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Úvod 

 
Zahraniční politika "všech azimutů" v agendě Miloše Zemana vnímám jako 

téma velice aktuální, neboť Miloš Zeman i nadále pokračuje ve funkci prezidenta 

republiky a bude tak činit i v následujících letech. Proto je dle mého názoru ideální 

příleţitost k tomu, pokusit se analyzovat, jakým způsobem onu (jím samotným často 

zmiňovanou) politiku „všech azimutů“ naplňuje, respektive jakým způsobem ji 

aplikuje ve svých projevech. Budu se totiţ snaţit ověřit svůj předpoklad, pramenící z 

mnoţství načtené literatury, ţe Miloš Zeman se ve svých projevech věnuje některým 

zemím výrazně častěji, neţ jiným přičemţ i konkrétní témata se více objevují u 

specifických zemí častěji neţ u jiných. 

Toto téma zaloţím na dostupných výstupech prezidenta Zemana a budu 

zkoumat, jak často a o jakých tématech se vyjadřuje o současných důleţitých hráčích 

na mezinárodním poli (USA, Rusko, Čína). Bude se tedy jednat o a) kvantitativní 

zhodnocení výroků (uţití analytického softwaru ATLAS.ti) a b) následné tematické 

kategorizování těchto výroků (zda se vztahují k ekonomické, bezpečnostní, či jiné 

problematice). 

V první části práce se budu věnovat vymezení pojmů, které jsou klíčové pro 

uchopení tématu. Bude se zejména jednat o představení oficiálních postojů ČR, co se 

zahraniční politiky týče, přičemţ tyto postoje následně vyuţiji jakoţto kategorie při 

kvalitativním zařazování výroků. Zároveň v této části představím metodu, jakou budu 

zkoumat konkrétní výstupy Miloše Zemana. Na základě dostupné literatury jsem se 

rozhodl pro obsahovou analýzu, která umoţňuje i přes svou jednoduchost získat 

přínosná empirická a i (relativně) objektivní data. I zde je ale klíčové jasně definovat 

jakým způsobem k obsahové analýze přistupuji, a to s ohledem na charakter mého 

tématu.  

Ve druhé části bych se jiţ chtěl zabývat analýzou konkrétních výstupů Miloše 

Zemana. Bude se jednat o oficiální výstupy v rámci jeho úřadu, přičemţ v tomto 

případě jsem zvolil jako hlavní zdroj oficiální stránky prezidenta republiky. Vzhledem 

k rozsahu mé práce se nebudu moci zaměřit na veškeré moţné aktéry na mezinárodní 
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scéně, a proto se zaměřím na tři konkrétní státy a to USA, Rusko a Čínu. Tyto země 

jsem vybral na základě předpokladu, ţe rétorika Miloše Zemana se můţe vůči nim 

značně lišit kvůli rozličným důvodům a kontextu (sankce uvalené na Rusko, Čína jako 

potenciální obchodní partner, USA jako ideově blízký spojenec). Svoji práci omezím 

na dva konkrétní roky a to 2014 a 2015. Je samozřejmé, ţe zcela ideální by bylo 

zanalyzovat celé první funkční období Miloše Zemana, nicméně vzhledem k rozsahu 

mé práce, bylo nutné zkoumané období zúţit, a proto jsem vybral roky, během kterých 

navštívil osobně Miloš Zeman zkoumané země přinejmenším jednou, a proto lze 

předpokládat, ţe v tomto období lze nalézt dostatečné mnoţství relevantních dat 

V závěru se budu věnovat zhodnocení zjištěných dat, na základě kterých, se 

pokusím ověřit předpoklad, ţe se Miloš Zeman věnuje všestranné zahraniční politice a 

to s ohledem na témata, která se se zkoumanými zeměmi váţí (viz výše). Cílem práce 

je zanalyzovat za pomocí obsahové analýzy vybrané výroky Miloše Zemana v letech 

2014 a 2015 vůči současným významným aktérům na mezinárodní scéně (USA, 

Ruská federace a Čínská lidová republika) a pokusit se tak odpovědět na otázku, zda 

se (v tématech zahraniční politiky) věnuje u kaţdé země specifickým tématům, či vůči 

nim vede obdobně všestrannou a tematicky vyrovnanou agendu. 

1 Teoretická část 

1.1 Oblasti zájmu zahraniční politiky ČR 

 

Zahraniční politiku lze definovat mnohými způsoby, většina jiţ existujících 

definic se však shoduje na tom, ţe se jedná o soubor nástrojů, které aplikuje jeden stát 

vůči druhému (Dinesh 2016). 

Zahraniční politika České republiky je tvořena třemi hlavními aktéry. Těmito 

aktéry jsou Parlament České republiky, vláda a prezident České republiky. Parlament 

České republiky má moc zejména utvářet legislativní půdorys české zahraniční 

politiky. Také má pravomoc schvalovat mezinárodní smlouvy, vyhlašuje válečný stav, 

vysílá ozbrojené síly ČR do zahraničí, popřípadě rozhoduje o pobytu cizích 

ozbrojených sil na našem území. V neposlední řadě pak disponuje Poslanecká 
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sněmovna Parlamentu poměrně účinným nástrojem, jak (v obecné rovině) ovlivňovat 

vládu, jelikoţ schvaluje rozpočet ČR a tedy i objem financí určený pro Ministerstvo 

zahraničních věcí (Kořan 2013: 9-10). 

Prezident České republiky, jakoţto hlava státu, má právo reprezentovat stát 

navenek. To mu umoţňuje sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, přičemţ 

v praxi se na vyjednávání smluv podílí zejména vláda popřípadě konkrétní 

ministerstva, načeţ prezident tyto smlouvy následně ratifikuje. Další významnou 

funkcí prezidenta republiky je přijímání a odvolávání vedoucích zastupitelských misí. 

Přijímání vedoucích zastupitelských misí probíhá na základě doporučení vlády, dle 

návrhu Ministerstva zahraničních věcí. Ačkoli častému předpokladu, ţe prezident má 

zejména reprezentativní a formální funkci, mnohdy se prokázalo, ţe prezident má 

významné ústavní pravomoci, které můţe vyuţít pro ovlivnění vládní zahraniční 

politiky (Kořan 2013: 12-13). 

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a zodpovídá se Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR. Má na starosti formulaci a výkon veškerých politik a tedy i 

politiku zahraniční. Vláda do zahraniční politiky zasahuje zejména ve formě 

provádění diplomacie premiéra a ostatních členů vlády. Vláda také jedná o 

zahraničních výjezdech prezidenta, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí a 

následně je i schvaluje. Na těchto jednáních také řeší financování těchto výjezdů, které 

jsou většinou financovány z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo 

zahraničních věcí je pro fungování zahraniční politiky velice důleţité, neboť ministr 

zahraničích věcí předkládá návrhy pracovních i oficiálních návštěv zahraničních 

činitelů v ČR. Ministerstvo zahraničních věcí je také zodpovědné za kaţdou 

mezinárodní smlouvu a i díky tomu je tak hlavním aktérem ve vytváření, řízení a 

koordinaci zahraniční politiky ČR (Kořan 2013: 13-21). 

Na základě uvedených vztahů mezi hlavními aktéry české zahraniční politiky 

jsem došel k závěru, ţe velmi významným je pro směřování české zahraniční politiky 

ČR Ministerstvo zahraničních věcí, které v roce 2015 vydalo Koncepci zahraniční 

politiky ČR, která byla i schválena Vládou ČR, přičemţ tento dokument vnímám jako 

stěţejní, pokud mám hodnotit směřování aktéra, co se zahraniční politiky týče. 
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 Pokud se podíváme na Koncepci zahraniční politiky ČR, tak oficiálním 

postojem České republiky je snaha o propojení domácích zájmů s mezinárodním 

prostředím. Toho chce dosáhnout zejména aktivním působením v mezinárodním 

prostoru takovým způsobem, aby vytvářela nové příleţitosti pro soukromé i veřejné 

domácí subjekty. Mezi dlouhodobé nástroje, jak tohoto dosáhnout řadí působení 

v Evropské unii, NATO, OSN, OBSE a dalších multilaterálních zřízeních, od kterých 

si slibuje podporu v otázkách zejména ekonomiky a bezpečnosti. Hlavní témata české 

zahraniční politiky se týkají bezpečnosti, prosperity a rozvoje, ochrany lidských práv a 

dobrého jména v zahraničí (MZV ČR 2015). 

a) Bezpečnost 

 

Jako ústřední dokument definující přístup a vnímání bezpečnosti v ČR slouţí 

Bezpečnostní strategie České republiky (MZV ČR 2015b). Hlavní úkol tohoto 

dokumentu spočívá ve vymezení atributů, jakým MZV předjímá současnou 

situaci ve světě a obsahuje i postoje státu, vůči obecným i konkrétním 

bezpečnostním otázkám, které se jej týkají. Jako hlavní nástroj zajištění obrany 

státu, je jednoznačně vnímán systém kolektivní obrany NATO. Česká 

republika se také aktivně podílí na operacích, které pomáhají zmírňovat 

následky krizových situací v zahraničí, přičemţ se také aktivně angaţuje ve 

vyjednávání o odzbrojování. 

 

V posledních letech se Česká republika také pokouší o diverzifikaci dodávek 

strategických surovin, jelikoţ je značně závislá na dodávkách z východní 

Evropy (zejména Rusku) a tedy vystavuje se potenciálnímu bezpečnostnímu 

riziku. ČR se také podílí na boji proti terorismu a organizovaného zločinu, 

přičemţ pracuje na vyjednávání nových mezinárodněprávních závazků (MZV 

ČR 2015b). 

 

b) Prosperita a rozvoj 

 

MZV vnímá zahraniční politiku jako příleţitost ke zlepšení materiálních 
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podmínek a tedy i obecné kvality ţivota českých občanů. Jako hlavní nástroje 

podpory prosperity a udrţitelného rozvoje označuje členství v EU (společná 

obchodní politika, politika ochrany ţivotního prostředí,…). Dalším nástrojem 

je pak ekonomická diplomacie, která má zaručit vytváření ekonomických 

kontaktů nejen přímo v oblasti obchodu (sluţby a zboţí), ale také v oblasti 

investic, rozvojové spolupráce a podpoře cestovního ruchu. Ekonomická 

diplomacie se soustředí zejména na mimoevropské oblasti, které se projevují 

značným ekonomickým růstem (MZV ČR 2015a). 

 

c) Lidská práva 

 

MZV si klade za cíl své zahraniční politiky podporovat lidskou důstojnost a 

lidská práva, neboť předpokládá, ţe dodrţování těchto hodnot značně přispívá 

k všeobecné bezpečnosti (zabraňuje vzniku regionálních konfliktů, terorismu, 

či nekontrolované migrace). Za hlavní nástroje této zahraniční politiky 

označuje humanitární pomoc (spolupráce zejména s OSN) a podporu zvláště 

zranitelných a marginalizovaných skupin. Česká republika se také angaţuje 

v oblasti mezinárodního soudnictví a to v rámci Mezinárodního trestního 

soudu, kde usiluje o trestání např. pachatelů válečných zločinů, genocidy či 

zločinů proti lidskosti (MZV ČR 2015a). 

 

d) Dobré jméno v zahraničí 

 

MZV se snaţí aktivně prosazovat jméno/značku (branding) České republiky 

v zahraničí a to vţdy s ohledem na danou lokalitu (kaţdá země je kulturně, 

historicky či demograficky specifická). Hlavními nástroji této zahraniční 

politiky jsou např. orgány státní správy, speciální agentury, Česká centra či 

agentury CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest. Cílem je šířit dobré jméno 

České republiky v zahraničí (MZV ČR 2015a). 

1.2 Teritoriální zaměření české zahraniční politiky 
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MZV povaţuje za nejvýznamnější prostor pro zahraniční vztahy zejména 

euroatlantický prostor, který povaţuje za „prostor sdílených hodnot, s jehoţ členy ČR 

pojí přátelské vztahy včetně sdílené bezpečnosti“ (MZV ČR 2015a). Koncepce 

zahraniční politiky ČR se věnuje všem regionům světa (a zejména pak 

euroatlantickému prostoru) já se nicméně nyní zaměřím hlavně na její vnímání aktérů, 

významných pro moji práci a tedy USA, Rusko a Čínu. 

a) USA 

 

MZV vnímá Spojené státy americké, jakoţto hlavního garanta euroatlantické 

bezpečnosti. Hlavní témata pro spolupráci se týkají oblastí vědy a výzkumu, 

obrany, ekonomiky ale i lidskoprávních. V oblasti obchodu se Česká republika 

chce podílet na podpoře dalšího prohlubování ekonomických vztahů mez USA 

a EU, přičemţ ale bude klást důraz na dodrţování evropských standardů 

v oblasti sociální, environmentální i spotřebitelské. Další témata pak sestávají 

z globálních otázek jako například změna klimatu, mezinárodní terorismus či 

ekonomické regulace (MZV ČR 2015a). 

 

b) Ruská federace  

 

Rusko je MZV vnímáno jako stát, který značně destabilizuje evropskou 

bezpečnost, nicméně napříč tomu jej jakoţto stálého člena OSN vnímá jako 

významného aktéra na mezinárodní scéně, se kterým je nutno udrţovat 

spolupráci zejména kvůli jeho vlivu na řešení otázek mezinárodního 

charakteru. Zároveň MZV vnímá Rusko jako významného ekonomického i 

politického partnera a proto se bude snaţit o překonání současných problémů a 

rozvíjet partnerské vztahy (MZV ČR 2015). 

 

c) Čínská lidová republika 

 

MZV vnímá Čínskou lidovou republiku jakoţto jednu z největších ekonomik 

světa a důleţitého aktéra při řešení otázek globálního rázu. Současné snahy ze 
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strany MZV budou sestávat zejména z navázání pravidelného politického 

dialogu, přičemţ za hlavní témata si vytyčila oblasti jako je ekonomika, 

zdravotnictví, věda a výzkum, kultura a lidská práva. Jako klíč k těmto 

vyjednáváním chce MZV vyuţít zejména jiţ existující bilaterální vztahy také 

partnerství mezi EU a Čínskou lidovou republikou (MZV ČR 2015). 

1.3 Metoda výzkumu 

 

 Před tím, neţ se vůbec započít samotnou analýzu, je třeba si určit, jakou 

metodu výzkumu zvolíme. Vhodnost pouţití metody jiţ přirozeně vyplývá ze zadání 

našeho tématu či výzkumné otázky. Faktory pro volbu metody také mohou být např. 

čas, cíl výzkumu, dostupná data, zdroje, atd. (Černý 2018). Pro mé potřeby budou 

například nároky na metodu následující: moţnost kvantitativního měření, kategorizace 

dat, moţnost ověření velkého mnoţství dat, přičemţ tato data pak například graficky 

znázornit v grafech. V této kapitole, tedy uvedu dva příklady metod, které jsem 

původně zvaţoval, ale nakonec se je (z uvedených důvodů) pro svůj výzkum vyuţít 

nerozhodl. 

