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Anotace 
V této diplomové práci popisuji, jakým způsobem referovala tři československá tištěná 

média (Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie) o Edvardu Benešovi ve vybra-

ných obdobích let 1948-1988. 

Konkrétně se zabývám tím, jak zmíněné tituly Beneše reflektovaly při výročích komunis-

tického převratu, výročích přijetí mnichovské dohody, výročích vzniku samostatného čes-

koslovenského státu a výročích podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy 

v roce 1943. 

Reflexi Beneše při zmíněných výročích ve sledovaných titulech zkoumám v letech 1948 (v 

tomto roce se nezabývám komunistickým pučem), 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 

1983 a 1988. 

Tato práce má kvantitativní i kvalitativní část. V kvantitativní analýze se zabývám tím, jak 

často Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné slovo o Benešovi ve vymezených obdo-

bích psaly. Na základě toho bylo možné posoudit, jak se napříč komunistickou totalitou 

měnil počet zmínek o Edvardu Benešovi v československém tisku. 

V kvalitativní části této diplomové práce se pak zabývám tím, jak často zkoumané listy 

v souvislosti s uvedenými výročími o Edvardu Benešovi psaly pozitivně, neutrálně či nega-

tivně. Tato analýza mi následně umožní posoudit, v jakých obdobích komunistické totality 

byl Beneš hodnocen nejpozitivněji nebo nejnegativněji. Zkoumám také to, v souvislosti 

s kterými událostmi komunistický tisk Beneše hodnotil pozitivně a v souvislosti s kterými 

negativně. 

Annotation 

In this diploma thesis I describe the way how three Czechoslovak press media (Rudé 

právo, Svobodné slovo and Lidová demokracie) reported about president Edvard Beneš in 

the selected periods of 1948-1988. 

Specifically, I deal with how the above-mentioned periodicals reflected Edvard Beneš dur-

ing the anniversaries of the Communist coup d´état, the anniversaries of the Munich 

Agreement acceptance, the anniversaries of the establishment of the independent Czecho-

slovak state and the anniversaries of signing up the Czechoslovak-Soviet Allied Treaty in 

1943. 

In the mentioned newspapers I examine the reflection of Edvard Beneš during the anniver-

saries in 1948 (in this year I do not deal with the Communist coup d´état), 1953, 1958, 

1963, 1968, 1973, 1978, 1983 and 1988. 



 

 

 

This diploma thesis has both quantitative and qualitative parts. In the quantitative analysis I 

scrutinize how often Rudé právo, Lidová demokracie and Svobodné slovo wrote about 

Edvard Beneš in the selected periods. On this basis, it is possible to assess how the number 

of references to Edvard Beneš in Czechoslovak press has changed across Communist total-

itarianism. 

In the qualitative part of this diploma thesis I analyse how often the selected media wrote 

positively, neutrally or negatively about Edvard Beneš in the connection with the men-

tioned anniversaries. This analysis allows me to assess in which periods of Communist 

totalitarianism Beneš was rated most positively or most negatively.  I also examine in rela-

tions to which events the Communist press evaluated Beneš positively or more precisely 

negatively. 
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Úvod 

Edvard Beneš je bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav našich dějin. Po roce 1989 

dokonce čeští zákonodárci usoudili, že jeho zásluhy jsou tak rozsáhlé, že by bylo vhodné je 

deklarovat speciálním zákonem. Součástí českého právního řádu je tak zákon č. 292/2004 

Sb., někdy též zvaný jako Lex Beneš. Stojí v něm pouze jediná věta: Edvard Beneš se za-

sloužil o stát.1 

Během své politické kariéry byl Beneš ministrem zahraničí a zároveň architektem zahra-

niční a bezpečnostní politiky první republiky, krátce byl ve dvacátých letech také předse-

dou vlády. Nejvíc ho však veřejnost zná bezpochyby jako prezidenta, kterým se stal v roce 

1935 a úřad pak opustil až v roce 1948 (mezi tím krátce funkci nevykonával a byl také 

prezidentem v exilu). 

Beneš celý život navazoval na dílo Tomáše Garrigua Masaryka. Usiloval o to, aby Česko-

slovensko bylo státem demokratickým a respektujícím ideály humanismu. Beneš je právě 

s Masarykem a Slovákem Milanem Rastislavem Štefánikem často zařazován do trojice 

zakladatelů samostatného československého státu.  

Edvard Beneš měl však smůlu v tom, že na postu prezidenta byl přinejmenším ve dvou 

osudových chvílích československého státu – po podpisu takzvané mnichovské dohody a 

také při únorových událostech v roce 1948. Důsledkem jeho politiky je částečně také to, že 

se Československo po druhé světové válce začalo výrazně orientovat na tehdejší Sovětský 

svaz. 

Kvůli výše zmíněnému byl (a troufám si tvrdit, že stále je) Edvard Beneš považován za do 

značné míry kontroverzní osobnost českých a slovenských národních dějin. Nejinak tomu 

bylo také během čtyřiceti let komunistické diktatury. Touto problematikou jsem se částeč-

ně zabýval již ve své bakalářské práci.  

Popsal jsem v ní, jakým způsobem o Edvardu Benešovi referovala tištěná média na samém 

konci jeho života – tedy v roce 1948. Dospěl jsem k závěru, že o něm psala v zásadě buď 

pozitivně nebo neutrálně, a to navzdory tomu, že tehdejší nastupující moc s řadou Benešo-

vých kroků zásadně nesouhlasila. Tato omezená míra kritiky však byla – jak vyplývá z mé 

bakalářské práce – dána tím, že Beneše byl po válce mezi veřejností mimořádně populární 

                                                           
1 292/2004 Sb. Zákon o zásluhách Edvarda Beneše. Praha: Sbírka zákonů, 2004.  
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a nastupující moc tak nebyla ochotná jej veřejně kritizovat.2  

Na výše citovaný výzkum bych rád navázal také v této diplomové práci, v níž se budu za-

bývat tím, jak o Edvardu Benešovi referovaly tři deníky napříč celým obdobím komunis-

tické totality.  

Konkrétně budu zkoumat období mezi lety 1948 a 1988 v novinách vydávaných jedinými 

třemi českými povolenými politickými stranami. Bude se tedy jednat o Rudé právo (tisko-

vý orgán KSČ), Svobodné slovo (tiskový orgán Československé strany socialistické) a 

Lidovou demokracii (tiskový orgán Československé strany lidové). 

Zabývat se budu tím, jak tyto tři deníky o Benešovi psaly v souvislosti s výročími čtyř výše 

naznačených historických událostí. Půjde o výročí únorového převratu, výročí podepsání a 

přijetí mnichovské dohody, výročí vzniku samostatného československého státu (později 

slaveno spíše jako výročí Dne znárodnění) a o výročí podepsání československo-sovětské 

spojenecké smlouvy v roce 1943. Zabývat se budu vždy tím, jak Rudé právo, Svobodné 

slovo a Lidová demokracie o Benešovi v souvislosti se zmíněnými událostmi psaly 

v letech jejich kulatého nebo „půlkulatého“ výročí – tedy v letech 1948, 1953, 1958, 1963, 

1968, 1973, 1978, 1983 a 1988. 

V tezi své diplomové práce jsem stanovil čtyři základní hypotézy, které se v této práci po-

kusím potvrdit nebo vyvrátit. 

V první řadě se domnívám, že ve zkoumaných etapách zvolená periodika o Benešovi psala 

relativně málo. Výjimkou mohl být rok 1968 a také éra na konci komunistické totality. 

Dále zastávám názor, že co se týče četnosti zmínek o Edvardu Benešovi, nebyl mezi 

zkoumanými deníky ani výročími výraznější rozdíl. Může však být zjištěn nárůst počtu 

zmínek při reflexi výročí mnichovské dohody.  

Domnívám se také, že mnou zvolená média o Edvardu Benešovi referovala především ne-

utrálně a věcně, a to například z důvodu, že Beneš byl sice reprezentantem a symbolem 

prvorepublikové demokratické politiky (což mohlo být komunistickým tiskem hodnoceno 

negativně), ale zároveň sehrál z hlediska komunistické historiografie pozitivní roli napří-

klad během druhé světové války (diplomatické úspěchy, souhlas s podpisem českosloven-

                                                           
2 SVATOŠ, Jiří. Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku ve vybraných obdobích roku 1948. Praha, 

2017. s. 60-61. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.  
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sko-sovětské smlouvy) i po ní (podpis znárodňovacích dekretů či ústupky Gottwaldovi 

během únorového puče).  

