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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zabývá recepcí nově vzniklého Československa britským tiskem
v letech 1918 až 1922. Mým úkolem bylo zjistit jak často a v jakém kontextu se
Československo v tisku objevovalo a jaký byl rozdíl mezi portrétováním republiky
v jednotlivých denících. Sekundárně, bylo mým úkolem zhodnotit úspěšnost Československé
propagandy v Británii. Práce se sestává ze dvou částí, v rešeršní části je přiblížen kontext
vzniku republiky, dosavadní poznatky o československo-britské diplomacii v daném období a
kulturní propaganda. Jedna kapitola je dále věnována vývoji britského tisku a profilům
zkoumaných deníků v daném období. Praktická kapitola kombinuje poznatky získané z
kvantitativní a kvalitativní analýzy tisku. Celkem byla v této práci zkoumána čtyři britská
periodika ze sektoru kvalitního tisku. Jsou to tři deníky The Times, The Manchester Guardian
a The Daily Telegraph, a jeden nedělní list The Observer. Tělo praktické části tvoří
kvantitativní obsahová analýza deníku The Times, která přibližuje četnost, délku, zájem a
téma zpráv, v nichž se Československo objevuje. Na základě této analýzy byly vybrány
zkoumané časové úseky pro kvalitativní analýzu napříč všemi čtyřmi deníky. Kvalitativní
analýza dále prohlubuje kvantitativní část a předkládá explicitní a implicitní přízviska, jež
britská média Československu přisuzovala. V závěru práce jsou porovnány výstupy obou
analýz s tehdejší agendou československé diplomacie a ukázána proměna mediálního
obrazu ČSR v čase.

ABSTRACT
This diploma thesis deals with the reception of the newly established Czechoslovakia by the
British press from 1918 to 1922. My task was to find out how often and in what context did
Czechoslovakia appear in the press and what was the difference between the image of the
republic in each newspaper. Secondarily, my task was to evaluate the success of the
Czechoslovak propaganda in Britain. The thesis consists of two parts. The first part presents
the context of the emergence of Czechoslovakia, Czechoslovak-British diplomacy aims and
cultural propaganda in the given period. One chapter is dedicated to the history of the
British press and includes profiles of the journals examined. The practical part incorporates
both quantitative and qualitative analysis. Four broadsheets in total were analysed; The
Times, The Manchester Guardian, The Daily Telegraph and a Sunday newspaper The
3

Observer. Quantitative content analysis of The Times was used to determine the frequency,
the length and the interest of the mentions of Czechoslovakia as well as the theme of the
articles. Based on the quantitative analysis, sample time periods were selected for the
qualitative section. The qualitative analysis further deepens the quantitative part and
presents the explicit and implicit attributes that Czechoslovakia was labelled with.
Conclusions are compared with the aims of Czechoslovak diplomacy and the media image of
Czechoslovakia is presented along its development.

KLÍČOVÁ SLOVA
Československo, Británie, diplomacie, mediální obraz, britský tisk, The Times, The
Manchester Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, kulturní propaganda.

KEYWORDS
Czechoslovakia, Great Britain, diplomacy, media image, British press, The Times, The
Manchester Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, cultural propaganda
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1. ÚVOD
Když se na sklonku první světové války rodila Československá republika, nebyla její finální
podoba ještě z daleka samozřejmostí. V poválečných mírových jednáních číhaly mnohé další
úskalí, které mohly ovlivnit další chod státu a zvrátit dosavadní výdobytky. Proto
Československo potřebovalo silnou propagandu. Naklonění si západních mocností se ukázalo
klíčovým již pro samotný vznik a posvěcení Československého státu, nyní však bylo třeba si
tuto náklonnost udržet a přesvědčit západ o československé věci.
Británie byla pro Československo klíčovým spojencem. To věděl Masaryk již za války, a proto
právě sem odjel sám agitovat za jeho uznání. Jak se ovšem ukázalo, na rozdíl od Francie,
postupovala v uznávání československých nároků stará monarchie velmi pomalu a opatrně.
Velké sympatie stále chovala k bývalému imperiálnímu centru, Vídni, a ač schvalovala
československé demokratické ideály, o nové struktuře střední Evropy ještě nebyla
přesvědčena. O to zásadnější, bylo vyvinut v Británii kampaň, která by pomohla rozptýlit
falešné domněnky a předsudky vůči Československu a přesvědčit Brity, že Čechoslováci jsou
jejich loajální přátelé. Za války měla propagandu na starosti Česká tisková kancelář v Londýně,
po uznání ČSR potom tento úkol přešel na Československou legaci na Grosvenor Place. Cílem
bylo zahájit osvětu na několika rovinách; skrze tisk publikování pravdivých zpráv o dění v ČSR,
vyvracením nařčení různých korespondentů a seznamováním veřejnosti s československým
úsilím o samostatnost, skrze kulturu, importem hudby, umění a literatury a skrze
přednáškovou a edukační činnost. Tisk byl přitom zásadním médiem, neboť skrze něj se
veřejnost dozvídala nejen o politických zprávách, ale i o kulturním a společenském dění,
historii Čechoslováků, datech přenášek, a významných osobnostech. Právě na tisk se proto
zaměřuje tato diplomová práce.
Cílem práce je zjistit jakým způsobem bylo Československo prezentováno britským tiskem
v prvních čtyřech letech od svého vzniku, jak se jeho obraz proměňoval a do jaké míry se
shodoval s úsilím československé diplomacie.
Pro výzkum byla zvolena kombinovaná metoda kvantitativního a kvalitativního průzkumu
tisku, která nám poskytne číselné přehledy o četnosti zpráv, jejich vývoji a tematickém
zaměření, jakož nám prohloubí vhledu do pojmů a přízvisek, které byly s Československem
5

spojovány. Jako výzkumný soubor byly zvoleny čtyři listy kvalitního tisku (The Times, The
Manchester Guardian, The Daily Telegraph a The Observer), které se vzájemně liší svým
politickým zaměřením a složením redakce. Pro vysoký objem dat byla kvantitativní analýza
provedena pouze na nejreprezentativnějším vzorku – deníku The Times. Kvalitativní analýza
naopak nabízí vhled a porovnání všech čtyř listů, ale pouze ve vybraných obdobích.
Práce je členěna do dvou hlavních oddílů. V teoretické části bude přiblížena idea a politická
orientace Československa, okolnosti jeho vzniku a vazby na Velkou Británii. Samostatná
kapitola je věnována historii Československo-britské diplomacie a kulturní propagandě a
jedna kapitola rovněž přiblíží britské mediální prostředí a historii analyzovaných deníků.
V praktické části přistoupíme k samotné analýze deníků, bude vyložená metodologie i
výsledky obou analýz, jež budou dokresleny pomocí tabulek a grafů. V závěru se práce se poté
pokusíme načrtnout mediální obraz Československa a srovnat jej s úsilím československé
diplomacie.

1.2.

Přehled literatury

Jelikož se tato práce sestává z několika velice odlišných kapitol, velmi se též různí tematické
okruhy použitých zdrojů. Jádrem praktické část práce jsou archivní výtisky britských periodik
a metodologická literatura k výzkumu médií.
Přístup do elektronických archivů1 listů The Times, The Observer, The Manchester Guardian a
The Observer, mi byl umožněn díky univerzitě v Newcastelu, kde jsem během ročního pobytu
v rámci programu Erasmus+ měla možnost shromáždit relevantní příspěvky. Z metodologické
literatury pracuji především s novější publikací od R. Wimmera a J. Dominicka Mass Media
Research (2014),2 která nabízí přehledný a vyčerpávající úvod do výzkumu masových médií.

1

The Times Digital Archive, 1785-2012 [online]
http://gdc.galegroup.com/gdc/artemis?p=TTDA&u=new_itw
The Telegraph Historical Archive, 1855-2000 [online]
http://gdc.galegroup.com.libproxy.ncl.ac.uk/gdc/artemis?p=TGRH&u=new_itw
The Guardian and the Observer Historical Archive, 1791-2003 [online]
https://search.proquest.com/hnpguardianobserver/news/fromDatabasesLayer?accountid=12753
2
Roger Wimmer, Joseph Dominick, Mass Media Research; An Introduction, Boston: Wadsworth, 2014.
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Z českého prostředí je potom dobrý úvod od Jiráka a Köpplové Média a společnost (2003).3
Metodu obsahové kvantitativní analýzy zakládám především na dvou knihách, Metodách
výzkumu médií (2010) 4 od Vojtěchovské a Trampoty a Bergrově Media Analysis Techniques
(2014).5 Poznatky pro kvalitativní analýzu byly čerpány ze Základů kvalitativního výzkumu
(1999) od Strausse a Corbinové, jenž je klíčovou publikací v oboru.6
Co se týče teoretické části, sdružuje publikace ze tří oblastí. Jádro rešeršní části tvoří kapitola
o Československé diplomacii. Bohužel československo-britské vztahy ve dvacátých letech jsou
doposud málo probádanou oblastí české historiografie a obvykle ustupují zájmu o vztahy
s Francií a předmnichovskému období. Jediným historikem, který se souvisleji této
problematice věnoval je Jindřich Dejmek. Zejména stěžejní pro tuto práci byly první dvě
kapitoly z jeho knihy Nenaplněné naděje.7 Britské diplomacii vůči Československu se věnovali
též Gábor Bátonyi8 a Alena Gajanová9 a Eva Hahnová načrtla pohled Britů a Němců na Čechy
v knize Dlouhé stíny předsudků.10 Silným zdrojem informací o kulturních aktivitách a
propagandě Československa v Británii jsou vzpomínky jednotlivých diplomatů a monografie o
jejich životech. Velkou měrou je v této práci čerpáno z knihy Zdeňka Pousty o osudech
pracovníka československé legace, Jaroslava Císaře,11 osobních vzpomínek tajemníka
britského velvyslanectví v Praze, Bruce Lockharta,12 a vedoucího tiskové kanceláře v Londýně,
Vladimíra Noska.13 Doplňkově též pracuji se vzpomínkami vyslance Vojtěcha Mastného,14

3

Jan Jirák, Barbora Köpplová, Média a společnost; stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha:
Portál, 2003.
4
Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovksá, Metody výzkumu médií, Praha: Portál, 2010.
5
Arthur Berger, Media Analysis Techniques. London: Sage, 2014.
6
Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu; postupy a techniky metody zakotvené
teorie, Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999.
7
Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje; Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie (19181938). Praha: Karolinum, 2003.
8
Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe, 1918-1933, Oxford: Clarendon Press, 1999.
9
Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí (1918-1938). Praha: Academia, 1967.
10
Eva Hahnová, Dlouhé stíny předsudků: německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století, Praha:
Academia, 2015.
11
Zdeněk Pousta, Jaroslav Císař – astronom a diplomat v Masarykových službách, Praha: Vyšehrad, 2016.
12
Bruce Lockhart, Ústup ze slávy, Praha: Fr. Borový, 1937.
Bruce Lockhart, Jan Masaryk; osobní vzpomínky, Londýn: Ústav Dr. Edvarda Beneše, 1952.
13
Vladimír Nosek, Anglie a náš boj za samostatnost, Praha: ČIN, 1926.
14
Vojtěch, Mastný, Vzpomínky diplomata. Praha: Karolinum, 1997.
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Michálkovou publikací o Štefanu Osuském,15 vzpomínkami Seton-Watsona16 a články Rosy
Newmarchové.17
Diplomatické části předchází úvodní kapitola přibližující kontext vzniku republiky a její
politickou orientaci. Výběr literatury konzultované v této části byl značně nesnadný, vzhledem
k velkému množství publikací k tématu, které se v posledním roce vyrojily v souvislosti
s výročím republiky. Z nových publikací byl konzultován Jan Rychlík,18 ze starších potom
Kovtunův19 a Soubigouův20 život T.G.M. a Galandauerova kniha o vzniku Československa.21
Jako úvod do širšího středoevropského kontextu posloužil Jan Křen, Dvě století střední
Evropy22 a Korbelova Twentieth-Century Czechoslovakia23 a k problematice Maďarska
publikace Evy Irmanové.24
Tři klíčové texty byly použity pro zpracování historie britského tisku. Nejucelenější přehled
vývoje a profily editorů poskytla The Encyclopedia of the British Press.25 V anglofonním
prostředí se potom britské žurnalistice věnuje Mick Temple,26 v českém prostředí podávají
ucelený obrázek vývoje skripta od Barbory Köpplové a Juraje Vojtka.27

15

Slavomír Michálek, Diplomat Štefan Osuský. Bratislava, 1999.
Seton-Watson, Masaryk in England. Cambridge: Cambridge University Press, 1943.
17
Rosa Newmarch, “The Music of the Czecho-Slovaks: National Opera in Prague.” The Musical Times, Vol. 60,
No. 921 (Nov. 1. 1919), pp. 592 – 595.
18
Jan Rychlík, Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Praha: Vyšehrad, 2018.
19
Jiří Kovtun, Masarykův triumf; příběh konce jedné války, Praha: Odeon, 1991.
20
Alain Soubigou, Tomáš Garrigue Masaryk. Praha: Paseka, 2004.
21
Jan Galandauer, O samostatný Československý stát 1914-1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1992.
22
Jan Křen, Dvě století střední Evropy, Praha: Argo, 2005.
23
Josef Korbel, Twentieth-century Czechoslovakia; the Meanings of its History, New York: Columbia University
Press, 1977.
24
Eva Irmanová, Maďarsko a Versailleský mírový systém. Ústí nad Labem: Albis internaioal, 2002.
25
Daniel Griffiths, The Encyclopedia of the British Press, 1422-1992. New York: St. Martin’s Press, 1992.
26
Mick Temple, British Press, McGraw-Hill Education, 2008.
27
Barbora Köpplová, Juraj Vojtek, Stručný přehled vývoje britského tisku od druhé poloviny 19. století do 70. let
20. století, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.
16
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2. FOROMOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKA
2.1.

IDEA ČESKOSLOVENSKA

Postavení Čechů v rámci Habsburské monarchie bylo zapeklitou otázkou po téměř celou dobu
jejich společné existence. Habsburské sklony k absolutismu a náboženská nonkonformita
Čech se mísily zrovna tak dobře jako voda a olej a jejich odlišnosti měly snad již od začátku
předznamenat tuto unii k brzkým konfliktům. V počátku sedmnáctého století dovedlo
stupňující se napětí mezi politicko-náboženskými zájmy české stavovské společnosti a
politickými zájmy císařského dvora k vypuknutí konflikt evropských rozměrů. Třicetiletá válka
ovšem výrazně poznamenala další osudy českých zemí. Po neslavné porážce na Bílé hoře byly
Čechy potrestány potlačením politických a náboženských svobod a vydáním obnoveného
zřízení zemského (1627) byla formálně zrovnoprávněna němčina s češtinou. V reálu však šlo
o nadřazení němčiny češtině a Češi se tak dostávají do pozice podřízeného národa na téměř
další tři století. O poslední zbytky samosprávy české země přišly ve čtyřicátých letech
osmnáctého století, kdy dochází k centralizaci státní správy s ústředím ve Vídni a upevnění
Habsburského absolutismu.
Teprve devatenácté století, živené myšlenkami národního obrození, přináší obnovení diskuzí
o české otázce. Vlna revolucí, která se roku 1848 prohnala Evropou, přiměla národy
k jasnějšímu definování vlastní identity a napříč kontinentem byl vysloven požadavek na
omezení panovnické moci. V Habsburské monarchii byl vývoj pozdržen Bachovým
absolutismem a trvalo tak další dekádu, než se podařilo zřídit funkční parlament. Teprve
únorová ústava z roku 1861 zakládá říšskou radu, v níž nacházejí zastoupení poslanci
jednotlivých zemských sněmů. Naděje českých politiků na získání většího slova a autonomie
v rámci monarchie však záhy rozbořilo vyrovnání s Uherskem roku 1867. Posílením pozice
Maďarů se Češi stávají pouhým provinčním národem v rakouské části. Jak podotýká Jiří
Kovtun, toto uspořádání bylo natolik abnormální, že se pro rakouskou část nenašel jiný
spolčený název než „království a země zastoupené v říšské radě.“28 V reakci na vyrovnání s
Maďarskem požadovala česká reprezentace stejnou autonomii pro české země. Snažila se
toho dosáhnout politikou pasivní rezistence, která však byla brzy shledána neúspěšnou, a
28

Jiří Kovtun, Masarykův triumf; příběh konce jedné války, Praha: Odeon, 1991, s. 36.
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koncem sedmdesátých let čeští poslanci opět vstupují do říšské rady. Politickou orientaci
konce devatenáctého století v Čechách udávala strana mladočechů, jež provozovala politiku
drobných ústupků a roku 1897 dokonce vymohla ve spolupráci s hrabětem Badenim
zrovnoprávnění češtiny s němčinou.
Klíčovou osobností politické sféry 19. století byl František Palacký, jenž rozvinul myšlenku
austroslavismu předloženou Karlem Havlíčkem Borovským. V Ideji státu rakouského vyložil
svoji vizi Rakouska jako federace autonomních národů střední Evropy. Pro český národ
požadoval samostatnost, nikoli celkovou odluku od Rakouska. V průběhu jeho politické
kariéry však došlo k pozvolnému vystřízlivění a z původního tvrzení Kdyby nebylo Rakouska,
museli bychom ho vytvořit (1848) se v roce 1865 stává Byli jsme před Rakouskem, budeme i
po něm! Austroslavismus byl i přesto převládajícím trendem české politiky devatenáctého
století. Myšlenky Palackého následovali staročeši, stejně jako mladočeši a po nich taktéž
Masaryk. Protějším táborem byli panslavisté vybízející ke spolupráci a bratrství všech Slovanů
a vzhlížející k Rusku, jakožto nejsilnějšímu a jedinému svobodnému ze slovanských národů.
Myšlenka sjednocení Slovanů pod vládou ruského cara byla populární zejména v první
polovině devatenáctého století, díky empirickým zážitkům českých politiků z Ruska však brzy
ustoupila do pozadí. Přesto se i v začátku nového století našli její zastánci, mezi nimi
kupříkladu Karel Kramář, který po vypuknutí první světové války vyvíjel snahy o vytvoření
federace slovanských států.
Z původních návrhů pro vytvoření konstituční monarchie, či jiného státního zřízení uvnitř
Habsburské říše nakonec převládla myšlenka samostatné demokratické republiky postavené
na principech čechoslovakismu. Národní jednotu Čechů a Slováků obhajoval již Palacký a jejími
stoupenci byli též Havlíček a Rieger. Na jejich myšlenky později navázal Masaryk, který dovedl
vytvoření československého národa ke zdárnému konci. Že se jednalo o kulturněpolitický
konstrukt potvrzuje fakt nutnosti ukotvit čechoslovakismus a československý jazyk ve státní
ústavě. Ač obě strany spojením výrazně prospívaly, koncept si získal i řadu odpůrců,
především

mezi

slovenskými

autonomisty

a

národnostními

menšinami.

Model

československého státu byl založen na podvojném principu. Česká hranice, tak jak Češi po
staletí požadovali, byla vytvořena na historické hranici českých zemí bez ohledu na německou
„menšinu“ v pohraničí. Naproti tomu Slovensko, které nikdy nebylo samostatným státním
útvarem, muselo vytyčit hranice na základě národnostního sebeurčení. Paradoxně tak došlo
10

k pohlcení velké maďarské menšiny, jíž však bylo stejné právo odepřeno stejně jako německy
hovořící třetině obyvatelstva Čech.
Československo, ač se na venek prezentovalo jako jednotný stát, tak neslo pod povrchem řadu
rozporů, národnostních i politických, a bylo poněkud vzdáleno od původní myšlenky vrátit
Čechům přirozená práva na vlastní stát. Do velké míry byl jeho vznik podmíněn historickými
okolnostmi, notnou dávkou štěstí a náhody. Jeho ideu však nelze oddělit od osobností, které
jej svým úsilím uvedly v realitu. Právě tyto osobnosti udaly mladému státu politický náboj a
orientaci. Jako každý velký projekt, i Československo zprvu existovalo jako pouhá představa
v myslích několika mužů. Mezi těmito muži stojí v první řadě Tomáš Garrigue Masaryk, jeho
přátelé v exilu a skupina Hradu, kteří udali také vnější image Československa. Tento obraz však
nelze generalizovat na celý národ, neboť i tak pod povrchem existovala celá řada odlišných
názorů a politických proudů. Dalšími silnými československými politiky byli muži 28. října, kteří
se zasloužili o vnitřní politický převrat. Vedle, s Masarykem spolupracující, sociálně
demokratické strany potom hrála klíčovou roli strana agrární pod vedením Antonína Švehly.
Ten zprvu nebyl Masarykovým příznivcem, avšak oba muži záhy přes vzájemné odlišnosti
navázali úzkou spolupráci a panoval mezi nimi vzájemný respekt.29 Dále Československo
obsahovalo celou řadu menšin, vedle 8,7 milionu Čechoslováků to byly 3 miliony Němců, 750
tisíc Maďarů a 450 tisíc Rusínů. Velkou menšinu také tvořili Poláci a židé.
Jak vidno, Československo bylo uměle vytvořeným konstruktem. Nebylo jediným možným
vyústěním historické situace, ani nebylo jediným konceptem ve hře. Jeho finální podoba a
západní orientace byla zaštítěna důmyslnou zahraničí politikou Masarykova okruhu.
Budoucnost Čechů však mohla zrovna tak s trochou (ne)štěstí ležet v unii s Ruskem či
v rakouské federaci. Na místo toho vznikl jednotný národ Čechoslováků, který legitimizoval
českou dominanci vůči Němcům a pozvedl Slováky do pozice státního národa.