1.3.1 Kritická diskurzivní analýza 

 

Vzhledem k tomu, ţe se zabývám analýzou konkrétních výroků významného 

politika a jejich kvalitativnímu kategorizování, tak se jsem se nejdříve přikláněl (na 

základě odborné literatury) k pouţití kritické diskurzivní analýzy, která umoţňuje 

analýzu textů na základě jazyka a jeho vztahu ke světu a také umoţňuje identifikovat 

skryté skutečnosti z mnoţství dat. Fairclough ji popisuje jako teoretickou perspektivu 

na jazyk a to včetně jeho vizuálních projevů (řeč těla), přičemţ tuto metodu označuje 

za mezidisciplinární a tedy, ţe její vývoj se přímo neváţe k jedné konkrétní teorii či 

metodě. (Fairclough 2001: 121 – 124) 

 Dijk poukazuje na její potenciál v akademické sféře a také její sociální 

zodpovědnost, jelikoţ se často pouţívá u témat, týkajících se marginálních sociálních 

skupin a také pro kritickou analýzu skupin, které naopak zneuţívají svoji moc na úkor 

těchto skupin. Právě z toho důvodu je důleţité, aby kritická diskurzivní analýza byla 
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prováděna precizně a důkladně. Také zmiňuje její výhodu v její kritické sebe-reflexi, 

která podporuje relevanci jejího pouţití. (Dijk 2001: 95 – 99) 

Její praktické pouţití pak spočívá v: 

1) Soustředění na sociální problém vykazující sémiotické aspekty 

2) Identifikaci problémů, které má analýza pomoci překonat. 

3) Zváţit jakým způsobem problém zapadá do sociálního kontextu 

4) Identifikaci moţných způsobů překonání problému 

5) Zpětné kritické reflexi na analýzu 

(Fairclough 2001: 125) 

1.3.2 Tematická analýza 

 

 Dalším způsobem, který lze aplikovat pro účely analýzy textu, je tematická 

analýza. Jedná se o jeden z nejpouţívanějších přístupů ke kvalitativnímu výzkumu, 

který se věnuje jak zjevným, tak i skrytým myšlenkám ve zkoumaných datech 

(zejména v textové podobě) a snaţí se zachycovat souvislosti mezi těmito daty. Guest 

poukazuje zejména na její výhodu interpretování sloţitých textových souborů. 

Nicméně nepomíjí její nevýhodu, která spočívá v poměrně náročném procesu 

kódování, které je nutné provádět zodpovědně pro zachování reliability výzkumu 

(Guest 2012: 8-10). 

Její moţná aplikace se pak provádí tímto způsobem:  

1) Sběr dat 

Data můţeme získat například observačním výzkumem, přepisem obsahů videí, z 

historických pramenů, dotazníkových šetření či přepisy obsahů audio nahrávek. 

2) Kódování dat 

Výzkumník pak musí vytvořit tzv. „otevřené kódy“, které mají za úkol interpretovat 

opakující se vzorce ve zkoumaném mnoţství dat. Tyto kódy mohou být ve formě 
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např. konkrétních slov, obrázků nebo i celých pojmů. Určení kódů závisí čistě na 

výzkumníkovi a obecně platí, ţe čím vhodněji zvolený kód, tím se zvyšuje relevance 

výzkumu. Tento krok z velké části závisí na zkušenostech výzkumníka, popřípadě 

kódovačů, kteří asistují u větších výzkumů. 

3) Ověření kódu 

Spočívá v případném kódování stejného obsahu více lidmi, aby se zachovala 

relevantnost a reliabilita výzkumu (není to však pro výzkum bezpodmínečně nutné). 

4) Definování témat  

Z kódovacích záznamů výzkumník definuje témata a podtémata. Ta vycházejí 

z výzkumu samotného (např. opakování konkrétních výrazů, témat diskuze, či 

projevu) nebo z výzkumníkových předpokladů. 

5) Sjednocení informací 

Výzkumník dokončí pojmenování kaţdého tématu, přičemţ kaţdé téma doplní o citaci 

z původního textu pro lepší orientaci pro případného čtenáře. 

(Komori 2013) 

1.3.3 Kritika metodologie 

 

Důvod, proč jsem se odklonil od kritické diskurzivní analýzy, spočívá 

v samotném charakteru mého tématu. Mým hlavním cílem je ověřit velké mnoţství 

empirických dat, coţ tato metoda přímo neposkytuje, jelikoţ se soustředí spíše na 

menší vzorek dat a jeho podrobnější analýzu. Také pro mé účely nebyl příliš důleţitý 

sociální kontext tématu či rétorika prezidenta a bylo by tedy irelevantní se těmito 

faktory zabývat. 

Tematická analýza je do velké míry podobná obsahové analýze a někteří 

výzkumníci je mnohdy označují za navzájem takřka neodlišitelné. Jediný rozdíl, který 

se v zásadě uvádí, je kvantitativní část, o kterou tematická analýza rozšířena není 

(Komori 2013). Z toho důvodu jsem se rozhodl tematickou analýzu nevyuţít, jelikoţ 

mým cílem je mimo kvalitativní analýzy výroků, také četnost výskytu výrazů, coţ má 
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za úkol poukázat na to, zda se Miloš Zeman vyjadřuje a některých ze zkoumaných 

zemí výrazně častěji.  

1.3.4 Obsahová analýza 

 

Vzhledem k rázu mé bakalářské práce jsem se tedy nakonec rozhodl pro 

obsahovou analýzu. Její hlavní výhoda spočívá zejména v její relativní jednoduchosti, 

přičemţ si ale zachovává i značný exaktní ráz (obzvláště, co se týče její kvantitativní 

části) (Scherer 2004: 29-30). Jedná se také o metodu, která je jiţ značně probádána a 

je jednou z nejstarších nerozšířenějších metod. Dle Hájka by měla být obsahová 

analýza „objektivní, systematická a vztahovat se k obsahu komunikace nezávisle na 

její formě.“ (Hájek 2014: 57). Je důleţité zmínit, ţe Hájek označuje objektivitu 

jakoţto něco, co není u obsahové analýzy zcela jednoznačné a samozřejmé. Dále pak 

definuje obsahovou analýzu takto: „Obsahová analýza je výzkumná technika pro 

vytváření replikovatelných a validních úsudků z textů (nebo jiných smysluplných 

věcí) na kontexty vytváření jejich obsahů.“ (Hájek 2014: 111) 

Pro obsahovou analýzu jsou také důleţité termíny reliabilita a validita 

výzkumu. Reliabilní metoda je taková, která při kaţdém měření přináší stejné 

výsledky bez ohledu na výzkumníka. Reliabilitu výzkumu tak můţeme ověřit 

pouţitím dvou různých nástrojů pro stejný vzorek dat (například uţití dvou různých 

programů pro analýzu dat či na stejném problému nechat pracovat více výzkumníků). 

Validita výzkumu je ovlivněna tím, zda se výzkum například drţí svého původního 

záměru (jak metodicky, tak tematicky) (Trampota – Vojtěchovská 2010: 21). 

Průběh samotného výzkumu 

Samotný výzkum se skládá z několika částí. Scherer je rozděluje takto: 1) 

výzkumné téma 2) operacionalizace 3) plánování a organizace 3) přípravná a 

ověřovací fáze 4) sběr dat 5) vyhodnocení. Je důleţité zmínit, ţe jednotlivé části na 

sebe často nenavazují chronologicky. Můţe se totiţ stát, ţe se například v ověřovací 

fázi ukáţe, ţe je potřeba upravit operacionalizaci či při samotném závěrečném 
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vyhodnocení je nutné ještě provést dodatečná šetření nově objevených témat (Scherer 

2004: 31). 

1) Výzkumné téma  

Hlavní problematika obsahové analýzy spočívá v tom, zda je pro naše téma 

vůbec vhodná. Obsahová analýza je totiţ pouţitelná pro některá témata více (politické 

poradenství, zkoumání mediálního systému atd.) a pro jiná méně. Proto je třeba se 

nejdříve s tématem seznámit (zejména četba odborné literatury) a aţ na základě toho 

se rozhodnout pro vhodnou metodu analýzy (Scherer 2004: 32). Vhodnost uţití 

metody závisí na mnoha aspektech, ať uţ je to například charakter našeho tématu 

(myšleno cíl našeho výzkumu), forma zkoumaných dat (například jinou metodou 

budeme pravděpodobně zkoumat videozáznam výstupu politika, neţ při zkoumání 

jeho autobiografie) anebo také velikost zkoumaného vzorku (při větším mnoţství 

textu se například můţeme spíše uchýlit k pouţití strojové metody analýzy, neţ lidské, 

která je taktéţ pouţitelná, nicméně je značně časově náročná) (Hájek 2014: 57). 

Jakmile se dostatečně seznámíme s naším tématem a rozhodneme se pro uţití 

obsahové analýzy, je nutné si jasně vymezit pojmy v něm obsaţené. Tato část, je pro 

výzkum velmi důleţitá, protoţe jasně definuje to, jakým způsobem zadané téma 

chápeme. (Scherer 2004: 33) 

2) Operacionalizace 

Operacionalizace spočívá v několika elementárních bodech, kterými si určíme 

mantinely našeho výzkumu. a) Jaká média budeme studovat b) Jaký obsah z těchto 

médií budeme studovat c) Časové období d) Specifikace obsahových jednotek 

a) To jaká média budeme studovat, přímo vychází z charakteru našeho tématu. 

Například v případě mého tématu, nebude vhodné pouţívat mediální sdělení, ve 

kterých nemluvil přímo prezident Zeman popřípadě ani ta, ve kterých se nezmiňuje o 

ţádné ze tří zemí (USA, Rusko, Čína), vůči kterým chci jeho rétoriku zkoumat. 

(Scherer 2004: 35) 
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b) Obsah médií, která budeme zkoumat je přímo závislý na jiţ nastíněné problematice. 

Je totiţ nutné si vymezit, která prohlášení jsou pro můj výzkum důleţitá a která nikoli. 

Pokud je mým záměrem zkoumat zahraniční politiku vůči konkrétním subjektům 

nebudu tedy zahrnovat do výzkumu projevy týkající se domácí politiky (Scherer 2004: 

35-36). 

c) Časové období je důleţité si opět vymezit zejména na základě typu našeho tématu. 

Pokud zkoumám zahraniční politiku, je adekvátní ji studovat v nějakém delším 

časovém horizontu, nicméně nesmím opět opomíjet své limitované zdroje a proto je 

nutné docílit kompromisu mezi těmito dvěma aspekty tak, aby nebyla ohroţena 

reliabilita a validita výzkumu. (Scherer 2004: 35-36) 

d) Specifikace obsahových jednotek spočívá v bliţším určení zkoumání našeho 

materiálu. Je nutné si vymezit tzv. kódovací jednotku, ta musí být jasně definována, 

nicméně je vhodné ji určit jednoduše a uchopitelně. Například pro mé účely bude 

kódovací jednotka odstavec, přičemţ je budu extrahovat z projevů Miloše Zemana. Za 

projev lze povaţovat jakýkoli (veřejný) mluvený výstup v rámci výkonu funkce 

prezidenta republiky. Následně je pak naším úkolem vyhledávat v těchto kódovacích 

jednotkách konkrétní výrazy (slova), přičemţ tyto výrazy volíme na základě naší 

výzkumné otázky (Scherer 2004: 38). 

3) Plánování a organizace  

Vzhledem k tomu, ţe je naše analýza většinou předem časově i finančně 

(pokud vůbec nějaké finanční prostředky máme) omezena, je nutné provést zkušební 

kódování, abychom zjistili, jak dlouho nám přibliţně bude trvat celková analýza. Toho 

docílíme tím, ţe například vyzkoušíme, kolik materiálu jsme schopni zanalyzovat za 

jednu hodinu. Na základě toho pak zjistíme, kolik času budeme potřebovat přibliţně 

pro celou analýzu.  

V této části také dochází k určení potřeby asistentů (tzv. kódovači), kteří mají 

za úkol pomoci s analýzou u rozsáhlejších témat. Velkou výhodou je (v případě, ţe 

důkladně zacvičíme jednotlivé asistenty), ţe značně podpoří objektivitu našeho 

výzkumu, nicméně je důleţité, aby všichni postupovali dle předem daných postupů a 
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před samotným „čistým“ výzkumem, je nutné, aby proběhla analýza „nanečisto“ na 

menším datovém vzorku, aby se ověřilo, ţe všichni přistupují ke kódování stejným 

způsobem a nebudou tedy vznikat neţádoucí odchylky (Scherer 2004: 44-45). 

4) Sběr dat 

 Samotný sběr dat by se měl zaznamenávat dle předem určených atributů do tzv. 

záznamového archu. Ten musí být vytvořen tak, aby byl dostatečně přehledný a aby se 

s ním v později dalo snadno pracovat. Záznamový arch například bude obsahovat 

identifikaci kódovače, o jaký konkrétní projev se jedná, datum, kdy byl projev 

zveřejněn a téma, kterého se výrok týkal. Je samozřejmé, ţe musíme provádět ověření 

správnosti zanesení zjištěných dat. Pokud nalezneme chybu, je potřeba se na základě 

záznamových archů vrátit k danému materiálu a provést analýzu znovu (Scherer 2004: 

45-46).   

 V mém případě získám vzorek zkoumaných dat tak, ţe nashromáţdím veškerá 

prohlášení Miloše Zemana z let 2014 a 2015 (z oficiálních stránek prezidenta 

republiky hrad.cz) a ty následně za pomocí programu Atlas.ti podrobím textové 

analýze, kdy budu hledat konkrétní výrazy (slova, jejichţ soubor uvádím v praktické 

části mé práce) ve všech těchto projevech. Ve chvíli, kdy se objeví hledaný výraz, 

izoluji kódovací jednotku (odstavec), ve kterém se nachází a následně jej celý uvedu 

(pro zachování kontextu a moţné zpětné kontrole), přičemţ v něm vhodně zvýrazním 

nalezené výrazy. Poté se budu věnovat kvalitativnímu vyhodnocení kódovacích 

jednotek, coţ spočívá v jejich kategorizaci na základě kontextu. Toto vyhodnocení se 

bude řídit z velké části výzkumníkovou (tedy mojí) intuicí, která vychází 

z důkladného (a opakovaného) čtení kódovacích jednotek, přičemţ bude důleţité se 

striktně drţet kategorií, které jsem zaloţil na Koncepci zahraniční politiky ČR (viz 

výše). 

5) Vyhodnocení  

Pro vyhodnocení dat se v ideálním případě pouţívá zejména analytický 

software, který je schopen analyzovat velké mnoţství informací. Samotné převedení 

do čitelné a smysluplné podoby je pak do velké míry na výzkumníkovi, který pak i 
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kromě samotného vyhodnocení výzkumu vypracovává interpretaci těchto dat (Scherer 

2004: 48-50). 

2 Praktická část 

 

2.1 Výzkumné téma 

 

V této části se hodlám jiţ zabývat praktickým uţitím poznatků, které jsem 

uvedl v teoretické části. Nejprve se budu věnovat aplikování jednotlivých bodů 

obsahové analýzy na mé téma.  

