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Abstrakt
Diplomová práce se formou případové studie věnuje problematice mediální komunikace
veřejnosprávní instituce, kterou je v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Hodnocení je omezeno na období prvních 100 dnů působení nového
resortního ministra Marcela Chládka a na vybraná tištěná periodika. Jedním z cílů práce
je analýza komunikace resortu a zhodnocení její efektivity. Práce zahrnuje také
specifika období před vznikem nové vlády a rovněž předchozí působení Marcela
Chládka ve vztahu k jeho působení v čele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Kromě toho se práce věnuje teorii komunikace veřejné správy, marketingu a public
relations této oblasti.

Abstract
The thesis is a case study dealing with the media communication of a public institution,
in this case the communication of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports.
The analysis is limited to the period of the first 100 days of the new minister’s (Marcel
Chládek) work and to selected printed periodicals. The aim of the thesis is to analyse the
communication of the department and to evaluate its effectiveness. The work also
includes the specifics of the period preceding the establishment of the new government,
as well as Marcel Chládek’s previous activity in relation to his work as the head of the
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Besides, the thesis
deals with the public administration communication theory, marketing and public
relations within this sphere.
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Úvod
Vnější vztahy, externí komunikace, public relations neboli v dnešní době častěji
používaná zkratka PR – bez těchto nástrojů se dnes neobejde snad žádná instituce, od
těch soukromých, přes neziskové až po ty veřejné či státní. Není to však zdaleka jen
otázka současnosti. Náznaky komunikace s veřejností, tedy jakéhosi starověkého PR,
zaznamenali historici již v dávné minulosti. Už mocní vládci Mezopotámie, Persie,
Egypta nebo antického Říma dbali na to, aby byl jejich obraz u veřejnosti a vztah s ní
obecně co možná nejlepší. Podle autora řady publikací o problematice public relations
Clarka L. Caywooda z americké Northwestern University „sahají počátky PR až do
dávnověku”.1 Nelze nicméně hovořit o PR tak, jak si význam této zkratky vykládáme
dnes. Podobu veřejné komunikace, jíž je PR součástí, pak měnil jak knihtisk, tak
průmyslová revoluce. „Zdokonalování prostředků, vysoká specializace, šíře znalostí
vyžadovaná od poradců, nárůst nákladů a intenzita úsilí jsou ovšem typické až pro 20.
století,” píše ve své knize Public Relations již zmíněný Clarke L. Caywood. Ke
stejnému závěru došli také teoretici public relations James E. Grunig a Scott Cutlip.
Ti společně identifikovali počáteční formy vlivu na veřejnost formou komunikace ve
starověkých civilizacích.2 Také další průkopník v tomto oboru, Edward Bernays,
v jedné ze svých publikací uvádí: „Tři hlavní prvky vztahů s veřejností jsou prakticky
stejně staré jako společnost: informování lidí, přesvědčování lidí nebo integrace lidí
s lidmi.“3
V obecné rovině lze tedy říci, že rozvoj oboru public relations šel a jde
i v současnosti ruku v ruce s rozvojem společnosti. Cílem této práce nicméně není
mapování historie public relations, nýbrž kombinace dvou důležitých faktorů, které
s touto oblastí souvisejí. Jedním z nich je PR ve smyslu mediální komunikace
organizace státní správy – v tomto případě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR – na příkladu počátku funkčního období konkrétního ministra v rozsahu prvních 100
dní. Toto číslo samozřejmě nebylo vybráno náhodou, souvisí s obecným zvykem, že
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vláda a její čelní úředníci, tedy ministři, mají prvních sto dní vládnutí tzv. dobu hájení.
Nejedná se zdaleka jen o české specifikum, podobný zvyk se drží i v zahraničí
a dodržují ho jak opoziční politici, tak média. Ač je 100 kulaté číslo, historii souvislosti
tohoto počtu s politikou můžeme vysledovat zřejmě až k Napoleonovi a jeho
vojenskému neúspěchu v Rusku v roce 1814, kdy vzniklo tzv. stodenní císařství neboli
les Cent-Jours, jak se ve francouzštině toto konkrétní období nazývá.4 Stejně tak lze ale
původ tohoto zvyku přičíst také americkému prezidentovi F. D. Rooseveltovi. V době,
kdy musela jeho země čelit následkům Velké hospodářské krize z roku 1928, požádal
Roosevelt Kongres Spojených států amerických, aby v prvních 100 dnech jeho vlády
přijal převážnou část jeho ekonomicko-ozdravného programu New Deal s cílem
zreformovat státní ekonomiku USA.5 Toto jsou dva pravděpodobné historické zdroje
oné zvyklosti prvních sto dnů hájení. Dá se říci, že i díky tomu je prvních sto dní velmi
specifickým obdobím, které je rovněž hojně využíváno médii jako pomyslná startovní
čára pro hodnocení činnosti politických reprezentací. V případech z poslední doby a ze
zahraničních médií se tak velmi často dělo například v souvislosti s prvními 100 dny
funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa, který toto období sám
využil pro vlastní marketingové účely na oficiálních stránkách Bílého domu6.
Velmi specifické je toto období zejména v době, kdy se jedná o změnu ve vládě
z hlediska politického spektra. A právě taková změna přišla po volbách roku 2013, kdy
o pár měsíců později, počátkem roku 2014, vznikla koaliční vláda z politických stran
Česká strany sociálně demokratické (ČSSD), Hnutí ANO 2011 (ANO) a Křesťanské
a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL). Tato koalice
nahradila úřednický kabinet premiéra Jiřího Rusnoka, který byl dosazen po definitivním
rozpadu koalice, jež vznikla po volbách v roce 2010 z převážně pravicových subjektů
Občanské demokratické strany (ODS), TOP 09 a Věcí veřejných (VV), které v květnu
2012 nahradili LIDEM – liberální demokraté (LIDEM). I přes půlroční epizodní roli
úřednického kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka byl nástup koaliční vlády pod vedením
4
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ČSSD ve znamení náhrady kabinetu předsedy vlády Petra Nečase z ODS. Na kritice
vlády pod vedením ODS byla ostatně postavena i převážná část kampaně ČSSD. Bylo
to rovněž poprvé od roku 2006, kdy ČSSD získala vládní odpovědnost. Prvních sto dní
tedy vláda složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL věnovala politickému obratu mezi
pravicovou a středolevicovou vládou. Důvodem a motivací k tomuto bylo jak naplnění
předvolebního programu, tak zvyklosti, který se změnami vlád souvisejí, tedy
personální změny a revize reforem předešlých vlád.
Ve své práci se budu zabývat osobou ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Marcela Chládka z ČSSD a jeho prvními sto dny v ministerské funkci (tj. od 29. ledna
2014 do 9. května 2014). Jak již bylo naznačeno, nová vláda, a v tomto případě i nový
ministr, začíná komunikovat a činit ve svém úřadě kroky v závislosti na volebním
programu strany7, za kterou ve vládě zasedá, ale samozřejmě také dle uzavřené koaliční
smlouvy8 a programového prohlášení vlády9. Média v této době, v období prvních sta
dní, hodnotí kroky nově jmenovaného ministra, které srovnávají nejen s jeho
předchůdci, ale stejně tak s jeho vyjádřeními předtím než se vůbec ministrem stal,
pokud se danou problematikou zabýval. V případě Marcela Chládka, který byl stínovým
ministrem školství za ČSSD již dlouho předtím, než zasedl do opravdového
ministerského křesla, tomu tak bylo. Hodnocení bude podrobena také vnější
komunikace resortu v návaznosti na tehdejší politickou situaci a její efektivita.
Vzhledem k šíři tématu se bude tato práce zabývat jen vybranými tištěnými médii deníky a týdeníky. Cílem této analýzy je vyhodnotit efektivitu komunikace včetně
poukazů na úspěchy, ale i chyby v oblasti vnější komunikace a PR.

7
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Oproti tezím, které neobsahovaly teoretickou část, se budu v první kapitole
zabývat teorií marketingu a public relations v oblasti veřejné sféry, což je velmi
specifická oblast, která se od tradičního pojetí marketingu a PR liší. Pro pochopení
situace, tedy monitorovaného resortu, je potřeba znát informace, které předcházely
vzniku koaličního kabinetu, ale stejně tak jmenování nového ministra školství. Touto
částí se budou podrobně zabývat kapitoly 2 a 3. Čtvrtá kapitola bude pojednávat
o popisovaném období, tedy o prvních 100 dnech vedení resortu; součástí této kapitoly
budou jak faktické kroky nového ministra, tak popis mediálních výstupů resortu. Pátá,
závěrečná kapitola pak bude posuzovat efektivitu komunikace, což bude shrnuto
i v závěru této práce.

1. Marketing a veřejná sféra
Slovní spojení „marketingová komunikace“ a „mediální komunikace“ obsahují
slovo komunikace, které pochází z latinského communis - společný. V komunikaci totiž
dochází ke spojení a vytváření něčeho společného. Sociologický slovník definuje
komunikaci jako „proces předávání informací“ nebo „přenos informace mezi lidmi
(nebo dynamickými systémy a subsystémy), při kterém je sdělení předáváno od
adresanta k adresátovi“ 10 či od odesílatele k příjemci.
Marketingová komunikace je součástí marketingového mixu a bývá obecně
nazývána promotion nebo též propagace.11 Nejčastěji se jedná o komunikaci se
zákazníky a může jít o „jakoukoliv komunikaci, kterou organizace používá
k informování,

přesvědčování

potencionálních zákazníků“

12

nebo

ovlivňování

dnešních

nebo

budoucích

, v případě veřejné a státní správy pak informování

občanů. Důležitou charakteristikou marketingové komunikace je „zprostředkování
informací a jejich obsahového významu s cílem usměrňování mínění, postojů, očekávání
a způsoby chování spotřebitelů v souladu se specifickými cíli organizace“.13
10
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V současné době je velmi populární používat tzv. integrovanou marketingovou
komunikaci, nebo, jak uvádí Pelsmacker, integraci marketingové komunikace, při které
dochází k „integraci specifických komunikačních funkcí, které dříve působily v různé
míře samostatně a odděleně.“14 Integrovaná marketingová strategie je pak „ucelený
proces zahrnující analýzu, plánování, implementaci a kontrolu veškeré, osobní
i neosobní komunikace, médií, sdělení a nástrojů podpory prodeje, které jsou zaměřeny
na vybranou cílovou skupinu zákazníků.“15 Výsledkem procesu integrované
marketingové strategie by mělo být srozumitelné, jasné, konzistentní a působivé sdělení.
Integrovaná komunikace spočívá především v důvěryhodnosti, se kterou úzce souvisí
pověst organizace a jejího managementu.
Z výše uvedeného vyplývá, že součástí integrované marketingové komunikace,
či chceme-li integrované marketingové strategie, je i komunikace mediální. Mediální
komunikace představuje jednu z rovin sociální komunikace a „vyznačuje se tím, že
veškeré komunikační aktivity se dějí pomocí a prostřednictvím médií.“16 Z toho důvodu
se pojem mediální komunikace často překrývá s pojmem masová komunikace. Pojem
mediální komunikace vychází ze slova médium, které Jirák s Köpplovou charakterizují
jako „to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení.“

17

Důležitým typem médií jsou

v současné společnosti masová média, jinými slovy masmédia či veřejné sdělovací
prostředky, jež mají možnost oslovit velký počet příjemců najednou.

1.1 Marketingová a mediální komunikace ve veřejném sektoru
Organizace veřejné správy jsou součástí veřejného sektoru. Ten stejně jako
soukromý sektor při své činnosti často používá marketingové principy. Posláním
marketingu v organizacích veřejného sektoru je dle Hannagana „zajišťovat neustálý
kontakt s uživateli výrobků či služeb organizace, zkoumat a hodnotit jejich potřeby,

14
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17

JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 36.

6

poskytovat služby a výrobky uspokojující tyto potřeby a budovat program komunikace
s veřejností, aby tato veřejnost byla seznamována s cíli organizace.“18
Marketing ve veřejné a státní správě má jistá specifika. Jedním z nich je
specifický produkt, který není výrobkem, nýbrž službou. Služby poskytované státní
správou a samosprávou vyplývají ze zákona. Jsou poskytovány občanům, kteří si
nemohou vybrat poskytovatele služeb, jako je tomu v soukromém sektoru. Výstižně
shrnují významná specifika marketingu ve veřejném sektoru Janečková s Vaštíkovou:19


„omezenost či nemožnost výběru poskytovatele služeb (na rozdíl od
tradičního tržního prostředí, kde kupující a prodávající vstupují do
vzájemných vztahů na základě svých svobodných rozhodnutí),



obtížná kvantifikovatelnost cílů v organizacích veřejného sektoru,



obtížná možnost identifikace jediného uživatele,



omezená možnost rozhodování manažerů v organizacích veřejného sektoru
a to i z důvodů vlivu statutárně stanovených standard,



cena ve veřejném sektoru neodráží hodnotu pro zákazníka, ale především
centrálně stanovené společenské hodnoty.“

Marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě vnímá „občana s jeho
potřebami a problémy jako zákazníka.“20 Cílem marketingového přístupu je pak
dosáhnout vzájemné oboustranné spokojenosti. Obecně lze komunikaci veřejné správy
s občanskou veřejností chápat jako jistou kategorii masové komunikace, kdy informace
směřují od jednoho k mnohým. Ke komunikaci s občany jsou často využívána média,
která přenos informací značně ulehčují. Proto také často hovoříme o tzv. mediální
komunikaci. Aby tato komunikace byla úspěšná, je třeba dodržovat jistá pravidla, mezi
která patří: 21


Důvěryhodnost instituce, jež je předpokladem pozitivního přijetí informací.



Obsahová jasnost, která garantuje pochopení a absenci zkreslení.
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Kontinuálnost, systematičnost a pravidelnost informačního toku.



Kontextuální adekvátnost, kdy má sdělení odpovídat realitě sociálního
prostředí.



Konzistence sdělení v toku času.



Reflexe postojů a hodnot příjemců v obsahu sdělení.



Respektování percepčních a mentálních schopností, možností a zvyklostí
občanů – příjemců informací.



Výběr vhodného komunikačního kanálu (prostředku) pro danou zájmovou
skupinu.



Vlastní důkladná orientace v dané problematice, které sdělení obsahuje.



Výběr vhodných a přesvědčivých argumentů, ať už racionálních či
emocionálních.



Vícerozměrnost argumentace, např. uváděním protiargumentů.



Redukce nadbytečných informací.

Pro úspěšnou mediální i marketingovou komunikaci je dobré si předem stanovit
strategické komunikační cíle, které většinou spočívají v dlouhodobém vytváření
vzájemné důvěry a transparentnosti úřadu. Cíle by měly zahrnovat snahu o rychlost
a spolehlivost poskytování informací podávaných z jednoho místa. Kvalitní vnější
komunikace velmi úzce souvisí i s efektivní vnitřní komunikací, tedy komunikací
v rámci dané organizace či instituce, a pozitivní motivací úředníků, kteří se vnitřně
identifikují s komunikačními cíli instituce.

1.2 Marketingový mix ve veřejné správě
Marketing se zaměřuje na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků
zákazníka,22 v našem případě občana. U ziskových organizací je cílem zisk firmy či
organizace, u institucí veřejného sektoru pak již výše zmiňovaná oboustranná
spokojenost. V případě, že veřejná instituce používá při své činnosti marketingový
přístup, neměla by zapomenout na základní marketingová pravidla. To znamená, že
v centru zájmu by měl být občan, který zde má pozici zákazníka. Veřejnost by měla být
22

ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací, s. 95.