V neposlední řadě pak posoudím také tezi, že výše naznačený neutrální pohled na prezi-

denta Beneše byl typický jak pro všechny zkoumané deníky, tak i pro většinu zkoumaných 

výročí. Vyšší počet kritických zmínek o Edvardu Benešovi se však podle mého názoru 

v analyzovaných listech mohl objevovat v souvislosti s výročími přijetí mnichovské doho-

dy. 

V první – teoretické – části této diplomové práce nejprve popíši československé dějiny, 

zejména mezi lety 1948 a 1988. Dále nastíním životopis Edvarda Beneše, věnovat se budu 

zejména jeho aktivitám v obdobích, jež zkoumám v této diplomové práci. Představím také 

vývoj československých médií mezi lety 1948 a 1988. Stručně také zmíním historii zkou-

maných periodik. 

Ve druhé – praktické – části diplomové práce pak představím výsledky svého výzkumu. 

Popíši reflexi Edvarda Beneše ve sledovaných denících v souvislosti s výše uvedenými 

výročími (a to jak v kvantitativní, tak i kvalitativní rovině). Na základě výzkumu pak po-

soudím, zda se mé hypotézy potvrdily, či nikoli. 
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1 Československé dějiny po druhé světové válce 

1.1 Československo v letech 1918–39 

V této kapitole se budu primárně zabývat československými dějinami po druhé světové 

válce. Zabývám se však také tím, jak tehdejší tisk reflektoval prezidenta Edvarda Beneše 

v souvislosti s událostmi, ke kterým došlo mnohem dříve (vznik republiky, přijetí mni-

chovské dohody, podpis československo-sovětské smlouvy). Proto nejprve stručně zmíním 

československé dějiny mezi lety 1918 a 1945. Podrobněji se pak této éře budu věnovat 

v následující kapitole, kde konkrétně popíši, jaká byla úloha Edvarda Beneše ve všech čty-

řech obdobích, jež v této diplomové práci zkoumám. 

Během první světové války se vykrystalizovaly dvě zásadní větve odboje – šlo jednak o 

odboj zahraniční vedený Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Mila-

nem Rastislavem Štefánikem. Druhou větví byl odboj domácí, v jehož čele mimo jiné stáli 

například Alois Rašín či Karel Kramář. Navzdory různým názorům na poválečné uspořá-

dání státu nakonec převážil pohled zahraničního odboje, který prosazoval, že po první svě-

tové válce má ve střední Evropě vzniknout samostatné Československo – tuto vizi 

v zahraničí propagoval především právě Masaryk a jeho kolegové.3 

Diplomatické postavení dosud neexistujícího státu do značné míry zlepšoval fakt, že na 

všech frontách první světové války (především však na frontě východní) bojovaly tisíce 

českých a slovenských vojáků. Tyto vojenské skupiny (které na konci války mimo jiné 

ovládly prakticky celou Transsibiřskou magistrálu) byly označovány jako československé 

legie.4 

Klíčová jednání o vzniku samostatného státu vedl Masaryk ve Spojených státech americ-

kých – v červnu 1918 se sešel s prezidentem Woodrowem Wilsonem a snažil se jej pře-

svědčit, že jedinou možností, jak zachovat v poválečné Evropě mír, je rozbití Rakouska-

Uherska a vytvoření nezávislých států mezi Ruskem (kde již bylo po komunistickém pře-

vratu) a Německem.5 

O poválečném uspořádání střední Evropy však nebylo jasno de facto až do samotného 

konce války. Za další klíčové datum lze označit 14. říjen 1918 – to Edvard Beneš oficiálně 

                                                           
3 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 42-43. 

 
4 Tamtéž, s. 46-47. 

 
5 Tamtéž, s. 48.  
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oznámil dohodovým mocnostem, že v zahraniční byla vytvořena exilová československá 

vláda (Francie ji uznala o den později, o další týden později ji uznala Itálie a Velká Britá-

nie). Stejného dne pak vrcholil také protirakouský odpor přímo v českých zemích – levico-

vé strany vyhlásily generální stávku. Rakouská armáda ji ale potlačila.6 

Definitivně bylo samostatné Československo vyhlášeno 28. října 1918. Konkrétně byla 

uveřejněna nóta hraběte Andrássyho, kterou si představitelé domácího odboje vysvětlili 

jako kapitulaci Rakouska-Uherska, ač tak míněna nebyla. Uveřejnění nóty vedlo 

k obrovským manifestacím, proti kterým už tehdejší bezpečnostní složky nezasáhly. Ještě 

onoho dne takzvaný Národní výbor (který reprezentoval domácí odboj) vydal první zákon 

nové republiky, kterým bylo formálně vyhlášeno samostatné Československo.7 

Vznikl tedy stát, který měl necelých 14 miliónů obyvatel. Výraznou část z nich tvořily ná-

rodnostní menšiny – nejvíce (víc než 3 miliony) bylo Němců, kteří žili především 

v pohraničí českých zemí. Masaryk s Benešem proto prosadili ideu československého ná-

roda (se dvěma národnostmi – českou a slovenskou), který měl v novém státě většinu.8 

Další klíčovou charakteristikou první československé republiky bylo do značné míry pře-

bujelé stranictví. Do Národního shromáždění se pravidelně dostávalo přes patnáct politic-

kých stran, které reprezentovaly různé ideologie, ale také různé národnosti. Vlády tak 

vznikaly velmi složitě, bylo v nich zastoupeno velké množství politických sil, a byly proto 

také velmi nestabilní.9 

Další skutečností, která v meziválečném kontextu nebyla v Evropě zcela běžná, byl fakt, že 

v Československu převažovala průmyslová výroba nad zemědělskou. Pro ekonomiku byly 

nejdůležitější velké závody jako Škoda či Baťa. Velký podíl průmyslové výroby však byl 

jedním z důvodů (dále šlo například o výraznou orientaci na export), proč byla republika 

na počátku třicátých let velmi citelně zasažena velkou hospodářskou krizí.10 

Bezpečnostní politika meziválečné republiky stála na několika pilířích. Jednak šlo o spoje-

neckou smlouvu s Francií, dále pak o takzvanou Malou dohodu (v ní spolupracovaly Čes-

                                                           
6 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 611-12. 

 
7 Tamtéž, s. 620. 

 
8 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 99. 

 
9 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 616. 

 
10 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 90. 
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koslovensko, Rumunsko a Jugoslávie). S rostoucím mezinárodním napětím, vzniklým poté 

co se v Německu dostal k moci Adolf Hitler, rostla potřeba po dalších spojeneckých svaz-

cích. V roce 1935 tak republika uzavřela spojeneckou smlouvu také se Sovětským svazem. 

Jeho armáda však měla Československu v případě ozbrojeného konfliktu pomoct pouze 

v případě, že se na jeho stranu postaví také Francie.11 

Bezpečnostní situace v Československu se však navzdory zahraničním bezpečnostním zá-

rukám začala rychle problematizovat. A to především vinou Němců žijících v oblastech 

takzvaných Sudet, jejichž političtí představitelé kladli centrální vládě často velmi obtížně 

splnitelné podmínky. Pozice takzvaných sudetských Němců měla být pro Adolfa Hitlera 

záminkou pro následný útok na Československo. Ten se však snažily všemožně oddálit 

především západní mocnosti takzvanou politikou appeasementu, jejímž účelem bylo usmi-

řování problémů za každou cenu.12 

Situace se však vyhrotila ve druhé polovině září 1938 – tehdy ztroskotala jednání Velké 

Británie a Francie s Německem a obě západní mocnosti Československu doporučily, aby 

vyhlásilo všeobecnou mobilizaci. To se také pozdě večer 23. září 1938 stalo.13 

Přestože mobilizace proběhla ukázněně a většina československých vojáků byla ochotna 

proti Německu bojovat (i v případě, že by se jednalo o izolovanou válku), celý spor nako-

nec západní mocnosti dokázaly vyřešit diplomatickou cestou. 29. září se z podnětu italské-

ho diktátora Benita Mussoliniho představitelé západních mocností sešli s Hitlerem a právě 

s Mussolinim v Mnichově. Podepsali tam dohodu, podle které mělo Československo Ně-

mecku odevzdat pohraniční území. Českoslovenští delegáti nebyli na jednání přizváni, jeho 

výsledek jim byl oznámen až po jeho skončení. Československá vláda 30. září dohodu při-

jala, protože se představitelé politických stran, ministři a prezident Beneš shodli, že vojen-

sky republiku není možné ubránit. Armády západních mocností se na její stranu vzhledem 

k dohodě odmítly připojit.14 

Také pomoc Sovětského svazu byla prakticky nereálná. Jednak ji ze strachu před bolševi-

zací Československa odmítal prezident Edvard Beneš a jednak by byla obtížně realizova-

                                                           
11 Tamtéž, s. 99-102. 

 
12 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 617. 

