, sekularismus, politický a zájmový pluralismus nebo 

utilitární tvorba politických rozhodnutí na základě racionálních podkladů respektující 

vědecký diskurz (tzv. evidence-based making policy).16,17 

V současné politologické a státoprávní teorii se často setkáváme s přesvědčením, že 

světový vývoj, byť pomalu a ne přímočaře, směřuje k všeobecnému rozšíření a tím pádem 

vítězství státoprávního modelu liberální demokracie západního typu.18 Podobně někteří 

mediální vědci mají tendence hovořit o tom, že se jejich normativní vzor – západní liberální 

uspořádání mediálního diskurzu postupně, navzdory různým peripetiím, prosadí na úkor 

ostatních možných uspořádání. Známým příkladem je kniha Systémy médií v postmoderním 

světě Daniela Hallina a Paola Manciniho, podle níž mediální systémy konvergují do 

angloamerického liberálního modelu.19   

Oproti tomu alternativní paradigma výzkumu médií optimistický pohled na 

převládající liberálně-tržní utilitární model společnosti nesdílí a jeho vývoz ze západu do 

dalších společností (mnohdy prováděný diskutabilními prostředky) nevnímá jako osvícené 

šíření dobra, ale jako projev využívání ekonomické a sociální nadvlády k naplňování 

vlastních zájmů západní civilizace.20  

Žurnalistika pak podle alternativního paradigmatu ve skutečnosti ve společnosti plní 

roli obránce status quo, jak píše Brian McNair: „neumožňuje rovnou soutěž rozdílných idejí 

a hodnotových systémů, ale je spíše součástí kulturního aparátu, jehož primární funkcí je 

udržovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi v zásadě nerovnoprávnými skupinami ve 

společnosti.“21 Na úrovni interakcí mezi různými společnostmi mohou pak být média 

nástrojem kulturního imperialismu.22 

Skupinou patřící mezi „nadřízené“ či aspoň „nadřízeným“ sloužící jsou v tomto 

pojetí také vlastníci médií. Proto zaznívá kritika samotného soukromého vlastnictví médií. 

V úvodu zmíněný Marshal McLuhan, považující média v nejširším slova smyslu za extenzi 

                                                 

16 Tamtéž, s. 73. 
17 BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř: program pro přátele 

svobody. Brno, 2017. ISBN 978-80-7485-135-3, s. 29. 
18 Vlajkovou lodí tohoto názorového proudu je publikace FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední 

člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002. ISBN 80-861-8227-4. 
19 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2, s. 275 – 318. 
20 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha. ISBN 978-80-

7367-574-5, s. 76-78. 
21 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8840-6, s. 28. 
22 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno, 2001. ISBN 80-859-4767-6, s. 129-131. 
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lidského těla, píše: „Dokud přijímáme narcisovský postoj, považující extenze našich těl na 

něco skutečně vnějšího a skutečně na nás nezávislého, budeme na všechny problémy kladené 

technologií reagovat jako člověk, který stoupne na banánovou slupku, zapotácí se a upadne. 

Archimédes kdysi řekl: ‚Dej mi pevný bod a pohnu zemí.‘ Dnes by poukázal na naše 

elektrická média a řekl by: ‚Stoupnu si na vaše oči, uši, nervy a na váš mozek, a svět se bude 

pohybovat takovou rychlostí a podle takového modelu, jaké si zvolím.‘ Své ‚pevné body‘ jsme 

pronajali soukromým korporacím.“ 

Mediální vědci pohybující se v alternativním paradigmatu také problému vlastnictví 

médií, pro tuto práci relevantnímu, věnují značnou pozornost. Mezi takové patří např. autoři, 

kteří se zabývají tzv. politickou ekonomií komunikace. 

Americký autor Robert McChesney zpochybňuje teoretickou konzistentnost 

zmíněného normativního vzoru dominantního paradigmatu, který je založen na představě, 

že profesionální a společensky odpovědná žurnalistika přináší plně neutrální a objektivní 

zprávy: „Žurnalistika ve Spojených státech přijala do profesionálního kodexu během svého 

vývoje určité zásadní hodnoty; na těchto hodnotách nebylo nic přirozeně objektivního nebo 

profesionálního. V základních ohledech odpovídali obchodním a politickým potřebám 

majitelů, přestože nikdy nebyly sestaveny tímto způsobem.“23 

 Postupem času se navíc vliv tržního prostředí na žurnalistiku stále více prohlubuje, 

na čemž nese značnou část viny koncentrace vlastnictví. Jak popisuje s ohledem na americké 

reálie Ben Bagdikian: 

„V roce 1983 by se muži a ženy ovládající padesát mediálních společností, které 

dominují u amerického publika, mohlo pohodlně sejít ve skromném hotelovém plesovém sále. 

Lidé ovládající dvacet největších vydavatelů novin by se mohlo shluknout do debatního 

kroužku a stěžovat si na nízké ceny novin. Dvacet magnátů vydávajících časopisy by v dalším 

kroužku nadávalo na drahé poštovné. Lidé z vysílacích médií, nemaje nic společného 

s novinami ani s časopisy, by si vyměňovali své rozhořčení z vládních regulací rozhlasu a 

televize. Lidé vydávající knihy by se předháněli v projevech naštvanosti nad chamtivostí 

agentů spisovatelů a lidé z filmového průmyslu by drbali o sexuálních výkonech svých hvězd. 

V roce 2003 ovládalo všechna tato média, která ještě dvacet let předtím byla 

provozována padesáti různými společnostmi, pět mužů. Těchto pět, ovládajících také nová 

                                                 

23 MCCHESNEY, Robert Waterman. Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 

2009. ISBN 978-80-902831-2-1, s. 14. 
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digitální média, by se vměstnalo do prostorné telefonní budky. Pravda, byli by tam hodně 

natěsnáni a také by mezi nimi asi bylo dost napětí.“24 

Graeme Burton a Jan Jirák považují sklon k monopolizaci za trend, který je 

mediálnímu průmyslu vlastní už od 19. století.25 Že jde o důležitý fenomén dokazuje také 

fakt, že Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská zařazují měření koncentrace vlastnictví 

jako možnou formu ekonomické analýzy mezi metody mediálního výzkumu.26 

Bagdikian se v citované pasáži dotýká rovněž problému tzv. křížové koncentrace 

vlastnictví, kdy velcí hráči na mediálním trhu vlastní hned několik druhů médií (dokonce 

zasahují prakticky do všech segmentů trhu), z čehož jim plynou značné úspory z rozsahu 

produkce. Tito velcí hráči ovšem na počátku museli vynaložit enormní materiální prostředky 

na zvětšování svého mediálního portfolia. Z toho důvodu „chtěli a potřebovali vytvořit 

nemalé příjmy, aby splatily dluh a uspokojily investory“ a myšlenka garantované autonomie 

redakcí pro ně v této honbě za ziskem přestala dávat smysl.27 Klesly navíc také zdroje, které 

vlastníci investovali přímo do chodu redakcí, což profesní standardy dále ohrožovalo a vedlo 

mimo jiné k bulvarizaci. Podle McChesneyho „profesní standardy nezmizely zcela. … Ale 

povaha toho, o čem se píše a jak se o tom píše, podstata žurnalismu, se změnila, a to jedině 

k horšímu. Faktická správnost a poctivost, ty jsou sice hezké, ale nejsou úplným smyslem 

žurnalistiky, pokud se daný článek týká soudu s celebritou nebo mytí hřívy oslovi. 

Komplexnější otázkou je, jak pokles prostředků a tlak na vytváření zisku fakticky přesnou 

žurnalistiku nutí, aby se soustředila na určité události a ne na jiné.“28 

Vliv vlastníků na obsah v jejich médií může mít různé formy, každopádně ho 

v současné době prakticky nikdo nezpochybňuje. Burton a Jirák konstatují, že „majitelé 

novin vytvářejí na své šéfredaktory – což jsou lidi se značnou autoritou v mediálním odvětví 

– tlak, aby produkovali noviny v podobě, která jim, tedy majitelům, bude vyhovovat.“ 

Ačkoliv se žurnalistika snaží na principech společenské odpovědnosti vystavět vlivu 

vlastníků různá omezení a zachovat si tak autonomii, tato omezení často nejsou vzhledem 

                                                 

24 BAGDIKIAN, Ben H. The new media monopoly. Boston: Beacon Press, c2004. ISBN 08-070-6187-5, s. 

27. 
25 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno, 2001. ISBN 80-859-4767-6, s. 96-97. 
26 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4, s. 49-57. 
27 MCCHESNEY, Robert Waterman. Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 

2009. ISBN 978-80-902831-2-1, s. 26. 
28 Tamtéž, s. 29 
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k rostoucí síle majitelů příliš účinná.29  

Problém vlastnictví médií a jeho koncentrace se, samozřejmě se zpožděním 

způsobeným pozdějším přechodem k demokracii západního typu, objevil také v České 

republice. Již několikrát citovaní Burton a Jirák identifikují fenomén omezené konkurence 

a s tím spojené koncentrace vlastnictví na českém mediálním trhu již v roce 1998. Zpočátku 

se v České republice projevoval také trend globalizace médií, tedy vznikání mezinárodních 

mediálních korporací schopných operovat na mezinárodním trhu. Bylo tomu tak zejména 

proto, že potřebný kapitál především na nutné investice do zastaralých technologií měli 

k dispozici de facto pouze zahraniční investoři.30 

Ekonomický otřes, který žurnalistice způsobila globální ekonomická krize na 

přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století, paradoxně v českém prostředí přispěl 

k přesunu místních médií do českého vlastnictví. Postupně na mediální trh razantně vstoupili 

domácí podnikatelé Zdeněk Bakala, Jaromír Soukup nebo dvojice Daniel Křetínský – Patrik 

Tkáč31, mediálním aktivitám se postupně stále více začíná věnovat majitel webového portálu 

Seznam.cz Ivo Lukačovič.32 

Největší rozruch však svým vstupem do světa médií každopádně způsobil Andrej 

Babiš. O tom, že Babiš chce získat významný český mediální dům se spekulovalo již dlouho 

a sám podnikatel dohady podpořil svým slavným tweetem „Zítra asi něco koupím“ z 24. 6. 

2017.33 Na serveru E15 dokonce ten den vyšla zpráva oznamující, že Babiš kupuje českou 

pobočku vydavatelství Ringier Axel Springer.34 V průběhu následujících několika dní se 

však ukázalo, že druhý nejbohatší Čech koupil mediální dům MAFRA, vydávající mimo 

jiného také nejčtenější český seriózní deník MF DNES.35 

 Zatímco u bývalých zahraničních vlastníků českých médií nebyl důvod pochybovat, 

že jejich hlavní motivací na mediálním trhu byl ekonomický zisk, u českých 

                                                 

29 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno, 2001. ISBN 80-859-4767-6, s. 125. 
30 Tamtéž, s. 121-122. 
31 Ačkoliv Patrik Tkáč pochází ze Slovenska a má také slovenské občanství, velkou část svých obchodních 

aktivit provozuje v České republice.  
32 Infografika: Aktualizovaná mapa vlastníků médií. MediaGuru.cz [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/ 
33 Viz https://twitter.com/andrejbabis/status/349189222000910336?lang=cs 
34 SKŘIVÁNEK, Tomáš. Babiš kupuje český Ringier, zaplatí přes čtyři miliardy. E15.cz [online]. [cit. 2018-

05-03]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/babis-kupuje-cesky-ringier-zaplati-

pres-ctyri-miliardy-1001088 
35 SLÍŽEK, David. Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra, jednání s českým Ringierem 

nedopadlo. Lupa.cz[online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/idnes-cz-mf-dnes-i-

lidovky-meni-majitele-vydavatelstvi-mafra-koupil-andrej-babis/ 
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velkopodnikatelů může být účelem vlastnictví médií touha využít jejich moc. Jak píše 

McQuail: „Existuje slušná řádka zřetelných dokladů, že kontrola nad médii je jejich 

vlastníky ceněna spíše pro politický a společenský vliv a postavení, které přináší, než pro 

svůj okamžitý ekonomický přínos.“36 V podobném duchu se v r. 2015 vyjádřil spolumajitel 

československé investiční skupiny Penta Marek Dospiva, když v Hospodářských novinách 

vysvětloval, proč chce jeho společnost po vzoru jmenovaných významných podnikatelů 

investovat právě do médií: „Nebudu chodit kolem horké kaše. To, že média vlastníme, nám 

dává jistotu, že pro kohokoli bude horší nás iracionálně napadat. To iracionálně bych 

podtrhl.“37 

 Andrej Babiš se navíc už v létě 2013, kdy vydavatelství MAFRA kupoval, chystal se 

svým hnutím ANO 2011 na říjnové volby do Poslanecké sněmovny, a tak u něj nehrozilo 

„jen“ to, že bude využívat média k prosazování svých ekonomických zájmů v jiných 

oblastech. Panovaly obavy, zda nevyužije média v politické kampani, podobně jako např. 

italský politik a mediální magnát Silvio Berlusconi.38 Volby dopadly pro ANO 2011 

nečekaně úspěšně a od té doby lze hovořit o propojení mediální, ekonomické a také politické 

moci v rukách Andreje Babiše. 

 Obavy, že bude zneužívat svoji mediální moc v politickém boji, Babiš přiživil záhy 

po nákupu médií, když volal do redakce Lidových novin a kritizoval redaktora Jana Kálala, 

že v deníku chybí zpráva o tiskové konferenci hnutí ANO. Konverzaci s novinářem uzavřel 

slovy na adresu vedení redakce: „Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu 

čest.“39 V průběhu sledované vládní krize pak anonymní twitterový účet @skupinasuman 

zveřejnil nahrávku, na které se Babiš domlouvá s tehdejším redaktorem MF DNES Markem 

Přibilem na termínu publikace investigativních článků poškozujících jeho politické 

oponenty.40 

                                                 

36 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha. ISBN 978-80-7367-

574-5, s. 53. 
37 MIKULKA, Milan. Spolumajitel Penty Dospiva: Chceme mediální štít proti iracionálním 

útokům. IHned.cz[online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-63893810-spolumajitel-

penty-dospiva-chceme-medialni-stit-proti-iracionalnim-utokum 
38 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno, 2001. ISBN 80-859-4767-6, s. 125. 
39 Nevědí, s kým mají tu čest, stěžoval si Babiš na LN. Pak se omluvil. Lidovky.cz [online]. [cit. 2018-05-06]. 

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/nevedi-s-kym-maji-tu-cest-stezoval-si-babis-na-ln-pak-se-omluvil-pbx-

/zpravy-domov.aspx?c=A130628_173145_ln_domov_rak 
40 Šuman díl III.: Babiš připravuje s redaktorem články před sjezd ČSSD. Neovlivní.cz [online]. [cit. 2018-05-

06]. Dostupné z: https://neovlivni.cz/suman-dil-iii-babis-pripravuje-s-redaktorem-clanky-pred-sjezd-cssd/ 
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1.3.  Sledované mediální obsahy 

 Před samotným provedením analýzy je nutné si definovat, které mediální obsahy 

spadají do zkoumaného vzorku. Pojem „komentář“, obsažený v názvu práce, je označením 

pro žurnalistický žánr. Jak však upozorňuje Praktická encyklopedie žurnalistiky: 

„V současnosti je žánrové rozdělení nestálé a značně vágní, není ani tak produktem teorie a 

vědy, jako spíše praktického používání v médiích; od striktního žánrového dělení se proto 

upustilo“41. Je přitom jasné, že zvláště při tvorbě vzorku pro jakýkoliv výzkum mediálních 

obsahů se není možné spolehnout pouze na „značně vágní“ pojem. „Ani postmoderní záliba 

ve vágnosti a ‚tekutosti‘ nezbavila badatele ani praktiky potřeby některé principy žánrové 

výstavby jasně formulovat,“ konstatuje v přímé reakci na citovaný text český mediální vědec 

Jiří Kraus.42 

 Pro účely této práce byl z praktických důvodů zvolen přístup spjatý s americkou 

žurnalistickou tradici, kde je pojetí žánrů volnější a tím pádem „se stírá rozdíl mezi 

úvodníkem (editorialem), komentářem nebo sloupkem“, na rozdíl od francouzské nebo 

německé tradice, kde je žánrové rozdělení naopak striktnější.43 V kolektivní publikaci 

O komentáři, o komentátorech z americké tradice vychází ve svém příspěvku jeden 

z nejlepších českých autorů tohoto žánru Jindřich Šídlo, když do žánru komentáře podle 

„pravidel více či méně dodržovaných v moderních tištěných médiích“ zahrnuje nejen 

editorial a sloupek, ale také editorialu oponující „op-ed“ a svůj oblíbený takzvaný sketch.44    

 Do vzorku pro kvalitativní obsahovou analýzu tím pádem tato práce zařazuje všechny 

monologické autorské publicistické texty, které kombinují věcný stylistický postup 

s důrazem na fakta s výkladovými (argumentativními) a úvahovými stylistickými postupy 

obsahující hodnotící výrazy a vyjadřující názor autora. Spadají sem tedy kromě „čistého“ 

komentáře také výše zmíněné žánry, i texty typu glosy, fejetonu atd. Mimo vzorek se naopak 

ocitají zpravodajské texty a publicistické rozhovory či reportáže a také texty, které se dají 

označit za takzvaný user generated-content či consumer-generated content,45 tedy v našem 

                                                 

41 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 243. 
42 OSVALDOVÁ, Barbora, ed. O komentáři, o komentátorech: (kolektivní monografie k žánru). Praha: 

Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2237-8, s. 15. 
43 Tamtéž, s. 9. 
44 Tamtéž, s. 69-82 
45 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2013. 

ISBN 978-80-87500-38-5, s. 153. 
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případě ohlasy čtenářů zaslané redakci a následně publikované v novinách, byť některé 

z nich mohou více či méně formálně naplňovat znaky žánru. 

1.4.  Sledované deníky 

1.4.1. Hospodářské noviny 

 Deník Hospodářské noviny vznikl v roce 1990 a v současnosti ho vydává společnost 

Economia, a. s. Na oficiálním webu vydavatelství deník charakterizuje takto: „Hospodářské 

noviny přináší od pondělí do pátku všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a 

komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým 

informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními 

českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.“46 Jeho 

současným šéfredaktorem je Martin Jašminský. 

 Jediným akcionářem společnosti Economia, a. s, je český podnikatel Zdeněk 

Bakala.47 Ten finančně podporuje Knihovnu Václava Havla, v minulosti věnoval sponzorský 

dar politickým stranám ODS, TOP 09 nebo Věci veřejné a spolufinancoval také 

prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberga.48 V poslední době se o něm ve veřejném 

prostoru hovoří zejména v souvislosti s těžební společností OKD a kauzami okolo ní.49   

1.4.2. Právo 

 Deník Právo lze považovat za přímého nástupce listu Rudé právo, který dříve 

vycházel jako tiskový orgán nejprve Československé sociálně-demokratické strany dělnické 

a poté dlouhá léta Komunistické strany Československa. Jde o patrně poslední pozůstatek 

systému stranické žurnalistiky První Československé republiky.50 

 V současné době však jde o noviny vlastněné soukromým vydavatelem, společností 

Borgis, a. s. Zajímavostí je, že v této společnosti ovládá 59, 1 % šéfredaktor deníku Zdeněk 

                                                 

46 http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/ 
47 Viz údaje z obchodního restříku dostupné na https://rejstrik.penize.cz/28191226-economia-a-s 
48 Finančník Bakala daroval ODS, TOP 09 a VV téměř třicet milionů korun. IHned.cz [online]. [cit. 2018-05-

06]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-44031220-financnik-bakala-daroval-ods-top-09-a-vv-temer-tricet-

milionu-korun 
49 O Bakalu se kvůli OKD zajímají Švýcaři. Prošetřují převody za miliardy. ČeskáTelevize.cz [online]. [cit. 

2018-05-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2164054-o-bakalu-se-kvuli-okd-zajimaji-

svycari-prosetruji-prevody-za-miliardy 
50 Definici stranického tisku ještě v současnosti víceméně naplňuje deník Haló noviny spjatý s komunistickou 

stranou, ten ovšem nemá tradici v prvorepublikových dobách. 
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Porybný, který za minulého režimu býval zástupcem šéfredaktora Rudého práva a také jeho 

zpravodajem ve Washingtonu. 33,6 % pak vlastní společnost Seznam.cz provozující 

stejnojmenný webový portál.51 

 Právo se po změně režimu postupně vzdalovalo komunistické ideologii. Ideové 

zaměření listu nicméně dodnes zůstalo na levé straně politického spektra – jde o list blízký 

tradiční české demokratické levici, na politické scéně zastoupené především Českou stranou 

sociálně demokratickou.  

1.4.3. Mladá fronta DNES 

 Deník Mladá fronta DNES vychází od roku 1990. Svým názvem navázal na deník 

Mladá fronta, který byl za dob socialismu tiskovým orgánem Ústředního výboru 

Socialistického svazu mládeže. 

 Jak bylo řečeno výše, deník vydává společnost MAFRA, a. s., kterou v roce 2013 

koupil český podnikatel a předseda dnes úspěšného politického hnutí ANO 2011 Andrej 

Babiš. Ten později svůj majetek včetně vydavatelství MAFRA vložil do svěřenských fondů 

AB private trust I a AB private trust II, i tak ale stále je veřejností vnímán jako jeho faktický 

vlastník. Současným šéfredaktorem deníku je Jaroslav Plesl. 

  

                                                 

51 Zjištěno z výroční zprávy společnosti pro rok 2016 veřejně dostupné na portálu Justice.cz: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=49621605&subjektId=76051&spis=73090 
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2. Proměna českého stranického systému 

Politické strany jsou fenoménem, bez něhož se moderní demokratické právní státy 

západního typu těžko obejdou. Na principu dobrovolnosti sdružují své členy, agregují tím 

jednotlivé společenské zájmy do komplexního politického programu a s ním se ve volbách 

ucházejí o podíl na moci. Dá se tím pádem říci, že politické strany jsou nutným prvkem pro 

demokratickou legitimizaci státní moci.52   

Všechny politické strany působící v jednom ústavním systému tvoří takzvaný 

stranický systém. Stranickým systémem rozumíme uspořádání politických stran přítomných 

v politickém společenství, jejich vzájemné vztahy a působení. V historii politologie 

zaznamenáváme několik pokusů o typologizaci stranických systémů, tu patrně 

nejpoužívanější pak vytvořil italský politolog Giovanni Sartori. Rozhodující jsou pro něj dvě 

proměnné, a to počet relevantních stran a jejich vzájemná ideová rozrůzněnost.53 Relevantní 

stranou se rozumí taková strana, která má buď koaliční potenciál (tj. může se účastnit 

vládnutí) nebo vyděračský potenciál (tj. může vládnutí a chod parlamentu různě ztěžovat a 

tím pádem žádat od ostatních různé ústupky za to, že tak činit nebude). V praxi mezi 

relevantní strany nepatří jednak strany bez zastoupení v parlamentu nebo takové, které sice 

zastoupení mají, je však nedostatečné na to, aby je ostatní aktéři byli nuceni brát v úvahu. 

Český stranický systém prošel za poslední léta velkou změnou, kdy se v něm nejenže 

objevily nové relevantní strany, ale navíc tyto nové strany mají značně odlišný charakter 

oproti původním. Tuto změnu je vhodné pro potřeby práce blíže nastínit. 

2.1.  Období re/konstrukce a relativní stability 

V moderních demokraciích, respektujících politický pluralismus a svobodnou 

politickou soutěž politických stran se stranické systémy v čase dynamicky proměňují, 

zároveň ovšem z podstaty věci vykazují také naopak určitou míru kontinuity. České 

prostředí je v tomto směru celkem unikátní, neboť se tu moderní stranický systém po změně 

režimu v r. 1989, spojené s radikální změnou hodnotové orientace státu, tvořil prakticky celý 

                                                 

52 Pro účely práce opomíjíme existující teoretické koncepty, podle nichž je státní moc (i taková, která disponuje 

demokratickým základem) z principu nelegitimní. Viz např. z českého prostředí: 

URZA, Martin. Anarchokapitalismus: stát je špatný sluha, ale zlý pán. Praha: Tereza Sladkovská, 2018. ISBN 

978-80-270-1648-8. 
53 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2005. Klasikové společenských věd. ISBN 80-732-5062-4, s. 123-134. 
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znovu.54 Jiří Kunc zavedl pro takový případ pojem re/konstrukce, jenž vyjadřuje budování 

nového stranického systému po mnohaletém období nedemokratického režimu (prvek 

konstrukce), toto budování je ovšem přeci jen ovlivněno určitými staršími historickými 

reáliemi ze svobodnějších dob (prvek rekonstrukce).55 Ačkoliv se periodizace vývoje 

českého stranického systému u jednotlivých autorů liší, lze říci, že se re/konstruoval 

v období od převratu v roce 1989 do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 1996. V té době 

došlo jak k obnovení některých historických stran, tak formování (a často také rychlému 

zanikání) nových. Důležitou událostí je rozpad hnutí Občanské fórum, které Sametová 

revoluce vynesla do dominantní politické pozice potvrzené drtivým vítězstvím ve volbách 

v roce 1990, nevyhnutelné vnitřní názorové pnutí však vedlo k jeho rozpadu na počátku roku 

1991.56  Ve volbách do Poslanecké sněmovny r. 1996 pak výrazně uspěla ČSSD pod 

vedením Miloše Zemana a stala se vedle ODS Václava Klause druhým dominantním 

subjektem české stranicko-politické soutěže.  

Od předčasných voleb v r. 1998, kdy z Poslanecké sněmovny vypadla antisystémová 

strana Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) a také 

Občanská demokratická aliance (ODA), lze pak identifikovat jádro stranického systému, do 

nějž vedle ODS a ČSSD můžeme řadit KDU-ČSL a KSČM. Spolu s nimi ve Sněmovně 

zasedala ještě jedna další strana – nejdříve to byla Unie svobody (US), kterou v roce 2006 

nahradila Strana zelených (SZ). Až do roku 2010 lze tedy hovořit o stabilním stranickém 

systému s pěti relevantními stranami, který s mírnou výhradou přítomnosti antisystémové 

KSČM s vyděračským potenciálem spadá do Sartoriho konceptu umírněného 

multipartismu.57 U všech stran včetně KSČM pak můžeme vysledovat jasné ideové 

zakotvení odrážející se v politickém programu. 

V na první pohled stabilním systému však lzelo vysledovat určité prvky nestability. 