8

rozdělena na dílčí cílové skupiny, z nichž každá vyžaduje odlišný přístup. I ve veřejné
správě lze identifikovat konkurenci, používat marketingový mix, monitorovat výsledky
práce a přizpůsobovat jim své další úsilí. Navíc se doporučuje vytvořit návrh
marketingového plánu obsahujícího cíle, kterých chce instituce dosáhnout, situační
analýzu, identifikaci cílových skupin, positioning, strategii marketingového mixu,
hodnotící plán, rozpočet a plán implementace.23
Klíčovým prvkem teorie marketingu je marketingový mix, jenž představuje
„soubor marketingových nástrojů, které organizace používá k dosažení svých
marketingových cílů na cílovém trhu.“24 Marketingový mix se skládá ze základních čtyř
nástrojů, tzv. 4 P, a obsahuje:
1. produkt (product) představující výrobek nebo službu,
2. cenu (price) za služby či programy,
3. místo (place) ve významu distribučních kanálů,
4. propagaci (promotion) obsahující komunikaci a tzv. komunikační mix.
Kotler25 uvádí, že ve veřejném sektoru zahrnuje produkt většinou služby
občanům, různé akce, aktivity a záměry státních institucí, poskytování informací apod.
Ceny ve veřejném sektoru obsahují kromě cen za služby a programy i kategorii
peněžních a nepeněžních pobídek či omezení. Distribuční kanály (místo) představují
způsoby, jak se služby a informace o nich či aktivitách dané instituce dostávají
k občanům. Distribuční kanály mohou zahrnovat přímo fyzické umístění služby, její
doručení domů občanům či umístění v mobilních jednotkách (např. u sociálních služeb).
V současné době je ve státní správě používán stále více internet a tzv. e-government –
tedy služby elektronické státní správy. Propagace, Kotlerem nazývána také
přesvědčující komunikace, má informovat cílové skupiny o službách a jejich přínosu
vybraným cílovým skupinám. Skládá se tří základních složek – samotného sdělení,
osoby či organizace, která sdělení předává (tiskový mluvčí, ministr, partneři apod.)

23

LEE, N.; KOTLER, P. Marketing in the Public Sector. Social Marketing Service. [online].
[cit. 14.2.2015]. Dostupné z: http://www.socialmarketingservice.com/publications/journal-articles/.
24

ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací, s. 98.

25

KOTLER, P.; LEE, N. Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance.
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a komunikačních kanálů (např. public relations, events, direct marketing, propagační
materiály apod.).26
Dalšími podpůrnými marketingovými nástroji, které jsou dobře využitelné ve
veřejném sektoru a v rámci veřejných institucí, jsou identita, image a „brand“
organizace, zahrnující mimo jiné i jednotný vizuální styl dané instituce, včetně jména,
loga, sloganu, barev a grafiky. Tato oblast úzce souvisí s public relations, jež jsou
součástí komunikačního mixu, a bude podrobněji zmíněna v dalších kapitolách. Kromě
toho se za podpůrný marketingový nástroj považuje i partnerství mezi jednotlivými
často také veřejnými a státními, případně i neziskovými institucemi a partnerství se
soukromým sektorem, který často přináší tolik potřebné finanční prostředky.
V neposlední řadě je podpůrným marketingovým nástrojem i sociální marketing,
zaměřující se na prezentaci sociálních, vzdělávacích či zdravotních problémů
společnosti se snahou ovlivnit chování a postoje jednotlivců, zákonodárců a různých
zájmových skupin.

1.3 Komunikační mix ve státní správě
Komunikační nebo také propagační mix představuje jednotlivé složky
marketingového nástroje propagace či komunikace (promotion). Jak uvádí Šimková, je
cílem marketingové propagace/komunikace „seznámit zákazníka s výrobkem či službou,
přesvědčit ho o nákupu produktu (nebo užívání služby) a produkt (službu) neustále
připomínat.“27 Komunikační mix se skládá z pěti základních nástrojů: 28


Reklamy



Podpory prodeje



Public relations



Osobního prodeje



Přímého marketingu

26

KOTLER, P.; LEE, N. Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance.
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Pelsmacker navíc uvádí i sponzoring, komunikaci v prodejním nebo nákupním
místě, výstavy a veletrhy a interaktivní marketing, 29 které ovšem mohou být i součástí
výše uvedených pěti nástrojů. Z nástrojů komunikačního mixu lze ve státní správě
použít zejména public relations a související media relations, sponzoring, veletrhy
a výstavy, zčásti i reklamu, komunikaci v místě organizace a interaktivní marketing,
který představuje marketingovou komunikaci na internetu.
Mezi další nástroje komunikačního mixu, které lze použít v prostředí veřejné
a státní správy, patří prezentace instituce na výstavách a veletrzích, sponzoring,
komunikace v místě organizace a v omezené míře i reklama. Prezentaci na výstavách
a veletrzích je možné realizovat např. v oblasti cestovního ruchu či průmyslu a obchodu.
Představit se tak mohou města, obce či územní celky a organizace zabývající danou
problematikou (např. CzechTourism, Česká centra, CzechTrade, CzechInvest apod.).
Sponzoring funguje ve veřejné správě trochu jinak než v komerční sféře.
Nejedná se totiž o klasické sponzorství, o kterém Pelsmacker říká, že „firmy podporují
své zájmy a značky tím, že je spojují s určitými významnými událostmi nebo aktivitami“
a charakterizuje ho jako „nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá
sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit
jeho komunikační cíle.“30 Veřejná správa však používá podobnou aktivitu jako
sponzorství, a totiž dotační podporu veřejně prospěšných projektů. Díky nim se pak
organizace a její činnost dostává do povědomí občanů.
Komunikace v místě organizace zahrnuje letáky o poskytovaných službách,
tištěné materiály s informacemi pro občany týkajícími se různých témat, navigační
systém v budovách organizace, úprava, image a estetika prostor apod.
Reklama bývá charakterizována jako „komunikace mezi zadavatelem a tím,
komu jsou nabízený produkt či služba určeny, prostřednictvím nějakého média
s komerčním cílem.“31 Jedná se tedy o komunikaci, jejímž motivem je převážně
29

PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; BERGH, J. Marketingová komunikace, s. 26–27.

30

PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; BERGH, J. Marketingová komunikace, s. 327.

31

VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Reklama: jak dělat reklamu, s. 16.
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obchodní záměr. Na druhou stranu v rámci sociálního marketingu může být reklama
použita i na propagaci neziskového a veřejného sektoru a prezentaci sociálních či jiných
témat. Jejím cílem je pak připoutat pozornost ke službě či problému, vzbudit pozornost
a zájem, vyvolat určitá přání, vnuknout přesvědčení a vyzvat příjemce k určitému
jednání. 32

1.4

Public relations a media relations ve státní správě
Pojem public relations (PR) bývá překládán jako vztahy s veřejností, případně

jako publicita. Ftorek definuje PR jako „obor činnosti, který představuje aktivní
komunikační působení na veřejnost nebo jiné konkrétní cílové skupiny. Jeho smyslem je
vytvořit předem definované vnímání prezentovaného subjektu. Do značné míry určuje
to, jak je firma, úřad, instituce nebo veřejně činná a známá osoba vnímána veřejností
nebo jinou zájmovou skupinou.“33 Public relations tedy představují určitý druh sociálněkomunikační aktivity, díky níž organizace působí na tzv. vnitřní a vnější veřejnost, kdy
se vnitřní veřejností rozumí zejména zaměstnanci organizace a vnější pak v širším slova
smyslu celá společnost. Cílem je „udržovat pozitivní vztahy a dosáhnout mezi oběma
vzájemného porozumění a důvěry.“34 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se
public relations zaměřují na různé cílové skupiny a podle toho je možné PR rozdělit na
komunikaci s interním (vnitřním) prostředím a komunikaci s externím (vnějším)
prostředím organizace.
Public relations jsou přirozeným partnerem marketingu a marketingové
komunikace. Cílem obou oborů je prospěch dané organizace. Marketing a public
relations se však k němu snaží dojít trochu odlišnými prostředky. Mezi základní nástroje
PR patří vztahy s médii tzv. media relations (nebo též press relations). Ty dle Bystrova
zahrnují pečlivě zpracovanou databázi mediálních kontaktů (dále jen media list), což je
seznam novinářů, kteří budou příjemci aktivit v souvislosti s konkrétní akcí,

32
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33
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34
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a mediaplán – časový rozpis oslovení jednotlivých médií v souvislosti s konkrétní
mediální akcí. Specifickou kategorií jsou nástroje zprostředkované komunikace, jako
jsou tiskové zprávy, tisková sdělení a oznámení, avízo, fleš, oprava/dementi, press kit,
foto kit, audio a audiovizuální zprávy, komentáře a odborné články, ale i výroční
zprávy, publikace a časopisy či press room (sekce na webových stránkách organizace).
Nástroje přímé komunikace pak představují různé akce pro média – tiskové konference,
briefing/press foyer, snídaně (oběd, večeře) s novináři, kulatý stůl a rozhovory. Mezi
speciální nástroje pak patří foto pool, promo day, press trip či advertorial.35

Specifickou skupinou aktivit public relations jsou tzv. public affairs
představující činnosti, jež pomáhají udržovat zájmy organizace a dalších skupin
z vnějšího prostředí ve vzájemném souladu.36 Dalšími nástroji public relations jsou
například interní a krizová komunikace, events, community relations, socially
responsible activities, lobbying či sponzorství. Některým z nich se budeme podrobněji
věnovat v poslední kapitole.
Ve veřejném sektoru je public relations velmi důležitým a často používaným
prostředkem marketingového komunikačního mixu. Představuje totiž široké možnosti
působení organizace na občany, partnery či vlastní zaměstnance (v rámci tzv. interního
PR). U posledních zmiňovaných je cílem fakt, aby bylo v jejich zájmu poskytovat
občanům kompetentní, kvalitní a rychlé služby.

1.5

Metodika případové studie
Ministerstvo jakožto jeden z nejvýše postavených orgánů státní správy musí

směrem k veřejnosti komunikovat z mnoha různých důvodů. Prvním z nich je
informační povinnost směrem k oblasti, který spravuje. Většinou se jedná o odborné
dotazy, které jsou komunikovány příslušnými odbory. Na webu resortu je tato oblast
pojmenována jako Služby veřejnosti37. Tazatel zde najde odpovědi na nejčastější dotazy
35

BYSTROV, V.; RŮŽIČKA, M. Firemní komunikace a řízení reputace, s. 39–49.

36
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ve spojení s kontakty na příslušné odbory. Dalším důvodem, proč musí resort
komunikovat, a rovněž tématem, kterého se týká tato práce, je informovanost veřejnosti
o důležitých záležitostech, kterými ministerstvo zabývá. Tato komunikace probíhá ve
dvou rovinách – jednak to mohou být tiskové zprávy a pak také výstupy z tiskových
konferencí. Tiskové zprávy jsou kromě rozesílání novinářům vyvěšovány také na webu,
kde se většinou také uchovávají v archivu a lze s nimi proto pracovat i zpětně, což v této
práci praktikuji. Obě tyto roviny souvisí také s mediální politikou vedení resortu, tedy
přeneseně s PR a marketingem. Zatímco informační povinnost směrem k ministerstvem
spravované oblasti musí být čistě faktická, například odpovědi týkající se zákonů anebo
vyhlášek, informovanost veřejnost může být právě kvůli marketingovému hledisku více
či méně zkreslená. Ve zkratce se dá říci, že v této rovině komunikace lze klást důraz na
pozitivní zprávy, a tudíž i pozitivní PR vedení ministerstva, a zamlčování negativních
zpráv či jejich úpravu tak, aby vedení resortu mediálně nepoškodila. To velmi úzce
souvisí právě s obsazením vedení resortu a zejména pak s jeho politickou příslušností.
S příchodem sociálních sítí se staly i tyto součástí PR. Marcel Chládek k tomuto účelu
využíval svůj profil na sociální síti Facebook, kde sdílel zejména fotografie se známými
osobnostmi.
Metodikou této práce ke zmapování prvních 100 dní ministra školství Marcela
Chládka ve funkci bude sledování mediálních výstupů, a to ve smyslu jak tiskových
výstupů samotného resortu, tak klíčových českých médií, zejména pak tištěných
a elektronických. Jedná se zejména o tato média: deníky Aha!, Blesk, Deník, E15, Haló
noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes, Právo, Sport
a týdeníky Euro, Reflex, Respekt a Týden, včetně elektronických verzí některých z nich,
jako jsou zpravodajské servery Novinky.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Lidovky.cz a Tyden.cz.
Zdrojem pro tuto práci budou webové stránky Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Úřadu vlády ČR a ostatních resortů. K archivům tištěných médií budu
využívat přístup výstřižkové služby Newton Media38. V tomto systému lze vyhledávat
jak podle klíčových slov, tak podle data vydání. Vyhledávaný obsah lze navíc omezit
pouze na vybraná média. K vyhledávání v obsahu elektronických médií budu využívat
interní vyhledávací systém, který je na těchto webech běžně přístupný. Svou roli hrají
38
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také sociální sítě, kde budu sledovat aktivitu oficiálního profilu MŠMT, oficiálního
profilu tehdejšího ministra Marcela Chládka a rovněž vybraných novinářů. Ke sledování
tiskových konferencí, které byly většinou přenášeny živě či ze záznamu, pak bude
využit archiv České televize39. Při vyhledávání ve výše uvedených zdrojích bude kladen
důraz nejen na mediální výstupy, ale stejně tak i na mediální hodnocení či komentáře
novinářů a odborníků. Zvláštní zřetel pak bude věnován faktickým krokům ministerstva
a ministra a jejich mediálního ohlasu a hodnocení. Ve výčtu sledovaných médií záměrně
nejsou audiovizuální média, jako je televize a rozhlas, protože s využitím těchto zdrojů
by byla analýza příliš široká.
Hodnocené období – prvních 100 dní ve funkci – bylo zvoleno tak, aby
zmapovalo úsek prvních přibližně tří měsíců nového vedení resortu, které jsou velmi
specifickým časovým obdobím. Zajímavé je toto období také v případě, kdy dochází po
mnoha letech k politickému obratu z pravicové na levostředovou vládní koalici, jinými
slovy zde dochází ke změně politického směru dle zažitých pojmů levice a pravice40.
Toto období, ač se z pohledu čtyřletého funkčního období vlády zdá zanedbatelné, je
v médiích obecně bráno jako hodnotící meta, a to nejen v případě vlád, ale také jiných
orgánů, ať už to je například obsazení krajského úřadu anebo soukromé společnosti.
Děje se tak nejen v českých podmínkách, ale také ve světě. Příkladem z nedávné doby
mohou být mediální hodnocení prvních 100 dní amerického prezidenta Donalda Trumpa
ve funkci, která se objevila v americké televizi CNN41 anebo britském deníku The
Guardian42. V prvních sto dnech je totiž možnost hodnotit jak nástup nového vedení, tak
jakousi formu politického přerodu dle politického zaměření. Příchozí politik v tomto
časovém období hodnotí bývalá vedení resortu a podrobuje je kritice, která souvisí
s politickým marketingem strany, za kterou byl do funkce dosazen. Zároveň je možné
v tomto období srovnávat názory nového ministra s jeho názory a působením v době,
než do čela resortu nastoupil, a sledovat hodnocení komentátorů jak z řad novinářů, tak
39
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odborníků. Dle hodnocení a mediálních výstupů v periodicích různého charakteru lze
vyhodnotit, zda byla komunikace veřejné správy z hlediska PR a marketingu efektivní
či nikoliv, tedy jak byl obsah mediální komunikace resortu médii převzat a v jaké formě
byl předán veřejnosti.