 
13 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 136-37. 

 
14 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 680-81. 
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telná (sovětští vojáci by se do ČSR museli přesouvat přes Rumunsko a Polsko, s nimiž měl 

SSSR dlouhodobě špatné vztahy). Sovětský velvyslanec navíc 30. září přestal na dotazy na 

případnou vojenskou pomoc reagovat a zcela se odmlčel.15 

Po přijetí mnichovské dohody se s územními požadavky na Československo obrátilo také 

Polsko (Těšínsko) a Maďarsko (jih Slovenska a Podkarpatské Rusi). Republika tak ztratila 

značnou část průmyslu, přerušeny byly klíčové železnice. Nastala éra takzvané druhé re-

publiky, jejímž základním projevem byl odklon od demokratických ideálů a příklon 

k autoritářství, nacionalismu a antisemitismu. Už v březnu 1939 však přestala existovat i 

zmíněná druhá republika, Čechy a Moravu okupovala německá vojska a následně na těchto 

územích Adolf Hitler vyhlásil takzvaný Protektorát Čechy a Morava. Slovensko vyhlásilo 

nezávislost, de facto se však stalo satelitním státem Německa.16 

1.2 Československo v letech 1940–49 

Kromě éry po osvobození v roce 1945 se v této kapitole budu věnovat především druhému 

československému odboji. Vnitrostátní události v protektorátu jako zavření českých vyso-

kých škol, atentát na Heydricha či následná perzekuce českého národa jsou sice tématy 

velmi závažnými, tato práce se jimi však nezabývá. Naopak popis především zahraničního 

odboje (zejména ve druhé polovině druhé světové války) pro pochopení událostí následují-

cích považuji za zásadní. 

Brzy po okupaci bylo zřejmé, že se vytvoří dvě základní centra zahraničního odboje. Jedno 

z nich bylo v Londýně, kam se uchýlili představitelé demokratických stran v čele 

s Edvardem Benešem. Druhé se pak nacházelo v Moskvě, kde během války byli představi-

telé levicových stran (především šlo o komunisty a o část levicově orientovaných sociál-

ních demokratů). Navzdory předcházejícím sporům se obě části odboje shodovaly na tom, 

že bude potřeba změnit poválečnou zahraniční politiku obnoveného Československa. To se 

(především kvůli mnichovské dohodě) mělo více orientovat na Sovětský svaz.17 

Hned k několika klíčovým událostem československého zahraničního odboje za druhé svě-

tové války došlo v červenci 1941. Jednak československá exilová vláda, která sídlila 

                                                           
15 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 130. 

 
16 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 163. 

 
17 KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004. s. 303. 
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v Londýně, podepsala úmluvu se Sovětským svazem o výměně vyslanců a o tom, že čes-

koslovenští vojáci můžou vytvářet zahraniční jednotku v Sovětském svazu. Dále pak Velká 

Británie a Spojené státy oficiálně uznaly československou exilovou vládu. Obě výše po-

psané události byly do značné míry důsledkem útoku Německa na Sovětský svaz.18 

Kromě prohlubování vztahů se Sovětským svazem londýnská vláda především v první 

polovině války pracovala ještě s jednou tezí – teoreticky se hovořilo o tom, že by po válce 

ve střední Evropě mohla vzniknou československo-polská federace (konfederace). Kvůli 

tomuto plánu se čas od času (hlavně v letech 1941 a 1942) scházeli zástupci obou exilo-

vých vlád. Plánu však nebyl nakloněn ani Edvard Beneš ani Sovětský svaz. I proto po vál-

ce nebyl realizován.19 

Dále (především v Londýně) začala debata o poválečném uspořádání Československa. Klí-

čovým bodem byla německá otázka. Nejprve sice československá reprezentace byla ochot-

na jednat o změnách hranic předválečné republiky, od roku 1942 ale trvala na poválečném 

odsunu většiny německého obyvatelstva (tento postoj důsledně prosazoval také domácí i 

moskevský odboj). Definitivně však byl odsun Němců schválen až na konferenci 

v Postupimi v červenci 1945.20 

V prosinci 1943 pak prezident Edvard Beneš poprvé zamířil do Moskvy. 12. prosince tam 

jednak za jeho účasti byla podepsána československo-sovětská smlouva o poválečné spo-

lupráci, která do značné míry rozhodla o československé orientaci na Sovětský svaz. Dále 

Beneš v Moskvě s představiteli tamního odboje jednal o poválečném vnitropolitickém 

uspořádání státu. Shodli se na tom, že na konci války vznikne nová vláda, ve které budou 

jak politici z londýnského, tak z moskevského odboje.21 

Vyjednávací pozici československého exilu přirozeně zlepšoval fakt, že se řada občanů 

bývalé ČSR zapojila do války. Na východní frontě to bylo skoro 32 tisíc vojáků, na západ-

ní frontě asi 18 tisíc vojáků (známí byli mimo jiné českoslovenští letci v britské RAF).22 

Jednání českých politiků o poválečném uspořádání Československa se nakonec v Moskvě 

                                                           
18 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 695. 

 
19 Tamtéž, s. 697. 

 
20 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 202-203. 

 
21 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 701. 

 
22 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 226. 
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konala až v březnu 1945. Jasnou převahu v těchto jednáních měli představitelé KSČ. Pro-

sadili například, že po válce nebude obnoven systém mnoha politických stran. Vznikla 

takzvaná Národní fronta Čechů a Slováků, ve které byly sdruženy čtyři české a čtyři slo-

venské strany (v českých zemích to byli komunisté, sociální demokraté, lidovci a národní 

socialisté). Zbylé politické síly byly zakázány.23 

Zároveň byla zformována nová vláda – stejný počet mandátů v ní měli čeští a slovenští 

komunisté, sociální demokraté, slovenští demokraté a čeští lidovci a národní socialisté, tři 

ministři byli bez politické příslušnosti. Ministerským předsedou se stal sociální demokrat 

Zdeněk Fierlinger. Tato vláda se ujala moci v dubnu 1945 v Košicích a mandát měla až do 

voleb v roce 1946.24 

Pro úplnost ještě doplňuji, že vojensky bylo území Československa osvobozeno sovětskou 

armádou. Do hlavního města Prahy její vojáci přijeli v ranních hodinách 9. května 1945. 

Západní část republiky (například Plzeň nebo Karlovy Vary) osvobodila americká armáda. 

Kromě nich do osvobozování republiky významněji zasáhla také rumunská vojska a samo-

zřejmě také zahraniční československá jednotka vytvořená v roce 1942 v Sovětském sva-

zu.25 

Brzy po osvobození začal odsun Němců (v první fázi hovoříme o takzvaném divokém od-

sunu, od roku 1946 již šlo o odsun organizovaný), hned v květnu 1945 taky prezident Be-

neš dekretem zabavil Němcům, Maďarům a kolaborantům jejich majetek – ten přešel pod 

takzvanou národní správu. O měsíc později pak byl vydán další dekret o potrestání váleč-

ných zločinců a o vzniku systému mimořádných lidových soudů, které měly jejich skutky 

posuzovat.26 

Dalším zásadním dokumentem, který potvrdil poválečný příklon k levicovým idejím, byly 

dekrety prezidenta Beneše z října 1945, kterými znárodnil banky, pojišťovny a všechny 

další podniky, které měly více než 500 zaměstnanců. Nově tak ve státním sektoru pracova-

                                                           

 
23 PEHR, Michal. Zápas o nové Československo 1939-1946: válečné představy a poválečná realita. Praha: 

NLN, 2011. Knižnice Dějin a současnosti. s. 153-154. 

 
24 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 46. 

 
25 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 225. 