Nejvýraznějším z nich je pak absence stabilních a předvídatelných vzorců interakcí a 

kooperace mezi jednotlivými stranami, které jsou ovšem pro hlubší stabilizaci systému 

                                                 

54 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 35. 
55 Viz KUNC, Jiří. Stranické systémy v rekonstrukci. ISBN 80-858-5079-6. 
56 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 39-40. 
57 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2005. Klasikové společenských věd. ISBN 80-732-5062-4, s. 185-192. 
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klíčové.58 Odrazem tohoto fenoménu pak byla takzvaná Opoziční smlouva59, na jejímž 

základě vznikla v r. 2002 menšinová vláda ČSSD tolerovaná ODS. Hned několik autorů 

upozorňuje, že díky faktické přítomnosti obou dvou největších a nesilnějších politických 

konkurentů u moci v tomto období došlo k jakémusi rozdělení státu mezi ně a s tím 

souvisejícímu enormnímu nárůstu korupce a klientelismu.60,61 

Politolog Michal Klíma v této souvislosti tvrdí, že ani v období mezi lety 1996 a 2010 

nelze hovořit o stabilitě stranického systému, protože v této době se v české politice utvářely, 

posilovaly a konzervovaly rozličné negativní jevy, navíc docházelo k přílišnému 

sebeuspokojení a zároveň k diskreditaci relevantních politických aktérů v čele s ODS a 

ČSSD. To vše podle Klímy ve své kombinaci nemohlo dříve nebo později nevést k radikální 

transformaci systému.62 

2.2.  „Přelomové“ volby v roce 2010 

Volby do Poslanecké sněmovny 2010 bývají označovány jako přelomové či 

revoluční.63 Zisky ODS a ČSSD poklesly od společného rekordního výsledku 67,67 % v roce 

2006 na 42,3 %. Se ziskem 4,39 % vypadla z horní komory českého parlamentu další ze 

stran původního jádra KDU-ČSL, podobný osud potkal po jejím čtyřletém pobytu ve 

Sněmovně Stranu Zelených s 2,44 %. Podobnou podporu jako v roce 2006 si tak udržela 

pouze KSČM (11,27 % oproti 12,81 %). 

Mezi relevantními stranami se objevily nové subjekty, k nimž se přesunula 

nezanedbatelná část voličské podpory „odpadlé“ od dosavadních hlavních stranických 

aktérů. Prvním byla TOP 09 se ziskem 16,70 %. Šlo o stranu vzniklou především odchodem 

části členů včetně zkušených aktivních politiků z KDU-ČSL, v čele s jejím někdejším 

předsedou Miroslavem Kalouskem. Problém prakticky všech nově vznikajících stran 

                                                 

58 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 51. 
59 Oficiální název dokumentu byl „Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice 

uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou“. Jeho kritici 

pak ironicky spojovali slangové označení „Opoziční smlouva“ s faktem, že její uzavření bylo u obou stran 

motivováno zájmem „o pozice“ ve státní správě a státních firmách. 
60 TABERY, Erik. Vládneme, nerušit: opoziční smlouva a její dědictví. Vyd. 2. Praha: Respekt Publishing, 

2008. Respekt (Respekt Publishing). ISBN 978-80-903766-3-2. 
61 KOPEČEK, Lubomír. Deformace demokracie?: opoziční smlouva a česká politika v letech 1998-2002. 

Brno, 2015. ISBN 978-80-7485-031-8. 
62 Viz KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii: privatizace a kolonizace politických stran 

netransparentním byznysem. Praha: Slon, 2015. ISBN 978-80-7419-139-8. 
63 BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2010. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-224-3, s. 30-31. 
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s absencí regionálního zakotvení pak vyřešilo spojení s hnutím Starostové a nezávislí.64 

Název byl utvořen z počátečních písmen slov hesla „Tradice, Odpovědnost a Prosperita“ a 

roku založení strany.65 

Druhým novým subjektem mezi relevantními stranami se v roce 2010 stala strana 

Věci veřejné. Zatímco u TOP 09 můžeme hovořit o straně založené na ideově vyhraněném 

programu zosobněném do velké míry dosavadními známými politickými tvářemi, Věci 

veřejné spadají nepochybně mezi takzvané. „strany obchodní firmy“. Takové strany se 

vyznačují silným manažerským vedením lídra-podnikatele (který ovšem nemusí nutně stát 

oficiálně v čele strany) a profilují se nejčastěji jako vyzyvatelé současného politického 

establishmentu, který označují za zkorumpovaný a neschopný. Zároveň však platí, že jejich 

primárním cílem není prosazování deklarovaného volebního programu strany, ale 

prosazování zájmů těch, kteří stranu vedou.66 

V případě Věcí veřejných byl lídrem majitel jedné z největších českých soukromých 

bezpečnostních agentur ABL Vít Bárta. Ten pro své politické aktivity využil již existující 

stejnojmenné lokální politické uskupení, věnující se zpočátku komunálním problémům na 

Praze 1, které ovládl.67 Ačkoliv předsedou strany byl od června 2009 v té době enormně 

populární televizní novinář Radek John, faktickým šéfem byl právě Bárta. 

Strana ve volební kampani svými hesly bojovala proti tzv. politickým dinosaurům, 

jak označovala osoby působící dlouhá léta ve vrcholné politice, a propagovala přímou 

demokracii, což se snažila sama demonstrovat přijímáním některých vnitrostranických 

rozhodnutí prostřednictvím hlasování svých registrovaných příznivců, tzv. Véčkarů. Takové 

rozhodnutí ovšem nebylo pro vnitrostranické orgány závazné a ve skutečnosti tak šlo spíše 

o trik politického marketingu, zastírající velmi nízký počet členů a s tím související nízkou 

                                                 

64 TOP 09. Tak se může jmenovat Kalouskova strana. IDnes.cz [online]. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/top-09-tak-se-muze-jmenovat-kalouskova-strana-f3d-

/domaci.aspx?c=A090521_163911_domaci_adb 
65 ZEDNÍK, Jaroslav. Tradice, Odpovědnost, Prosperita – o to by mělo jít každému politikovi, bez ohledu na 

stranickou příslušnost [online]. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://www.top09.cz/regiony/pardubicky-

kraj/tiskove-zpravy/tradice-odpovednost-prosperita-o-to-by-melo-jit-kazdemu-politikovi-bez-ohledu-na-

stranickou-prislusnost-2313.html. Pravděpodobně kvůli diskreditaci podobných hesel kampaní ČSSD pod 

vedením Jiřího Paroubka z roku 2006 (často parodovaný slogan Jistoty a prosperita) však TOP 09 toho heslo 

při své propagaci prakticky nepoužívá. 
66 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 71-72. 
67 BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2010. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-224-3, s. 30-31. 
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úroveň vnitrostranické demokracie.68 

Po volbách vstoupily Věci veřejné s ODS a TOP 09 do vládní koalice, Radek John 

se stal ministrem vnitra a skutečný šéf strany Vít Bárta ministrem dopravy. Bártovy úmysly 

v politice ovšem navzdory protikorupční rétorice rozhodně nebyly nijak bohulibé, činnost 

politické strany směřovala především k dobývání renty a Bárta se přitom nerozpakoval 

použít ani čistě mafiánské praktiky (např. odposlouchávání, sledování a podplácení vlastních 

poslanců), což nejprve na stránkách deníku Mladá fronta DNES a poté také ve své knize 

Všehoschopní – superguru Bárta detailně popsal český investigativní novinář Jaroslav 

Kmenta.69 

Fiasko Věcí veřejných dost možná ještě prohloubilo deziluzi voličů z úrovně 

politické kultury v České republice, evidentně je však neodradilo od opětovného hledání 

nových neozkoušených alternativ. Takové hledání však není pouze českým či pouze 

středoevropským specifikem. Jak píše už v roce 2011 Jan Kysela: „Nyní žijeme v éře, kdy 

jsou politické strany ve větší míře servisem mediálně výrazného vůdce, který komunikuje 

přímo s voliči, tedy měnlivým publikem. Vrací se tak personalizace, ovšem bez původní 

osobní známosti a osobního kontaktu, zesílen je tu význam médií a mediálních poradců, 

vzhledem ke komplexnosti světa, v němž žijeme, má menší význam stranický program.“70 

Tato éra tím pádem svědčí také právě stranám obchodní firmy. 

2.3.  Předčasné volby 2013 a nástup hnutí ANO 2011 

Po pádu vlády Petra Nečase, zapříčiněném skandálem jejího předsedy, stály strany 

dosavadní vládní koalice (ODS, TOP 09 a strany LIDEM, která se pod vedením Karolíny 

Peake odštěpila od skandály zmítaných Věcí Veřejných) o sestavení „staronové“ vlády 

v čele s dosavadní předsedkyní Sněmovny Miroslavou Němcovou z ODS.71 

Prezident Miloš Zeman však 25. června 2013 jmenoval premiérem svého osobního 

přítele, ekonoma a bývalého ministra Jiřího Rusnoka, který sestavil úřednickou vládu. 

Zeman tento krok opřel o své sliby z kampaně před prezidentskými volbami, v níž se proti 

                                                 

68 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 87. 
69 Viz KMENTA, Jaroslav. Všehoschopní – superguru Bárta. Praha: JKM, 2011. ISBN 978-808-7569-030. 
70 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014. Teoretik. 

ISBN 978-80-7502-022-2, s. 110-111. 
71 JURKOVÁ, Marcela. Novou premiérkou Česka může být poprvé žena. Nečase má podle ODS nahradit 

Němcová. IHned.cz [online]. [cit. 2018-03-22]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: https://ihned.cz/politika/c1-

60100480-novou-premierkou-ceska-muze-byt-poprve-zena-necase-ma-podle-ods-nahradit-nemcova 
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vládě Petra Nečase ostře vymezoval: „Jak dobře víte, před prezidentskými volbami i po nich 

jsem vyslovil názor, že tehdejší vláda pana premiéra Nečase by měla skončit. Mám-li dodržet 

tento názor, pak je naprosto samozřejmé, že musím podniknout kroky, které mi umožňuje 

Ústava České republiky, aby se tento názor opravdu naplnil.“ Variantu s premiérkou 

Němcovou pak v oficiálním vyjádření odmítl ničím nepodloženým populistickým tvrzením 

odvolávajícím se na vlastní přesvědčení o stavu veřejného mínění: „Variantou bylo mít 

Nečasovu vládu bez Nečase – tedy vládu se stejným programem a až na jednu výjimku se 

stejným personálním složením jako dosud. Jsem přesvědčen, že většina veřejnosti (a už ne 

jenom moji voliči v prezidentské volbě) by si to nepřála.“72 

 Na tomto místě je třeba poznamenat, že Zemanův postup ignoroval dosavadní ústavní 

zvyklosti a základní principy parlamentního režimu. Prezident byl za své jednání na hraně 

Ústavy kritizován nejen zástupci dosavadní vládní koalice, ale také mnohými ústavními 

právníky a politology.73 Od počátku se přitom při svých mediálních výstupech netajil tím, 

že účelem jeho postupu je vyvolání předčasných voleb: „Chtěl bych vám nabídnout headline 

pro vaše zítřejší vydání: ‚Jediná cesta, jak vyvolat v České republice předčasné volby, je 

právě jmenování vlády odborníků.‘ A to z toho prostého důvodu, že jinak by čekání na 

předčasné volby bylo čekáním na Godota. Opozice nemá sílu získat sto dvacet hlasů a vládní 

koalice až dosud neměla zájem se na těchto sto dvaceti hlasech podílet.“  

 Zemanovi jeho záměr vyšel a po rozpuštění Poslanecké sněmovny se 25. a 26. října 

konaly volby do Poslanecké sněmovny. Ty znamenaly ohromný propad pro ODS, která 

získala pouhých 7,72 %. ČSSD sice zvítězila, zisk 20,45 % jí ale zajistil jen 50 mandátů, o 

6 méně než v předchozím volebním období. 

 Pětiprocentní hranici po osmi letech opět překročila KDU-ČSL a nově také hnutí 

Úsvit přímé demokracie vedené mediálně známým podnikatelem japonského původu 

Tomiem Okamurou. Není bez zajímavosti, že plzeňským lídrem kandidátky Úsvitu byl šéf 

(a v té době už také oficiální předseda) Věcí veřejných Vít Bárta. Bárta sám sice poslanecký 

mandát nezískal, uspěli ovšem tři jiní členové VV kandidující za Úsvit – lídři ústeckého a 

jihočeského kraje David Kádner a Karel Pražák a dvojka moravskoslezské kandidátky Olga 

                                                 

72 Tisková konference po jmenování Jiřího Rusnoka do funkce předsedy vlády. Hrad.cz [online]. [cit. 2018-

03-22]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-

rozhovory/tiskova-konference-po-jmenovani-jiriho-rusnoka-do-funkce-predsedy-vlady-11246 
73 BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Kdo vládne Česku?: poloprezidentský režim, přímá volba a 

pravidla hry. Brno, 2017. ISBN 978-80-7485-122-3, s. 103-120. 
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Havlová.74 Paradoxem bylo, že Úsvit, který získal ve volbách 14 poslaneckých křesel, měl 

v době jejich konání pouhých 9 členů a nové prakticky odmítal přijímat.75 

 Patrně nejdůležitějším důsledkem voleb z hlediska podoby českého stranického 

systému byl výrazný úspěch politického hnutí ANO 2011. I toto hnutí můžeme jednoznačně 

zařadit do zmíněné kategorie stran obchodní firmy. 

ANO 2011 založil velkopodnikatel Andrej Babiš, jehož koncern Agrofert působí 

v mnoha oblastech byznysu od zemědělství až po v úvodu zmíněná média. Podobně jako 

Věci veřejné je ANO 2011 postaveno na silné centralizaci a hegemonní pozici svého 

„vůdce“. Na rozdíl od Bárty se však Babiš prakticky od počátku postavil oficiálně do čela 

hnutí. Symbolickým projevem jeho dominance byla situace, která nastala na podzim 2014, 

kdy se po odchodu místopředsedkyně ANO Věry Jourové na pozici v Evropské komisi 

sestávalo předsednictvo hnutí pouze z jedné osoby – předsedy Andreje Babiše (ostatní 

místopředsedové zvolení na stranickém sněmu v březnu 2013 pro rozpory s Babišem ve 

svých funkcích skončili už po necelém měsíci od zvolení).76 

 Andrej Babiš díky úspěchu ve volbách podepřel svůj ekonomický a mediální vliv 

demokratickou legitimitou a z ní vyplývající politickou mocí. ANO 2011 vstoupilo po 

volbách do vlády s ČSSD a KDU-ČSL, sám Babiš se stal vicepremiérem a ministrem 

financí. Od počátku fungování vlády provázely rozpory Babiše s dalšími členy vlády, 

především pak s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Vše vyvrcholilo vládní krizí na konci 

jara 2017. 

  

                                                 

74 Viz https://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=17&xv=2&xt=2 
75 Okamurův Úsvit má zatím více poslanců než členů. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/okamuruv-usvit-ma-zatim-vice-poslancu-nez-

clenu/r~fa3dad8c4bb211e38466002590604f2e/?redirected=1521728173 
76 CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2, s. 94-95. 
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3. Průběh vládní krize 

Určit počátek té které politické krize může být někdy obtížné. Více či méně 

intenzivní střetávání jednotlivých aktérů je podstatou politické soutěže a dochází k němu i 

mezi koaličními partnery spolupracujícími na vládě. Z úst prezidenta Miloše Zemana často 

zaznívá jeden z jeho oblíbených bonmotů, že stupňování slova nepřítel má tři stupně: první 

stupeň – nepřítel, druhý stupeň – úhlavní nepřítel a třetí stupeň – koaliční partner.77 

Přítomnost Andreje Babiše ve vrcholné politice byla přitom od počátku vnímána jako 

problematická i osobnostmi z řad koaličních partnerů hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. 

Za výrazný impuls, který nastartoval dynamiku následných událostí, o nichž bude 

řeč, lze nicméně považovat dokument nazvaný Analytický souhrn kauz a nezodpovězené 

otázky související s podnikáním ministra financí A. Babiše. O jeho existenci informoval 

veřejnost jako první zpravodajský server Deník.cz 27. dubna 2017.78 Jde o obsáhlou analýzu 

vypracovanou poradci tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, která shrnuje problematické 

jevy podnikání Andreje Babiše v čele s kauzami týkající se tzv. korunových dluhopisů a 

podezření z neoprávněného získání dotace na farmu Čapí hnízdo.79 

Analýza učinila z už tak hojně probíraných kauz hlavní téma diskutované na politické 

scéně. Premiér Sobotka zvažoval možnost ministra financí (a také dominantní postavu druhé 

největší vládní strany) z vlády odvolat. Podle svých slov ovšem nechtěl postavit Babiše do 

role jakéhosi mučedníka,80 zároveň se spekulovalo i o tom, že takové řešení nechtěl přijmout 

prezident Zeman a dal najevo záměr Babiše ani v případě návrhu předsedy vlády 

neodvolat.81 Sobotka se tak 2. 5. 2017 rozhodl podat demisi celé své vlády. 

V této situaci do dění ovšem opět výrazně zasáhl prezident Zeman. V deníku Právo 

                                                 

77 Viz např. vystoupení prezidenta republiky na 5. schůzi Poslanecké sněmovny v 9. volebním období (2017-) 

dostupné na stránkách PS: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/005schuz/s005007.htm. Zde se prezident 

Zeman také přiznává, že autorem citovaného výroku je pravděpodobně někdejší předseda slovenské vlády 

Vladimír Mečiar, který je dodnes známý zejména díky svým autoritářským praktikám. 
78 PERKNEROVÁ, Kateřina. Sobotka jde Babišovi po krku. Chce vědět, jak získal 

Agrofert. Deník.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/sobotka-jde-

babisovi-po-krku-chce-vedet-jak-ziskal-agrofert-20170427.html 
79 Celá analýza je dostupná na webu Deníku: https://g.denik.cz/1/07/analyticky-souhrn-kauz-a-

nezodpovezene-otazky-souvisejici-s-andrej-babis.pdf 
80 KOPECKÝ, Josef. Vláda podá demisi. Sobotka nechce, aby se stal z Babiše mučedník. IDnes.cz [online]. 

[cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/sobotka-poda-demisi-bud-nova-vlada-nebo-budou-

volby-driv-pjn-/domaci.aspx?c=A170502_111034_domaci_kop. 
81 KUNDRA, Ondřej. Rekonstrukce: Sobotka přemlouval Zemana, aby kývl na odvolání Babiše [online]. [cit. 

2018-04-17]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/politika/sobotka-do-posledni-chvile-premlouval-zemana-

aby-kyvl-na-odvolani-babise 
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prezentoval své přesvědčení, že demise premiéra nemusí znamenat demisi celé vlády a že 

by tím pádem mohl odvolat pouze Sobotku, ostatní ministry včetně Babiše ve funkcích 

ponechat a jmenovat k nim nového předsedu vlády.82 Svůj výklad Zeman argumentačně 

podložil odkazem na pražského profesora ústavního práva Václava Pavlíčka. Záhy se ovšem 

ukázalo, že tento expert zastává přesně opačný názor, než na nějž se Zeman odvolával.83 

Dodatečně se ukázalo, že měl prezident na mysli jiného akademika, toho času soudce 

Ústavního soudu ČR Jana Filipa.84 

Zemanův výklad ovšem drtivá část odborné právnické veřejnosti odmítla jako 

nesmyslný. V tomto směru se například jednoznačně vyjádřili pražští odborníci na ústavní 

právo Jan Wintr a Jan Kysela: „Pokud by (premiér demisi vlády, pozn. autora) skutečně 

podal a prezident republiky by takovou demisi ‚pochopil‘ jako osobní demisi předsedy vlády 

a jako takovou ji přijal, takové chování prezidenta republiky, porušující čl. 68 odst. 2, 3 

Ústavy, jakož i ustálenou ústavní praxi, by bylo třeba kvalifikovat jako hrubé porušení 

Ústavy podle čl. 65 odst. 2 Ústavy.“85 

4. 5. 2017 Sobotka dorazil na Pražský hrad, kde chtěl s prezidentem Zemanem 

prokonzultovat současnou politickou situaci. Prezident ovšem připravil na Pražském hradě 

sál pro ceremoniál podání demise, což zdůvodnil tím, že Úřad vlády původně jeho kancelář 

v tomto směru informoval a vše změnil až v den konání schůzky ráno.86 Zeman k překvapení 

Sobotky zahájil brífink, premiérovi poděkoval za dosavadní práci ve funkci a požádal ho, 

aby jeho vláda pokračovala v úřadování až do jmenování nového kabinetu. Sobotka však 

jasně vysvětlil, že demisi prezidentovi nenese a že přišel skutečně pouze diskutovat o 

současné situaci. Celý brífink působil dost bizarně a většinu českých médií obletěla ikonická 

fotografie prezidenta natahujícího směrem k zaskočenému premiérovi svoji vycházkovou 

hůl. 

Následující den, 5. 5. 2017, Sobotka oznámil, že svoje úmysly přehodnotil. Rozhodl 

se nepodávat demisi celé vlády, ale podle svého původního záměru navrhnout odvolání 

                                                 

82 ADAMIČKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poruší-li Zeman ústavní zvyklosti, půjde přes palubu jen 

Sobotka. Právo. 4. 5. 2017, str. 2. 
83 Viz publikace, u níž byl Pavlíček vedoucím autorského kolektivu: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a 

státověda. Praha: Leges, 2011, 1119 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, s. 868. 
84 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Vyd. 2. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2592-1, s. 324-325. 
85 KYSELA, Jan a Jan WINTR. Ústavní rozměr vládní krize z května 2017. Právní rozhledy 13-14/2017, s. 

457. 
86 Sobotka a Zeman se ostře střeli kvůli demisi. ČeskéNoviny.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sobotka-a-zeman-se-ostre-stretli-kvuli-demisi/1480953 
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ministra Babiše. Podle slov předsedy vlády k jeho rozhodnutí přispěly i úvahy prezidenta o 

tom, že by demisi nemusel považovat za demisi celé vlády. Sobotka výslovně navrhl 

odvolání Babiše k 9. 5. To se ovšem nesetkalo s pochopením prezidenta, který se zrovna 

chystal na plánovanou státní návštěvu Číny a avizoval, že se návrhem bude zabývat až po 

svém návratu 18. 5.87 

Zároveň Zeman kritizoval, že Sobotkův návrh neobsahuje jméno Babišova nástupce, 

a především zpochybnil samotnou legitimitu Sobotkova návrhu, neboť byl podle něj 

v rozporu s koaliční smlouvu, která podle něj vyžadovala pro odvolání ministra z vlády 

souhlas předsedy jeho strany. Babiš přitom dával jednoznačně najevo, že nevidí žádný 

důvod, proč by měl z vlády odcházet.88 

V této situaci se začaly objevovat kritické hlasy na adresu prezidenta, které tvrdily, 

že vyhovět návrhu předsedy vlády na odvolání členy vlády je prezidentovou povinností 

vyplývající z Ústavy. Zmiňovaný pražský profesor ústavního práva Jan Kysela upozorňoval, 

že koaliční smlouva nemůže být důvodem pro otálení či dokonce nesplnění této povinnosti. 

Objevovaly se i návrhy na podání ústavní žaloby na prezidenta z důvodu hrubého 

porušení ústavního pořádku podle čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR. Premiér Sobotka zas hrozil 

využitím jiného ústavněprávního nástroje, kompetenční žaloby podle čl. 87 odst. 1 písm. k, 

na jejímž základě by Ústavní soud mohl Zemanovi uložit, aby neprodleně konal.89 Zeman 

naopak mluvil o tom, že Ústavnímu soudu předloží k posouzení, zda je skutečně povinen 

ministra odvolat.  

 To, že několik aktérů najednou upřelo svoji pozornost právě na Ústavní soud, není 

v českém prostředí náhodou. Soudní orgán ochrany ústavnosti má v České republice velice 

silné postavení a stává se často prostředkem vedení politického boje. Právník, vysokoškolský 

profesor a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn dokonce označuje Ústavní soud 

České republiky za „bezesporu nejsilnější evropský ústavní soud“. Tato pozice je podle jeho 

                                                 

87 STUCHLÍKOVÁ, Lucie. Sobotka demisi nepodá. A Zeman Babiše neodvolá. Alespoň 

zatím. SeznamZprávy.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sachmat-sobotka-svolal-mimoradny-brifink-30998 
88 Podle Zemana je odvolání Babiše proti koaliční smlouvě. Respektujte ústavu, žádá 

Sobotka. ČeskáTelevize.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2112908-zeman-navrh-na-odvolani-babise-je-v-rozporu-s-koalicni-
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89 NERAD, Filip. Sobotka začne připravovat žalobu na prezidenta. Věří, že Zeman nakonec Babiše 

odvolá. IRozhlas.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sobotka-
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názoru dána jak institucionálním zakotvením, tak také vlastní rozhodovací činností ÚS.90 

Někteří právníci na druhou stranu vědci nahlížejí v této souvislosti na činnosti ÚS velmi 

kriticky. V tomto smyslu se vyjadřuje např. zmiňovaný Václav Pavlíček: „… v některých 

případech můžeme přímo mluvit o překračování pravomoci Ústavního soudu, jak je 

vymezená Ústavou a zákonem. Ústavní soud se nejen považuje za ochránce ústavnosti (což 

mu skutečně přísluší), ale dokonce, zdá se, si mnohdy přisvojuje roli strážce ,ústavnosti 

Ústavy‘, což mu zjevně v systému, kde se uplatňuje tripartice dělby moci, nepřísluší“.91   

Babiš každopádně po všech peripetiích na své místo navrhl svoji dosavadní 

náměstkyni Alenu Schillerovou. Premiér Sobotka ovšem tento návrh neakceptoval 

s poukazem na problematické podnikání zetě Schillerové Davida Rusňáka.92 

Závěr vládní krize pak můžeme datovat k 24. 5. 2017. V tento den prezident Miloš 

Zeman odvolal Andreje Babiše z postu ministra financí a na jeho místo jmenoval poslance 

hnutí ANO Ivana Pilného.93 I při této příležitosti dal ovšem zřetelně najevo, na čí straně ve 

sporu Sobotky s Babišem stojí, když končícího ministra financí pochválil za to, že „vykonal 

v čele ministerstva práci, kterou nedokázal nikdo předtím,“ a dodal, že „možná proto ho 

provázela závist, která v české kotlině doprovází každého, kdo je úspěšný - ze strany těch, 

kdo jsou méně úspěšní, nebo dokonce neúspěšní.“ 

  

                                                 

90 KÜHN, Zdeněk. Ústavní soud České republiky: Proměny instituce v průběhu desetiletí, s. 246-255. In: 

GERLOCH, Aleš a KYSELA, Jan. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-448-0. 
91 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. Student (Leges). 

ISBN 978-80-87212-90-5, s. 964. 
92 Schillerová nebude ministryní financí, Sobotka ji odmítl jmenovat. ČeskáTelevize.cz [online]. [cit. 2018-

05-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2119314-schillerova-nebude-ministryni-
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93 Zeman odvolal Babiše a ministrem financí jmenoval Pilného. ČeskéNoviny.cz [online]. [cit. 2018-04-17]. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-odvola-babise-z-vlady-nahradi-ho-poslanec-pilny-

zivy-videoprenos/1488955 
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4. Kvantitativní analýza komentářů 

Jak bylo předestřeno v metodologické části, kvalitativní analýza obsahů sledovaných 

médií má odpovědět na vedlejší výzkumnou otázku, kolik prostoru jednotlivé deníky věnují 

publicistice spjaté s tématem vládní krize, a to jak celkově, tak v poměru k celkovému počtu 

publicistických textů (viz Přílohy č. 1-3), které za sledované období publikovaly. 

Zvolenou jednotkou, s níž analýza pracuje, byl zvolen publikovaný komentář (v 

širším slova smyslu) bez ohledu na jeho délku.94 Situaci komplikuje fakt, že Hospodářské 

noviny na rozdíl od Práva a Mladé fronty DNES nevychází v sobotu. Do sledovaného období 

tak spadá pouze 20 vydání Hospodářských novin oproti 24 vydáním ostatních dvou titulů.95 

Kromě celkového absolutního počtu publikovaných relevantních textů se tak jeví jako 

rozumné pracovat také s průměrnou hodnotou počtu relevantních textů na jedno vydání. 