29
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2.2.

T. G. M. A JEHO POLITICKÝ PROGRAM

Není pochyby o tom, že bez Masaryka by Československo nebylo. Tomáš Garrigue Masaryk
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) byl nejenom filosof, literát, historik a sociolog, neúnavný bojovník
za českou samostatnost, politik a hlavní strůjce republiky. Masaryk byl zároveň jejím
ideologickým tvůrcem, který mladé republice udal orientaci a místo ve světových dějinách.
Svůj politický program založil na filosofii českých dějin, již vyložil v knihách Česká otázka, Naše
nynější krize, Jan Hus, a Karel Havlíček.
Masaryk byl velkým obdivovatelem Františka Palackého a stejně jako on byl přesvědčen, že
v českých dějinách lze najít mravní ideál pro moderní stát. Na rozdíl od Palackého nespatřoval
mravní ideál v konfrontaci mírumilovných Čechů s dobyvačnými Germány,30 ale v českých
náboženských ideálech humanitních. Byl přesvědčen, že politika musí být založena na pravdě,
a proto by měl být k sobě národ upřímný i ve věcech historických. Proslulý se stal jeho zásah
do sporu o rukopisy, kdy Masaryk žádal o vědecké přezkoumání jejich pravosti a upadl tak
v nelibost mnoha vlastenců.
„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily,“31 prohlásil Masaryk v závěru své kariéry. Dle
něj se Československo zrodilo z ideálů demokracie a humanity, které se periodicky objevují
v českých dějinách. Manifestaci těchto ideálů spatřoval v období husitství, kterému přikládal
srovnatelný význam pro české dějiny jako měla Velká revoluce pro Francii,32 dále
v českobratrském hnutí a v národním obrození, které bylo inspirováno českou reformací. Za
tuto interpretaci byl Masaryk hojně kritizován soudobými historiky, zejména potom Josefem
Pekařem, jenž s ním vešel v otevřenou polemiku. Pekař odmítá myšlenku, že vzorem
obrozenců bylo husitství, a obnovený český nacionalismus spojuje spíše s obdobím
osvícenského liberalismu a romantismu. Za stejně nejasný pokládá Masarykův koncept
humanity a tvrdí, že daleko silnější je v českých dějinách myšlenka národní.33 Pekař34
považoval Masarykovo dílo za filosofické, nikoli historické, avšak i sám Masaryk, jak jej
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obhajoval Emanuel Rádl, přiznává, že v historii hledá spíše mravní poučení než záznam
historických souvislostí.35
Humanita pro Masaryka představovala spojení morálky a náboženské etiky, princip rovnosti
a vzájemné mezilidské pomoci, avšak nevylučovala se se sebeobranou. Masaryk důrazně
kritizoval české sklony k mučednictví, namísto postavení se za vlastní věc. Jedním z jeho
velkých vzorů byl Jan Žižka, bojovník za náboženskou svobodu, a taktéž v korespondenci
s Tolstým Masaryk odmítal myšlenku nevzdorování násilí.

36

Od českého národa žádal úsilí,

odvahu a vysoké mravní ideály, protože jenom tak se má malý národ šanci prosadit mezi těmi
velkými.
Masarykova díla Česká otázka a Naše nynější krize, obě vydaná roku 1895, byla reakcí na
absenci českého politického programu a morální krizi konce století. Český národ bylo potřeba
ukotvit ve světových dějinách. Když později Masaryk opustil myšlenky austroslavismu a uznal
že Rakousko-Uhersko již ztratilo svůj raison d'être, podařilo se mu spojit československý boj o
samostatnost s nadnárodními ideály. Jeho pojetí války jako zápasu demokracie s autokracií
tak dodávalo československým zájmům vyšší okřídlení vizí.37
Zdá se až neuvěřitelné, že tento intelektuál evropských rozměrů se narodil do rodiny chudého
kočího na moravskoslováckém velkostatku. Nebýt toho, že si jeden z jeho učitelů povšiml
chlapcova nadání, Masaryk by byl následoval v otcových šlépějích v službě na statku jako
kovář, na kterého se již tou dobou učil. Na studia nastoupil teprve v patnácti letech. Rodiče
neměli na to, aby Tomáše při studiích vydržovali, od patnácti let se proto živil jako domácí
učitel v bohatých rodinách. Při studiu na německém gymnáziu v Brně žil v rodině policejního
ředitele Le Monniera, se kterým potom odešel i do Vídně, kde dokončil svá gymnaziální studia.
Přesunem do Vídně se Masarykovi otevřela nečekaná řada možností. Jako vychovatel
v předních vídeňských rodinách měl šanci nahlédnout do života kulturních salonů a seznámit
se s významnými rakouskými intelektuály. Ve studiích dále pokračoval na Vídeňské univerzitě,
která zakončil disertační prací o podstatě duše u Platóna. Během následného ročního pobytu
v Lipsku se seznámil se svou budoucí ženou Charlottou, dcerou bohatého amerického
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podnikatele. Charlotta byla hluboce věřící a vzdělanou ženou a s Masarykem ji spojoval
především společný zájem o filosofii a silné morální zásady. Masaryk ji požádal o ruku
korespondenčně krátce po jejím odjezdu a rok na to sám odcestoval do New Yorku, aby se
s Charlottou oženil.
Po návratu do Evropy začal vyučovat jako docent filozofie na Vídeňské univerzitě, kde se
mezitím stačil habilitovat s prací Sebevražda jako hromadný společenský jev moderní
civilizace. Problém krize individuála v moderní společnosti se stal jeho celoživotním vědeckým
zaměřením.38 Masaryk připisoval růst sebevražednosti ztrátě víry moderního člověka. Sám byl
osobou hledající, ve věcech víry byl silně ovlivněn matkou a ženou Charlottou. Historik
Werstadt jej trefně vystihl, když o něm řekl, že byl „staronový“ muž.39 Muž starých
křesťanských ideálů vtělených do nových forem moderní politiky.
Roku 1882 byl Masaryk jmenován mimořádným profesorem filosofie na české části KarloFerdinandovy univerzity. Do politického života vstoupil v osmdesátých letech, kdy se začal
angažovat ve veřejných diskuzích. Proslul v aférách Rukopisů a Hilsneriády, kdy navzdory
veškeré nelibosti veřejnosti trval na zásadách pravdy a zdravého rozumu. Na těchto základech
formoval nový politický směr – realismus, na němž pracoval společně s Josefem Kaizlem a
Karlem Kramářem. Všichni tři vstoupili jako členové mladočeské strany roku 1891 do Říšské
rady, avšak Masaryk roku 1893 kvůli deziluzi ze strany vystoupil. V roce 1900 se rozhodl založit
vlastní realistickou stranu kritické inteligence.40 Jeho programem bylo odmítnutí
romantizování a kritický vědecký pohled na českou minulost, strana však nikdy nezískala
silnou pozici v Říšské radě.
Masaryk se po dlouhou dobu své politické kariéry nevzdával myšlenky, že Rakousko lze
reformovat. Nezakládal si na „rozkrajování Evropy,“ věřil, že si Čechy mohou vydobýt své
místo v Rakousku mravní velikostí a „drobnou prací.“41 Se začátkem první světové války však
všechny myšlenky na reformaci opustil.
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2.3.

EXILOVÉ ÚSILÍ

Vypuknutí první světové války Masaryka zastihlo na dovolené s rodinou v Bad Schandau, kde
mohl pozorovat odjezd německých vojáků na frontu. Když srovnal jejich zapálení s domácími
rekruty, bylo zcela zjevné, že rakouským vojákům chybí motivace. Slovanští vojáci nevěděli,
proč a za co jdou bojovat a na východních frontách odmítali válčit se spřízněnými slovanskými
národy. Často dobrovolně upadali do zajetí, nebo přebíhali na druhou stranu fronty.
Pozorování morálky národa Masaryka utvrdilo v nutnosti jednat. Válka přinesla zvrat
v původních plánech pro vytvoření rakouské federace. Pakliže by skončila vítězstvím
ústředních mocností, hrozilo vytvoření německé Mitteleuropy a úplné pohlcení a germanizace
drobných slovanských národů. Pokud by vyhrála strana Dohody, nebyla ani tehdy budoucnost
Čech jistá a nejlepším způsobem, jak zajistit Československu samostatnost, se proto
Masarykovi jevila intervence v zahraničí a seznámení velmocí s Českou otázkou.
V průběhu podzimu 1914 podnikl několik cest do zahraničí, aby si připravil půdu a navázal
kontakty se svými vlivnými přáteli. Vypravil se na dvě cesty do Holandska, navštívil Berlín i
Vídeň. T.G.M byl přesvědčen o tom, že aby se jeho plán na osamostatnění Československa
vyplnil, musí na svou stranu získat Anglii a Francii. Jeho hlavním kontaktem ve Francii byl
slavista Ernest Denis, v Británii potom redaktor deníku The Times, Henry Wickham Steed, a
jeho dlouholetý přítel, žurnalista Seton-Watson, který mu pomohl sepsat memorandum o
projektu samostatnosti. Memorandum mělo silně prozápadní ráz a bylo prvním aktem
Masarykovy vzpoury proti vládně ve Vídni.42 Požadavek republiky byl však poprvé vysloven až
roku 1915 v Ženevě. Do té doby Masaryk předpokládal osamostatnění Čech jakožto
monarchie, pravděpodobně pod vládnou panovníka z dynastie Romanovců.43 V Ženevě, kde
přednášel u příležitosti výročí úmrtí mistra Jana Husa předložil svůj program Nové Evropy a
vyzval k demokratizaci a vzniku národních států ve střední Evropě. Zde ho také zastihla zpráva
z domoviny – rakouské úřady na něj vydaly zatykač pro velezradu. Od této chvíle již zůstává
Masaryk definitivně v exilu. Krátce na to se k němu připojil jeho žák, právník a filosof Edvard
Beneš (1884–1948), který mu do té doby dodával informace z Prahy. Ač mnozí čeští politikové
s Masarykovým zájmem sympatizovali, pod rakouským policejním dohledem v Čechách se
42
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nemohli odhodlat k odvážnějším akcím. Roku 1914 byla v Čechách pod Benešovým vedením
zorganizovaná tajná organizace Maffie, která měla za úkol předávat informace Masarykovi do
zahraničí a podporovat jeho úsilí zevnitř.44 Maffie vyslovila souhlas s Masarykovou akcí na jaře
roku 1915 a do exilu za ním vyslala na podporu říšského poslance Dürycha. Další významný
člen zahraničního odboje se k nim připojil v témže roce v Paříži. Byl to Milan Rastislav Štefánik
(1880–1919), francouzský voják, slovenský politik a rovněž Masarykův bývalý žák.
Společně tito muži založili v Paříži Český zahraniční komitét, který měl podporu krajanských
organizací ve světě. Již na jaře toho roku rozeslal Masaryk krajanským organizacím v Anglii,
Americe, ve Francii a v Rusku oběžník, v němž je seznámil se svým programem osamostatnění
Československa a získal od nich souhlasné podpisy.
Od konce září 1915 do jara 1917 působil Masaryk v Londýně, kde se snažil upozornit na
problém Československa skrze publicitní a přednáškovou činnost. Vydělával si na živobytí jako
vysokoškolský profesor a žila s ním zde i jeho dcera Olga.

Ve svých memorandech

upozorňoval na přínos existence drobných národů ve střední Evropě pro stabilizaci politických
sil.45 Spolu se Setonem-Watsonem začal vydávat týdeník The New Europe (1916–1920) a jeho
přítel H. W. Steed sepisoval do Timesů články zasazující se o nezavilost Československa.
V Anglii měl možnost seznámit se s mnoha významnými příslušníky Britské diplomacie, přesto
nemělo jeho úsilí tak dobrou odezvu, jako Benešovy a Štefánikovy snahy ve Francii.
Štefánik a Beneš, kteří měli dlouholeté vazby na Francii, zatím lobovali za Československo
v Paříži. V létě roku 1916 se jim podařilo získat souhlas francouzské vlády k vytvoření nezávislé
československé armády. Štefánik byl proto odeslán do Ruska, aby zde zorganizoval převoz
československých legionářů do Francie. Roku 1916 se také Český komitét definitivně přerodil
v Československou národní radu, která se stala vedoucí organizací zahraničního odboje. Jejím
předsedou byl Masaryk, místopředsedy Štefánik s Dürychem a Beneš se stal tajemníkem.
Dürych byl však brzy na to z pařížské Národní rady vyloučen, kvůli incidentu v Rusku, kdy pod
tlakem cara založil separatistickou rusky orientovanou Národní radu.46 Jeho působení
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poškodilo prozápadní identitu státu budovanou kolegy a Masaryk se musel tudíž do zmatku
osobně vložit.
Když došlo v roce 1917 k únorovému převratu, rozhodl se odcestovat do Ruska a dovršit
Štefánkem předjednaný přesun legionářů. Vkládal velké naděje ve spolupráci s Ruskou
prozatímní vládou jejímž členem byl i jeho přítel profesor Pavel Miljukov. Masaryk se vydal do
Ruska s britským pasem pod falešným jménem Thomas G. Marsden, do Petrohradu však
dorazil právě v momentě, kdy Miljukov rezignoval ve funkci minstra zahraničí. V politickém
chaosu Ruska se mu nakonec podařilo vyjednat propuštění československých zajatců a byl
zorganizován jejich přesun na západ po transsibiřské magistrále. Rusko, které po bolševické
revoluci podepsalo s Německem Brest-litevský mír, se již neúčastnilo války a přítomnost legií
zde byla bezpředmětná. Legie se doslova octly v politickém vakuu, tudíž i bolševická vláda
preferovala jejich odsun z Rusi a vydala jim propustku odcestovat na západ. Sám Masaryk se
v jejich předvoji vydal na cestu do Spojených států, které mezitím vstoupily 6. dubna do války.
Od tohoto momentu bylo jasné, že Spojené státy budou ve válce rozhodující silou. Již
v počátku roku 1917 byly na popud Woodrowa Wilsona spojenci vysloveny podmínky míru,
přičemž osvobození Čechoslováků od cizí nadvlády bylo jednou z nich. Československo tím
sice dosáhlo velké mety v osvobozovacím procesu, zatím ale nebylo stanoveno, jak přesně
bude nezávislost zaštítěna. Republika zatím neměla vyhráno a skutečnosti nasvědčuje i fakt,
že ještě v průběhu roku 1917 byly Francouzská a Britská vláda ochotny uzavřít separátní mír
s Rakouskem a zachovat jeho územní neporušenost.47 Podobně ve Wilsonově poválečném
uspořádání světa, které předložil veřejnosti 8. ledna 1918, je ještě počítáno zachováním
Rakouska jakožto federace autonomních národů.
Masarykova cesta přes Sibiř trvala tři týdny, odtud se pak odebral přes Japonsko do
Vancouveru, kde na něj čekali zástupci Českého národního sdružení v Chicagu. Toto sdružení
podporovalo českou věc ve Spojených státech a koordinovalo činnost regionálních poboček.
Chicago samo bylo v té době druhým největším českým městem a České národní sdružení se
v celé Americe opíralo o téměř půl milionu Čechů.
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Do Ameriky Masaryk přijížděl již jako vrchní velitel československé armády. Jejím řízením byla
pověřena Národní rada, která byla Francií uznána jako exilová vláda již v červnu téhož roku. O
zájmech Československa jednal s americkým ministrem zahraničních věcí Lansingem. Ten sice
28. června potvrdil, že Spojené státy budou usilovat o osvobození slovanských národů,
Československou národní radu však doposud neuznal.48 Navzdory zásadě sebeurčení národů,
kterou prosazoval president Wilson, Spojené státy dlouho otálely s rozhodnutím rozbít
Rakousko-Uhersko. Masaryk si musel do prezidentovy kanceláře propracovat cestu skrze jeho
nejbližší důvěrníky. Společně s Českým národním sdružením zahájil rozsáhlou propagační akci
za osvobozením Československa, stýkal se s žurnalisty, podával rozhovory a slávu si získal také
skrze legie, které po narušení neutrality zatím uvízly na Sibiři, kde ovládly magistrálu. Mezi
americké spojence, kteří mu nakonec pomohli naklonit si amerického prezidenta patřil
zejména Charles Crane, ministr Lansing, Robert Kerner a Charles Pergler. Masaryk byl
několikrát pozván do prezidentovy kanceláře, kde s ním rozmlouval o osudech Ruska a střední
Evropy. Další vstřícné kroky nicméně přišly až z kontinentu. Británie po vzoru Francie uznala
ČSNR jako vládu budoucího československého státu na počátku srpna 1918. Spojené státy se
připojily teprve 3. září.
Zatím, co Masaryk dál pokračoval v diplomatickém boji v Americe, kde ho zaměstnával osud
Československých legií uvíznuvších v politickém vakuu bolševického Ruska, Beneš sklízel
úspěchy v Evropě. Počátkem září se mu podařilo vyjednat smlouvu s Británií, v níž uznala
Československou národní radu jako rovnocenného partnera a přislíbila jí právo účasti na
konferencích, týkajících se osudu Československa. Krátce na to dosáhl ještě většího úspěchu
ve Francii, která kromě jiného uznala také územní požadavky Československa. Dalším
logickým krokem bylo pro Beneše vytvoření prozatímní vlády, kterou doufal ve Francii vytvořit
nejpozději počátkem října.49 Masaryk však byl plně zaměstnán snahou vydobýt americkou
intervenci v Rusku na pomoc československým legiím o jejichž přesun na Francouzskou frontu
mezitím ztratily velmoci zájem. Díky ovládnutí transsibiřské magistrály byla naopak nyní
výhodná jejich pozice v Rusku, neboť se tak zpomalil návrat nepřátelských zajatců z Ruska na
frontu a zároveň byla velmocemi vítaná jejich intervence proti šíření bolševismu na Sibiři. 50
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16. září obdrželi spojenci od Rakouska nótu o ochotě vyjednávání o podmínkách míru a 5. října
v těsném závěsu za Německem Rakousko vyslalo návrh příměří, v němž přislíbilo vytvoření
federace. Tyto události přiměly Masaryka k co nejrychlejší práci na deklaraci nezávislosti,
která jasně odmítá autonomii v rámci Habsburské monarchie. 14. října Beneš vyhlásil v Paříži
prozatímní vládu a 18. října Masaryk odeslal Wilsonovi definitivní verzi deklarace nezávislosti.
Americký prezident deklaraci přijal, a ještě téhož dne odmítnul Rakouský návrh příměří. Osud
Habsburské monarchie tak byl zpečetěn a Washingtonská deklarace se stala zakládající
listinou Československého státu.

2.4.

DOMÁCÍ ODBOJ

Na rozdíl od exulantů, kteří mohli v zahraničí jednat otevřeně, se československý domácí
odboj nemohl zprvu odhodlat k odvážnějším akcím. V zásadě se česká politická scéna
polarizovala na dva tábory. Ten první prosazoval prorakouský aktivismus, který měl loajalitou
císaři zajistit české politice lepší budoucnost v poválečném Rakousku. Představovaly jej
katolické strany a Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, reprezentovaná
Bohumírem Šmeralem.51 Druhým proudem byla pasivita střežící se podpory mocnářství. Více
prostoru pro odbojovou činnost se otevřelo až ke konci války, kdy bylo Rakousko oslabeno.
Do té doby byl v Čechách a na Slovensku zesílen policejní dozor a cenzura. Ve Vídni byl
rozpuštěn parlament a od počátku války docházelo k perzekuci osob šířících protiválečnou
propagandu a preventivnímu zatýkání poslanců. Domácí odboj se tak omezoval spíše na tichý
nesouhlas. Jedním z prvních obětí politické razie byl Václav Klofáč, který byl uvězněn již v září
1914.
Vytvoření odboje nenapomáhala ani skutečnost, že česká politika vůči Rakousku byla dosud
nejednotná. Zájmy českých poslanců a jejich vize budoucnosti Čech se značně křížily, přesto
se již v prosinci roku 1914 vytvořil z malé skupiny zastupitelů odbojový orgán zvaný Maffie.
Maffie, jež si vybrala svůj název podle Sicilské kriminální organizace, byla napojena na
Masaryka v zahraničí a jejím cílem bylo předávat do exilu informace o aktuální hospodářsko-
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politické situaci v zemi. Mezi její předsednictvo patřili Edvard Beneš, poslanci Karel Kramář,
Alois Rašín a Přemysl Šámal a starosta České obce sokolské Josef Scheiner.
Na jaře roku 1915 se Rakousku podařilo upevnit svou pozici ve válce a v důsledku toho se
zostřila persekuce v českých zemích. V druhé vlně stíhání byl v květnu zatčen Karel Kramář,
v červenci následovaný Rašínem. Oba byli následně odsouzeni k trestu smrti za velezradu,
roku 1916 jim však byl rozsudek změněn na doživotí. Edvard Beneš posléze uprchl ze země a
připojil se v zahraničí k Masarykovi, tudíž vedení organizace spočinulo na Přemyslu Šámalovi.
Zatčení neunikl ani Josef Scheiner, který byl později téhož roku pro nedostatek důkazů
propuštěn. Namísto toho však Rakousko rozpustilo jeho Sokolskou obec.
Maffie využívala ve své činnosti řadu kurýrů, kteří pomáhali přepravovat informace mezi
domácím a zahraničním odbojem. Na podzim roku 1915, však Maffie samu sebe z části
odhalila nešťastnou událostí, která vešla do dějin jako knoflíková aféra. Došlo při ní k zatčení
kurýrů Bohumila Mareše a Aloisie Linhartové, poslance Soukupa, ale také Hany Benešové a
Alice Masarykové.