 
26 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 716-18. 
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lo 62 procent obyvatel Československa.27 

První poválečné volby se konaly v polovině roku 1946. V českých zemích suverénně zví-

tězili komunisté (měli víc než 40 procent hlasů), na Slovensku však nezískali ani třetinu 

hlasů a volby tam vyhrála Demokratická strana. Navzdory špatnému volebnímu výsledku 

na Slovensku komunisté v celostátním součtu volby vyhráli a předsedou nové vlády se stal 

jejich předseda Klement Gottwald.28  

V následujících měsících se komunisté začali připravovat k získání veškeré moci ve státě, 

prosadili například odmítnutí takzvaného Marshallova plánu, trvali na tom, aby Českoslo-

vensko neuzavíralo spojenecké smlouvy se západními mocnostmi, provedli masový nábor 

nových členů, ostře útočili na ostatní strany Národní fronty a snažili se jejich představitele 

všemožně diskreditovat.29 

Mocenský střet nakonec nastal v únoru 1948. Primární příčinou pozdějšího převratu byly 

změny, které aparát ministerstva vnitra vedeného komunistickým ministrem Noskem činil 

v tehdejším Sboru národní bezpečnosti. Nosek do vedoucích pozic prosazoval komunisty, 

a naopak z těchto postů odvolával představitele blízké jiným stranám. Proti tomuto postupu 

dlouhodobě ve vládě protestovali především ministři nominovaní lidovou, demokratickou a 

národně socialistickou stranou.30 

Tito ministři poté, co navzdory vládnímu usnesení Nosek změny ve Sboru národní bezpeč-

nosti nepřestal provádět, podali demisi. Konkrétně se tak stalo 20. února. Demisi podalo 12 

ministrů. Ve vládě jich však v součtu tehdy bylo 26, kabinet tak zůstal usnášeníschopný, a 

nezanikl tak jako celek.31 

Pro komunisty byl výše uvedený postup paradoxně ideální. Hned od 21. února začali po 

celé republice svolávat masová shromáždění, na kterých obviňovali strany, z nichž byli 

demisionující politici, z toho, že se snaží rozvrátit Národní frontu. 22. února se také 

v Praze konal sjezd závodních rad, kde drtivá většina delegátů podpořila politiku komunis-

tické strany. Klement Gottwald začal vyzývat k vytváření takzvaných akčních výborů, ve 

                                                           
27 Tamtéž, s. 721. 

 
28 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 209. 

 
29 Tamtéž. 

 
30 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 268-69. 

 
31 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. Knihy dokumenty. s. 289. 



 

 

13 

kterých by byli zastoupeni spolehliví politici (tedy tací, kteří přinejmenším neodmítali poli-

tiku komunistů) ze všech stran.32 

Zároveň se ukázalo, že představitelé demokratů, lidovců a národních socialistů nemají 

žádný plán, jak by měli po demisi postupovat. Spoléhali především na Edvarda Beneše a 

na to, že právě on se za ně postaví. Zároveň podlehli iluzi, že celá vládní krize bude vyře-

šena ústavně konformní cestou. Situaci navíc komplikovalo i to, že demisi odmítal podal 

nestranický ministr zahraničí Jan Masaryk i prodemokraticky orientovaní sociální demo-

kraté Laušman s Majerem.33 

Od 23. února však začalo být jasné, že krize ústavním způsobem řešená nebude. Komunis-

té pokračovali v zakládání akčních výborů. Došlo také k takzvanému obrození stran Ná-

rodní fronty. Do jejich čela se tak dostali prokomunisticky orientovaní členové, zatímco 

dosavadní vedení bylo zcela odsunuto z mocenských pozic. Sekretariáty stran i jimi kon-

trolovaná ministerstva byla obsazena policií. Ve velkých podnicích navíc vznikly ozbroje-

né složky nazvané Lidové milice.34 

V této fázi krize už byly demokratické strany v hluboké defenzivě – jimi organizovaná 

shromáždění měla minimální odezvu, proto se omezovaly prakticky pouze na výzvy ke 

klidu prostřednictvím svých sdělovacích prostředků. Oproti tomu komunisté například 24. 

února zorganizovali generální stávku, které se v celé zemi zúčastnily miliony občanů 

(mnozí k tomu byli aktivně donuceni).35 

Definitivní rozuzlení celé krize nastalo 25. února. Tehdy prezident Edvard Beneš nakonec 

podlehl komunistickému nátlaku a přijal demisi ministrů z 20. února a na jejich místa do-

sadil ministry, které mu navrhl Klement Gottwald. Jednalo se sice o členy lidové, národně 

socialistické a demokratické strany, byli to však lidé, kteří bez výhrad plnili zadání komu-

nistického vedení.36 

Na tomto místě bych ještě rád podotkl, že důležitou úlohu v únorovém převratu pochopi-

                                                           
32 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 734. 

 
33 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001. s. 278-79. 

 
34 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 734. 

 
35 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 309. 

 
36 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. Knihy dokumenty. s. 513. 

 



 

 

14 

telně měl také prezident Edvard Beneš. Ten je však hlavním objektem této diplomové prá-

ce, jeho úlohu v únoru 1948 proto podrobněji popíši níže v samostatné kapitole. 

Obrozená Gottwaldova vláda v březnu získala důvěru Národního shromáždění, část jeho 

poslanců se ale jednání vůbec neúčastnila. Někteří dokonce už byli v emigraci.37 

Únorový puč pak formálně potvrdily volby do Národního shromáždění, které se konaly na 

konci května. Nebyly však svobodné, protože voliči mohli do uren vhodit pouze jednotnou 

kandidátku Národní fronty nebo takzvaný bílý lístek. Na některých místech byli voliči za-

strašováni nebo bylo kontrolováno, jak kdo hlasuje. Za vhození bílého lístku do urny bylo 

na některých místech vyhrožováno perzekucí. Volby navíc provázela masivní mediální 

kampaň propagující volbu pro jednotnou kandidátku. Propagace vhození bílých lístků pří-

pustná nebyla. Pro kandidátku Národní fronty nakonec hlasovalo skoro 90 procent voli-

čů.38  

Bezprostředně po volbách na protest proti poúnorovému vývoji (byť oficiálně důvodem 

byly zdravotní důvody) na svou funkci rezignoval prezident Edvard Beneš, 14. června byl 

na jeho místo zvolen už novým Národním shromážděním Klement Gottwald. Komunisté 

tedy obsadili všechny klíčové pozice ve státě.39 

Už v letech 1948 a 1949 pokračovalo postupné schvalování dalších zákonů, jimiž byl 

v Československu nastolován socialistický režim sovětského typu. Byly například znárod-

něny všechny podniky, které měly víc než 50 zaměstnanců, byl schválen zákon o vzniku 

Jednotných zemědělských družstev (a hned poté začal – nejprve dobrovolný – nábor), byly 

zakazovány nekomunistické spolky a organizace a podobně.40 

1.3 Československo v letech 1950–59 

Velice brzy po únorovém převratu začala také perzekuce osob, které s komunistickým tota-

litním režimem nesouhlasily. Jedním ze zásadních nástrojů k likvidaci (domnělých) nepřá-

tel poúnorového zřízení byly takzvané politické procesy. Jako první při nich byl popraven 

Heliodor Píka (v červnu 1949). Pravděpodobně nejznámější politický proces se pak konal 

o rok později, kdy mezi odsouzenými k smrti byla také žena Milada Horáková (27. června 

                                                           
37 Tamtéž, s. 518. 

 
38 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 391. 

 
39 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 740. 

 
40 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 220-21. 
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1950 byla popravena). Hlavní vlna politických procesů pokračovala až do poloviny pade-

sátých let (známé byly například procesy s Rudolfem Slánským nebo s představiteli 

církví). Následně (ve druhé polovině padesátých let) již pak byly politické procesy méně 

časté.41 

V březnu 1953 pak zemřel nejprve Stalin a krátce po něm (14. března) také první komunis-

tický prezident Klement Gottwald. Ve funkci ho brzy poté vystřídal Antonín Zápotocký.42 

Až do roku 1953 fungoval v Československu přídělový systém, který byl zaveden po na-

cistické okupaci. Tento systém byl zrušen 1. června 1953, kdy zároveň v platnost vstoupila 

měnová reforma. Kvůli tomuto opatření přišla většina obyvatel o značnou část svých 

úspor.43 

V té době – více než pět let po únorovém převratu – už značná část obyvatel prožívala dez-

iluzi kvůli tomu, že životní úroveň v Československu nijak zásadně nerostla. Spíše naopak. 

Ve dnech po vyhlášení měnové reformy nastaly masové protesty a stávky. Bezpečnostní 

složky je však rychle a tvrdě potlačily.44 

Kvůli těmto protestům však musela vláda přijmout určitá opatření (například ještě na konci 

roku 1953 dvakrát snížila maloobchodní ceny). Rok poté – v listopadu 1954 – se konaly 

druhé volby do Národního shromáždění po únorovém převratu. Československo bylo roz-

děleno na 300 obvodů, v nichž vždy kandidoval jediný kandidát Národní fronty, který byl 

předem schválen komunistickou stranou. Tito kandidáti (celorepublikově) dostali téměř 98 

procent hlasů. Jak z výše uvedeného vyplývá, opět se tak nejednalo ani náznakem o svo-

bodné volby.45 

Klíčová událost pro pozdější vývoj východního bloku nastala v roce 1956 – tehdy na sjez-

du Komunistické strany Sovětského svazu vystoupil nový sovětský vůdce Nikita Sergeje-

vič Chručšov s kritikou Stalinova kultu. O něm se později (a nutno podotknout, že velmi 

                                                           
41 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa, doba tání 1953-1956. Brno: Barrister & Prin-

cipal, 2005. s. 57. 