4.1.  Výsledky analýzy 

Jednoznačně největší počet relevantních textů celkově vyšel ve sledovaném období 

na stránkách Hospodářských novin – celkem 128, resp. 6,4 na jedno vydání. V Právu se 

objevilo za sledované období 114 relevantních textů, tj. 4,75 na jedno vydání, nejméně 

relevantních textů pak lze vysledovat v MF Dnes, konkrétně 94, tedy 3,92 na jedno vydání. 

Lze tedy říci, že Hospodářské noviny věnovaly komentářům zdaleka největší prostor ze 

všech tří sledovaných deníků. 

 

Graf č. 1: Absolutní počet relevantních obsahů 

                                                 

94 Ve všech třech denících vychází relevantní texty jak kratší, tak delší. 
95 Žádný ze sledovaných deníků nevychází v neděli a ve státní svátky (ve sledovaném období 1. 5. a 8. 5). 
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Graf č. 2: Počet relevantních obsahů na jedno vydání 
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Hospodářské noviny věnovaly vládní krizi celkem 21 z 128 komentářů, tj. cca 

16,41 %. Publikovaly na druhé straně pouze 8 (6,25 %) relevantních článků z „ostatní“ 

domácí politiky. Vysoký podíl mají komentáře o zahraniční politice a jak už napovídá název 

deníku, také komentáře z oblasti hospodářství (32 resp. 31, tj. 25 % resp. 24,2 %). 

Ty pokrývají rozličnou problematiku od finančních trhů a měnové kurzy až po oblast 

automobilového či energetického průmyslu. Jejich autory jsou jak novináři z redakce, tak 

externí experti na příslušná témata. Kategorie „Společnost“ je zastoupena osmi komentáři 

(6,25 %).  Po šesti článcích (cca 4,68 %) bylo z oblastí médií a také z problematiky práva a 

technologií, tj. témat, která se ve vzorkách ze zbylých dvou sledovaných deníků neobjevily 

vůbec. Sport je tématem čtyř komentářů (3,12 %), pouze dva komentáře (cca 1,56 %) se 

věnují kultuře, školství i zdravotnictví. 

 

Graf č. 3: Tematické rozložení komentářů – Hospodářské noviny 
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Zatímco Hospodářské noviny kromě pravidelné názorové rubriky mají relevantní 

obsahy i v jiných rubrikách, deník Právo publikuje ve sledovaném období komentáře 

pravidelně v rubrice Publicistika na str. 6, v některých vydáních rozšířené i na str. 7.  

Ze sledovaných deníků věnuje Právo vládní krizi ve svých komentářích jednoznačně 

největší prostor – byla tématem 38,59 % z nich (44 z celkových 114). 

Souvisí to nepochybně i s malým tematickým rozsahem publicistických obsahů 

v tomto deníku, kde ve zmíněné názorové rubrice jednoznačně dominují témata především 

domácí a také zahraniční politiky. Ostatní domácí politika je zastoupena v 26,32 % 

relevantních obsahů (30 textů), zahraniční politika pak v 28,94 % z nich (33 textů). V dalších 

kategoriích už jsou pouze jednotky komentářů. O hospodářství pojednávají tři (2,63 %), dva 

spadají do kategorie společnost (1,75 %) a po jednom pak mají sport a média (0,88 %). 

Zajímavostí je, že Právo jako jediný ze sledovaných deníků dává v komentářové 

sekci, a to poměrně často, prostor aktivním politikům. Pravidelně přispíval do Práva ve 

sledovaném období europoslanec za ČSSD a sociolog Jan Keller. Aktuální témata pak 

komentovali další politici ČSSD (Kateřina Valachová s Janem Hamáčkem, Václav Votava) 

ale i zástupci KSČM (Pavel Kováčik), TOP 09 a STAN (Martin Plíšek, Stanislav Polčák) a 

také hnutí ANO. Z hlediska sledovaného tématu je velmi zajímavé, že vedle poslankyně 

Heleny Válkové a europoslankyně Martiny Dlabajové přispěl na stránky Práva sám předseda 

ANO a jeden z hlavních aktérů vládní krize Andrej Babiš. Do vydání z čtvrtka 18. května 

2017 napsal text s názvem „Evidence tržeb se osvědčila, čísla mluví jasně“. Jak už titulek 

napovídá, obhajoval v něm jednu ze svých nejvýraznějších politických priorit, elektronickou 

evidenci tržeb (EET). V těch dnech probíhající a de facto vrcholící vládní krize se komentář 

přímo netýká, i tak je ovšem však poskytnutí prostoru jednomu z jejích hlavních aktérů 

poměrně kontroverzní. 
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Graf č. 4: Tematické rozložení komentářů – Právo 
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Graf č. 5: Tematické rozložení komentářů – Mladá fronta DNES 
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přímo určeném (v každém vydání většinou v rozsahu dvou stran a pravidelně i na poslední 

stránce), ale nepravidelně také v ostatních tematických rubrikách. Zatímco charakter 

komentářů na poslední stránce souvisí s osobou autora a objevují se jak odlehčenější témata 

z kategorie společnost (např. od Miloše Čermáka nebo Lucie Hrdličkové), tak témata 

seriózní (např. od Davida Klimeše), v ostatních rubrikách jde většinou o komentáře 

externích expertů na určitou oblast (např. finance, průmysl, právo, technologie). 

V MF DNES se většina komentářů nacházela buď v názorové nebo ve sportovní 

rubrice. Právě velké zastoupení sportovní publicistiky je zajímavým specifikem tohoto 

deníku. Mediálně zajímavých sportovních událostí bylo ve sledovaném období dostatek 

(především kauza kolem předsedy fotbalové asociace Miroslava Pelty a dotací na sport, ale 

také neúspěch reprezentace na MS v hokeji, spekulace o příchodu italského trenéra do 

fotbalové Sparty atd.). Ze sledovaných deníků je ale pouze MF DNES využila jako podklad 

pro tak výrazný počet relevantních názorových textů. V názorové rubrice se pak v MF DNES 

mnohem častěji, než ve dvou zbylých denících objevují komentáře na odlehčenější 

společenská témata. Takové texty v ní pravidelně publikuje ředitel ZOO Praha Miroslav 

Bobek, známí spisovatelé (Irena Obermannová, Petra Hůlová, David Zábranský) nebo 

vedoucí jednotlivých regionálních redakcí deníku. 

Z provedené analýzy se tedy zdá, že politický profil médií ani jejich vlastnictví nijak 

neovlivnily počet a tematické rozložení komentářů v době vládní krize a tím pádem ani počet 

publikovaných komentářů, které se vládní krizi věnovaly. Pro potvrzení tohoto závěru by 

však bylo nutné provést analýzu v širším časovém období před i po vládní krizi, se širším 

tematickým záběrem na osoby tří hlavních aktérů. 
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5. Kvalitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahovou analýzou postupně projdou, v pořadí chronologicky podle 

data vydání, komentáře jednotlivých sledovaných deníků ve sledovaném období věnující se 

vládní krizi (viz Přílohy č. 1-3). Na základě toho pak budou vyvozeny závěry zejména 

s přihlédnutím k hlavní výzkumné otázce uvedené v metodologické části. 

5.1.  Hospodářské noviny 

Prvním relevantním textem ve sledovaném období je text Petra Honzejka „A co když 

se Sobotka pochlapí?“ z 28. 4. Autor píše, že „věcně vzato, neměl být Andrej Babiš 

ministrem už dávno. Kauza Čapí hnízdo, kauza korunových dluhopisů, postupné odhalování 

jeho byznysových praktik z nedávné minulosti, to všechno jsou skandály, které by v minulých 

volebních obdobích stály politický život kohokoliv.“ Na druhou stranu si však uvědomuje, 

že premiér Sobotka nemá situaci jednoduchou a obě řešení (odvolat i neodvolat) mají pro 

něj a jeho stranu svá rizika, ale i možné zisky. Nezáviděníhodnou situaci popisuje 

komentátor v posledních větách slovy: „Z hlediska Sobotky jde už možná o volbu mezi 

pomalou politickou smrtí a zoufalým útokem na bodák. Pochlapí se?“ Zatímco Babiš je 

podle textu jednoznačně negativní postavou, Sobotka je vykreslen jako aktér nacházející se 

ve zdánlivě bezvýchodné situaci. 

Kriticky se o Babišovi ten samý autor vyjadřuje také 2. 5. v textu „Pár poznámek 

k jedné Babišově větě“, kde rozebírá výrok tehdejšího ministra „To je neuvěřitelné, co si ke 

mně sněmovna dovolila!“. Zamýšlí se nad tím, že o „dovolování si“ většinou hovoří 

nadřízený ve vztahu k podřízenému a správně připomíná, že Babiš je jako ministr vlády 

sněmovně odpovědný, nikoliv naopak. Dále se Honzejk zamýšlí nad tím, jakou hrozbou je 

Babiš a jeho hnutí pro liberální demokracii v České republice. Tvrdí, že „Babiš není 

totalitář. Babiš je, jak sám řekl, prospěchář,“ a v závěru konstatuje, že je nutné si na jeho 

rezervovaný vztah k demokracii dávat velký pozor: „Kdo je mu nyní nepřítelem, je jasné z 

jeho věty na adresu sněmovny. Jsou to vedle oponentů také některé instituce liberální 

demokracie, které ještě plně neovládá. Je to logické: dosažení úplného vrcholu moci 

předpokládá vyřazení brzd a pojistek, což, jak vidíme v jiných státech, není nakonec až tak 

těžké zařídit. Možná to jsou přehnané obavy, ale je nutno před touto možností varovat, 

abychom nakonec nedospěli do situace, kdy už opravdu nebude hrozit, aby si sněmovna nebo 

média vůči nejmocnějšímu něco ‚dovolovala‘.“ 
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Další text Petra Honzejka z 3. 5. „Vítěz vládní krize? Miloš Zeman“ reaguje na 

překvapivé rozhodnutí Bohuslava Sobotky místo odvolání Babiše podat demisi celé vlády. 

Honzejk pochybuje, že voliči tento krok ocení: „Co totiž ‚prostý volič‘ při pohledu na 

Sobotku vidí? Vidí chlapíka, který má problém s konkurentem a místo toho, aby se s ním 

popasoval na férovku, zastřelí sám sebe i s celou partou, kterou vedl a o které říká, že je 

úspěšná. Ne, dvakrát srozumitelné to pro voliče nebude.“ Poté opět rozebírá nelehkou situaci 

premiéra Sobotky a upozorňuje, že jeho krok vtáhl do hry prezidenta Miloše Zemana, který 

tak dostal vítaný bonus do prezidentské kampaně před lednovými volbami. Autor nakonec 

odhaduje, že: „Pro Sobotku se tak zřejmě naplní nejhorší scénář: sobě k setrvání ve Strakově 

akademii nepomůže. Ale Zemanovi, jehož má upřímně nerad, k setrvání na Hradě ano…“ 

 Ekonom a pravidelný přispěvatel Hospodářských novin Tomáš Sedláček 4. 5. 

v článku „Třináctá vláda a její pád kvůli (doufejme) morálce“ rozebírá fakt, že v ČR 

naposledy vládla celé volební období vláda Miloše Zemana v letech 1998-2002. Zamýšlí se 

na tom, že Sobotka svůj krok provedl z morálních pohnutek: „Sobotka musel jen nevěřícně 

koukat, jak národu chování Babiše (a Zemana) vůbec, ale vůbec nevadí, aféra po aféře, 

ostuda po ostudě, jeho síla je větší a větší. Asi u toho prostě nechtěl být. Morálně.“ V závěru 

přichází s neortodoxním návrhem: „Co navrhnout, ať se rovnou vláda volí na dva roky, když 

to déle nemůžeme vydržet? Takové demovlády, nic vážného. Nebude tolik pádů vlády, a když 

se náhodou najde nějaká dobrá, můžeme si ji vždycky znovuzvolit.“ Z ústavněprávního 

hlediska je nesprávným zjednodušením slovní spojení „volit vládu“, neboť vláda není 

voleným, ale jmenovaným orgánem (ačkoliv její složení vychází z voleb do Poslanecké 

sněmovny). 

 4. 5. vychází rovněž text Davida Klimeše „Sobotkovo harakiri – nejlepší řešení“. 

Autor píše o politické sebevraždě odcházejícího premiéra, ale přesto hodnotí tento krok 

pozitivně: „Je to jeho politická smrt, ale ta by nejpozději s volbami přišla tak jako tak. Takto 

si alespoň pohřeb vystrojil s plnou parádou a má šanci svým harakiri získat pro vadnoucí 

ČSSD ještě zpět nějaké to procento podpory. Celkem důstojně tak ukončuje historii jednoho 

velmi podceňovaného premiéra, který se nakonec ukázal mnohem šikovnější, než si mnozí 

mysleli.“ Tvrdí, že Sobotka prosadil prakticky vše z vládního programu a jeho vláda kromě 

vzájemných bojů svých členů nemá už prakticky nic na práci. S ohledem na volební 

preference favorizující hnutí ANO „je na dalších sociálních demokratech, aby slušně zvládli 

kampaň a po volbách se rozhodli, zda chtějí být juniorními partnery v Babišově vládě, či 

lídry opozice.“ Klimeš v textu výslovně předpokládá, že případné odvolání ministra Babiše 
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by „neprošlo přes prezidenta Zemana“. 

 Na schůzku premiéra Sobotky s prezidentem Zemanem na Pražském hradě reaguje 

5. 5. Petr Honzejk komentářem „Česko epicentrem trapnosti“. Celou událost tvrdě kritizuje: 

„Často se říká, že politika dosáhla svého dna. A nikdy to není pravda, protože dno je vždy 

ještě hlouběji, než si kdokoli dokáže představit. Aktuální dno reprezentuje včerejší scéna z 

Pražského hradu. … Řeklo by se, že to vyhlíželo kocourkovsky, kdyby ovšem Kocourkov ležel 

někde ve Střední Asii. Byla to ostuda, hanba.“ Následně v pěti bodech rekapituluje, „co jsme 

se skrze hradní trapnost dozvěděli či co jsme si alespoň potvrdili“ – fakt, že prezident stojí 

za Andrejem Babišem, ve snaze zostudit Bohuslava Sobotku se nezastaví před ničím a 

Ústavu si vykládá velmi volně; fakt, že Bohuslav Sobotka umí překvapit a vypjatou situaci 

zvládl slušně a skutečnost, že řešení politické krize se oddálilo a příkopy prohloubily. 

V úplném závěru se opět vrací ke kritice události na Pražském hradě: „A teď zpět od 

důležitého k podstatnému: škoda na obrazu Česka, která byla inscenovanou trapností na 

Pražském hradě napáchána, se bude odstraňovat jen těžko. Zahraniční diplomaté dávají 

najevo, že takovou ostudu v přímém přenosu v zemi Evropské unie ještě neviděli. Jsme 

zkrátka opět v něčem ‚nejlepší‘. Můžeme si sice říkat, že na YouTube bude mít scéna ‚demise 

nedemise‘ podobný počet zhlédnutí jako legendární ‚Klaus a jeho chilské pero‘, ale upřímně 

řečeno, je to poněkud cynická útěcha.“  

 V úterý 9. 5. se na stránkách deníku objevil text komentátora Českého rozhlasu 

Radko Kubička „Politici mluví, ale jen svou pravdu“. Autor v něm upozorňuje, že všichni 

tři aktéři – Andrej Babiš, Miloš Zeman, ale i Bohuslav Sobotka -  mají své problémy, které 

však nedokážou vysvětlit a otázky na ně odráží poukazováním na potíže ostatních. Právě 

kvůli tomu se mu zdá situace kolem vlády bezvýchodná: „Možná by v české politice stálo 

za to vést raději dialog než sérii monologů. Ale jde vůbec o to? Půl roku před volbami zajisté 

nikoliv. Právě proto je možné, neb dohoda kvůli rozdílným interpretacím možná není, že 

koalice dovládne do řádných voleb, protože kvůli pokračující paralýze nebude schopna se 

domluvit ani na svém milosrdném rozpuštění.“ 

 Ostře kritický k prezidentovi Zemanovi je text Petra Honzejka „Stabilitu na čínský 

způsob nebrat“ z 10. 5. Komentátor soudí, že prezident svůj výrok, na nějž se odkazuje 

v titulku, myslel zřejmě doslova a demokratickou společnost skutečně touží nahradit 

autoritářským systémem. „Jak jinak než jako svévolné nazvat prezidentovo chování, kdy 

vymýšlí kličky, jak zabránit odvolání ministra financí Andreje Babiše? V ústavě je napsáno, 

že prezident jakéhokoliv ministra na návrh premiéra odvolá a hotovo. Nic o koaliční 
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smlouvě, na kterou se Zeman odvolává, v ústavě nestojí.“ Navíc Honzejk přiléhavě 

poukazuje na fakt, že samotná koaliční smlouva premiérovi odvolat ministra bez souhlasu 

jeho strany rozhodně nezakazuje, protože jejím tvůrcům bylo jasné, že nestojí nad Ústavou. 

Dále hovoří o příchylnosti Zemana k Babišovi na jedné straně a nenávisti k Sobotkovi na 

straně druhé. Celý komentář končí konstatováním, že „jádrem zdejší stability není a nemůže 

být svévole, ale jen a jen respektování stabilních pravidel, přičemž nade všemi pravidly stojí 

základní dokument demokratického právního státu – Ústava České republiky.“ 

 Ve stejný den vychází zajímavá polemika „Porušuje prezident Zeman Ústavu?“, 

v níž své názory formou komentáře prezentují na jedné straně šéfredaktor měsíčníku Právní 

rádce Jaroslav Kramer a na druhé straně advokát a vysokoškolský pedagog Zdeněk 

Koudelka. Kramer zastupuje názor, že prezident Ústavu porušuje, neboť se podle něj pasoval 

„do role vykladače zákona, který nadřadil slovíčkaření (respektive osobní zainteresovanost 

na personálním obsazení jednoho resortu) našemu základnímu zákonu státu.“ Právník 

negativně hodnotí prezidentova slova o převaze (údajného) závazku z koaliční smlouvy nad 

jeho ústavní povinností odvolat ministra na návrh premiéra i výklad, podle nějž demise 

premiéra není demisí celé vlády. Zároveň až pateticky apeluje na ostražitost před 

Zemanovým chování: „To, co se děje na Pražském hradě, už není o úsměvném výkladu 

ústavy nebo zkoušení jejích mantinelů. Je to o drzém jednání přímo proti jejímu textu. I když 

je naše společnost rozštěpena a názorové proudy se od sebe stále oddalují, nenechme si vzít 

to jediné, co nás drží jako národ pohromadě. Nenechme si naši ústavu pošlapat pro zájmy, 

na které si za pět let nikdo nevzpomene.“ V závěru pak uvažuje nad možnou ústavní žalobou 

na prezidenta podle čl. 65 Ústavy. 

Koudelka má opačný názor a Zemanovi kritici jsou podle něj „vedle, což se dá doložit 

na situacích, které tato země již zažila.“ Podle něj Ústava stanoví, že demise vlády má mít 

formu rozhodnutí přijatého usnesením celé vlády a zároveň „naše Ústava nikde nestanoví, 

že demise premiéra znamená demisi vlády. … Pokud se premiér obával, že jeho vláda podat 

demisi nechce, a hledal cestu, jak ji obejít, nelze se divit prezidentovi, že nepovažoval demisi 

Sobotky za demisi celé vlády. Vláda rozhoduje ve sboru, včetně své demise.“ Zatímco 

Kramer nepovažuje za rozumné „vytvářet novou ústavní tradici na základě dění v dobách 

prvorepublikových“, Koudelka výslovně na politické události nejen První republiky, ale i 

doby socialismu, odkazuje.  

Dalším relevantním textem je komentář Petra Honzejka z 11. 5. „Babišovi tečou 

nervy. Už ví, že má problém“. Ten píše, že „z původně zoufalého pokusu Bohuslava Sobotky 
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zastavit růst preferencí Andreje Babiše se stal skutečně souboj o budoucnost téhle země,“ 

přičemž zmiňuje kauzu nahrávek dokazujících ovlivňování médií Andrejem Babišem a 

„ohýbání Ústavy“ prezidentem Zemanem. Podle autora si už Babiš kvůli množství svých 

problémů nemůže být jist vítězstvím v podzimních volbách. Volby přitom budou extrémně 

důležité, neboť Babiš opakovaně dává najevo, že mu vadí pojistky liberální demokracie 

(média, Poslanecká sněmovna, Senát) a tím pádem je pro ni hrozbou. 

Pozice Andreje Babiše oslabuje i podle komentáře Davida Klimeše „Holandská 

aukce Babišova konce“ z 12. 5. Dohady o odchodu Babiše z vlády přirovnává autor k aukci 

rychle se kazícího zboží, kdy se „vyvolávací cena snižuje, hlavně aby se zboží s brzo končící 

trvanlivostí prodalo. Takovým rychle se kazícím zbožím je nyní i Babiš.“ Připomíná, že 

premiér Sobotka si na počátku vládní krize byl vědom, že odvolání vicepremiéra je politicky 

neprůchodné a později nabízel, že z vlády odejde jak on, tak Babiš. Nyní je však situace 

taková, že svůj post opustí pouze Babiš, který navíc jednak propásl vhodný moment 

k dobrovolnému odchodu a jednak už ho začal kritizovat i europoslanec za jeho hnutí ANO 

Pavel Telička. Celá vládní krize je však podle Klimeše především předehrou před volební 

kampaní k podzimním volbám: „Jakkoliv je současná vládní krize, která přerůstá v ústavní, 

vážná, nikdo ze zúčastněných ani na chvilku nepochybuje, o co se především hraje: získat co 

nejlepší výsledek v podzimních volbách, které definitivně rozhodnou o tom, kterým směrem 

chce Česko dále jít.“ 

Komentář Petra Honzejka „Varování Sobotkovi: naděje má velké oči“ z 15. 5. 

naopak upozorňuje, že slabší pozice šéfa hnutí ANO může být pouze zdáním: „Lidé často 

nevidí to, co je, ale to, co chtějí vidět. Proto je lépe vliv krize na volební výsledek 

nepřeceňovat. ČSSD si nyní zjevně myslí, že tahá za delší konec. Po pomstychtivém výstupu 

Miloše Zemana na Hradě se sjednotila za Bohuslavem Sobotkou, cítí podporu demonstrantů 

v ulicích měst. Věří, že volby by pro ni nemusely dopadnout takovou katastrofou, jak se před 

krizí zdálo. Jenže naděje může mít velké oči. Historická zkušenost říká, že korelace mezi 

demonstracemi a reálnou voličskou podporou není valná. … V každém případě ale platí, že 

ANO nijak zvlášť, pokud jde o volební výsledek, v této krizi utrpět nemusí. A ČSSD nemusí 

vydělat tolik, kolik si zřejmě slibuje.“ 

 Na další mezník ve vývoji vládní krize – nominaci náměstkyně Aleny Schillerové 

jako nástupkyni Babiše v ministerském křesle a odmítnutí této nominace premiérem 

Sobotkou reaguje komentář Julie Hrstkové „Nejde o ministerstvo financí, ale o koalici“ z 16. 

5. Podle autorky postoj Sobotky dává smysl, neboť na postu nepotřebuje člověka tak 
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loajálního k Babišovi. Na druhé straně ovšem „nahrál Babišovi, který jej obvinil, že celá 

vládní krize vznikla jen proto, že chce ČSSD dostat svého člověka na ministerstvo financí.“ 

V závěru se komentátorka opět zamýšlí nad možnými důsledky vládní krize pro podzimní 

volby. Ačkoliv Sobotka v tomto směru patrně „získal sympatie i té části veřejnosti, kterou 

sociální demokracie dávno ztratila,“ nemusí mu to ve volbách pomoct. Při jednání o 

Babišově nástupci by tak měl postupovat uvážlivě, protože pokud bude „setrvale, pod 

různými záminkami, odmítat všechny návrhy na nového ministra financí, nahraje nejen svým 

politickým odpůrcům, ale ukáže veřejnosti, že mu ve skutečnosti o nic jiného než o židli 

ministerstva financí a konec hnutí ANO v koalici doopravdy nešlo.“  

 17. 5. vychází článek Petra Honzejka „Sobotkův symbolický útok na Zemana“ 

zamýšlející se nad výrokem premiéra, že Miloš Zeman definitivně přišel o podporu ČSSD 

v prezidentských volbách: „Otázkou ovšem je, zda takové oznámení má vůbec nějakou 

reálnou váhu, či je to pouhá symbolická deklarace. Pro pouhou symboliku hovoří zkušenost 

z roku 2013, kdy se ukázalo, že stranická podpora nemá v prezidentských volbách klíčový 

význam.“ Toto tvrzení ilustruje na příkladu Jiřího Dienstbiera a Přemysla Sobotky, dvou 

neúspěšných kandidátů ČSSD a ODS. Dále Honzejk přemítá nad možností vlastního 

kandidáta ČSSD a vlivu neurvalého vystupování Miloše Zemana na veřejnosti na jeho 

případný volební výsledek, neboť „tvrdé jádro Zemanových voličů není tak početné, aby si 

mohl dovolit úplně všechno. Na druhou stranu Zeman je mistr politické hry, což dokázal tím, 

že své přešlapy překryl milostí pro Jiřího Kajínka – jak se ukázalo, potěšil tím 54 procent 

voličů.“ V úvodu připomínaným výrokem pak podle autora Sobotka především symbolicky 

ukázal, že „sebou už nechce nechat orat. Což venkoncem vlastně není tak málo.“ 

 Ve stejném vydání dostává prostor také Petr Fischer s komentářem „Když chybí 

rozhodčí“. Šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava se domnívá, že vládní krize je především 

krizí důvěry, a to nejen k ministru financí: „Vládne nedůvěra zásadnější. Nedůvěra v systém, 

který se, a to nejenom vlivem prezidentových ústavně hraničních postupů, třese nejistotou. 

Znejišťování ze všech stran se stalo převažujícím nástrojem politiky, čímž zmizelo pole 

skutečného politického boje a možnost najít něco společného.“ Ústava přitom nepůsobí jako 

jednotitel politického společenství, protože k ní jednotliví aktéři přistupují účelově: 

„Prezident, který si vykládá své pravomoci extenzivně, premiér, který ho v tom následuje 

metodou vytlačování koaličního partnera z vlády skrze odmítání jeho návrhů na doplnění 

kabinetu. Největší nedůvěra pak pramení z toho, že v českém ústavním systému neexistují 

dost rychlé procedury, které by umožnily samoregulační urovnání těchto výkladových 
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sporů.“ Fakt, že ani Ústavní soud nemá potřebné kompetence rychle rozhodnout přirovnává 

k situaci, kdy ve sportu chybí rozhodčí. „Každý sportovní fanoušek si dokáže představit, co 

přijde, když rozhodčí ‚mizí ze hry‘. Hra se rozpadá a postupně vzniká fanouškovská 

frustrace, vedoucí k hernímu zmaru. Všichni jsou najednou ‚ti správní rozhodčí‘, ale nikdo 

nemůže rozhodnout, a tak vzniká dojem nespravedlnosti, která je – jak jinak – vykonávána 

především na našem týmu. Chybění rozhodčího utužuje fanouškovské skupiny, společný 

prostor sportu mizí. Argumentuje se účelově pro tým (zásady se drž, když se nám to hodí), 

zatímco sportovní celek necháváme stranou.“ Stejně tak v české politice chybí sdílený 

prostor střetu a stmelit společenství či jeho jednotlivé části paradoxně může pouze společný 

nepřítel. Všichni aktéři i za nimi stojící segmenty veřejnosti pak k situaci přistupují 

„s falešným nebezpečným pocitem, že ‚my‘ jsme Rychlé šípy a ‚oni‘ Bratrstvo kočičí 

pracky.“ 

 Dopadem vládní krize na veřejné mínění se zabývá text Petra Honzejka z 18. 5. 