Zejména zatčení dcery Tomáše Masaryka, jenž si zatím v zahraničí

vydobýval reputaci, vyvolalo velkou vlnu mezinárodního odporu proti Rakousku.
Po událostech roku 1915 český odboj umlkl a byl vystřídán prorakouským aktivismem. Čeští
politikové, kteří ztratili naději na vytvoření politického státu, se snažili zmírnit represe
podáním vstřícné ruky monarchii. V listopadu 1916 byl vytvořen Český svaz, který sdružoval
téměř všechny české poslance, a počátkem roku 1917 byl rakousko-uherskému ministrovi
zahraničí odeslán dopis utvrzující, že Češi vidí svou budoucnost jedině pod habsburským
žezlem.52
Situace v českém odboji se změnila až po smrti Františka Josefa. Nový císař Karel I., který se
snažil o vstřícnější politiku, udělil v létě 1917 politickým vězňům amnestii. Přispěla k tomu
také ruská revoluce, která v březnu odstartovala v Evropě vlnu demokracie a nový císař jí byl
nucen učinit drobné ústupky, mimo jiné uvolnění cenzury a znovu svolání parlamentu. I Český
svaz opustil svoje loajální pozice a v Říšské radě vystoupil s požadavkem na vytvoření
společného státu Čechů a Slováků v rámci habsburské monarchie.53 6. ledna 1918 jej také
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podpořil vydáním Tříkrálové deklarace.

Na Slovensku, kde persekuce trvaly déle než

v Čechách, zastupitelé dále setrvávali ve stavu pasivity, ve finálním roce války však bylo nutné
formulovat už i jejich stanovisku. Došlo k tomu v květnu 1918 v Liptovském Mikuláši, kde
Slováci v čele s Vavro Šrobárem též podpořili vznik společného státu.
V létě roku 1918 vedly hlad a vzrůstající nepokoje mezi občany Český svaz k rozhodnutí
vytvořit aparát, který by v případě občanské války převzal moc a stabilizoval situaci. Vznikl tak
Národní výbor československý, který se soustavně připravoval na možnost převratu. 54 Jejich
chvíle nastala 28. října, kdy Pražané mylně pochopili Andrássyho nótu Wilsonovi jako
kapitulaci a spontánně vyšli do ulic.55 Československý národní výbor pak v poklidu převzal
státní aparát a z Obecního domu vyhlásil samostatné Československo. Téhož dne se v Ženevě
sešla Kramářova delegace za Národní výbor s Benešem a společně zde utvrdili vzájemnou
spolupráci a rozhodnutí o republice. Slovenská reprezentace se k vyhlášení připojila
Martinskou deklarací z 30. října a 14. listopadu byl zvolen první československý prezident –
Tomáš Garrrigue Masaryk.
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3. ČESKOSLOVENSKO A VELKÁ BRITÁNIE
3.1.

ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ VZTAHY ZA VÁLKY

Šance na vznik Československa by byla bývala mizivá, kdyby se československé emigraci
nepodařilo získat silné politické partnery, kteří zaštítili jeho legitimitu. Stejně tak důležité pro
úspěch mladého státu potom bylo udržení a prohloubení těchto přátelství. V poválečném
ovzduší Evropy nebylo ještě nic vepsáno do kamene, a i pozice Československa se mohla ze
dne na den změnit, proto bylo třeba pěstovat reputaci republiky a přesvědčit velmoci o
správnosti jejich rozhodnutí.
Potřeba naklonit si vedle Francie i Velkou Británii byla od začátku hnacím motorem
československé emigrace. Nebylo pochyb, že má-li vzniknout samostatný československý stát,
musí získat posvěcení obou dohodových mocností. Zejména Masaryk potom vkládal do
britské demokracie velké naděje. Agitačních prací na ostrovní monarchii, kam s dcerou Olgou
odcestoval již v září 1915, se zhostil sám. Během dvouletého působení se díky přátelům
Wickhamu Steedovi a Williamu Seton-Watsonovi setkával s vlivnými britskými politiky a
evropskými žurnalisty, které se snažil přesvědčit o potřebě vzniku drobných států ve střední
Evropě tvořících hranici mezi Ruskem a Německem. Díky doktoru Seton-Watsonovi také získal
profesorské místo na King’s College v Londýně, kde jednou týdně přednášel.56 Činnost the
School of Slavonic Studies zahájil inaugurační přednáškou na téma problém malých národů
v evropské krizi, jíž se účastnil i lord Robert Cecil z ministerstva zahraničních věcí.57 Se SetonWatsonem dále spolupracoval na vydávání týdeníku The New Europe, který propagoval
myšlenky emancipace drobných evropských národů a světlo světa poprvé spatřil roku 1916.
O osvětovou činnost skrze publikaci brožur, článků a knih se starala Česká tisková kancelář
(Czech Press Bureau) s propagačním krámkem na Piccadilly Circus.58 V Anglii byla propagace
zejména potřebná, jelikož se zde nenacházeli takřka žádní váleční zajatci, kteří by už jen svou
přítomností upozorňovali na československou věc. Přes veškeré snahy se však Masarykovo
působení nesetkalo s takovým úspěchem, jako Benešova a Štefánikova činnost ve Francii, jež
byla podpořená existencí československé armády. Četná memoranda adresovaná britskému
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ministerstvu zahraničních věcí byla sice „nesena v patrnosti,“ fakticky ale neměla žádný
dopad.59
Charakteristikou válečného a těsně poválečného období byl nevelký zájmem britské politiky
o středoevropské záležitosti. David George Lloydova vláda si počínala obezřetně a
v politických rozhodnutích spíše následovala Francii. Přáním Anglie bylo co nejrychleji obnovit
na starém kontinentu rovnováhu sil, aby se mohla plně věnovat svým zámořským závazkům.
Rozbití Rakouska-Uherska a vytvoření nových politických struktur se zdálo být v přímém
rozporu s tímto politickým cílem, a tak ještě roku 1918 vkládala naděje do uzavření
separátního míru s Rakouskem.60
V průběhu téhož roku však postupně nastal obrat veřejného mínění, způsobený nedůvěrou
k Czerninově politice a dovršený úspěchy československých legionářů v Rusku. Zformování
vlastních armád zajistilo formální uznání existence Československa jakožto spojeneckého
státu a Československé národní rady jako jeho svrchovaného orgánu. Britské prohlášení bylo
vydáno 9. srpna a současně byla ČSNR přiznána politická práva na účast na konferencích,
vydávání pasů a jmenování diplomatického zástupce v Londýně.61 Československá národní
rada následně zřídila v Londýně svoji pobočku slučující politické a konsulární oddělení.
Politické oddělení převzalo propagační činnost tiskové kanceláře a jeho vedením byl nadále
pověřen Vladimír Nosek, oddělení konsulární, jež evidovalo české krajany, potom vedl inženýr
Pochobradský.

62

Finální podoba vyslanectví byla dotvořena až po vzniku republiky a 11.

listopadu zde začal působit jako první řádný vyslanec Štefan Osuský.

3.2.

ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ VZTAHY NA MÍROVÉ KONFERENCI

Přes říjnové a listopadové úspěchy Československa Masaryk nepochyboval o trvající nutnosti
naklonit si Britské veřejné mínění. V prosincové zprávě pro ministerskou radu zdůrazňuje, že
„vedle Francie musíme si získat i Anglii.“63 Sám, dostávaje svým slovům, ještě před
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slavnostním příjezdem do Prahy, kde jej davy občanů uvítaly na štědrý den, navštívil cestou
z Washingtonu Londýn a Paříž, aby předběžně projednal československé požadavky na
budoucí mírové konferenci.
Zdrojem napětí britsko-československých vztahů se stala především otázka zásobování Vídně.
Stará monarchie chovala velké sympatie k bývalému centru impéria, které nyní zůstalo zcela
odříznuto od svého zásobovacího aparátu. Nástupnické státy sklidily kritiku britského tisku za
„ponechání Vídně bez přátel“64 a ministr zahraničích věcí Balfour opakovaně apeloval na
vyslance Osuského, aby Československo obnovilo dodávky uhlí do Rakouska. I přes rozpad
Habsburské říše Britové nadále viděli ve Vídni hlavní ekonomické centrum Podunají, skrze nějž
se bude odehrávat jejich obchod se střední Evropou.65 Náklonost k Rakousku byla o to více
podpořena charakterem zpráv, které se do Foreign Office dostávaly od austrofilních vyslanců.
Ještě koncem roku 1918 byl do Vídně vyslán delegát sir T. Montgomery-Cunnigham,
následovaný v roce 1919 komisařem a později vyslancem Francisem Oswaldem Lindleyem,
přičemž oba muži sympatizovali s velkoněmeckým hnutím a Rakousko chovali ve velké
vážnosti.
Faktem je, že z Československých politiků byl v zahraničí více méně znám pouze Masaryk
s Benešem,66 a částečně byl znám též ministerský předseda Kramář, který se pravidelně
objevoval v zahraničním tisku. Zatímco Masaryk a Beneš se ovšem těšili vysokému mínění
britských politiků, Kramář byl neslavě proslavený svým proruským smýšlením. V začátku roku
1919 se však i on několikrát příznivě objevil v zahraničním tisku, když pouze o vlásek unikl
smrti rukou mladého pro-bolševika. Při pokusu o atentát v prostorách Pražského hradu jej
zachránila kapesní knížka ve stříbrné vazbě, která odrazila kulku namířenou na jeho srdce.67
Po zbytek roku 1919 však byla světla reflektorů namířená na Edvarda Beneše, který ČSR
reprezentoval na mírové konferenci v Paříži. O zbytku československé reprezentace měli
zahraniční diplomaté nevalné mínění. Což dokreslují i zprávy vyslance Cecila Goslinga do
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Londýna, v nichž hovoří o Benešovi jako o muži s „broadness of his views“ o ostatních
ministrech však konstatuje, že jsou „ignorant and narrow minded.“68
Republika si potřebovala získat důvěru. Stále zde hrálo roli mnoho proměnných, díky kterým
se jevila jako spíchnutá horkou jehlou. Zejména ožehavý úkol bylo pro Beneše vytyčení a
odůvodnění slovenských hranic, které se na rozdíl od českých řídily principem sebeurčení.
Nedůvěru vyvolávaly aktivity slovenských nacionalistů i květnová smrt Milana Štefánika, který
byl hlavním slovenským zastupitelem v osnování státu. Špatné světlo na organizaci
Československa vrhaly také územní spory s Polskem a Maďarskem vyostřené v první půli roku
1919. Když dal Kramář koncem ledna příkaz k vojenskému obsazení Těšínska, vyvolal tím
silnou nevoli velmocí a Beneš musel okamžitě telegrafovat do Prahy, aby situaci vyřešil.69 .
Československo se samo dostalo na program konference až v únoru 1919 a díky Benešově
politice a jeho nesouhlasu s Kramářovou akcí se nakonec republice podařilo dosáhnout
většiny územních požadavků. Koncem března se sice britský premiér pokusil navrhnout
rektifikaci hranic ve prospěch německé menšiny,70 jeho memorandum z Fontainebleau však
nezískalo ani podporu Francie ani podporu jeho vlastního ministra zahraničních věcí Balfoura.
Československé hranice tak byly v posledku Británií stvrzeny, avšak ještě téhož roku došlo
k dalšímu pokusu, tentokrát ze strany americké delegace, upravit hranice ve prospěch
Rakouska. Po Benešově apelu na anglickou vládu se mu nakonec podařilo získat ve věci jejich
podporu. Ve svých argumentech zdůrazňoval nutnost zachování celistvosti zemí Koruny
české, pro vytvoření stabilní oázy demokracie a politické observatoře v centru Evropy. Balfour
si ovšem za to vymohl na nástupnických státech zákony na ochranu menšin, které byly
podepsány na podzim roku 1919.71 Tato práva se však týkala pouze jednotlivců a přiznání
kolektivních zpráv pro německou menšinu tak bylo v ČSR nadále zdrojem napětí.72
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Od poloviny dubna se také rozhořely konflikty bolševického Maďarska s Rumunskem a ČSR,
které koncem měsíce vyústily v otevřenou válku.73 Jednání Československa sklidilo kritiku
obou anglických velmocí, které si nepřály ozbrojenou intervenci proti režimu Bély Kúna a ostře
se postavily proti postupu Čechoslováků za Fochovu linii.74 Úspěch maďarské ofenzívy pak
zasadil další ránu do už tak pošramocené reputace Československa. V posledku potom vrhaly
na ČSR špatné světlo zprávy diplomatické. Britům se v Maďarsku podařilo vytvořit
demokratickou vládu a pověřený delegát Geroge Clerk podával do Londýna sympatizující
zprávy, v nichž naznačoval jistý útisk Maďarů ze strany Rumunů a Čechoslováků.75 Situace
v Praze, kde britskou legaci zastupoval Cecil Gosling, při tom nemohla být více odlišná. Jak
vzpomínal obchodní rada v Thunovském paláci, Robert Lockhart, Goslingovy sympatie
směřovaly spíše než k československému národu k původní germánské elitě.76 Ještě před
podpisem Saintgermainské smlouvy dokonce v součinnosti s Montgomery-Cunninghamem
navrhoval důslednější přezkoumání stížností sudetských Němců. To však bylo zamítnuto a
mírová smlouva s Rakouskem byla podepsána v září 1919.
Trianonská smlouva s Maďarskem byla podepsána teprve o rok později v červnu roku 1920.
Mezitím se však Maďarsko stávalo stále silnějším konkurentem Československa jako kandidát
na ekonomické centrum Podunají. Delegát Veverka z Londýna upozorňoval na stupňující se
maďarskou propagandu v britských politických kruzích a denním tisku.77 Maďarům se na svou
stranu podařilo zverbovat The Manchester Guardian a brzy získali i silného obhájce v novém
delegátovi Thomasi Hohlerovi.78 Československo hledělo na vzrůstající oblibu Maďarska ve
Foreign Office s obavami, zejména v souvislosti se změnou obsazení postu ministra zahraničí,
protože lord Curzon se ještě před podpisem Trianonské smlouvy netajil pro-revizními
tendencemi.
Obavy ze silného Maďarska vedly ČSR k podepsání smluv o vzájemné obraně s Rumunskem a
Jugoslávií. Tak se již v srpnu 1920 zrodila Malá dohoda, která měla sloužit k rozložení
politických sil v oblasti. Západu bylo toto uskupení od začátku prezentováno, jako čistě obraný
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prostředek před možnou maďarskou agresí a anglické Foreign Office byla opětovně
deklarována naprostá loajalita Československa. Britům byla od začátku zřejmá jistá
dvousečnost této aliance. Na straně jedné znamenala Malá dohoda posílení vlivu drobných
států, na druhé straně však Anglie vítala jejich emancipaci z působení Francie.79 Británie proto
v posledku Dohodu podpořila. Přelom roku 1920 znamenal i přelom v československobritských vztazích. Zlepšení poměrů napomohla především změna diplomatického zastoupení
v Thunovském paláci. Na pozici konzula nyní usedl George Clerk, který byl dlouhodobý přítel
Masarykův a na rozdíl od Goslinga nechoval vůči Čechům předsudky. Ve zprávách do Londýna
je hodnotil jako „the best of the Slav races, the steadies, the most progressive,“ 80 ačkoli si
nedělal žádné iluze o vnitřních problémech, se kterými se mladý stát potýkal. Československu
se postupně podařilo získat důvěru ostrovní metropole. Když potom v roce 1921 Malá
dohoda zasahovala do pokusu o habsburskou restauraci v Maďarsku, byly již její počiny Paříží
i Londýnem posvěceny.
V létě 1921 odjel Edvard Beneš do Londýna vyjednávat o možném finančním úvěru pro
Československo.81 Úvěr se protazím sjednat nepodařilo, ale československo-britské vztahy se
zlepšily natolik, že byla uzavřena dohoda o založení Anglo-československé banky v Praze.82
Benešova politika si získala důvěru zejména postupným zlepšováním vztahu s Vídní a
Maďarskem. Podařilo se mu tak rozpustit předsudky vůči ČSR a k velké radosti Britů dokonce
Československo prostředkovalo územní spor mezi oběma zeměmi. V průběhu roku 1922
pokračovaly snahy o získání úvěru a přizvání posil – ředitele pražské pojišťovny, Viléma
Pospíšila a syna prezidenta Jana Masaryka, korunovalo misi úspěchem.83
Skvělé vztahy s Británií však neměly trvat věčně. Od konce roku 1921 se začala stále více
vzdalovat politika Francie a Londýna a v dalším roce byla ČSR nucena k neustálému
balancování mezi oběma velmocemi. Jejich zájmy na kontinentu se začínaly podstatně
rozcházet, a ani Benešova snaha o prostředkování mezi nimi nedokázala odvrátit pád
všeobecného garančního paktu.84 Nějakou dobu se ještě republika snažila balancovat jako
79

Tamtéž, s. 44.
Public Record Office, London, FO 371, f. 5830. Annual Report, Czechoslovakia 1920, p. s. 10-11. V Jindřich
Dejmek, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992), Praha: CEP, 2002, s. 233.
81
Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 51.
82
Tamtéž, s. 54.
83
Tamtéž, s. 56.
84
Dejmek, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, s. 234.
80

27

jezdec na dvou koních, jak trefně vystihl Clerk, všem vnějším pozorovatelům již muselo být
jasné, že nakonec si bude muset vybrat upevnění vztahu se svým silnějším spojencem,
Francií.85

3.3.

DIPLOMATICKÉ ZASTOUPENÍ

Vzájemné vztahy obou států silně ovlivnila diplomatická činnost jejich konzulátů. Právě
vyslanectví získávala z první ruky informace o vnitřní politice hostitelských států a vyslanci
podstatně formovali mínění svých domácích ministerstev zahraničí. V Praze se stal prvním
britským Chargé d’Affaires v roce 1919 Cecil Gosling, který se netajil tím, že Čechy příliš neměl
v oblibě. Zprávy o chodu státu, které předával do Londýna byly natolik pesimistické, že se
Foreign Office dokonce rozhodla do Čech vyslat Setona-Watsona, aby přezkoumal
hodnověrnost jeho hlášení. Situace se v posledku skutečně ukázala ne tolik dramatickou a
Foreign Office byla ubezpečena o životaschopnosti Československa.86 Zdaleka ne všichni
členové britské legace však sdíleli Goslingovo myšlení. Bruce Lockhart, který mezi léty 1919 a
1922 působil jako legační tajemník navázal vřelé vztahy s českými státníky, a dokonce i úzké
přátelství s Janem Masarykem, na nějž zanechal osobní vzpomínky.87 Ve svých zprávách do
Londýna píše o zklamání, které Čechoslováci pociťují nad nevalným zájmem ze strany Britů. 88
Vzájemné vztahy se podstatně zlepšily poté, co v lednu 1920 nastoupil do postu nový vyslanec
George Clerk. Ani jeho první dojmy z československé politiky nebyly ideální, avšak na rozdíl od
svého předchůdce se zasazoval o užší ekonomické vztahy s mladou republikou.

89

Ultranacionalistické tendence některých politiků, především Kramáře, pozoroval kriticky, a za
celou svou pražskou kariéru si mnoho poslanců příliš neoblíbil.90 Jeho důvěra
v Československo především pramenila z důvěry v silnou pozici Masaryka a Beneše.91
S oběma státníky navázal přátelský vztah. Masaryk byl častým návštěvníkem Thunovského
paláce a s Benešem hrávali Clerk s Lockhartem každý týden ranní tenis.92 Clerk si rychle zajistil
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v Praze silnou pozici a dle Lockhartova hodnocení požíval dokonce vyšší vážnosti než
francouzský velvyslanec. Stejného dojmu zřejmě nabylo francouzské ministerstvo zahraničí,
protože se záhy rozhodlo vyslat nového vyslance Cougeta ke konsolidaci francouzského vlivu
a mezi oběma vyslanectvími se záhy rozhořela diplomatická rivalita.
Clerk měl sice skutečně v Praze velký respekt a náklonost prezidenta Masaryka, jeho působení
však bylo podryto pro-Maďarskou a pro-Vídeňskou politikou vlastní země. Přátelské vztahy,
které se podařilo mezi oběma zeměmi upevnit, později nalomilo Benešovo jmenování
ministerským předsedou, čímž v očích Britů utrpěla zahraniční politika státu. Sen Masaryka a
Beneše o Praze jako centru britské a francouzské diplomacie se nakonec nepodařilo vyplnit.
Ve dvacátých letech došlo k postupnému ochlazování vztahů a ostrovní velmoc nakonec
upřednostnila před Prahou Budapešť, kde její vliv nebyl podryt silnými závazky vůči Francii.93
Důležitost československé legace v Británii byla vedle Francouzské legace stavěna na nejvyšší
úroveň. Jejím cílem mělo být vedle administrativních úkonů vytváření pozitivního obrazu o
republice a navázání přátelských kontaktů s představiteli vlády. Vedle funkcí reprezentačních,
musely také ambasády zastávat role ryze praktické. Jedním z hlavních úkolů bylo také zajištění
odbytu a zásobování. Pro Československo hrály velkou roli zejména importy masa, mouky a
obilí ze zámoří, pro export potřebovalo získat především odbytiště chmele a cukru. Právě
prodej žateckého chmele se potom stal jedním z klíčových výdobytků, jichž dosáhlo
vyslanectví v Praze.94
Diplomatická sféra Československa byla částečně konstruována z bývalých konzulů
fungujících již za Rakouska-Uherska. Zejména problematickým se však ukázalo obsazení postů
v anglofonních zemích, pro nízký počet anglicky hovořících diplomatů. Proto byli do služeb
ministerstva zahraničí verbováni též odborníci z řad novinářů, právníků, pedagogů a také
členové zahraničního odboje. 95
Prvním vyslancem v Británii se stal roku 1919 Štefan Osuský, ačkoli v Londýně prakticky
úřadoval jako Chargé d’Affairs již od října roku 1918, kdy mu byl ještě před vznikem republiky
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dělen agrément. Osuský nejprve sídlil v Londýnské pobočce Národního výboru v Thanet
House96 společně s Czech Press Bureau, avšak již 9. listopadu se legaci podařilo získat nové
prostory v Grosvenor Place a obě organizace byly sloučeny pod vyslanectví.97 Funkci legačního
tajemníka vykonával pro Osuského Vladimír Nosek, žurnalista a někdejší Benešův žák, který
předtím fungoval jako vedoucí České tiskové kanceláře.