 
42 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 753. 

 
43 Tamtéž, s. 754. 

 
44 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa, doba tání 1953-1956. Brno: Barrister & Prin-

cipal, 2005. s. 69-70. 

 
45 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 757. 
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opatrně) začalo hovořit také v Československu. Stalinova politika začala být považována 

za jednu z příčin neúspěchů československého hospodářství i nízké životní úrovně po roce 

1948. Oproti tomu Klement Gottwald (který byl na Stalinových rozhodnutích zcela závis-

lý) nijak kritizován nebyl. Došlo však k sebekritice části stávající funkcionářů komunistic-

ké strany a nastaly také další změny, které měly především zvýšit životní úroveň obyvatel-

stva. Ze svých funkcí byli také odvoláni nejzprofanovanější lidé (například Alexej Čepič-

ka).46  

V roce 1957 pak Národní shromáždění zvolilo třetího dělnického prezidenta. Po smrti An-

tonína Zápotockého (který už před svým úmrtím v ÚV KSČ ztrácel moc) byl zvolen Anto-

nín Novotný.47 

Zatímco, jak jsem výše naznačil, životní úroveň se ve druhé polovině padesátých let 

v Československu mírně zvyšovala, míra osobní svobody občanů stále stagnovala. Sice se 

již nekonaly politické procesy, v nichž by padaly drakonické tresty, ale lidé stále byli do 

zaměstnání nebo do škol přijímáni podle ideologických hledisek. Například na konci roku 

1957 byly zahájeny rozsáhlé prověrky na úřadech a mocenských institucích – z těch měli 

odejít všichni zaměstnanci, kteří nebyli spolehliví. Šlo například o lidi, kteří byli dříve vy-

loučeni z KSČ nebo jejichž příbuzní emigrovali. Tyto čistky se dotkly více než 50 tisíc 

lidí.48 

1.4 Československo v letech 1960–69 

V červnu 1960 se opět po šesti letech konaly volby do Národního shromáždění. Tentokrát 

už kandidáty Národní fronty podpořilo 99,86 procent lidí. Protestní volba (vhození bílého 

lístku) buď nebyla umožňována nebo byla takřka automaticky spojena s následnou perze-

kucí. Podobnými výsledky následně skončily také všechny další parlamentní volby konané 

před rokem 1989.49 

Krátce poté byla vyhlášena nová ústava. Bylo v ní proklamováno, že vývoj československé 

společnosti již dosáhl takového stavu, že tuto společnost lze označit za socialistickou. Pro-

                                                           
46 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa, kořeny reformy 1956-68. Brno: Společnost pro 

odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. s. 12. 

 
47 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 763. 

 
48 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012. s. 234. 

 
49 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 766. 
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to byl také změněn název státu, který se nově nazýval Československá socialistická repub-

lika. Změnil se také státní znak, v němž nově mimo jiné byla komunistická hvězda.50 

Zároveň se však na přelomu padesátých a šedesátých let mění postoj veřejnosti 

k socialistickému zřízení. Původní zájem o budování nové společnosti definitivně ochabl, 

lidé přestali dobrovolně chodit na různé brigády a začali se zajímat spíše o to, aby byli 

spokojení ve svém osobním životě a aby se s režimem nedostávali do zbytečných konflik-

tů.51 

Na počátku šedesátých let zároveň (byť velice pozvolna) pokračovala liberalizace veřejné-

ho života. Například na konci roku 1961 byl například zmírněn trestní zákoník. Nově již 

nebylo možné za drobné přestupky ukládat drakonické tresty jako v minulosti. Zároveň 

prakticky skončila vlna politických procesů. V květnu 1960 také prezident Antonín Novot-

ný vyhlásil amnestii, při které se velká část politických vězňů dostala na svobodu (byl mezi 

nimi například pozdější prezident Gustáv Husák). Část propuštěných vězňů navíc byla již 

na počátku 60. let soudně (v případě komunistů i stranicky) rehabilitována. 52 

V první polovině šedesátých let se však zároveň stupňovaly problémy plánovaného hospo-

dářství. To se stále více ukazovalo jako neefektivní. Plány byly opakovaně uměle snižová-

ny nebo falšovány, aby bylo možné je plnit. Nakonec na přelomu první a druhé poloviny 

šedesátých let byla prosazena ekonomická reforma, která spočívala v takzvaném socialis-

tickém soutěžení. Podniky nově měly větší samostatnost a mohly tak efektivněji rozhodo-

vat o tom, jaké zboží kdy a pro koho vyrábět.53 

Na této reformě se podílel také ve své době populární Ota Šik, který sice podporoval socia-

listické zřízení, do průmyslu a zemědělství se však snažil včlenit určité množství kapitalis-

tických prvků. Zároveň prosadil, aby došlo k zefektivnění práce vědeckých institucí, je-

jichž poznatky měly být co nejrychleji využívány právě pro podporu ekonomického růstu. 

Výše popsaná reforma skutečně přinesla dočasné ekonomické zotavení.54 

                                                           

 
50 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa, kořeny reformy 1956-68. Brno: Společnost pro 
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Politické změny však dlouho nepřicházely. Sjezd komunistické strany na přelomu května a 

června 1966 opět potvrdil v čelných funkcích prvního tajemníka Antonína Novotného a 

jeho spolupracovníky, kteří politické reformy odmítali. Na sjezdu se hovořilo pouze o nut-

nosti ekonomických změn.55 

Politická nespokojenost se tak nakonec začala projevovat takzvaně zdola. Jedním z jejích 

zdrojů byl například sjezd Svazu československých spisovatelů, na kterém v roce 1967 část 

literátů režim ostře kritizovala. Podrobněji se tomuto sjezdu věnuji níže v kapitole věnova-

né dějinám československých médií. Od podzimu se pak začaly projevovat také spory ve 

vedení komunistické strany – v ní se vytvořilo reformní křídlo, které kritizovalo stávajícího 

prezidenta Antonína Novotného. Do čela reformního proudu se postavil Alexandr Dub-

ček.56 

K zásadnímu sporu mezi dvěma frakcemi, které se ve vedení strany vytvořily, nakonec 

došlo na přelomu let 1967 a 1968. Reformní křídlo totiž získalo v ÚV KSČ většinu. No-

votného odpůrci tak začali stávajícího prezidenta a prvního tajemníka kritizovat kvůli ku-

mulaci funkcí i kvůli neschopnosti řešit hospodářské zaostávání státu. Návrh na Novotného 

odvolání padl už v prosinci, ústřední výbor ho ale nakonec schválil až po vánočních svát-

cích. Následně byl novým prvním tajemníkem KSČ zvolen Alexandr Dubček. Antonín 

Novotný však i nadále setrvával na postu prezidenta.57 

Ani tuto funkci si však neoblíbený Novotný nedokázal udržet dlouho. Nakonec abdikoval 

22. března 1968. Do prezidentské funkce byl následně – ještě na konci března – zvolen 

Ludvík Svoboda.58 

Už od počátku roku 1968 se v Československu začaly vytvářet také zárodky dosud potla-

čované občanské společnosti. Lidé v nové politické atmosféře opět začali mít zájem o ve-

řejné dění. Byla tak obnovena například organizace Junák, plánovala se obnova sociální 

demokracie (která byla v roce 1948 nuceně sloučena s KSČ) či vznikl Klub 231, který 
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sdružoval osoby, jež byly v padesátých letech perzekvovány z politických důvodů.59 

Zároveň docházelo také ke kýženým politickým změnám. Komunistická strana na počátku 

dubna vyhlásila nový program nazvaný socialismus s lidskou tváří, který rozšiřoval občan-

ské svobody, a setkal se tak u veřejnosti se značnou podporou.60 

Další změny, jež občané přijímali s velkým ohlasem, nastaly v oblasti mediální. Například 

zrušení cenzury nebo nová témata, jež sdělovací prostředky začaly sledovat, podrobněji 

rozebírám níže v kapitole věnované dějinám médií. 