2. Pozadí vzniku nové vlády
Volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 předcházel pád
koaliční vlády ODS, TOP 09 a LIDEM pod vedením tehdejšího předsedy občanských
demokratů Petra Nečase. Důvodem byla aféra, která byla mediálně pojmenována
jakožto „kauza Nagyová”43. Ta vypukla v červnu 2013 poté, co Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ) zatkl, a to přímo v budově Úřadu vlády ČR, několik
politiků a úředníků, kteří byli podezřelí ze zneužití pravomoci úřední osoby a korupce.
Jednou ze zadržených byla rovněž Jana Nagyová, dnes Nečasová, tehdejší vrchní
ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády ČR. V celách předběžného zadržení skončili
také tři poslanci ODS – Marek Šnajdr, Petr Tluchoř a Ivan Fuksa. Zásah je dodnes
opředen řadou nejasností, protože ani po několika letech od zásahu ÚOOZ nebyl řádně
osvětlen a nikdo ze zadržených nebyl ani odsouzen, ač soudy v návaznosti na tuto kauzu
stále pokračují. Tehdy nicméně tato věc vedla k prakticky okamžité rezignaci předsedy
vlády Petra Nečase. Následovala politická a mediální debata o tom, kdo by měl do
křesla premiéra po Petru Nečasovi nastoupit. Zazněla řada jmen, například Miroslava
Němcová, jejíž nominaci schválilo i nejužší vedení její domovské strany ODS44.
Prezident Miloš Zeman nicméně zvolil řešení situace formou úřednického kabinetu.
Vznikla tak vláda Jiřího Rusnoka, kterou však média hodnotila spíše jako „vládu přátel
Miloše Zemana”45. Vláda nedostala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
podala demisi a prezident Miloš Zeman tak dle ústavních zvyklostí vyhlásil předčasné
volby. Ty se uskutečnily v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013. V souvislosti s tématem
této práce je potřeba uvést, že ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl
43
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v Rusnokově vládě Dalibor Štys. Ten na ministerstvu školství do doby svého jmenování
do čela resortu zastával funkci ředitele odboru výzkumu a vývoje.46
Nejbližší hodiny a dny po vyhlášení výsledků voleb byly v médiích ve znamení
vnitrostranického puče uvnitř ČSSD, který byl médii označován jako „Lánský puč”.47
Důvodem byla schůzka, která se odehrála jen pár hodin po uzavření volebních místnosti
na zámku v Lánech. S prezidentem Milošem Zemanem se zde sešli představitelé ČSSD
v čele s prvním místopředsedou strany Michalem Haškem, a to bez vědomí tehdejšího
předsedy Bohuslava Sobotky. Spekulovalo se o tom, že Michal Hašek spolu s ostatními
s Milošem Zemanem konzultovali možnost svrhnout Bohuslava Sobotku. Dalším
krokem by totiž bylo pověření představitele vítězné strany (tehdy to byla s minimálním
náskokem48 ČSSD) sestavením vlády. Pokud by byl puč úspěšný a Bohuslav Sobotka
ztratil pozici předsedy, bylo možné očekávat, že by byl jednáním o budoucí vládě
pověřen právě první, čili statutární místopředseda Michal Hašek. Bohuslav Sobotka,
který odmítl rezignaci, jejímž důvodem měl být slabý výsledek ČSSD v právě
proběhlých volbách, byl dokonce vyřazen z týmu, který měl vyjednávat o povolebním
uspořádání ve vládě. Sobotka nicméně ohlásil, že povede povolební vyjednávání coby
předseda vítězné strany sám. Plán na jeho sesazení tedy nevyšel, a důvodů bylo hned
několik. Michal Hašek byl totiž veřejně přistižen při lži o tom, že se schůzka
neuskutečnila. Informaci, že se schůzka doopravdy konala, totiž potvrdil další z jejích
účastníků, Milan Chovanec49. Ten se ve vládě Bohuslava Sobotky stal ministrem vnitra.
Bohuslava Sobotky se rovněž zastala významná část ČSSD, zejména pak představitelé
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Hradčanském náměstí. Významným spojencem Bohuslava Sobotky byl v té době také
další představitel ČSSD, Jiří Dienstbier ml.50 Pozice Bohuslava Sobotky uvnitř ČSSD se
stabilizovala a koaliční jednání se stranami ANO a KDU-ČSL vedly k tomu, že byla
6. ledna 2014 podepsána koaliční smlouva.51
Ve stejný den byli také představeni kandidáti na ministry jednotlivých resortů,
včetně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. 52 Ten zastával již
několik let předtím post stínového ministra školství. Svou cestu k tomuto postu nicméně
začal ještě mnohem dřív, než se stínovým ministrem školství za ČSSD vůbec stal.
Jakožto člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu
Parlamentu ČR, kdy byl nejdříve řadovým členem, poté v letech 2010 až 2012
místopředsedou a do svého nástupu do funkce ministra také předsedou, tedy v letech
2012 až 201453, velmi často kritizoval ministry školství z pravicové koalice.54 A to
i přesto, že oficiální stínovou ministryní školství za ČSSD byla dlouholetá poslankyně
z Jihočeského kraje Vlasta Bohdalová, byla kritika ministerstva školství v médiích
vznášena téměř výhradně Marcelem Chládkem. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka jím
navíc v roce 2013, při revizi stínové vlády, obsadil resort školství55. V roce 2011
proběhla v rámci ČSSD debata na téma stínové vlády v souvislosti s její obměnou.
Proběhl dokonce audit aktivity členů stínového kabinetu. Tehdejší předseda strany
Bohuslav Sobotka se v jednom z rozhovorů nechal slyšet, jaká jsou jeho hlavní kritéria
při výběru stínových ministrů: „Mám určitý subjektivní pocit, ale chci si ho ověřit na
50
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pevných datech - z hlediska aktivity členů stínové vlády, citace v médiích, účasti na
tiskových konferencích, programových dokumentů, které předložili.“56 Marcel Chládek
tato kritéria splňoval a Bohuslav Sobotka jej zřejmě i z těchto důvodů do stínového
kabinetu v roce 2013 dosadil. Na tiskových konferencích a v rozhovorech Marcel
Chládek kritizoval návrhy pravicových vlád, zejména pak ministry školství Josefa
Dobeše a Petra Fialu, představoval ovšem rovněž vlastní vize.57 V tomto ohledu se
jednalo o jeho silnou stránku, protože nepřicházel zdaleka jen s kritikou, ale také
s vlastními návrhy řešení. Toto jednání mu zajistilo u zástupců médií velkou oblibu,
protože kdykoliv byla potřeba reakce ze strany ČSSD, Marcel Chládek měl s novináři
nastaven přímý kontakt a byl prakticky vždy k dispozici a ochoten za oblast školství
v ČSSD otevřeně hovořit. Po jeho nástupu do pozice ministra tak bylo možno srovnávat
jeho návrhy s faktickými kroky. Zřejmě i tyto skutečnosti vedly tehdejšího premiéra
Bohuslava Sobotku k tomu, aby ze stínového ministra Marcela Chládka udělal člena
reálného vládního kabinetu, protože ve své práci splňoval kritéria, která Sobotka již
dříve uvedl jako klíčové při auditu činnosti stínové vlády.

2.1 Specifikace povolební situace
Jak nominace, tak jmenování vlády se neobešlo bez komplikací. Sociální
demokracii byla, a to i ze strany vlastních představitelů, například tehdejší
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Aleny Gajdůškové, vyčítána absence žen
v řadách jejich kandidátů na ministry, přestože se strana vždy snažila prezentovat jako
genderově vyvážená. 58 To zvrátila nešťastná událost v rodině jednoho z kandidátů na
ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála z ČSSD, jehož bratr v době, kdy Bohuslav
Sobotka oznámil jména kandidátů na ministry, spáchal sebevraždu. Na místo Petra
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Krčála, který z uvedeného důvodu odmítl59 zastávat tento post, tak nastoupila Michaela
Marksová Tominová. Bez komplikací se nicméně neobešlo ani jmenování vlády.
Prezidentovi Miloši Zemanovi vadili zejména kandidáti na ministry Milan Chovanec,
Jan Mládek či Jiří Dienstbier. Jméno Marcela Chládka v souvislosti s nevolí prezidenta
nezaznělo,60 a to ani poté, co si prezident 23. ledna 2014 osobně pozval na Pražský hrad
Marcela Chládka, stejně jako všechny ostatní kandidáty.
Oficiálně byla vláda Bohuslava Sobotky jmenována 29. ledna 2014. Ani tento
samotný akt se ale neobešel bez problémů, které vyvrcholily tím, že prezident Miloš
Zeman otevřeně za účasti médií vytkl premiérovi faktické chyby ve jmenovací listině,
jichž bylo hned několik. Nešlo přitom jen o nekompletní názvy resortů, což se týkalo
právě ministra školství, u jehož jména chyběl dodatek o mládeži a tělovýchově, ale také
o překlepy ve jménech ministrů, kdy například ministr životního prostředí Richard
Brabec (ANO) byl v listině uveden coby Brabenec. Bohuslav Sobotka byl při kritice
prezidenta evidentně zaskočen a chyby následně svému sekretariátu vytkl. 61 Po
jmenování vlády na Pražském hradě pokračoval slavnostní ceremoniál předáváním
jednotlivých resortů přímo v budovách ministerstev. Marcelu Chládkovi funkci předával
Dalibor Štys, ministr školství, mládeže a tělovýchovy v úřednickém kabinetu Jiřího
Rusnoka.

2.2 Mediální hodnocení koaličních vyjednávání
Koaliční vyjednávání a dobu, která jim bezprostředně předcházela, narušily
v médiích informace o vnitrostranickém sporu uvnitř ČSSD. Jakmile se ovšem situace
ve vítězné straně voleb uklidnila, média se začala zajímat o možnosti budoucí koalice
a personální obsazení jednotlivých resortů. 10. listopadu 2013 jednaly vyjednávací týmy
59

Krčál pustil ministerstvo práce, důvodem je rodinná tragédie. Novinky.cz [online]. [cit. 24.9.2017].
Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/324465-krcal-pustil-ministerstvo-prace-duvodem-jerodinna-tragedie.html
60

Příběhy pěti Sobotkových ministrů, kteří vadí Zemanovi. Aktuálně.cz [online]. [cit. 25.9.2017].
Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/pribehy-peti-sobotkovych-ministru-kteri-vadizemanovi/r~9791b2d47a8b11e3a1fe0025900fea04/
61

Zeman jmenoval Sobotkovu vládu. Utahoval si z textu jeho návrhu. iDnes.cz [online]. [cit. 15.5.2017].
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jmenovani-koalicni-vlady-bohuslava-sobotky-fzd/domaci.aspx?c=A140129_100909_domaci_kop.

20

ČSSD a ANO. Ač byly předvolební programy stran rozdílné, v mnohém si byly velmi
blízké. Hlavním tématem těchto jednání byly otázky financí – zejména pak poplatky
u lékaře, otázka penzijní reformy. Velký prostor byl v médiích věnován také rozdílnosti
obou stran v oblasti daňové politiky.62 Zde panovala shoda jen částečně, a to zejména
kvůli navyšování některých daní, které navrhovala ve svém programu ČSSD, s nimiž
kontrastovaly potřeby úspor ve státním rozpočtu, ke kterým v programu vyzývalo ANO.
V oblasti personálií se hovořilo o obsazení postu ministra financí, o jehož pozici
usilovaly obě strany. 11. listopadu 2013 se sociální demokraté sešli se zástupci KDUČSL, tedy strany, se kterou již ČSSD koalici v minulosti sdílela. Zde se dal očekávat
střet zejména v otázce tzv. církevních restitucí.63 Byla to totiž právě ČSSD, která proti
tomuto kroku dlouhodobě vystupovala, a jakmile byl ve sněmovně schválen,
požadovala změnu podmínek. V průběhu několika dnů byly rysy budoucí koalice
jasnější a prezident republiky Miloš Zeman pověřil předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku
jednáním o vládě. Stalo se tak 21. listopadu 2013.64 Při koaličním vyjednávání se dále
řešil poměr sil mezi jednotlivými stranami ve vládě65. Bohuslav Sobotka nabídl KDUČSL dva vládní posty na resortech zdravotnictví a kultury. Lidovci však trvali na třech
místech v budoucí vládní sestavě a navíc požadovali možnost obsazení pozice ministra
zemědělství. Jednání s ANO pak byla zejména o tom, kdo obsadí resorty zahraničních
věcí a vnitra. V mezidobí se uskutečnila volba předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, kterým se stal zástupce ČSSD Jan Hamáček. Proběhla také jednání
o rozpočtu na rok 2014 a zákonu o státní službě. Ve snaze uklidnit situaci navrhl
Bohuslav Sobotka KDU-ČSL obsazení postů ministra práce a sociálních věcí a ministra
dopravy. Lidovci nicméně odmítli i tuto variantu a stále trvali na třech postech ve vládě
včetně osoby ministra zemědělství. Krize vyvrcholila debatou o tom, že by vláda mohla
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vzniknout bez KDU-ČSL a být založena na menšinové podpoře. I v některých médiích
byla nicméně tato možnost připisována spíše běžné politické strategii povolebních
vyjednávání a nikdo nebral tuto možnost příliš vážně, což se ukázalo záhy, kdy stále
pokračovala jednání na základě tří stran66. Debaty o obsazení vlády ze strany KDU-ČSL
skončily 21. prosince 2013, kdy se celostátní výbor strany rozhodl přijmout třetí
nabídku Bohuslava Sobotky na obsazení tří resortů – funkci místopředsedy vlády pro
vědu a výzkum a vedení resortů zemědělství a kultury. V tento den rovněž zazněla od
strany jména členů, kteří byli na tyto posty nominováni. Byli to předseda strany Pavel
Bělobrádek na post místopředsedy vlády pro vědu a výzkum, tehdejší místopředseda
strany Marian Jurečka na post ministra zemědělství a Daniel Herman jako šéf resortu
kultury. Takto navržená sestava se do samotného jmenování vlády nezměnila.
Stabilizovala se také situace mezi ČSSD a ANO. Zde nicméně média hodnotila
rozložení sil ve vládě jako vítězství ANO, a to zejména z toho důvodu, že tato strana
získala klíčové resorty financí, ministerstva pro místní rozvoj či dopravy. Koaliční
smlouva byla podepsána 6. ledna 2014 a strany ji hodnotily jakožto kompromisní řešení
mezi předvolebními programy jednotlivých stran.67

3. Jmenování ministra školství
O kandidátu na ministra školství v připravovaném kabinetu předsedy ČSSD
Bohuslava Sobotky se v médiích často hovořilo v souvislosti s Marcelem Chládkem,
senátorem a náměstkem hejtmana Středočeského kraje.68 Již několik let se nejen že
zabýval v ČSSD školstvím, ale byl rovněž stínovým ministrem tohoto resortu69. Ani
66
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o pozici ministra školství se nevedlo příliš debat ve smyslu koaličních dohod. Předseda
ČSSD Bohuslav Sobotka se poté nechal slyšet, že by se měla omezit kumulace funkcí
politiků, zejména pak na krajské a celostátní úrovni.70 Marcel Chládek, který byl v té
době náměstkem krajského hejtmana a zároveň se měl stát ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy, na tuto kritiku reagoval tvrzením, že jakmile bude jmenován do čela
ministerstva školství, na své místo ve vedení Středočeského kraje rezignuje.71 Marcel
Chládek rovněž nebyl terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana. Pozvání na Pražský
hrad a debata s ním se podle Chládkových vyjádření vedla spíše v přátelském stylu.72
Nic tedy nenaznačovalo, že by ministrem pro školství měl být někdo jiný než právě
senátor Marcel Chládek.
PhDr. Marcel Chládek, MBA se narodil 9. dubna 1968 v Rakovníku. V roce
1986 absolvoval všeobecné gymnázium v Novém Strašecí, poté studoval Vysokou
vojenskou pedagogickou školu (dále jen VVPŠ) v Bratislavě, obor výchova
a vzdělávání dospělých. Tento fakt později média později napadala, a to zejména
v souvislosti s tím, že v době, kdy Marcel Chládek do školy nastoupil, tedy v roce 1988,
nesla škola název Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda. Chládek nicméně
argumentoval, že na jeho diplomu je již nové jméno školy, a totiž již zmíněné VVPŠ, na
kterou byla vysoká škola po revoluci v roce 1989 přejmenována.73 Ve studiu poté
pokračoval na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze a na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde za rigorózní práci v oblasti andragogiky získal
titul doktora filosofie (PhDr.).
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Co se týče pracovní kariéry, vykonával Marcel Chládek kromě politických
funkcí také povolání pedagoga na základních a středních školách, a to zejména ve
Středočeském a Karlovarském kraji (poddůstojnická škola při Vojenském útvaru
Kynšperk, základní škola Kynšperk, Integrovaná střední škola technická a ekonomická
v Sokolově, Integrovaná střední škola v Rakovníku). V roce 2004 vstoupil do ČSSD,
o dva roky později se stal zastupitelem v rodném Rakovníku. Po volbách v roce 2008
byl zvolen senátorem a stal se náměstkem hejtmana Středočeského kraje. V Senátu
Parlamentu ČR byl nejdříve řadovým členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice (zkráceně školský výbor), jehož se v roce 2010 stal
místopředsedou a v roce 2012 předsedou. V letech 2008–2012 byl rovněž
místopředsedou Senátorského klubu ČSSD. Jakmile se 29. ledna 2014 stal ministrem
školství, opustil jak svou pozici ve vedení Středočeského kraje, tak funkci předsedy
školského výboru Senátu Parlamentu ČR. 74
Vedle profesních činností se Marcel Chládek také věnoval aktivně sportu,
nejdříve fotbalu, kde se stal i rozhodčím, pak i atletice – vytrvalostnímu běhu. V roce
1996 skončil na osmém místě v evropském poháru v běhu do vrchu.75 I v době jeho
působení na ministerstvu školství byla záliba Marcela Chládka ve sportu velmi patrná,
což bude také předmětem dalších kapitol této práce.