„Nevýhra Sobotky, neprohra Babiše“. Tím, že Sobotka akceptoval jako Babišova nástupce 

poslance ANO Ivana Pilného, horká fáze krize podle Honzejka končí. Odpověď na otázku 

„kdo krizi vyhrál?“ ovšem není snadná. Sobotka sice dostal Babiše z vlády a vleklý sled 

všech událostí neumožnil šéfovi ANO hrát roli mučedníka, ale na ministerstvu zůstává člen 

ANO a „za této situace je pravděpodobnost, že daňová správa dojde k závěru, že Andrej 

Babiš svými daňovými operacemi skutečně ošulil stát, zhruba taková, jako že se z Miloše 

Zemana stane vegetarián. Babiš bude moci dál říkat ‚nic jsem neudělal, všechno jsou 

pomluvy a lži‘.“ S ohledem na podzimní volby Babišovy případné ztráty u liberálních voličů 

můžou nahradit „voliči opačného, řekněme zemanovského ražení“ a navíc je dost nejisté, že 

se voliči odpadlí od ANO přesunou právě k ČSSD. Krize nicméně podle autora naplno 

odkryla existenci „tandemu monarcha-oligarcha“, tedy spojenectví Zemana s Babišem a 

„v tomto smyslu potvrdila, že nadcházející volby (sněmovní i prezidentské) budou do značné 

míry rozhodovat i o charakteru systému, ve kterém žijeme.“ 

 V dalším vydání 18. 5. je publikován text Tomáše Sedláčka „Na hrubý pytel hrubý 

Sobotka“. Sedláček nabízí paralelu z řecké mytologie, kde Bůh Kronos požíral své děti. 

A také „jak Klaus, tak Zeman jako zakladatelé státu a svých politických stran jsou nyní 

největšími požírači a ohrožením obého.“ Zeman se podle autora mohl využít své letité 

politické zkušenosti k řešení krize a zachovat jako státník, což by mu pomohlo i do blížících 

se prezidentských voleb. Ale „přesto připravil – s nekonečným vypětím fantazie 

(interpretace ústavy, protokol demise atd.), podlosti (hůlka, odchod uprostřed premiérovy 
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řeči, tykání) a zloby (pomsta, škodolibost, pohrdání) – trapné divadlo, ze kterého vyšel jako 

totální loser.“ Sobotka naopak celou situaci zvládl bravurně a má šanci vyjít z ní jako vítěz: 

„Pokud se to povede, podaří se premiérovi dostat dvě mouchy jednou ranou. A jaké mouchy 

– Zemana i Babiše. Ještě před pár týdny měli oba vítězství ve volbách téměř jisté. A teď už 

ne. Ani jeden, ani druhý.“ Závěrečný odstavec uvozuje Sedláček konstatováním, že „tato 

země není ‚ve sra.kách‘, ale její politika ano.“ Nadějí jsou však nadcházející volby. 

 Text „Sláva vítězům, čest Zemanovi“ od Petra Honzejka z 19. 5. odkazuje ke 

známému sportovnímu sousloví Sláva vítězům, čest poraženým. Za poraženého vládní krize 

tedy Honzejk považuje právě Zemana: „Oslavovat moc není koho, ale čest bychom měli v 

každém případě vzdát Miloši Zemanovi. Prezident to tentokrát projel na celé čáře. A to nejen 

z pohledu výsledku zápasu, ale i technického provedení, uměleckého dojmu a fair play.“ 

Autor připomíná, že Zeman nedokázal z vlády odstranit Sobotku a nechat v ní Babiše, jak 

původně chtěl a vše dopadlo přesně naopak. Navíc ztratil podporu ČSSD, která proti němu 

zřejmě postaví vlastního kandidáta, poškodil svého spojence Andreje Babiše a popudil proti 

sobě značnou část veřejnosti. To vše může poškodit jeho vyhlídky v prezidentských volbách: 

„Prezidentské play-off je relativně daleko, ale v základní části soutěže to má Zeman 

rozehrané asi o dost hůře, než sám čekal. Není zcela vyloučeno, že ‚čest poraženým‘ na něj 

zbude i začátkem ledna příštího roku.“ 

 Oba zbylé hlavní aktéry vládní krize pak kritizuje text téhož autora z 22. 5. s názvem 

„Nebezpečné přešlapy Sobotky a Babiše“. Komentátor hned v úvodu píše, že „aby svobodná 

společnost stabilně fungovala, nestačí pouze dodržovat zákony. Stejně důležité je pečovat o 

nepsaná pravidla a nepřekračovat neviditelné hranice střežící společenskou smlouvu.“ 

Právě to se ovšem nepovedlo dvěma jmenovaným politickým lídrům. Sobotka zdůvodňoval 

odmítnutí kandidátky na ministryni Aleny Schillerové tím, že její zeť má problémy s policií. 

Honzejk tvrdí, že „to je hodně přes čáru. Sobotka fakticky činí Schillerovou zodpovědnou 

za „hříchy“ jejího příbuzného. Jednomu se až vybaví praxe z doby před rokem 1989, kdy 

děti všemožně pykaly za hříchy vlastních rodičů a naopak. … Rozrušení z politického souboje 

nikoho neomlouvá, aplikace kolektivní viny v jakékoliv formě do demokratické Evropy 

nepatří.“ Hranice ovšem podle něj překročil také Babiš, který „pozval na ‚své‘ Čapí hnízdo 

zaměstnance ministerstva financí, aby se s nimi rozloučil před odchodem z funkce. Bylo to 

přízračné aranžmá: stovky státních zaměstnanců, kteří mají dbát na řádný chod státních 

financí, se veselily na Babišově soukromé haciendě, prošetřované kvůli podezření z 

padesátimilionového dotačního podvodu.“ Autor závěrem vyzývá k tomu, aby politici 
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přestali neviditelné hranice „svobodné společnosti západního typu“ bourat, protože „z 

historie víme, že když jednou padnou, zpátky to jde zatraceně těžko.“ 

 23. 5. Petr Honzejk publikuje další text, tentokrát s názvem „Tradiční politika a nový 

Babiš“. Pozastavuje se v něm nad tím, že Babiš své protivníky pejorativně označuje jako 

„ty tradiční strany“, což považuje za něco velmi chytrého, ale velmi nebezpečného. 

Nebezpečného proto, že to připomíná totalitní hnutí 20. století, která se rovněž vymezovala 

vůči tradici: „Babišovi příznivci se obecně rádi vymezují proti světu ‚tradiční‘ politiky, mají 

tendenci snít o nové, jiné, šťastnější budoucnosti, která je exaktně popsána v heslech na 

billboardech s vyobrazením předsedy, který je samozřejmě také nový, jiný, lepší než všichni 

ostatní. Vše dělá jinak, netradičně, jen mu všichni házejí klacky pod nohy, pročež je s těmito 

škůdci třeba patřičně zúčtovat. Je s tím v některých případech (opět) spojeno až náboženské 

vytržení, jako třeba když ministryně Karla Šlechtová nazývá Babiše ‚historickou ikonou naší 

politiky‘. Někdy z toho až mrazí.“ Byť údajně nemá být řečeno, že se Babiš v Česku pokouší 

zavést totalitu, tak Honzejk dovozuje, že jeho rozchod s tradiční politikou v důsledku 

znamená hlavně rozchod s demokratickými principy ve prospěch autoritářství: „O 

‚tradičním‘ se pohrdlivě vyjadřují zpravidla revolucionáři. A víme, že ne všechny revoluce 

vedou k tomu, co si samy od sebe slibují. Ano – radikální novinky v opozici vůči ‚tradici‘ 

jsou sice někdy přínosné, ale lze se obávat, že to nemusí být případ Babišova hnutí. V každém 

případě obecně platí, že tradice zaslouží v první řadě péči a regeneraci. Ne výsměch a 

likvidaci.“ 

 Také autorem posledního relevantního obsahu ve sledovaném období je Petr 

Honzejk. Je jím komentář „Ministr Pilný v rozjetém mixéru“ z 25. 5. Titulek vychází z dva 

měsíce starého výroku Ivana Pilného při obsazování ministerstva průmyslu a obchodu, kdy 

Pilný v odkazu na problémy na ministerstvu řekl, že „nikdo nechce do mixéru“. Nástupem 

na Ministerstvo financí se ovšem podle autora Pilný ocitl v podobném mixéru sám, neboť i 

na jeho novém resortu je spousta problémů k řešení. Zároveň se ovšem Honzejk ptá, zda 

bude ministerstvo řídit Pilný, nebo dál Babiš s pomocí náměstkyně Schillerové a dochází 

k tomu, že „tvrzení Bohuslava Sobotky, že Babišovým odchodem z ministerstva je jeho střet 

zájmů vyřešen, můžeme chápat spíš jako snahu prodávat výsledek krize jako vlastní úspěch.“ 

Novému ministrovi, který sám před příchodem na úřad přiznal svoji nezkušenost, 

komentátor příliš nevěří: „Nechme se překvapit, co na ministerstvu podnikne. Zatím to 

ovšem vypadá, že bude rád, když ho mixér, do kterého vlezl, zcela nerozmixuje.“ 
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5.1.1.  Analýza komentářů v Hospodářských novinách 

 Napříč texty je vysledovatelný negativní postoj komentátorů Hospodářských novin 

k Andreji Babišovi. Jedna rovina kritiky směřuje na jeho problematické podnikání, za něž si 

od komentátorů vysloužil obraty jako „neměl být ministrem už dávno“, „jak sám řekl, je 

prospěchář“, jeho působení v politice komentuje Tomáš Sedláček slovy „aféra po aféře, 

ostuda po ostudě“. 

 Druhý směr související směr kritiky zobrazuje Babiše jako hrozbu pro demokratický 

systém v České republice. Byť „není totalitář“, povařuje za nepřítele „instituce liberální 

demokracie, které ještě plně neovládá“, bourá hranice „svobodné společnosti západního 

typu“ a pejorativně se vyjadřuje o tradičních demokratických stranách. 

Víceméně neutrálního hodnocení se tehdejšímu ministru financí dostalo za politickou 

taktiku, kdy se sice postupem času stal „rychle se kazícím zbožím“, musel minimalizovat 

ztráty spojené se svým odchodem a zřejmě jeho hnutí s ohledem na podzimní volby přišlo o 

část liberálních voličů, nicméně se k němu naopak mohou přesunout „voliči opačného, 

řekněme zemanovského ražení“. 

 Ještě jednoznačnější a ostřejší kritika míří od Hospodářských novin na prezidenta 

Miloše Zemana, jehož Petr Honzejk společně s Babišem nelichotivě označuje jako „tandem 

monarcha-oligarcha“. Podobně jako Babiš je tím pádem Zeman hrozbou pro liberální 

demokracii, a tak „nadcházející volby (sněmovní i prezidentské) budou do značné míry 

rozhodovat i o charakteru systému, ve kterém žijeme.“ Kvůli své náklonnosti k Babišovi a 

zároveň své pomstychtivosti Zeman na Hradě zorganizoval schůzku, kvůli níž se stalo 

„Česko epicentrem trapnosti“ a oba jsou odpovědni za stav, kdy „tato země není ‚ve 

sra.kách‘, ale její politika ano.“ 

 Ačkoliv se prezident na počátku vládní krize zdál být jejím vítězem (premiér Sobotka 

by avizovanou demisí vložil řešení krize do jeho rukou), nakonec vše „projel na celé čáře. 

A to nejen z pohledu výsledku zápasu, ale i technického provedení, uměleckého dojmu a fair 

play,“ a z událostí „vyšel jako totální loser“.  To mu uškodilo i s ohledem na jeho šance 

v lednových prezidentských volbách. 

 Ambivalentní, spíše kladný je postoj komentátorů k tehdejšímu premiérovi 

Bohuslavu Sobotkovi. Objevují se zmínky o jeho nevyhnutelné „politické smrti“, podle 

Davida Klimeše se nicméně jako předseda vlády „nakonec ukázal mnohem šikovnější, než 

si mnozí mysleli.“ Jeho rozhodnutí podat demisi celé vlády hodnotí Petr Honzejk negativně, 

premiér podle něj „má problém s konkurentem a místo toho, aby se s ním popasoval na 
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férovku, zastřelí sám sebe i s celou partou, kterou ved,“ zatímco Klimeš sice označuje takový 

postup za „harakiri“, které je však zároveň nejlepším řešením. 

 Tomáš Sedláček oceňuje Sobotkův morální kredit, když se rozhodl dále nevládnout 

s problematickým Babišem, protože „u toho prostě nechtěl být,“ a chválí ho za to, jak zvládl 

vypjatou schůzku s prezidentem na Pražském hradě. Honzejk pak pozitivně hodnotí, že dal 

prezidentu Zemanovi najevo, že „sebou už nechce nechat orat.“ 

 Ani Sobotka nicméně neušel v daném období v názorových textech Hospodářských 

novin ostré kritice, když náměstkyni Alenu Schillerovou odmítl jmenovat ministryní 

s odkazem na problémy jejího zetě, což „je hodně přes čáru.“ Z krize navíc nemusí jeho 

strana ČSSD vytěžit ani politické body. 

 O nástupci Andreje Babiše Ivanu Pilném Petr Honzejk soudí, že na ministerstvu 

pravděpodobně žádné velké věci nepředvede a „bude rád, když ho mixér, do kterého vlezl, 

zcela nerozmixuje.“ 

 Objevuje se také několik komentářů zamýšlejících se nad celkem českého 

politického systému. Radko Kubičko píše o nízké úrovni současné politické debaty a tvrdí, 

že „možná by v české politice stálo za to vést raději dialog než sérii monologů.“ Z komentáře 

Petra Fischera plyne názor autora o nedostatcích české Ústavy, kvůli nimž v momentě 

vyhrocených konfliktů „chybí rozhodčí“ a nic nebrání aktérům argumentovat účelově ve 

svůj prospěch podle hesla „zásady se drž, když se nám to hodí“. 

 Výkladu Ústavy se pak týká polemika právníků Jaroslava Kramera a Zdeňka 

Koudelky o tom, zda prezident Zeman porušuje Ústavu. Jádrem polemiky je problém, zda 

demise předsedy vlády znamená demisi celé vlády. Hlavním bodem, na němž se oba autoři 

ve svém odborném názoru rozchází, je pak otázka, zda jsou pro současnou ústavní praxi 

relevantní také prvorepublikové či dokonce socialistické ústavní události a zvyklosti. 

 Zajímavý návrh na změnu Ústavy obsahuje komentář Tomáše Sedláčka a sice „ať se 

rovnou vláda volí na dva roky, když to déle nemůžeme vydržet. … Nebude tolik pádů vlády, 

a když se náhodou najde nějaká dobrá, můžeme si ji vždycky znovuzvolit.“ Složení vlády 

ovšem vychází z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny (vláda sama není volený orgán) 

a tím pádem by odpovídajícím způsobem muselo být zkráceno především volební období do 

tohoto zákonodárného sboru. Tak krátká délka volebního období parlamentní komory ovšem 

z komparativního hlediska rozhodně není obvyklá. 
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5.2.  Právo 

Prvním komentářem ve sledovaném období je text sociologa Antonína Raška z 28. 4. 

s titulkem „Pád vlády? Příležitost pro Babiše“. Autor zahajuje komentáře konstatováním: 

„Těžko uvěřit, že by premiér byl tak pošetilý a půl roku před sněmovními volbami odvolal z 

vlády svého místopředsedu a ministra financí, s nímž dosáhl řady úspěchů.“ Upozorňuje, že 

„podle výzkumů spočívá úspěch v osobní a politické přitažlivosti stranických lídrů. U nás se 

spíš prosadí ten, kdo je vystupováním blíž mentalitě a problémům občanů než politik bez 

emocí, katedrový mentor nebo politický harcovník, který nemá už co říct a je zatížen hříchy 

doby.“ Z tohoto textu tak pozitivně vychází spíše Babiš, naopak Sobotka je zařazen mezi 

„nepřitažlivé“ politické lídry vedle Miroslava Kalouska, Petra Fialy nebo Pavla Bělobrádka. 

29. 4. publikuje politolog Lukáš Jelínek text „Je to hra vabank“. Uznává právo 

Bohuslava Sobotky, který má jako premiér právo odvolat ministra a upozorňuje na dokument 

vypracovaný Sobotkovými poradci: „Nelze potlačit úsměšek nad tím, že ministrovi se 

bumerangovitě vrátila záliba zakládat si složky na partnery v politice či byznysu. Ta, kterou 

má Sobotka na něj, čítá pěkných devětapadesát stran – a z nich Babiš zdaleka nevychází 

jako strážce etiky a průkopník čistého podnikání.“ Uvědomuje si však, že situace může vést 

k pádu koalice. Předpokládá také silnou roli prezidenta republiky, který může spolupracovat 

nejen s Babišem, ale i se svými příznivci v ČSSD: „Prezident Zeman, jenž definitivně 

odvolává, je ve svém živlu – a podle očekávání se vzpouzí. S logickým argumentem o 

pouhých šesti měsících do konce celé vlády. Další postup, až do sněmovních a prezidentských 

voleb, bude evidentně koordinovat s Babišem. A možná i se svými věrnými, kteří se poslední 

dobou houfně trousí z ČSSD.“ 

V tom samém vydání najdeme článek Jiřího Peheho „Kdo bude vítězem“. Podle něj 

je cílem Sobotky oslabit ANO před podzimními volbami, v nichž má Babišovo hnutí šanci 

na jasné vítězství. Ale upozorňuje, že „podaří-li se Sobotkovi vršením pochybností okolo 

miliardářova podnikání i vysávání peněz ze státu Babiše výrazně oslabit, či dokonce 

politicky zničit, je třeba se ptát, koho by vlastně voliči opouštějící Babiše podpořili.“ a že 

„sama ČSSD není v dobré stavu,“ přičemž její program míří spíše na její tradiční voliče. 

Tradiční strany podle Peheho stále nejsou magnetem, který může voliče od ANO přilákat 

zpět, a tak se můžeme dočkat překvapivých volebních výsledků. 

Volebním preferencím se věnuje i sloupek Josefa Koukala „Pozdní lítost“ z 2. 5. 

Přirovnává preference ČSSD a ODS k situaci ze známé dětské říkanky: „Měl Sobotka čtyři 

jabka a Fiala jen dvě... Podle posledního volebního modelu už mají ČSSD a ODS prakticky 
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stejně, důležité však je, že si mezi sebou rozdělují stále táž. Z kapsáře Babišova hnutí ANO 

žádné jablíčko neubylo a nic nenasvědčuje, že by se na tom mělo něco změnit.“ V závěru 

pak popisuje bezvýchodnou situaci premiéra Sobotky: „Tragikomičnost Sobotkova 

postavení spočívá v tom, že zatímco úspěchy kabinetu, jehož je formálním lídrem, si připisuje 

ANO, Babišovy průšvihy dopadají na hlavu ČSSD. Bude to ona, komu voliči neodpustí pakt 

s belzebubem. Ovšem půl roku před volbami zbývá straně čas sotva na víc než pozdní lítost.“  

Ani další sloupek Josefa Koukala z následujícího dne s název „Osud“ není 

k tehdejšímu předsedovi vlády příliš lichotivý. Podle něj je spolehlivou zárukou úspěchu 

v české politice „mít za soupeře Bohuslava Sobotku“. Vláda místo obhajoby své pozice 

ve volbách podává demisi, „a to nikoli proto, že by jako celek ztratila důvěru a pod okny 

Strakovky proti ní manifestovaly desetitisíce lidí, ale skrze neschopnost premiéra odvolat 

vlivného člena vlády podezřelého z tak zvaného, s prominutím, okrádání státu. Sobotka je 

tak od včerejška terčem posměchu Andreje Babiše i opozičních lídrů, ať už jako slabý 

premiér, nebo přímo politický sebevrah.“ Autor tvrdí, že „aféry ministra financí začínají 

přesahovat meze přijatelnosti platné pro politiky v civilizovaných zemích“ a tím pádem 

Sobotka demisí celé vlády „přijal účast na Babišových skandálech“. 

V tom samém vydání se tématu vládní krize věnují hned další čtyři tři texty. Autorem 

prvního s názvem „Moment překvapení“ je europoslanec za ČSSD a sociolog Jan Keller. 

Ten naopak krok premiéra podat demisi celé vlády hodnotí kladně. Premiér měl podle něj 

dvě očekávané možnosti: „buď premiér odvolá ministra financí a udělá z něho mučedníka, 

anebo ho jen platonicky vyzve k odstoupení a ministr se mu vysměje.“ Avizovaný krok 

s demisí celé vládě lze podle něj šachovou terminologií označit za vynucený, ale zároveň 

paradoxně překvapivý tah, který jednak znemožnil Babišovi vmanévrovat se do role 

mučedníka a jednak ušetřil veřejnost „smutné podívané na půlroku trvající hádku, kdo je 

větší padouch“. V závěru autor naznačuje, že na celé situaci tratí ministr financí: „Andrej 

Babiš se ocitl v situaci, kterou jistě nečekal ani on. Je to, jako kdyby někdo po léta pečlivě 

ošetřoval své politické pole, trpělivě je opečovával a jedno po druhém sadil semínka, která 

mu jednoho krásného dne přinesou bohatou úrodu. A naráz si někdo přijde a celou tu 

nádheru mu polije herbicidem.“ 

Další komentářem o vládní krizi z 3. 5. je text Alexandra Mitrofanova „Sobotka 

rozťal uzel“. Podle něj si Sobotka „ze dvou špatných řešení, hrozný konec a hrůza bez konce, 

si zvolil to první. Hrůza bez konce by čekala jeho i ČSSD, kdyby navrhl prezidentovi 

Babišovo odvolání z vlády. Následoval by vývoj, který Zeman dal předem najevo. Prezident 
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by vypeskoval premiéra, odvolání Babiše by sice dle ústavy přijmout musel, ale mohl by tu 

proceduru protahovat a Babiš by mezitím až do voleb křičel, jaký je chudák.“ 

Lukáš Jelínek v článku „Krok do nejistoty“ píše o tom, že „Bohuslav Sobotka udělal 

zřejmě nejodvážnější krok ve svém veřejném angažmá. Pokud mu vyjde a vrátí sociální 

demokracii na povolební výsluní, bude moci nejen pokračovat coby šéf strany, ale sklidí i 

uznání coby politický stratég. Když se však události nebudou odvíjet podle jeho představ, 

připomene labutí píseň.“ Vzpomíná na roli prezidenta Zemana, který bude nastalou situaci 

s demisí vlády a zmiňuje možnosti jmenování úřednické vlády nebo jmenování Andreje 

Babiše premiérem, které ovšem nepovažuje za pravděpodobné. Podle autora každopádně 

jiná alternativa než „ostrý řez“ před Sobotkou nebyla: „Kdyby couvl, byl by pro smích. 

Odstřelením ministra financí by z Babiše opravdu učinil mučedníka. Sobotkou vybraná cesta 

věstí nejistou situaci před volbami i po nich. Pro ČSSD je to ale lepší než jistota pádu.“ 

Posledním relevantním textem z 3. 5. je komentář ústavního právníka a pedagoga 

Jiřího Němce „V hlavní roli Zeman. Nebo Babiš?“. Ten vysvětluje relevantní ústavněprávní 

souvislosti – že prezident nemá povinnost demisi přijmout, avšak poté co ji přijme a pověří 

vládu prozatímním výkonem funkcí, nelze považovat za ústavně konformní, pokud tento 

prozatímní výkon bude trvat až do říjnových voleb. Uvažuje také nad možností rozpustit 

třípětinovou většinou Poslaneckou sněmovnu, které považuje za nepravděpodobné. Za 

klíčového hráče těchto dnů každopádně považuje prezidenta Zemana, který „pokud jde o 

překvapivý postup, nedá se Sobotkou zahanbit.“ Zeman také získává skvělou příležitost 

strhnout na sebe pozornost před s ohledem na prezidentské volby, a přitom zároveň dodržet 

svůj slib, že nepovede žádnou veřejnou kampaň. V závěru Němec uvažuje, že by z celé 

situace ještě mohl vytěžit svým překvapivým krokem i Babiš: „Leda, že by ještě před 

odevzdáním demise vlády předběhl dnes odpoledne premiéra v audienci u prezidenta 

Zemana ministr financí Babiš svou demisí, jíž by ‚zachránil‘ Českou republiku před 

bezvládím. Potom by byl místo Zemana v hlavní roli Babiš.“ 

Tři relevantní texty publikuje Právo 4. 5. Lukáš Jelínek v komentáři „Soc. dem. mezi 

Babišem a Zemanem“ považuje Sobotkovo rozhodnutí podat demisi celé vlády za 

netaktické: „Může to znít bláznivě, ale avizovanou demisí Bohuslav Sobotka mimo jiné učinil 

vstřícný krok vůči Miloši Zemanovi. Kdyby premiér navrhl jen odvolání ministra financí 

Babiše a prezident je odmítl, schylovalo by se ke vleklému kompetenčnímu sporu před 

Ústavním soudem. Sociální demokracie by jednoznačně stála proti hlavě státu.  Demise je 

ale pozvánkou Zemanovi, aby se zapojil do klíčového politického dění, kterou by zahodil 
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pouze hlupák. V lednu 2018 proběhnou prezidentské volby a možnost prakticky neslézt z 

televizní obrazovky, aniž by přitom vedl kampaň, je pro Zemana dar všech darů.“ Autor 

uvažuje, zda si Sobotka tímto krokem snaží Zemana usmířit či zda se připravuje na odchod 

z politiky. Zároveň uvažuje nad tím, že Zeman má v sociální demokracii své příznivce, kteří 

však v současnosti nehrají ve straně moc důležitou roli a Sobotkův konec by to mohl změnit. 

V závěru připomíná, že kromě potýkání se s prezidentem Zemanem čeká ČSSD také souboj 

s ANO, jehož důležitou součástí bude spor o intepretaci současných událostí. 

S ohledem na zahraniční dění rozhodnutí Sobotky podat demisi vlády komentuje Jan 

Keller. V úvodu konstatuje, že vzhledem k blížícím se prezidentským volbám ve Francii 

nepřitahuje dění v Česku příliš pozornosti. Krok Bohuslava Sobotky hodnotí tak, že se mu 

tak nezamýšleně „nečekanou demisí dostat krk z oprátky, která se pomalu, ale jistě stahuje 

před dalším kolem migrační krize.“ Keller připomíná uprchlické kvóty a případné sankce za 

jejich neplnění, které se projednávají v Evropském parlamentu. Proto podle něj: „dychtit v 

této situaci po funkci premiéra ČR může jen člověk hodně nepředvídavý. Jeho vláda už 

nebude moci kličkovat tak, jak se to s vypětím všech sil a s odřenýma ušima dařilo dosud. 