98

De facto však za Osuského

povětšinou legaci vedl, neboť vyslanec byl počátkem roku 1919 jmenován sekretářem
československé delegace na mírové konferenci a povinnosti jej proto spíše odváděly do Paříže.
Československému vyslanectví se přesto dařilo požívat vzrůstající vážnosti. Svědčí o tom velká
účast diplomatických kruhů na vyslanectví při oslavách 28. října 1919.99
V lednu 1920 byl povolán nový tajemník legace Ferdinand Veverka, který nadále Osuského
zastupoval jako Chargé d’Affaires, a Nosek se tak mohl věnovat svým povinnostem sekretáře.
Oba muži se snažili udržovat vřelé vztahy s Foreign Office a čelit maďarské propagandě. Nosek
upozorňoval, že Československo potřebuje v Británii rozvíjet i kulturní propagaci, zejména
mezi hudbu a umění, aby se dostalo do povědomí Britů.
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Veverka zase podotýkal, že

československá propaganda je zejména v porovnání s Polskou a později Maďarskou zcela
nedostačující a Prahu urgoval, aby jim vyslala posily. 101 Tak se na vyslanectví dostal také
v dubnu 1920 Jaroslav Císař, který následně sloužil jako legační tajemník tiskové služby po
dalších sedm let. Ačkoli měla legace na své straně řadu vlivných žurnalistů, mezi nimi
kupříkladu Steeda, Seton-Watsona, Garvina, Holanda Rose a Dillona, obraz Československa
podávaný tiskem byl stále nedostatečný a často negativně zkreslený. Nepříjemnou reakci
britského tisku vyvolalo zejména Hlinkovo domáhání se nezávislosti na pařížských mírových
jednáních (1919) na základě něhož anglické noviny referovaly o napětí na Slovensku.102 Císař,
který byl na Londýnskou pozici speciálně připraven, zahájil protiakci na několika frontách. Aby
zvýšil informovanost Britů o Čechoslovácích, začal sám pod záštitou různých klubů o
Československu přednášet. Většina jeho úsilí se však vydávala cestou kulturní výměny.
Úspěšně se mu podařilo zorganizovat zájezd britské dělnické delegace do Prahy a také zajistil
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mediální pokrytí sedmého všesokolského sletu anglickým tiskem. Odezva byla výborná.
V květnu 1920 byl dokonce požádán samotným prezidentem, jako jehož tajemník fungoval od
roku 1918, aby jej osobně zastupoval na pohřbu ředitele King’s College Burrowse.103
Londýnská univerzita při tom nebyla pro císaře neznámou, neboť právě zde se během svého
působení v legaci také vzdělával v astronomii a astrofyzice.
V roce 1920 byl odvolán vyslanec Osuský a na jeho místo nastoupil 6. listopadu právně
vzdělaný Vojtěch Mastný, který post zastával až do nástupu Jana Masaryka v roce 1925. Na
rozdíl od Osuského již nependloval mezi Paříží a Londýnem nýbrž trvale sídlil v místě svého
působiště a zde se mu také podařilo navázat vřelé vztahy s úředníky Foreign Office
Nicholsonem a Crownem. Mastný asistoval zejména při četných Benešových návštěvách
Londýna a také při Masarykově návštěvě v souvislosti s udělením čestného doktorátu
Oxfordskou univerzitou. Do jeho služeb vstoupil v roce 1921 také nový legační tajemník básník
a diplomat František Bořek-Dohalský, kterého později získal Čapek také jako dopisovatele o
politicko-hospodářské situaci Anglie pro Lidové Noviny. 104

3.4.

KULTURNÍ VÝMĚNA

Získat si veřejné mínění v Británii bylo nutné především skrze kulturu. Československo
potřebovalo být vidět a slyšet. To bylo reprezentaci jasné již za války a pro tyto účely vzniknul
krámek na Piccadilly, který prodával nejen informační brožury a mapy, ale také umělecké
předměty, jako slovenské tradiční výšivky.105 V kulturní propagandě se ovšem nejvíce sázelo
na staré české rčení, co Čech to muzikant. První velká hudební akce se uskutečnila již v květnu
roku 1919106 ve formě československého festivalu v Londýně. Do Queen’s Hall zamířilo 210
umělců včetně členů orchestru Národního divadla, aby v metropoli nad Temží představili
během jednoho týdne díla české hudby. Hlavním lákadlem festivalu se stala Emma Destinová,
která si přízeň Londýňanů získala již svým debutem v roce 1904. Celá akce byla logisticky velice
náročná, zejména obtížné bylo zajištění ubytování, které pro hudebníky nakonec zaštítila
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organizace YMCA. Velkolepě pojatému festivalu se ovšem dostalo i patřičné odezvy tisku.
Předcházela mu bohatá mediální propagace v hlavních denících a akce byla korunována
naprostým úspěchem. O festivalu se v tisku psalo ještě do poloviny června a Čechoslováci byli
nazývání nejmuzikálnějším národem na světě. Během festivalového týdne uspořádal Štefan
Osuský také koncert na ambasádě, kde vystoupila mladá sólistka Pavla Vachková, která
v poslední chvíli zastoupila Destinovou, jež odmítla zpívat. Akce opět sklidila velký úspěch a
zatím, co Destinová pokračovala po Londýně v cestě do Spojených Států, Vachková se stala
hlavní hvězdou festivalu v Paříži, kam část umělců následně zamířila.107
Popularity festivalu využili též umělci k apelu na veřejnost. Sedmého června vyšel v Timesech
rozhovor s Emmou Destinovou, v němž upozorňovala nedostatek jídla v Čechách a vyjádřila
zájem o nadaci lady Muriel Pagetové, jež pomáhala hladovějícím dětem a matkám
v poválečných zemích.108 Svého vlivu se snažila obdobně využít i Alice Masaryková, která byla
předsedkyní Československého červeného kříže a aktivně se zasadila o vznik Anglo-Czech
Relief Fund.109
V dalších letech se stala velkou popularizátorkou československé huby v Británii paní Rosa
Newmarchová. Hudební kritička Newmarchová měla možnost důvěrně se seznámit
s československou hudbou, na níž upozorňovala již před samotným vznikem republiky, na
festivalu v Londýně. Zde se také spřátelila s ředitelem opery Národního divadla, skladatelem
Karlem Kovařovic, od nějž přijala pozvání k návštěvě Prahy a hned v červnu 1919 odcestovala
do Čech. Sáhodlouhý článek o její české zkušenosti uveřejnil deník The Musical Times
v listopadu téhož roku. 110 Tím ovšem cesty Newmarchové neskončily. 111 V dalších letech jich
podnikla ještě několik a v roce 1922 navázala přátelství a následně pravidelnou korespondenci
s Leošem Janáčkem, jehož práce v Británii vehementně propagovala a v roce 1926 mu také
zajistila pozvání do Londýna.112
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Od roku 1920 se řada kulturních prolnutí uskutečnila pod taktovkou Jaroslava Císaře. Císař se
rozhodl představit československou kulturu i z druhé strany a pozvat na oplátku anglické
představitele do Čech. Skvěle se k tomu nabízel sedmý všesokolský slet, který jakožto první
poválečný, se měl zároveň stát velkolepou oslavou republiky a demokracie. Na slavnostní
přehlídku Císař pozval přední britské politiky, bankéře, vedoucí spolků a především žurnalisty,
kteří měli sletu zajistit odezvu v tisku. Hosté byli též zproštěni celních prohlídek a pro festival
se sokolům podařilo v poválečných Čechách zajistit dostatek jídla, takže návštěvníci ničím
nestrádali. Slet Brity naprosto ohromil.113 V roce 1920 měl sokol již 560 tisíc členů a byl dobře
mezinárodně znám, neboť sokolové se účastnili také boje za samostatnost a v prvních
měsících republiky vykonávali též roli policie. Oslavy zanechaly v anglickém tisku živou
odezvu. Britští novináři nešetřili chválou na sokolskou disciplínu a organizaci, G. Wells řekl, že
Čechoslováci jsou „nadějí celé Evropy“ a pozornost byla věnována v souvislosti se sletem i
řadě dalších témat. Média psala o kapitolách z české historie, Masarykovi a pohostinnosti,
jakou jim Čechoslováci připravili. 114
Dalším počinem byl zájezd anglické dělnické delegace do ČSR. Císař se jej snažil zorganizovat
od jara 1920 ale kvůli hrozbě stávky britských dělníků byl exkurzi nucen odložit až na další rok.
Reprezentant dělnictva, James H. Thomas se však vydal do Prahy již v říjnu 1920 a při té
příležitosti se měl možnost setkat i s prezidentem od kterého přijal oficiální pozvání pro
lednový zájezd. Návštěva delegace byla oboustranně velmi úspěšná a upevnila vztahy
Československa a anglické Labour Party.115 Podobně úspěšná byla i stáž československé
studijní lékařské komise, která do Londýna odcestovala v únoru 1921. Mastný referoval, že jí
bylo v Anglii vycházeno v každém ohledu s laskavostí pro Brity skoro neobvyklou.116
Vedle navazování kontaktů mezi organizacemi probíhala propaganda ČSR nadále pomocí
tisku, brožur, literatury a také mluveného slova. King’s College v Londýně nadále hostila české
profesory; mezi léty 1920-22 zde vyučoval literaturu a český jazyk František Chudoba, a od
roku 1922 do 1928 zde působil také lingvista Otakar Vočadlo, který se později podílel na
organizaci londýnské cesty Karla Čapka v roce 1924.117 Přednášky o Československu se však
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konaly i jinde. Celého cyklu se zhostil sám zaměstnanec vyslanectví, Jaroslav Císař, který
přednášel pod záštitou nejrůznějších organizací a univerzit. Mezi jeho vlivnými přednáškami
můžeme jmenovat kupříkladu vystoupení v Národně liberálním klubu v listopadu 1921, kde
přednášel o vnitřní a mezinárodní situaci Československa a zodpovídal řadu dotazů ohledně
německé menšiny. Ještě úspěšnější byla jeho přednáška o ekonomických a zeměpisných
podmínkách ČSR na univerzitě v Cambridgi, kam mezi jeho obecenstvo zavítal i univerzitní
vicekancléř dr. Gilles a vyslanec Mastný s chotí. Dr. Gilles promluvil v závěru se slovy díků, a
ocenil znamenitý způsob, jakým Císař přednášku zpracoval. Ten byl následně vyzván, aby si ji
ještě jednou zopakoval také na School of Economics v Londýně.118
Ačkoli týdeník The New Europe obhajující práva nových evropských států již v roce 1920 zanikl,
jeho místo částečně zaplnil nový publikační počin King’s College – The Slavonic Review, jenž
začal vycházet v červnu 1922. Mezi jeho pravidelné přispěvatele patřili František Chudoba,
Arne Novák, Rosa Newmarchová i Seton-Watson, který byl jeho editorem. Místo pro první
článek prvního čísla bylo však zcela příznačně věnováno Masarykovi. 119 Téhož roku se také
v encyklopedii Britanica poprvé objevuje heslo Czechoslovakia, jež bylo k dalšímu vydání z
roku 1926 rozšířeno Arne Novákem. 120
V Anglii také vycházely překlady českých a slovenských děl. Ještě před vznikem republiky vyšel
v angličtině výbor československých pohádek121 od filologa prof. Baudiše. Populární se staly
zvláště po konci války.122 Nejplodnějším poválečným překladatelem byl však bezpochyby Paul
Selver, který zároveň působil ve funkci úředního překladatele pro vyslanectví v Londýně.
Překládal Čapka, Otakara Březinu, českou poezii a též poprvé převedl do angličtiny Dobrého
vojáka Švejka. 123 Roku 1920 spolupracoval s Císařem na vydání knihy o ekonomice a průmyslu
Československa124 a následujícího roku vyšla jeho vlastní kniha o Otakaru Březinovi.125 Čapka
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dále překládali Edward Lawrence Hyde, Thomas Mark, Dora Round a mnozí další a sám autor
udržoval korespondenci s H. G. Wellsem.126
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4. BRITSKÝ TISK KONCE 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ
Britský tisk počátku 20. století již za posledních 70 let urazil notný kus cesty. Do roku 1855 se
veškerá tisková síla soustředila v Londýnské metropoli, po zrušení novinového kolku však
došlo k prudkému nárůstu titulů jak metropolitního, tak provinčního tisku.127 Nově vznikají
deníky ve větších městech, mezi nimi nejvlivnější The Telegraph v Sheffieldu, The Post
v Liverpoolu, The Guardian v Manchesteru a The Scotsman v Edinburgu. V Londýně se nově
uplatňují nedělníky a večerníky Pall Mall Gazette, Westminster Gazette a Globe, zvyšuje se
však i náklad již zavedených londýnských deníků (Morning Post, Daily News, a další) z nichž
nejvíce náklad navýšil Daily Telegraph, který dokonce v počtu výtisků předstihl „národní“ list
The Times.
Prudký vzrůst obratu byl umožněn vedle zrušení kolkovného také modernizací tiskárenské
techniky a zvýšením efektivity výroby, což následně vedlo k poklesu ceny novin. Denní tisk se
stává dostupnější širší vrstvě společnosti, o politické a kulturní dění má nyní zájem i střední
třída a buržoazie. Svůj význam hraje i rozvoj komunikační techniky a distribuce. Díky vynálezu
telegrafu a vzniku informačních agentur mohou nyní noviny rychle získávat čerstvé zprávy ze
zámoří. V roce 1851 vznikla informační agentura Reuters, která si spěšně vybudovala renomé
rychlých a spolehlivých zpráv. Díky telegrafu se také zestručnilo podání zpráv, a čtenář již
nadále nemusel číst sáhodlouhé komentáře, aby se dostal k jádru věci.128 V sedmdesátých
letech byly dále položeny podmořské komunikační kabely, které umožnily informační tok mezi
kontinenty. Díky rozvoji železnice také dochází k urychlení distribuce tisku. Londýnské deníky
tak snadno rozšiřují sféru svého vlivu a získávají si i provinční čtenáře, na přelomu století již je
londýnský tisk více méně národním tiskem.129
Roli nejsilnějšího média hrál tisk až do zrodu rádiových přenosů. Ve Viktoriánské a
Edwardiánské Anglii měl integrační roli a byl nejsilnějším prostředkem pro ovlivňování
veřejného mínění. Jako takový se brzy stal politickým nástrojem pro získávání voličů a šíření
ideologie. Až do počátku dvacátého století se deníky více méně otevřeně hlásily k politické
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straně, která je financovala. Mezi novináři a politiky panoval dialektický vztah, členové
parlamentu se stávali vlastníky deníků nebo přispívali do novin články.130 Tisk přelomu století
byl proto spíše směsicí faktických zpráv a jemné propagandy. K snad nejzajímavějšímu
propojení tisku a politiky došlo v roce 1918, kdy ministerský předseda David Lloyd George
zakoupil pro podporu svého kabinetu za půl druhého milionu liber deník Daily Chronicle.131
Navzdory těmto zjevným zásahům do objektivity tisku se však většina deníků snažila udržovat
zdání o názorové nezávislosti. Největším hráčem na poli byl v tomto směru deník The Times,
který pečlivě střežil svoji nezávislost vůči jakékoli politické straně. Na rozdíl od konkurenčních
novin si však Times uchoval svou konzervativní fazónu a nesnížil cenu vůči kvalitě, orientoval
se na bohatší skupiny obyvatelstva. Většina listů se však vydala cestou „nového žurnalismu,“
který poprvé představil v osmdesátých letech editor Pall Mall Gazette W. T. Stead. Stead
zavedl atraktivní grafickou úpravu deníku, zvětšil text, rozbil dlouhé odstavce četnými nadpisy
a podnadpisy a uvedl do novin ilustrace. Obsahově se zprávy nyní více soustředí na „senzace.“
Stead byl také průkopníkem investigativní žurnalistiky a též se skrze kampaně snažil upozornit
na sociální problémy, jako byla kupříkladu dětská prostituce. Noviny v jeho pojetí nadále
pouze nereferovaly o světě, ale snažily se ho aktivně změnit.132
Zavedením povinné školní docházky roku 1870 vznikla nová vrstva gramotného obyvatelstva,
jež se stala potenciálním čtenářstvem tisku. Jednalo se zejména o nižší střední vrstvy, drobnou
buržoazii, zaměstnance služeb, veřejného sektoru a průmyslových podniků a intelektuální
špičku dělnictva. Pro tyto čtenáře byl starší typ politických deníků příliš náročnou četbou a
vyvstala potřeba stravitelnějšího typu žurnalistiky pro masy.133 Tuto společenskou potřebu se
podařilo prvně adresovat Georgi Newnesovi, který začal v Manchesteru vydávat týdeník TitBits, jenž byl výběrem zajímavostí ze světového tisku. Populární tisk konce devatenáctého
století měl za úkol i bavit, příznačná však byla též sílící role reklamy. Zatím, co v polovině
století reklama pouze zajišťovala deníkům faktickou existenci, a i přes to museli na jejich chod
majitelé často doplácet, koncem devatenáctého století se stává zdrojem profitu. Nastává
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ústup novin z rukou aristokratů, pro něž byl tisk zdrojem politické prestiže, do rukou bohatých
kapitalistů.134
První z úspěšných tiskových baronů byl Alfred Harmsworth, později známý jako lord
Northcliff, který se inspiroval Newnesovým vzorem. Po několika drobnějších pokusech
s populárním tiskem založil roku 1896 Daily Mail, jenž navždy změnil britskou žurnalistiku.135
Na první pohled se deník příliš nelišil od konkurenčních listů, jeho typografická úprava byla
značně konzervativní a jako u ostatních deníků byla na první straně umístěna inzerce,
podstatným rozdílem byla ovšem cena, která byla oproti tradičnímu tisku snížena na polovinu.
Daily Mail měl přitahovat čtenáře, kteří měli vysoké aspirace, ale hluboko do kapsy. Oblečený
ve starém kabátě však podával zprávy zcela inovativním způsobem. Jeho cílem nebylo
podávat sáhodlouhé parlamentní zprávy, ale informace zestručnit, zjednodušit a vysvětlit.
Kromě poutavého čtení sliboval Daily Mail i zprávy ze sportu, kolonku pro ženy a denní
zajímavost.136 Deník byl dle Northcliffových referencí laděný konzervativně, byl však
osvobozený od politického lobby druhé půle devatenáctého století. Komercializace masového
tisku umožnila větší nezávislost a budování důvěry čtenáře.
Úspěchu Daily Mail napomohla i podlomená důvěra v deník The Times, který po aféře
s publikací podvržených dokumentů v roce 1887 ztratil mnoho ze své prestiže. Deník byl
donucen omezit svůj náklad a pro narůstající dluhy hrozil jeho kompletní zánik. V roce 1908
však byl zachráněn anonymním zákupem, který, jak se později ukázalo, zainvestoval lord
Northcliff. Provedl velké investice do vybavení a v následujících letech se mu podařilo obnovit
ztracenou prestiž listu. V roce 1914 již The Times prodával 320 tisíc výtisků denně.137 Dalším
inovativním deníkem byl Daily Illustrated Mirror, který se odlišoval zvýšeným užitím fotografií.
List později převzal Northcliffův bratr lord Rothemere, jenž začal vydávat i nedělní verzi
Sunday Pictorial. Novinařinou se zabýval též třetí bratr, Lester Harmsworth. Díky množství
deníků soustředících se v rukou jedné rodiny tak a společně vytvořili bratři Harmsworthové
Amalgamated Press – nejvlivnější tiskovou skupinu meziválečných let.138
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Jejich konkurenci počátkem 20. století představoval Arthur Pearson. Pearson převzal principy
Daily Mail a obohatil je vytvořením titulní strany s poutavým „trhákem“ ve svém deníku Daily
Express. Kromě toho se však také soustředil na akumulaci tisku. V roce 1906 získal Standard a
Westminster Gazette a na provinčním trhu zakoupil deníky Newcastlu, Leicesteru a
Birminghamu.139
V předvečer první světové války byly nejvlivnějšími prestižními deníky v Británii The Times,
Daily Telegraph a Morning Post, z populárního tisku potom Daily Express, Daily Mirror a Daily
Sketch. S vypuknutím války došlo k polarizaci tisku do dvou táborů. Dělnický Daily Herald a
Manchester Guardian zpočátku oponovaly válce, nakonec se pod vlivem veřejného mínění
také přiklonily k patriotismu. Daily Express a Daily Mail od začátku války zahájily tiskovou
kampaň, která pomohla k zavedení všeobecné branné povinnosti.140 Za války však došlo
k částečnému bojkotu Daily Mailu poté, co lord Northcliff obvinil lorda Kitchenera, člena
parlamentu, z objednávky špatného druhu munice. Námitky byly oprávněné, nicméně
Northcliffova popularita tím utrpěla a prodej výtisků klesl takřka přes noc z téměř milionu a
půl na 250 tisíc.141 Nejpopulárnějším válečným listem se záhy stal Daily Mirror, který tiskl
fotografie ze zákopů. Válka ovšem také otřásla důvěrou čtenářů v pravdivost zpráv, zejména
díky konfrontaci válečné propagandy s autentickými zkušenostmi vojáků.142 Přesto znamenala
válka obrovský růst cirkulace tisku, poprvé převážil prodej deníků nad týdeníky a noviny
dostaly moderní formát, jak jej známe dnes.
Konec války přinesl i dokončení monopolizace britského tisku. Většina deníků se nyní
soustředila v rukou tří mužů, lorda Northcliffa (The Times, Daily Mail, Weekly Dispatch,
Evening News), lorda Rothermera (Daily Mirror, Sunday Pictorial, Daily Record, Glasgow
Evening News, Sunday Mail) a lorda Beaverbrooka, který zakoupil Daily Express, Sunday
Express a Evening Standard.143 Na vzestupu byli rovněž bratři Berryové, kteří dominovali
zejména meziválečnému tisku. Samotný lord Northcliff vlastnil před svou smrtí v roce 1922
40% ranního a 45% večerního tisku v Británii.144 Proměnily se i potřeby poválečné společnosti.
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Nedůvěra v tradiční politické formy, finanční krize a osvobozenecká hnutí v koloniích, to vše
se promítlo do denního tisku. Společenská deziluze zvýšila poptávku po zábavě. Politická
témata a zprávy byly v populárním tisku podávány zjednodušenou, atraktivní formou.
Rozšířila se sekce o sportu, kultuře, přibyly rubriky pro ženy, krimi sekce a uměle vyvolávané
senzace. Noviny se již nedohledávaly smyslu politických rozhodnutí, stačilo o nich informovat.
Nově se také do tisku vplížily společenské klepy a paměti významných osobností včetně
zločinců.
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Od poloviny devatenáctého století tak došlo k dezintegraci tradičních hodnot

tisku. Z počátečního otevření tisku střední a vyšší buržoazii (Daily Telegraph, Daily Mail) se
v poválečné době stává tisk médiem pro masy. Pilířem tradičních hodnot, zůstal však i mezi
válkami deník The Times, který se snažil udržet konzervativní tradici z 19. století a byl
minimálně poznamenán změnami.146

4.1.

