Andrej Babiš – politická superstar na půdě VŠE
Je středa 24.5.2017 půl osmé večer a zhruba dvacet
studentů očekává příchod, v tu dobu již minulého,
ministra financí Andreje Babiše na uzavřenou debatu
na téma aktuální politické situace a zhodnocení jeho
působení na MF ČR.
Ve smluvený čas vstupuje do místnosti evidentně
uvolněný a dobře naladěný Andrej Babiš a ihned si
podává se všemi studenty ruku a každému se
představuje jako „Babiš“, čímž ihned boří přirozenou
bariéru, která mezi občanem a politikem vzniká.
Následuje poměrně krátký úvod, ve kterém bývalý
vicepremiér vyjmenovává své úspěchy a neopomene
zkritizovat jeho úhlavní rivaly v ČSSD – zejména
Bohuslava Sobotku, Milana Chovance a Lubomíra
Zaorálka.
Velmi brzy se ale již schyluje k tomu, na co se všichni
studenti těšili – totiž možnost položit Andreji Babišovi otázku. První dotazy se nesou
v uvolněném duchu, neboť se studenti ptají, zda Andrej Babiš chodil na vysoké škole na
přednášky, co mu to dalo a jakou školu by zvolil nyní. Odpovědí jim byly poměrně zajímavé
názory podložené životními zkušenostmi, které nejednoho účastníka debaty pobavili a již tady
si můžeme všimnout hlavní síly Andreje Babiše – představte si, že byste se na toto téma bavili
třeba s Bohuslavem Sobotkou. Nemyslitelné.
Postupem času dochází i na konkrétnější a sofistikovanější dotazy např. na směřování České
republiky v zahraničně-politických otázkách a na konkrétní kroky, které by zajistily
efektivnější působení české vlády, která by „konečně mohla něco změnit“. Při odpovědích na
tyto otázky posluchač nemá dojem, že by poslouchal politika, který káže vodu a pije víno,
naopak Andrej Babiš zní velice lidsky a říká věci, které je snadné pochopit a se kterými je velice
jednoduché se ztotožnit. Bývalý ministr financí se zkrátka velice chytře nestaví do role, ve které
by se měl bránit a něco vysvětlovat, naopak každou jednu situaci využívá k tomu, aby se do
jisté míry distancoval od ostatních politiků a přestože během debaty několikrát zmíní, že není

žádný rétor, tak opak je pravdou – Andrej Babiš říká přesně to, co chceme slyšet a tak není
divu, že je nejoblíbenějším politikem v zemi.
Debata se studenty se uskutečnila v rámci předmětu Mediální dovednosti vedlejší specializace
Ekonomická žurnalistika pod záštitou Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