3.1 Osoba nově dosazeného ministra v reakcích médií
Marcel Chládek se od svého vstupu do veřejné funkce snažil s médii aktivně
pracovat. Ať už jako senátor či jako radní Středočeského kraje vyhledával témata, která
v médiích prezentoval. Jednalo se však spíše jen o mediální zásahy regionálního
charakteru. Marcel Chládek hovořil také o oblasti školství, kterou se celý profesní život
zabýval. Jak již bylo zmíněno, dělo se tak v době, kdy byla stínovou ministryní za
školství v ČSSD poslankyně Vlasta Bohdalová. Její nečinnost a slabá aktivita zřejmě

74

Členové vlády ČR. Marcel Chládek. [online]. [cit. 15.8.2017]. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/marcel-chladek-115399/
75

Chat s ministrem školství Marcelem Chládkem: Jak chce zastavit chuligány na fotbale? Blesk.cz.
[online]. [cit. 14.7.2017]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-chat/246111/chat-s-ministremskolstvi-marcelem-chladkem-jak-chce-zastavit-chuligany-na-fotbale.html

24

vedly k tomu, že se novináři začali obracet na jejího stranického kolegu Marcela
Chládka, který byl vždy ochoten s médii hovořit a rovněž dokázal přitáhnout jejich
pozornost různými návrhy. Svou mediální aktivitou si Marcel Chládek vydobyl post
stínového ministra školství, a to při revizi stínového kabinetu, kterou Bohuslav Sobotka
provedl v roce 2011. Jednalo se o mediálně zajímavý krok76, jelikož se obecně
předpokládalo, že stínová vláda v nedaleké budoucnosti bude kopírovat rysy skutečného
vládního kabinetu, pokud by ČSSD ve volbách uspěla. Hlavními body vystoupení
Marcela Chládka byla kritika ministrů školství koaličního kabinetu ODS, TOP 09
a Věcí veřejných, později také LIDEM. Šlo konkrétně o ministry Josefa Dobeše z Věcí
veřejných a Petra Fialu z ODS.77 Rovněž se účastnil veřejných debat, včetně televizních
duelů. Marcel Chládek se vždy snažil do svého projevu dostat stručná a jasná vyjádření,
která by mohla být v médiích okamžitě využita coby tzv. headline anebo soundbite.
Vznikla tak řada návrhů, které byly později Marcelu Chládkovi mediálně i odborně
vyčítány.78 Pokud bychom tyto konsekvence nebrali v potaz, lze říci, že okamžitý účel
tato mediální taktika splnila. Z hlediska budoucnosti se však jednalo spíše
o kontraproduktivní jednání, za které si Marcel Chládek později získal označení chrlič
nápadů.79 Z hlediska politického marketingu se jedná o velmi krátkozraké jednání,
protože každý politik musí počítat s tím, že bude v budoucnu se svými vyjádřeními
a činy z minulosti konfrontován. A pokud v této konfrontaci neobstojí, může jej to stát
politickou kariéru. Ostatně, osudným se to stalo i samotnému Marcelu Chládkovi, který
byl 5. června 2015 premiérem Bohuslavem Sobotkou odvolán z funkce ministra
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z důvodu jeho údajného špatného chování k podřízeným v minulosti.80 Stalo se tak
nicméně až dlouho po uplynutí oněch 100 dní, ke kterým se váže tato diplomová práce.

3.2 První kroky ministra školství ve funkci a jejich mediální ohlas
Jak bývá v naší zemi tradicí, v den jmenování nové vlády se jednotliví ministři
odebírají do sídel svěřených resortů, kde zpravidla za účasti předsedy vlády a médií
přebírají funkci od svého předchůdce. Stalo se tak i v případě Marcela Chládka, který za
účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky převzal resort školství, mládeže
a tělovýchovy z rukou Dalibora Štyse, ministra úřednického kabinetu premiéra Jiřího
Rusnoka. Marcel Chládek zopakoval své priority v čele resortu, které už ovšem byly
známé z jeho předchozích vyjádření. Na tiskové konferenci při přebírání úřadu tvrdil, že
chce navázat na dobré kroky svých předchůdců, ale zároveň zavést ve školství řadu
nových opatření, a to jak v předškolním vzdělávání, tak základním, středním a vysokém
školství.81

Konkrétně

se

jednalo

například

o

navýšení

platů

pedagogů

a nepedagogických pracovníků, rozšíření kapacit mateřských škol, stabilizace státní
maturity, finalizace vysokoškolského zákona, odmítání školného na veřejných vysokých
školách a v neposlední řadě také podpora technického vzdělávání a učňovského
školství.82 Nejednalo se o nic, co by média od Marcela Chládka již v minulosti
neslyšela. Z úst ministra mají nicméně tyto priority zcela jinou váhu, než když je říká
někdo, kdo je pouhým kandidátem na post ministra. Marcel Chládek tedy prakticky jen
zopakoval to, co tvrdil jako stínový ministr školství a jako garant ČSSD za tuto oblast.
Sociální demokracie dlouhodobě pracovala s programovým dokumentem, ve kterém
specifikovala 11 priorit pro školství. Marcel Chládek o tomto dokumentu často hovořil
jako o jedenácteru ČSSD pro dobře fungující školství. Hlavním mottem bylo „ČSSD
pro kvalitní vzdělávání dostupné všem!”.
Konkrétně se jednalo se o následující body:
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Spravedlivé platy ve školství.



Zvýšení kapacit mateřských škol.



Dostupné a kvalitní základní školy pro všechny děti.



Modernizace škol a jejich vybavení.



Podpora odbornému a učňovskému školství.



Finanční i obsahovou stabilizace státní maturity.



Kvalitní síť vyšších odborných škol.



Podpora kvalitního vysokého školství bez zavedení školného.



Sníženi administrativy pro školy i učitele.



Podpora sportu a zdravého životního stylu.



Efektivní čerpání peněz z fondů EU pro úspěšný rozvoj školství.83

Do hry nicméně v době tvorby koalice vstoupily také dva další klíčové
dokumenty, a totiž koaliční smlouva84 a zejména pak samotné programové prohlášení
vlády.85 V té se tři koaliční strany usnesly na tom, jak by mělo školství za jejich vlády
vypadat a kam by mělo směřovat. V programovém prohlášení vlády se resortu školství
týkaly následující body:


Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví
dlouhodobou strategii jeho rozvoje a bude usilovat o její podporu napříč
politickým spektrem i odbornou veřejností



Bude ustavena Národní rada pro vzdělávání jako platforma pro odbornou
diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení
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aktuálních otázek ve školství. Všechny níže uvedené kroky budou
doprovázeny důrazem na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních
a zlepšením přípravy učitelů ve spolupráci s pedagogickými fakultami.
Tomuto tématu se věnuje také jeden z kulatých stolů, kde odborníci
diskutují například o tom, že učitel by měl být schopen pracovat v týmu,
měl by ovládat komunikaci, musí být kromě didaktika také expertem a musí
umět motivovat.


Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání. S využitím
evropských fondů a nově vzniklého národního fondu poskytne obcím
prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a základních
škol. Zavede poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný.



Vláda změní systém financování regionálního školství a podpoří technické
a učební obory tak, aby vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce.
Vláda obsahově i finančně bude stabilizovat státní maturity a u konkrétních
učňovských oborů zavede mistrovské zkoušky.



Vláda vypracuje analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to
předloží návrh změn.



Bude garantovat bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních
vysokých školách – nezavede školné ani zápisné.



Vláda zavede efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na
jejich ohodnocení od roku 2015. Zároveň bude usilovat o postupné
zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických
pracovníků i na modernizaci škol a jejich vybavení.



Vláda se zasadí o transparentní financování sportu, stanoví kritéria pro
veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice
a předloží zákon o podpoře sportu.86

Marcel Chládek se tedy při svých vyjádřeních držel striktně v intencích tohoto
programového dokumentu koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Situace pro něj
byla jednodušší v tom smyslu, že programové prohlášení je průnikem programů všech
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tří stran v oblasti školství a prakticky kopíruje programové priority ČSSD, tedy
domovské strany Marcela Chládka, a program, který jakožto stínový ministr a garant
této oblasti sám připravoval. Toto mělo své výhody i v oblasti jeho politického
marketingu, protože se dalo snadno odhadnout, kterým směrem se povede jak kritika,
tak rétorika opozice. Body byly totiž navrženy již dříve a média o nich informovala
včetně kritických reakcí odborníků či představitelů opozičních stran politického spektra.
Je v tomto směru důležité zmínit, že spolu s Marcelem Chládkem na resort
ministerstva školství nastoupila také Gabriela Bártíková jako ředitelka Odboru vnějších
vztahů a komunikace MŠMT ČR, tedy odboru, který je fakticky zodpovědný za veškeré
mediální výstupy ministerstva a za jeho dobré jméno z hlediska vztahů k veřejnosti.
Odbor vnějších vztahů a komunikace, jinými slovy odbor tiskový, opustil jeho
dosavadní ředitel Marek Zeman a na jeho místo nastoupila právě již zmíněná Gabriela
Bártíková.87 Ta měla s podobným typem práce bohaté zkušenosti. V letech 2000 až
2003 pracovala na stejné pozici při Ministerstvu vnitra ČR, poté na Magistrátu hlavního
města Prahy coby ředitelka odboru zahraničních vztahů. Zastávala rovněž funkci
ředitelky Nadace Duhová energie při energetické skupině ČEZ. 88 Díky svému působení
na obrazovce televize Nova, kde moderovala například pořad Áčko, se v jejím případě
jednalo o známou tvář bez jakékoliv diskreditace, což je jistě aspekt, který s sebou nese
určité výhody. Tiskovou mluvčí resortu se o měsíc později stala Klára Bílá, novinářka,
která prošla několika redakcemi, počínaje časopisem Týden a Českým rozhlasem konče.
Celou svou profesní kariéru se Klára Bílá zabývala oblastí školství, což bylo rovněž
velkým přínosem pro komunikační strategii nového vedení resortu. Díky všeobecné
známosti mezi novináři pro ni bylo mnohem jednodušší prosazovat žádaná témata
a propagovat tak resort. Gabriela Bártíková nicméně ve službách Marcela Chládka
a resortu školství vydržela pouhých pár týdnů. Necelé dva měsíce po jmenování byla
z funkce ředitelky Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR ministrem
odvolána, zatímco řízením odboru byl pověřen a později také ředitelem jmenován
Ondřej Macura.
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Priority Marcela Chládka při jeho působení v čele resortu školství byly patrné již
od samého počátku. První tiskové zprávy, které začaly za jeho působení resort opouštět,
se týkaly sportu. Souviselo to s také s XXII. zimními olympijskými hrami v ruském
Soči, které byly zahájeny jen několik málo dní po nástupu Marcela Chládka do funkce.
Tiskové zprávy se nicméně vázaly také na jiné sportovní akce, například návštěva
Marcela Chládka na hokejovém zápase89 či gratulace sportovcům za jejich výkony90.
Tyto aktivity vzbuzovaly dojem, že se chce Marcel Chládek v počátku svého
působení profilovat spíše coby ministr – fanoušek sportu, zejména pak prostřednictvím
webu ministerstva školství, ale stejně tak i svého facebookového profilu, který využíval
k osobní prezentaci. V analyzovaných médiích nicméně tyto ministrovy aktivity
reflektovány nijak nebyly. První dny po jmenování vlády byly totiž v médiích věnovány
zejména programové koncepci jednotlivých resortů a osobnostem ministrů v jejich čele
včetně jejich majetkového zázemí. Následující dny začal ministr Marcel Chládek
poskytovat rozhovory pro média, ve kterých prezentoval svou vizi resortu školství. Na
základě jeho vyjádření vznikaly texty, jako „Nový šéf školství chce dát malotřídkám
šanci”91, „Ministr slibuje pražským rektorům”92, „Dobrý učitel dostane přidáno, pokud
předá znalosti kolegům”93, „Přidám hodinu tělocviku, slibuje ministr školství”94 anebo
„Sáblíková by mohla trénovat na oválu v rodném městě”95. Znalost oblasti školství,
které se věnoval prakticky celý svůj profesní život, jsou pro něj v tomto ohledu
výhodou, protože ví, co chce odborná veřejnost v této oblasti slyšet a co od nového
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ministra čeká. Svými vyjádřeními jim jde tedy Marcel Chládek naproti. Toto jednání je
jistě z hlediska osobního PR ministra velmi efektivní, nicméně je potřeba upozornit na
rizika takového konání. Ta tkví v samotné realizaci takových slibů v budoucnu. Média
si jsou samozřejmě této věci vědoma. Už v prvních dnech po jmenování vlády tak
přicházejí první komentáře (například Petra Honzejka v rubrice 99 slov na titulní straně
Hospodářských novin), které Chládkovo jednání zpochybňují ve snaze, jak se říká, držet
se při zemi96. Marcelu Chládkovi se nicméně daří dostávat se na stránky novin,
časopisů, do televize i rozhlasu a v těchto svých aktivitách pokračuje i v dalších dnech
po svém jmenování do funkce.
Nástup nového ministra školství Marcela Chládka se nijak výrazně nelišil od
zvyklostí, které jsou se jmenováním nového člena vlády spojeny. Jmenování nové vlády
na Pražském hradě prezidentem republiky, převzetí úřadu za účasti předsedy vlády
v sídle resortu z rukou odstupujícího ministra a očekávaný zájem médií o osobu
ministra nového. Všechny tyto formální kroky proběhly také u ostatních členů nového
kabinetu předsedy vlády Bohuslava Sobotky. V rozhovorech s novináři, které Marcel
Chládek po svém jmenování absolvoval, se hovořilo také o jeho působení ve stínové
vládě ČSSD, kde přišel s řadou návrhů. Například těmi, že by děti do školy nastupovaly
až v sedmi letech, zrušení známkování na prvním stupni základní školy anebo posunutí
začátku vyučování na devátou hodinu.97 V lednu 2014, tedy v době, kdy již bylo jasné,
že Marcel Chládek nastoupí do postu ministra školství, v jednom z rozhovorů uvedl
coby odpověď na otázku redaktorka Jana Jiřičky „Co bude s dalšími vašimi plány jako
nástup do školy až v sedmi letech, začátek výuky v devět hodin a slovní hodnocení místo
známkování?“ následovně: „Nikdy jsem neřekl, že to chci zavádět plošně a povinně.
Chci, aby rodiče věděli, že existuje možnost si začátek výuky přizpůsobit, například
pracovní době rodičů v dané oblasti. Školy si také musí říct, jak je to pro ně výhodné a
dopravce se tomu musí přizpůsobit. Slovní hodnocení je potřeba více využívat, zejména
na prvním stupni. Když tady byli Finové, tak říkali, že stále soutěžíme, kdo má více
jedniček, kdo více pětek. Moje starší dcera chodila na školu, kde měli na prvním stupni
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slovní hodnocení. Já jsem k tomu byl ze začátku velmi skeptický, ale dozvěděl jsem se
hodně informací o tom, jak ve výuce pokročila. Chápu ale, že rodiče chtějí vidět tu
známku. Vhodná je možná kombinace. Nástup do školy zůstane v šesti letech.“ Ve
stejném rozhovoru pak odpověděl na otázku redaktora „Jako stínový ministr jste byl
velmi aktivní, někdy vám bylo vyčítáno, že až hyperaktivní. Budete v pozici ministra
zdrženlivější?“ toto: „Určitě. Musíme chápat rozdíl těch dvou rolí. Stínový ministr si
může dovolit jít i na určitou hranu, kdy chce ozkoušet, jak bude na návrhy reagovat
veřejnost. Pokud kritizujete, tak musíte chodit s vlastním návrhy. Když navíc máte
hyperaktivního ministra, musíte ho hyperaktivně stínovat. Zvolil jsem jinou roli u pana
Dobeše a jinou roli u pana Fialy. Kdo si sedne do pozice ministra, musí být čitelný. Aby
se vědělo, co od něj můžeme očekávat.“98 Tímto svým vyjádřením Marcel Chládek
fakticky uznal, že jako stínový ministr svými četnými návrhy spíše jen testoval reakci
veřejnosti, avšak jako ministr školství bude ve svých návrzích rozvážnější. Je otázkou,
zda toto jeho vyjádření nevedlo k devalvaci veškeré jeho činnosti před nástupem do čela
ministerstva školství a je v přímém rozporu s tím, co sám v rozhovoru tvrdí, a totiž, že
nový ministr by měl být čitelný, aby veřejnost věděla, co od něj očekávat.