THE TIMES

Deník započal svoji kariéru v roce 1785, kdy jej začal vydávat obchodník s uhlím John Walter
pod jménem The Daily Universal Register. O tři roky později sice list změnil svoje jméno na
The Times, v rodině Walterů se však udržel po několik generací až do roku 1908. Timesy byly
jedním z prvních deníků, které zaměstnávaly zahraniční dopisovatele a během století svojí
existence se staly pilířem konzervativního tisku. Z řad čtenářstva mířily na politické kruhy,
aristokraty a bohaté obchodníky. Po zakoupení deníku lordem Northcliffem proběhla řada
investic do tiskařského vybavení, které zefektivnily výrobu a snížily cenu. Deník se tak stal
dostupnějším i vyšším středním vrstvám, ale byl pro ně spíše luxusem, protože svou cenou
stále vysoce převyšoval populární tisk. V době první světové války působil jako jeho editor
Geoffrey Dawson. Společně s Northcliffem se jim podařilo deník modernizovat, představili
nové členění, nadpisy a titulní stránku, které jej zatraktivnily, ale neubraly mu na
důstojnosti.147 Navzdory tomu, že byl jeho vlastníkem Northcliff, editorům byla ponechána
poměrně velká svoboda a deník kráčel ve starých šlépějích politické nezávislosti. Důkazem
toho je aféra s lordem Kitchenerem z roku 1916, v níž Dawson odmítl zastávat Northcliffovo
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stanovisko prezentované v Daily Mail. Mezi oběma muži panoval za války harmonický vztah,
ale v poválečném období se začaly rozcházet jejich politické zájmy. Dawsonova podpora
liberálního kabinetu Lloyda George byla Northcliffovi trnem v oku a pro vzájemné rozpory
nakonec Dawson na pozici v únoru 1919 rezignoval. Na jeho místo byl povýšen nesmírně
výkonný Henry Wickham Steed, dosavadní editor zahraniční sekce, který zároveň působil i
v listech Daily Mail, Evening News a Weekly Dispatch. Jejich politické ambice šly ruku v ruce
Na neštěstí pro Steeda však jejich spolupráce trvala jen krátce do Northcliffovy smrti v roce
1922. Následně deník přešel do rukou Johna Jacoba Astora a Johna Waltera IV, kteří roku 1923
dosadili zpátky na editorský post Dawsona.148

4.2.

THE MANCHESTER GUARDIAN

Manchester Guardian, který vznikl roku 1821 byl původně vydáván pouze dvakrát týdně. Po
zrušení novinového kolku se z něj stal však deník a v padesátých letech se dokonce podařilo
snížit jeho cenu ze dvou pencí na jednu. Deník založil editor John Edward Taylor a již v době
jeho úmrtí 1842 se stal nejsilnějším provinčním deníkem Británie.149 Jeho syn John Edward Jr.
pověřil v roce 1871 editorstvím bratrance Charlese Prestwiche Scotta, který zůstal na postu
až do roku 1929. Scott vymanil list z područí Whigské politiky a postavil jej více do leva. Během
jeho působení se stává z dosud provinčního listu deník světového renomé. Roku 1905 jej sám
zakoupil po smrti bratrance Taylora a před první světovou válkou také zřídil londýnskou
pobočku na Fleet Street. Stejně jako Dawson byl Scott podporovatelem liberálního kabinetu,
na rozdíl od něj, však mohl své názory šířit tisem, který vlastnil.150

4.3.

THE DAILY TELEGRAPH

Když se na londýnském trhu objevil v roce 1855 Daily Telegraph, bylo v oběhu již několik
denních listů. Standartní cena se pohybovala mezi pěti až sedmi pencemi za výtisk, když se
potom Daily Telegraph začal prodávat za pouhou penci, není se čemu divit, že způsobil
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doslova revoluci. Roku 1877 se stal neprodávanějším deníkem světa s denním oběhem čtvrt
milionu kopií.151 Koncem devatenáctého století ovšem ztratil velkou část čtenářstva díky
vzniku lákavého Daily Mail a populárního tisku. Po roce 1908 následoval další úbytek, kdy se
část konzervativního čtenářstva vrátila k nově zrestaurovaným Timesům. V roce 1928 již jeho
denní cirkulace spadla na „pouhých“ 84 tisíc. Deník byl ihned po svém vzniku zakoupen
Josephem M. Levym, který jej přidružil ke svým Sunday Times. Díky neuvěřitelnému úspěchu
listu se ale rodina nakonec rozhodla soustředit pouze na Daily Telegraph a nedělník záhy
prodala. Jako editor DT působil Levyho syn, Edward Levy Lawson, jenž se intenzivně snažil
rozšířit platformu čtenářů publikováním článků pro různé zájmové skupiny. Daily Telegraph
byl prvním periodikem Viktoriánské Anglie, jehož zprávy byly opravdu čtivé. Velký důraz byl
kladen na artistickou kvalitu a srozumitelnost. Během první světové války působil jako jeho
editor sir John Le Sage, který zůstal na pozici po 40 let. Le Sage byl jedním z mužů, kteří stáli
za úspěchem deníku. Jeho praxe byla řídit se hodnotou zpráv spíše než politikou. Další dědic
Harry Lawson však již nebyl do novinařiny tolik zapálen jako jeho předci a deník roku 1928
bratrům Berryovým.152 Přes svůj moderní tón Dalily Telegraph nepodlehl svodům populárního
tisku a udržel si konzervativní náboj.

4.4.

THE OBSERVER

Nejstarší nedělní týdeník The Observer se až do dvacátého století nedočkal pevného
dlouhodobého vedení, namísto toho šel celé devatenácté století z ruky do ruky. Založen byl
roku 1791 W. S. Bournem, ale rychle se dostal do finančních problémů. Z počátku nebylo jeho
pojetí zcela jasně definované, Observer byl kombinací klepů, politické propagandy a seriózních
zpráv, situace se začala měnit až koncem 19. století. Krátce byl vlastněn i lordem Northcliffem,
který jej, jak prohlásil „vytáhl z kanálů Fleet Street,“

153

později jej však prodal vikomtu

Astorovi a od něj se dostal k synovi Waldorfovi v roce 1915. Editorem byl od roku 1908 James
Louis Garvin, jehož cílem bylo dělat solidní žurnalismus v době populárních plátků. Na pozici
zůstal celých 34 let. Do Observeru se mu podařilo přivést důležitá témata a informace a jeho
oběh zvýšil k roku 1918 až na 200 tisíc. Deník podporoval konzervativní politiku, ale promítaly
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se do něj i osobní preference Garvina, jemuž nechali Astorové volnou ruku. Za první světové
války podporoval Lloyd Georgův kabinet, byl ovšem zásadně proti Versaillským mírovým
ujednáním. Podle Garvina byla opatření proti Německu příliš přísná a zasazoval se o revizi
mírových podmínek.
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5. PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části práce bude nyní přistoupeno k analýze mediálního obrazu Československa
v britském tisku mezi léty 1918–1922. Praktická část je rozdělena do dvou sekcí, v první
proběhne kvantitativní obsahová analýza deníku The Times, ve druhé potom kvalitativní
analýza vybraných měsíců napříč třemi deníky The Times, Daily Telegraph, Manchester
Guardian, a jedním týdeníkem The Observer.

5. 1. KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA
Pro první část výzkumu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza, která je výhodná
především svou objektivitou a schopností tematicky zpracovat velký objem informací.
Obsahová analýza je jednou z nejpoužívanějších metod pro výzkum médií, protože dokáže
podat odpovědi na širokou škálu otázek a přizpůsobit se záměrům výzkumu. Ač byla do jisté
míry metoda praktikována již od 17. století, za jejího otce zakladatele bývá tradičně
považován Bernard Berelson, který v padesátých letech vydal knihu Content Analysis in
Communication Research.154 V ní definoval tři hlavní pilíře obsahové analýzy, systematičnost,
objektivitu a kvantitativní zpracování dat. K dalšímu rozvoji analýzy došlo v průběhu
šedesátých a sedmdesátých let v souvislosti s výzkumy dlouhodobého účinku médií, jež na
univerzitě v Severní Karolíně prováděli Maxwell McCombs a Donald Shaw.155 Od konce
dvacátého století se jedná o jednu z nejrozšířenějších metod v oblasti společenských věd.
V zásadě existují dva základní typy obsahové analýzy; výzkum sledující postavení jednoho
tématu v médiích a výzkum zkoumající celou agendu jednoho média.156 Analýza stojí na třech
pilířích. Prvním z nich je systematičnost, která znamená, že každý zkoumaný obsah musí být
podroben stejným kritériím. Práce s daty a kódováním musí být zcela uniformní, aby si systém
uchoval koherenci. Druhou podmínkou výzkumu je objektivita. Kategorie kódování obsahu by
měly být jasně a pevně definované tak, že pokud by se další výzkumník řídil stejnou klasifikací,
měl by dojít k totožným závěrům. Absolutní objektivita je však spíše relativní pojem, neboť
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v praxi při klasifikaci materiálu musí výzkumník činit subjektivní volby. Třetím pilířem metody
je kvantita, která umožňuje docílit přesnosti výsledků a vyvodit z výzkumu numerická data pro
interpretaci.157 Metoda proto není vhodná pro zpracování malého množství dat.
Ačkoli má obsahová analýza svoje nesporné výhody jako je rozpoznání témat mediálních
obsahů a sledování jejich vývoje v čase, metoda má i řadu svých limit. Především bývá
kritizována pro přílišné zjednodušování obsahů, jež v našem případě pomůže vyrovnat
detailní kvalitativní analýza. V druhé řadě potom z analýzy nelze bezpečně vyvozovat závěry
o percepci publika a jeho hodnocení důležitosti zpráv. Wimmer a Dominick například
upozorňují, že jestliže 70% zpráv o povstáních v Severní Africe neobsahuje násilí, ale 30% ano,
nelze se domnívat že vyšší podíl má také vyšší důležitost. Oněch 30% zpráv obsahujících násilí
může mít na publikum takový vliv, že významem daleko převyšuje většinu.158

5.1.1. METODOLOGIE
Kvantitativní obsahová analýza má jasně definovaná pravidla a provádí se v několika
systematických krocích, které se mohou do jisté míry překrývat. Wimmer a Dominick
formulují tyto kroky takto:159
1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy
2. definice výběrového souboru
3. výběr patřičného vzorku ze souboru
4. výběr a definice jednotky měření
5. konstrukce kategorií obsahu, jež budou analyzovány
6. ustanovení systému kvantifikace
7. trénink kódovačů a pilotní průzkum
8. kódování obsahů
9. analýza shromážděných dat
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10. definice závěrů
Správné stanovení výzkumné otázky nebo hypotézy je klíčem pro úspěšné provedení
výzkumu. Hypotézu stanovujeme v případě, že výzkum slouží k ověření dříve formulovaných
závěrů, otázku naopak formulujme tedy, pokud se pouštíme do dříve neprobádané oblasti.
Vymezená otázka musí být dostatečně konkrétní a musí z ní vyplývat, co přesně budeme
v médiích analyzovat. Pro širší záběr můžeme zvolit též podotázky.160 Ve druhém kroku
musíme definovat soubor, z něhož budeme vybírat vzorky. Soubor musí být jasně ohraničen
na minimálně dvou rovinách – ve vymezeném čase a ve vymezeném médiu či žánru. Většinou
je i přes to soubor velmi rozsáhlý a následně je nutné přistoupit k výběru reprezentativního
vzorku. Tento vzorek je možné získat výběrem konkrétních zdrojů, výběrem konkrétních dat
(vydání), nebo jejich dvoufázovou kombinací. Výzkumník zabývající se ekologií v denním tisku
například nejprve vyselektuje rámec zkoumaných deníků a následně vybere z časově
ohraničeného souboru reprezentativní vzorek několika týdnů z různých období roku.
Následuje definice jednotky měření, kterou budeme v analýze používat, může se jednat o
článek, fotografii či jiné médium, nebo ještě podrobněji konkrétního aktéra zpráv, heslo a
podobně.
Pátý bod, konstrukce kategorií obsahu, je již samotným jádrem analýzy. Kategorie lze buď
nadefinovat před samotným sběrem informací, nebo až po průzkumu sesbíraného materiálu,
čímž získáme kategorie „na míru.“ Kategorie by měly být sestaveny tak, aby pokryly, pokud
možno veškeré obsahy, a zároveň tak, aby se vzájemně vylučovaly. To znamená, že každou
položku by mělo být možné zařadit právě do jedné kategorie. V kategorii ostatní by nemělo
být více než maximálně 10% jinam nezařaditelného materiálu. Systém kategorií musí být
spolehlivý tak, aby dva různí výzkumníci mohli dojít ke stejnému roztřídění proměnných.161
Kvantifikační systém je využit u některých druhů obsahových analýz a umožňuje hodnocení
proměnných na škále mezi dvěma kategoriemi. Tento bod, stejně jako školení a účast vícera
kódovačů, nebude v této práci použit.
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Následuje samotné kódování proměnných, během niž je každá z nich zařazena do kategorií.
Pro zjednodušení práce s kategoriemi se pro kódování proměnných používají čísla, jež jsou
přiřazena konkrétním kategoriím. Soubor očíslovaných kategorií se nazývá kódovací kniha.
Sesbíraná, okódovaná data jsou posléze analyzována a vyhodnocena. Obvykle se tak
v sociálních vědách děje s pomocí statistického softwaru. Získané výstupy jsou vzápětí
vztaženy k výzkumné otázce a dochází k vyvození závěrů.
5.1.2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Naše obsahová analýza má za úkol odpovědět na širokou otázku, jakým způsobem byla
Československá republika prezentována v britském tisku v prvních letech svojí existence.
Cílem je přiblížit jaká témata byla v souvislosti s Československem probírána, jak často se o
něm hovořilo a jak se měnil jejich vývoj v čase. Charakter zpráv a způsob jakým byla republika
vykreslena má potom za úkol přiblížit doplňující kvalitativní analýza.
Pro obsahovou analýzu byly zvoleny následující podotázky:
1. Jak často se o Československu psalo a jaký byl vývoj četnosti zpráv v čase?
2. Jak rozsáhlé byly zprávy o Československu?
3. V jakém typu zpráv (téma) se Československo objevovalo?
4. Jak se vyvíjel výskyt zmínek Československa v různých typech zpráv v čase?
5. V jakých souvislostech (události/dění) se o Československu nejčastěji psalo?
6. Jaké státy byly v souvislosti s ČSR nejčastěji zmíněny?
7. Jací českoslovenští aktéři se nejčastěji ve zprávách zmiňujících republiku objevovali?

5.1.3. SOUBOR, VZOREK A JEDNOTKY VÝZKUMU
Jako soubor výzkumu byl zvolen konzervativní list The Times v časovém rozpětí od 1. srpna
1918 do konce roku 1922. Deník byl pro analýzu zvolen hned z několika důvodů. Prvním z nich
je etablovanost deníku v britské společnosti. Jak jsme přiblížili v kapitole 4.1., The Times byly
i přes svůj krátkodobý pokles na popularitě v závěru 19. století, stále nejprestižnějším
anglickým deníkem. Svědčila o tom nejenom jejich cena, ale i skladba publika. Mezi jejich
čtenáře patřila aristokracie, politikové a vyšší společenská třída, tedy vrstvy, jež si toužila
naklonit i československá propaganda. V meziválečné době boomu masového tisku byly
47

Timesy stále pilířem solidní žurnalistiky. Těžiště jejich zájmu leželo především v domácí a
zahraniční politice, rozsáhlé pasáže však byly věnovány i ekonomice, mezinárodnímu
obchodu, kultuře a událostem.
Druhým důvodem byla nejrozsáhlejší zahraničně-politická sekce. Po předběžné přípravě pro
analýzu bylo zjištěno, že ze tří prozkoumaných databází (The Times: 2010 článků, Manchester
Guardian: 986 článků, Daily Telegraph: 1387 článků) má databáze deníku The Times nejvíce
výstupů. Prvotním záměrem práce bylo provést kvantitativní analýzu všech tří deníků. Pro
dlouhé časové rozpětí a velký počet výstupů však muselo být od záměru ustoupeno a byl
zvolen nejrozsáhlejší soubor.
Významnou roli hrála také uživatelská přátelskost historické databáze deníku The Times.
Databáze je umístěna na webu Gale Group a obsahuje vydání z let 1785–2012.162
Zvolené časové rozpětí bylo vybráno tak, aby postihlo příspěvky referující o Československu
od jeho zrodu, přes výstavbu hranic a vnitřní politiky, až po zařazení se mezi plně funkční
evropské státy. Zkoumaný úsek začíná v srpnu 1918 a končí na sklonku roku 1922.
Články byly v databázi vyhledány pomocí vyhledávání v celém texu v daném časovém rozpětí.
Vzorek byl získán vyfiltrováním článků obsahujících heslo „Czecho.“ Celkem bylo nalezeno
2010 výstupů, které byly shromážděny a následně analyzovány.
Původním záměrem bylo použít heslo „Czech,“ nicméně po předběžném průzkumu se
paradoxně ukázalo, že heslo „Czech“ generuje pouze 515 výstupů. Přestože vyhledávání hesla
„Czecho“ přineslo celkem 2010 výstupů, mějme prosím na paměti, že zde pracujeme
s automatickým vyhledáváním v naskenovaném textu, a ani sebelepší databáze nemůže
přinést dokonalé výsledky. Pravděpodobný počet článků zmiňujících Československo může
být proto ve skutečnosti ještě vyšší. Potvrzení této skutečnosti dobře ilustruje fakt, že
databáze Gale Group byla v období mezi nashromážděním materiálu a dokončením této práce
přestavěna. V současné době nabízí detailnější možnosti vyhledávání, avšak po použití
stejných parametrů vyhledávání jako při prvním výzkumu nyní vygenerovala o 53 výstupů
méně.
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Ze získaného souboru 2010 článků byly následně vyřazeny veškeré položky, v nichž bylo
Československo, či československý občan zmíněno pouze jako bod na dlouhém seznamu států
či osob bez dalšího rozvedení. Jednalo se především o seznamy sportovních výsledků, tabulky
s přehledy o ekonomice států, seznamy účastníků společenských akcí, seznamy účastníků
mezinárodních konferencí na nejrůznější témata, ceremonií a další. Ponechány byly články se
zmínkou Československa, či československého aktéra v seznamu o maximálně čtyřech
položkách umístěném v textu. Celkem bylo analyzováno 1527 položek.
5.1.4. KÓDOVÁNÍ
Každému příspěvku bylo přiřazeno pořadové číslo, datum ve formátu RRMMDD a následně
proměnné z jednotlivých kódovacích kategorií.
A) Pořadové číslo
B) Datum vydání
C) Zájem příspěvku
D) Rozsah příspěvku
E) Téma příspěvku
F) Souvislosti příspěvku
G) Sousedící státy
H) Nadpis příspěvku
I) Československý aktér v příspěvku
C) Zájem příspěvku
Kategorie hodnotí míru zájmu příspěvku o Československo. Rozlišujeme tři druhy zájmu –
hlavní, vedlejší a zmínku.
1. Zmínka – Označuje příspěvek, v němž jsou ČSR, její část nebo její aktér zmíněny pouze
okrajově. Zpravidla se jedná o dlouhé články, v nichž je ČSR zmíněna jako příklad,
srovnání, nebo s odkazem k nedávné události. Příkladem může být článek o
Japonském zájmu v Číně okrajově zmiňující pomoc Československým legiím na Sibiři,
nebo zmínka o posílení Československé měny v souhrnném článku o Evropské
ekonomice. Mezi zmínky jsou také zařazeny položky z kolonky Imperial and Foreign
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News Items, která shrnuje obsah aktuálních zahraničních zpráv a jednotlivým
položkám je zde věnována pouze jedna věta. Tyto položky jsou obvykle rozvedeny ve
stejném čísle v samostatných článcích. Pakliže rozvedeny nejsou, jedná se o strohou
oznamovací informaci, nejčastěji zpravující o pohybu československého státníka na
zahraniční cestě, a jsou hodnoceny jako zmínky. Dále se mezi zmínky řadí většina
reklamních sdělení na služby a produkty nabízené (kromě jiných) v Československu,
služby a produkty exportované z Československa a inzerce. Výjimkou jsou reklamní
upoutávky na Československý festival, které mají Československo ve svém nadpisu a
jsou hodnoceny jako zprávy hlavní.
2. Vedlejší zájem – Sem spadají články jejichž hlavním tématem není ČSR, ale věnují se jí
v dostatečné míře, aby byla více než zmínkou. Nejčastěji se jedná o články hodnotící
zahraniční politiku sousedících států s ohledem na Československo, články o
poválečném uspořádání střední Evropy a články o politické situaci v Rusku hovořící
také o československých legionářích. Československo, jeho část, nebo aktér jsou často
zmíněny v podnadpisu, příspěvek se jim však věnuje méně než hlavníku tématu.
3. Hlavní zájem – Označuje příspěvek, jehož hlavním tématem, nebo jedním z hlavních
témat je Československo, jeho část nebo jeho občan. Nejčastěji se jedná o články o
zahraniční politice z pozice ČSR, články o vnitřní politice, příspěvky o kultuře,
společnosti, dění a profily politiků.