Nový český premiér se zapíše do dějin buď jako ten, kdo poslušně přijal kvóty odmítané 

většinou národa, anebo jako ten, kdo v odporu k nim na sebe soustředil hněv většiny Evropy. 

Ani jedno se nedá dlouho politicky přežít.“ 

 Josef Koukal ve svém sloupku „Eso, nebo Petr“ soudí, že Sobotkův záměr podat 

demisi není taktický a moudrý. Andreji Babišovi pomohl ve startu volební kampaně 

a „druhým hybatelem děje se stává prezident Zeman. Nebyl to Sobotka, ale Babiš 

a Chovanec, kdo u něj včera absolvovali audienci. Premiér se nezadržitelně ocitá mimo hru. 

Složil zbraně, na Hradě, v koalici a – co si budeme povídat – ani ve vlastní straně nevládne 

silou, která by mu umožnila do dalšího dění plodně zasáhnout.“ Autor konstatuje, že do 

předčasných voleb se nikdo z politických stran nežene a „někdo bude muset kabinet 

zkonstruovaný na politickém půdorysu toho současného několik měsíců vést.“ O pozici 

premiéra však v takové situaci nikdo nestojí, neboť „epizodní letní účinkování na exekutivní 

špici může pro dotyčného znamenat spíš polibek smrti než politický restart.“ 

 Na důležitou schůzku Sobotky se Zemanem na Pražském hradě reaguje 5. 5. Lukáš 

Jelínek komentářem „Fraška odkryla karty“. Celou událost přirovnává k reality show: „Nu 

což, před kamerami zpíváme, vaříme, hubneme, měníme si manželky, tak proč bychom také 

před nimi nemohli řešit politické krize? Díky tomu všichni tušíme, že Zeman by se nejraději 

rozloučil jen se Sobotkou a zbytek kabinetu včetně Andreje Babiše, o něhož tu jde především, 
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by nechal.“ Zamýšlí se, že ačkoliv takový výklad Ústavy u drtivé většiny právníků a 

politologů neobstojí, Zeman může na svoji stranu získat veřejné mínění, kdyby: „proti sobě 

postavil obrázek chaosu, způsobeného Sobotkou, a klid se stabilitou, kterou by hlava státu 

zajistila tím, že by prostě členům vlády přivedla jen nového šéfa.“ Navíc podle něj 

„natahování konfliktu posiluje roztrpčení veřejnosti a dává křídla prezidentovi, který 

nevynechá příležitost, aby Sobotku ponížil.“ 

 Sloupek Josefa Koukala z 6. 5. s název „Kolorit“ kritizuje Zemanovo otálení 

s odvoláním ministra Babiše s ohledem na koaliční smlouvu, která podle něj není zákon 

a musí ustoupit, „stojí-li ústavním zvyklostem v cestě“. Taková formulace je mírně nepřesná, 

neboť povinnost prezidenta vyplývá přímo z ústavního textu, nikoliv ze zvyklostí. Rovněž 

lze polemizovat s konstatováním: „Člověk si nemůže nevšimnout, že kdykoli v Česku dojde 

ke krizi, nedokážou se shodnout ani ústavní právníci, co se má dělat.“ Zrovna v této otázce 

totiž byla shoda ústavních právníků poměrně jasná. V závěru Koukal upozorňuje na 

zajímavý fakt, že finanční trhy a měnové kurzy na vládní krizi nijak dramaticky nereagují: 

„Ostatně kdo se řídí reakcemi finančního trhu, zaznamenal jistě v posledních dnech, že 

jediný, kdo zůstal klidný, je česká koruna. Jistou míru politického nepořádku považují 

finančníci patrně za součást místního koloritu. Jak praví Vančurova paní Důrová: 

Srozuměla jsem, že se hádáte o jakési nesmysly a že křičíte, jako by šlo o peníze. Asi tak.“ 

Ve stejném vydání Lukáš Jelínek v textu „Sobotka vycouval z pasti“ souhlasně 

komentuje rozhodnutí premiéra nepodávat demisi celé vlády, ale místo toho odvolat 

problémového ministra Babiše: „Stokrát se může Hrad premiérovi vysmívat, že co chvíli 

mění názory. Se záludnými protivníky, které má kolem sebe, není divu. Naštěstí již ale získal 

schopnost prohlédnout léčku a z pasti, jež na něj byla nastražena, vycouval.“ Jelínek 

konstatuje, že při prezidentově výkladu Ústavy, podle nějž demise premiéra neznamená 

demisi celé vlády, by původně ohlášený postup neměl smysl, protože by nevyřešil problémy 

s Babišem. Na všem podle Jelínka pak nejvíc prodělal právě prezident Zeman: „Jestli někdo 

nakonec na strkanici prodělá stoprocentně, je to podle všeho Miloš Zeman. A bylo by 

podivné, kdyby jej po tom všem ČSSD podpořila v obhajobě prezidentského mandátu. Snít o 

symbióze Zemana a strany, kterou soustavně ponižuje, už nemohou oranžoví politici, kteří 

se dosud k hlavě státu hlásili.“ 

Podobně uvažuje také Alexandr Mitrofanov v komentáři „ČSSD se trhá od 

Zemana“. Zmiňuje kritiku poslanců ČSSD Václava Votavy, Richarda Dolejše a Ladislava 

Velebného a také předsedy Senátu Milana Štěcha (rovněž z ČSSD), který zašel v negativním 
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hodnocením prezidenta nejdál: „Když shrnu jeho výroky, je jednání prezidenta protiústavní, 

on sám mu pak připomíná senilního muže, který už nesvede nic jiného než hrozit holí. Kdyby 

v ohýbání ústavy pokračoval, tedy kdyby odmítal vyhovět legitimnímu Sobotkovu návrhu na 

odvolání Andreje Babiše z vlády, bude ČSSD uvažovat o tom, že na něj podá ústavní 

žalobu.“ Velké množství členů ČSSD od Zemana podle názoru komentátora odvrátilo jeho 

chování odporující levicovému vidění světa: „Zeman zpanštěl ukázkově. Poznámka, že 

‚slušní lidé v sedm ráno nepracují‘, byla posledním hřebíčkem. Nevypadá to teď, že by mohl 

být kandidátem ČSSD na Hrad.“ 

A konečně komentář Jiřího Peheho „Babiš a Zeman ztrácejí fazónu“ popisuje, jak si 

oba v titulku jmenovaní politici svým vystupováním ve vládní krizi škodí. Zeman zejména 

svým chováním k premiérovi při schůzce na Hradě, Babiš pak tím, že místo vysvětlení svých 

kauz „okolo sebe kope“. Všechny hlavní aktéry vládní krize pak přirovnává k příběhu 

z pohádky o Pinocchiovi: „Dřevěný panáček nedělá vždy nejrozumnější rozhodnutí, ale je 

slušný a skromný. Proti němu stojí proradný Kocour a Lišák. Babiš a Zeman začínají 

vypadat jako toto nevábné duo.“ 

9. 5. publikuje Alexandr Mitrofanov sloupek s titulkem „Stabilita“. V něm 

konstatuje, že stabilita je žádoucí hodnotou a pokud jde o politický provoz, zajišťuje ji 

Ústava. Od politiků se očekává, že budou jednat v souladu s ní, protože „partyzánština 

v nejvyšších patrech moci je špatným znamením pro běžné lidi, kteří oprávněně usoudí, že 

pravidla neplatí a že opět nastupuje právo silnějšího.“ Autor kritizuje Miloše Zemana, který 

se snaží nedodržet svoji ústavní povinnost odvolat ministra na návrh předsedy vlády, nejprve 

s odkazem na koaliční smlouvu a poté proto, že premiér navrhl odvolání k určitému datu, 

což je prý nepřípustné. Tyto plané argumenty, jejichž účelem je udržet Babiše ve vládě, 

považuje komentátor za irelevantní: „Svým chováním v prezidentském úřadě nepřispívá ke 

stabilitě státu, jemuž přísahal. Prohlášení, že se k odvolání ministra financí vrátí až po 

návštěvě Libereckého kraje a cestě do Číny, vypadá jako pohrdání nejen ostatními politiky, 

ale rovněž ústavou. Prezident je nestabilní, může nakazit chod státu.“ 

Následující den, 10. 5., najdeme v Právu tři komentáře věnující se vládní krizi. 

Prvním je text Jiřího Peheho „Vítězové a poražení vládní krize“. Hned v úvodní větě autor 

vyjadřuje názor, že „prezident Miloš Zeman a šéf hnutí ANO Andrej Babiš si možná 

neuvědomují, že momentálně hrají podle not premiéra Bohuslava Sobotky.“ Vítězem je tak 

podle textu právě Sobotka, k čemuž však přispěli svým chováním zejména zbylí dva aktéři. 

Ačkoliv „tvrdá jádra jejich příznivců mají rysy sekt, v nichž neplatí normální politická 
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logika, takže jejich podporu pro toho či onoho z obou politiků neoslabí žádný jejich čin či 

podezření“, ostatní voliče jejich počínání ve vládní krizi může odradit. V závěru Pehe 

uvažuje, že „čím déle bude ale trapné představení obou politiků trvat a čím více ho budou 

kořenit činy, jako byla hradní fraška s tzv. předáváním demise, tím pravděpodobněji se 

začnou měkká jádra jejich voličů drolit. Kam nebo ke komu voliči půjdou, nelze zatím 

předpovědět, ale Zemanovi i Babišovi by se mohlo stát, že skončí jako ony pověstné kůly 

v plotě. A to se koneckonců zdá být i součástí Sobotkovy strategie.“ 

Autorem dalšího textu „Ústava a zákony mají přednost“ je předseda poslaneckého 

klubu KSČM Pavel Kováčik. Ten v komentáři prakticky rozvíjí tezi z titulku a píše, že 

„dnešní dění odsouvá do pozadí problémy, které je třeba před nadcházejícími volbami 

řešit.“ Aniž by explicitně jmenoval některého z hlavní aktérů, závěrem konstatuje, že 

„Demokracie rozhodně není bezvládí, ale má svá pravidla, na která, jak je vidět, nyní mnozí 

pozapomněli.“ 

 Posledním textem v daném vydání deníku je sloupek Alexandra Mitrofanova 

„Slušnost proti sobectví“. Autor přiznává paralelu s někdejším volebním sloganem ČSSD 

„Lidskost pro sobectví“ a píše, že „největší kontrast včera vytvořilo jednání ministryně 

školství Kateřiny Valachové na straně jedné a spojenců Miloše Zemana a Andreje Babiše na 

straně druhé.“ Zatímco Valachová kvůli problémům s dotacemi pro sport na svůj post 

rezignovala, Babiš přes všechny své problémy trvá na setrvání ve funkci. Podle Mitrofanova 

se „nabízí závěr, že jako chlap se v této situaci zachovala spíše Kateřina Valachová než 

formálně příslušný ministr financí.“ Prezident Zeman pak v této situaci chrání Babiše a 

používá prostředky vedoucí k tomu, že „dali najevo velkou nelibost nad jeho protiústavním 

chováním politici napříč spektrem.“ Autor zakončuje komentář konstatováním: „Slušní lidé 

v politice tedy nemlčí, ale sobci zatím odolávají.“ 

 Ve vydání z 11. 5. je otištěna poměrně rozsáhlá esej filozofa a sociologa Václava 

Bělohradského s názvem „Smečka“. V kontextu ostatních textů v deníku Právo jde 

o ojedinělou kritiku snahy dostat Andreje Babiše z vlády. Titulek vychází z přesvědčení 

autora, že „se před našima očima velmi úspěšná koaliční vláda proměnila za pokryteckého 

fandění opozice ve smečku, vrhající se na koaličního partnera, který se významně podílel na 

jejích úspěších.“ Za nejdůležitější výhodu současné vlády považuje Bělohradský „umění 

koalice s antisystémovým hnutím“. Zároveň vyjadřuje názor, že „představa, že vyhnáním 

‚vetřelce‘ ze systému se v naší zemi obnoví důvěra lidí v politiku, je groteskní omyl.“ 

Obhajuje také spojení ekonomické a politické moci, neboť mu nelze zabránit a je tak lepší, 
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když se vše děje před očima veřejnosti: „rostoucí vliv ekonomických aktérů v demokratickém 

rozhodování je nevyhnutelný, je třeba mu čelit. Lépe v otevřené konfrontaci než skrytým 

dohadováním se s reprezentanty kapitálu v temných zákulisích.“ 

 V tomtéž vydání najdeme sloupek Josefa Koukala s titulkem „Očistec“. Autor 

připomíná řadu nestandardních kroků prezidenta Miloše Zemana. Kritizuje také snahu všech 

aktérů získat z krize politickou výhodu pro sebe: „Jistě, každý se z nastalé situace snaží 

vytlouct politický kapitál, jsou ale věci, o kterých se nežertuje. A jestli má vládní krize nějaký 

pozitivní výsledek, pak snad v tom, že se začíná mluvit o takových pozapomenutých věcech, 

jako je dodržování zákonů, slušnosti, politické korektnosti.“ Závěrem konstatuje, že by bylo 

smutné, „pokud by se místní politika proměnila v inteligenční soutěž, kdo koho přechytračí 

a komu se lépe podaří ohnout zákon.“ 

 Úloze vládní koalice v období mezi končící vládní krizí a nadcházejícími 

podzimními volbami se věnuje komentář Lukáše Jelínka „Koalice na kapačkách, vláda 

v nouzovém režimu“. Jelínek obhajuje rozhodnutí odvolat Babiše z vlády: „Sociální 

demokracie si najednou na Babišovi všímá věcí, jež tenkrát tušil kdekdo, pouze ona v roli 

čerstvé novomanželky měla před očima vlčí mlhu. Ale lepší pozdě než později, jak praví 

název dobré komedie s Jackem Nicholsonem.“ Politici by v nastalé situaci měli „bez větších 

akcí“ dovládnout v nouzovém režimu a panovat by měla též shoda, „že strany zasedající ve 

Strakovce i další ústavní aktéři se budou držet psaných pravidel a zažitých zásad. Pouze tak 

lze proplout divokými peřejemi s minimálními šrámy na stavu a pověsti republiky.“ 

 Komentář s titulkem „Na obranu demokracie“ z 12. 5., jehož autorem je Jan Keller, 

rekapituluje „první týden vládní krize“. Připomíná vývoj uvažování premiéra Sobotky, 

problémy ministra Babiše s podnikáním a ovlivňováním médií a ironicky se vyjadřuje o 

prezidentovi, „který má výbornou paměť. Pamatuje si naprosto všechno, snad jen s výjimkou 

znění Ústavy, kterou se slavnostně zavázal dodržovat.“ V závěru rovněž s notnou dávnou 

sarkasmu kriticky hodnotí záměr vyslat vojáky české armády k ruským hranicím: „Proč 

nemalou část zbytku naší armády k ruským hranicím vysíláme? No přece na obranu 

demokracie, kterou tak příkladným způsobem u nás doma rozvíjíme.“ 

 Lukáš Jelínek v komentáři „Mistrovství světa ve skoku na špek“ hovoří o převaze 

premiéra Sobotky, který „má za sebou sociální demokracii, nabroušenou na Babiše 

i Zemana, ústavní právníky s jejich výkladem pravomocí hlavy státu, ale též občany, kteří 

zase jednou vyšli do ulic, aby si řekli své.“ Za této situace tak nepřichází v úvahu, aby 

vyhověl snahám prezidenta Zemana, že z vlády odejde spolu s Babišem. Autor vyjadřuje 
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přesvědčení, že „jsou problémy, které už nesnesou zametání pod koberec. Zejména snahy 

českých prezidentů dezinterpretovat povinnost odvolat ministra na návrh premiéra. Proto je 

logické, že Sobotka se ani teď neúčastní mistrovství republiky ve skoku na špek, které Zeman 

vyhlásil. … O vstřícných gestech mohou partaje do Zemanova návratu z Číny přemýšlet. 

Sotva k nim však může patřit Sobotkova hlava na stříbrném tácu.“ 

 Text Alexandra Mitrofanova z 13. 5. s názvem „Kličkování“ reaguje na demonstrace 

v několika českých městech žádající odchod Babiše i Zemana „kvůli neúctě k Ústavě a 

k pravidlům demokracie.“ Autor komentuje Zemanův výrok, v němž prezident označil 

demonstrující za „patologickou sedlinu společnosti“ s odkazem na prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka: „Ten ovšem takto mluvil o fašistech. … 

Občané, kteří žádají dodržení Ústavy jsou tedy fašisté? Nesmysl.“ S odkazem na Zemanovy 

činy v probíhající vládní krizi a také na milost pro známého vězně Jiřího Kajínka konstatuje, 

že jeho „kličkování je tak okaté, že se nespokojeně ozývají i lidé, kteří dřív Zemana 

podporovali.“ 

 Prezidentovi republiky se věnuje i text Lukáše Jelínka „Sopka na Hradě“. Ten se 

údajně „stává sopkou, jež zasypává sama sebe.“ Zeman se svou lidovostí je sice „protipólem 

snobské politiky“, stále více však dává na odiv svou ješitnost a pomstychtivost. Svou aktivitu 

navíc směruje nesprávným způsobem: „Spíš než schůzky s politiky a vymýšlení trakařů by 

věci prospělo prezidentovo plnění ústavních povinností, například odvolání ministra na 

návrh předsedy vlády.“ V závěru Jelínek konstatuje spokojenost s tím, „že Česko nemá 

jaderné zbraně a Pražský Hrad červený čudlík.“ 

 K výroku prezidenta Zemana se 15. 5. vrací text Jiřího Peheho s názvem 

„Patologická sedlina společnosti?“ V něm srovnává aktuální protesty proti Zemanovi 

a Babišovi s podobnými akcemi v historii – iniciativou „Děkujeme, odejděte“ v roce 1999, 

televizní krizí o dva roky později nebo červenými kartami proti prezidentovi v roce 2015. 

Zatímco v prvních dvou případech šlo o výraz „hlubokého příkopu v české politice mezi 

pragmatiky a havlovskými moralisty“ a ve třetím o odpor té části společnosti, která 

v prezidentských volbách podporovala Zemanova protikandidáta Karla Schwarzenberga, 

současná situace je podle komentátora jiná: „Nyní se ale formuje proti Zemanovi, a potažmo 

Babišovi, jiný druh opozice. Jsou to převážně mladí lidé, kteří se nehlásí k tomu či onomu 

‚tradičnímu‘ táboru. Je to nová generace, otevřená modernitě, která je doma na sociálních 

sítích a má prostě dost Zemanových byzantských praktik.“ Podobné protesty jsou přitom 

k vidění i v Maďarsku, Polsku a na Slovenku. Pehe tak uzavírá, že „v zemích Visegrádu se 
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něco láme, a pokud chtějí mít Zeman a Babiš u nás ještě nějakou politickou budoucnost, 

možná by bylo lepší poctivě analyzovat, kdo jejich současní odpůrci jsou a proč se proti nim 

bouří, než je urážet nálepkami jako ‚patologická sedlina společnosti‘.“ 

 Komentář Lukáš Jelínka „Babišův vesmír“ rozebírá tzv. alternativní struktury 

povstávající z nedůvěry v politiku, s odkazem na koncept paralelní polis někdejšího 

disidenta a posléze politika Václava Bendy. Z nynější nedůvěry v politiku se pak podle 

autora rodí paralelní struktury v podobně protestních hnutí, jako byly dříve Věci veřejné 

nebo nyní hnutí ANO. Z toho plyne také fakt, že se takové politické subjekty chovají 

nevyzpytatelně a odlišně od „tradičních“ politických stran: „ANO nebylo založeno jako 

normální politický subjekt. Jde o alternativní vesmír s netradičním pohledem na parlamentní 

demokracii, Ústavu, volby. Aktuální krize to nastínila v plné parádě.“ 

 V textu „Zrychlený děj nekončící bitvy“ v 16. 5. reaguje Lukáš Jelínek na návrh 

Aleny Schillerové jako nové ministryně financí a zamítavý postoj premiéra Sobotky. Kroky 

Babiše a Sobotky byly podle něj logické: „Andrej Babiš za sebe musel v prvním tahu 

navrhnout za ministryni financí svoji nejloajálnější spolupracovnici a Bohuslav Sobotka ji z 

téhož důvodu musel odmítnout. Vděčni aktérům můžeme být aspoň za to, že tento díl vládní 

krize uspíšili.“ Autor hovoří o Sobotkově silné ústavní pozici, nicméně je si vědom, že ČSSD 

limituje veřejné mínění. Celou politiku scénu navíc vládní krize mimořádně rozbouřila: „Po 

pěti měsících přijdou volby a zrod nové vlády. Z dnešního pohledu sotva může mít koaliční 

charakter. O Babiše nestojí téměř nikdo a Sobotka nechce jít s pravicí. Rozbouřené moře 

české politiky se hned tak nezklidní.“ 

 Podobně píše i v textu „Krajina po boji“ z 17. 5. Jan Keller: „Těm politikům, kteří 

snad myslí na několik tahů dopředu, musí být už teď jasné, že v koncovce se svorně vyšachují. 

Politická scéna bude připomínat krajinu po boji.“ Kritizuje také prezidenta Zemana a 

zároveň upozorňuje, že i když ho jeho chování začíná poškozovat, „počíná si, jako by nabyl 

dojmu, že počet jeho stoupenců je před jeho případným druhým funkčním obdobím snad až 

zbytečně vysoký.“ Úpadek současných hlavních politických aktérů může přivést k moci 

aktéry jiné, což autor hodnotí negativně i vzhledem ke složitému období, které čeká celou 

Evropskou unii: „Bude pak lepší, aby v této situaci stáli v čele naší země lidé, o kterých 

zatím nic nevíme, anebo dokonce strany, o kterých toho z minulosti víme až příliš?“ 

 Text Alexandra Mitrofanova „Zeman přes palubu“ z téhož vydání rozebírá vztah 

prezidenta a ČSSD, jehož současný stav komentátor popisuje tak, že „ČSSD po letech 

rozpaků a chození kolem horké kaše hodila Zemana přes palubu.“ Upozorňuje ale, že 
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v takovém případě by strana měla najít vlastního levicového kandidáta, který bude mít šanci 

zvítězit. Mitrofanov v závěru přichází s překvapivým návrhem: „Sobotka vyloučil, že by na 

Hrad kandidoval on sám. To říká teď. Jsem přesvědčen, že kandidáta Sobotku –pokud by se 

choval tak jako doposud během krize prodlužované prezidentem a Babišem – by proti 

Zemanovi podpořilo mnohem víc lidí než pouze ti, co smýšlejí levicově. Byl by to kandidát 

demokratů.“ 

  Vnitřní situaci v ČSSD se věnuje Lukáš Jelínek v komentáři „Zkalené světlé zítřky“. 

Konstatuje, že se Sobotkovi podařilo sjednotit ČSSD (až na ojedinělé vyjímky) a sám je 

momentálně tak sebevědomý, „že s lidoveckým požehnáním by možná vyštípal z kabinetu 

celé ANO.“ Situaci však straně komplikuje nejen hledání prezidentského kandidáta: „Ti 

mohou mít Sobotkovu zaťatost ve sporu s Babišem za nekonstruktivní jednání nehodné 

politika, jenž se holedbá zájmem o spoluobčany a kvalitu jejich života. Snad také proto se 

Sobotka na sněmu Hospodářské komory ČR zasazoval o ekonomická a sociální témata soc. 

dem. Tudy vede cesta, nikoli přes hrocení krize, která až příliš připomíná neslavné skony 

minulých vlád.“ 

 Ten samý autor pak 18. 5. v textu „Poker o ministra u konce“ reaguje na shodu nad 

nástupcem Babiše na ministerstvu Ivanem Pilným, což hodnotí jako nápad, který „umožňuje 

všem aktérům zachovat si tvář.“ V závěru přemítá, že zatím co dosud byl jako dominantní 

postava vlády jednoznačně Andrej Babiš, nyní se dostal do popředí Sobotka. I tak se ale celá 

ČSSD bude muset s šéfem ANO v politice nadále utkávat: „Nikdo asi ani nepochybuje, že 

scházet se s Pilným je příjemnější než s Babišem. Ten ale zůstane klíčovým soupeřem 

oranžových. Jediné větší město nevynechá, aby v něm nepřevyprávěl dramatický příběh po 

svém. Konkurovat mu v této disciplíně je těžší než poker o ministra.“ 

 Text „Poučení z nedůstojného chování“ publikuje zástupce veřejného ochránce práv 

a bývalý politik ČSSD Stanislav Křeček. Věnuje se výkladu prezidentských ústavních 

pravomocí a upozorňuje, že zatímco z právního hlediska čl. 74 Ústavy jednoznačně 

zakotvuje povinnost odvolat ministra na návrh předsedy vlády, „i ti, kteří se drží zcela 

striktního výkladu tohoto ustanovení, přiznávají, že prezident tak nemusí učinit bezodkladně, 

že může věc zvažovat, informovat se u předsedy vlády o nezbytnosti tohoto kroku, případně 

si vyžádat informace o nástupci odvolávaného ministra.“ Upozorňuje na zvlášť silné 

postavení úřadu prezidenta v české společnosti, které se dostává do rozporu se spíše 

úřednickým pojetím funkce v textu Ústavy. Závěrem přiznává, že tento rozpor je obtížně 

řešitelný: „Nechceme přece, aby o přímo voleném prezidentovi ČR nakonec platilo to, co v 
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listopadu 1938 řekl nastupující předseda vlády Rudolf Beran na námitku lékaře, že 

kandidátovi na prezidenta Emilu Háchovi může špatný zdravotní stav bránit při 

rozhodování: ‚Pan prezident se nedostane do situace, aby musel o něčem rozhodovat.‘“ 

 20. 5. se ve sloupku „Výlov“ se Josef Koukal zabývá problémy Andreje Babiše 

a hnutí ANO, především pak obvinění významného sponzora a člena hnutí Davida Rusňáka, 

který je zároveň zetěm náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové. Pro Babiše bude 

navíc velmi těžké zrovna tento problém rychle vyřešit a Rusňáka vyloučit. I v hnutí ANO se 

objevují zárodky demokratických vnitrostranických procesů a s promptním vyloučením 

nesouhlasí místní jihomoravská organizace: „Únorové stanovy sice dali vůdci hnutí 

nadobyčejné pravomoci sahající až do regionů – například při sestavování kandidátek – tak 

daleko však přece jen nesahají. Pro Babiše další nepříjemná konfrontace se světem, kde jeho 

přání není automaticky rozkazem.“ 

Jiří Pehe v komentáři „Čeho dosáhl Sobotka“ hodnotí výsledek celé vládní krize 

z pohledu premiéra a předsedy ČSSD. Prezentuje názor, že „Sobotka ve skutečnosti dosáhl 

mnohem víc, než se na první pohled zdá. Během dvou týdnů za sebou sjednotil ČSSD 

a zatlačil do hluboké defenzivy Zemana, který ještě před měsícem měl na část strany 

významný vliv.“ Naopak prezident podle autora udělal několik „špatných, ba mizerných 

tahů, že jeho znovuzvolení je krajně nejisté.“ Klíčovým výsledkem celé krize ale je, že 

oslabila (byť mírně) také hnutí ANO: „To je potenciálně velmi důležité, protože i kdyby hnutí 

ANO vyhrálo volby, ale mělo jen okolo dvaceti procent, těžko sestaví většinovou vládu. 