4. 100 dní nového vedení MŠMT
Jak již bylo uvedeno, první tiskové výstupy resortu se týkaly zejména jmenování
nového ministra a sportu. Již druhá tisková zpráva pak referovala o tom, že Marcel
Chládek bude zastupovat Českou republiku na olympijských hrách v ruském Soči. Třetí
tisková zpráva byla věnována gratulaci sportovkyni Silvii Rybářové za vítězství
v plaveckém maratonu v argentinském Santa Fe, v další ministr podpořil mladé
hokejisty svou návštěvou zápasu, pátou tiskovou zprávou je rovněž gratulace za
sportovní výkon, tentokrát squashistovi Janu Koukalovi. Až šestá tisková zpráva je
věnována oblasti školství, konkrétně setkání s rektory vysokých škol. Následují tiskové
výstupy ministerstva školství ze setkání se studenty, setkání se školskými odbory
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apod.99 Vše je nicméně opět proloženo tiskovými zprávami týkajícími se sportu, ať už
jde o olympijské hry a gratulace sportovcům, nebo o další sportovní aktivity („Hokejový
turnaj čtyř zemí zahájil v Litvínově ministr Marcel Chládek”). Nový ministr si je vědom
oblíbenosti sportu u české populace a toho, že společná fotografie se známými sportovci
se jistě, jak se říká, neztratí. Ke své prezentaci, jak již bylo řečeno, ministr Marcel
Chládek využívá zejména webových stránek ministerstva školství a svůj osobní profil
na sociální síti Facebook. Záhy po jmenování nicméně začala rezonovat témata čistě
z oblasti školství, které musel nový ministr řešit. Jedním z nich bylo jmenování
profesorů, dalším pak nově účinný zákon o pedagogických pracovnících, který hrozil
odchodem části pedagogů bez potřebného, novým zákonem jasně stanoveného vzdělání.
Kvůli řešení těchto problémů se ministr školství sešel se zástupci rektorů a školských
odborů. Situace týkající se profesorů byla spojena zejména s osobou prezidenta Miloše
Zemana a jeho postojem ke zvyklosti, že jmenovací dekrety profesorů podepisuje
a předává prezident republiky. Ministr Marcel Chládek se s rektory dohodl na postupu,
že jmenovací dekrety prezident podepíše, profesorům je nicméně předá ministr školství.
Problém týkající se komplikací spojených se zákonem o pedagogických pracovnících
byl pak řešen výjimkou pro tzv. nekvalifikované pedagogy. Oba způsoby řešení
problémů vzbuzovaly dojem, a to včetně mediálního ohlasu, že nový ministr je, jak se
říká, muž kompromisu, který stojí o to, aby se problém vyřešil v co nejkratší době.
Téma bylo tedy ministrem na jedné straně vyřešeno, ovšem na druhé straně bylo nutné
dát tomuto řešení také legislativní podobu, což byla otázka nikoliv jednoho dne, ale
mnoha měsíců. I zde lze tedy na postupu ministra Marcela Chládka vidět to, že jeho
prioritou je, aby se v médiích objevila informace, že daný problém v co nejkratší době
vyřešil. Fakticky a legislativně se nicméně jednalo o mnohem dlouhodobější řešení, než
jak by se z vyjádření ministra zdálo. A jak ukázaly následující týdny, nešlo o nijak
jednoduchá řešení včetně jejich nejasného výsledku. Dalšími podobnými tématy byla
agresivita na stadionech, útoky chovanců směrem k pedagogům a nepedagogům ve
výchovných ústavech, automaty na tzv. nezdravé potraviny ve školách anebo nedostatek
míst v mateřských školách. I zde Marcel Chládek přicházel s rychlým řešením,
zpravidla spojeným s očekávaným mediálním ohlasem, nicméně bez faktických
a legislativních návrhů řešení.
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Tohoto jednání si začali novináři všímat daleko více, než tomu bylo v době, kdy
byl Marcel Chládek stínovým ministrem školství, tedy v době, kdy neměl za svá
vyjádření prakticky žádnou odpovědnost. První náznaky se objevují již pár dní po
jmenování vlády. Komentátorka Haló novin Pavla Šlahúnková ve svém článku
s titulkem „Ministr Chládek – co vyjádření, to nápad“, například napsala: „Trošku mě
děsí jeho (ministra Chládka – pozn. aut.) nadšení pro věc. Pokud se člověk chce podívat
na jeho vizi, jak tento resort vést, víceméně narazí. Ministr Chládek zde skáče od tématu
k tématu a jeho vize se tak jeví ještě být velmi neucelenou. Již před uvedením do svého
úřadu na nás Chládek chrlil jeden nápad za druhým, jak školství v České republice
zlepšit.”100 Ač lze u levicově zaměřeného deníku Haló noviny kritiku establishmentu
očekávat, obdobně o Marcelu Chládkovi píší i další novináři. Také redaktorka Jana
Havligerová ve své pravidelné rubrice Zápisník v deníku E15 například uvedla: „Nárok
na místo ve školce se prostě uzákoní a hotovo. Problém je vyřešen. Chybí už jen
maličkosti – kde vzít peníze na rozšíření školek, učitele a tak dál. Ale takové prkotiny už
jistě ministr školství Marcel Chládek hravě vyřeší. Rodiče, otvírejte šampaňské.”101
V souvislosti s velmi častými mediálními sliby ministra byl publikován také rozhovor
pro časopis Týden s titulkem „Nejsem brouk Pytlík, jsem vizionář”. Úvodní text
rozhovoru zní „Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) chrlí nápady a plány s takovou
kadencí, že si je musí zapisovat.”102 V dalším textu pak tehdejší vedoucí domácí rubriky
MF Dnes Václav Dolejší píše již v titulku: „Kolik nových komisí dnes ministr školství
Chládek vymyslí?” Jedná se o narážku na to, že při jakémkoliv náznaku problému
ministr školství Marcel Chládek reaguje tím, že ustaví komisi, která problém analyzuje
a navrhne řešení. „Je poledne, ministr má za sebou teprve půl pracovního dne a hlavu
plnou dalších nápadů. Ale objevuje se problém. Dvě nové komise už není kam posadit.
Vždyť poslední kanceláře zabraly ‚nápady’ ze včerejška. Tamhle sedí pracovní skupina
pro boj s chuligány na fotbalových stadionech, vedle výbor pro vytvoření ochrany
pedagogických pracovníků před brutálními útoky, za rohem zvláštní komise pro
udělování výjimek nekvalifikovaným učitelům a tady výbor pro plošné zavedení výuky
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angličtiny do mateřských škol. Chtělo by se cromwellovsky varovat: Když zasedá
ministr školství Marcel Chládek, nikdo si nemůže být jistý ani vyjmenovanými slovy,”
píše na závěr svého textu Václava Dolejší z MF Dnes.103 Další podobný text, který
tentokrát naráží na rozpory ve výrocích Marcela Chládka před a po ustavení do funkce
ministra školství, vyšel v Lidových novinách. V rubrice Škola píše Radka Kvačková
v textu s titulkem „Chládkovy proměny a co dělá s lidmi značka” následující: „Je
zajímavé sledovat ministra Chládka, jak si pochvaluje úspěchy českých žáků
v mezinárodním testování PISA, a přitom si číst jeho výroky přibližně z doby, kdy žáci
tyto testy řešili. Tehdy Marcel Chládek tvrdil, že ‚znalosti českých žáků padají
v mezinárodních tabulkách strmě dolů’. Byl totiž v opozici a jako takový musel dávat
najevo, že je všechno špatně a vládnoucí koalice vzdělávání pohřbívá.”104 Objevují se
také první hodnocení ministrových kroků, například v MF Dnes v textu Markéty
Březinové „Jak Chládek (ne)přidal učitelům”. Text pojednává o tom, že ministr
školství sice slíbil, že pedagogům přidá plošně na platech, nicméně se ukázalo, že
způsob rozeslání peněz na platy ze strany ministerstva nárůst platu všem pedagogům
plošně nezaručoval. „Problém je v tom, že ministerstvo zvýšilo příspěvek na žáka či
studenta, nikoliv přímo prostředky na platy. Takže školy, kam se letos přihlásilo méně
dětí než loni, mají prostředků naopak méně,” píše se v textu redaktorky Markéty
Březinové z MF Dnes.105 Toto by naznačovalo, že Marcel Chládek nejdříve ve svém
mediálním vyjádření něco slíbí a poté svému úřadu nařídí, aby jeho slova co nejrychleji
vyplnil. K plošnému zvýšení platů je totiž potřeba navýšit tzv. tarify, a to tak, aby byly
peníze cíleny opravdu na platy pedagogů. Udělat takovou změnu nicméně v krátké době
není možné, a tak se resort zřejmě rozhodl peníze na platy poslat jiným způsobem, tzv.
kapitační platbou, což nicméně zřizovatelům škol umožňovalo využít peníze i na jiné
účely než samotné navýšení platů pedagogů. Textů, které se snažily vidět jednání
Marcela Chládka kriticky, bylo v prvních 100 dnech jeho působení v roli ministra hned
několik. Například „Líbivé gesto ministra Chládka”106 v Haló novinách, které se
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věnovaly výrokům ministra o tom, že je potřeba zpřísnit tresty za napadení pedagogů
anebo „Ministr mediální výchovy” Bohumila Kartouze, který v době napsání textu
pracoval pro společnost Scio zabývající se vzděláváním. „Někdy se totiž zdá, jako by
mediální agenda, nastolovaná zájmem o několik často bezvýznamných témat (první
školní den, vysvědčení, maturity, zápisy do škol nebo excesy typu napadení učitele
žákem), zároveň určovala agendu politickou. Minimálně dochází k silné synchronizaci,
což je možné dokumentovat na tématech a problémech, s nimiž Marcel Chládek přichází
a jež hodlá řešit.”107 Komentátor Martin Zvěřina z Lidových novin pak ve svém
komentáři s názvem „Vládní Hujer” píše: „Ministru školství Marcelu Chládkovi plníme
jeho toužebné přání, píšeme o něm. Opět v souvislosti s nepřeberným množstvím
nápadů, kterými nás od chvíle, kdy se ujal funkce, zásobuje. Spousta dosavadních
iniciativ pana ministra byla především legračních a tak nějak ukazovala, že nemá
vlastně co na práci a schází mu nějaká hlubší koncepce.”108
Výše uvedené komentáře a články naznačují, že ministr školství Marcel Chládek
v prvních stech dnech svého působení v čele resortu dával největší důraz právě na média
a mediální zkratky, které přitáhnou pozornost, aniž by domýšlel následky tohoto svého
jednání. To vzbuzuje dojem krátkozrakosti osoby ministra Chládka či jeho poradců
v oblasti médií. I po uplynutí prvních sto dní, o kterých pojednává tato práce, se chování
Marcela Chládka nijak nezměnilo, až si v médiích vysloužil přezdívku chrlič nápadů.109
Tato vizitka mu ostatně vydržela až do doby, kdy byl předsedou vlády Sobotkou
v květnu 2015 z funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy odvolán.