D) Rozsah příspěvku
Dle počtu slov kategorie rozlišuje na články dlouhé, krátké a střední. Počet slov byl zhruba
v polovině případů vygenerován databází. Ve zbylých 50 procentech musel být rozsah
posouzen odhadem.
1. Krátké – Články s rozsahem do 200 slov. Často se vyskytují jako podsekce delšího
příspěvku či rubriky, jejich příslušnost k dané rubrice je však obtížné vyhledat, neboť
databáze články v mnoha případech automaticky ořezává.
2. Střední – Příspěvky o rozsahu 200–600 slov. Články se vyskytují samostatně nebo jako
podsekce rubrik.
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3. Dlouhé – Články přesahující rozsah 600 slov, obšírně pojednávající o dané
problematice.

E) Téma příspěvku
Proměnná sleduje téma příspěvku, v němž je Československo zmíněno.
1. Politika – Spadají sem veškeré články informující o domácí a zahraniční politice,
politicích, politických hnutích, poválečných konferencích a diplomacii.
2. Válka – Veškeré články informující o průběhu války, postupu na frontě a zajatcích. Od
roku 1919 se tato proměnná ve vzorku nevyskytuje.
3. Ekonomika – Označuje články pojednávající o finančních záležitostech, stavu
ekonomiky, síle měny, akcií, mezinárodních půjčkách a rozpočtech států.
4. Obchod – Proměnná úzce sousedící s ekonomikou. Spadají sem veškeré články
explicitně pojednávající o domácím a zahraničním obchodě, exportu a importu.
5. Kultura – Obsahuje velkou škálu článků pojednávajících o kulturním dění. Spadají sem
příspěvky o hudbě, umění, módě, informace o kulturních událostech, nepolitických
akcích (včetně kulturních akcí při československé legaci v Londýně) a programy
přednášek.
6. Společnost – Tato proměnná je přiřazena širokému rozpětí článků pojednávajících o
společenských problémech a pnutích, jako je například nedostatek jídla, zásobování či
povodně. Články hovořící o životní úrovni obyvatel a mezinárodní humanitární
pomoci.
7. Zemědělství a průmysl – Příspěvky informující o objemu sklizně, výrobních artiklech a
přírodních zdrojů země bez akcentu na obchod a ekonomiku.
8. Pošta a transport – Články referující o poštovním spojení mezi zeměmi, telegrafu,
poštovních známkách a způsobech dopravy.
9. Náboženství – Proměnná označuje příspěvky s hlavním akcentem na náboženskou
situaci a stav církve. Články věnující se židovské otázce jsou obsaženy v proměnné
politika.
10. Sport – Příspěvky se sportovní tématikou.
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11. Reklama – Příspěvky propagující produkt či služby, inzerce a upoutávky na kulturní
akce s grafickou úpravou. Programy akcí zařazené v kulturních rubrikách jsou
hodnoceny jako kultura.
12. Ostatní – Obsahuje nerozřazený materiál, převážně mimořádné události, krimi zprávy
a oznámení jiného než kulturního a politického druhu.

F) Souvislosti příspěvku
Tato kategorie byla vytvořena během procesu analýzy identifikací nejčastějších
souvislostí/událostí/dění s jakými je ČSR spojována. Hodnoceny byly pouze články s hlavním
a vedlejším zájem.
1. Legie – Proměnná označuje veškeré články, které hovoří o československých
legionářích na všech frontách a situaci Čechoslováků v Rusku.
2. Samostatnost – Veškeré příspěvky informující o samostatnosti ČSR a jejímu
mezinárodnímu uznání.
3. Vnitřní politika – Příspěvky referující o domácí politice ČSR, státnících, vládě a strategii.
4. Zahraniční vztahy – Články věnující se vztahu ČSR s dalším/i státy s výjimkou článků
zabývajících se tématikou Těšínska.
5. Těšín – Veškeré články zabývající se Těšínskem, buď v souvislosti s Polskem, nebo čistě
jen významem pro ČSR.
6. Půjčky – Příspěvky věnující se půjčkám Československa, nebo půjčkám, které jím byly
poskytnuty.
7. Nedostatek potravin – Články točící se kolem nedostatku potravin v poválečném
Československu.
8. Hudební festival – Příspěvky referující o československém hudebním festivalu
v Londýně.
9. Kulturní dění – Články referující o dalších československých kulturních akcích mimo
hudební festival.
10. Blíže neurčeno – Příspěvky referující o jiných než výše zmíněných společenských
událostech a problémech, reklama a inzerce, sport, transport, ekonomika mimo
půjčky a tak dále.
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G) Sousedící státy
Kategorie má za úkol zjistit, zdali se o Československu nejčastěji psalo v souvislosti
s Rakouskem, Polskem, Maďarskem nebo Malou Dohodou. Hodnoceny byly pouze články
s hlavním a vedlejším zájem s proměnnou F.4. (Zahraniční vztahy) a F.5. (Těšín) Při výskytu
vícera států v jednom článku je hodnocen proměnnou státu s největším důrazem.
1. Rakousko
2. Polsko
3. Maďarsko
H) Nadpis příspěvku
Kategorie zkoumá, zdali se Československo, jeho část nebo jeho aktér vyskytují v nadpisu
článku. Některé články obsahují nadpisy dva. Pakliže je Československo zmíněno alespoň
v jednom z nich, proměnná má hodnotu ano.
1. Ano
2. Ne

I) Aktér příspěvku
Kategorie hodnotí, jaký aktér se v souvislosti s Československem v článku objevuje.
Hodnoceny byly pouze články s hlavním a vedlejším zájmem. Kategorie byla vytvořena během
jejich zpracování. Články hovořící souhrnně o československé politice a zmiňující množství
politiků hodnoceny nebyly.
1. Tomáš G. Masaryk
2. Edvard Beneš
3. Karel Kramář
4. Vlastimil Tusar
5. Václav Klofáč
6. Milan Štefánik
7. Jan Masaryk
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8. Alice Masaryková
9. Ema Destinová
Jako příklad kódování uvedeme první článek ze srpna 1918 o průběhu války s rozsahem 1596
slov, několikrát zmiňující Československé legie.
Příloha č. 1: Ukázka kódování
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

180801 1

3

2

-

-

-

-

Kategorie A označuje první článek ze souboru. Pod bodem B se skrývá datum vydání ve
formátu RRMMDD. Ač je zde Československo zmíněno několikrát, jedná se o záznamy kusých
informací z dění na frontách, nikoli vedlejší téma. Kategorie C má proto hodnotu zmínky.
Rozsahem článek spadá mezi dlouhé, tematicky je označen proměnnou války. Kategorie F, G,
H a I již nejsou u článků označených jako zmínka dále analyzovány.
Druhý příklad je osmý srpnový článek pojednávající o československých legiích.
Příloha č. 2: Ukázka kódování
A

B

C

D

E

F

G

H

I

8

180805.2 3

1

2

1

0

1

0

K datumu je připojeno ještě desetinné číslo 2, které indikuje, že se jedná o druhý článek ze
stejného dne. Československo se objevuje v nadpisu a vedle Kozáků jsou legie hlavním
tématem, příspěvku je proto přiřazena kategorie C3. Rozsah článku nebyl databází
vygenerován, odhadem byl určen jako krátký. Kategorie E má hodnotu války a kategorie F
hovoří o legiích. V příspěvku není v souvislosti s ČSR zmíněno Rakousko, Polsko, Maďarsko,
Malá Dohoda ani československý aktér, proměnné G a I proto nabývají nuly. Československo
se objevuje v nadpisu – kategorie H1.
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5.2. VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍ ANALÝZY
V následující části budou shrnuty odpovědni na výzkumné podotázky z kapitoly 5.1. pomocí
tabulek, grafů a jejich komentáře. Veškeré údaje z roku 1918 budou udávány pouze
z časového úseku 1.8.1918 – 31.12.1918. Údaje z let 1919–1922 budou udávány v celých
letech.
1. Jak často se o Československu psalo a jaký byl vývoj četnosti zpráv v čase?
Průzkum vypovídá, že poměr článků v jednotlivých kategoriích zájmu byl letech 1918-1922
relativně konstantní (viz příloha č. 3 a č. 4). Výjimkou byl rok 1918, kdy se ještě Československo
téměř nevyskytovalo v příspěvcích typu výčtů a seznamů. Naopak procento výčtů a seznamů
mírně vzrůstá v letech 1921 a 1922, kdy se již celosvětově uznané Československo zařadilo
mezi tradiční evropské státy a účastnilo se celé řady aktivit. Počet článků hlouběji se věnujícím
Československu je v roce 1919 skoro dvojnásobný oproti ostatním létům. Stejně tak vysoký je
počet 86 článků v roce 1918, bereme-li v potaz, že se jedná o období pouhých pěti měsíců.
Naopak nejméně hlavních a vedlejších článků bylo ČSR věnováno v roce 1921 s počtem
pouhých 56 příspěvků.
Příloha č. 3: Počet příspěvků zmiňujících Československo v jednotlivých letech163

Rok
1918 (1.8. - 31. 12)
1919
1920
1921
1922
Celkem

163

Počet zmínek o Československu
Základní soubor Zkoumaný vzorek
210
192
492
380
404
325
389
249
515
370
2010
1516

Pouze hlavní a vedlejší
86
142
72
56
87
443

Veškeré údaje za rok 1918 budou nadále udávány pouze v časovém období 1.8.1918 – 31.12.1918.
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Příloha č. 4: Vývoj počtu příspěvků zmiňujících Československo v jednotlivých letech

Z detailnějšího průzkumu vyplývá, že počet příspěvků v jednotlivých měsících se podstatně liší
(příloha č. 5, č. 6 a č. 7). Vůbec největší množství příspěvků (71) pochází ze srpna 1918,
zapříčiněné četností zpráv o postupu války a československých legiích, ke konci roku počet
článků pozvolna klesá a znovu vzrůstá počátkem roku 1919 v souvislosti s účastí ČSR na mírové
konferenci a vytyčováním hranic. Vyšší počet článků v květnu a červnu 1919 je zapříčiněn
Československým hudebním festivalem v Londýně. V letech 1920 a 1921 rose počet příspěvků
o Československu vždy v letních měsících, je však způsoben z rozličných důvodů. V roce 1920
stále mnoho článků referuje o uzemním sporu o Těšínsko, v roce 1921 naopak vzrůstá počet
ekonomických zpráv a Československo se opakovaně objevuje v obchodní kolonce Colonial
and foreign produce. Tento trend se ještě zvyšuje v roce 1922, kdy se k ekonomickým a
obchodním zprávám přidává reklama. V srpnu 1922 počet příspěvků dosahuje 65, což je
nejvyšší počet od srpna 1918.
Příloha č. 5: Počet příspěvků zmiňujících Československo v jednotlivých měsících

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

Výzkumný vzorek
1918
1919
1920
x
40
26
x
38
16
x
43
24
x
19
24
x
43
35
x
44
37
x
29
26

1921
30
22
23
16
18
15
18
56

1922
19
28
28
36
21
30
23

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

71
40
30
31
20
192

26
27
25
17
29
380

38
25
29
28
17
325

20
24
27
17
19
249

65
28
39
29
24
370

Příloha č. 6: Lineární vývoj počtu příspěvků zmiňujících Československo v jednotlivých
měsících
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Příloha č. 7: Paralelní vývoj počtu příspěvků zmiňujících Československo v jednotlivých
měsících

Podrobnější rozdělení článků podle míry zájmu o ČSR vrhá na situaci jasnější světlo (příloha č.
8). Zatím, co počet zmínek v jednotlivých měsících kopíruje křivku celkového počtu článků,
počet článků obšírněji referujících o Československu je v jednotlivých měsících velice nízký
(příloha č. 9). Nejvyšší počet příspěvků cele pojednávajících o ČSR pochází z března a května
1919 a srpna 1918. Naopak nejníže se pohybuje množství článků mezi druhou polovinou roku
1920 a první půlí 1921. Vysoká četnost příspěvků ze srpna 1922 je potvrzena jako pouhá
četnost zmínek, zatím, co procento hlavních a vedlejších článků se drží na stejné hladině jako
v okolních měsících.
Příloha č. 8: Počet zmínek (1), vedlejších (2) a hlavních (3) příspěvků zmiňujících
Československo v jednotlivých měsících
Počet příspěvků výzkumného vzorku v měsících
Rok
1918
1919
1920
Zájem
1
2 3 1
2 3 1
Leden
x
x x 25 7 8 19
Únor
x
x x 26 6 6 10
Březen
x
x x 22 4 17 18
Duben
x
x x 14 4 1 16
Květen
x
x x 21 3 19 29
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2
0
1
2
2
1

3
7
5
4
6
5

1921
1
27
19
18
12
15

2
1
2
1
2
1

3
2
1
4
2
2

1922
1
13
19
18
28
17

2
2
3
1
0
1

3
4
6
9
8
3

Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

x
x
39
25
17
14
11
106

x
x
15
7
4
5
0
31

x
x
17
8
9
12
9
55

26
14
19
19
19
12
21
238

9
4
1
1
1
2
3
45

9
11
6
7
5
3
5
97

30
16
28
20
28
25
14
253

3
9
4
1
1
1
1
26

4
1
6
4
0
2
2
46

11
15
17
16
19
12
12
193

2
0
2
4
2
2
2
21

2
3
1
4
6
3
5
35

22
19
53
23
27
22
22
283

3
0
5
2
3
1
1
22

5
4
7
3
9
6
1
65

Příloha č. 9: Vývoj počtu příspěvků různého zájmu v čase

Vývoj zájmu o Československo pomůže též ilustrovat čestnost zmínění ČSR v nadpisech
(příloha č. 10 a č.11). V potaz jsou brány příspěvky, v nichž je v nadpise či podnadpise
zmíněna přímo ČSR, její část nebo osoba pocházející z ČSR. Srpen 1918 a květen 1919 dalece
přesahují četností titulků všechny ostatní měsíce. Celoplošně byla na množství zmínění
v nadpisech nejbohatší první polovina roku 1919. Celkem se Československo objevilo
v titulcích v roce 1919 sedmadevadesátkrát. V pěti měsících roku 1918 celkem šedesátkrát.
V dalších zkoumaných letech však již počet příspěvků nepřevyšoval 60 za rok. Nejníže byl
v roce 1921 s pouhými třiceti osmi výskyty. Celkově bylo Československo zmíněno v 69%
nadpisů příspěvků s hlavním a vedlejším zájmem o republiku (příloha č. 12 a č. 13).
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Příloha č. 10: Počet zmínění ČSR v nadpisech příspěvků s hlavním a vedlejším zájmem
v jednotlivých měsících
Počet zmínění v nadpisu
1918 1919 1920 1921 1922
Leden
x
9
7
3
4
Únor
x
6
6
1
7
Březen
x
12
5
4
5
Duben
x
3
6
2
8
Květen
x
20
6
2
1
Červen
x
12
4
3
6
Červenec
x
11
1
3
4
Srpen
21
5
4
2
5
Září
9
5
4
4
3
Říjen
8
5
1
7
12
Listopad
13
3
2
3
4
Prosinec
9
6
3
4
1
Celkem
60
97
49
38
60
Příloha č. 11: Paralelní srovnání počtu zmínění ČSR v nadpisech příspěvků s hlavním a
vedlejším zájmem v jednotlivých měsících

Příloha č. 12: Procento výskytu ČSR v nadpisech u příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu

Rok
1918 (1.8. - 31. 12)
1919

Výskyt v nadpisech
Hlavní a vedlejší
celkem
S nadpisem
86
60
142
97
60

Procento
69,8 %
68,3 %

1920
1921
1922
Celkem

72
56
87
443

49
38
60
304

68,0 %
67,8 %
69,0 %
68,6 %

Příloha č. 13: Procento výskytu ČSR v nadpisech u příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu

2. Jak rozsáhlé byly zprávy o Československu?
Tato otázka má za úkol prozkoumat pouze délku příspěvků souvisleji pojednávajících o ČSR,
jelikož délka článků, ve kterých je Československou pouhou okrajovou zmínkou nemá velkou
výpovědní hodnotu. Analýza zjistila (příloha č. 14 a č. 15), že nejvíce je o Československu
pojednáváno v krátkých příspěvcích s délkou do 200 slov (46%), následují příspěvky střední
délky do 600 slov (32%) a nejméně je příspěvků dlouhých (22%). Zásadněji se od tohoto
průměru liší pouze data z roku 1918, kdy bylo stejnou měrou Československo zmíněno
v článcích krátkých a středních a mírně vyšší v dlouhých, a data z roku 1922, kdy bylo naopak
nejvíce krátkých článků (64%) dedikováno ČSR oproti pouhým 8% dlouhých příspěvků.
Příloha č. 14: Délka článků hlavního a vedlejšího zájmu v jednotlivých letech
Délka hlavních a vedlejších článků
Rok
Krátké
Střední
1918 (1.8. - 31. 12)
27
31,4 %
27
31,4 %
1919
57
40,1 %
47
33,1 %
1920
38
52,8 %
24
33,3 %
1921
24
42,9 %
20
35,7 %
1922
56
64,4 %
24
27,6 %
Celkem 202
45,6 % 142
32,1 %
61

32
38
10
12
7
99

Dlouhé
37,2 %
26,8 %
13,9 %
21,4 %
8,0 %
22,3 %

Příloha č. 15: Průměrná délka článků hlavního a vedlejšího zájmu v letech 1918-1922

3. V jakém typu zpráv se Československo objevovalo?
V této části se podíváme na to, jakou tematickou agendu měly ponejvíce příspěvky, v nichž se
Československo objevovalo. Pro lepší výpovědní hodnotu byly v příloze č. 16 odděleně
analyzovány příspěvky s různou mírou zájmu. Celkové procentuální zastoupení tematické
agendy zachycují přílohy č. 17 a č. 18. Jelikož jsou Timesy v první řadě deníkem orientovaným
na politiku, není se čemu divit, že celých 54% článků bylo politicky zaměřených. Druhé nejvyšší
zastoupení si získala kultura s 11% a na třetím a čtvrtém místě se umístila ekonomika a obchod
s 10ti a 7%. Válce bylo věnováno 6%, jedná se však povětšinou pouze o články z roku 1918.
Překvapivě se Československo ze 4% také objevovalo v reklamě a inzerci, jak však ukazuje
příloha č.16, jednalo se z 94% o pouhé zmínky. Okrajově byla zastoupena témata náboženská,
sportovní, transportu, zemědělství a průmyslu.