Mým úkolem je zanalyzovat výroky prezidenta Miloše Zemana za roky 2014 a 

2015, přičemţ chci zjistit četnost výroků týkající se třech velkých zemí (USA, Rusko, 

Čína) a následně jejich kategorizování na základě předem daných faktorů (podrobně 

se jim budu věnovat níţe). Výsledky analýzy by tak měly indikovat, jak často a 

v jakém kontextu se Miloš Zeman zmiňuje o zmíněných zemích. Nejprve se však 

budu věnovat stěţejním pojmům, které přímo určují směr mojí práce a vycházejí ze 

samotného názvu. Tyto pojmy jsem rozdělil na „zahraniční politiku všech azimutů“ a 

„agenda Miloše Zemana“. 

 Pojem „zahraniční politika všech azimutů“ vnímám jako velice široký a 

pravděpodobně jej nelze zcela exaktně definovat. Pokusím se však pro potřeby mé 

práce, alespoň interpretovat, jakým způsobem jej předjímám a to na základě 

samotného vyjádření prezidenta Zemana při jednom z rozhovorů.   

Miloš Zeman: „Charles de Gaulle, který přitom byl stoupencem evropské spolupráce i 

spolupráce se Spojenými státy americkými, razil takzvanou politiku všech azimutů, 

coţ neznamenalo nic jiného, neţ ţe při zachování všech spojeneckých závazků je 

zapotřebí udrţovat přátelské a zejména ekonomické styky prakticky se všemi zeměmi 

a minimálně se všemi velkými zeměmi.“  

Moderátor: „Beru to jako odpověď, ţe vy chcete prosazovat politiku všech azimutů.“ 
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Miloš Zeman: „Jistě, při zachování všech spojeneckých závazků, které máme jak 

v rámci NATO, tak v rámci EU.“ (Zeman 2016). 

Předpokládám tedy, ţe zahraniční politika všech azimutů bude taková, která 

přistupuje ke všem státům (a to zejména k těm velkým) tak, aby byly zachovány 

přátelské a zejména ekonomické styky, přičemţ to je podmíněno zachováním 

spojeneckých závazků.  

„Agendu Miloše Zemana“ vnímám jako označení pro činnost Miloše Zemana 

jakoţto prezidenta republiky, přičemţ se zaměřuji (s ohledem na charakter mého 

tématu) čistě na jeho projevy týkající se výše uvedených aktérů a to v letech 2014 a 

2015 (odůvodnění podrobně níţe). 

2.2 Operacionalizace 

 

Před samotnou analýzou nejprve definuji, čtyři základní body, kterými stanovím 

mantinely svého výzkumu. Tyto čtyři body vycházejí z mé teoretické části.  

 

a) Jaká média budu studovat 

Pro moji práci jsem si vybral za zdroj výroků prezidenta Miloše Zemana 

oficiální stránky prezidenta republiky (hrad.cz), kde je k nalezení velká část 

veškerých (veřejných) výstupů prezidenta. Příhodné pro můj výzkum je hlavně to, 

ţe jsou zde přepisy jeho mluvených projevů na nejrůznější témata. Tuto stránku 

povaţuji za relevantní zejména z toho důvodu, ţe se jedná o oficiální stránky 

prezidenta republiky a tedy předpokládám, ţe obsah zde uvedený nepodléhá 

případným neţádoucím externím úpravám, jak by mohlo například hrozit při 

odebírání dat od soukromých subjektů (noviny, zpravodajské servery, výstupy 

v soukromých televizních pořadech apod.).  

Zároveň jsem vybral jen takové výstupy, ve kterých se vyjadřuje prezident 

Zeman sám a jeho projev není ovlivňován nějakými dalšími aktéry. Je to z toho 

důvodu, ţe zkoumám jak často a v jakém kontextu se vyjadřuje sám Miloš Zeman 
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a je tedy neţádoucí zkoumat ty projevy (rozhovory, diskuze, atd.), kde téma a ráz 

určuje nějaká druhá strana. 

b) Jaký obsah z těchto médií budu studovat 

V jednotlivých projevech se budu soustředit na části, které se přímo týkají 

zmíněných aktérů a to tedy takové, které obsahují zmínky o USA, Rusku nebo 

Číně v jakékoli podobě. Proto pro mě budou relevantní výroky, které obsahují 

jakýkoli výraz, týkající se těchto států (soubor těchto výrazů je uvedený níţe). 

Samozřejmě by pro můj výzkum bylo ideální věnovat se jen čistě projevům 

týkající se zahraniční politiky a například vůbec do výzkumu nezahrnout projevy, 

které se váţí k politice domácí, nicméně je důleţité podotknout, ţe je velmi 

obtíţné takové výroky na první pohled rozeznat. Je samozřejmě nepravděpodobné, 

ţe se u projevu při vyhlášení soutěţe „Vesnice roku“ Miloš Zeman bude zmiňovat 

o zahraniční politice v návaznosti na zkoumané subjekty, nicméně je důleţité je 

přinejmenším v prvním kole výzkumu zahrnout a popřípadě je při nenalezení 

souvislostí s naším zkoumaným tématem vyřadit. Analýze proto podrobím veškeré 

výroky ve zkoumaném období. 

c) Časové období 

Časové rozhraní jsem omezil na roky 2014 a 2015 a to z několika důvodů. 

Protoţe výzkum budu provádět sám, musel jsem vzít v potaz časovou náročnost a 

tedy vzorek, který budu zkoumat, nesmí být příliš rozsáhlý. Zároveň ale pro 

zachování reliability a validity výzkumu bylo nutné zvolit takové roky, které 

budou kopírovat nějakým způsobem realitu zkoumaného tématu. Proto jsem zvolil 

rozhraní těchto let, jelikoţ prezident Miloš Zeman navštívil kaţdou ze 

zkoumaných zemí, alespoň jednou v rámci vykonávání svého úřadu.  

Spojené státy americké Miloš Zeman navštívil 1.3.2015 aţ 3.3. 2015 

(konkrétně stát Washington), kde vystoupil (mimo jiné) v rámci konference 

AIPAC. Další návštěvu pak absolvoval v rámci 70. zasedání Valného shromáţdění 

Organizace spojených národů ve dnech 26.9.2015 aţ 29.9.2015 (Zemanmilos.cz 

2015a) 
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Ruskou federaci Miloš Zeman navštívil 8.5.2015 aţ 9.5.2015 při příleţitosti 

připomínky 70 let od konce války (Zemanmilos.cz 2015b) 

Konkrétně navštívil Čínu 24.10.2014 aţ 27.10.2014, kdy se v Číně odehrával 

Západočínský mezinárodní veletrh, kterého se účastnilo i několik českých firem 

(ČT24 2014) a následně také 1.9.2015 aţ 6.9.2015, kdy se v Číně konaly oslavy 70 

let od konce 2. Světové války. (Lidovky 2015). 

d) Specifikace obsahových jednotek 

Za obsahovou jednotku ve svém výzkumu budu povaţovat vţdy odstavec, ve 

kterém se objeví hledaný výraz. Jako konkrétní hledané výrazy jsem si určil 

vyskloňované varianty jednotlivých států, přičemţ jsem do tohoto souboru 

hledaných výrazů zahrnul i hlavní města dotyčných států, popřípadě další 

specifické výrazy, které vycházejí z četby zkoumaných projevů (níţe pak volbu 

těchto výrazů vţdy zdůvodňuji). Tuto metodu jsem zvolil s ohledem na to, ţe 

český jazyk jako takový je podstatně sloţitější neţ například angličtina a je tedy 

nutné zadat všechny moţné varianty hledaných výrazů, pokud má analýza být 

přesná. Nyní uvedu jednotlivé soubory hledaných výrazů pro kaţdou zemi a 

zároveň je odůvodním. 

USA:  

Pro potřeby vyhledání výroků spojených s USA je potřeba si uvědomit český 

kontext pro označování USA. Můţeme totiţ nalézt jak jiţ zmíněnou zkratku 

„USA“ nebo také „Spojené státy“, či zkrátka „Amerika“. Také se můţeme setkat 

(ačkoli řídce) s vyjádřeními týkajících se zahraniční politiky ve vztahu s hlavním 

městem USA a tedy je nutné i „Washington“ zahrnout do souboru hledaných slov, 

přičemţ je pak důleţité odlišovat (v případě výskytu tohoto výrazu) stát 

Washington a město Washington D.C. Soubor hledaných výrazů pro USA bude 

tedy následující: 

 

Amerika|Ameriky|Americe|Ameriku|Ameriko|Amerikou|americký|americká|ameri

cké|američtí|amerického|amerických|americkému|americkým|americkém|americko
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u|americkými|USA|Spojené státy|Spojených států|Spojeným státům|Spojenými 

státy|Spojených státech|Spojenými 

státy|Washington|Washingtonu|Washingtone|Washingtonem|washingtonský|washi

ngtonská|washingtonské|washingtonských|washingtonským|washingtonském|wash

ingtonskou|washingtonskými|washingtonští|washintonskému|washingtonského 

Ruská federace: 

U Ruské federace budou klíčové výrazy „Rusko“ a „ruský“ a následně pak 

hlavní město „Moskva“. U Ruské federace jsem pak navíc uvedl do souboru 

hledaných výrazů i výraz „Kreml“, protoţe se jedná o označení, které se často pojí 

se zahraniční politikou Ruské federace a v tom případě, je i pro moji analýzu 

relevantní. Kompletní seznam hledaných výrazů bude vypadat následovně: 

Rusko|Ruska|Rusku|Ruskem|ruský|ruská|ruské|ruští|ruského|ruských|ruským|ruské

m|ruskou|ruskými|Moskva|Moskvy|Moskvou|Moskvě|Moskvo|Moskvu|moskevský

|moskevská|moskevské|moskevští|moskevských|moskevským|moskevském|moske

vskou|moskevskými|Kreml|Kremlu|Kremle|Kremlem|kremelský|kremelská|kremel

ské|kremelských|kremelským|kremelském|kremelskou|kremelskými|kremelští|kre

melskému|kremelského 

Čínská lidová republika: 

U čínské lidové republiky bude souboru hledaných výrazů obsahovat slova 

„Čína“, „čínský“ a „Peking“. 

Čína|Číny|Číně|Čínu|Číno|Čínou|čínský|čínská|čínské|čínští|čínského|čínských|číns

kým|čínském|čínskou|čínskými|Peking|Pekingu|Pekingem|pekingský|pekingská|pe

kingské|pekingští|pekingských|pekingským|pekingském|pekingskou|pekingskými|p

ekingskému|pekingského 

Nejdříve se budu věnovat zaznamenání četnosti, s jakou se Miloš Zeman o 

dané zemi zmiňuje a následovně kategorizovat kontext, ve kterém Miloš Zeman o 

dané zemi zmiňuje. Tyto kategorie zaloţím na jiţ zmíněných 4 okruzích, které 

přímo vycházejí z Koncepce zahraniční politiky ČR, přičemţ jsem navíc uvedl 



22 
 

kategorii „Jiné“, do které budu řadit výroky, které se nedají zařadit ani do jednoho 

z okruhů. Budou to tedy tyto kategorie. 

1) Bezpečnost 

2) Prosperita a rozvoj 

3) Lidská práva 

4) Dobré jméno v zahraničí 

5) Jiné 

Samotné kategorizování bude podléhat do určité míry výzkumníkovu (tedy 

mému) subjektivnímu hodnocení, nicméně u kaţdé kategorie existují určité rysy, 

kterých se budu drţet. Tyto rysy vycházejí přímo z Koncepce zahraniční politiky 

ČR. Do kategorie bezpečnosti například budu zařazovat takové výroky, které se 

týkají prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb, zmínky o misích týkající se 

udrţení míru a zvládání krizí za našimi hranicemi, či takové, které se týkají 

působení v mezinárodních bezpečnostních organizacích. Do kategorie prosperity a 

rozvoje zařadím například takové výroky, které se týkají ekonomické diplomacie, 

zahraniční rozvojové spolupráce, zahraniční obchodní politiky či 

environmentálních témat. Do kategorie lidských práv budu například zahrnovat ty 

výroky, které se týkají humanitární pomoci a podpoře zvláště zranitelných a 

marginalizovaných skupin. Do kategorie „dobré jméno v zahraničí“ budu 

například uvádět takové výroky, které se týkají podpory české značky (branding), 

podpory turismu či vyuţívání české komunity, ţijící v zahraničí k šíření dobrého 

jména ČR. Do kategorie jiné pak budu řadit ty výroky, které nespadají ani do jedné 

z kategorií. 

Jak jsem jiţ uvedl, do značné míry bude nutné vţdy dbát na daný kontext 

analyzovaných výroků, a tedy pravděpodobně bude mnohdy záleţet na mém 

interpretování textu. Taktéţ jsem se rozhodl pro nehodnocení „pozitivity“ či 

„negativity“ výroků. Je to z toho důvodu, ţe zkoumám jak často a v jakém 

kontextu se Miloš Zeman vyjadřuje o významných aktérech a snaţím se odpovědět 

na otázku, zda se (v tématech zahraniční politiky) věnuje u kaţdé země 

specifickým tématům, či vůči nim vede obdobně všestrannou a tematicky 
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vyrovnanou agendu. Z tohoto důvod jsem došel k závěru, ţe to není relevantní pro 

můj výzkum. 

2.3 Sběr dat 

 

Nejprve bylo nutné připravit vzorek dat, který podrobím analýze. Pro tyto účely 

jsem zvolil oficiální stránky prezidenta ČR (hrad.cz, veškeré projevy v období 

1.1.2014 aţ 31.12.2015), kde je k nalezení naprostá většina oficiálních prohlášení. 

Vybrané projevy (jen ty, kde se vyjadřuje přímo sám Miloš Zeman) jsem následně 

převedl do textových souborů, aby je bylo moţné následně za pomoci softwarového 

nástroje podrobit analýze. 

Pro sběr dat jsem si vytvořil vlastní podobu záznamového archu. Ta obsahuje pět 

základních informací. 

a) Název projevu 

b) Datum projevu 

c) Četnost hledaných výrazů 

d) Citaci konkrétních částí textu 

e) Kategorizaci 

Název projevu a datum projevu jsem zahrnul z toho důvodu, aby byl citovaný výrok 

snadno dohledatelný a v případě nalezení chyby se dalo k původnímu zdroji snadno 

vrátit. Četnost hledaných výrazů je důleţitá kvůli kvantitativnímu rázu obsahové 

analýzy a má tedy za úkol zaznamenat veškeré výskyty hledaných výrazů. Citace 

konkrétních částí textu (odstavce) jsou důleţité pro zpětnou kontrolu, rozhodl jsem se 

pro jejich uvedení i z toho důvodu, ţe analýzu provádím sám a proto v případě, ţe 

bych se například ještě po dokončení analýzy rozhodl pro další (podrobnější) šetření, 

značně by to urychlilo celý proces, jelikoţ tyto citace vţdy přímo ukazují kontext, ve 

kterém se Miloš Zeman zmiňuje o nějakém z hledaných výrazů. Také jsem vţdy 

vyhledané výrazy zvýraznil ztučněním pro přehlednost. Kategorizace pak bude 

obsahovat hodnotu, která vychází z Koncepce zahraniční politiky ČR (viz výše). 