Žádná z tzv. tradičních stran by do vlády s Babišem nemohla jít, pokud se nechce zcela 

zdiskreditovat. Nedá se tedy vůbec vyloučit, že ČSSD sice volby nevyhraje, ale Sobotka 

nakonec stejně skončí v čele vlády tvořené antibabišovskou koalicí. Taková vyhlídka 

nevypadá jako Sobotkova porážka, jak někteří tvrdí.“ 

 Naopak Lukáš Jelínek v textu „Předčasné sčítání bodů“ varuje před ukvapenými 

závěry, neboť formálně Babiš zatím odvolán nebyl a „ani průzkumy veřejného mínění 

v příštích týdnech ještě nebudou zcela směroplatné, jak řekla Máňa v komedii Kulový blesk.“ 

Problémem také je, že Babišovy podnikatelské aféry, kvůli kterým celá krize vznikla, jejich 

původce dosud uspokojivě nevysvětlil, a navíc se k nim přidaly také nahrávky jeho 

rozhovorů s novinářem Markem Přibilem. Z hlediska ČSSD jde o nejistou příležitost 

k politickému zisku, který nezíská jen samotným bojem s ANO: „Ostatní je na ČSSD. 

Zachová jednotu jako ve čtrnácti dnech vládního dusna, když připomínala, že Babiš pel 

nevinnosti dávno ztratil, a bude v tom pokračovat? A zbyde jí větší část sil, aby oslovila 
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voliče svým sociálním a ekonomickým programem? Protože ať již se brodíme jakkoli 

hlubokým bahnem, občany víc zajímá, co politici udělají pro ně, ne pro sebe.“ 

 Ve sloupku s název „Prak“ z 22. 5. Alexandr Mitrofanov reaguje na kritiku, která se 

snesl na Bohuslava Sobotku kvůli jeho spojování Aleny Schillerové s kauzami jejího zetě a 

„lidé včetně politiků, a to především z ANO, kteří se Sobotkou nesouhlasí, mluví o oživování 

neblahé praxe minulosti, kdy se vyvozovaly tvrdé závěry pro příbuzné člověka, který se něčím 

znelíbil moci.“ Komentátor premiéra hájí a upozorňuje, že v dnešních dobách jsou jiné 

podmínky než za dob nesvobody: „Vrátilo se to, co existovalo před obdobím vlády KSČ: o 

přízeň voličů se bojuje ve veřejném prostoru. Ironie, sarkasmus a výsměch vůči protivníkům 

jsou povolenými prostředky. Jinými slovy Sobotka Schillerovou ani neodvolává, ani se o to 

nepokouší. Jen si dělá krutou legraci z ní a z Babiše. Na smeč mu však nahráli sami.“ 

Takový postup autor považuje za logický způsob vedení volební kampaně: „Předseda ČSSD 

nemá Babišovy peníze, ani jeho média či PR tým. Volí taktiku Davida proti Goliášovi. Nikdo 

přece neočekával, že malý přemůže obra. Rozhodla ale dobře mířená střela z praku. Volební 

kampaň už běží.“ 

 Nového ministra Ivana Pilného hodnotí Lukáš Jelínek v komentáři „Naštěstí to není 

Pilného vláda“ z 25. 5. Podle autora „jde o muže, který si vede svou nehledě na okolí.“ 

K tomu však jako člen vlády pod vedením Bohuslava Sobotky nebude mít vždy příležitost: 

„Pilného údělem bude plnit zadání vlády, anebo – když s nimi bude mít problém – jít o dům 

dál. Zde není ve firmě Billa Gatese ani na Babišově rodinné farmě, kde se ve vzácných 

chvílích scházejí nezávislí státní úředníci a veselí se na účet šéfa ANO.“ Jelínek kritizuje 

Pilného liberální ekonomické názory s důrazem na volný trh, které jde jednoznačně proti 

ideovým východiskům ČSSD: „Kam se na Pilného hrabe Miroslav Kalousek, ministra 

financí s takto exemplárně tržní rétorikou jsme tu ještě neměli. Soc. dem. premiér Sobotka 

zatím mlčí. Nejspíš se těší, až bude Pilného trápit úkoly, jež správci státní kasy budou z duše 

nepříjemné a protivné. Kdyby si však i pak počínal neloajálně, měla by se zvážit jeho 

slučitelnost s vládním programovým prohlášením. Těžko říct, jak ANO, ale ČSSD by 

sabotování sociální politiky vlády trpět neměla.“ 

 Ve sloupku „Neříkejte to!“ se Josef Koukal pozastavuje nad faktem, že Andrej Babiš 

často slovně tvrdě útočí na své odpůrce (např. slovy „tunelář, pokrytec, udavač, 

zkorumpovaný lhář, najatá politička vždy připravená na mě hodit kýbl sr…“), ale Bohuslavu 

Sobotkovi za kritiku na svou adresu hrozí žalobou na ochranu osobnosti: „Za jeho 

neurotickou reakcí je cítit mnohem spíš fakt, že premiérova slova zasáhla Babiše přímo do 
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brňavky. Až vyrazí s volebním týmem po republice hlásat, že všetci kradnú, uslyší z mnoha 

stran nepříjemné dotazy, jak to bylo korunovými dluhopisy, Čapím hnízdem, ovlivňováním 

médií. Tři a půl roku vystačil s hrou na opozici ve vládě. Jeho nejvyšší karta, boj s korupcí 

a daňovými úniky, se obrací proti němu samému. Babiš to nechce slyšet, proto křičí: 

Neříkejte to!“ 

 Další sloupek Josefa Koukala s názvem „Fant“ rozebírá volební preference 

jednotlivých stran podle agentury Median a konstatuje, že „ačkoli koaliční bramboračka je 

stále ještě příliš horká, než aby ji voliči mohli strávit, a bude třeba vyčkat na kontrolní měření 

ostatních agentur, bezprostřední reakce na vládní rošádu nemluví ve prospěch ani jedné z 

dominantních stran.“ Nejvíc přitom podle autora riskoval právě Sobotka, který „de facto 

jediný vložil do hry fant“, když jednak šel do otevřeného střetu s Babišem a Zemanem: 

„Vysloužil si tím uznalé pokývání hlavou od liberálů, kteří však svými hlasy sociální 

demokracii sotva přispějí.“ Navíc stranu vyprofiloval poměrně silně levicově a tak to nebude 

mít jednoduché, protože „širokospektrální ‚strana pro všechny‘ je sice nesmyslný, zato však 

ladný koncept.“ 

5.2.1. Analýza komentářů v Právu 

 Andrej Babiš vychází z komentářů Práva jako negativní postava, zejména kvůli 

problémům se svým podnikáním. Podle komentátorů se dopouští „vysávání peněz ze státu“ 

a i když si jeho odvolání mělo přijít dříve, tak „lepší pozdě než později“. Své kauzy Babiš 

nedokáže vysvětlit a místo toho „okolo sebe kope“ a „křičí: Neříkejte to!“ 

 Přítomny jsou, byť méně než v Hospodářských novinách, i obrazy Babiše jako 

hrozby pro demokratický systém, když Lukáš Jelínek tvrdí o jeho hnutí ANO, že “jde 

o alternativní vesmír s netradičním pohledem na parlamentní demokracii, Ústavu, volby.“ 

 Některé kritické komentáře míří zároveň na Babiše i na prezidenta Zemana. Začínají 

připomínat nevábné duo „proradný Kocour a Lišák“, v české politice představují sobectví 

v opozici ke slušnosti (i když tito „sobci zatím odolávají“) a mohlo by se jim stát, že „skončí 

jako ony pověstné kůly v plotě.“ Celá krize navíc skončila tak, že „momentálně hrají podle 

not premiéra Bohuslava Sobotky“. 

 Nejvíce kritiky ovšem schytává od komentátorů Práva právě Zeman. Alexandr 

Mitrofanov odkazuje na výrok předsedy Senátu, jemuž Zeman „připomíná senilního muže, 

který už nesvede nic jiného než hrozit holí,“, sám pak píše, že „svým chováním 

v prezidentském úřadě nepřispívá ke stabilitě státu, jemuž přísahal.“ a že jeho „kličkování 
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je tak okaté, že se nespokojeně ozývají i lidé, kteří dřív Zemana podporovali.“ Jan Keller 

ironicky glosuje, že prezident „má výbornou paměť. Pamatuje si naprosto všechno, snad jen 

s výjimkou znění Ústavy,“ a chová se „jako by nabyl dojmu, že počet jeho stoupenců je před 

jeho případným druhým funkčním obdobím snad až zbytečně vysoký.“ Lukáš Jelínek píše o 

„sopce, jež zasypává sama sebe,“ a upozorňuje, že „spíš než schůzky s politiky a vymýšlení 

trakařů by věci prospělo prezidentovo plnění ústavních povinností.“ Podle Jiřího Peheho má 

mladší a liberálnější část společnosti „prostě dost Zemanových byzantských praktik“ a 

prezident během vládní krize udělal tolik „špatných, ba mizerných tahů, že jeho 

znovuzvolení je krajně nejisté.“ 

 Určitým vývojem prochází pohled komentátorů na Bohuslava Sobotku. Na počátku 

vládní krize jsou jeho úvahy o odvolání Babiše z vlády hodnoceny jako pošetilé. Josef 

Koukal píše, že „tragikomičnost jeho postavení spočívá v tom, že zatímco úspěchy kabinetu, 

jehož je formálním lídrem, si připisuje ANO, Babišovy průšvihy dopadají na hlavu ČSSD. 

Bude to ona, komu voliči neodpustí pakt s belzebubem.“ a že zárukou úspěchu v české 

politice je „mít za soupeře Bohuslava Sobotku“. 

 Nápad podat demisi celé vlády hodnotí komentátoři jako nejistý a riskantní krok 

riskantní krok. Jan Keller s ohledem na zahraničněpolitické souvislosti tvrdí, že Sobotka by 

dokázal „nečekanou demisí dostat krk z oprátky, která se pomalu, ale jistě stahuje před 

dalším kolem migrační krize.“ 

 Od obratu Sobotky, který se rozhodl nepodávat demisi celé vlády a odvolat z ní pouze 

ministra Babiše, je tehdejší premiér hodnocen spíše kladně.  „Se záludnými protivníky, které 

má kolem sebe, není divu,“ že mění názory, „naštěstí již ale získal schopnost prohlédnout 

léčku a z pasti, jež na něj byla nastražena, vycouval.“ Alexandr Mitrofanov později hájí 

Sobotku ve chvíli, kdy poukázal na problémy zetě náměstkyně Aleny Schillerové, neboť 

„ironie, sarkasmus a výsměch vůči protivníkům jsou povolenými prostředky.“ 

 Velmi zajímavé je, že komentátoři často nahlíží vládní krizi z pohledu politického 

zisku či ztrát jednotlivých aktérů, místo Bohuslava Sobotky však spíše akcentují osud celé 

ČSSD. Jiří Pehe soudí, že „Sobotka ve skutečnosti dosáhl mnohem víc, než se na první 

pohled zdá. Během dvou týdnů za sebou sjednotil ČSSD a zatlačil do hluboké defenzivy 

Zemana, který ještě před měsícem měl na část strany významný vliv.“ Naopak podle Josefa 

Koukala si pouze „vysloužil uznalé pokývání hlavou od liberálů, kteří však svými hlasy 

sociální demokracii sotva přispějí.“ Lukáš Jelínek pak upozorňuje, že strana musí být 

především připravena oslovit před volbami voliče svým programem, „protože ať již se 
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brodíme jakkoli hlubokým bahnem, občany víc zajímá, co politici udělají pro ně, ne pro 

sebe,“ a tudíž „tudy vede cesta, nikoli přes hrocení krize, která až příliš připomíná neslavné 

skony minulých vlád.“ 

 Alexandr Mitrofanov by pak rád Sobotku viděl dokonce mezi kandidáty na 

prezidentský úřad. „Jsem přesvědčen, že kandidáta Sobotku – pokud by se choval tak jako 

doposud během krize prodlužované prezidentem a Babišem – by proti Zemanovi podpořilo 

mnohem víc lidí než pouze ti, co smýšlejí levicově. Byl by to kandidát demokratů.“ Autor 

však poněkud opomíjí, že už před vládní krizí úmysl aspirovat na pozici jakéhosi 

protizemanovského „kandidáta demokratů“ oznámilo hned několik jiných osobností 

(např. Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Jiří Drahoš). 

 Kriticky pak hodnotí Lukáš Jelínek nového ministra Ivana Pilného, který má 

extrémně liberální ekonomické názory, což se ovšem neslučuje s programem a ideovým 

základem největší vládní strany. Autor upozorňuje, že „ČSSD by sabotování sociální politiky 

vlády trpět neměla.“ 

 Z popsané ideové linie textů publikovaných v deníku právo výrazně vybočuje 

komentář filozofa Václava Bělohradského, podle nějž „se před našima očima velmi úspěšná 

koaliční vláda proměnila za pokryteckého fandění opozice ve smečku, vrhající se na 

koaličního partnera, který se významně podílel na jejích úspěších.“ Bělohradský hovoří o 

„umění koalice s antisystémovým hnutím“, které bylo velkou výhodou vlády. Z pohledu 

politologické teorie lze ovšem toto slovní spojení označit za protimluv - antisystémové 

strany a hnutí se z definice vyznačují tím, že případnou získanou moc chtějí využít k celkové 

změně systému a těžko říct, v čem v takovém případě může spočívat „umění“ jejich 

koaličních partnerů. 

5.3.  Mladá fronta DNES 

Téma vládní krize v MF DNES otevírá komentář šéfredaktora Jaroslava Plesla 

z 28. 5. „Sobotka ve vleku svých poradců“. Ten kritizuje premiéra Sobotku, který se svým 

poradcem Radkem Pokorným bojuje o všechno, „až se společně dopouštějí jedné boty za 

druhou.“ Podle Plesla premiérovi nevyšel posun ČSSD k levicovějšímu programu, ani 

osobnostní proměna směrem k větší dravosti a proto: „teď Sobotka obrací pozornost na 

Babiše, jehož hnutí mu v průzkumech uniká za horizont. Premiér a jeho poradci se zřejmě 

domnívají, že když ho dostanou z vlády, bude po problému. Jenže to je omyl.“ To se podle 

Plesla Sobotkovi hrubě nevyplatí, proto má sám máslo na hlavě s kauzami OKD, ČEZ nebo 
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ČSOB. Celý text uzavírá tím, že „podtrženo a sečteno: Sobotkovi už nepomůže nic. A co 

ČSSD? To už je asi jedno.“ 

Reportér deníku Vojtěch Srnka publikuje 2. 5. text „Sobotka musí do větve pod 

Babišem říznout, ne ji pižlat“. Podle Srnky se může vymezení proti Babišovi premiérovi 

vyplatit, ale „musí do větve pod Babišem opravdu říznout a přestat ji jen neuměle pižlat. 

A pak v tomto trendu pokračovat až do voleb.“ To se mu ale údajně zatím vůbec nedaří 

a Babiš navíc přechází do protiútoku, když připomíná problémy premiéra Sobotky. Autor se 

každopádně domnívá, že nejvýhodnější pro Sobotku bude postupovat razantně: 

„Po předešlých přešlapech strany a také v reakci na prověřování Agrofertu kvůli daňovým 

kouzlům finanční správou a policií je odvolání ministra financí tím nejlepším začátkem. 

Kolik lidí v historii může říct, že vyhodilo Andreje Babiše?“ Proto by měl Babiše odvolat 

a začít podobně jako on předvolební kampaň. 

Rozhodnutí premiéra podat demisi celé vlády kritizuje 3. 5. Miroslav Korecký 

v článku „Sobotkova třetí cesta (do pekel)“. Nastiňuje, že Sobotka mohl buď Babiše ve 

vládě ponechat, nebo ho odvolat, ale vybral si třetí překvapivé řešení, „je to ovšem řešení, 

které v sobě nese snad samá možná negativa. A pohříchu negativa i pro samotného 

Bohuslava Sobotku.“ Kauza korunových dluhopisů, kvůli které vládní krize odstartovala, je 

pro veřejnost nesrozumitelná a voliči neocení ani pád vlády půl roku před volbami. Navíc 

demisí vlády vtáhl do hry prezidenta Zemana: „Tím, že Sobotka zvolil takto radikální řešení, 

padne paradoxně na jeho hlavu větší odpovědnost než na Babišovu, protože to on si vzal za 

rukojmí vládní přestřelky celou zemi. Přitom tím na rozdíl od varianty, kdy by pouze vyhodil 

z vlády ministra financí, sám nic nezískal, protože tím veškerou další iniciativu vložil do 

rukou prezidenta Miloše Zemana, čímž mu dal obrovský manévrovací prostor i vítanou půdu 

pro hradní předvolební kampaň.“ 

Ten samý autor 5. 5. publikuje v reakci na schůzku Sobotky se Zemanem na 

Pražském hradě krátký text „Zemanův balíček karet je nesmrtelný“. Konstatuje, že mezi 

oběma politiky panují špatné osobní vztahy, i kvůli čtrnáct let starým pro Zemana 

neúspěšným prezidentským volbám. Oba politiky ostře kritizuje, byť z jiných důvodů: 

„Když někdo ohlásí demisi vlády, neřekne o tom koaličním partnerům ani kolegům ve vlastní 

straně, vzápětí s demisí zase couvá a odsouvá ji na neurčito, pak by si takový člověk měl asi 

najít nějakou klidnější práci. Totéž však také politik, který neunese váhu role hlavy státu a 

chová se v ní jako arogantní pistolník. Země je v zajetí chaotického slabocha a mstivého 

starce.“ 
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Další text od Koreckého z 6. 5. s titulkem „Tento styl vládnutí zdá se býti…“ 

konstatuje, že vládní krize „přešla do žánru tragikomedie a vzhledem k frekvenci zvratů ji 

tiskové médium sotva stíhá postihovat.“ Možné odvolání Babiše srovnává se situací, kdy 

z vlády Mirka Topolánka musel odejít tehdejší předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Zatímco 

proti Topolánkově vládě stála silná opozice vedená Jiřím Paroubkem, dnes „dva hlavní 

vládní partneři nastupují do voleb jako největší konkurenti a opozice prakticky stále 

neexistuje.“ S odkazem na opoziční smlouvu pak varuje před tím, aby obě strany vstoupily 

po volbách do společné vlády: „Ať politická krize skončí jakkoli, o nějakém vládnutí už 

nemůže být ani řeč. O to víc to mějme na paměti, až třeba po podzimních volbách budou 

ANO a ČSSD v pokušení zapomenout na staré křivdy a pakt gigantů si pragmaticky 

zopakovat. Ne, stokrát ne, zkusme návrat ke standardní vládě a standardní opozici.“ 

9. 5. publikuje Korecký další text, glosu „Kdo vyhrál a kdo prohrál naši malou 

politickou válku“. Autor konstatuje, že „žádné konečné účtování za vládní krizí ještě možné 

není, i když vše nasvědčuje tomu, že – minimálně tato její fáze – zvolna míří k závěru.“ Podle 

něj přitom vládní krize prakticky vítěze nemá. Bohuslav Sobotka sice „s vynaložením všech 

sil nebezpečnou ústavně-mocenskou zákrutu zřejmě nakonec vybral,“ ale i jeho krize 

politicky poškodila a nemá už jistou ani svou pozici v ČSSD. Andrej Babiš „mocenský střet, 

jakkoli uměle (a umně) vyvolaný, zřetelně prokoučoval,“ avšak pokud se vrhne do volební 

kampaně, tak by se „tahle porážka mohla stát expresní vstupenkou do Strakovy akademie.“ 

Překvapivě největším poraženým vládní krize se pak může stát Miloš Zeman, který proti 

sobě popudil ČSSD. 

Text „Prezident není stroj na podpisy“ od právníka a pedagoga Víta Zvánovce 

z 11. 5. se věnuje ústavní roli prezidenta republiky. Autor prezentuje v české ústavněprávní 

teorii dosti originální názor: „Ačkoliv se často hovoří o tom, že přímá volba hlavy státu 

vnesla do české ústavy neústrojný prvek, je jím mnohem spíše dělba moci, která se 

s parlamentním systémem s jeho suverenitou parlamentu příliš neslučuje.“ Z toho, že Ústava 

předepisuje i u odvolání ministra dvojí podpis (tzn. „návrh jednoho musí být schválen 

druhým“) dovozuje, že prezident musí mít příležitost návrh odmítnout. Poslanecká 

sněmovna má v takovém případě možnost vyslovit vládě s takovým ministrem nedůvěru a 

staronový premiér pak může sestavit vládu bez něj. Zvánovec tvrdí, že „premiér může 

upřednostnit stranická hlediska, třeba úspěch ve volbách, prezident státnická, zejména 

zájem na stabilitě vlády. Státnická perspektiva by měla mít přednost, protože veřejný zájem 

je více než skupinový.“ Prezident každopádně nemá být pouhým notářem schvalujícím 
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rozhodnutí jiných, protože „je to pro republiku zbytečný luxus a těžko by se někdo pachtil s 

nákladnou volební kampaní, aby ve výsledku neměl žádnou reálnou moc.“ 

Jednání prezidenta s představiteli koaličních stran v Liberci se věnuje reportér deníku 

Vojtěch Srnka v textu „Představení, jaké Liberec dlouho neviděl“ z 12. 5. Autor konstatuje, 

že „prezident, který je ve zdejším kraji na výjezdu, si do libereckého hotelu svolal lídry 

koaličních stran a Milana Chovance. Toho proto, že pozvánku předsedovi ČSSD hradní 

kancelář odeslala pár minut předtím, než Bohuslav Sobotka odletěl na návštěvu 

Lucemburska,“ a rekapituluje dosavadní dění týkající se vládní krize. Ze schůzky ovšem 

nevyplynul žádný překvapivý závěr. Z toho Srnka usuzuje, že „svolané jednání tedy bylo v 

první řadě záminkou do budoucna, pokud bude prezident ve své snaze o neodvolání Babiše 

pokračovat také po svém návratu z Číny a Sobotka, jak ostatně avizuje, skutečně vyvolá 

kompetenční spor před Ústavním soudem.“ 

Šéfredaktor Jaroslav Plesl 13. 5. v textu „Politická válka o všechno“ tvrdí, že 

„některé aktéry motivuje hlavně strach, že jim jde o kriminál.“ Nevěnuje se však problémům 

Babiše, ale propojení premiéra Sobotky s polostátní firmou ČEZ. Podle něj totiž „ústřední 

postavou v této hře není nikdo z jejích viditelných protagonistů, ale bývalý šéf ČEZ Martin 

Roman. Právě za jeho éry česká politika prorostla se společností ČEZ do takové míry, že 

bylo téměř nepředstavitelné, aby tento politicko-ekonomický kartel padl. Jenže pak se na 

politické scéně objevil Babiš, který se společností ČEZ nikdy neměl nic společného, a ‚malér‘ 

byl na světě.“ Hlavním důvodem rozpoutání vládní krize je tedy „strach, že se Babiš po 

případném vítězství ve volbách a sestavení vlády bude snažit kriminalizovat své dnešní 

soupeře, ať už jsou v politice přímo, nebo ji ovlivňují ze zákulisí.“ V tomto kontextu hodnotí 

i společný postup Bohuslava Sobotky a opozičního politika Miroslava Kalouska: „Je to 

snaha uhájit dobytý prostor proti konkurenci a zakonzervovat monopolní pozici kartelu.“ 

Těmto dvěma politikům však není společnost nakloněna. A tak „zůstane jen totální válka, 

na jejímž konci bude liberální demokracie v troskách a společenská nálada půjde vstříc 

autoritářům. Přitom proti autoritářům schopným tuto poptávku uspokojit budou Zeman s 

Babišem obyčejní demokratičtí beránci. A to vše jen kvůli jedné velké firmě.“ 

Ústavní roli prezidenta se v textu „Ústava má slepé uličky, ale musí se respektovat“ 

věnuje 15. 5. právník Jiří Němec. Výklad, podle nějž demise premiéra nemusí znamenat 

demisi celé vlády, považuje za problematický, ale nezavrhuje ho: „Vylučuje tento postup 

ústava? Úplně ne. Otázkou jen budiž, co by to znamenalo ani ne tak ústavně, jako spíše 

politicky. Premiér by byl v demisi, ale členové jeho vlády bez demise. Zvláštní, co říkáte? 
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A mohl by pak takový premiér v demisi například navrhovat prezidentovi odvolání ministra 

své vlády, který by v demisi nebyl?“ Naopak ohledně návrhu na odvolání ministra jasně tvrdí, 

že „Ústava tady jasně stanoví, že takovýto návrh musí prezident přijmout. To, že nebyla 

dodržena koaliční smlouva, může být pouze důvodem k jejímu vypovězení, nikoliv však k 

odmítnutí přijmout navrženou demisi,“ ale „na druhou stranu má prezident právo na jistý 

oddechový čas. Na politické konzultace, na diskusi o nástupci odvolávaného ministra. Tak 

to přece probíhalo vždycky. To, že se teď na prezidenta tlačí, aby v tomto případě rozhodl 

okamžitě, je nadbytečné.“ 

16. 5. publikuje Miroslav Korecký komentář „Sobotka podlehl touze vyhrát 10:0“. 

O premiérovi tvrdí, že „jednou za čas, když ho zrovna kolo dějin vynese do nějaké silnější 

pozice, se z něho stane nekompromisní mstitel.“ Nyní to údajně ukázal, když odmítl jako 

Babišovu nástupkyni Alenu Schillerovou. Takový postup však podle komentátora nemůže 

Sobotkovi v politickém boji pomoci: „Sobotka by měl vědět, že kdo chce v politice vítězit 

10:0, ten snad vyhraje nějakou tu bitvu, ale nevyhrává války. V politice je totiž úspěchem 

výhra 7:3 nebo 6:4, často i remíza 5:5, a nezřídka dokonce šetrná prohra 4:6. Mirek 

Topolánek, který chtěl také kdysi svého rivala Vlastimila Tlustého zadupat do země 10:0, až 

přišel o vládu, by mohl vyprávět...“ 

Zajímavý text o významu práva a výkladu Ústavy s titulkem „Proč by Řitka nemohla 

být hlavním městem?“ publikuje v tomtéž vydání vedoucí reportérů MF DNES Petr 

Suchomel. V něm vysvětluje absurditu některých sporů o výklad Ústavy na příkladu jejího 

článku 13, který zní: „Hlavním městem České republiky je Praha.“ Autor poukazuje na to, 

že „výmluvný právník, a takoví se už delší dobu shlukují na Hradě, by byl s to upozornit, že 

ve větě chybí sloveso ‚muset‘. Ústava neukládá žádnou lhůtu, odkdy dokdy má ta Praha 

hlavním městem být, a koneckonců v ní chybí i jakýkoliv trest pro Prahu, pokud by tím 

hlavním městem mírnix tírnix nebyla. Když na to přijde, není tedy vůbec jisté, že hlavním 

městem nemůže být Brno, Prostějov, Řitka nebo Oslovice.“ Takový právník by ovšem podle 

Suchomela nebyl věrný svému oboru, neboť smyslem výkladu práva je objevovat význam 

právních norem, nikoliv jejich význam relativizovat: „Praví-li tedy, že Praha je hlavním 

městem, není to postřeh výletníka, ale stanovení právní povinnosti Prahu za hlavní město 

považovat. Praví-li, že ten, kdo má příjem, zaplatí daň, opět to není shrnutí životní 

zkušenosti, ale uložení povinnosti platit.  V ústavě je takových jednoduchých vět několik. 