Příloha č. 16: Tematický okruh sumy všech příspěvků výzkumného vzorku dle míry zájmu
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TÉMATICKÝ OKRUH ČLÁNKŮ 1918–1922
ZMÍNKY
VEDLEJŠÍ
1. POLTIKA
563
68,9 % 101 12,3 %
2. VÁLKA
56
65,9 % 16 18,8 %
3. EKONOMIKA
102
70,3 %
5 3,5 %
4. OBCHOD
92
81,4 % 11 9,7 %
5. KULTURA
117
67,6 %
4 2,3 %
6. SPOLEČNOST
30
56,6 %
6 11,3 %
7. ZEMĚDĚL. A PRŮMYSL
6 100,0 %
0
0%
8. POŠTA A TRANSPORT
12
75,0 %
1 6,3 %
9. NÁBOŽENSTVÍ
4
50,0 %
0
0%
10. SPORT
19
90,5 %
0
0%
11. REKLAMA
62
93,9 %
1 1,5 %
12. OSTATNÍ
10
83,3 %
0
0%

HLAVNÍ
CELKEM
154 18,8 %
818
13 15,3 %
85
38 26,2 %
145
10 8,9 %
113
52 30,1 %
173
17 32,1 %
53
0
0%
6
3 18,7 %
16
4 50,0 %
8
2 9,5 %
21
3 4,6 %
66
2 16,7 %
12

Příloha č. 17: Procentuální zastoupení témat ve výzkumném vzorku
PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ TÉMAT
1. POLTIKA
818
2. VÁLKA
85
3. EKONOMIKA
145
4. OBCHOD
113
5. KULTURA
173
6. SPOLEČNOST
53
7. ZEMĚDĚL. A PRŮMYSL
6
8. POŠTA A TRANSPORT
16
9. NÁBOŽENSTVÍ
8
10. SPORT
21
11. REKLAMA
66
12. OSTATNÍ
12
CELKEM
1516
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54,0 %
5,6 %
9,6 %
7,4 %
11,4 %
3,5 %
0,4 %
1,0 %
0,5 %
1,4 %
4,4 %
0,8 %
100,0 %

Příloha č. 18: Procentuální zastoupení témat ve výzkumném vzorku

4. Jak se vyvíjel výskyt zmínek Československa v různých typech zpráv v čase?
Zajímavé je blíže se podívat na skladbu témat v jednotlivých letech (přílohy č. 19, č. 20 a č.
21). Příloha č. 20 popisuje vývoj pěti nejčetnějších témat v čase s výjimkou války, které bylo,
jak ukazuje tabulka č. 19 omezeno pouze na rok 1918 a počátek roku 1919. Téma politiky se
výrazně lišilo v četnosti příspěvků pouze v roce 1919, kdy se ČSR účastnila mírové konference
a jednalo se o hranicích státu. V roce 1918 nebyla témata kultury, obchodu, ekonomiky a
reklama takřka téměř přítomná. Objevují se až po zformování republiky. Kulturní a
společenská témata začínají v roce 1919 ve vyšších číslech, jejich množství se ale v dalších
letech snižuje. Obdobný je vývoj příspěvků o obchodě, který nabývá nejvyššího rozvoje až
v roce 1920. Reklama oproti tomu zažívá vzestupný růst. Překvapivý je prudký nárůst
ekonomických příspěvků v roce 1922.
Z hlediska lineárního vývoje (příloha č. 21) můžeme pozorovat, že v roku 1918 dominovala
témata politiky a války, přičemž politika válku jen těsně převyšovala. V roce 1919 jsou
politické zprávy stále nejdůležitější, ovšem připojují se k nim již i zprávy o československé
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kultuře, společnosti a obchodu. Stejnou skladbu mají témata z roku 1920 a 1921, avšak zájem
o kulturu klesá. V roce 1921 se k nim připojuje zájem o ekonomiku a v roce 1922 naopak klesá
počet společenských témat, velkou měrou díky vyřešení problému nedostatky potravin
v poválečných Čechách. V roce 1922 se prudce zvyšuje zájem o ekonomické zprávy a mírně
zvyšuje zájem o kulturu vůči obchodu.
Příloha č. 19: Zastoupení témat ve výzkumném vzorku v jednotlivých letech
TÉMATICKÝ OKRUH VŠECH ČLÁNKŮ V LETECH
1918 1919 1920 1921 1922 CELKEM
1. POLTIKA
106 255 171 134 152
818
2. VÁLKA
82
3
0
0
0
85
3. EKONOMIKA
1
5
21
19
99
145
4. OBCHOD
0
13
39
35
26
113
5. KULTURA
3
56
47
33
34
173
6. SPOLEČNOST
0
24
16
5
8
53
7. ZEMĚDĚL. A PRŮMYSL
0
0
2
0
4
6
8. POŠTA A TRANSPORT
0
7
5
0
4
16
9. NÁBOŽENSTVÍ
0
5
2
1
0
8
10. SPORT
0
2
8
1
10
21
11. REKLAMA
0
8
10
16
32
66
12. OSTATNÍ
0
2
4
5
1
12
Příloha č. 20: Paralelní vývoj zastoupení nejčetnějších tematických okruhů v čase
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Příloha č. 21: Lineární vývoj zastoupení nejčetnějších tematických okruhů v čase

5. V jakých souvislostech se o Československu nejčastěji psalo?

Tato podotázka nám umožňuje prozkoumat souvislosti, v jakých bylo často Československo
probíráno. Během analýzy byly identifikovány nejčastější náměty příspěvků s hlavním a
vedlejším zájmem o ČSR. Přehled těchto námětů předkládám v následujících tabulkách
(příloha č. 22, č. 23 a č.24). Příspěvky týkající se událostí a problémů s nižší četností pokrytí
jsou obsaženy v kategorii „blíže neurčeno,“ jedná se o zhruba čtvrtinu příspěvků. Celých 77 %
článků se točilo kolem níže zmíněných devíti témat článků.
28 % veškerých hlavních a vedlejších článků bylo věnováno zahraniční politice
Československa. Největší měrou o ní bylo referováno v roce 1919 s počtem 45 příspěvků.
Domácí politice bylo oproti tomu věnováno pouhých 9 %, toto číslo bylo však v jednotlivých
letech poměrně konstantní a zájem klesá až v roce 1922. Kulturnímu dění (včetně hudebního
festivalu) bylo věnováno celých 10 %. Zájem o kulturní dění v jednotlivých letech vzrůstá,
pokud do kategorie však započítáme i hudební festival v Londýně, dosahuje nejvyšších čísel
v roce 1919, protože festivalu bylo věnováno celých 24 příspěvků. V roce 1918 bylo nejvíce
článků věnováno legiím a tématu osamostatnění ČSR, v dalších letech však počet příspěvků
postupně klesá až na nulu. Problematika Těšínska zaměstnávala tisk mezi léty 1919 a 1920,
celkem jí bylo věnováno 29 článků, což tvoří téměř 7 %. Dalším horkým tématem roku 1919
byla humanitární pomoc Československu v souvislosti s nedostatkem potravin. O finančních
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záležitostech – půjčkách Československa v obou směrech, se hovořilo zejména v roce 1922.
Tentýž rok zároveň zaznamenal nejvyšší diverzitu v počtu nezařazených článků.
Příloha č. 22: Přehled nejčastější problematiky příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu
v jednotlivých letech

1. LEGIE
2. SAMOSTATNOST
3. VNITŘNÍ POLITIKA
4. ZAHRANIČNÍ VZTAHY
5. TĚŠÍN
6. PŮJČKY
7. NEDOSTATEK POTRAVIN
8. HUDEBNÍ FESTIVAL
9. KULTURNÍ DĚNÍ
10. BLÍŽE NEURČENO
CELKEM

PROBLEMATIKA PŘÍSPĚVKŮ
1918 1919 1920
31
10
2
27
2
0
9
10
7
9
45
20
0
12
17
0
1
3
0
10
4
0
24
0
0
1
4
10
27
15
86
142
72

1921
0
1
9
28
0
2
0
0
6
10
56

1922
CELKEM
0 43
9,7 %
0 30
6,8 %
3 38
8,5 %
22 124
28,0 %
0 29
6,5 %
13 19
4,3 %
0 14
3,2 %
0 24
5,4 %
11 22
5,0 %
38 100
22,6 %
87 443 100,0 %

Příloha č. 23: Nejčastější problematika příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu
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Příloha č. 24: Vývoj problematiky příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu

6. Jaké státy byly v souvislosti s ČSR nejčastěji zmíněny?

Ze sumy hlavních a vedlejších článků pojednávajíc o zahraničních vztazích byly vybrány tři
nejčetnější výskyty – ČSR a Rakousko, ČSR a Polsko, ČSR a Maďarsko. Tato sekce má ukázat
v souvislosti s jakým sousedem bylo Československo nejvíce probíráno. Z analýzy vyplývá, že
celkový poměr zmínek všech tří zemí je podobný, četnost se však liší v jednotlivých letech.
V roce 1918 je o Československu nejvíce pojednáváno v souvislosti s rozpadem RakouskaUherska, i proto se jim věnuje 9 článků. O vztahu s Maďarskem a Polskem se nejvíce hovoří
v roce 1919 díky vytyčování hranic a sporným územím. V letech 1920 a 1921 jsou zmínky všech
tří zemí vyrovnané. Poměr se mění v roce 1922, kdy se nejvíce hovoří o Rakousku v souvislosti
se zlepšením vztahů s Československem a půjčkou pro bývalou monarchii.
Příloha č. 25: Četnost příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu, jejichž tématem je vztah ČSR
s Polskem, Rakouskem či Maďarskem
ČETNOST ZMÍNEK V SOUVISLOTI S RAKOUSKEM, MAĎARSKEM A POLSKEM
1918
1919
1920
1921
1922 CELKEM
RAKOUSKO
6
5
4
4
13 32 36 %
MAĎARSKO
3
12
3
7
0 25 28 %
POLSKO
0
11
7
5
0 32 36 %
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Příloha č. 26: Příspěvky hlavního a vedlejšího zájmu, jejichž tématem je vztah ČSR s
Polskem, Rakouskem či Maďarskem

Příloha č. 27: Vývoj četnosti příspěvků hlavního a vedlejšího zájmu, jejichž tématem je
vztah ČSR s Polskem, Rakouskem či Maďarskem

7. Jací českoslovenští aktéři se nejčastěji ve zprávách zmiňujících republiku objevovali?

Tato sekce zkoumá pouze příspěvky hlavního a vedlejšího zájmu v nichž je československý
aktér zmíněn opakovaně, nebo je informace o něm rozvedena více než okrajová zmínka.
Z analyzovaných článků vyplynulo, že největší počet byl věnován prezidentu Masarykovi (36%)
(příloha č. 28 a č. 29) Může za to především četnost příspěvků z roku 1918, tento počet se
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však srovnal v následujícím roce s příspěvky věnovanými Edvardu Benešovi a v následujících
letech se vůči nim začal snižovat (příloha č. 30). V roce 1919 bylo překvapivě nejvíce článků
věnováno Karlu Kramářovi. Jednalo se o příspěvky referující o pokusu o atentát na jeho osobu.
V souvislosti s kulturním děním roku 1919 bylo referováno i o dalších osobnostech, do novin
přispívá dopisy Alice Masaryková i Emma Destinová, jež se obě účastnily československého
hudebního festivalu. V roce 1921 a 1922 se články omezují pouze na Edvarda Beneše a
prezidenta Masaryka. Ministrovi zahraničních věcí je však věnováno více pozornosti. Edvard
Beneš celkově obsadil celých 29% článků.
Příloha č. 28: Nejčastěji zmínění aktéři ČSR v článcích hlavního a vedlejšího zájmu 19181922

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZMÍNKY AKTÉRŮ ČSR
Tomáš G. Masaryk
Edvard Beneš
Karel Kramář
Vlastimil Tusar
Václav Klofáč
Milan Štefánik
Jan Masaryk
Alice Masaryková
Ema Destinová

21 36 %
17 29 %
6 10 %
3 5%
2 4%
2 4%
1 2%
3 5%
3 5%

Příloha č. 29: Nejčastěji zmínění aktéři ČSR v článcích hlavního a vedlejšího zájmu 19181922

70

Příloha č. 30: Nejčastěji zmínění aktéři ČSR v článcích hlavního a vedlejšího zájmu v letech
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5.3. KVALITATIVNÍ ANALÝZA
Pro kvalitativní analýzu byly vybrány čtyři různé listy, tři deníky a jeden nedělník, všechny ze
sektoru seriózního tisku. Jedná se o listy The Times, The Daily Telegraph, The Manchester
Guardian a The Observer. Historie těchto listů byla vyložena v kapitole 4. Původně bylo
zvažováno také zařazení deníků The Daily Mail, The Scotsman a The Pall Mall Gazette. Daily
Mail se jevil jako zajímavá volba pro svoji příslušnost k populárnímu tisku, analýza však chtěla
prozkoumat listy různého politického zaměření v rukou různých vlastníků. Jelikož se Daily Mail
nacházel ve zkoumaném období v rukou stejného tiskového barona jako deník The Times, byl
pro možnou podvojnost názorů vyřazen. U listů The Scotsman a The Pall Mall Gazette, sehrála
roli nedostupnost online databáze.
Příspěvky byly obdobně jako u kvantitativní analýzy vyhledány pomocí klíčového hesla
„Czecho“ v jednotlivých databázích v daném časovém rozpětí.
Výzkumný soubor sestává ze čtyř listů, jednoho liberálního, jednoho konzervativního a dvou
konzervativních s liberálními inklinacemi editora (J. L. Garvin a G. Dawson). Přehledná tabulka
(viz příloha č. 31) ukazuje vlastníka a editora jednotlivých listů. V případě deníku The Times
jsou uvedeni editoři dva. Geoffrey Dawson působil na postu do roku 1919, kdy byl vystřídán
H. W. Steedem. Pozici editora opětovně obsadil na konci roku 1922.
Příloha č. 31: Přehled vlastnictví a politické orientace analyzovaných deníků

List
The Times

The Daily Telegraph
The Manchester
Guardian
The Observer

1918–1922
Periodicita Politická
Editor
orientace
Deník
(Liberální)
Geoffrey Dawson
Konzervativní Henry Wickham
Steed
Deník
Konzervativní John Le Sage
Deník

Liberální

Nedělník

(Liberální)
Konzervativní
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Charles Prestwich
Scott
James Louis Garvin

Vlastník
Lord Northcliff

Edward Levy
Lawson
Charles Prestwich
Scott
Vikomt Waldorf
Astor

Z důvodu obrovského korpusu příspěvků ze všech deníků v daném čtyřletí bylo vyselektováno
pět měsíců, na nichž bude provedena kvalitativní a komparativní obsahová analýza. Měsíce
zájmu byly zvoleny kombinací dvou faktorů. Prvním z nich byla vysoká koncentrace článků o
Československu v daných měsících. Tyto informace byly získány v předcházející kapitole
obsahovou analýzou deníku The Times. Druhým faktorem bylo rozložení vzorku
v pravidelných intervalech po celé délce zkoumaného období.
Prvním zkoumaným měsícem je listopad 1918, kdy se poprvé v tisku Československo objevuje
jako osvobozený stát. Následuje květen 1919 bohatý na příspěvky o kultuře a další měsíce
jsou zkoumány v intervalu čtrnácti měsíců. Jsou to červenec 1920, září 1921 a listopad 1922.

5.3.1. METODOLOGIE

Pro zpracování materiálu byla použita kvalitativní tematická analýza, jak ji popisuje Strauss a
Corbinová.164 výzkumu Cílem je ukázat v jakém světle byla ČSR vylíčena v daném zkoumaném
období.
Hlavní výhodou kvalitativního výzkumu je nižší strukturovanost, která nám umožňuje vyšší
flexibilitu při hledání obsahů. Nízká strukturovanost je však zároveň jedním z největších úskalí
kvalitativní metody, protože může výzkum vést k subjektivitě. Jak podotýká Strauss a
Corbinová, ve skutečnosti neexistuje jeden kvalitativní výzkum, ale má nespočet variací a
přístupů a pro každého může znamenat něco jiného. Kvalitativní analýzu definují jako
„…jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných
způsobů kvantifikace.“

165

Kategorie kvalitativní analýzy nejsou konstruovány a priori, ani

kombinací, jako tomu bylo v případě naší kvantitativní obsahové analýzy, ale vyvstávají až
z nalezených souvislostí po prostudování textů. Otázky, na něž se výzkumník ptá nejsou
unifikovány, ale můžou se v jakémkoli bodě rozvíjet do hlubších detailů a odbočovat od

164

Anshelm Straus, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu; postupy a techniky zakotvené teorie,
Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999.
165
Tamtéž, s. 10.
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původního tématu.166 Kvalitativní výzkum se nehodí pro analýzu velkého množství dat,
nicméně při aplikaci na malý vzorek přináší svobodu postihnutí fenoménu v celé jeho šíři.
Kvalitativní výzkum je vystavěn na následujícím schématu: a) otevřené kódování b) hledání
společných jevů c) rozpracování kategorií d) nalézání vztahu mezi nimi e) vyvození teorie.
Základní stavební jednotkou otevřeného kódování jsou pojmy.167 Pojmová označení jsou
přiřazena jednotlivým událostem, výrazovým prostředkům a dalším jevům nalezeným v textu.
Jsou odpovědí na otázku, Co to je? a Co daná informace reprezentuje?168 Po důsledném
vypozorování a vytvoření těchto nálepek nastává proces sdružování do kategorií – tříd pojmů,
na základě vztahu ke společnému jevu. Například pojmy klidné demonstrace, poklidné převzetí
moci, pořádek, stabilní, umírněnost, rozumnost, spolupráce byly v našem výzkumu všechny
sdruženy do stejné pojmové třídy civilizovaná země. V kvalitativní analýze není na škodu,
pokud se jednotlivé obsahy kategorií vzájemně překrývají. Pojem stabilní byl kupříkladu
zařazen také do třídy stabilní vláda, pojem spolupráce zase do kategorie spojenecká země.
Vzájemným rozpracováním kategorií a konstantní komparací nalézáme vztahy mezi nimi a
z pojmů nám vyvstává teorie – obrázek Československa, jak bylo v daném období v tisku
prezentováno.
Nevýhodou kvalitativního výzkumu je obtížnost předání průběhu analýzy, která je ve srovnání
s kvantitativním výzkumem velmi chaotická. Následující kapitola přináší výsledky
identifikovaných kategorií v jednotlivých měsících doplněné o příklady obsahů jednotlivých
pojmových tříd ukazující celkový obraz Československa v daných obdobích.
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5.4. VÝSLEDKY KVALITATIVNÍ ANALÝZY

5.4.1. LISTOPAD 1918
V listopadu 1918 adresoval list The Times Československo celkem v 35ti příspěvcích, Daily
Telegraph v 16ti článcích, Manchester Guardian v 23 příspěvcích a Observer ve třech. Jejich
rozložení během měsíce ukazuje následující graf (příloha č. 32).
Příloha č. 32: Koncentrace článků v listopadu 1918

Pojmové třídy:
•

Spojenecká země

•

Civilizovaná země

•

Stabilní vláda

•

Schopná armáda

•

Orientace na západ

•

Orientace na jih

•

Odpůrci bolševismu

•

Útlak Germánů

Všechny čtyři deníky opakovaně hovoří o Československu jako o spojenci a příteli. Je
prezentováno jako jeden z vítězných národů, kterému se podařilo svrhnout svého
utiskovatele. Timesy i Telegraph kladou důraz na loajalitu a důvěryhodnost ČSR. The Guardian
zdůrazňuje, že její územní zájmy se nekříží se zájmy spojenců. Také je mediálně silně
75

prezentován vděk Čechoslováků za pomoc při osvobozování.

Napříč deníky je s díky

spojencům otištěná nabídka ČSR poskytnout z posledních sil materiál a vojáky pro boje
v Sasku v případě Německého odporu ke kapitulaci.

169

Deníky rovněž vydávají Benešův

děkovný dopis Británii. 170
Hovoří se o civilizovaném vyjednávání ČSR a snaze neprolévat víc krve, než je potřeba.
Telegraph klade důraz na poklidné převzetí moci a umírněné mírové demonstrace a oslavy v
Praze.

171

Všechny deníky upozorňují na vysokou efektivitu československé vlády a

připravenost k poválečnému dění. 172 The Guardian vysvětluje, že Čechoslováci se k převzetí
moci soustavně připravovali již od jara. 173 Organizovanost a stabilita je srovnávána s ostatními
zeměmi, Timesy porovnávají pevnou kontrolu vlády s anarchií ve Vídni. 174 V pozitivním duchu
referují Timesy i o odzbrojování sudetských Němců a udržování pořádku. Méně pozitivně
situaci podává The Guardian, píše také o české blokaci spojení Vídně s Berlínem,

175

o

odmítnutí vlastní administrativy pro Němce a o převzetí Škodovky a následném propuštění
německých dělníků. 176
The Times také referuje o odmítavém postoji ČSR k zásobování Rakouska. Všechny noviny
vyzdvihují západní orientaci Československa na Británii, Francii a Ameriku a vřelé vztahy
s Jugoslávií a Itálií.
Především v Timesech je opakovaně vyzdvihována schopnost československé armády. Píše se
o statečnosti vojáků a výkonnosti jednotek bojujících na italské frontě a v Rusku. Také je
zmíněna brutalita Maďarů vůči československým vojákům.177 Čechoslováci jsou prezentováni
jako bojovníci proti bolševismu a demokratický národ.
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5.4.2. KVĚTEN 1919
V květnu 1919 obsahoval nejvyšší počet příspěvků zmiňujících Československo Daily
Telegraph – 54, The Times čítal 50 příspěvků, The Manchester Guardian 27 a Observer měl 7
článků. Jejich rozložení ukazuje příloha č. 33.
Příloha č. 33: Koncentrace článků v květnu 1919

Pojmové třídy:
•

Spojenecká země

•

Historický národ

•

Země s vysokou kulturou

•

Udatní vojáci

•

Odpůrci bolševismu

•

Opresivní/benevolentní k menšinám

•

Zaostávající za Němci

•

Odmítající pomoc Rakousku

Československo je nadále označováno za jednoho ze spojenců. Objevují se příspěvky, spíše
neutrálního charakteru o Československém a Rumunském postupu proti bolševickému

77

převratu v Maďarsku. The Times píše s obdivem o rozumnosti a praktičnosti politických
přesvědčení ČSR a efektivitě jejich boje proti bolševismu.178
Hlavní pozornost v tomto měsíci bezesporu přitahuje Československý hudební festival
v Londýně, který se na sklonku května pořádal pod záštitou krále. Obrovské pokrytí festivalu
věnovaly deníky The Times a Daily Telegraph a byla v nich zveřejněna i silná reklamní kampaň.
V reklamních sděleních se o Čechoslovácích psalo jako o nejmuzikálnějším národě na světě.179
Observer věnoval festivalu celkem tři příspěvky ze sedmi, Guardian však pouze jeden. Česká
hudba je vynášena do nebes a jsou k ní hledány paralely v hudbě britské. 180 Do Timesů
přispívá o české hudbě i Alice Masaryková.181 Několik článků je věnováno opěvování Emmy
Destinové, zdůrazňuje se její Československá identita a skutečnost, že před válkou skoro nikdo
o Češích nevěděl. Čechy jsou Telegraphem a Observerem v tomto kontextu prezentovány jako
historický národ, který byl utlačovaný od 17. století.