24 
 

2.4 Vyhodnocení 

 

Pro vyhodnocení dat jsem pouţil software ATLAS.ti, přičemţ jsem kaţdý 

nalezený výraz vţdy podrobil ještě kontrole v případě, ţe by byla potřeba upravit 

například způsob hledání. Například bylo potřeba upravit způsob vyhledávání po 

zjištění, ţe program při hledání slova „Čína“ označuje i slova „začínal“, „počínal“, 

atd. coţ přirozeně ovlivňovalo relevantnost analýzy. 

2.5 Obsahová analýza výroků Miloše Zemana 

V této části jiţ aplikuji zmíněné postupy na veškerá nasbíraná data. 

2.5.1 Analýza výroků Miloše Zemana ve vztahu k USA: 

 

1) Název projevu: Projev prezidenta republiky na národní konferenci „15 let 

Česka v NATO – Naše bezpečnost není samozřejmost“ 

Datum projevu: 12.3.2014 

Četnost hledaných výrazů: 4x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „Nechal jsem si generálem Pickem zpracovat tabulku výdajů České 

republiky na obranu a dá se říci, ţe aţ do roku 2003 jsme v zásadě plnili 

onen dvouprocentní cíl vojenských výdajů. Poté dochází k pozvolnému 

poklesu a dnes musím konstatovat, ţe se bohuţel tyto výdaje pohybují těsně 

nad 1 % HDP. Samo o sobě je to varovné zejména v situaci, kdy Spojené 

státy americké přesunují těţiště své pozornosti do pacifické oblasti, jiţ 

vzhledem k enormnímu ekonomickému růstu zemí v Tichomoří, ale co 

horšího – i tyto výdaje byly často vynakládány naprosto neefektivně.“ 

Kategorizace: Bezpečnost  

 

b) „Snad si vzpomenete na jugoslávský konflikt, kde Evropa byla zpočátku 

naprosto bezradná a nedokázala vlastními silami tento konflikt řešit. 

Připomínám zejména jeho vyvrcholení v podobě tzv. Bosenské války. I to 
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vedlo k úvahám, ţe by bylo zapotřebí dobudovat druhý pilíř NATO vedle 

pilíře severoamerického, a to v podobě evropské armády, v souladu s 

pokračujícími tendencemi integrace v rámci Evropské unie. Mluvil jsem o 

tomto projektu před několika týdny ve Štrasburku před Evropským 

parlamentem a tam nejoptimističtější odezvy zněly tak, ţe jednotná 

evropská armáda je moţná za deset aţ patnáct let.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

c) „Chtěl bych proto na nás všechny apelovat, abychom si uvědomili, ţe 

bezpečnost je nedělitelná, ţe ohroţení bezpečnosti jakéhokoli státu je 

ohroţením bezpečnosti nás všech, protoţe v globalizované společnosti, 

nikoli globalizované ekonomice, se můţe konflikt vzniklý v jednom území 

velmi snadno přelít na území naše vlastní nebo bezprostředně sousedící, ať 

uţ v lepším případě v podobě vlny uprchlíků a v horším případě i určitým 

ozbrojeným konfliktem. Proto bych chtěl na závěr citovat slova jednoho 

amerického prezidenta, sice se také jmenoval Roosevelt, ale není to můj 

oblíbený Franklin Delano, je to Theodore Roosevelt, který říkal: „Mluv 

jemně a drţ těţký klacek za zády“.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

2) Název projevu: Proslov prezidenta republiky u příleţitosti slavnostního 

otevření Střediska pro civilní jadernou spolupráci 

Datum projevu: 26.3.2014 

Četnost hledaných výrazů: 4x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „Je mi velkou ctí, ţe jsem mohl spolu s Vámi přestřihnout tuto pásku a 

věřím, ţe centrum mírového výzkumu jaderné energie bude dalším 

důkazem přátelství a spolupráce mezi Spojenými státy americkými a 

Českou republikou v technologické oblasti. Jsem přesvědčen, ţe jaderná 

energetika bude mít rostoucí místo v energetickém mixu, mimo jiné i z 
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ekologických důvodů, protoţe není producentem skleníkových plynů.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

b) „Těmito subvencemi jednak vysávají státní rozpočet a jednak zvyšují ceny 

elektřiny jak pro domácnosti, tak pro výrobce. Konec konců Spojené státy 

americké mají energii podstatně levnější neţ Evropská unie a je to také 

vidět na růstu jejich ekonomiky.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

3) Název projevu: Projev prezidenta republiky u příleţitosti otevření výstavy o 

česko-srbské vojenské spolupráci 

Datum projevu: 1.4.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Chtěl bych nesmírně ocenit hrdinství srbské armády v boji proti 

německým okupantům a zcela úmyslně říkám srbské, nikoli jugoslávské 

armády. Chtěl bych ocenit i úspěšný partizánský boj, který začal jiţ v době, 

kdy se zdálo, ţe nepřítel opravdu vítězí na všech frontách. Nicméně historie 

je opět ironická, vyvstal nový nepřítel. Tímto společným nepřítelem euro-

americké civilizaci je mezinárodní terorismus, jehoţ nejviditelnější formou 

je islámský fundamentalismus. Nepodceňujme toto nebezpečí uţ proto, ţe 

je dobře finančně zabezpečeno, zejména z prodeje narkotik.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

4) Název projevu: Projev prezidenta republiky na ekonomické konferenci 

„Úspěchy a otazníky změn české ekonomiky v posledním čtvrtstoletí“ 

Datum projevu: 9.4.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Malí podnikatelé se stali středními, někteří střední podnikatelé se stali 
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velkými a expanze domácího kapitálu se projevuje celou řadou forem, ať uţ 

tím, ţe Kellner kupuje Telefonicu, Mitas buduje své podniky v USA a mohl 

bych najít desítky případů skutečně efektivního českého kapitálu, který 

expanduje i do zahraničí. Někdy to končí katastrofou. Ztracených pět miliard 

ČEZu v Albánii je příklad takové katastrofy, ale ve velké většině případů jsou 

tyto akvizice úspěšné.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

5) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s představiteli města 

Plzeň 

Datum projevu: 14.5.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Váţený pane hejtmane, váţený pane primátore, dámy a pánové, 

 

byl jsem v Plzni mnohokrát, ani bych to nespočítal, ale zvláště si vzpomínám 

na návštěvu Plzně 5. května 1990, kdy jsme s prezidentem Havlem tady byli na 

vašem náměstí a oslavovali osvobození Plzně, nikoli rudou armádou, jak se 

občas v učebnicích dějepisu tvrdilo, ale americkou armádou. Tehdy, kdyţ 

vládla ona postrevoluční atmosféra, na náměstí chodilo mnoho lidí a věřilo ve 

šťastnou budoucnost. Mezi tím ta budoucnost tak trochu zešedla a je to vina 

nás všech, všech politiků, nikoho nevyjímaje.“ 

Kategorizacae: Jiné 

 

6) Název projevu: Projev prezidenta republiky v Karolinu při příleţitosti návštěvy 

prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice 

Datum projevu: 6.5.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 
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„Zadruhé jsem vděčen, ţe mohu reagovat velmi stručně na slova pana 

spolkového prezidenta Gaucka, protoţe i já vyznávám názor, ţe základní 

lidskou kulturní hodnotou je univerzita a právě tím se Evropa liší od 

amerického melting potu, od tavícího kotlíku, který asimilační tendencí smývá 

přirozené kulturní rozdíly mezi jednotlivými entitami.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

7) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s občany města 

Jáchymov 

Datum: 13.1.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Na druhé straně podobně jako se říká, ţe New York není Amerika, ţe 

Moskva není Rusko, tak ani Praha není Česká republika. Velmi se těším na 

kaţdý výjezd do krajů a v jeho rámci zejména na setkání s občany.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

8) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany Krnova 

Datum projevu: 11.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Snaţme se řešit reálné problémy lidí v celé republice a nikoli pouze v Praze. 

Ono se říká, ţe New York není Amerika, Moskva není Rusko, Peking není 

Čína a také Praha se svými kavárenskými povaleči není celá Česká republika. 

Pro mě je Krnov daleko větší symbol České republiky, konečně i s dalšími 

městy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, neţ celá Praha dohromady.“ 

Kategorizace: Jiné 
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9) Název projevu: Projev prezidenta republiky na konferenci „25 let svobodného 

podnikání“ 

Datum projevu: 13.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Takţe jedinou cestou byla privatizace bank, coţ jak sice uznáte je typicky 

levicové opatření. A byly zde některé problémy, největší s IPB, která byla 

nejprve privatizována do rukou Nomury a tato privatizace byla nešťastná, ale 

dnes můţeme říci, ţe český bankovní sektor Gott sei dank je zdravý, ţe vláda 

do něj teď nemusela nalít ani korunu, na rozdíl od některých západoevropských 

zemí, o Spojených státech nemluvě, kde sanace bank byla ještě nedávno a 

díky zátěţovým testům, kde některé banky neuspěly, ještě bude v budoucnosti 

na denním pořádku.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

10) Název projevu: Projev prezidenta republiky během velitelského shromáţdění 

řídících funkcionářů resortu Ministerstva obrany 

Datum projevu: 19.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Nepříteli, o němţ mluvil pan generál Pavel, tj. Islámskému státu. Samozřejmě, 

chce to odvahu, ale vojáky přeci nemáme jenom proto, aby cvičili v kasárnách 

nebo na manévrech, vojáky máme nasazovat tam, kde nám to ukládá povinnost 

vůči našim spojencům, vůči evroamerické civilizaci a v tomto případě nejen 

vůči Severoatlantické alianci, ale vůči Organizaci spojených národů.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

11) Název projevu: Projev prezidenta republiky na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 
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Datum projevu: 18.2.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „Opačným extrémem tohoto čechocentrismu bylo hledání inspirací v co 

nejvzdálenějších koutech naší planety. Zazněl váţně míněný návrh, 

abychom se připojili ke smlouvě NAFTA, to znamená k dohodě o volném 

obchodu mezi Spojenými státy, Kanadou případně Mexikem. Zazněl 

neméně váţný návrh, abychom se inspirovali Singapurem jako jedním z 

asijských tygrů. Díky bohu, ţe se tato vize neuskutečnila.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

b) „A i kdyţ nechci přehlíţet problémy, které i skandinávské země mají, 

například ekonomické problémy ve Finsku nebo obtíţně zvládnutá imigrace 

ve Švédsku, musíme konstatovat, ţe tyto země překonaly euroamerickou 

ekonomickou krizi daleko lépe neţ zbytek Evropy. A to je fakt, který je 

dobré respektovat.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

12) Název projevu: Projev prezidenta republiky během návštěvy Jaderné elektrárny 

Temelín 

Datum projevu: 19.2.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Na rozdíl od Dany Drábové nejsem odborník, abych posuzoval, kdo má lepší 

předpoklady. V kaţdém případě referenční elektrárny zatím nejsou hotové ani 

na americké, ani na ruské straně, třebaţe jiţ rok měly být v provozu a většina 

výstaveb se zpoţďuje.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 
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13) Název projevu: Projev prezidenta republiky během zahájení Festivalu Exportu 

CZ 2014 

Datum projevu: 18.6.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Ale to není všechno. Nezapomeňte, ţe kromě velvyslanců máme i konzuly. A 

dobrý konzul dokáţe udělat víc sluţeb českému průmyslu neţ špatný 

velvyslanec. A ţe máme honorární konzuly, kterých si vůbec neváţíme, a oni 

přitom veškerý svůj provoz financují z vlastních prostředků. Krásným 

příkladem takového honorárního konzula je pan Novák z Atlanty, který pro 

český export ve Spojených státech udělal víc neţ deset našich velvyslanců 

dohromady. Právě proto se mu chystám dát k dvacátému osmému říjnu 

vyznamenání za zásluhy. Takţe vyuţívejme i sluţeb honorárních konzulů, na 

které se často zapomíná.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

14) Název projevu: Projev prezidenta republiky v Národním památníku v Praze na 

Vítkově 

Datum projevu: 24.6.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Tehdejší Spojené národy byly nesmírně slabou institucí, částečně i díky 

americkému izolacionismu, který zabránil účasti Spojených států v této 

organizaci. A tak lidstvo muselo projít ještě jedním daleko větším utrpením. 

Utrpením, pro které bylo specifické i to, ţe v míře daleko větší neţ první 

světová válka postihovalo právě civilní obyvatelstvo.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 
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15) Název projevu: Projev prezidenta republiky během slavnostního ceremoniálu 

udělení státního vyznamenání České republiky ve Vladislavském sále 

Datum projevu: 28.10.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Churchill čelil i vnitřním oponentům, které bychom moţná nemuseli nazývat 

zrovna Kisslingy, ale minimálně appeasery, smiřovateli, tedy lidmi, kteří si 

přáli uzavření separátního míru s hitlerovským Německem, a to v době, kdy jak 

Sovětský svaz, tak Spojené státy byly neutrálními zeměmi. To, ţe Churchill 

odolal tomuto obrovskému vnitřnímu tlaku z řad jeho politických oponentů, z 

něho činí výjimečného politika. Protoţe politik je právě ten, kdo dokáţe 

odolávat tlaku přicházejícímu z té nejméně očekávané strany.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

16) Název projevu: Vystoupení prezidenta republiky na AIPAC Policy Conference 

Datum projevu: 2.3.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu:  

 

„Šalom. Pane Horowitzi, drazí přátelé. Premiér Netanjahu před rokem řekl, ţe 

Česká republika je nejlepším přítelem Izraele v Evropě. Jsem šťastný, ţe se s 

nejlepšími přáteli Izraele setkávám i v Americe. Ano, čas od času je důleţité si 

připomenout historii, já však dnes budu, co se historie týče, stručný. Dovolte, 

abych připomněl pouze dodávku zbraní a letadel do Izraele v roce 1948 a 

abych vzpomněl české letce, kteří cvičili letce z Izraele. Jedním z těch letců byl 

izraelský prezident, pan Weizman.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

17) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Libereckého kraje 
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Datum projevu: 26.3.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Pak vystoupili k mikrofonu na podium, přečetli svoji otázku, já jsem se na ni, 

pokud jste tam u toho byli, snaţil zdvořile odpovědět a pro mě ta diskuze byla 

oţivující, protoţe Zdeněk Škromach kdysi prohlásil, ţe se v těchto situacích 

cítím jako ryba ve vodě a pro mě je poučné diskutovat se svými názorovými 

oponenty, protoţe svoje názory znám poměrně dobře a kaţdý názor musí být 

podloţen argumenty, ať je to vztah k sankcím proti Ruské federaci, ať je to 

vztah k mé cestě do Moskvy a nebo naopak můj vztah k tomu, ţe někteří blázni 

říkají třídennímu průjezdu amerického konvoje, ţe se jedná o americkou 

okupaci.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

18) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Plzeňského kraje 

Datum projevu: 6.3.2015 

Četnost hledaných výrazů: 5x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „A protoţe pan hejtman téměř vše o této návštěvě řekl, dovolte mi, abych se 

na okamţik vrátil ke své návštěvě Spojených států. 