Ostatní státy Varšavské smlouvy (a především Sovětský svaz) se však ke změnám 

v Československu stavěly velice skepticky. Dubčekovu stranickému vedení například adre-

sovaly několik varování, že v zemi se k moci dostávají pravicové síly, či výzev, aby komu-

nistická strana opět zavedla přísnější režim. Zároveň se v Československu před prázdnina-

mi konalo vojenské cvičení pod názvem Šumava, kterého se účastnily desítky tisíc sovět-

ských vojáků. Jestli však šlo o přímou přípravu na pozdější invazi, není dodnes zcela ob-

jasněno.61 

Na zásadní konfrontaci mezi československým a sovětským politickým vedením nakonec 

došlo až na přelomu července a srpna ve východoslovenské Čierné nad Tisou. Sověti při 

jednáních dál československé představitele varovali před hrozící kontrarevolucí, což vede-

ní komunistické strany odmítalo a naopak tvrdilo, že situaci v zemi má plně pod kontrolou. 

Přesný obsah schůzek není dodnes znám, jednání však skončilo bez podpisu jakékoli 

smlouvy či memoranda.62 

V následujících týdnech se však ukázalo, že československé vedení není ochotné reformní 

proces samo ukončit, a proto vojska států Varšavské smlouvy pod vedením sovětské armá-

dy v noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na československé území a následně jej celé 

obsadila.63 
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Odpor čelných československých politiků však pokračoval i po zahájení invaze. Sověti 

jednak nedokázali prosadit svoji loutkovou dělnicko-rolnickou vládu a stávající vedení 

komunistické strany navíc prostřednictvím sdělovacích prostředků informovalo občany, že 

čelní představitelé státu cizí vojska do země nepozvali a že proti okupaci protestují. Hned 

během prvního dne invaze na celém území Československa právě v souvislosti s okupací 

zahynulo 58 osob.64 

Sověti však nakonec přesto dokázali invazi legalizovat. Vedoucí vládní a stranické před-

stavitele totiž bezprostředně po vstupu vojsk zajali a unesli je do Moskvy, kde probíhala 

čtyřdenní jednání, během nichž Sověti nutili československé politiky, aby podepsali doku-

ment, který by pobyt vojsk v Československu legitimizoval. Tento dokument (známý jako 

moskevský protokol) nakonec také všichni delegáti s výjimkou Františka Kriegla podepsa-

li. Protokol byl následně v říjnu ratifikován Národním shromážděním. Československé 

politické vedení však zároveň minimálně do konce roku 1968 do značné míry odolávalo 

sovětskému tlaku na vnitropolitické změny. Byla sice zavedena cenzura (podrobněji níže) 

či zakázány některé spolky, ke změnám v politických a stranických funkcích však zatím 

nedocházelo.65 

Naopak pokračovaly projevy odporu proti okupaci. Kromě méně známých studentských 

demonstrací a stávek na podzim 1968 je zřejmě nejznámějším symbolickým projevem ne-

souhlasu s invazí sebeupálení studenta Jana Palacha v lednu 1969 (na Palacha následně 

navázali další lidé).66 

Už na začátku roku 1969 však začala část pragmatických představitelů komunistické strany 

(mezi nimiž byl vůdčí osobností Gustáv Husák) připravovat nový politický systém, který 

měl do značné míry vést ke zrušení změn z roku 1968 a také k obnovení centralistického a 

totalitního řízení státu. Tento program Husák představil na zasedáních ústředního výboru 

KSČ v dubnu (na tomto zasedání rezignoval Alexandr Dubček a na jeho místo byl zvolen 

právě Husák) a v květnu.67 
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Během následujících měsíců byly také zlikvidovány prakticky všechny pozůstatky demo-

kratizačního procesu (svoboda tisku, nové spolky, nová média a podobně). Proti opětov-

nému utužování režimu lidé vystoupili nejmasověji při prvním výročí okupace – tedy 21. 

srpna 1969. Protisovětských demonstrací se na různých místech Československa účastnilo 

až sto tisíc občanů. Všechna shromáždění byla násilím rozehnána, kvůli přehnaně agresiv-

ním zásahům československých ozbrojených složek (sovětská vojska se na zákroku nijak 

nepodílela) zahynulo pět demonstrujících.68 

1.5 Československo v letech 1970–79 

Na počátku sedmdesátých let potřebovalo nové vedení státu také zajistit, aby podporovate-

lé reformního procesu nebyli mezi řadovými členy KSČ. Tento úkol byl nakonec realizo-

ván díky systému takzvaných prověrek, které započaly v únoru 1970. Zúčastnit se jich mu-

seli všichni členové strany, tedy víc než milion a půl lidí. Asi tři sta tisíc z nich bylo pro-

věrkovými komisemi shledáno za nedůvěryhodné a byli ze strany vyloučeni (mírnější for-

mou trestu bylo takzvané vyškrtnutí). Tito lidé byli následně perzekvováni také 

v pracovním a občanském životě.69 

Na konci prosince 1970 pak vedení komunistické strany schválilo dokument nazvaný Pou-

čení z krizového vývoje ve straně a společnosti, který kritizoval reformní proces v roce 

1968 a naopak obhajoval invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy. Jednalo se o klíčový text, 

z nějž vycházela socialistická diktatura v zásadě až do roku 1989.70 

Definitivní tečku za takzvaným Pražským jarem pak udělal sjezd KSČ v roce 1971. Na 

něm nové stranické vedení Gustáva Husáka prosadilo všechny své návrhy, a naopak se 

prokázalo, že představitelé reformního proudu již ve straně ztratili jakýkoli vliv.71 

V první polovině sedmdesátých let se zároveň ve společnosti vytvořil systém, který 

v zásadě přetrval až do sametové revoluce. Lidé opět ztratili zájem o veřejné dění, režim 

od nich požadoval pouze formální podporu (například účast u voleb nebo v prvomájových 
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průvodech), za což občanům poskytoval rozsáhlé sociální jistoty. Lidé se tak snažili reali-

zovat v osobním životě a ve svých koníčcích.72 

V roce 1975 byl díky ad hoc přijatému zákonu ze své funkce odvolán (kvůli špatnému 

zdravotnímu stavu) poslední představitel Pražského jara, který dosud zůstával na svém 

postu. Konkrétně šlo o prezidenta Ludvíka Svobodu. Na jeho místo byl v květnu 1975 zvo-

len Gustáv Husák.73 

V první polovině sedmdesátých let se komunistickému režimu relativně dobře dařilo ome-

zovat jakékoli opoziční aktivity. Hned v úvodu roku 1977 však bylo uveřejněno Prohlášení 

Charty 77, které pouze vyzývalo československou vládu k tomu, aby dodržovala lidská 

práva, k čemuž se dříve zavázala. Režim ale proti prohlášení okamžitě zasáhl, část signatá-

řů tajní policisté zadrželi a následně jim soudy vyměřily několikaleté tresty odnětí svobo-

dy. Následovala rozsáhlá mediální kampaň, při níž byl dokument odsuzován a signatáři 

byli všemožně dehonestováni. Následně byly založeny i další opoziční skupiny, jako byl 

například Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Jednalo se však o minoritní uskupení, 

o kterých většina obyvatel neměla žádné nebo prakticky žádné povědomí.74 

1.6 Československo v letech 1980–89 

Normalizační režim je typický mimo jiné také tím, že neprocházel během dvaceti let své 

existence prakticky žádnými změnami. V pětiletých intervalech se konaly pompézní sjezdy 

komunistické strany, na nich však nebyla přijímána žádná zásadní opatření. Například na 

sjezdu v roce 1981 sice v hlavním projevu Gustáv Husák připustil, že země neplní plán 

hospodářského rozvoje, ale tvrdil, že od socialismu nesmí Československo v žádném pří-

padě ustoupit.75 

Faktem však bylo, že československá ekonomika nefungovala. Byla do značné míry závis-

lá na půjčkách z kapitalistické ciziny. Tyto prostředky však byly využívány na udržení 

životních standardů obyvatelstva a nikoli na modernizaci průmyslu a zemědělství. Hospo-
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dářství proto v průběhu především osmdesátých let stále více a více stagnovalo.76 

Pozitivní změny v Československu nenastaly ani v souvislosti s takzvanou perestrojkou 