4.1 Kroky ministerstva školství v prvních 100 dnech
Za prvních sto dní svého působení, tedy v době od 29. ledna 2014 do 9. května
2014, se ministr Marcel Chládek v médiích opakovaně vyjádřil o svých plánech a vizích
týkajících se jím vedeného resortu. Ministerstvo školství v tomto časovém rámci
107
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zahájilo práce v několika oblastech, vycházejících z programového prohlášení vlády
a koaliční smlouvy. Jednalo se jak o strategické dokumenty, tak novotvorbu, ale stejně
tak kroky s reálnými dopady do škol. Tato práce resortu byla jedním z klíčových témat
tiskových konferencí, které ministerstvo, většinou za účasti samotného ministra,
pořádalo. Mezi strategické dokumenty patřila zejména Strategie vzdělávací politiky
2020.110 Ta byla klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků
z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority. Tou první je snižování
nerovnosti ve vzdělávání. Druhou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí
dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích
pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení
vzdělávacího systému. Dalším důležitým strategickým dokumentem byla Strategie
digitálního vzdělávání do roku 2020, který byl navržen ministerstvem školství coby
reakce na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá také s postupným zapojením
moderních technologií do výuky. Neméně důležitým dokumentem v oblasti strategie byl
Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020, který ukotvuje základní priority
rozvoje vysokého školství v České republice a poskytuje analytický a strategický základ
pro další rozvoj celého systému včetně přesahu do programovacího období
strukturálních fondů EU na roky 2014–2020, čímž dochází k naplnění tzv. předběžné
podmínky pro oblast vysokého školství ze strany Evropské komise. Ministerstvo ve
stejné době pracovalo také na Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na
období 2016–2020. I v tomto případě se jednalo o klíčový strategický dokument resortu,
který vymezoval priority a hlavní plánovaná opatření v oblasti vysokoškolské politiky
v období let 2016 až 2020. Dlouhodobý záměr věcně navazoval na řadu dalších
koncepčních dokumentů včetně Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku
2020. Práce započaly také na Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015–2020 a Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané
na období let 2014–2020.
V oblasti novotvorby započaly práce na novele školského zákona, která
obsahovala také zákaz prodávat ve školách a školských zařízeních potraviny a nápoje,
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které nesplňují výživové požadavky pro příslušnou skupinu spotřebitelů – pro toto
zákonné opatření, na které navazovala vyhláška, se v pozdější době etablovala mediální
zkratka „pamlsková vyhláška“.111 Dalším zákonem, na kterém se začalo pracovat
v prvních sto dnech působení ministra Chládka, byla novela zákona o pedagogických
pracovnících.112 Touto novelou ministr školství ve spolupráci s odbory a pedagogickými
fakultami fakticky odvrátil hrozbu personální krize na školách po celé České republice.
Jednalo se o jedno ze silných mediálních témat a prakticky jedinou oblast z výše
uvedených bodů, o které novinářská veřejnost jevila zájem.
Co se týče kroků s reálnými dopady do škol, avizoval ministr Chládek navýšení
prostředků na platy pedagogů a nepedagogů (tj. provozních pracovníků škol) v průměru
o 3,5 %. Na toto navýšení platů mělo být podle ministra Chládka využito také 300
milionů resortních úspor, které nalezl v prvních týdnech svého působení v rezervách
ministerstva. Další problematikou, která se v době prvních sta dní začala v resortu řešit,
byly nedostatečné kapacity základních a mateřských škol, což bylo a stále ještě je
dlouhodobým problémem, kterým trpí většina regionů České republiky. Ministerstvo
školství tedy připravilo záměr na rozšíření kapacit těchto školských zařízení. Již v roce
2014 proběhlo první kolo výzvy. I tento krok byl mediálně velmi zajímavý, leč až
v době, kdy byla výzva fakticky vyhlášena (druhá polovina roku 2014). Marcel Chládek
se rovněž ujal dalšího problému českého školství, a totiž chybějící návaznosti na trh
práce a predikci jeho vývoje. Tato věc je přitom zásadní při tvorbě dlouhodobé
koncepce školství každého státu. Ministerstvo školství tak na popud ministra vypsalo
několik programů na podporu technického vzdělávání za desítky milionů korun. Ministr
Chládek rovněž započal aktivitu s vyhlášením roku 2015 coby rok technického
vzdělávání.
Další problematikou, kterou chtěl ministr Chládek urychleně řešit, bylo čerpání
fondů EU. Ministerstvo školství tedy připravilo záchranný plán na čerpání prostředků
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z evropských fondů v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI),
ve kterém hrozila ztráta až 10 mld. Kč.113 Hlavním důvodem tohoto stavu bylo podle
ministrova vyjádření hrubé zanedbání problému ze strany jeho předchůdců. Příslušnému
útvaru ministerstva školství se podařilo odstranit všechny systémové nedostatky z roku
2013, což bylo klíčové při snížení o více než tři miliardy. Současně probíhaly práce na
přípravě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro období
2014–2020, který navazoval na realizované operační programy v období 2007–2013
(Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost). Vláda program schválila v červnu 2014.
Ještě před svým nástupem do čela resortu ministr Chládek avizoval rozsáhlý
audit resortu. Provedené audity následně prokázaly nehospodárné vynaložení cca 615
milionů korun ze strany předchůdců v čele resortu. Resort také díky nákupu energií na
komoditní burze v roce 2014 ušetřil 13 milionů korun. Tyto své hospodářské výsledky
ministr Chládek samozřejmě rovněž prezentoval na jedné z tiskových konferencí.114
Dalšími tématy, se kterými ministr školství v době svých 100 dní v čele resortu
přišel, byly například jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou, učňovské
zkoušky anebo řešení problematiky výchovných ústavů. Ty byly podle jeho slov dlouho
zanedbávaným tématem, která vyžadovala rychlé řešení a změny. Pro přípravu
systémových a legislativních změn byla vytvořena pracovní skupina, ve které bylo
zastoupení všech typů zařízení. Prakticky okamžitě tak započaly práce na řešení
nejzásadnějších problémů, se kterými se tato zařízení dlouhodobě potýkala.115
Jako bývalý učitel tělesné výchovy a sportovec využil Marcel Chládek výzkumů
v oblasti dětské obezity a začal hovořit o tom, že je potřeba situaci zlepšit, a to jak již
113
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zmíněnou pamlskovou vyhláškou, která by zakazovala prodej kalorických potravin ve
školách, tak zvýšením počtu hodin tělesné výchovy.116
Dalším tématem pak byl vznik avizované pozice školského ombudsmana, který
by přijímal a snažil se řešit stížnosti z oblasti školství. Do této funkce byl o několik
měsíců později jmenován exministr školství Eduard Zeman. Vznik této pozice při
ministerstvu školství ve své době inspiroval i další úřady, o svém ombudsmanovi
například tehdy uvažovali i exekutoři anebo učitelé ze Slovenska. Jednalo se rovněž
o zajímavé mediální téma.117
Výčet záměrů a nápadů ministra školství, který byl ve svém rozsahu velmi
nadstandardní, kritici označovali za důkaz toho, že je ministr Chládek opravdu chrličem
nápadů, jak byl několikrát označen svými politickými odpůrci, tak médii.118
Z hlediska plnění programového prohlášení vlády nicméně Marcel Chládek
dokázal naplnit v prvních stech dnech hned několik bodů, ač pouze ve fázi příprav.
Přehled bodů z programového prohlášení a stav plnění ze strany Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy:
•

Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví

dlouhodobou strategii jeho rozvoje a bude usilovat o její podporu napříč politickým
spektrem i odbornou veřejností.
o

Toto resort pod vedením Marcela Chládka plnil přípravou a finalizací

zmíněných strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020,
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Rámec rozvoje vysokého školství do
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roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020,
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020).
•

Bude ustavena Národní rada pro vzdělávání jako platforma pro

odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení
aktuálních otázek ve školství. Všechny níže uvedené kroky budou doprovázeny
důrazem na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních a zlepšením přípravy
učitelů ve spolupráci s pedagogickými fakultami. Tomuto tématu se věnuje také jeden
z kulatých stolů, kde odborníci diskutují například o tom, že učitel by měl být schopen
pracovat v týmu, měl by ovládat komunikaci, musí být kromě didaktika také expertem
a musí umět motivovat.
o

Tento bod programového prohlášení resort plnil přípravou kulatých stolů,

ve kterých se řešily dané problematiky (například regionální školství, učňovské školství
ad.) s odborníky jak z resortu, tak z praxe.
•

Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání. S využitím

evropských fondů a nově vzniklého národního fondu poskytne obcím prostředky na
vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a základních škol. Zavede poslední rok
předškolního vzdělávání jako povinný.
o

Tento bod byl splněn avizováním vzniku fondu pro vznik mateřských

a základních škol (program Rozvoj kapacit regionálního školství schválen vládou 16. 6.
2014, vyhlášen 1. 7. 2014 – přihlásilo se celkem 533 projektů v celkové hodnotě 7 971
536 667 Kč. V roce 2014 bylo uvolněno 100 mil. Kč, vyhlášeno bylo druhé kolo
v hodnotě 300 mil. Kč).
o

Avizovány byly rovněž přípravy na povinný poslední rok předškolního

vzdělávání.
•

Vláda změní systém financování regionálního školství a podpoří

technické a učební obory tak, aby vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce.
Vláda obsahově i finančně bude stabilizovat státní maturity a u konkrétních
učňovských oborů zavede mistrovské zkoušky.
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o

Byla provedena analýza potřeb trhu práce a ministerstvo následně

vypsalo hned několik programů na podporu této vzdělávací oblasti.
o

Resort rovněž podepsal smlouvu se Svazem průmyslu a dopravy o tom,

že rok 2015 bude vyhlášen coby Rok technického vzdělávání, v jehož rámci proběhnout
workshopy, semináře či dny otevřených dveří.
o

Připraveny byly i

podmínky pro

změnu

způsobu

financování

regionálního školství, která měla být zahájena v září 2015.
o

Připraven byl rovněž podklad pro zavedení mistrovských zkoušek.

•

Vláda vypracuje analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to

předloží návrh změn.
o

Resort tento bod řešil přípravou novely vysokoškolského zákona, která

podle vyjádření ministra Marcela Chládka povede k vyšší kvalitě vysokoškolského
vzdělávání v České republice.
o

Resort rovněž v tomto bodu přijal dva klíčové dokumenty, které byly již

zmíněny, a totiž Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 a Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
pro oblast vysokých škol na období 2016–2020.
•

Bude garantovat bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných

a státních vysokých školách – nezavede školné ani zápisné.
o

Tento bod byl naplněn prohlášením ministra, že školné nebude součástí

novely vysokoškolského zákona.
•

Vláda zavede efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační

vazbou na jejich ohodnocení od roku 2015. Zároveň bude usilovat o postupné
zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků i na
modernizaci škol a jejich vybavení.
o

Tento bod byl naplněn navýšením platů pedagogů i nepedagogů o 3,5 %

již od listopadu 2014.
o

Resort rovněž započal práce na kariérním systému, který měl být podle

tehdejších vyjádření součástí novely zákona o pedagogických pracovnících.
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•

Vláda se zasadí o transparentní financování sportu, stanoví kritéria pro

veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice a předloží zákon
o podpoře sportu.
o

Resort se zavázal vytvořením Národní rady pro sport.

o

Započaly rovněž práce na novém způsobu rozdělování finančních

prostředků za účelem zvýšení transparentnosti vyplácení veřejných prostředků do
oblasti sportu.
o

Práce započaly rovněž na zákoně o podpoře sportu včetně koncepce.

Co se týče plnění legislativního plánu vlády, resort v prvních stech dnech
vládnutí Marcela Chládka započal práce na novele školského zákona, novele
vysokoškolského zákona a zákoně o podpoře sportu. Nad rámec legislativního plánu
vlády resort připravil novelu zákona o pedagogických pracovnících a omezení
sortimentu jídelních a automatů („pamlsková vyhláška“). Započaly rovněž práce na
zamezení tzv. řetězení smluv skrze ustanovení, že pedagogové nebudou moci uzavírat
pracovní smlouvy na dobu kratší 12 měsíců. Tímto opatřením chtěl ministr Marcel
Chládek zamezit praxi, kdy byli pedagogové na prázdniny propouštěni a museli si najít
na letní měsíce jinou práci. Pracovat se začalo rovněž na vyšší ochraně pedagogických
pracovníků, a to ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti (debaty o tom, že by
pedagog měl mít vyšší právní ochranu, obdobně jako například policisté) a stejně tak na
dietní vyhlášce pro školní jídelny, která by umožňovala, aby se děti se speciálními
dietními potřebami mohly stravovat v jídelnách společně se svými spolužáky.
Všechna výše uvedená opatření byla velmi důsledně ministrem Chládkem
medializována, a to jak formou tiskových konferencí, tiskových zpráv a mediálních
vystoupení samotného ministra.

4.2 Mediální výstupy MŠMT za prvních 100 dní
Resort ministerstva školství byl v prvních sto dnech vlády ministra Marcela
Chládka ve svých mediálních aktivitách velmi činný. Vydal 110 tiskových zpráv
a uspořádal celkem 24 tiskových konferencí (srovnání s ostatními resorty co se týče
kvantity tiskových zpráv je uvedeno v kapitole 5.1). První dny po jmenování nové vlády
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byly věnovány zejména osobám jednotlivých ministrů. Média se nicméně zajímala také
o koncepci, kterou ten či onen ministr ve svém úřadě hodlá uplatnit. Ministr školství
Marcel Chládek v této době prakticky opakuje to, co tvrdil jako stínový ministr školství.
Opakuje tedy priority sociální demokracie, za kterou byl do vlády dosazen, včetně bodů
z koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. I když v jednom z rozhovorů pro
deník Právo s titulkem „Chládek: Školy změním, ale ne revolucí” tvrdí, že změny
v resortu nebudou nijak zásadní a že chce navázat v mnohém na své předchůdce, byť
z pravicového spektra, titulky dalších textů i texty samotné svědčí spíše o opaku.119
„Exministr Štys na odchodu rozdal odměny za miliony, Chládek část stopnul”120,
„Chládek si chce posvítit na školní jídelny”121, „Chládek slibuje miliony na ovály,
stadiony i dětské kotrmelce”122, „Chládek posílí tým, který hlídá kvalitu univerzit”123,
„Chládek chce učitele chránit zákonem”124, „Chraňme kantory, bouřil Chládek”125. Tyto
texty vzbuzují dojem, že se nový ministr v prvních dnech svého působení na resortu
snažil vyhledávat populistická témata z oblasti školství a využívat je ke své osobní
pozitivní propagaci. Přesto se mu podařila medializovat i řada programových témat, jak
je patrné z předchozích kapitol. Prakticky až do konce svého působení, do května 2015,
kdy byl z funkce ministra školství odvolán, jej ale doprovázela vizitka chrliče či gejzíru
nápadů.126
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5. Efektivita výstupů mediální komunikace z hlediska
mediálního ohlasu
Resort školství se v době výměny ministrů po parlamentních volbách potýkal
s několika problémy, které nový ministr zdědil po svých předchůdcích. Jednalo se
zejména o problematiku jmenování profesorů anebo financování školství jako takového,
stejně tak ale musel být vyřešen problém s tzv. nekvalifikovanými pedagogickými
pracovníky. Ač změny v požadavcích kvalifikace učitelů přinesl zákon o pedagogických
pracovnících již v průběhu roku 2004 a nekvalifikovaní pedagogové měli ze škol odejít
již v roce 2010, tehdejší vedení resortu rozhodlo o posunutí termínu na počátek roku
2015. Důvodem bylo v roce 2010 vysoké procento nekvalifikovaných pedagogů a resort
se tak oprávněně obával personálních problémů na školách. Marcel Chládek tak musel
v krátké době, zejména kvůli legislativnímu profesu, tento problém vyřešit. Mediálně se
jednalo o velmi sledovanou problematiku. Pro Marcela Chládka to byla šance nejen na
zviditelnění, ale také jednu z prvních možností dokázat své manažerské a politické
dovednosti coby ministra resortu školství. I díky tomu se v prvním měsíci stal jedním
z nejcitovanějších ministrů. V období od 29. ledna 2014, kdy byla vláda jmenována, do
28. února 2014 byl dle vyhledávání v rámci výstřižkové služby Newton Media celkový
počet zmínek o ministru Marcelu Chládkovi 666. Stal se tak po Lubomíru Zaorálkovi,
ministru zahraničí za ČSSD s 832 zmínkami, a Milanu Chovancovi, ministru vnitra
s celkovým počtem 703, třetím nejcitovanějším řadovým členem kabinetu. Stalo se tak
právě díky zmíněným tématům nekvalifikovaných pedagogických pracovníků,
jmenování profesorů a nalezení úspor v rámci resortu. Tato témata dohromady tvořila
zhruba třetinu zmínek. Obdobně si Marcel Chládek vedl i v dalším sledovaném období,
tedy celkově v prvních 100 dnech jeho činnosti v čele ministra. K výše uvedeným
tématům se přidaly další, jako státní maturity anebo problematika evropských fondů.
„Bývalý středoškolský učitel Marcel Chládek se pustil do vedení resortu s vervou sobě
vlastní. Vyřešil problém s nekvalifikovanými učiteli, a to i novelou zákona. Má za sebou
první bezproblémový maturitní ročník. Pokročily práce na zásadní vysokoškolské
novele. Zvýší se platy učitelů. Zároveň musí řešit dědictví exministra Štyse, kvůli němuž
ČR nedosáhne až na deset miliard z evropských fondů. Ministrovi školství škodí přílišná
péče o vlastní image, ale jinak je pro resort přínosem.“127 Takto hodnotil v květnu 2014
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půlroční působení Marcela Chládka server Deník.cz. Obdobně jej hodnotily také další
tituly, jako například redaktor Martin Rychlík v Lidových novinách: „Jestli se ministru
školství něco nedá upřít, je to jeho aktivita. Možná až ‚hyperaktivita’. Marcel Chládek
(ČSSD) řeší naráz plno témat, na kolegy je náročný a kritizuje je za drobná
pochybení.“128
Sám ministr Chládek svých 100 dní v čele resortu hodnotil například při bilanční
návštěvě předsedy vlády Bohuslava Sobotky.129 Na svém blogu serveru Parlamentní
listy, pak Chládek prvních 100 dní v čele resortu shrnul následovně: „Tento týden už je
to sto dní od doby, kdy byla jmenována nová vláda. Musím upřímně říct, že resort
školství, jak jsem ho za poslední tři měsíce poznal, je v horším stavu, než jsem si
myslel“… …„Prakticky denně si o sobě v médiích čtu, jaký že jsem to chrlič nápadů,
anebo že mi jde jen o to, vidět se v televizi. Snažím se prostě pracovat pro české školství
a řada mých návrhů již byla finalizována“… Poté v textu uvedl také několik bodů, které
se mu podle jeho slov podařily v čele resortu realizovat. …„Ať si o mém působení udělá
každý obrázek sám. Já jsem se svou prací spokojen a ohlasy učitelů, kteří mi píší
prakticky každý den a vyjadřují mi podporu, mi dodávají sílu pracovat pro české
školství i nadále se stejnou vervou.“130 Tento text Marcela Chládka je prakticky totožný
s oficiální vydanou tiskovou zprávou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 100
dní ministra Chládka v čele resortu.131 Podobnost je zde zejména v uvedených
argumentech, co vše se ministru Marcelu Chládkovi za uvedené období v čele resortu
podařilo. Jak tisková zpráva, tak ministrův blog nebyly nikde v médiích převzaty ani
citovány. Namísto toho se objevily texty, jako komentář Bohumila Kartouse132
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z informačního centra o vzdělávání EDUin133 v Hospodářských novinách s titulkem
Ministr mediální výchovy. „Někdy se totiž zdá, jako by mediální agenda, nastolovaná
sezónním zájmem o několik často bezvýznamných témat (první školní den, vysvědčení,
maturity, zápisy do škol nebo excesy typu napadení učitele žákem), zároveň určovala
agendu politickou. Minimálně dochází k silné synchronizaci, což je možné
dokumentovat na tématech a problémech, s nimiž Marcel Chládek přichází a jež hodlá
řešit,“ píše Bohumil Kartous.134
Komentátor Lidových novin Martin Zvěřina pak jde v hodnocení prvních 100
dní Marcela Chládka v čele resortu školství ještě dál. Ve svém komentáři s titulkem
Vládní Hujer, píše: „Ministru školství Marcelovi Chládkovi plníme jeho toužebné přání,
píšeme o něm. Opět v souvislosti s nepřeberným množstvím nápadů, kterými nás od
chvíle, kdy se ujal funkce, zásobuje. Spousta dosavadních iniciativ pana ministra byla
především legračních a tak nějak ukazovala, že nemá vlastně co na práci a schází mu
nějaká hlubší koncepce.“135
Tyto dvě mediální zmínky a rozdílnost jejich vyznění s blogem ministra Chládka
a tiskovou zprávou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, naznačují, že novináři
na jednání ministra Chládka nahlíželi zcela jinou optikou, než to činil ve svých
vyjádřeních on sám. Je také třeba uvést, že oba články, tedy jak Bohumila Kartouse ze
společnosti EDUin, tak komentátora Martina Zvěřiny, se objevují ve dvou médiích
o zcela jiné polaritě. To souvisí zejména s tehdejší častou kritikou koupě mediálního
domu MAFRA podnikatelem Andrejem Babišem, který ve vládě Bohuslava Sobotky
zastával funkci vicepremiéra a ministra financí. ČSSD velmi často upozorňovala 136 na
fakt, že média ve vlastnictví Babiše jsou k jejich aktivitám až podezřele kritické. Text
školského odborníka Bohumila Kartouse nicméně vyšel v deníku, jehož vydavatel
v době vydání patřil podnikateli Zdeňku Bakalovi, jehož média mnohdy působí jako
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protipól titulů ve vlastnictví Andreje Babiše. Přesto jsou vyjádření na adresu ministra
Marcela Chládka v mnohém totožné. Objevují se zde narážky na přílišnou mediální
aktivitu ministra ve snaze přilákat zájem novinářů. Je důležité podotknout, že těmto
výtkám ministr Chládek čelil po celou dobu svého ministerského angažmá.