Samozřejmě mě jako kaţdého politika potěšilo, kdyţ při průběhu i na konci 

mého projevu tleskalo šestnáct tisíc Američanů ve stoje. Byl jsem rád, ţe 

jsem zaznamenal příznivou reakci i v americkém tisku. Například ve 

Washington Post. Na druhé straně musím přiznat, ţe jsem v Americe neřekl 

téměř nic jiného, neţ co jsem říkal při své nedávné přednášce na obdobné 

praţské konferenci. Ţe nám hrozí nebezpečí radikálního islámského 

terorismu, ţe proti tomuto terorismu nemůţeme bojovat unilaterálními 

akcemi a plošnou okupací území, jako byla například americká okupace 
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Iráku, ale akcemi pod záštitou Rady bezpečnosti OSN a akcemi, které 

budou vyuţívat soudobé zbrojní techniky a eliminovat jednotlivé 

teroristické základny.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

b) „Jenom jsem si povzdychl při čtení jednoho komentáře, ţe Jiří Pehe, který 

podle mého názoru píše jako komentátor o všem, aniţ by čemukoli 

rozuměl, nekonzultoval s redaktory deníku Washington Post své názory na 

americkou zahraniční politiku, nepochybuji, ţe kdyby tak učinil, jistě by je 

významně ovlivnil.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

19) Název projevu: Projev prezidenta republiky při zahájení Ţofínského fóra 

Datum projevu: 20.4.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Proti deflaci jako zlu se často argumentuje tezí, ţe deflace je ospravedlnitelná 

tehdy, jestliţe v zemi existuje výrazný technologický pokrok, a jako příklad se 

uvádí Spojené státy druhé poloviny devatenáctého století. Já proti tomu razím 

tezi, drazí kolegové, ţe deflace u nás je tak zvaná importovaná deflace, tedy 

deflace daná prudkým poklesem nejenom cen ropy, ale celé řady dalších 

komodit.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

20) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci s 

představiteli justičních orgánů 

Datum projevu: 12.11.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 
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„Dalším tématem, které jsme probírali zejména s Nejvyšším státním 

zastupitelstvím, byla otázka ekonomické kriminality. Jak víte v Americe je 

daňový únik pokládán za druhý nejzávaţnější trestný čin hned po vraţdě. U nás 

je to tak trochu kavalírský delikt a bohuţel zatím povědomí nebezpečnosti 

tohoto trestného činu u nás není příliš vysoké.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

21) Název projevu: Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana 

Datum projevu: 26.12.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Toto je tedy moje vize, ale plně uznávám, ţe aby se jí podařilo dosáhnout, je 

zapotřebí nejdříve zacpat díry státního rozpočtu, jimiţ unikají obrovské 

miliardy formou daňových podvodů. Budu proto podporovat všechny zákony, 

které čelí daňovým podvodům, ať je to zákon o elektronické evidenci trţeb 

nebo zákon o prokázání původu příjmů a majetku. Ti, kdo namítají, ţe těmito 

zákony se zasahuje do osobní svobody lidí, zapomínají, ţe nikdo nemá právo 

krást, nikdo nemá právo podvádět a ţe daňový podvod je ve Spojených 

státech druhý nejtěţší trestný čin po vraţdě.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

22) Název projevu: Projev prezidenta republiky při přijetí vedoucích 

zastupitelských úřadu ČR v zahraničí 

Datum projevu: 25.8.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „Víte dobře, ţe jsem propagátor naší spolupráce s Čínou, která se buď tento, 

nebo příští rok stane největší světovou ekonomikou a předstihne tak 

Spojené státy. Jsem rád, ţe v souladu s vládou budu moci v Pekingu mimo 
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jiné být účasten i podpisu několika významných dohod, které, jak doufám, 

zahájí čínskou investiční expanzi v České republice, ale nejen 

ekonomických dohod, ale i dohod v řadě dalších oblastí včetně sportovní, 

kulturní, vědeckovýzkumné a tak dále.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

b) „Doporučuji zvýšit intenzitu spolupráce i s našimi honorárními konzuly, 

jednoho z nich, pana Novaka z Atlanty, jsem nedávno vyznamenal, protoţe 

udělal ve Spojených státech obrovský kus práce, a věřím, ţe aţ se sejdeme 

za rok, tak budeme konstatovat, ţe tvrzení, které kdysi, někdy v 

devadesátých letech, zaznívalo a bylo pak právem poněkud ironizováno, to 

znamená, ţe jsme ekonomickým tygrem Evropy, bude konečně pravdivé.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

23) Název projevu: Projev prezidenta republiky při 29. schůzi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 

Datum projevu: 19.6.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Ti, kdo argumentovali tím, ţe tento zákon obtěţuje poctivé občany, zřejmě 

zahrnovali mezi poctivé občany i ty, kdo získávali krabici od vína, kde nebylo 

víno, ty, komu připluli kapříci, kteří nebyli kapry, ty, kteří se dopustili úděsně 

vysokých daňových podvodů, a Vy víte, ţe ve Spojených státech je daňový 

podvod druhým nejváţnějším trestným činem hned po vraţdě, zatímco u nás je 

to kavalírský delikt.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

24) Název projevu: Zdravice prezidenta republiky na slavnostní recepci při 

příleţitosti 239. výročí Dne nezávislosti USA 

Datum projevu: 30.6.2015 

Četnost hledaných výrazů: 8x 

Citace konkrétních částí textu: 
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a) „Vaši předkové bojovali a umírali během americké revoluce  za ctnosti 

jako jsou svoboda, rovnost a spravedlnost. Kaţdý rok s Vámi slavíme 4. 

července veřejnými aktivitami oslavující Vaše dědictví, zákony, historii, 

společnost a lid.“ 

Kategorizace: Lidská práva 

 

b) „Boj za svobodu a lidstvo se odehrává tentokrát nejen ve Spojených 

státech, ale také v Evropě a na Blízkém východě. Barbarství, krutost a 

terorismus ztělesněný tzv. Islámským státem se šíří rychle a my - 

demokratické státy světa - musíme být jednotné, abychom uspěly a vyhrály 

válku proti terorismu.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

c) „Letos slavíme 70. výročí konce druhé světové války. Válka proti nacismu 

v Evropě byla vyhrána také díky obrovské vojenské pomoci a oběti 

Spojených států amerických. Váţíme si a děkujeme americkým hrdinům, 

kteří riskovali své ţivoty za naši svobodu. Dědictví našich otců a předků 

nás dnes spojuje více neţ kdy jindy. Oboustranné vztahy České republiky a 

Spojených států amerických jsou svědectvím zjevné skutečnosti, ţe pokud 

chceme uspět ve válce proti terorismu, musíme bojovat bok po boku s 

našimi americkými spojenci a NATO. Teprve poté opět zvítězíme a 

zachováme naši svobodu, naše hodnoty a naše kulturní dědictví.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

25) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany města Slavičín 

Datum projevu: 15.10.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Vím, ţe tady máte mimo jiné i památník obětí tehdy zahynuvším americkým 

pilotům. Mohl bych vzpomenout i řadu dalších pozoruhodností, o kterých jsem 
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referoval na zastupitelstvu, a přiznávám se, ţe v poslední době je Slavičín 

spojen s jednou jedinou událostí, a to je výbuch ve Vrběticích.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

Celková četnost výrazu – 46 

Množství hodnocených výroků – 33 

Výroků o bezpečnosti – 10 

Výroků o prosperitě a rozvoji- 14 

Výroků o lidských právech – 1 

Výroků o dobrém jménu v zahraničí - 0 

Jiné - 8 

2.5.2 Analýza výroků Miloše Zemana ve vztahu k Ruské federaci: 

 

1) Název projevu: Projev prezident republiky při tiskové konferenci u příleţitosti 

Setkání k 5. výročí Východního partnerství 

Datum projevu: 25.4.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Pokud jde o druhý bod, tak jsme se dohodli, ţe zvolíme formu, které 

nebudeme říkat výzva, ale doporučení. V druhém bodu je to doporučení, 

jednomyslné doporučení, Ruské federaci, aby jako mírové gesto, a v zájmu 

deeskalace rusko-ukrajinského konfliktu, stáhla svá vojska z hranic Ukrajiny.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

2) Název projevu: Tisková konference prezidenta republiky 

Datum projevu: 10.1.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 
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„Jako příklad toho, ţe se skutečně nehodlám zabývat osobními sympatiemi 

nebo antipatiemi, bych uvedl jako obvykle nepravdivé mediální spekulace o 

osobě pana Mariana Jurečky. Já ho sice osobně pokládám za popletu, protoţe 

buď si sám vymyslel, nebo převzal historku o mé účasti na bujaré pitce na 

ruské ambasádě a musím s hlubokým politováním sdělit, ţe tato pitka se za mé 

účasti nikdy nekonala, třeba se jednou konat bude.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

3) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s občany města 

Jáchymov 

Datum projevu: 13.1.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Na druhé straně podobně jako se říká, ţe New York není Amerika, ţe Moskva 

není Rusko, tak ani Praha není Česká republika. Velmi se těším na kaţdý 

výjezd do krajů a v jeho rámci zejména na setkání s občany.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

4) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany Krnova 

Datum projevu: 11.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Ono se říká, ţe New York není Amerika, Moskva není Rusko, Peking není 

Čína a také Praha se svými kavárenskými povaleči není celá Česká republika. 

Pro mě je Krnov daleko větší symbol České republiky, konečně i s dalšími 

městy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, neţ celá Praha dohromady.“ 

Kategorizace: Jiné 
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5) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se zaměstnanci Tatra 

Trucks a.s. 

Datum projevu: 12.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Teď jsem se nedávno vrátil z Číny. Čína je obrovský trh, kde se Vaše 

automobily mohou uplatnit. Věřím, ţe aţ se uklidní situace na Ukrajině, tak 

pojedu i do Ruska a budu velice rád, kdyţ mě zástupci Tatrovky budou 

doprovázet.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

6) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s občany Blanska 

Datum projevu: 1.12.2014 

Četnost hledaných výrazů: 3x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) Samozřejmě, ţe jsem si v závěru, protoţe vedení tohoto podniku je ruské, 

neodpustil jeden bonmot, kdyţ jsem ruskému řediteli sdělil, ţe ruština je 

pouhý dialekt češtiny. Ale on to celkem vzal s humorem a ani příliš nezuřil. 

To je tedy pokud jde o konkrétní pomoc jednomu z významných podniků 

na Blanensku.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

b) „Čili skončil bych svoje úvodní slovo, protoţe se jistě budete ptát třeba na 

zahraničněpolitické otázky, otázky Ukrajiny, Ruska, Číny, pro mě za mě i 

Nového Zélandu, ale na to nejsem odborník.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

7) Název projevu: Tisková konference prezidenta republiky po jednání s 

představiteli ČMKOS 
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Datum projevu: 21.8.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

a) „Nejsem přesvědčen, ţe sankce a protisankce mohou vést k uklidnění 

rusko-ukrajinského konfliktu, jsem naopak přesvědčen, ţe za prvé tyto 

sankce mohou tento konflikt eskalovat“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

b) „A i kdyţ se tento přetlak projeví s určitým časovým zpoţděním, můţe vést 

k miliardovým ztrátám v českém průmyslu i v českém zemědělství, a co je 

ještě horší, ke ztrátě obtíţně navázaných obchodních kontaktů jak s Ruskou 

federací, tak s Ukrajinou.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

8) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s vedoucími 

zastupitelských úřadů ČR v zahraničí 

Datum projevu: 26.8.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

a) „Potenciálním rizikem je riziko ruské invaze na východní Ukrajinu, o jehoţ 

pravděpodobnosti můţeme diskutovat, ale je zcela určitě ţádoucí, aby 

zejména na úrovni Severoatlantické aliance byly podniknuty preventivní 

akce, právě proto, aby k této invazi nedošlo.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

b) „Na druhé straně jsem mnohokrát veřejně vyjádřil svoje pochybnosti o 

účinnosti ekonomických sankcí, které jsou podle mého názoru 

kontraproduktivní. Jak dobře víte, popularita prezidenta Putina dosáhla 

závratné výše devadesáti procent a to právě proto, ţe si vytváří jakýsi mýtus 

obleţené pevnosti, kde Rusko vystupuje jako nevinná oběť a občané tomu 

alespoň zatím věří.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 
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9) Název projevu: Projev prezidenta republiky na konferenci Dialog civilizací na 

řeckém ostrově Rhodos 

Datum projevu: 26.9.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Musíme společně bojovat proti mezinárodnímu terorizmu. Teroristé zabíjejí 

nevinné občany, děti i ţeny. Nikdo nezapomíná na Beslan, Volgograd, 

moskevské divadlo, New York, Madrid, Londýn a jiná místa, kde se odehrály 

teroristické útoky.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

10) Název projevu: Projev prezidenta republiky během návštěvy Jaderné elektrárny 

Temelín 

Datum projevu: 19.2.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

 

„Na rozdíl od Dany Drábové nejsem odborník, abych posuzoval, kdo má lepší 

předpoklady. V kaţdém případě referenční elektrárny zatím nejsou hotové ani 

na americké, ani na ruské straně, třebaţe jiţ rok měly být v provozu a většina 

výstaveb se zpoţďuje.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

 

11) Název projevu: Projev prezidenta republiky během návštěvy společnosti 

Farmtec 

Datum projevu: 19.2.2014 
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Četnost hledaných výrazů: 3x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Protoţe jste v perspektivní výrobě, která má moţnosti odbytu například jak 

jsme teď o tom mluvili v Ruské federaci, tak Vám mohu slíbit jenom to, ţe aţ 

pojedu tento rok do Ruské federace, tak se stavím kromě Moskvy i v 

Jekatěrinburgu, kde máte své obchodní partnery, a pokusím se alespoň trochu 

lobbovat, i kdyţ Vy to moc nepotřebujete, za Vaše zájmy.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

12) Název projevu: Projev prezidenta republiky v Národním památníku v Praze na 

Vítkově 

Datum projevu: 24.6.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Těmito hlavními důsledky byl vznik tří diktatur. Komunistické diktatury v 

Rusku, krátce poté fašistické diktatury v Itálii, protoţe Itálie byť byla formálně 

na vítězné straně, nebyla spokojena se svými územními zisky, a poté ve 

třicátých letech nacistické diktatury v Německu. 

Kategorizace: Jiné 

 

13) Název projevu: Tisková konference prezidenta republiky během státní návštěvy 

prezidenta Slovenské republiky 

Datum projevu: 9.7.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Zabývali jsme se samozřejmě zahraniční politikou a shodli jsme se před 

blíţícím se summitem NATO ve Walesu, ţe vedle rusko-ukrajinské krize je 

třeba věnovat pozornost i trvalému boji proti mezinárodnímu terorismu. A 
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Česká republika zrovna včera zaţila, co tento boj znamená.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

14) Název projevu: Projev prezidenta republiky při slavnostní přísaze vojáků 

Armády České republiky 

Datum projevu: 28.10.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„. Ano, mnozí historici píší o umění našich diplomatických vyjednavačů a je to 

pravda, ale naší nezávislosti by nebylo, kdyby nebyla vydobyta i silou zbraní. 