Jedna z nich říká: ‚Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda 

vlády.‘ Právník, jenž větu překrucuje, je zedníkem, který sofistikovaně bourá domy. A ten, 



65 

 

kdo ji posílá k posouzení nejvznešenějšímu soudu v zemi, buď není schopen ani té 

nejjednodušší rozumové úvahy, nebo má jiný, skrytý úmysl. Bere cihlu a hází ji domu do 

oken.“ 

Článek „Společně chyceni a oběšeni“ z 17. 5. od Miroslava Koreckého reaguje na 

opakující se demonstrace proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Za použití několik 

příkladů z minulosti tvrdí, že „podobné protesty jsou běžným folklorem demokracie. … 

Často to bývá tak trochu morální kýč, vždy se tam vyřádí notoričtí petičníci a táboroví 

řečníci, akcí se účastní hlavně stoupenci minoritních stran – TOP 09, zelených či pirátů, ale 

protože jde obvykle o tisíce, maximálně desetitisíce lidí, skoro výhradně městských liberálů, 

nemá to větší vypovídací hodnotu. Dokonce to v Česku paradoxně funguje spíš tak, že ten, 

proti komu se v ulicích efektně protestuje, může brzy očekávat ještě vyšší ústavní funkci.“ 

Především se pak pozastavuje nad tím, že jsou protesty namířeny proti oběma politikům 

současně, neboť ti mají sice společné zájmy, ale ideově jsou si vzdáleni: „o daně či velikost 

státu by se starý levičák s opatrným pravičákem jistě porafali. Ani ty voličské skupiny nejsou 

zdaleka totožné, liberálnější voliči ANO i silně levicoví stoupenci prezidenta onen 

pragmatický pakt nesou dost těžce. A hlavně je to záležitost ryze účelová. Babiš má snad o 

politice ještě nějaké iluze (a proto také často strategicky chybuje), Zeman už určitě ne, dělá 

jen to, co se mu vyplatí.“ 

Výmluvný název „Prostě jen začala volební kampaň“ má komentář sociologa 

Antonína Raška z 18. 5. Ten považuje tvrzení, že Zeman a Babiš rozdělují společnost za 

zavádějící, protože to samé dělají prakticky všichni vrcholní politici. Vládní krizi považuje 

za počátek volební kampaně, protože „stále žijeme se svými mnohdy až výrazně odlišnými 

názory v legitimním politickém prostředí a v současné vládní krizi zatím nikdo nepřekročil 

hranici, která by byla v diametrálním rozporu se zákony.“ 

Miroslav Korecký 19. 5. v textu „Krize končí – a kdepak je poučení?“ rekapituluje 

výsledky vládní krize, když v narážce na známý dokument minulého režimu Poučení 

z krizového vývoje píše: „každý krizový vývoj má mít na konci nějaké poučení, to už je holt 

u nás taková tradice.“ Zamýšlí se nad tím, že Bohuslav Sobotka sice vypadá nyní jako vítěz, 

ale ve skutečnosti mu celá krize pomoci nemusí: „Tak by tomu bylo ve světě Sobotkových 

snů, kde ČSSD tvoří (a volí) mladí aktivní levicoví liberálové. Ve skutečnosti je to dnes strana 

konzervativní levice, strana nacionalistů, xenofobů a sociálně frustrovaných. A ta viděla 

vládní krizi i válku s prezidentem podstatně jinak.“ Babiš na druhé straně vypadá jako 

poražený, ale „uhájil vliv na státní finance a výsledky za jeho ministrování lze stěží 
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zpochybnit. A v zádech má zavázaného Zemana. To koneckonců nemusí být tak špatné karty 

pro říjnovou partii o Sněmovnu a vládní Strakovku.“ 

Důležitost celé vládní krize pro českou veřejnost relativizuje 22. 5. Jiří Němec v textu 

„Národ žije vládní krizí. Opravdu si to myslíte?“ Sám autor píše, že se jako ústavní právník 

o vládní krizi zajímá a z míry jejího mediálního pokrytí „by se mohlo skutečně zdát, že ČR 

a její občané nežijí ničím jiným než aktuální politikou, podáváním demisí, jejich zpětvzetím 

a podáváním demise jiné, kandidáty na ministry, mimořádnými schůzemi Sněmovny a 

politickými jednáními, jak z té krize ven.“ Avšak „z ohlasů ‚normální‘ veřejnosti“ se zdá, 

že „lidi v těch minulých dnech stejně víc zajímalo mistrovství světa v hokeji, fotbalový 

bafuňář Pelta ve vazbě a snad konečně přicházející jarní počasí než hrátky politiků.“ 

V relativně blízkém termínu se navíc budou konat parlamentní volby, kdy „současné hrátky 

politiků vyřeší občané svými hlasy ve volbách“. 

Horní komoru českého parlamentu kritizuje 25. 5. Miroslav Korecký v textu „Jak 

hysterky v Senátu ukázaly, že král je nahý“. Senát prý má „z ostudy kabát“ a spáchal „jeden 

z největších trapasů ve své dvacetileté historii“. Ten má podle autora spočívat v úvahách 

senátorů o podání ústavní žaloby na prezidenta kvůli otálení s odvoláním Andreje Babiše 

z vlády: „Ne že by prezident neměl máslo na hlavě, ve vládní krizi si dohrával svoje letité 

mindráky. Ale vytáhnout na něj hned kanon ústavní žaloby? Za to, že při odvolání ministra 

nedodržel termín, který přitom ústava žádný nestanoví? Do čela senátních hysterek se 

tentokrát postavil místopředseda komory Jiří Šesták, původní profesí herec. Ten ve své žízni 

po krvi nepolevil, ani když už Zeman oznámil, kdy Babiše odvolá. Žaloba jede dál, Zeman 

totiž překročil termín, který mu Šesták a další rozhněvaní dali. Senátní myš si vyšlápla na 

hradního slona! Ostudu už ze sebe nesmyje, tak snad alespoň smýt líčidlo z tváře a konečně 

začít místo citů používat rozum.“ 

Poslední relevantní text v MF DNES publikuje 26. 5. reportér Ondřej Leinert a má 

název „Koaliční krize nejvíc potěšila Okamuru“. Podle něj ANO bude do příští vlády po 

volbách zřejmě lákat ODS nebo KDU-ČSL a Starostů, což v obou případech znamená posun 

doprava a „taky posun k voličům, na které neplatí univerzální odpověď, že za všechno v téhle 

zemi může Kalousek.“ ANO také ztrácí pozici protestní strany, a tak se část jeho původních 

voličů přesouvá jinam. Proto „právě skončená vládní krize ukázala jednoho nenápadného 

vítěze. Část protestních voličů přešla k Tomio Okamurovi a jeho poslednímu politickému 

projektu SPD. Uskupení by teď podle Medianu překročilo pětiprocentní hranici, podle 

interního průzkumu z minulého týdne, který si nechalo udělat hnutí ANO, dokonce dosáhlo 
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až na devět procent. Pro ANO s ČSSD je to varování. Pokud nepřijdou s nějakým momentem 

překvapení, třeba s tím, že v pravou chvíli obmění lídra, což ČSSD už prováhala, můžou mít 

za pár let podobné množství voličů jako teď Okamura.“ 

5.3.1. Analýza komentářů v MF DNES 

 Oproti ostatním dvěma sledovaným deníkům je u MF DNES jasně patrný odlišný, 

jednoznačně negativní, postoj komentátorů k osobě Bohuslava Sobotky. V komentářích je 

konstruován jeho obraz viníka vládní krize. Podle Jaroslava Plesla se Sobotka s poradcem 

Radkem Pokorným „společně dopouštějí jedné boty za druhou“ a „Sobotkovi už nepomůže 

nic.“ V ostré kritice později šéfredaktor pokračuje, když píše, že „ústřední postavou v této 

hře není nikdo z jejích viditelných protagonistů, ale bývalý šéf ČEZ Martin Roman,“ s nímž 

je Sobotka spojen. S ohledem na tuto dvojici pak tvrdí, že „některé aktéry motivuje hlavně 

strach, že jim jde o kriminál.“ 

 Rozhodnutí podat demisi celé vlády je pak hodnoceno jako takové „které v sobě nese 

snad samá možná negativa. A pohříchu negativa i pro samotného Bohuslava Sobotku,“ u 

nějž platí, že „jednou za čas, když ho zrovna kolo dějin vynese do nějaké silnější pozice, se 

z něho stane nekompromisní mstitel,“ což ukázal, když odmítl jako Babišovu nástupkyni 

v úřadě Alenu Schillerovou.  Nakonec sice od riskantního kroku ustoupil a „s vynaložením 

všech sil nebezpečnou ústavně-mocenskou zákrutu zřejmě nakonec vybral,“ politicky však 

odchází silně poškozen.  

Vyvolání vládní krize je popisováno jako příležitost pro autoritáře, proti nimž 

„budou Zeman s Babišem obyčejní demokratičtí beránci“, s čímž souvisí titulek jednoho 

z dalších textů: „Koaliční krize nejvíc potěšila Okamuru“. Dva komentáře naopak celou 

událost bagatelizují s odkazem na fakt, že „prostě jen začala volební kampaň,“ a „současné 

hrátky politiků vyřeší občané svými hlasy ve volbách“. 

Jako spíše negativní postava je v několika komentářích vyobrazen Miloš Zeman. Je 

zmíněno, že proti sobě popudil celou ČSSD a tím pádem bude mít těžší pozici v lednových 

volbách. Navíc bylo patrné, že „ve vládní krizi si dohrával svoje letité mindráky.“ Petr 

Suchomel pak kritizuje Zemanovu snahu hledat mezery v textu Ústavy a tvrdí, že „bere 

cihlu a hází ji domu do oken.“  

Na druhé straně Vít Zvánovec píše, že premiér musí mít příležitost návrh na odvolání 

ministra odmítnout. Poslanecká sněmovna má poté možnost vyslovit vládě s takovým 

ministrem nedůvěru a staronový premiér pak může sestavit vládu bez něj. Tato konstrukce 
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je však značně problematická, neboť po vyslovení nedůvěře vládě by premiéra jmenoval 

prezident a nic by ho nenutilo jmenovat do funkce znovu tu samou osobu. Jiří Němec sice 

uznává povinnost prezidenta návrh přijmout, avšak „to, že se teď na prezidenta tlačí, aby v 

tomto případě rozhodl okamžitě, je nadbytečné.“ 

Změny názorů premiéra, ale i chování prezidenta pak kritizuje Miroslav Korecký: 

„Když někdo ohlásí demisi vlády, neřekne o tom koaličním partnerům ani kolegům ve vlastní 

straně, vzápětí s demisí zase couvá a odsouvá ji na neurčito, pak by si takový člověk měl asi 

najít nějakou klidnější práci. Totéž však také politik, který neunese váhu role hlavy státu a 

chová se v ní jako arogantní pistolník. Země je v zajetí chaotického slabocha a mstivého 

starce.“ Na první pohled čtenáře překvapí, že v závěrečné hodnotící větě chybí jakákoliv 

zmínka o Andreji Babišovi. 

 Celkově se totiž ukázalo, že platí jistá modifikovaná verze hypotézy z kvantitativní 

analýzy v této práci – MF DNES sice vládní krizi věnuje podobné (o něco větší) procento 

komentářů jako Hospodářské noviny, nepojednává v nich ale skoro vůbec o Andreji 

Babišovi. Pouze Vojtěch Srnka připomíná „prověřování Agrofertu kvůli daňovým kouzlům 

finanční správou a policií“, jinou výraznější zmínku o problémech tehdejšího ministra 

financí v komentářích ve sledovaném období prakticky nenajdeme. 

Miroslav Korecký píše, že Babiš krizi „zřetelně prokoučoval,“ nicméně by se pro 

něj „tahle porážka mohla stát expresní vstupenkou do Strakovy akademie.“ Podobný názor 

publikuje tentýž autor ještě v dalším textu: „(Babiš) uhájil vliv na státní finance a výsledky 

za jeho ministrování lze stěží zpochybnit. A v zádech má zavázaného Zemana. To koneckonců 

nemusí být tak špatné karty pro říjnovou partii o Sněmovnu a vládní Strakovku.“  Korecký 

také odmítá společné demonstrace proti Babišovi a Zemanovi, když tvrdí, že „Babiš má snad 

o politice ještě nějaké iluze (a proto také často strategicky chybuje), Zeman už určitě ne, dělá 

jen to, co se mu vyplatí.“ 

S vyjímkou textu Jaroslava Plesla, kde je Babiš stavěn do role obránce politického 

systému před „politicko-ekonomickým kartelem“ spojeným se společností ČEZ, se však 

o tehdejším ministru financí neobjevují ani žádné pochvalné zmínky. Tím pádem se dá říci, 

že MF DNES zaujímá ve svých komentářích k Babišovi neutrální postoj. Zajímavý je 

v tomto směru kritický text Miroslava Koreckého na adresu Senátu, který údajně spáchal 

„jeden z největších trapasů ve své dvacetileté historii“. Je totiž všeobecně známo, že Andrej 

Babiš je jako jeden z mála současných důležitých politických aktérů dlouhodobým 

příznivcem zrušení Senátu. 
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5.4.  Závěry analýzy 

 Všechny sledované deníky se shodují v negativním hodnocení prezidenta Miloše 

Zemana. Kritika směřuje zejména na jeho chování při schůzce s Bohuslavem Sobotkou na 

Pražském hradě, kdy s cílem premiérovi uškodit způsobil trapné momenty, které mohou 

poškodit obraz České republiky také v zahraničí. Dále komentátoři kritizují Zemanovo 

porušování ústavních zvyklostí a pokusy o nesmyslný výklad Ústavy za účelem zabránit 

odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí. 

 Ohledně hodnocení dalších dvou hlavních aktérů se výrazně vymyká deník 

MF DNES. Právo a Hospodářské noviny akcentují problémy Andreje Babiše s jeho 

podnikáním (kauzy nákupu korunových dluhopisů, dotace na farmu Čapí hnízdo, nahrávky 

rozhovorů s Markem Přibilem), jeho neschopnost tyto problémy vysvětlit a objevují se 

i názory, že je jeho hnutí ANO hrozbou pro demokratický systém. Z toho všeho jejich 

komentátoři vesměs dovozují, že Babiš by z ministerstva odejít měl (nebo že se ministrem 

nikdy neměl stát) a zamýšlejí se pouze nad tím, zda postup premiéra Sobotky skutečně 

Babiše nějakým způsobem eliminuje. MF DNES oproti tomu Babišovy problémy přechází, 

v komentářích se věnuje spíše ostatním dvěma hlavním aktérům vládní krize, Bohuslavu 

Sobotkovi a Miloši Zemanovi. 

 Ještě větší rozdíl je pak v tom, jak komentáře MF DNES zobrazují tehdejšího 

premiéra Bohuslava Sobotku. Autoři z Hospodářských novin k němu mají ambivalentní 

(respektive mírně kladný) postoj, komentátoři Práva pak jeho kroky cení a zamýšlí se hlavně 

nad tím, jak co budou znamenat pro celou stranu ČSSD. Z textů v MF DNES naproti tomu 

Sobotka vychází jako jednoznačně nejzápornější postava vládní krize, která ji zbytečně 

vyvolala, během ní si několikrát rozmyslela avizované kroky a nakonec vše tak jako tak 

povede ke ztrátě její politické pozice a také politickým ztrátám pro jeho stranu. Celkově tak 

Sobotka z relevantních textů v MF DNES vychází jako neschopný politik 

s nevyzpytatelnými názory, který snaží zakrýt své vlastní politické problémy a při tom 

zbytečně způsobil politickou krizi. 

 S ohledem na provedenou kvalitativní obsahovou analýzu textů lze bez větších 

pochybností učinit závěr, že mezi vlastnictvím jednotlivých deníků a politickou inklinací 

projevenou v textech je v případě sledovaného tématu určitá, poměrně očekávatelná 

korelace.  
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Závěr 

 Jak bylo konstatováno v úvodní kapitole, práce se snaží analyzovat komentáře 

o vládní krizi probíhající v dubnu a květnu 2017 s ohledem na problematiku vlastnictví 

médií. V českém prostředí je tento fenomén skloňován zejména ve spojitosti s Andrejem 

Babišem, který kromě ekonomické a mediální moci získal v r. 2013 také bezprostřední moc 

politickou. 

 Babiš shodou okolností patřil, společně s tehdejším premiérem Bohuslavem 

Sobotkou a prezidentem Milošem Zemanem, mezi hlavní aktéry předmětné vládní krize. 

Sledované deníky byly zvoleny z toho důvodu, že se u nich s ohledem na jejich vlastníky 

(velkopodnikatel s vlastními politický aktivitami, velkopodnikatel sponzorující středové a 

pravicové politické strany, novinář mající za sebou působení v komunistickém Rudém 

právu) i s ohledem na mé osobní zkušenosti s jejich texty dá předpokládat rozdílná politická 

orientace. 

 Hypotéza kvantitativní analýzy, že MF DNES bude věnovat vládní krizi, vzniklé 

z důvodu problémů Andreje Babiše s jeho podnikáním, menší množství textů než zbylé dva 

deníky, se nepotvrdila. Na druhou stranu, v kvalitativní analýze vyšlo najevo, že 

v publikovaných textech se MF DNES o kauzách tehdejšího ministra financí prakticky 

nezmiňuje. 

 Počet a tematické rozložení sledovaných obsahů v jednotlivých denících se jinak 

ukázalo být ovlivněno spíše celkovým zaměřením deníků a jejich cílovou skupinou čtenářů 

než osobou vlastníka. Na stránkách Práva se tak objevují především komentáře o domácí a 

zahraniční politice, v Hospodářských novinách lze často číst názorové texty o byznysu nebo 

ekonomice a MF DNES často publikuje komentáře na odlehčená společenská témata nebo 

komentáře ze sportu. 

 Kvalitativní analýza ukázala, že jistá politická inklinace jednotlivých listů je ve 

sledovaných obsahách v případě všech tří deníků nepochybně přítomna. Zatímco prezident 

Miloš Zeman je všemi třemi vnímaný jako negativní postava vládní krize, hodnocení 

Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky se liší. Hospodářské noviny a Právo na Babiše nahlíží 

negativně, MF DNES pak víceméně neutrálně, neboť se v komentářích věnuje především 

ostatním dvěma hlavním aktérům. Bohuslava Sobotku MF DNES v názorových textech silně 

kritizuje, Hospodářské noviny ho pak vnímají spíše jako kladnou postavu stejně jako Právo, 

které navíc na celou situaci pohlíží optikou strany ČSSD jako celku. 
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 Z politologického hlediska se komentátoři zabývají zejména vlivem vládní krize na 

veřejné mínění, respektive na veřejnou oblibu tří hlavních aktérů, zejména s ohledem na 

blížící se parlamentní a prezidentské volby. V několika komentářích se objevují nevšední 

úvahy de constitutione ferenda na zlepšení ústavního systému, prakticky všechny by však 

jen těžko lzelo převést do reality českého ústavního pořádku. 

 S ohledem na výše uvedené je tak možné říci, že výzkum komentářů o vládní krizi 

probíhající v dubnu a květnu 2017 ukázal, že mezi vlastnictvím médií a politickou inklinací 

komentářů existuje korelace. Verifikovat tento závěr by bylo možné provedením výzkumu 

na větším časovém i tematickém vzorku. 

 Velmi ambiciózním cílem pro mediální vědu by mohlo být zjištění, zda jde nejen o 

korelaci, ale přímo o kauzalitu. K tomu bylo ovšem nutné provést extrémně rozsáhlé 

zkoumání s použitím několika metod (analýza tematické agendy, obsahová analýza textů, 

ale také zúčastněné pozorování či další). Byť by podobný výzkum byl nesmírně zajímavý, 

je otázkou, zda nepřesahuje možnosti nejen diplomové práce, ale dokonce i profesionální 

mediální vědy. 

Summary 

As it has been said in the first chapter, the thesis is trying to analyze commentaries 

dealing with the government crisis ongoin in April and May 2017 mainly with emphasis to 

phenomenom of media ownershop. In Czech media environment, this phenomenon is talked 

about mainly in connection with Andrej Babiš who, besides economical and media power, 

has gained also direct political power in 2013. 

 Coincidentally, Babiš belonged among main characters of the goverment crisis, 

together with the Prime Minister Bohuslav Sobotka and President Miloš Zeman. The 

observed daily newspapers was chosen because thanks to their owners (the mogul with his 

own political activities, the mogul supporting center and right-wing parties and the journalist 

who worked in communistic newspapers Rudé právo) and also according my experience 

with these newspapers, it could be supposed they have different political orientation. 

 The hypothesis of quantitative analysis, that MF DNES would pubslished in 

comparison with two other newspapers less artictles about the goverment crisis, which has 

begun because of Andrej Babiš’s business problems, was found out to be false. On the other 

hand, the qualitative analysis shown that in published articles MF DNES almost haven’t 

mentioned Babiš’s problems. 
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 The quantity and tematical scatter of observed content in particular daily newspapers 

has turned out to be influenced mainly by their overall focus and their target group of readers 

more than by the person of owner. In Právo, there is maily commentaries about home and 

foreign politics, in Hospodářské noviny we can find many opinion texts about business or 

economy and MF DNES publish commentaries about popular themes or sports 

commentaries.  

 Qualitative analysis shown, that certain political bias of particular newspapers is 

tracable in observed content in case of all three papers. Whereas president Miloš Zeman is 

percieved as a negative character of the crisis by all of them, view on the Andrej Babiše and 

Bohuslav Sobotka differs. Hospodářské noviny and Právo look at Babiš in a negative way, 

MF DNES more or less in a neutral way, because they pursue mainly two other characters. 

Bohuslav Sobotka is stongly critisised by MF DNES, Hospodářské noviny percieved him 

slighly positively as well as Právo, which moreover considers whole situation from the view 

of the whole ČSSD party. 

 From a politological view, journalists mainly consider influence of government crisis 

on public opinion, respectively on popularity of three main characters, mainly with emphasis 

to near parlamentary and presidential elections. In some commentaries, we can see 

extraordinary suggestions de constitutione ferenda about improving of constitutional systém, 

however, actually all of them can be hardly put in reality of our constitutional order. 

 To sum up, it is possible to say that research of commentaries dealing with 

govermental crisis ongoind in April and May 2017 shown that there is a correalation between 

media ownership and political bias of observed content. It would be possible to verify this 

conclusion by realizing research on wider temporal and tematical sample. 

 Trying to find if there is not only correlation, but also causality, would be very 

ambicious goal for media research. To manage that, it would be necessary to realize 

extremely large research using couple of methods (analysis of thematical agenda, text 

analysis of content, but also participating observations etc.). It sure that research would by 

extremely interesting, however, it is probably over the posibilities not only of diploma thesis 

but also of genuide media research. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Seznam relevantních mediálních obsahů – Hospodářské noviny 

Seznam relevantních mediálních obsahů - Hospodářské noviny 

Datum Titulek Autor Str. Téma 
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27. 4. Trump si kamarádění se Zemanem rozmyslel Teodor Marjanovič 9 Domácí politika - jiné 
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27. 4. Pracovala jsem, starala se o děti a píše šéfka Facebooku o smrti manžela Lucie Hrdličková 20 Společnost 

27. 4.  Nabízejí miliardy, ale firmy o ně nestojí Luděk Vainert 8 Hospodářství 

27. 4.  Místo do lékárny na černý trh Julie Hrstková 8 Zdravotnictví 

28. 4. Stovka na Trumpově čele Teodor Marjanovič 2 Zahraničí 

28. 4. Jančurova daňová přesmyčka Tomáš Pergler 6 Hospodářství 

28. 4. A co když se Sobotka pochlapí? Petr Honzejk 10 Domácí politika - vládní krize 

28. 4. Sdružte se a statečně snášejte výsměch Luděk Vainert 10 Hospodářství 

28. 4. Jak chtěl Fillon vyhrát a pomohl Macronovi Adam Černý 11 Zahraničí 

28. 4. Proč se nehroutit, když se probudíte a zjistíte, že jste ve středním věku Miloš Čermák 22 Společnost 

28. 4.  Něvěřte očkování, vzkázal Čechům stát Julie Hrstková 10 Zdravotnictví 

2. 5. Nižší korporátní daní za vyšší mzdy Lukáš Kovanda 8 Hospodářství 

2. 5. Proč vyhnat naftové motory z měst Luděk Vainert 8 Hospodářství 

2. 5. Papež šel do mešity, aby promluvil k nám Teodor Marjanovič 8 Společnost 

2. 5. Pár poznámek k jedné Babišově větě Petr Honzejk 9 Domácí politika - vládní krize 

2. 5. Není dluh jako dluh Aleš Prandstetter 16 Hospodářství 

2. 5. Investování do podílových fondů zabere jen pár minut Petr Žabža 19 Hospodářství 

2. 5. Macronova nabídka: Evropu, nebo život! David Klimeš 20 Zahraničí 

3. 5. Vítěz vládní krize? Miloš Zeman Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 
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3. 5. Korunový Rocky opět ukázal svou kondici Luděk Vainert 8 Hospodářství 

3. 5. Merkelová, Putin a chladný stisk ruky Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

3. 5. 

Rozhodnou nespokojenci. Le Penová a Macron se přetahují o hlasy zklamaných 

voličů Simone Radačičová 9 Zahraničí 

3. 5. Právnicí musí změnit svůj vztah k inovacím Robert Němec 20 Právo 

3. 5. Stará očekávání od nového zákona Ondřej Chmela 21 Právo 

3. 5. ,,Třistadvacettrohka", jež (nejen) zrušila devizový zákon Štěpán Holub 21 Právo 

4. 5. Třináctá vláda a její pád kvůli (doufejme) morálce Tomáš Sedláček 5 Domácí politika - vládní krize 

4. 5. Sobotkovo harakiri - nejlepší řešení David Klimeš 11 Domácí politika - vládní krize 

4. 5. Velký čáp a jeho tři body za každou cenu Pavel Procházka 11 Sport 

4. 5. Výzva jménem Macron a česká bída Ondřej Houska 11 Zahraničí 

4. 5. Mobilní aplikace jsou průmyslu blíž, než myslíme Pavel Kysela 19 Hospodářství 

4. 5. Kodiaq, Škoda Karoq. A co bude dál? Ondřej Běhal 20 Hospodářství 

4. 5. Praktický průvodce cestováním našeho věku Julie Hrstková 22 Společnost 

5. 5. Česko epicentrem trapnosti Petr Honzejk 11 Domácí politika - vládní krize 

5. 5. Koho by měli Francouzi zvolit prezidentem? Adam Černý/Alexander Tomský 11 Zahraničí 

5. 5. Ceny roky budou dál pod tlakem Viktor Zeisel 19 Hospodářství 

9. 5. Politici mluví, ale jen svou pravdu Radko Kubičko 8 Domácí politika - vládní krize 

9. 5. Ropy se těží méně, ale stejně je levná Luděk Vainert 8 Hospodářství 

9. 5. Demokracie je křehká Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

9. 5. Nemusíte politikům fandit, lze je vypnout Miloš Čermák 9 Technologie 

9. 5. Stát si půjčuje nazdařbůh Vít Macháček 16 Hospodářství 

9. 5. Financování aut čekají změny Jaromír Hájek 19 Hospodářství 

10. 5. Stabilitu na čínský způsob nebrat Petr Honzejk 4 Domácí politika - vládní krize 

10. 5. V tahanici Babiše s ČNB nejde o riziko Luděk Vainert 6 Hospodářství 

10. 5. Porušuje prezident Zeman Ústavu? 