5.1 Kvantitativní a kvalitativní analýza mediálních výstupů
Jak již bylo zmíněno, resort školství vydal v prvních sto dnech vlády ministra
Marcela Chládka celkem 110 tiskových zpráv137. Statisticky se tedy jednalo o 1,1
tiskovou zprávu denně včetně víkendů. Za stejnou dobu, jak již bylo rovněž zmíněno
v jedné z předchozích kapitol, proběhlo také celkem 24 tiskových konferencí, což
v průměru znamená bezmála dvě tiskové konference týdně. Pro srovnání, alespoň tedy
co se týče tiskových zpráv, tak za stejné období vydalo například Ministerstvo
zdravotnictví ČR 47 tiskových zpráv138, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 77139,
Ministerstvo vnitra ČR 96140, Ministerstvo financí ČR 57141 a Ministerstvo dopravy ČR
celkem 54142. I z tohoto stručného výčtu resortů lze usoudit, že počet tiskových zpráv,
který byl vydán za prvních 100 dní působení ministra Marcela Chládka, je
nadprůměrný.
Pokud se podíváme na obsah tiskových zpráv, které resort školství od 29. ledna
2014 do 9. května 2014 vydal, daly by se tyto rozdělit do několika kategorií a počet
vydaných tiskových zpráv ke každé z nich. V závorce procento z celkového počtu
vydaných tiskových zpráv:
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 regionální školství (mateřské, základní a střední školy) – 21 (19 %)
 vysoké školství – 7 (6,3 %)
 sport a mládež – 5 (4,5 %)
 aktivity ministra – 57 (52,1 %)
 reakce na média – 4 (3,6 %)
 ostatní (EU, aktivity organizací pod vedením MŠMT apod.) – 16 (14,5
%)
Z výčtu je patrné, že nad všemi tématy převažují aktivity ministra, což znamená
tiskové zprávy z jeho návštěv na různých akcích, gratulace sportovcům či informace
o jeho schůzkách.
Za analyzované období (29. ledna 2014 – 9. května 2014) měl Marcel Chládek
dohromady dle databáze Newton Media celkem 2288 mediálních výstupů (texty
obsahující jeho jméno a funkci) ve všech médiích včetně 465 výstupů v médiích, které
monitoruje tato práce (deníky Aha!, Blesk, Deník, E15, Haló noviny, Hospodářské
noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes, Právo, Sport a týdeníky Euro,
Reflex, Respekt a Týden).
Počet výstupů za dané časové období a jednotlivá analyzovaná média:
Deníky:
Aha! – 9 článků
Blesk – 17 článků
Deník – 48 článků (bez duplicit v regionálních mutacích)
E15 – 17 článků
Haló noviny – 38 článků
HN – 40 článků
Lidové noviny – 56 článků
Metro – 17 článků
MF Dnes – 112 článků
Právo – 78 článků
Sport – 12 článků
49

Týdeníky:
Euro – 3 článků
Reflex – 1 článků
Respekt – 6 článků
Týden – 11 článků
Jen zhruba desetina ze všech výše uvedených textů však cituje některou
z tiskových zpráv. Většinou se jedná o vyjádření ministra, případně rozhovor, jehož
zdrojem nejsou texty tiskových zpráv, ale samotný ministr. Citovanost tiskových zpráv
je minimální až zanedbatelná. Důvodem je již zmíněná snadná dostupnost ministra
prostřednictvím tiskových konferencí či osobních rozhovorů.

5.2 Specifikace úspěchů/chyb v komunikaci MŠMT
Veškerá komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou resort
v prvních 100 dnech působení nového ministra vedl, byla pevně spjata s osobou
Marcela Chládka. Osoba ministra byla hlavním kanálem veškeré komunikace, která
z resortu směrem k veřejnosti směřovala. Prakticky ihned po svém jmenování začal
hledat ve svém resortu možné úspory. První snahou v tomto smyslu bylo zablokování
odměn pro zaměstnance, které vypsal jeho předchůdce ve funkci Dalibor Štys. V textu
o tomto kroku referoval například server iDnes.cz v textu převzatém z České tiskové
kanceláře pod titulkem „Exministr Štys na odchodu rozdal odměny za miliony, Chládek
část stopnul”.143 Dále se nový ministr zaměřil na externí smlouvy v rámci resortu,
kterých bylo nalezeno zhruba tři tisíce o celkové hodnotě 90 milionů korun. Podle svých
slov nalezl Marcel Chládek ve svém resortu úspory v celkové hodnotě 350 milionů
korun. Provedený audit státních maturit pak poukázal na nezpůsobilé výdaje v hodnotě
82 milionů korun. Došlo k již zmíněnému odblokování situace se jmenováním profesorů
a návrhu řešení tzv. nekvalifikovaných pedagogů, což souviselo s novelou zákona
o pedagogických pracovnících a bylo řešeno výjimkou. Marcel Chládek rovněž otevřel
debatu ohledně právní ochrany pedagogů, a to v souvislosti s jejich velmi častým
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a mnohdy velmi agresivním napadáním ze strany žáků a studentů. Dalším problémem,
jehož řešení bylo v prvních sto dnech působení Marcela Chládka v resortu nastíněno,
byla nedostatečná kapacita mateřských škol. Řešení problému bylo naznačeno zřízením
fondů, díky nimž by mohli zřizovatelé mateřských škol, tedy zpravidla města a obce, do
tří let rozšířit stávající kapacity mateřských škol ve svém obvodu.
V legislativní rovině byly v prvních sto dnech nového ministra dokončeny práce
na novele školského zákona a pokračovaly práce také na novele zákona o vysokých
školách. Začaly rovněž legislativní práce na změně způsobu financování regionálního
školství, což je problém, který sužuje české školství již mnoho let. Pokračovaly rovněž
práce na strategických dokumentech, jako je Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
a Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Oba dokumenty jsou klíčovými
z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie na dané plánovací období a oba byly
později schváleny vládou (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 byla schválena
9. července 2014, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 prošla vládou 12.
listopadu 2014)144. Dalším strategickým dokumentem, na kterém se pracovalo v době
nástupu Marcela Chládka, byl Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020. I ten je
důležitý z hlediska finanční podpory vysokého školství z Evropské unie. Dalším
strategickým dokumentem byl Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na
období 2016–2020 a stejně tak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky na období 2015–2020 anebo Koncepce podpory rozvoje
nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. V oblasti evropských fondů
finalizoval resort pod vedením Marcela Chládka dokument k Operačnímu programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na plánovací období 2014–2020. V oblasti
sportu pak byla navýšena podpora v tzv. neinvestiční oblasti o 300 milionů korun.
Je nicméně nutné uvést, že zejména příprava strategických dokumentů byla
dlouhodobým úkolem resortu školství nehledě na to, kdo stojí v jejím čele. Ačkoliv tedy
v oficiální tiskové zprávě tyto informace resort školství uvedl, přímý vliv a dopad
nového ministra na jejich dopracování může být velmi sporný. Jinými slovy, nelze
jednoznačně určit, zda by dokumenty byly prosazeny v jiném znění v případě, že by
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resort vedl jiný ministr, včetně toho, že by byl zástupce jiné politické strany s rozdílným
rozložením v rámci politického spektra. Přesto se Marcel Chládek snažil u veřejnosti,
prostřednictvím médií, vzbudit dojem, že za přípravou strategických dokumentů stojí
jeho aktivita.