Silou legií, které působily v Rusku, kde jeden čas ovládaly téměř celou 

Transsibiřskou magistrálu, které působily ve Francii v Itálii a v dalších 

zemích.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

15) Název projevu: Projev prezidenta republiky během slavnostního ceremoniálu 

udělení státního vyznamenání České republiky ve Vladislavském sále 

Datum projevu: 28.10.2014 

Četnost hledaných výrazů: 4x 

Citace konkrétních částí textu:  

 

a) A přichází Praţské jaro, rok 1968, a po něm přichází zima z Kremlu, 

přichází okupace. Na Rudém náměstí v Moskvě se našlo několik málo 

statečných lidí, kteří proti této okupaci dokázali vystoupit. Se sovětskou 

disidentkou, která vedla tuto bohuţel jenom sedmičlennou protestní 

demonstraci, jsem se zhruba před rokem setkal na Praţském hradě. Tehdy 

jsme si podali ruku na to, ţe za dvacet let bude demokratické Rusko 

součástí rozšiřující se Evropské unie. Je mi nesmírně líto, ţe krátce poté 

zemřela a ţe ji nemohu toto vyznamenání předat osobně, ale jsem rád, ţe 

toto vyznamenání převezme její syn, jehoţ v době této demonstrace drţela 
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na ruce jako malé dítě. 

Kategorizace: Jiné 

b) A proto je mezi vyznamenanými poslankyně, která spolu s ostatními měla 

odvahu zdvihnout ruku proti. Mimochodem ještě před tím zde byl statečný 

člověk, který odmítnul podepsat Moskevské protokoly, František Kriegel. 

A protoţe moje mínění je jiné neţ mínění zastupitelstva v Praze 2, které 

odmítlo udělit Františku Krieglovi čestné občanství, bude mi ctí, jestliţe 

tohoto statečného člověka příští rok, bohuţel opět in memoriam, 

vyznamenám. 

Kategorizace: Jiné 

 

16) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Libereckého kraje 

Datum projevu: 26.3.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu:  

 

„Pak vystoupili k mikrofonu na podium, přečetli svoji otázku, já jsem se na ni, 

pokud jste tam u toho byli, snaţil zdvořile odpovědět a pro mě ta diskuze byla 

oţivující, protoţe Zdeněk Škromach kdysi prohlásil, ţe se v těchto situacích 

cítím jako ryba ve vodě a pro mě je poučné diskutovat se svými názorovými 

oponenty, protoţe svoje názory znám poměrně dobře a kaţdý názor musí být 

podloţen argumenty, ať je to vztah k sankcím proti Ruské federaci, ať je to 

vztah k mé cestě do Moskvy a nebo naopak můj vztah k tomu, ţe někteří blázni 

říkají třídennímu průjezdu amerického konvoje, ţe se jedná o americkou 

okupaci.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

17) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Karlovarského kraje 

Datum projevu: 15.4.2015 



46 
 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Skončil bych tím, ţe pokud jde o moji cestu do Moskvy, nikdo ani na 

zastupitelstvech, ani na setkáních s občany se na to nezeptal. S jedinou 

výjimkou občanky právě v Kraslicích, která mně za tuto cestu poděkovala.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

18) Název projevu: Projev prezidenta republiky při zahájení Ţofínského fóra 

Datum projevu: 20.4.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

 

„A tak se v této konkrétní mezeře nebo, chcete-li, nitce nabízejí velmi dobré 

exportní příleţitosti. Zatímco Kazachstán dokázal diverzifikovat svoji 

ekonomiku, coţ se bohuţel nepodařilo v Rusku. V září poletím do 

Ázerbájdţánu, všichni víte, ţe dodává deset procent odbytu naší ropy.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

 

19) Název projevu: Projev prezidenta republiky na XXVII. sněmu Hospodářské 

komory ČR 

Datum projevu: 28.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 3x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) Nedávno jsem byl na návštěvě v Moskvě a dostal jsem mimo jiné velice 

zajímavý podklad od Jaroslava Ungermana, nevím, jestli je tady 

přítomen, který se týkal elektrárny Poljarnaja, kde je zamrzlá 

pohledávka ve výši „pouhých“ pěti miliard korun. A Jarda Ungerman 

tam psal, je to naprosto bezvýchodné, jediné řešení je schůzka obou 
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prezidentů a pokus na této úrovni s věcí pohnout. Doufám, ţe se to 

podařilo, ale nechci být předčasný optimista. 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

b) „Vada, která spočívá v demotivaci českých podnikatelů na zahraničních 

trzích. Kdyţ mají zamrzlou pohledávku, nechají v tom politiky samotné. 

Zaplať Pán Bůh, ţe jsem jel do Moskvy, protoţe pět miliard není zrovna 

zanedbatelná částka a doufám, ţe i po jednání s ruským ministrem 

energetiky se podařilo s touto zamrzlou částkou pohnout.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

20) Název projevu: Projev prezidenta republiky při slavnostním shromáţdění 

konaném při příleţitost 70. výročí ukončení druhé světové války a uctění 

památky padlých vojáků. 

Datum projevu: 5.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Budu mít tu čest 8. května udělit třem veteránům, kteří se ve zdraví doţili 

devadesáti let, hodnost generálporučíka a podobně jako jsem do Normandie na 

oslavu vylodění spojenců vzal veterány ze západní fronty, vezmu je i do 

Moskvy na tamní oslavy Dne vítězství. Ty, kdo bojovali na frontě východní.“ 

Kategorizace: Jiné 

21) Název projevu: Projev prezidenta republiky při prohlídce Legiovlaku 

Datum projevu: 13.12.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Váţená paní starostko, váţený pane předsedo,  
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na vaši počest jsem si vzal váš dárek, tuto legionářskou kravatu a prosím, 

abyste to chápali jako symbol mého přátelství a úcty vůči obci legionářské a 

jako obdiv ke statečnosti legionářů, kteří v počtu zhruba padesáti tisíc muţů 

ovládli Transsibiřskou magistrálu a jak kdysi řekl a napsal Tomáš Masaryk, 

ovládali podstatnou část Ruska, coţ i významnou měrou přispělo k tomu, ţe 

byla uznána nezávislost tehdejšího Československa.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

22) Název projevu: Projev prezidenta republiky při přijetí vedoucích 

zastupitelských úřadu ČR v zahraničí 

Datum projevu: 28.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„A myslím si, ţe v budoucnosti dojde i k obnovení korektních ekonomických 

vztahů s Ruskou federací, kde je ovšem právě ten problém, který jsem v úvodu 

zmínil, ţe si občas vybereme partnery, kteří pak neumí zaplatit a politici musí 

intervenovat, aby došlo k jakémusi narovnání.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

23) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci prezidenta 

republiky 

Datum projevu: 31.8.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„K výročí sovětské okupace, tedy 21. srpna jsem se vyjadřoval jiţ mnohokrát. 

Nemám důvod svá stanoviska měnit ani doplňovat, ale chtěl bych se vyjádřit k 

výročí, které se připomíná málo a to je výročí podpisu takzvaných 

Moskevských protokolů. Napadlo mě srovnat osud tehdejších českých 

reformních vůdců s osudem Emila Háchy. Tomu Hitler vyhroţoval okupací 
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území a Göring bombardováním Prahy. Naši reformní vůdci, kteří byli v 

Moskvě, byli v jiné situaci, protoţe Československo jiţ bylo okupováno a 

bombardování Prahy tedy nehrozilo.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

24) Název projevu: Projev prezidenta republiky při 70. zasedání Valného 

shromáţdění Organizace spojených národů 

Datum projevu: 29.9.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Inu, všech pět stálých členů Rady bezpečnosti má různé zájmy, avšak jednoho 

společného nepřítele, a nic nestmeluje více neţ právě společný nepřítel – 

terorismus. Právě tady v New Yorku si připomínáme 11. září 2001, v Rusku si 

připomínáme Beslan či Volgograd, a v Číně si připomínáme Sin Ťiang, v 

Evropě vzpomínáme Madrid, Londýn, Paříţ, Kodaň. V Indii si připomínáme 

Bombaj a tak dále.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 

 

25) Název projevu: 

Datum projevu: 28.10.2015 

Četnost hledaných výrazů: 3x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „A pak přišel onen zlomový okamţik a tímto okamţikem nebyla okupace. 

Tímto okamţikem bylo moskevské jednání. A i kdyţ vím, ţe budu opět 

obviněn z toho, ţe deheroizuji české dějiny, chtěl bych Vám říci, ţe právě 

při podpisu Moskevských protokolů podle mého názoru selhaly české 

politické elity. S onou jedinou výjimkou, jíţ dnes uděluji Řád Tomáše 

Garrigua Masaryka.“ 
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Kategorizace: Jiné 

 

b) „Víte, opět budu citovat Churchilla, který po Mnichovské dohodě řekl: 

„Velká Británie si mohla vybrat mezi ztrátou cti a válkou. Ztratila čest a 

bude mít válku.“  V Moskvě si naši tehdejší představitelé mohli rovněţ 

vybrat mezi dvěma věcmi, ztrátou cti a ztrátou funkcí. Ztratili čest a během 

několika měsíců ztratili i ty funkce.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

Celková četnost výrazů – 43 

Množství hodnocených výroků – 31 

Výroků o bezpečnosti – 7 

Výroků o prosperitě a rozvoji- 9 

Výroků o lidských právech – 0 

Výroků o dobrém jménu v zahraničí - 0 

Jiné - 15 

2.5.3 Analýza výroků Miloše Zemana ve vztahu k Čínské lidové republice: 

 

1) Název projevu: Projev prezidenta republiky na konferenci „Česko očima 

Evropy, Evropa očima Česka“ 

Datum projevu: 11.4.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Proto věřím, ţe EU, ale i NATO najdou v této těţké chvíli odvahu k tomu, 

čemu se někdy říká „deterrence“, český překlad je docela ošklivý 

„zastrašování“, právě proto bych rád pouţil onen anglický výraz, aby se dějiny 

neopakovaly a aby vzniku řetězové reakce bylo zabráněno. Jednal jsem o tom s 

předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem a včera také s 
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generálním tajemníkem NATO Andersem Rasmussenem a shodli jsme se na 

tom, ţe vydat prázdnou, nic neříkající deklaraci typu „bububu“, „tytyty“ a nic 

více, by znamenalo diskreditaci EU a s mírnou modifikací potvrzení známého 

čínského sloganu o papírových tygrech.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

2) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se zaměstnanci Škoda 

Transportation 

Datum projevu: 14.5.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Přijel jsem sem proto, abych jednak sdělil panu generálnímu řediteli, ţe v 

době návštěvy Ázerbájdţánského prezidenta Alijeva v Praze jsem intervenoval 

za Škodu Transportation při výstavbě metra v Baku a dále jsem mu zcela 

zadarmo dal jeden námět. Aţ bude, protoţe lokomotiva uţ se jmenuje Emil 

Zátopek, budovat soupravy metra v Číně, tak ať tyto soupravy nazve „krteček“, 

protoţe po svém jednání s různými čínskými představiteli vím, ţe „krteček“ je 

nejpopulárnější český symbol v Číně.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

3) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se členy rady a 

zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

Datum projevu: 10.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 6x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) Závěr bych zakončil stručnou informací o své návštěvě v Číně. Byly tam 

uzavřeny dohody, o kterých podrobně referuje jednak Svaz průmyslu a 

dopravy a jednak Hospodářská komora. K našemu překvapení se tyto 

informace neobjevily v českých médiích, protoţe, jak víte, česká média 
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úspěchy nezajímají, musíte spadnout ze střechy, aby o Vás psali. Kdyţ 

střechu opravíte, tak o Vás nepíšou. A domnívám se oprávněně, ţe pro 

Moravskoslezský kraj tato cesta můţe mít značný význam i z hlediska 

čínských investic v tomto kraji, protoţe Čína, jak víte, je země se sedmi 

procentním hospodářským růstem. Tvrdí se, ţe v roce 2020 bude největší 

světovou ekonomikou z hlediska celkového objemu HDP. Uţ dnes je druhá, 

předstihlo ji Polsko, a kdyţ Angela Merkelová osmkrát navštíví Čínu, aby 

jednak pomohla německým exportérům a jednak získala čínské investice v 

Německu, tak český prezident, vzdor kritice různých praţských kaváren, 

musí dělat totéţ, protoţe v opačném případě by všechny tyto příleţitosti 

získali jiní a my bychom ostrouhali a Číňany bychom jako ostrůvek, který 

neumí dělat ekonomickou diplomacii a neumí pro své podnikatele 

zajišťovat nový odbyt, nové investice a samozřejmě i nové pracovní 

příleţitosti. 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

b) „Takţe kdybyste nepřivezli nic, tak jste se dopustili neúspěchu, kdyţ je zde 

úvěrový rámec dvou set miliard korun, tak to nemůţeme absorbovat. 

Ostatně jeden novinář správně napsal. Kdyby Zeman přivezl z Číny zlatý 

pokad, tak na prvních stránkách novin vyjde článek o tom, ţe má ošoupané 

boty.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

4) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany Krnova 

Datum projevu: 11.4.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Proboha, kdo by to nechtěl? Kdo by před Vás předstoupil a říkal: „Chci útlak, 

chci cenzuru, chci nefungující stát, chci úpadek.“ Snaţme se řešit reálné 

problémy lidí v celé republice a nikoli pouze v Praze. Ono se říká, ţe New 

York není Amerika, Moskva není Rusko, Peking není Čína a také Praha se 

svými kavárenskými povaleči není celá Česká republika. Pro mě je Krnov 
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daleko větší symbol České republiky, konečně i s dalšími městy v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku, neţ celá Praha dohromady. A nebude-li prosperita v 

Krnově, nebude nikde jinde.“ 

Kategorizace: Jiné 

5) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany Kopřivnice 

Datum projevu: 12.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Slíbil jsem, ţe sem přijedu, protoţe pokud to nevíte, jsem neplacený agent 

Tatry Kopřivnice. Kamkoli jedu tak propaguji jejich výrobky. Nedávno jsem se 

vrátil z návštěvy Číny, kde bylo uzavřeno osm významných dohod a týden po 

mě tam přijeli tatrováci a uzavřeli další dohodu. Protoţe dnes nestačí věci jen 

vyrobit, je také potřeba je umět prodat a právě v Číně, ale i v dalších zemích ty 

nejlepší offroady na světě, coţ je nepochybně právě nákladní automobil Tatry, 

se mají nějakým způsobem prodávat, má se jim dělat reklama a mojí 

podmínkou tehdy bylo, investujte všechny zisky zpátky do výroby.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

6) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se zaměstnanci Tatra 

Trucks a.s. 

Datum projevu: 12.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Jak vidíte, nosím po úrazu kolena hůlku, ale to mně neubírá na energii, abych 

nebyl i nadále neplaceným agentem Tatrovky všude, kam přijedu. Teď jsem se 

nedávno vrátil z Číny. Čína je obrovský trh, kde se Vaše automobily mohou 

uplatnit.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 
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7) Název projevu: Projev prezidenta republiky na konferenci „25 let svobodného 

podnikání“ 

Datum projevu: 13.11.2014 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Nicméně, v čem tehdy spočívalo jádro sporu? Moje kritika kuponové 

privatizace, jak dobře víte, byla zaloţena na principu absentee ownership, tedy 

rozptýleného vlastnictví akcionářů, kteří nedokáţí kontrolovat své podniky. 