182

V uměleckém diskurzu se objevují i

zmínky o českých malířích (A. Mucha) v souvislosti s designem nových poštovních známek.
Telegraph věnuje velkou pozornost příběhu Československých legií. Na pokračování vydává
velkoplošné příspěvky s názvem Heoric Story of the Czecho-Slovak Legions od A. Beaumonta,
které prvně publikoval Daily Mail.

183

Článků série je v tomto měsíci celkem šest a jsou

uzavřeny závěrečným shrnutím velebícím udatnost legií v Rusku. Pozornost tisku si získala i
nešťastná událost smrti generála Štefánika. Timesy věnovaly profilu státníka celé dva obšírné
články a upozornily na jeho válečné přínosy.184
Zvyšuje se množství příspěvků komentujících vztah Čechoslováků k Němcům a k Vídni.
Příspěvky mají povětšinou neutrální charakter, přesto nevrhají na Československo dobré
světlo. Timesy referují o odmítavém postoji k zásobování Rakouska uhlím185 a objevují se
spekulace, zda si Československo nepodřezává větev nedostatečnými obchodními kontakty
s Německem. 186 Telegraph publikuje článek dopisovatele z Vídně v němž se píše o útlaku
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sudetských Němců, zakazování němčiny v ulicích a okupaci německé univerzity v Praze. Píše
se také o československé pracovitosti ale diplomatickou zaostalostí za Germány. 187 Stejně tak
Telegraph uveřejňuje odpověď pracovníka ČS legace A. Brože, který útoky proti ČSR vyvrací a
vyzdvihuje vstřícnost republiky vůči německé menšině a integritu historického území.188

5.4.3. ČERVENEC 1920
Červenec 1920 přinesl opět vyrovnané pokrytí deníky The Times a Daily Telegraph, 36 a 34
příspěvků. O něco méně referoval o ČSR The Guardian, 14 článků a Observer jich uveřejnil
celkem šest. Jejich rozložení ukazuje příloha č. 34.
Příloha č. 34: Koncentrace článků v červenci 1920

Pojmové třídy:

187
188

•

Mírumilovný stát

•

Mravní vzor

•

Progresivní země

•

Přítel Británie

•

Kulturní země

•

Historický národ

The Daily Telegraph (London, England), Tuesday, May 6, 1919, Issue 19986, p.5
The Daily Telegraph (London, England), Monday, May 12, 1919, Issue 19991, p.5
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Červenec 1920 je naplněn zprávami i postupu jednání o Těšínsku. Nejvíce zpráv o jejich vývoji
podává deník The Times. 189 Československo je napříč tiskem prezentováno jako férová země,
která se skutečně má zájem s Polskem dohodnout a dosáhnout co největší spokojenosti obou
zemí. 190 Dobré světlo vrhá i přání obyvatel Těšína, které je dle tisku, připojit se k republice.
Timesy jej prezentují jako volbu mezi západem a východem.191
Telegraph se daleko více než Těšínskem zabývá všesokolským sletem v Praze, jenž se
v Timesech vůbec neobjevuje.192 Jsou v něm uveřejněny jak reportáže, tak články shrnující
celkový zážitek, předpovídající Československu zářnou budoucnost.

193

Čechoslováci jsou

vylíčeni jako atletický a mravní vzor, střízlivý a inteligentní občané. Okrajově zmiňuje slet i
Guardian. Ten se naopak zaměřuje na roli Československých legií v pádu admirála Kolčaka.
Zprávy jsou podány v neutrální, pro Československo spíše příznivém tónu. 194 ČSR je ale také
označena za potenciální cíl šíření bolševismu.195
Zprávy se orientují také na česko-britskou spolupráci. Telegraph řeší telegrafické spojení
Londýna s Prahou, The Times se zmiňují o lékařských stážích v Anglii,196 zastupitelstvo Prahy a
Londýna si v tisku vyměňuje zdvořilostní dopisy vztahující se ke sletu a v Guardianu uveřejňuje
svou reklamu česká firma Koh-i-noor s pobočkou v Edinburgu a v Londýně.197
Observer uvádí článek o novém překladu československých pohádek od Šárky Hrbkové, kterou
mylně zmiňuje jako muže. 198 V kontextu článku hovoří o Čechách jako historickém národu
s vlastní literární tradicí. Také Guardian se věnuje naší kultuře v článku o nových poštovních
známkách, chválí jejich uměleckou vydařenost a uvádějí jednotlivé motivy v kontextu české
historie. 199 Z umělců jsou jmenováni Mucha, Max Švabinský a Jakub Obrovský.
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5.4.4. ZÁŘÍ 1921
V září 1921 vyšlo v deníku The Times celkem 44 příspěvků zmiňujících Československo, v Daily
Telegraph 51, v Manchester Guardian celkem 22 a v nedělním Observeru články tři. Jejich
rozložení v měsíci ukazuje příloha č. 35.
Příloha č. 35: Koncentrace článků v září 1921

Pojmové třídy:
•

Oponent Maďarska

•

Arbiter pořádku

•

Spojenec Rumunska a Jugoslávie

•

Přítel Británie

•

Konkurence

•

Vyspělá země

Československo se nejvýrazněji do tisku zapsalo v září roku 1921 svým obezřetným postojem
vůči Maďarsku.200 Spolu s Rumunskem a Jugoslávií protestuje proti vstupu Maďarska do
Spolčenosti Národů a upozorňuje na porušování Trianonské smlouvy.

201

Všechny deníky

upozorňují na Československou připravenost okamžitě zasáhnout do okupace Hradska,

200
201

The Observer (1901- 2003); London (UK), Sep 04, 1921.
The Daily Telegraph (London, England), Thursday, September 8, 1921, Issue 20714, p.13
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zároveň také zdůrazňují, že ČSR však nic nepodnikne bez souhlasu spojenců. Maďarsko je
vykresleno jako odvěký nepřítel Československa,202 Vídni je doporučeno naklonit si přízeň
Malé dohody, 203 a Británie souhlasí s Československem, že je třeba jednat. 204 Mladá republika
je prezentována jako správce pořádku ve střední Evropě a spravedlivý mediátor Maďarskorakouského konfliktu. 205
V kontextu sporu je zdůrazňována spolupráce s ČSR s Jugoslávií a Rumunskem. ČSR j ovšem
také prezentována jako přítel, obchodní partner a zároveň konkurent Británie. Všechny listy
opakovaně informují o výhodném česko-britském obchodu s radiem z Jáchymova.

206

Konkurencí je Československo naopak Britům na trhu se sklem, protože nabízí nižší ceny, jak
informují Timesy.207 The Times i Telegraph zavádějí kolonku Colonial and Foreign Produce, kde
se nyní Československo pravidelně objevuje. Kromě toho je o něm stále více referováno jako
o účastníkovi nejrůznějších konferencí. Timesy píší o účasti na textilním kongresu a chystané
Pražské mezinárodní konferenci o pohlavních chorobách208 a Guardian informuje o časti na
konferenci volného trhu v Amsterdamu. 209
V progresivních tónech je zmíněno československé zdravotnictví210 a Telegraph referuje i o
atraktivitě českých lázeňských destinací pro britské turisty. 211 The Guardian publikuje článek
o pražské divadelní scéně a všímá si, že mnohé anglické hry zde mají lepší přijetí než na
Britských ostrovech. 212
Deníky podávají informace o složení nového československého kabinetu a Timesy využívají
příležitosti k otištění profilu Edvarda Beneše.

213

V zahraniční politice republiky je vedle

Maďarska probíráno také zlepšování vztahů s Polskem

214

a Timesy též hovoří o vstřícné

politice vůči německé menšině a trucujících Sudetech odmítajících se podílet na chodu
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státu.215 Telegraph se oproti tomu zaobírá otázkou Podkarpatské Rusi a ilustruje zlepšení
životní úrovně Rusínů a svobody pod taktovkou Československa. 216

5.4.5. LISTOPAD 1922
V listopadu 1922 publikoval deník The Times celkem 42 článků zmiňujících Československo,
deník Daily Telegraph 29, The Guardian celkem 22 a Observer pouhý jeden příspěvek.
Rozložení článků v měsíci je zobrazeno v následující příloze č. 36.
Příloha č. 36: Koncentrace článků v listopadu 1922

Pojmové třídy:

215
216

•

Spojenec Jugoslávie

•

Nezaměstnanost a pokles měny

•

Obchodní síla

•

Progresivní země

•

Turistická destinace

•

Slovanská země

•

Zdroj zájmu britské investice

•

Silný stát

The Times (London, England), Thursday, Sep 01, 1921; pg. 9; Issue 42814.
The Daily Telegraph (London, England), Saturday, September 17, 1921, Issue 20722, p.11.
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Listopad 1922 byl bohatý a zprávy nejrůznějšího charakteru. Ze všeho nejvíce se však
Československo objevuje oproti ostatním letům na finančních a obchodních stránkách všech
deníků. Úzká pozornost je věnována hodnotě měny, jež v daném období klesala a domácímu
produktu a vývozu. Hlavním artiklem obchodu byl cukr. Guardian také píše o problému
s odbytem československé bavlny217 a Telegraph naopak zmiňuje export rukavic do Británie.
Všechny deníky se zmiňují o nezaměstnanosti v ČSR, která však dle Daily Telegraphu od února
1922 ustupuje. 218
Dle obraz tisku se jeví, že Československo má přes nesnáze situaci pevně pod kontrolou a na
nápravě pracuje. Observer píše o novém programu parlamentu, plánu proti nezaměstnanosti
a záměru představit nové sociální a zdravotní pojištění.

219

Timesy se zmiňují o dobré

poválečné finanční strategii Československa220 a pozornost všech médií přitahuje nová
smlouva o spolupráci ČSR a Jugoslávie. 221 Československo je v tomto měsíci silně zasazováno
do slovanského kontextu také díky humanitární pomoci, kterou poskytlo uprchlíkům
z bolševického Ruska. Timesy zmiňují velkorysost s jakou ČSR investuje v Praze do ruského
školství.222
Guardian s trochou kontroverze zmiňuje, že závody Škoda expedují velkou zásilku do Ruska,
kterou ovšem Československo popírá. 223
Přesto ČSR nadále zůstává atraktivním místem pro západní import. V Timesech se objevují
reklamy na Anglo-československou banku v Praze224 a Telegraph zmiňuje založení anglického
institutu vyššího vzdělání v Praze a v Plzni. 225 Cestovní kancelář Thomas Cook & Son inzeruje
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v Timesech Československo vedle Švýcarska, Francie a Rakouska jako jednu z lákavých lokalit
pro zimní sporty. 226
Guardian píše o rostoucí národní nezávislosti a moci mladé republiky,227 což se odráží i
v obrácené pozici Československa, která se nyní stává mecenášem Rakouska, poskytujícím
staré monarchii půjčku. 228 Obrat ve vztazích s Maďarskem slibuje i připravovaná obchodní
smlouva o níž referují Timesy. Vliv republiky demonstruje též poznámka, že Mussolini se
chystá vytvořit v Itálii obdobnou organizaci československým sokolům.229
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6. ZÁVĚR
Na počátku práce jsme se ptali, jakým způsobem byla Československá republika prezentovaná
v britském tisku. Jak tedy zní naše odpověď? Rozhodně není jednoznačná. Celkový obrázek
získaný o Československu se jeví jako velice příznivý, má ale i své stinné stránky.
Z jednotlivých měsíců analyzovaných v kvalitativním výzkumu nám vyvstává celkový obrázek
Československa, jež bylo převážně prezentováno v kladných barvách; jako spojenec, přítel
Británie, mírumilovný a kultivovaný stát, zároveň však též jako země oslabená válkou, země
s vnitřními problémy, nedostatkem potravin a nezaměstnaností. Byl mu přisuzován velký
potenciál k vývoji a obdivován morální charakter jeho vůdců a obyvatel, přesto však nebylo
viděno jako západní země a partner rovný Francii a Británii. Bylo pouze malou zemí, nově
vzniklým státem, snažícím se o vysokou politiku. Britské listy Československu přály a
v poměrně pravidelných intervalech upozorňovaly na české kulturní dědictví a skutečnost že
Čechy leží ve svých historických hranicích, zatímco o kontroverzi Slovenských hranic spíše
taktně mlčely. Zdůrazňován byl industriální kapitál Československa, pevná stabilní vláda a
dobrá ekonomická strategie. Kladně byla hodnocena též píle jeho obyvatel a hrdinné
výdobytky vojáků. Čechoslováci byli vybarveni jako statečný a vděčný národ vážící si svobody
a demokracie. Národ, který byl po staletí utlačován imperiálním Rakouskem. Na druhou
stranu ale bylo Československo také prezentováno jako nevděčný syn, který vylétl z hnízda
Vídně a teď se o ni na oplátku odmítá starat. Jako stát, co všechno vzal, ale nic nedává. Tyto
pohledy na ČSR se začaly měnit až v roce 1922, kdy se dostává spíše do pozice vychovatele
dohlížejícího na spor Rakouska s Maďarskem a patrona poskytujícího prostředky. Maďarsko a
Československo byly portrétovány téměř jako odvěcí nepřátelé na život a na smrt, kteří si
nenechají ujít příležitost, aby si nemohli „skočit po krku.“ Zrovna tak Československo
provázely napjaté vztahy s německou menšinou. Vzájemné spory byly řešeny přímo v tiskové
platformě, kdy nebylo výjimkou, že místo komentářů a reportáží daly noviny slovo jednou
německému, jednou českému dopisovateli.
Zajímavé je geopolitické zařazení Československa, které nebylo v žádném bodě jasně
ukotveno. Pakliže je Československo prezentováno jako spojenec, jeden z vítězných národů a
moderní stát účastnící se kongresů a přehlídek, je dáváno do souvislosti se západními státy.
Stejně tak, pokud se objevuje v ostrém kontrastu s Ruskem. Pokud se však objevuje
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v kontextu politiky slovanských států, častěji je vnímáno jako východ. Pakliže se o něm hovoří
jako o post-habsburském státu, je zařazeno po politického celku Střední Evropa. Jelikož se o
něm ale nejčastěji hovoří v souvislosti s Polskem, Rakouskem a Maďarskem, je právě sem
obvykle zařazováno.
Kvalitativní analýza ukázala, že vývoj obrazů Československa se v daných letech dramaticky
nemění. Nenalezneme v něm žádné zásadní výkyvy ale spíše plynulou křivku jemného vývoje
v určitých oblastech. Asi nejzásadněji se mění vnímání ekonomiky země, do níž s rokem 1922
vstupuje mnoho kontrastu. Československo nyní obchoduje, vyváží cukr a chmel, Británii
dodává radium, a zároveň se stává v jistých oblastech konkurencí (sklářství). Přesto jeho měna
klesá a má vysokou nezaměstnanost. Nadto všechno zároveň poskytuje půjčku Rakousku a
financuje vzdělání ruských emigrantů. Takto mnohovrstevný obrázek ukazuje, že
Československo se již stalo zájmem vícera sfér, ukazuje na jeho vyspělost jako státu, ale
zároveň i neschopnost nadále si udržet jednotnou propagandu. V roce 1922 se již poprvé také
Československo explicitně neobjevuje v tisku jako přítel Británie. V mnoha úhlech je
vykresleno jako přitažlivý partner a do jisté míry i spojenec, ale pojem přátelství se vytrácí.
Tato skutečnost je odrazem vývoje zahraničně politických vztahů Československa s Británií a
Francií, a předznamenává postupný odklon od spolupráce kvůli rozkolu v politice obou
velmocí.
Z kvantitativní analýzy vyplynulo, že tematický vývoj příspěvků kopíruje křivku vývoje státu
Před samotným vznikem republiky se nejvíce článků věnovalo československým legiím a
požadavkům samostatnosti, po ustanovení státu se však skladba článků začíná měnit. Konec
roku 1918 nejprve přináší profily státníků a politický profil republiky, v následujícím roce je
stále politický obsah příspěvku velmi vysoký, Československo se účastní mírové konference,
jedná se o jeho hranicích a v zahraniční politice se řeší i jeho spory s Polskem a Maďarskem.
Zároveň se však v roce 1919 začíná tisk zajímat o československou společnost a kulturu, a to
hned ve velkém díky májovému zájezdu 210ti československých hudebníků do Londýna.
V následujících letech sice zájem o československou kulturu mírně klesá, stále si ale udržuje
stabilní hladinu. Poté, co se ČSR pevně ustanovuje jako evropský stát, klesá i zájem o politická
témata. V letech 1921 a 1922 roste počet zmínek v příspěvcích věnujících se zahraničnímu
obchodu a evropskému trhu. Roste počet zmínek v reklamě, zahraniční firmy a služby
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expandují do České kotliny a Československé firmy expandují ven. Československo je již pevně
integrováno do evropských struktur.
Průzkum vedlejší tematické agendy Timesů také přinesl zajímavé poznatky o tom, v jakých
souvislostech se o Československu v článcích, které se mu věnovaly podrobněji, psalo.
Nebude překvapením, že více než čtvrtina příspěvků byla zaměřená na zahraniční politiku
země. Druhou nejčetnější skupinou byly články o legionářích, které zaujaly celých 10%, ač se
objevovaly pouze v rozmezí dvou let a na třetím místě se umístily s 9% články referující o
vnitřní politice. Překvapivé bylo však množství článků (mimo kategorii zahraničních vztahů),
které se věnovaly problematice Těšínska zabírajících 7% obsahů, což je stejné procento jako
u počtu příspěvků referujících o samostatnosti. Hudební festival v Londýně zaujal celých 5%
příspěvků a přičteme-li jej souhrnně ke zbylému kulturnímu dění, zjistíme, že články věnující
se kultuře ve skutečnosti zastávají druhé místo, s 10,5%, což lze rozhodně hodnotit jako
úspěch Československé propagandy.
Pro kvantitativní analýzu byl zvolen deník The Times hned z několika důvodů. Jedním z nich
byla jejich role národního tisku, dále také obsahovaly nejvyšší četnost zmínek o ČSR. Kromě
toho, však o Timesech víme, že byly hlavním šiřitelem československé propagandy, neboť
jejich editorem byl blízký přítel Masaryka H. Wickham Steed. O to překvapivější bylo zjištění
kvalitativní analýzy, že Daily Telegraph v mnohých měsících obsahoval více příspěvků o ČSR,
nebo se věnoval tématům, které The Times zcela opomíjel. Ze získaných příspěvků byl
například identifikován pouze jediný článek v deníku The Times soustavněji zmiňující
všesokolský slet, přitom víme, jaké úsilí Jaroslav Císař vyvinul, aby sletu zajistil v britských
médiích pokrytí. Daily Telegraph oproti tomu publikoval reportáží a ohlédnutí hned několik.
Stejně tak překvapila v Daily Telegraphu na série vydávaná heroická historie československých
legií z května 1919.
O něco méně překvapila analýza deníku The Manchester Guardian, jenž byl známý
promaďarským naladěním. Příspěvků k Československu obsahoval zhruba polovinu a pokrytí
mnohých témat bylo o mnoho slabší než ve zbylých dvou denících. Například československý
hudební festival v Londýně, který obdržel od Timesů a Telegraphu obrovskou mediální
kampaň jak v reklamě, tak v reportážích, byl v Guardianu zmíněn v květnu 1919 pouhým
jediným článkem. U článků, jež však o ČSR pojednávaly, byl překvapivý pozitivní tón, který se
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nelišil od zbylého analyzovaného tisku. Stejně tak veškeré zprávy o československomaďarských vztazích byly laděny velice neutrálním tónem.
Analýza ukázala, že ač byli Britové známí svým nezájmem o kontinentální politiku, dokázalo
Československo Londýňany zaujmout přinejmenším ve třech axiálních nepolitických bodech,
skrze udatnost československých legionářů, skrze hudbu a skrze atletickou zdatnost
československých sokolů. Ač se propaganda publikovaná v Timesech zdá místy nižší než
v Daily Telegraph, rozhodně je znát obrovský rozdíl v pokrytí „spřáteleným“ médiem, oproti
listům The Guardian a The Observer. Překvapivě silná Československá propaganda v deníku
The Daily Telegraph však vyzývá k dalšímu výzkumu, stejně jako obraz Československa
v populárním tisku.
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