(přestavbou), tedy novým liberálnějším politicko-ekonomickým systémem prosazovaným 

sovětským generálním tajemníkem Michailem Gorbačovem. Českoslovenští straničtí a 

vládní představitelé sice ve svých projevech a prohlášeních perestrojku často zmiňovali, 

k praktickým změnám však téměř nikde nedocházelo.77 

K expanzi opoziční činnosti začalo docházet až v letech 1987 a 1988. Do té doby 

v Československu existovalo pět organizací, které nebyly (jak bylo obligatorně vyžadová-

no) součástí Národní fronty. V roce 1987 jich bylo devět a o rok později dokonce 23. Proti 

části z nich režim vystupoval, některé však začal nuceně respektovat. Nejaktivnější opo-

ziční skupinou i nadále zůstávala Charta 77.78 

V roce 1988 začali masověji proti dosavadnímu státnímu zřízení vystupovat také běžní 

občané. Známé jsou například demonstrace z 21. srpna a 28. října. Obě však byly Veřejnou 

bezpečností rozehnány a část protestujících byla zadržena. V prosinci však Českosloven-

sko navštívil francouzský prezident Francois Mitternad. U příležitosti jeho návštěvy se na 

pražském Škroupově náměstí konala první povolená opoziční manifestace, kterou uspořá-

dala Charta 77. Bezpečnostní složky proti ní nijak nezasáhly.79 

Na tomto místě bych rád konstatoval, že ve své diplomové práci se zabývám pouze érou do 

konce roku 1988. Pouze pro úplnost tedy doplňuji, že další protivládní demonstrace se ko-

naly také při různých příležitostech v roce 1989. Jedna z nich byla 17. listopadu brutálně 

potlačena na pražské Národní třídě. Tato událost se následně stala důvodem pro již celoná-

rodní hnutí odporu, které je dnes známé jako sametová revoluce. Během ní došlo k pádu 

totalitního režimu a k nastolení demokracie. První demokratické volby se pak konaly 

v roce 1990 a suverénně v nich vyhrálo v českých zemích Občanské fórum a na Slovensku 

Veřejnost proti násilí.80
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2 Edvard Beneš 

V následující pasáži této diplomové práce popíši život a politickou kariéru Edvarda Bene-

še. Etapami zkoumanými v této práci (úsilím o vznik Československa, mnichovskými udá-

lostmi, podepsáním československo-sovětské smlouvy a rolí v únorovém převratu) se budu 

zabývat podrobněji. 

2.1 Edvard Beneš před rokem 1914 

Edvard Beneš se narodil v květnu 1884 ve vesnici Kožlany na západě Čech. Ve škole ve 

své rodné obci měl vynikající studijní výsledky. Nejspíše to bylo také proto, že byl spíše 

samotář a spoustu času tak trávil četbou a studiem. Mezi svými spolužáky nebyl příliš ob-

líbený a možná tak byl i obětí šikany. Benešova matka si přála, aby se její syn stal knězem. 

Tato životní dráha však nevyhovovala ani Eduardovi ani jeho dvěma bratrům Václavovi a 

Vojtěchovi, kteří již na konci devatenáctého století měli velmi blízko k sociálně demokra-

tickým ideám.81 

Už ve svých dvanácti letech se Eduard (takto byl pokřtěn, později se však rozhodl užívat 

méně obvyklou verzi jména Edvard) přestěhoval do Prahy. Začal tam docházet do gymná-

zia ve čtvrti Královské Vinohrady. V Praze Beneš žil u svého bratra Václava, který doma 

měl velké množství knih a brožur se socialistickou tematikou – právě jejich četbou samo-

tářský Beneš trávil velké množství času.82 

Ještě během svých gymnaziálních studií – přesně v roce 1903 – nastala událost, která Be-

nešův život zásadně ovlivnila. Budoucí prezident se tehdy poprvé v životě setkal 

s Tomášem Garriguem Masarykem. Ten mu vyložil své politické ideály a Beneše pro ně 

prakticky okamžitě získal. V roce 1904 pak Beneš (navzdory zhoršenému prospěchu 

v posledních dvou ročnících) úspěšně odmaturoval a začal studovat filologii na Filosofické 

fakultě Karlovy univerzity.83 

Brzy se však opět projevila jeho fascinovanost Masarykem, který na konci devatenáctého 

století procestoval velkou část severní Ameriky i Evropy. Beneš proto už v roce 1905 

                                                                                                                                                                                

Akademie věd ČR, 2002. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. s. 79. 

 
81 ZEMAN, Zbyněk Anthony Bohuslav. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 

2009. s. 16-17. 

 
82 Tamtéž, s. 17-18. 

 
83 MARÈS, Antoine. Edvard Beneš od slávy k propasti: drama mezi Hitlerem a Stalinem. Přeložila Helena 

BEGUIVINOVÁ. Praha: Argo, 2016. s. 26. 



 

 

25 

opustil Prahu a začal studovat na pařížské Sorbonně. Neměl tehdy prakticky žádné peníze, 

proto se živil mimo jiné jako francouzský korespondent některých českých periodik.84  

Beneš však přesto měl vynikající studijní výsledky. Jednak byl tématy přednášek, které 

navštěvoval, nadšen a jednak měl vynikající paměť, která mu po jediném přečtení umož-

ňovala prakticky bezchybně interpretovat téměř jakýkoli text.85 

Studia ve Francii Edvard Beneš úspěšně ukončil v roce 1908, kdy již na univerzitě 

v Dijonu obhájil svoji disertaci, ve které se zabýval postavením Čechů v Rakousku-

Uhersku. Beneš byl tehdy přesvědčen o tom, že Rakousko bude existovat přinejmenším 

ještě další desítky let. Podle něj však byla nutná jeho reforma.86 

V posledních letech před začátkem první světové války Edvard Beneš znovu přesídlil do 

Prahy. Pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově, kde obhájil rigorózní práci. Kromě 

toho stále přispíval do různých periodik a publikoval méně rozsáhlé akademické práce. 

V roce 1913 pak na pražské univerzitě začal také přednášet sociologii. Intenzivně také spo-

lupracoval (a vedl dlouhé polemiky) s Tomáše Garriguem Masarykem.87 

2.2 Edvard Beneš mezi lety 1914–1918 

Krátce po vypuknutí první světové války Edvard Beneš začal spolupracovat s časopisem 

Čas, kolem kterého se vytvořila skupina intelektuálů, kteří pravidelně debatovali o politic-

ké situaci, později se začali pozvolna soustředit na organizaci protirakouského odboje. Do 

skupiny kromě Beneše a Masaryka náleželi také třeba novinář Jan Herben nebo advokáti 

Václav Bouček a Přemysl Šámal. Tato politická skupina později začala používat název 

Maffie. Benešova úloha v letech 1914 a 1915 spočívala především v tom, že jezdil do Víd-

ně, kde sháněl státní dokumenty, které by se odbojářům mohly hodit. Hledal také další 

důvěryhodné osoby, s nimiž by Maffie mohla spolupracovat.88 
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Ve druhé polovině roku 1915 však začínalo stále reálněji hrozit, že Beneš (který v té době 

už zajišťoval spojení mezi domácím a formujícím se zahraničním odbojem) bude zatčen. 

Na začátku září proto na falešné doklady vycestoval do Švýcarska. Tam se také připojil 

k zahraničnímu odboji. Bylo rozhodnuto, že zatímco Masaryk bude hájit české zájmy ve 

Velké Británii, Edvard Beneš bude mít podobnou úlohu ve Francii.89 

Nutno podotknout, že tehdy – na přelomu let 1915 a 1916 – Beneš s Masarykem ještě 

přesně nevěděli, jaké uspořádání by po válce mělo ve střední Evropě vzniknout. Situaci jim 

mimo jiné komplikoval fakt, že velmoci si rozpad Rakouska-Uherska rozhodně nepřály. 