6. Závěr
Jak bylo v předešlém textu mnohokrát nastíněno, hlavním komunikačním
kanálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v prvních 100 dnech vládnutí
ministra Marcela Chládka, o kterých tato práce pojednává, byla samotná osoba ministra.
Důvodem tohoto faktu byla zejména relativně snadná dostupnost a zejména pak i ochota
ministra odpovídat na novinářské otázky, a to už ať osobně na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, anebo v rámci výjezdů a návštěv ministra, při jednáních
vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či Senátu Parlamentu ČR. Dalším zdrojem
byla účast ministra na tiskových konferencích, kterých bylo 24, tedy v průměru dvě
tiskové konference týdně. Výčet těchto věcí umožňoval novinářům citovat ministra bez
nutnosti zprostředkování vyjádření skrze tiskový odbor anebo tiskové zprávy. Vstřícnost
ministra školství Marcela Chládka byla v tomto směru vůči novinářům nadstandardní.
I z tohoto důvodu se držel na předních místech žebříčku citovanosti ministrů v médiích.
Tato mediální taktika klade na tiskový odbor ministerstva velké nároky z hlediska
organizace, a to zdaleka ne jenom u tiskových konferencí, ale také při zprostředkování
ministrovy účasti při rozhovorech, což není při časové vytíženosti člověka s takto
vysokou politickou funkcí nic snadného.
Nelze nicméně jednoznačně říct, zda je výše uvedená taktika – tedy že hlavním
komunikátorem resortu je sám ministr – správná či nikoliv. Pro novináře je podobný
přístup ministra velmi výhodný. Vědí, že mu mohou kdykoliv zavolat, protože je
připraven jim odpovědět na veškeré jejich otázky. Jedná se o ten nejrelevantnější zdroj,
na jehož vyjádření je možné postavit mediální výstup – reportáž, rozhovor či článek.
Ministr Chládek byl v tomto ohledu velmi zkušený. Komunikovat s novináři začal již
jako senátor a náměstek hejtmana Středočeského kraje v roce 2008, kdy po volbách do
krajských zastupitelstev a senátu obě tyto funkce získal. Zanedlouho poté se stal
neoficiálním stínovým ministrem školství ČSSD, později byl do této stínové funkce
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předsedou strany Bohuslavem Sobotkou přímo jmenován. V této době si vybudoval
řadu přímých kontaktů na novináře, z nichž samozřejmě mohl ve funkci ministra
profitovat, čehož si byl velmi dobře vědom. Evidentně – vzhledem k počtu tiskových
konferencí a tiskových zpráv – si uvědomoval také to, že v prvních sto dnech resortu
nehrozí příliš kritických témat. A pokud nějaké přeci jen přišlo, stále zde ještě byla
možnost, vzhledem ke krátkému času od jmenování vlády, vést k odpovědnosti bývalé
vedení resortu. Rovněž se dalo využít faktu, že bývalé vedení resortu nebylo nijak
spjato s politickým subjektem ČSSD, jehož byl ministr Chládek reprezentantem. I to je
jedna z výhod nového ministra, a totiž, že není zatížen stranickou vazbou na svého
předchůdce, tudíž by jeho kritikou nepoškozoval i vlastní stranu a její dobré jméno.
Ministr Chládek tak zpočátku ohlásil audit hospodaření bývalých vedení resortu, což je
nepochybně velmi mediálně zajímavé téma, a začal řešit problémy, které školství
dlouhodobě zatěžovaly, jako například deset let odkládaný zákon o pedagogických
pracovnících anebo zdánlivě zanedbané čerpání evropských fondů. Z tohoto pohledu
uměl Marcel Chládek přijít s takovými tématy, které byly nejen mediálně zajímavé, ale
také přínosné pro něj jako pro osobu, která nastoupila do čela resortu proto, aby zavedla
žádoucí změny či řešila problémy, kterými se jeho předchůdci nezabývali. Pravda je
ovšem taková, že si Marcel Chládek rovněž řadu témat přivlastnil a prezentoval je
veřejnosti tak, že jsou řešeny právě až díky jeho nástupu do čela resortu. V tomto
případě se jedná o již zmíněné strategické dokumenty, které byly připravovány řadu
měsíců i let před příchodem Marcela Chládka na ministerstvo školství. Četnost témat, se
kterými ministr školství ve velmi krátké době přišel, byla velmi nadstandardní. I proto si
vysloužil mnohokrát zmíněnou přezdívku chrlič nápadů, která jej provázela prakticky
po celou dobu ministerského angažmá. Čelil rovněž kritice, že nedotáhne do konce
jedno téma a již přispěchá před mikrofony s tématem dalším, či hned s několika. Cílem
této práce nebylo hodnotit faktické kroky ministra Chládka v prvních sto dnech, ač jsou
v předchozích kapitolách zmíněny, ale mediální aktivity resortu, který vedl.
Měl jsem možnost s Marcelem Chládkem řadu let spolupracovat jako jeho
mediální poradce, později také senátorský asistent a nakonec i ředitel odboru vnějších
vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Způsob jeho mediální
práce byl velmi specifický: vždy jsem na něm viděl velkou touhu po sebeprezentaci,
a to bez jakéhokoliv pejorativního nádechu. Osobně si myslím, že politik by v sobě tuto
vlastnost měl mít, protože je volen ve volbách a občané, zejména pak voliči té či oné
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strany, chtějí jeho aktivitu vidět. Marcel Chládek si byl této věci velmi dobře vědom. Při
své senátorské práci se snažil aktivně vystupovat za region a občany, za které byl
zvolen. Jednalo se o volební obvod ve Středočeském a Ústeckém kraji (Rakovnicko,
Lounsko), který má řadu specifik. Marcel Chládek se vždy snažil zjišťovat detaily
k problémům, které tento region trápí, a neváhal se s nimi jako senátor obrátit na Vládu
ČR či jej veřejně diskutovat v rámci své senátorské a zastupitelské funkce. A přesně
takto se choval i ve své ministerské funkci. Stále se totiž, jakožto bývalý pedagog,
zabýval aktivně školstvím a měl v tomto ohledu široké znalosti, a to jak praktické, tak
vyplývající z jeho veřejných funkcí. Při svých výjezdech do krajů aktivně diskutoval
s pedagogy i nepedagogy, žáky, studenty i rodiči. Jeho orientace v problematice
regionálního školství byla tedy velmi rozsáhlá, čehož jako ministr školství patřičně
využil při nastolování témat. A stejně tak se snažil obsáhnout také oblast vysokého
školství. Tyto jeho aktivity ještě posílily v době, kdy se stal stínovým ministrem
školství, a tedy faktickým vážným kandidátem na post opravdového šéfa resortu. Snažil
se obsáhnout co nejvíce informací, aby byl na tuto svou potenciální funkci co nejvíce
připraven. Součástí této jeho rešeršní činnosti byly i mediální aktivity. Snažil se budovat
vztahy s novináři, pravidelně psát články, účastnit se odborných konferencí a tiskových
konferencí k problematice školství. V rámci předvolební kampaně byl hlavním mluvčím
sociální demokracie v oblasti školství a prezentoval i program, se kterým šla strana ve
volbách v roce 2013 do voleb. Lze tedy říci, že se na funkci ministra školství aktivně
připravoval, a to ve všech směrech, která politická funkce ministra – včetně mediální
roviny věci – obsahuje. Dá se říci, že jmenováním ministrem školství si Marcel Chládek
splnil svůj profesní cíl. Po nástupu do čela resortu se začal aktivně zajímat o obsazení
tiskového odboru, kde chtěl mít profesně zdatné odborníky, kteří mu pomohou
prezentovat jeho politické, ale stejně tak i osobní cíle. Mediální stránka věci pro něj byla
při výkonu funkce ministra jednou z nejdůležitějších. I to byl důvod, proč se resort
v prvních stech dnech prezentoval desítkami tiskových zpráv a pořádal několik
tiskových konferencí týdně. Marcel Chládek se těmito svými aktivitami snažil nastavit
témata a nabízet novinářům zajímavý obsah. Tato aktivita byla z hlediska mediálních
výstupů velmi produktivní a Marcel Chládek se stal jedním z nejcitovanějších ministrů.
Negativem těchto jeho aktivit bylo označování za chrliče nápadů ze strany jak
politických odpůrců, tak novinářů.
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Tato práce měla za cíl formou případové studie toto chování vyhodnotit na
několika tištěných periodicích ukázat jeho efektivitu. Nutno podotknout, z osobní
zkušenosti, že ministr Chládek upřednostňoval při mediálních vyjádřeních televize
a rozhlas. Důvodem bylo jeho přesvědčení, že se jedná o kanál, který dokáže oslovit co
největší procento veřejnosti. S novináři z tištěných médií resort samozřejmě
komunikoval standardně také, ovšem řada textů v tištěných periodicích vznikla právě na
základě vyjádření ministra, a to jak na tiskových konferencích, tak ze živých přenosů
z nich na zpravodajském kanálu ČT24. Toto chování s sebou přinášelo určitý paradox.
Ministr Marcel Chládek touto formou sice přinášel sdělení divákům ČT24, jeho slova
však nebyla nekriticky přejímána novináři z jiných médií a sdělení se tak většinou
neobjevovala v tištěných periodicích, o kterých pojednává tato práce. Novináři z jiných
médií, než je ČT24, kteří byli na tiskových konferencích přítomni, většinou se sděleným
obsahem polemizovali, čímž byl jejich výstup ovlivněn. Na jednu stranu se tedy
ministru Chládkovi prostřednictvím živého přenosu podařilo veřejnosti – divákům
veřejnoprávního vysílání ČT24 – sdělit to, co sdělit chtěl, na straně druhé však byly jeho
návrhy podrobeny kritice, což mohlo u veřejnosti způsobit určitý názorový rozpor.
Ministr Chládek byl sice k médiím velmi otevřený, ovšem nedokázal příliš dobře
reagovat na názory novinářů, kteří podrobovali jeho návrhy kritice či jej konfrontovali
s názorem jiných odborníků, nejčastěji odborníka Občanské demokratické strany na
školství Václava Klause mladšího či odborníků z organizace EDUin, jako byl Tomáš
Feřtek anebo Bohumil Kartouz.
Když pak byly v médiích hodnoceny kroky jednotlivých ministrů po stech dnech
jejich vládnutí, nevyšel z tohoto hodnocení ministr Chládek nejlépe. Terčem kritiky
bylo nepřeberné množství témat, se kterými přišel, a rovněž podle mnohých také
přílišná péče o vlastní image. Marcel Chládek působil před novináři mile a vstřícně.
Prakticky existovalo jen několik málo zástupců médií, kterým by se odmítl vyjádřit.
Většinou měl problém s těmi, kteří byli k jeho působení v čele resortu školství
v médiích kritičtí či u něj vzbuzovali dojem, že nepracují korektně. To byl případ
zejména novinářů z MF Dnes či Lidových novin, tedy vydavatelství MAFRA, které
bylo ve vlastnictví Chládkova vládního kolegy, vicepremiéra a ministra financí Andreje
Babiše. Pro ČSSD byl tento fakt, že vicepremiér a předseda Hnutí ANO 2011 vlastní
média, vždy problémem. Dlouho po předmětném období této práce, tedy prvních 100
dnech vlády v čele s Bohuslavem Sobotkou, vedl tento fakt k prosazení zákona o střetu
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zájmů, kterému se přezdívalo „Lex Babiš“. Toto zákonné opatření vedlo k tomu, že
musel vicepremiér Andrej Babiš veškerý svůj majetek, včetně vydavatelství MAFRA,
převést do svěřeneckého fondu tak, aby již nebyl jeho vlastníkem. V době, kdy je tato
práce dokončována, tedy v květnu 2017, vyšly na světlo světa nahrávky, které
naznačovaly, že Andrej Babiš úkoloval novináře k tomu, aby, zjednodušeně řečeno,
publikovali materiály, které byly namířeny proti jeho politickým odpůrcům včetně
ČSSD. Zpětně je to důvodem, proč byli politici ČSSD, včetně ministra Marcela
Chládka, k novinářům z vydavatelství MAFRA spíše zdrženliví. Přesto všechno se
Marcel Chládek pravidelně v žebříčcích popularity, zejména pak od společnosti
SANEP, objevoval v první desítce hodnocených ministrů a jeho popularita měla
stoupající charakter, a to hned o několik procentních bodů. Tento fakt vzbuzoval
v Marcelu Chládkovi dojem, že ve své ministerské funkci koná správně.
Pokud bychom měli tuto práci uzavřít a zhodnotit, možná vydat doporučení pro
některého z budoucích ministrů, či politika s ministerskými ambicemi, vypadalo by to
následovně. První doporučení je naprosto obecné povahy, které může působit trochu
pateticky, nicméně je základem toho, aby člověk mohl aspirovat na funkci ministra,
a totiž dodržovat zásady slušného chování a vyhnout se jakýmkoliv závažným kauzám,
které jsou s politickou a stranickou působností spojeny. V tomto ohledu měl Marcel
Chládek určité rezervy již při vstupu do ministerské pozice. Předně na něj padl stín
korupční aféry bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, jehož byl
náměstkem. Ač se Marcel Chládek ničeho nezákonného v souvislosti s touto kauzou
nedopustil, u veřejnosti jej nepatrně poškodila. Ne ale tak, aby to zamezilo jeho dalšímu
působení ve vrcholné politice. Další zásadou by mělo být, že mám-li jako politik ambice
ve vrcholné politice působit a činím k tomu také aktivní kroky, musím mít stále na
paměti, že se jednou můžu stát čelním představitelem resortu, ke kterému se jako politik
vyjadřuji. S tím souvisí určitá míra odbornosti a stejně tak názorové konzistentnosti, se
kterou je potřeba počítat. Rovněž je potřeba důrazně plnit programový záměr subjektu,
za který politickou funkci vykonávám. S tímto bodem je spjata také věcnost v kritice
názorových oponentů, zejména pak z hlediska opozičních stran či stran v jiném
politickém spektru. Kritika opozice, či vládních stran, pokud v opozici jsme, je
v politice samozřejmostí. Přesto by měla být tato kritika věcná a nejlépe by měla být
vyvážena rovněž návrhem vlastního řešení. Je snadné vyjádřit se vůči politickému
oponentovi kriticky, mnohem složitější a politicky náročnější je ukázat určitou míru
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konstruktivnosti. Pokud tedy kritizujeme něčí kroky, v tomto případě úřadujícího
ministra školství, je potřeba je vyvážit vlastním řešením, náznakem toho, co bychom
dělali v situaci, pokud bychom byli sami v čele resortu. Je totiž potřeba počítat s tím, že
archivy novinářů jsou prakticky bezedné a že tak budeme se svými vyjádřeními hluboko
do minulosti jednou konfrontováni. Názorová jednotnost a konstruktivnost je něco, co
nám v této konfrontaci může nejen pomoci, ale můžeme se jí také vyhnout. I v tomto
směru se Marcel Chládek choval coby politik před svým ministerským angažmá, ať už
senátor anebo stínový ministr školství, velmi rozumně. Na post ministra resortu se
připravoval, stále usiloval s resortem udržet kontakt a zajímal se o jeho problematiku
velmi zevrubně. Na jeho kritiku vůči úřadujícím ministrům, zejména pak Josefu
Dobešovi, který v té době zastával pozici ministra, vždy následoval návrh vlastního
řešení, který byl plně v souladu s programem sociální demokracie. Marcel Chládek si
byl rovněž vědom mantinelů, ve kterých se musí pohybovat, protože ministr, ač stojí
v čele resortu, není všemocným, ale má určitá omezení, která jsou dána například
rozpočtem či dalšími aspekty resortu jako celku. Následujícím krokem, který by měl
člověk, mající ambice být ministrem, dodržovat, je určitá míra tolerance vůči
úřadujícímu ministrovi. Nejhorší, čeho se politik v čele resortu může dopustit, je
tvrzení, že za bývalého vedení bylo vše špatně a uděláme to jinak. To vnáší dovnitř
resortu obrovský zmatek a z toho plynoucí nepopularitu vůči úřadujícímu ministrovi,
který si takto počíná. Člověk v pozici ministra školství (ale stejně tak i v jiném resortu)
si musí být stále vědom toho, že lidé, kteří v resortu působí, tedy v tomto případě
pedagogové, jsou většinou velmi početnou skupinou s prakticky velkým vlivem na
osoby, které může ovlivnit, tedy na žáky, studenty, jejich rodiče, kteří tvoří obrovský
potenciál z hlediska volebních preferencí té či oné strany. Pokud je nicméně v resortu
zmatek, lze očekávat, že tato skupina nebude při volbách k ministrovi, který zmatek
přinesl, příliš vstřícná a raději bude volit alternativu. Rovněž si takto politik zbytečně
znepřátelí bývalé vedení resortu, které je většinou ze strany novinářů hojně využíváno,
při kritice kroků úřadujícího ministra. Politik si tak vlastně vytvoří kritika, který má do
resortu díky své zkušenosti velmi dobrý vhled a problematice většinou velmi dobře
rozumí. Marcel Chládek si v tomto ohledu počínal rovněž velmi rozumně. S bývalým
ministrem Dobešem (pokud nepočítáme ministra Dalibora Štyse, který byl součástí
úřednického – nepolitického kabinetu) hovořil a často veřejně tvrdil, že ne vše, co
udělal, bylo špatně. Byly samozřejmě momenty, kdy kroky bývalého vedení resortu
podrobil kritice, nicméně bylo to v rámci názorové konzistentnosti a programu, za který
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v politice působil. Co bylo ze strany Marcela Chládka nerozumné, byla snaha ukázat, že
jako ministr školství opravdu pracuje ve prospěch resortu a nezakrývá oči před žádným
problémem. Tedy jinými slovy tak, že bývalí ministři nic moc neudělali, ale teď je
v křesle ministra on, který se se všemi problémy ve školství vypořádá. To byl důvod,
proč přišel s bezpočtem témat a nápadů, jak resort uchopit a jak v něm udělat potřebné
změny. Počet témat však působil velmi nedůvěryhodně. Rovněž prakticky bleskové
plnění programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy, o kterých se v této práci také
hovořilo, nepůsobilo věrohodně. Programové prohlášení a koaliční smlouva se netýká
pouze začátku mandátu, natož prvního sta dní, ale celého čtyřletého období. Marcel
Chládek se snažil vzbudit u veřejnosti a u novinářů dojem, že chce začít pracovat na
všem najednou, za což si ale vysloužil právě přízvisko chrlič nápadů, protože
novinářům, kteří jeho kroky podrobovali kritice, bylo jasné, že nelze v takto krátkém
horizontu obsáhnout takovou šíři problémů, jakou si Marcel Chládek vytyčil. To vše
jeho osobu u novinářů, tedy zprostředkovatelů informací pro veřejnost, činilo
nedůvěryhodnou.
Posledním krokem, který je podle mého názoru potřeba respektovat, je otevřená
debata s politickými odpůrci, schopnost argumentovat vlastní kroky a snažit se
protistranu do určité míry zapojit do činnosti na bázi vnitropolitické debaty napříč
spektrem. Samozřejmě to musí mít určitou míru a zachovávat konzistentnost názorů
a stranického programu. Přesto však není od věci čas od času kritice naslouchat, pozvat
odpůrce ke společnému jednání a nalézt řešení, které by bylo ve prospěch resortu.
Takové chování vede podle mého názoru k tomu, že je politik vnímán jako
konstruktivní, naslouchá cizím názorům a snaží se je ve své práci využít. Toto je pak
spíše otázkou osobnostních vlastností toho daného politika – ministra. Marcelu
Chládkovi byla často vytýkána až přílišná starost o vlastní image, a tedy to, že se snažil
vše prezentovat tak, že právě on je ten klíčový řešitel problémů ve školství.
Stát se ministrem je pro mnohé politiky metou, kterou chtějí dosáhnout. Pokud
jim to stranická hierarchie dovolí, je potřeba respektovat výše uvedená pravidla
a zejména působit důvěryhodně a seriózně. Jen tak si člověk vybuduje potřebný respekt
jak u veřejnosti, včetně té resortní, tak u politické konkurence. Nejhorší, co se může
politikovi stát, je, že se stane nedůvěryhodným a že budou jeho kroky zpochybňovány.
Určitě netvrdím, že právě toto se Marcelu Chládkovi stalo osudným, ale byla to jedna
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z věcí, kterými si ve svém politickém životě příliš nepomohl, ač – řečeno s určitou
mírou nadhledu – měl dobře našlápnuto.
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Summary
The main communication channel of the Ministry of Education, Youth and
Sports of the Czech Republic in the first 100 days of the government of Minister Marcel
Chládek, which this thesis is dealing with, was the minister himself. The reason for that
was the ease of his accessibility and especially his willingness to answer questions from
journalists. The publicity of the Minister of Education Marcel Chládek was above the
standard. However, it cannot be clearly answered whether the above-mentioned tactic
was correct or not. Being a minister is the goal politicians want to achieve. The worst
thing the politician can do is to become untrustworthy. In the first hundred days in his
position, Minister Marcel Chládek came up with a huge number of ideas. He became
untrustworthy for journalists and thus for the public, who received their messages
because of it. He wanted to solve a lot of the problems in education and sport in a rather
short time. But they were only his promises without being fulfilled. Even though he had
a good start, huge number of ideas and the inadequate solution of the problems was the
reason, why he lost the public trust.

This work tries to give some advices to those politicians who have ministerial
ambitions and also try to specify how they should act in their political role to achieve
the goal to be a minister. This case study of the Ministry of Education, Youth and Sports
is trying to clarify where the resort made mistakes in communication and public
relations. This thesis is also based on the real experience of its author who was the head
of the Press department of Ministry of Education, Youth and Sport in a time of Minister
Marcel Chládek.
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