Jaroslav Kramer/Zdeněk 

Koudelka 8 Domácí politika - vládní krize 

10. 5. Vzestup a pád Alternativy pro Německo Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

10. 5. Zprava zleva Petr Fischer 9 Kultura 



83 

 

10. 5. Tankem k trvalému míru Julie Hrstková 9 Zahraničí 

10. 5. DNA zachována, korekce provedeny Lukáš Poddaný 19 Právo 

10. 5. Co je ,,in" v oblasti legal tech Marie Bernardová 19 Technologie 

11. 5. Babišovi tečou nervy. Už ví, že má problém Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

11. 5. Dodatečné jistící lano pro šéfa ČEZ Luděk Vainert 8 Hospodářství 

11. 5. Zeman se vydává na čínskou stezku Martin Hála 9 Domácí politika - jiné 

11. 5. Marko Tomáš Sedláček 9 Společnost 

11. 5. A teď do KLDR? Martin Novák 9 Zahraničí 

11. 5. Francouzská politika bude investory dál zajímat Michal Stupavský 15 Hospodářství 

12. 5.  Holandská aukce Babišova konce David Klimeš 8 Domácí politika - vládní krize 

12. 5.  Země, kde se staví jen vzdušné zámky Jiří Pšenička 8 Zahraničí 

12. 5.  Firmám i bankám se daří, rizika rostou Julie Hrstková 8 Hospodářství 

12. 5.  Ruské kladivo na ateismus Ondřej Soukup 9 Zahraničí 

12. 5.  Francouzská škatulata, hejbejte se Vpřed! Adam Černý 9 Zahraničí 

12. 5.  Dolarová doba zatím nekončí Jiří Vejmělek 19 Hospodářství 

12. 5.  Datové jaro? Zatím rané mrazíky Ondřej Malý 20 Hospodářství 

15. 5. Soutěže jsou teď snažší. Na co si ale dát pozor? Jaroslav Šuchman 3 Hospodářství 

15. 5. Česko se nesoudí. O to raději hrozí Julie Hrstková 8 Domácí politika - jiné 

15. 5. Varování Sobotkovi: naděje má velké oči Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

15. 5. Kim pálí rakety. Kam až ho necháme zajít? Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

15. 5. McMedia Filip Rožánek 9 Média 

15. 5. En Marche nach Berlin Libor Stejskal 9 Zahraničí 

15. 5. Peltův příběh, trochu jako od Hrabala Luděk Mádl 20 Sport 

16. 5. Nejde o ministerstvo financí, ale o koalici Julie Hrstková 8 Domácí politika - vládní krize 

16. 5. Za bezpečnost se platí. Předem, či pak Petr Koubský 8 Technologie 

16. 5. V Rakousku to nové lidovecké koště mete Adam Černý 8 Zahraničí 

16. 5. Optimalizátor a zneužívač Petr Honzejk 9 Hospodářství 
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16. 5. Řeči o sociální spravedlnosti na Angelu nestačí Adam Černý 9 Zahraničí 

16. 5. Začátek nové realitní bubliny? Martin Lux 18 Hospodářství 

16. 5. Chvála etických hackerů Luděk Vainert 20 Technologie 

17. 5. Sobotkův symbolický útok na Zemana Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. Už zase nemyslíme na horší časy Luděk Vainert 8 Hospodářství 

17. 5. Jmenuji se Trump, jsem velké dítě Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

17. 5. Když chybí rozhodčí Petr Fischer 9 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. Když vyhrát, tak pořádně Ondřej Houska 9 Zahraničí 

17. 5. Chytrá kupní smlouva jen na pár kliknutí Olga Kaizar 21 Právo 

17. 5. Co chce Trump ututlat? Teodor Marjanovič 22 Zahraničí 

18. 5. Euro potřebujeme více než ono nás Julie Hrstková 8 Domácí politika - jiné 

18. 5. Nevýhra Sobotky, neprohra Babiše Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

18. 5. Dojde republikánům v Trumpem trpělivost? Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

18. 5. Na hrubý pytel hrubý Sobotka Tomáš Sedláček 9 Domácí politika - vládní krize 

18. 5. Vždyť jde přece o školství, ne o děti Ondřej Štefl 9 Školství 

19. 5. Sláva vítězům, čest Zemanovi Petr Honzejk 10 Domácí politika - vládní krize 

19. 5. Při prodeji Počerad o byznys nejde Julie Hrstková 10 Hospodářství 

19. 5. České uhranutí čínským trhem Luděk Vainert 10 Hospodářství 

19. 5. Neotřelé tváře schází neotřelý program Adam Černý 11 Zahraničí 

19. 5. Šalom, Donalde Teodor Marjanovič 11 Zahraničí 

19. 5. WannaCrypt ukázal, co je v IT špatně Michal Altair Valášek 22 Technologie 

22. 5. Nebezpečné přešlapy Sobotky a Babiše Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

22. 5. Obětujme pro svátost maturity! Bohumil Kartous 8 Školství 

22. 5. Salam alejkum, Ameriko Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

22. 5. Nemáš ráda vládu? Nesmíš do televize! Filip Rožánek 9 Média (zahraniční, pozn. autora) 

22. 5. Na oběžnou dráhu. Zn.: Levně Luděk Vainert 9 Technologie 

22. 5. Osud koruny je stále nejistý Martin Janíčko 15 Hospodářství 



85 

 

22. 5. Démon Berbr a jeho tisíc tváří Luděk Mádl 20 Sport 

23. 5. Nezávislost ČNB naráží na poslance Julie Hrstková 8 Domácí politika - jiné 

23. 5. Zimola - Sobotkův další mučedník Petr Hartman 8 Domácí politika - jiné 

23. 5. Velmi křehká naděje pro Írán i svět Adam Černý 8 Zahraničí 

23. 5. Tradiční politika a nový Babiš Petr Honzejk 9 Domácí politika - vládní krize 

23. 5. Od nábytku k autům budoucnosti Luděk Vainert 9 Hospodářství 

23. 5. Je bitcoin v krizi? Lukáš Kovanda 18 Hospodářství 

24. 5. Přehnaný tlak pile neprospívá Luděk Vainert 8 Média 

24. 5. Porážkou ISIS teror v Evropě nekončí Robert Mikoláš  8 Zahraničí 

24. 5. Inspirace uprostřed děsu a hrůzy Teodor Marjanovič 8 Zahraničí 

24. 5. Hokej křehký jako sklo Petr Fischer 9 Sport 

24. 5. Dohodli jsme se, že se nedohodneme Julie Hrstková 9 Zahraničí 

24. 5. Krizová mise Ivany Zemanové Jan Štětka 10 Domácí politika - jiné 

24. 5. Pověřenci jako podnikatelská příležitost budoucnosti Hana Gawlasová 17 Právo 

24. 5. Jak Babiš přišel, viděl… a zničil média David Klimeš 20 Média 

25. 5. Ministr Pilný v rozjetém mixéru Petr Honzejk 8 Domácí politika - vládní krize 

25. 5. Na co je NATO? Jen ruská hrozba nestačí Martin Ehl 8 Zahraničí 

25. 5. Black Mirror a tmavá duše naděje Tomáš Sedláček 9 Kultura 

25. 5. Mileniál na cestách: Střechu nad hlavou mění za kurz přípravy sushi Lucie Hrdličková 22 Společnost 

26. 5. Čeští lidovci a ruská ruleta Petr Honzejk 8 Domácí politika - jiné 

26. 5. Nafta patří do kamen a benzin do aut Leoš Rousek 8 Hospodářství 

26. 5. Mafra na burze? Nepravděpodobné Luděk Vainert 8 Média 

26. 5. Bůh ochraňuj Rusko Libor Stejskal 9 Zahraničí 

26. 5. Závazky a rébusy v NATO Adam Černý 9 Zahraničí 

26. 5. Pár věcí, které bychom měli dělat, i když nám o nich tvrdili, že se dělat nemají Miloš Čermák 22 Společnost 

26. 5. Obchodní korporace potřebují změnu Ondřej Malý 18 Hospodářství 
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Příloha č. 2 - Seznam relevantních mediálních obsahů – Právo 

Seznam relevantních mediálních obsahů – Právo 
Datu

m Název Autor Str. Téma 

27. 4. Trpitel Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

27. 4. Aprílový Babiš Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - jiné 

27. 4. Lipenské bahno ohodí celou ČSSD Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 

27. 4. Platy zaměstnanců rostou, ale zatím jen dýchavičně Kateřina Valachová, Jan Hamáček 7 Domácí politika - jiné 

27. 4. Možná to ještě musí vyhnít Michal Mocek 6 Zahraničí 

27. 4. Kdo všechno ve Francii prohrál Jan Eichler 7 Zahraničí 

27. 4. Krize na vnitřním trhu. Protekcionismus rozděluje Evropu Martina Dlabajová 7 Zahraničí 

28. 4. Spekulace Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

28. 4. Pád vlády? Příležitost pro Babiše Antonín Rašek 6 Domácí politika - vládní krize 

28. 4. Přátelská výměna názorů Jan Keller 6 Zahraničí 

28. 4.  Hrátek je dost. Teď ten chleba Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 

29. 4. Prezidenti všech Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

29. 4. Je to hra vabank Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

29. 4. Kdo bude vítězem Jiří Pehe 6 Domácí politika - vládní krize 

29. 4. Co nás nemine Jan Keller 6 Zahraničí 

2. 5. Náš justiční systém produkuje samoživitelky. Zbytečně Pavel Rusý 7 Domácí politika - jiné 

2. 5. Svátek konkurenceschopnosti Jan Keller 6 Hospodářství 

2. 5. Vytrženo z kontextu Lukáš Jelínek 6 Hospodářství 

2. 5. Pozdní lítost Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

2. 5. Na obzoru srážka galaxií Michal Mocek 6 Zahraničí 

2. 5. Stodenní srážka s realitou Jiří Roškot 7 Zahraničí 

2. 5. Válka, nebo diplomacie? Dilema nejen pro Trumpa Miloš Balabán 7 Zahraničí 

3. 5.  Poněkud vyschlé koryto tekutého hněvu Jiří Pehe 7 Domácí politika - jiné 

3. 5.  Osud Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 
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3. 5.  Moment překvapení Jan Keller 6 Domácí politika - vládní krize 

3. 5.  Sobotka rozťal uzel Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

3. 5.  Krok do nejistoty Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

3. 5.  V hlavní roli Zeman. Nebo Babiš? Jiří Němec 7 Domácí politika - vládní krize 

3. 5.  Na Downing Street natvrdo Michal Mocek 7 Zahraničí 

4. 5. Soc. dem. mezi Babišem a Zemanem Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

4. 5. Kdo sestaví vládu sebevrahů? Jan Keller 6 Domácí politika - vládní krize 

4. 5. Eso, nebo Petr Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

4. 5. Co ukázal případ falešného Syřana Michal Mocek 6 Zahraničí 

5. 5. Fraška odkryla karty Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

5. 5. Vlastní hlavou Josef Koukal 6 Média 

5. 5. Jak (ne)řešit migrační krizi Michal Mocek 6 Zahraničí 

6. 5. Kolorit Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

6. 5. ČSSD se trhá od Zemana Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

6. 5. Babiš i Zeman ztrácejí fazónu Jiří Pehe 6 Domácí politika - vládní krize 

6. 5.  Sobotka vycouval z pasti Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

9. 5. Stabilita Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

9. 5. Mladá skautka nám to připomněla Miroslav Hudec 6 Společnost 

9. 5. Úleva po Francii? Může být dočasná Miloš Balabán 6 Zahraničí 

9. 5. Usměvavý fešák. A umí být ,,v roli" Jan Eichler 6 Zahraničí 

10. 5. Vítězové a poražení vládní krize Jiří Pehe 6 Domácí politika - vládní krize 

10. 5. Ústava a zákony mají přednost Pavel Kováčik 6 Domácí politika - vládní krize 

10. 5. Slušnost proti sobectví Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

10. 5. Touha po něčem novém Lukáš Jelínek 6 Zahraničí 

11. 5. Svévolné jednání státu ničí nevinné občany Martin Plíšek 6 Domácí politika - jiné 

11. 5. Závod s časem Jan Keller 6 Hospodářství 

11. 5. Smečka Václav Bělohradský 7 Domácí politika - vládní krize 

11. 5. Očistec Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

11. 5. Koalice na kapačkách, vláda v nouzovém režimu Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 
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12. 5. Vyšší kravata Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

12. 5. Na obranu demokracie Jan Keller 6 Domácí politika - vládní krize 

12. 5. Mistrovství světa ve skoku na špek Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

13. 5. Pilát Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

13. 5. Kličkování Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

13. 5. Sopka na Hradě Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

13. 5. Revoluce miliardářů Jan Keller 6 Zahraničí 

15. 5. Nevtip Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

15. 5. Na Hedvábné stezce Miloš Balabán 6 Domácí politika - jiné 

15. 5. Patologická sedlina společnosti? Jiří Pehe 6 Domácí politika - vládní krize 

15. 5. Babišův vesmír Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

15. 5. Evropské naschvály Jan Keller 6 Zahraničí 

16. 5. Trest in memorian Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

16. 5. Milost pro Kajínka. A co další doživotně odsouzení? Helena Válková 6 Domácí politika - jiné 

16. 5. Zrychlený děj nekončící bitvy Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

16. 5. Dvojí poselství jednoho útoku Michal Mocek 6 Zahraničí 

17. 5. Konečně Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

17. 5. Krajina po boji Jan Keller 6 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. Zeman přes palubu Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. Zkalené světlé zítřky Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. Trampův skalp a chaos pravd Michal Mocek 6 Zahraničí 

18. 5. Macron má elán. A co my? Jiří Pehe 6 Domácí politika - jiné 

18. 5. Evidence tržeb se osvědčila, čísla mluví jasně Andrej Babiš 7 Domácí politika - jiné 

18. 5. Projednávání Babišovy kauzy v EP zbytečně poškodí naši zemi Stanislav Polčák 7 Domácí politika - jiné 

18. 5. Poker o ministra u konce Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

18. 5. Poučení z nedůstojného chování Stanislav Křeček 7 Domácí politika - vládní krize 

18. 5. Falešné dilema Jan Keller 6 Zahraničí 

18. 5. Čert puštěný z pekla ven Michal Mocek 6 Zahraničí 

19. 5. Dobrá šance pro lidi s hendikepem Jan Chvojka 6 Domácí politika - jiné 
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19. 5. Volební kočkopes Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 

19. 5. Zlá krev Josef Koukal 6 Zahraničí 

19. 5. Nezáviděníhodná role Michal Mocek 6 Zahraničí 

20. 5. Výlov Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

20. 5. Čeho dosáhl Sobotka Jiří Pehe 6 Domácí politika - vládní krize 

20. 5. Předčasné sčítání bodů Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

20. 5. Češi bez šéfa nenašli vlastní tvář Martin Kézr 24 Sport 

20. 5. Potrestá Evropa sama sebe? Jan Keller 6 Zahraničí 

22. 5. Proč se (ne)bát extremistů Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 

22. 5. Prak Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - vládní krize 

22. 5. K čemu je dobrá levice Jan Keller 6 Zahraničí 

22. 5. Washingtonský thriller a evropské otazníky Miloš Balabán 6 Zahraničí 

23. 5. Sociální bydlení? Řešení je v nedohlednu Karel Holomek 6 Domácí politika - jiné 

23. 5. V Zimolově kauze chyba za chybou Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 

23. 5. Háček Josef Koukal 6 Domácí politika - jiné 

23. 5. Snad trochu rozumný argument Jan Keller 6 Domácí politika - jiné 

24. 5. Jihočeši proti ČSSD Alexandr Mitrofanov 6 Domácí politika - jiné 

24. 5. Hvězda Josef Koukal 6 Společnost 

24. 5. Je třeba ještě něco říkat? Michal Mocek 6 Zahraničí 

24. 5. Vrcholek ledovce Jan Keller 6 Zahraničí 

24. 5. Meze trpělivosti a větrné mlýny Miloš Balabán 6 Zahraničí 

25. 5. Proč Sobotka nemůže ustoupit Zimolovi Jiří Pehe 7 Domácí politika - jiné 

25. 5. Povinné ručení i pro nepoctivce Václav Votava 7 Domácí politika - jiné 

25. 5. Naštěstí to není Pilného vláda Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - vládní krize 

25. 5. Neříkejte to! Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

25. 5. Trumpovo nejasné blízkovýchodní skóre Michal Mocek 6 Zahraničí 

25. 5. Hazard v Afghánistánu Václav Žák 7 Zahraničí 

25. 5. Zpochybnění státu Jan Keller 6 Zahraničí 

26. 5. Dračí vejce Lukáš Jelínek 6 Domácí politika - jiné 
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26. 5. Fant Josef Koukal 6 Domácí politika - vládní krize 

26. 5. Otazníky pro NATO Michal Mocek 6 Zahraničí 

26. 5. Trump Alianci ujištění nedal Jiří Roškot 6 Zahraničí 
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Příloha č. 3 - Seznam relevantních mediálních obsahů – MF DNES 

Seznam relevantních mediálních obsahů - MF DNES 
Datum Název Autor Str. Téma 

27. 4. Jménem bezpečí: cizí ruce ve vašem kufru Bohumil Špaček 11 Společnost 

27. 4. Bránění povýšil na umění. Kanté Jan Palička 19 Sport 

27. 4. Vládní záplata nedostatek zdravotních sester nevyřeší Miroslav Korecký 11 Zdravotnictví 

27. 4. Zakleté léčebné konopí Adam Vojtěch 11 Zdravotnictví 

28. 4. Boj o Hrad: favoritem už není jen Zeman Ondřej Leinert 9 Domácí politika - jiné 

28. 4. Sobotka ve vleku svých poradců Jaroslav Plesl 9 Domácí politika - vládní krize 

28. 4. Čínští terapeuti, reikaři a jiní šarlatání na půdě Sněmovny František Hastík 9 Zdravotnictví 

29. 4. ,,Báječná" léta s Dvořákem Petr Žantovský 13 Média 

29. 4. Sedm zvířecích pamětníků Miroslav Bobek 12 Společnost 

29. 4. Pes, přítel člověka, veteriny a nové doby David Štverka 12 Společnost 

29. 4. Svobodné matky a upalování čarodějnic Irena Obermannová 13 Společnost 

29. 4. Velká noc. Čí bude trůn? Jan Palička 22 Sport 

29. 4. EU britské peníze potřebuje Aleš Michl 12 Zahraničí 

2. 5. Sobotka musí do větve pod Babišem říznout, ne ji pižlat Vojtěch Srnka 10 Domácí politika - vládní krize 

2. 5. Rána pro popírače genocidy Šimon Krbec 10 Zahraničí 

3. 5. ,,A který vy jste? Osvěžte moji paměť" Petr Bízek 13 Domácí politika - jiné 

3. 5. Sobotkova třetí cesta (do pekel) Miroslav Korecký 13 Domácí politika - vládní krize 

3. 5. Slavný čertík Cassano ho chválil. Co přesvědčí Spartu? Jan Palička, David Čermák 20 Sport 

3. 5. Čím skeptičtějí Juncker, tím víc důvodů k optimismu Vojtěch Varyš 13 Zahraničí 

4. 5. Pásmo a Stezka - nová pozitivní energie pro svět Ma Keqing 9 Hospodářství 

4. 5. Co ty víš o literatuře, pomyslí si čtenář Vojtěch Varyš 9 Kultura 

4. 5. Ronaldo rovná se góly. Jak dlouho ještě? David Čermák 19 Sport 

4. 5. Fanatici jednotné školy Ondřej Šteffl 9 Školství 

5. 5. Sport, to je dotační džungle Zuzana Kubátová 10 Hospodářství 

5. 5. Zemanův balíček karet je nesmrtelný Miroslav Korecký 10 Domácí politika - vládní krize 

5. 5. Jak škola zakázala Bondyho, protože užíval sprostá slova Luděk Navara 10 Společnost 

5. 5. Půjde Pelta do voleb? David Čermák 21 Sport 

5. 5. Kdo se bojí Marine Le Penové Vojtěch Varyš 10 Zahraničí 

6. 5. Tento styl vládnutí zdá se býti… Miroslav Korecký 12 Domácí politika - vládní krize 
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6. 5. Ať žijí duchové na hradě Hazmburku Jan Veselý 12 Kultura 

6. 5. Svět knihy aneb umění versus neznalý čtenář Vlastimil Vondruška 13 Kultura 

6. 5. Kůň Převalského a výběrové řízení na záchody v Gobi Miroslav Bobek 12 Společnost 

6. 5. Fotbal se řítí do propasti Jan Palička, David Čermák 22 Sport 

6. 5. Je těžké spojit tolik druhů sýra Lukáš Macek 13 Zahraničí 

9. 5. Kdo vyhrál a kdo prohrál naši malou politickou válku Miroslav Korecký 12 Domácí politika - vládní krize 

9. 5. A teď si dáme tu naši, evropskou. Kdo si ji vybaví? Mirka Spáčilová 12 Kultura 

9. 5. Tady velím já. Čest! Vystoupí Berbr ze zákrytu? Jan Palička, David Čermák 24 Sport 

9. 5. Unii potopí prezident Macron Vojtěch Varyš 12 Zahraničí 

10. 5. Povíš nám o Karkulce? Ale o té vymyšlené Daniel Málek 9 Společnost 

10. 5. Co vše musí strpět fotbal Jan Palička 20 Sport 

10. 5. Zůstaňme v Unii pana Macrona Luboš Palata 9 Zahraničí 

10. 5. Schultzův efekt už netáhne, německá SPD se propadá Vojtěch Varyš 9 Zahraničí 

11. 5. Ministryně Valachová na hřberu hurikánu Bohumil Kartous 11 Domácí politika - jiné 

11. 5. Prezident není stroj na podpisy Vít Zvánovec 11 Domácí politika - vládní krize 

11. 5. Policejní kamery fungují jako hlídací nadbába Bohumil Špaček 11 Společnost 

11. 5. Berbr ano? Peníze ne! Jan Palička 23 Sport 

12. 5. Piráti v praxi. Peníze a křoví Michal Rusek 9 Domácí politika - jiné 

12. 5. Představení, jaké Liberec dlouho neviděl Vojtěch Srnka 9 Domácí politika - vládní krize 

12. 5. Rakousko míří k vládě v čele se Svobodnými Vojtěch Varyš 9 Zahraničí 

13. 5. Pane prezidente, dejte zoufalému Liberci milost Jan Stránský 12 Domácí politika - jiné 

13. 5. Politická válka o všechno Jaroslav Plesl 12 Domácí politika - vládní krize 

13. 5. Pátrání po obří včele a kachně s růžovou hlavou Miroslav Bobek 12 Společnost 

13. 5. Sušičky, kávovary a jiné americké psycho Petra Hůlová 13 Společnost 

13. 5. Migrace je dobyvatelské tažení Petr Robejšek 13 Zahraničí 

15. 5. Ústava má slepé uličky, ale musí se respektovat Jiří Němec 10 Domácí politika - vládní krize 

15. 5. Co může uzdravit český fotbal Aleš Michl 10 Sport 

15. 5. Kdy jsou žádoucí darebáci, buřiči a potvory Karel Knap 10 Sport 

16. 5. Sobotka podlehl touze vyhrát 10:0 Miroslav Korecký 9 Domácí politika - vládní krize 

16. 5. Proč by Řitka nemohla být hlavním městem? Petr Suchomel 9 Domácí politika - vládní krize 

16. 5. Trenéři, proč neumím udělat poslední krok? Jan Palička 18 Sport 

16. 5. Schulzova mission impossible Vojtěch Varyš 9 Zahraničí 

17. 5. Společně chyceni i oběšeni Miroslav Korecký 10 Domácí politika - vládní krize 

17. 5. EEE? Ani náhodou. EU? Ano, ale… Petr Bísek 10 Společnost 
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17. 5. Facka. A co bude dál? Robert Sára 20 Sport 

17. 5. Babička nebo školka? Zákon to nařizuje příliš striktně Bohumil Kartous 10 Školství 

18. 5. Prostě jen začala volební kampaň Antonín Rašek 11 Domácí politika - vládní krize 

18. 5. Kdo chce byt, ať nejí. A hlavně ne avokádo Bohumil Špaček 11 Společnost 

18. 5. Balkán před výbuchem Vojtěch Varyš 11 Zahraničí 

19. 5. Pokus prodat Počerady nevyšel. Šancí je ještě mnoho Jan Brož 11 Hospodářství 

19. 5. Krize končí - a kdepak je ponaučení Miroslav Korecký 11 Domácí politika - vládní krize 

19. 5. Když víra tvá se k tobě navrátí Vojtěch Varyš 11 Kultura 

19. 5. Pláč a skřípění zubů. Hokej v pekle Karel Knap 20 Sport 

20. 5. Slepice, rakev a Evropa Aleš Michl 12 Společnost 

20. 5. O České Sibiři a jedné dramatické výzkumné cestě Miroslav Bobek 12 Společnost 

20. 5. Rozmanitý svět železničních přejezdů Kryštof Ženatý 12 Společnost 

20. 5. Vstoupil jsem do kláštera David Zábranský 13 Společnost 

20. 5. Česko hledá kanonýra Karel Knap 24 Sport 

20. 5. Zločin, jenž měl být vymazán Šimon Krbec 13 Zahraničí 

22. 5. Národ žije vládní krizí. Opravdu si to myslíte? Jiří Němec 12 Domácí politika - vládní krize 

22. 5. Zkáza týmů. Proč už Češi neumějí hrát? Karel Knap 12 Sport 

22. 5. Kdyby byl Trump král… František Strnad 12 Zahraničí 

23. 5. Co dostalo Zimolu z voleb: pomsta, či zdravý rozum? Miroslav Korecký 10 Domácí politika - jiné 

23. 5. Jak piráti ukradli Piráty. Český film je jim ukradený Mirka Spáčilová 10 Kultura 

23. 5. Vítězné tažení premiérky Alexander Tomský 10 Zahraničí 

24. 5.  Tah Stramacionim David Čermák/Jan Palička 17 Sport 

24. 5.  To by tak hrálo, aby učitelé mohli hodnotit své žáky! Hana Vacková 12 Školství 

24. 5.  Jsme v pasti a neskončí to dobře Alexander Tomský 12 Zahraničí 

24. 5.  Když prezident poslouchá operu Vojtěch Varyš 12 Zahraničí 

25. 5. Jak hysterky v Senátu ukázaly, že král je nahý Miroslav Korecký 12 Domácí politika - vládní krize 

25. 5. Hirt, nový český objev Tomáš Macek 22 Sport 

25. 5. Teroristé, úkol i pro NATO Luboš Palata 12 Zahraničí 

26. 5. Koaliční krize nejvíc potěšila Okamuru Ondřej Leinert 9 Domácí politika - vládní krize 

26. 5. Jak se zrodila dojemná legenda o Jiřím Kajínkovi David Rožánek 9 Společnost 

26. 5. Přinese Kurz nový kurz? Vojtěch Varyš 9 Zahraničí 

 