Kromě toho zde byly známé problémy s fondy, známé problémy s čínskou zdí 

a známé problémy s tunelováním, které byly způsobeny právě nedostatečnou 

regulací těchto fondů. A to je věc, nad kterou bychom se měli přátelsky a v 

klidu a míru zamyslet.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

8) Název projevu: Projev prezidenta republiky během setkání s občany Blanska 

Datum projevu: 1.12.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

a) „A já jsem teď absolvoval několik zahraničních cest, kde jsem se snaţil 

působit jako agent či lobbista českého průmyslu a pomáhat českým 

podnikatelům, českým exportérům při pronikání na tamní trhy. Byla to 

Čína, byl to Kazachstán, coţ je nejbohatší země ve Střední Asii a byl to 

Tádţikistán, coţ je nejchudší země Střední Asie. A je zajímavé, ţe právě v 

tomto státě je obrovská poptávka po hydroelektrárnách.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

b) „Čili skončil bych svoje úvodní slovo, protoţe se jistě budete ptát třeba na 

zahraničněpolitické otázky, otázky Ukrajiny, Ruska, Číny, pro mě za mě i 

Nového Zélandu, ale na to nejsem odborník. Skončil bych svoje úvodní 
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slova slovy prvního ministra financí Aloise Rašína, který napsal, ţe za 

sluţbu vlasti se neplatí.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

 

9) Název projevu: Vánoční poselství prezidenta republiky 

Datum projevu: 26.12.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Chtěl bych připomenout jenom svoji návštěvu Číny, která je druhou největší 

světovou ekonomikou, a tedy obrovským trhem a jsem rád, ţe se při této 

návštěvě podařilo dosáhnout rozšíření našich odbytových moţností a ţe uţ teď 

se začínají uskutečňovat první přímé čínské investice v České republice.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

10) Název projevu: Projev prezidenta republiky k ukončení návštěvy 

Jihomoravského kraje 

Datum projevu: 3.12.2014 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Vysvětluji význam ekonomických vztahů s Čínou. Vím, ţe tyto vztahy jsou 

dosud málo rozvinuté, ale připomínám, ţe Čína je dnes druhou největší 

světovou ekonomikou a do roku 2020 se má dokonce stát první ekonomikou na 

světě z hlediska objemu hrubého domácího produktu.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

11) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli 

Karlovarského kraje 

Datum projevu: 13.4.2015 
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Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Jsem velmi rád, ţe například na Ašsku má být vybudována izraelským 

investorem továrna, která bude zaměstnávat aţ dva tisíce lidí. Sklárna Moser 

má podle mých informací nyní zajištěný plný odbyt v Číně, takţe můţe rozšířit 

svoji výrobní kapacitu.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

12) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Středočeského kraje 

Datum projevu: 30.4.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Zaměřili jsme se v Milovicích na průmyslovou zónu, a protoţe pan hejtman 

byl spolu se mnou na návštěvě Číny, tak oba dobře víme, ţe čínští investoři 

začínají expandovat v Evropě, ţe se podařilo navázat velmi dobré vztahy a ţe 

tedy Česká republika by mohla být jedním z hlavních investorských center v 

EU.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

13) Název projevu: Projev prezidenta republiky na tiskové konferenci při státní 

návštěvě vietnamského prezidenta v České republice 

Datum projevu: 11.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

„Věřím, ţe podobně jako se to nedávno podařilo v čínském případě, bude i toto 

setkání a business fórum, které se koná ještě dnes, impulzem k tomu, aby se 

vietnamský trh stal velmi zajímavou příleţitostí pro české investory a chtěl 

bych poděkovat panu prezidentovi za jeho příslib odstranění některých 
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administrativních překáţek, které těmto investicím aţ dosud bránily.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

14) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli 

Olomouckého kraje 

Datum projevu: 13.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Váţený pana hejtmane, váţení krajští zastupitelé, dámy a pánové, 

 

jedno čínské přísloví říká, ţe lépe jednou vidět neţ stokrát slyšet.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

15) Název projevu: Projev prezidenta republiky na XXVII. sněmu Hospodářské 

komory ČR 

Datum projevu: 28.5.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu:  

 

„A snaţím se za ně i lobovat při kontaktu s členy vlády. Za poslední měsíc 

jsem přijal asi tři delegace čínských investorů a velice si váţím toho, ţe začala 

čínská investiční expanze v dohodnutém rozsahu třicet osm miliard korun, jako 

první krok a to uţ není málo.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

16) Název projevu: Projev prezidenta republiky při „China Investment Forum 

2015“ 

Datum projevu: 10.11.2015 

Četnost hledaných výrazů: 15x 

Citace konkrétních částí textu: 
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a) „Váţený pane místopředsedo, excelence, dámy a pánové, 

 

je mi velkou ctí, ţe se po roce mohu mezi Vámi objevit díky Česko-

čínskému investičnímu fóru, nikoli pouze byznys fóru, protoţe kdyţ jsem 

věnoval čínskému prezidentovi jabloň, tak jsem mu říkal, ţe sázení jabloně 

je zásluţnější čin, neţ jíst jablka. Jsou lidé, kteří při podobných 

příleţitostech pronášejí pestré, ale nic neříkající fráze na téma rozvoj 

vzájemných vztahů, spolupráce, přátelství a tak dále. 

 

Dovolte mi, abych se odchýlil od těchto frází právě proto, ţe na úrovni 

česko-čínské spolupráce můţeme hovořit o zcela konkrétních a uţitečných 

věcech. 

 

Kdyţ jsem byl v Číně před rokem, přivezl jsem tam Krtečka, a jak víte, 

jsem rád, ţe se podařilo natočit padesátidílný seriál Krteček a Panda. Kdyţ 

jsem byl v Číně letos, přivezl jsem tam nejlepšího fotbalistu Evropy Pavla 

Nedvěda a zeptal jsem se při našem jednání pana místopředsedy Du, co by 

si přál přivézt příště.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

b) „A poté, co moji přátelé ze společnosti CEFC investovali do Českých 

aerolinií, a věřím, ţe to bude velmi významná investice, a navíc koupili 

fotbalový klub Slavia, coţ potěší Slavisty a zarmoutí Sparťany, tak mohu 

říci, ţe uţ teď je za námi první vlna čínských investic, a já bych chtěl místo 

oněch obecných frází mluvit o konkrétních věcných projektech.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

c) „Premiér Sobotka nedávno zmínil, a já s ním souhlasím, ţe by se Čína 

mohla stát v České republice zdrojem finanční spolupráce ne jenom ve 

střední Evropě, ale v celé Evropské unii, a vím, na základě jednání s 
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představiteli českých finančních kruhů, z nichţ jeden je největší finanční 

institucí ve střední Evropě, ţe k tomu je tato společnost plně připravená, 

včetně takového komerčního detailu, jako je například provozování 

kreditních karet, coţ by mohlo výrazně zvýšit domácí spotřebitelskou 

poptávku.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

d) „A přítel Jaroslav Tvrdík, který zde mluvil přede mnou, mluvil o skvělém 

návrhu, kterým je klub čínských investorů v České republice. A vzhledem 

k tomu, ţe moji přátelé ze CEFC uţ si pořídili Martinický palác, pořídili si 

bývalý palác Ţivnobanky a pořídili si útulnou vilu, kterou jsem nedávno 

otevíral, věřím, ţe vznikne přátelské a zajímavé prostředí právě pro tento 

klub. Myslím si, ţe stále nám ještě chybí oblasti spolupráce, jako je 

nanotechnologie, jako je biotechnologie, a řekl jsem panu místopředsedovi 

Du, ţe Česká republika je největším výrobcem elektronových mikroskopů 

na světě a z toho kaţdý pátý končí v Číně. 

Jsme připraveni podílet se se svými podniky na One Belt, One Road, tedy 

na nové hedvábné stezce, jak v Číně, tak v Kazachstánu, v Ázerbájdţánu a 

v dalších zemích.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

e) „Rád bych svým čínským přátelům připomněl odpověď bývalého čínského 

premiéra Čou En-laje na otázku, co soudí o Velké francouzské revoluci. 

Čou En-laj tehdy odpověděl: „ Je příliš brzo tuto událost hodnotit.“ A 

moţná, ţe měl i pravdu, ale mluvím o projektu, který je starý šest set let a 

ke kterému se upínaly nejrůznější generace, počínaje Karlem IV. a konče 

Tomášem a Janem Baťovými, projektu, který naráţí na nepochopení 

především proto, ţe je to stavba, jejíţ trvání by překročilo funkční období 

jakékoli vlády, takţe by plody této stavby získávala aţ vláda nastupující. To 

je jedna z nevýhod příliš častého měnění vlád v jakémkoli státě, a není 

vyloučeno, ţe jednoho krásného dne budou tímto kanálem, který bude 
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spojovat tři moře, proplouvat, na základě schválené a dnes tady 

projednávané Feasibility study a na základě případného projektu PPP, lodě, 

které vybudovaly právě čínské firmy.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

f) „Přátelé, dovolte mi, abych touto minerálkou, protoţe nic lepšího tady na 

tomhle stole nemám, připil o to upřímněji na rozvoj skutečného přátelství a 

skutečné, nikoli pouze frázovité, spolupráce mezi ostrůvkem klidu ve 

střední Evropě, který můţe být základnou pro čínskou expanzi v celé 

Evropské unii, a mezi zemí, která se nejpozději příští rok stane největší 

ekonomikou světa. K tomu bych chtěl svým čínským přátelům ze srdce 

blahopřát.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

17) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k návštěvě 

prezidentky Korejské republiky v ČR 

Datum projevu: 2.12.2015 

Četnost hledaných výrazů: 2x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Váţená paní prezidentko, excelence, dámy a pánové,  

 

jsem velmi rád, ţe po našem krátkém setkání na čínské vojenské přehlídce v 

Pekingu mohu uvítat v Praze prezidentku Korejské republiky, úmyslně říkám 

prezidentku Korejské republiky, nikoli prezidentku Jihokorejské republiky.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

18) Název projevu: Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana 

Datum projevu: 26.12.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 
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„Závěrem mi dovolte, abych se zmínil o zahraniční politice. Ekonomická 

diplomacie, kterou prosazuje současná vláda i já, zaznamenala v tomto roce 

významné úspěchy. Jsem rád, ţe se zlepšily ekonomické vztahy s Čínou, která 

se stává největší ekonomikou světa, ţe k nám přicházejí i investice z Korejské 

republiky a z řady dalších zemí, ţe se podařilo zlepšit i vztahy se 

středoasijskými státy, od nichţ dostáváme podstatnou část ropy, a tak dále.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

19) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany Benešova nad 

Ploučnicí 

Datum projevu: 7.12.2015 

Četnost hledaných výrazů: 3x 

Citace konkrétních částí textu:  

„Jel jsem dvakrát do Číny a byl jsem velmi rád, ţe se podařilo rozvinout 

ekonomickou spolupráci s největší ekonomikou světa. V Hospodářských 

novinách jsem si pak přečetl: „Uţitečný idiot se vrací z Číny“. No, a co se stalo 

poté, britská královna se ve zlatém kočáře projela v Londýně s čínským 

prezidentem. Doufám, ţe ani čeští novináři nebudou mít takovou drzost, aby 

říkali britské královně, ţe je rovněţ uţitečný idiot.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

20) Název projevu: Projev prezidenta republiky při přijetí vedoucích 

zastupitelských úřadu ČR v zahraničí 

Datum projevu: 25.8.2015 

Četnost hledaných výrazů: 6x 

Citace konkrétních částí textu: 

a) „Víte dobře, ţe jsem propagátor naší spolupráce s Čínou, která se buď 

tento, nebo příští rok stane největší světovou ekonomikou a předstihne tak 

Spojené státy. Jsem rád, ţe v souladu s vládou budu moci v Pekingu mimo 

jiné být účasten i podpisu několika významných dohod, které, jak doufám, 
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zahájí čínskou investiční expanzi v České republice, ale nejen 

ekonomických dohod, ale i dohod v řadě dalších oblastí včetně sportovní, 

kulturní, vědeckovýzkumné a tak dále. Oceňuji soulad mezi vládou a mnou, 

i kdyţ opozice proti této návštěvě, jako konec konců kaţdá opozice, co 

jiného má dělat, protestuje. Ale vedle Číny vidím i další teritoriální 

příleţitosti. Rád jsem nedávno kolegu Hovorku jmenoval velvyslancem v 

Indii, protoţe jako bývalý náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu má 

bohaté zkušenosti, a věřím, ţe otevřeme i poněkud zakletý indický trh. 

Plánuji samozřejmě i cestu do Ázerbájdţánu, kde, jak víte, nám tato země 

dodává deset procent celkových dodávek ropy. Plánuji cestu do Latinské 

Ameriky, kde si rovněţ, myslím, můţeme vytvořit určité exportní pozice, a 

tak bych pokračoval dál a dál, aţ bych v podstatě vyjmenoval celý atlas s 

výjimkou Antarktidy.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

„Jsem přesvědčen o tom, ţe moje budoucí návštěva Číny, kde průlomovou 

cestou byla uţ návštěva ministra zahraničí, povede k podepsání dalších 

významných dohod, nejen ve sportovní, ale i v investiční oblasti. Jak jsem 

jiţ řekl, nechte se překvapit, ale podle informací, které mám, by to mohly 

být velmi zajímavé investice, a ti, kteří občas říkají, ţe o čínských 

investicích v České republice dosud nevědí, mohou být příjemně 

překvapeni během nejbliţší doby.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

 

21) Název projevu: Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci prezidenta 

republiky 

Datum projevu: 31.8.2015 

Četnost hledaných výrazů: 12x 

Citace konkrétních částí textu: 
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a) „První téma je uprchlická krize, druhé téma Fond ohroţených dětí, třetí 

téma moje cesta do Číny a konečně čtvrté téma připomínka srpnových 

výročí v mnoţném čísle.“ 

Kategorizace: Jiné 

b) „Protoţe podle Ústavy má prezident republiky právo zvát ministry ke 

konzultacím, aţ se vrátí z Číny, pozvu si paní ministryni Marksovou, se 

kterou bych rád projednal otázku novely zákona o sociálně právní ochraně 

dětí, neboť podle mně dostupných údajů, které potvrdila i paní ministryně, 

před dvěma lety, neţ byla tato novela přijata, Fond hospodařil vyrovnaně.“ 

Kategorizace: Jiné 

c) „Třetí téma, má cesta do Číny. Jsem velmi rád, ţe na tribuně se mnou bude 

francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius, pravděpodobně i polská 

předsedkyně Sejmu, moji staří přátelé Tony Blair nebo Gerhard Schröder. A 

povaţuji svoji cestu do Číny jednak za výraz uznání sedmnácti milionům 

čínských občanů, kteří padli ve druhé světové válce, i kdyţ bych ji počítal 

od Nankingského incidentu, tedy od roku 1937. A pokud někdo tvrdí, ţe 

tato válka v Číně nebyla naše válka, nu tak prozrazuje zvláštní neznalost 

historie, protoţe velká část druhé světové války se odehrávala právě na 

asijském kontinentu.“ 

Kategorizace: Jiné 

d) „Druhým cílem mé cesty do Číny je prohloubit dosavadní ekonomickou 

spolupráci. Dnes, někteří z Vás tam jiţ byli, jsme slavnostně na Praţském 

hradě otevírali pobočku Bank of China. Ne ţe by tato pobočka sídlila na 

Praţském hradě, bude mít svoji samostatnou budovu.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

e) „A jsem velmi rád, ţe bude navázáno letecké spojení mezi Pekingem a 

Prahou. Jsem velmi rád, i kdyţ to novinářům uniklo, ţe se podařilo prosadit 

certifikaci českých malých a středních letadel a leteckých motorů na 

čínském území, protoţe to zakládá moţnost expanze našeho leteckého 

průmyslu na čínské teritorium. Předpokládám, ţe během mé cesty do Číny 

budou podepsány některé významné dohody, o nichţ budu novináře ať uţ v 
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Pekingu nebo v Šanghaji informovat.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

22) Název projevu: Projev prezidenta republiky při slavnostním otevření pobočky 

Bank of China v ČR 

Datum projevu: 31.8.20115 

Četnost hledaných výrazů: 8x 

Citace konkrétních částí textu:  

 

a) „Děkuji, ţe jste přijel, děkuji, ţe jste dodrţel slovo, o čemţ jsem ostatně 

nikdy nepochyboval, a jsem velmi rád, ţe se podařilo kromě otevření 

pobočky také dohodnout přímé letecké spojení mezi Pekingem a Prahou, 

coţ bezesporu povede k přílivu čínských turistů. Ti turisté budou mít zájem 

bydlet i v hotelech vlastněných čínskými podnikateli a ti čínští podnikatelé 

zase budou potřebovat úvěry, aby si ty hotely mohli postavit nebo koupit, a 

věřím, ţe první, kdo jim tento úvěr poskytne, bude právě Bank of China.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

b) „Váţím si i věcí, které jsou poněkud méně viditelné, například toho, ţe 

Čínská lidová republika souhlasila s certifikací malých a středních letadel, 

vyráběných v České republice, na svém území, coţ můţe otevřít cestu k 

expanzi českého leteckého průmyslu.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

 

c) „Věřím, ţe budeme spolupracovat i v dalších odvětvích, jako příklad bych 

zmínil nanotechnologie nebo biotechnologie. Koneckonců v Pekingu uţ 

existuje česko-čínská klinika Sotio na výzkum rakoviny a investičních 

příleţitostí je mnoho.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 
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d) „Řekli jsme si, ţe přátelství se dokazuje nikoli pouze slovy, ale i činy, a 

prosím, pane předsedo, abyste i moji blíţící se návštěvu Číny, která 

odstartuje zítra odpoledne, povaţoval za projev takového přátelství a úcty k 

dnes jiţ největší ekonomice světa.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

23) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s krajskými zastupiteli 

Moravskoslezského kraje 

Datum projevu: 22.9.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Věřím, ţe začínající čínská investiční expanze nevynechá Moravskoslezský 

kraj a chtěl bych z celého srdce podpořit jeden zajímavý projekt, vodní koridor 

Koźle-Ostrava-Mošnov v délce padesáti tří kilometrů.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

24) Název projevu: Projev prezidenta republiky při 70. zasedání Valného 

shromáţdění Organizace spojených národů 

Datum projevu: 29.9.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Inu, všech pět stálých členů Rady bezpečnosti má různé zájmy, avšak jednoho 

společného nepřítele, a nic nestmeluje více neţ právě společný nepřítel – 

terorismus. Právě tady v New Yorku si připomínáme 11. září 2001, v Rusku si 

připomínáme Beslan či Volgograd, a v Číně si připomínáme Sin Ťiang, v 

Evropě vzpomínáme Madrid, Londýn, Paříţ, Kodaň. V Indii si připomínáme 

Bombaj a tak dále.“ 

Kategorizace: Bezpečnost 
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25) Název projevu: Projev prezidenta republiky na tiskové konferenci k ukončení 

návštěvy Kraje Vysočina 

Datum projevu: 26.6.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Problém je, ţe třeba u Telče, kterou jsem označil za nejkrásnější město 

Vysočiny, je v době turistického ruchu šesti procentní nezaměstnanost, ale 

mimo sezónu jedenácti procentní nezaměstnanost, takţe my oba dva s panem 

hejtmanem se stýkáme například s čínskými podnikateli a hledáme i zde 

moţnosti zahraničních investic.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

26) Název projevu: Projev prezidenta republiky při setkání s občany města Holešov 

Datum projevu: 16.10.2015 

Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Navštívil jsem řadu zemí, beru s sebou vţdy konkrétní podnikatele, abych jim 

trochu pomohl při rozšiřování jejich exportních moţností, ale také s 

představiteli těchto zemí a jejich soukromých i státních společností jednám o 

tom, do jaké míry bude moţné investovat v České republice. A myslím si, ţe 

uţ se to v několika konkrétních případech podařilo. Mimochodem, pokud je 

tady slávista, tak vězte, ţe jedna z čínských investic směřovala do nákupu 

fotbalového klubu Slavia, a teď uţ nakupují posily, aby se Slavia dostala z toho 

ne příliš úctyhodného místa v tabulce. Ale to je spíš třešnička na dortu.“ 

Kategorizace: Prosperita a rozvoj 

 

27) Název projevu: Projev prezidenta republiky během slavnostního ceremoniálu 

udělení státního vyznamenání České republiky ve Vladislavském sále 

Datum projevu: 28.10.2015 
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Četnost hledaných výrazů: 1x 

Citace konkrétních částí textu: 

 

„Poslední, koho bych chtěl zmínit, je člověk, který na rozdíl od předchozího 

hrdiny prošel dlouhou ţivotní poutí. Byl bojovníkem ve španělské občanské 

válce, slouţil jako lékař v čínské armádě, kde bojoval proti japonské agresi. 

Koncem čtyřicátých let, tak jako mnoho jiných, podlehl komunistické 

ideologii. Ale kaţdá chyba se dá napravit a František Kriegel ji napravil měrou 

vrchovatou.“ 

Kategorizace: Jiné 

 

Celková četnost výrazů – 80 

Množství hodnocených výroků – 42 

Výroků o bezpečnosti – 1 

Výroků o prosperitě a rozvoji- 31 

Výroků o lidských právech – 0 

Výroků o dobrém jménu v zahraničí - 0 

Jiné - 10 
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Zdroj:vlastní 
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2.6 Interpretace dat 

2.6.1 Vyhodnocení analýzy - Kvantitativní část 

 

Z celkového mnoţství 233 projevů (veškeré projevy z let 2014 a 2015) 

prezidenta Zemana obsahovalo celkem 77 z nich alespoň jeden hledaný výraz (Čínská 

lidová republika 27, Ruská federace 25 a USA 25).  

Pokud se podíváme na celkové mnoţství nalezených výrazů (celkem 169), tak 

jednoznačně vede Čínská lidová republika (80 výrazů). U Spojených států amerických 

se jednalo o celkový počet 46 výrazů a u Ruské federace pak 43 výrazů. 

Je důleţité si uvědomit, ţe mnoţství nalezených výrazů není zcela určitě 

směrodatné pro zodpovězení mé výzkumné otázky (to má za úkol hlavně kvalitativní 

část analýzy). Stávalo se celkem běţně, ţe se výrazy ve vztahu k jednomu státu mohly 

opakovat v jednom citovaném výroku i vícekrát. Kvantitativní část jsem uvedl hlavně 

jakoţto (dle mého názoru) zajímavý vedlejší produkt mého výzkumu. Kompletní 

grafické znázornění kvantitativní i kvalitativní části uvádím na straně 68. 

2.6.2 Vyhodnocení analýzy – Kvalitativní část 

 

Při analýze jsem pak při zachycení výrazu přidal citaci, kterou jsem ohraničil 

na základě kontextu a označil ji jako výrok. Jeden projev tak mohl obsahovat i vícero 

výroků. K tomuto kroku jsem se rozhodl, jelikoţ v jednom projevu se Miloš Zeman 

mohl vyjadřovat ke stejné zemi několikrát, nicméně kategorizace těchto výroků se 

mohla lišit. 

Celkový počet hodnocených výroků tak činil 106. Přičemţ 42 z nich se vázalo 

k Čínské lidové republice, 31 k Ruské federaci a 33 ke Spojeným státům americkým. 

Tyto výroky jsem následně kategorizoval.  

Čínská lidová republika byla prezidentem výhradně zmiňována v rámci 

prosperity a rozvoje (31x) přičemţ pouze jednou v rámci bezpečnosti. Deset výroků se 

pak vázalo k jiným tématům. 
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O Ruské federaci se Miloš Zeman zmiňoval sedmkrát v rámci bezpečnosti a 

devětkrát v rámci prosperity a rozvoje. Patnáct výroků se pak vázalo k tématům, které 

se netýkaly zahraniční politiky. 

O USA se Miloš Zeman zmiňoval čtrnáctkrát v oblasti prosperity a rozvoje, 

desetkrát v rámci bezpečnosti, jedenkrát v souvislosti s lidskými právy a osmkrát o 

jiných tématech. 

 

Procentuální zastoupení témat u jednotlivých zemí: 

 

 

2% 

74% 

24% 

Čínská lidová republika 

Bezpečnost

Prosperita a rozvoj

Lidská práva

Dobré jméno v zahraničí

Jiná témata

23% 

29% 

48% 

Ruská federace 

Bezpečnost

Prosperita a rozvoj

Lidská práva

Dobré jméno v zahraničí

Jiná témata
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zdroj: vlastní 

Závěr 

 

Cílem mé práce bylo ověřit, zda Miloš Zeman (na základě jeho vlastních slov) 

naplňuje ve své agendě zahraniční politiku „všech azimutů“. Jako nástroj pro získání 

relevantních dat jsem zvolil obsahovou analýzu, kterou jsem aplikoval na 233 výroků 

Miloše Zemana v letech 2014 a 2015, přičemţ jsem následně vyselektoval ty, týkající 

se současných významných aktérů na mezinárodní scéně (USA, Ruská federace a 

Čínská lidová republika) a pokusil jsem se jejich kategorizováním (pro určení 

zkoumaných tematických okruhů jsem zvolil Koncepci zahraniční politiky ČR) 

odpovědět na otázku, zda se (v tématech zahraniční politiky) věnoval u kaţdé země 

specifickým tématům, či vůči nim vede obdobně všestrannou a tematicky vyrovnanou 

agendu.  

Na základě získaných dat, můţeme říci, ţe prezident Miloš Zeman se vyjadřoval 

vůči Čínské lidové republice výhradně v otázkách ekonomických. U Ruské federace 

se Miloš Zeman téměř v polovině případů zmiňoval o tématech, která nesouvisí přímo 

se zahraniční politikou. Téměř rovnocenně se pak věnoval ve svých projevech ve 

spojitosti s Ruskem o otázkách prosperity (té o něco málo více) a bezpečnosti. U 

Spojených států amerických byly výsledky pak poměrně vyváţené a nepřevládala tak 

příliš výrazně ţádná kategorie ačkoli nejsilnější byla opět kategorie prosperity a 

30% 

43% 

3% 

24% 

Spojené státy americké 

Bezpečnost

Prosperita a rozvoj

Lidská práva

Dobré jméno v zahraničí

Jiná témata
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rozvoje. Jako jediný výkyv lze uvést nalezení jednoho výroku týkajícího se oblasti 

lidských práv (u ČLR ani Ruské federace nebyl nalezen ani jeden případ). 

Pokud bych se tedy pokusil odpovědět přímo na moji původní otázku, pak lze říci, 

ţe Miloš Zeman se ve svých projevech (v souvislosti se zkoumanými zeměmi) 

vyjadřoval hlavně k otázkám ekonomickým a bezpečnostním. Témata týkající se 

lidských práv, či dobrého jména v zahraničí do svých projevů (v souvislosti se všemi 

zkoumanými zeměmi) prakticky nezahrnul. Vyhodnocená data napovídají, ţe se ve 

své agendě ve spojitosti s Čínou věnuje výhradně ekonomickým otázkám, coţ značí 

určitý výkyv oproti ostatním zkoumaným zemím, kde je jeho agenda podstatně 

vyrovnanější, nicméně je do značné míry subjektivní zda to budeme povaţovat za 

dostatečný důkaz o nesplňování tematicky všestranné zahraniční politiky. 

 V samotném závěru mé práce, bych chtěl uvést několik poznatků, ke kterým 

jsem v průběhu došel. Je jednoznačné, ţe pro získání relevantnějších dat by bylo 

vhodné rozšířit soubor zkoumaných let (ideálně na veškeré roky prezidenta Zemana 

ve funkci) a zároveň rozšířit soubor zkoumaných aktérů (např. o Izrael). Také věřím, 

ţe by mohlo být zajímavé vytvořit komparaci obsahových analýz projevů Miloše 

Zemana během jeho působení jako premiéra a jakoţto prezidenta. V samotném 

výzkumu bych pak pro zvýšení reliability a validity pouţil pro kategorizaci výroků 

více výzkumníky. Také jsem toho názoru, ţe by význam výzkumu prohloubilo pouţití 

i hodnocení výroků jakoţto „pozitivní“ či „negativní“, coţ by mohlo přinést lepší 

vhled do faktického obsahu zkoumaného obsahu a nejen jeho nestranné 

kategorizování. 

 Věřím, ţe jsem v rámci své práce vytvořil jeden z mnoha moţných přístupů, 

jakým zkoumat tematické okruhy zahraniční politiky libovolného aktéra, přičemţ 

tento konkrétní přístup má jednoznačně své výhody (zejména jednoduchost 

provedení), ale zároveň i své nevýhody (zejména obtíţný sběr dat, ztěţující se 

s ubývající významností zkoumaného aktéra). 
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Resumé 
 

In my work I will deal with issue of whether Miloš Zeman in his agenda fulfills 

(by himself often mentioned) „foreign policy of all azimuths“, with stress on three 

important actors on the international scene (United States of America, Russian 

Federation and People´s Republic of China) or whether is he rather inclining towards 

specific topics in context of these three countries. 

For purpose of answering this question I will firstly introduce my 

understanding of key terms for my research such as “foreign policy of all azimuths” or 

“agenda of Miloš Zeman”.  After that I will shortly introduce various research 

methods which are theoretically usable but in the end I did not decide to use them 

because of specific reasons which I explain in this chapter.  The main focus then shifts 

to defining research method of content analysis, which I decided to use as tool to 

achieve my goal. 

In my practical part I will apply content analysis to all statements made by 

Miloš Zeman (within his presidency) in years 2014 and 2015. Those statements will 

be collected from official website of presidential office.  

In the end of my work I summarize knowledge which I achieved throughout 

my research and I also mention ideas how to improve my own approach in the future. 

 