Beneš s Masarykem se však pro boj proti rakouské monarchii pokusili získat také Slováky 

– což se jim podařilo díky zahájení spolupráce s Milanem Rastislavem Štefánikem.90 

Ve Francii byl Edvard Beneš velice aktivní. Přispíval do tamějších novin, přednášel na 

univerzitách a setkával se s krajany. K zásadnímu kroku však přistoupil (opět po dohodě 

s Masarykem) až na počátku roku 1916. Založil tehdy organizaci nazvanou Národní rada 

českých zemí (později známější jako Československá národní rada) – jejím úkolem bylo 

hájit zájmy českého a slovenského národa v zahraničí. Ještě v první polovině roku 1916 

pak Radu za svého reprezentanta přijali krajané ve většině západních zemí (a v létě ji pak 

uznali i Češi a Slováci v Rusku).91 

Beneš i nadále působil především v Paříži, organizoval chod Československé národní rady 

a vyjednával s dohodovými mocnostmi. Sliboval jim především, že Češi a Slováci vytvoří 

vojenské jednotky, které důležitým způsobem pomůžou k jejich válečnému vítězství (to se 

také díky legiím podařilo splnit). Zároveň Beneš s Masarykem po smrti císaře Františka 

Ferdinanda II. stále intenzivněji naléhali na představitele domácího odboje, aby razantněji 

vystupovali pro rakouské monarchii.92  

Pro zahraniční odboj nadále zůstávalo klíčové vyjednávání se západními mocnostmi, od 

kterých si Masaryk, Beneš a Štefánik slibovali, že budoucí stát uznají. Po většinu trvání 
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první světové války spolu tři výše uvedení hlavní představitelé odboje nebyli v přímém 

kontaktu. Taktiku pro jednání koordinovali prostřednictvím dopisů a telegramů. Edvard 

Beneš důležitého úspěchu dosáhl například na konci roku 1917, kdy Francie umožnila, aby 

na jejím území začala vznikat oficiální československá vojenská jednotka.93 

Benešovo tříleté diplomatické působení pomohlo také k tomu, že když Masaryk po jedná-

ních ve Spojených státech v říjnu 1918 oznámil ustavení československé prozatímní vlády, 

většina západních mocností tuto vládu prakticky okamžitě uznala jako reprezentanta zatím 

neexistujícího státního útvaru. Beneš v této vládě plnil úlohu ministra vnitra a zahraničních 

věcí.94 

Edvard Beneš později označil změny, které v Evropě po první světové válce nastaly, jed-

noznačně za pozitivní (na tomto svém názoru trval i během druhé světové války). Tvrdil, 

že vždy bojoval o to, aby ve střední Evropě nebyly absolutistické monarchie, ale demokra-

tické národní státy. Podle Beneše byl vznik národních států pozitivním krokem i přesto, že 

mohl způsobit hospodářské problémy kvůli vytyčování nových hranic. Na tomto místě je 

nutné podotknout, že první československý odboj za národní stát považoval i Českosloven-

sko – před mocnostmi totiž prosadil ideu československého národa, který v novém státě 

tvořil většinu obyvatel. Češi nebo Slováci sami by tuto většinu neměli.95 

2.3 Edvard Beneš mezi lety 1918–1938 

Po vyhlášení samostatného Československa 28. října 1918 se Beneš zpět do Prahy nevrátil. 

Setrval ve Francii, kde se hned na počátku roku 1919 zúčastnil Pařížské mírové konferen-

ce. Na ní vyjednal nové hranice budoucího státu (šlo o hranice s Německem, nově vznik-

lým samostatným Rakouskem a také s Maďarskem – jejich vytyčení bylo velice kompliko-

vané, protože mezi Slovenskem a Maďarskem žádná historická hranice nikdy nevedla). 

Nutno však podotknout, že Beneš na konferenci pro nový stát nezískal veškeré území, kte-

ré požadoval (například chtěl, aby hranice s Maďarskem vedla ještě jižněji, než byla nako-

nec vytyčena).96 
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Edvard Beneš se nakonec do Československa vrátil až v září 1919. I nadále působil na po-

stu ministra zahraničí a setrval na něm až do svého zvolení prezidentem na konci roku 

1935 – tedy málo kdy vídaných 17 let, což je etapa, která v meziválečném období nebyla 

obvyklá ani ve státech s mnohem delší demokratickou tradicí. Z ministerstva zahraničí 

Beneš udělal velmi prestižní instituci, kde chtěly pracovat desítky schopných státních 

úředníků. Poptávku však nebylo možné po celou dobu existence první republiky uspoko-

jit.97 

Ve své roli Beneš primárně chtěl zajistit obranyschopnost nového státu. Přirozeně si byl 

vědom toho, že tvar nové republiky není pro její případnou obranu ideální. Chtěl proto 

bezpečnost státu zajistit sérií spojeneckých smluv. Beneš se obával především hrozícího 

útoku od Německa a Maďarska. Československo proto uzavřelo spojeneckou smlouvu 

s Francií a iniciovalo také vznik takzvané Malé dohody, kterou tvořily také Jugoslávie a 

Rumunsko. Ani jedno ze spojenectví se však později – v době, kdy byl stát skutečně ohro-

žen – neukázalo jako reálně fungující. Část Benešových kolegů i kritiků mu zároveň vyčí-

tala, že kvůli sporu o Těšínsko nevyvíjel výraznější snahu o vyjednání společné obranné 

politiky s Polskem.98 

Beneš byl také velkým podporovatelem idey takzvané kolektivní bezpečnosti. Už během 

první světové války uvažoval o vzniku orgánu, ve kterém by zasedali zástupci různých 

evropských (nebo i světových) zemí. Tuto svou vizi po válce prosadil a ve známost vešla 

jako Společnost národů. Beneš si ji představoval jako instituci, která bude zaštiťovat de-

mokracii ve všech evropských státech. Předpokládal, že jednotliví státníci budou na jedná-

ních Společnosti národů apelovat na své kolegy, aby se chovali mravně. Považoval také za 

důležité, aby Společnost národů měla mechanismy, které by umožnily sankcionovat státy, 

které by priority společenství nedodržovaly – tento mechanismus však nikdy nevznikl, 

proto Společnost národů v meziválečném období neměla pro evropský mír zásadnější vý-

znam. Beneš však do Ženevy – kde sídlila – pravidelně jezdil a s evropskými politiky tam 
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vyjednával.99 

Beneš ve dvacátých a na počátku třicátých let často cestoval i do dalších zemí, kde se se-

tkával a jednal s představiteli především spojeneckých zemí (přestože byl de facto garan-

tem československé zahraniční politiky, i nadále své politické kroky diskutoval 

s prezidentem Masarykem). Kromě toho se však věnoval také domácí politice. Byl členem 

národně sociální (později národně socialistické) strany, a přestože v ní nikdy nezastával 

čelné funkce, v zákulisí její politiku ovlivňoval. Mezi lety 1919-1926 a 1929-1935 zasedal 

v Národním shromáždění a krátce (v letech 1921-1922) byl také předsedou vlády. Nutno 

však podoktnout, že jeho angažmá v národně sociální straně nikdy nevedlo k tomu, že by 

toto uskupení ve volbách získalo dominantní postavení (obvykle dostávalo necelých deset 

procent hlasů).100 

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci se Beneš dál snažil upevňoval bezpečnost Českosloven-

ska. V roce 1934 proto prosadil zahájení diplomatických vyjednávání se Sovětským sva-

zem. Jejich výsledkem bylo, že Sovětský svaz byl přijat do Společnosti národů a zároveň, 

že je jej Československo začalo oficiálně uznávat (což vedlo k dalšímu prudkému zhoršení 

vztahů s Polskem).101 

Následovala cesta několika československých delegací do Moskvy a jejího okolí a 

v květnu 1935 nakonec v hlavním městě Sovětského svazu Beneš podepsal se sovětským 

ministrem zahraničí Litvinovem smlouvu o vojenské pomoci Československu v případě 

napadení. Ve smlouvě však bylo ustanovení, že sovětská pomoc bude realizována pouze 

v případě, že Československu vojensky pomůže také Francie (Beneš se totiž obával pří-

padné bolševizace země).102 

Benešova politická kariéra začala vrcholit na konci roku 1935. 14. prosince se již vážně 

nemocný Tomáš Garrigue Masaryk rozhodl abdikovat. Nebylo přitom žádným tajemstvím, 

že za svého nástupce si přeje právě Edvarda Beneše, svým kolegům to naznačoval už na 
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počátku dvacátých let a až do jeho abdikace se jeho preference nezměnily.103 

Beneš byl prezidentem zvolen už 18. prosince 1935. Jeho zvolení ale předcházela náročná 

politická jednání. Volbu Beneše odmítla třeba nejsilnější česká strana – agrárníci. Ti na 

post prezidenta dokonce navrhli vlastního kandidáta akademika Bohumila Němce (těsně 

před volbou se kandidatury nakonec vzdal). Benešovým spolupracovníkům se však nako-

nec podařilo přesvědčit slovenské ľuďáky, díky jejichž hlasům byl Beneš zvolen.104 

V pozici prezidenta se Edvard Beneš jednak zasazoval o to, aby byl navýšen rozpočet ar-

mády, což se podařilo, a kromě nákupu moderní techniky a výzbroje začala také masivní 

výstavba pohraničních opevnění. Beneš zároveň pokračoval ve své politice objíždění spo-

jeneckých zemí a přesvědčování tamních politiků o svých politických vizích i o tom, že by 

tamní armády v případě konfliktu měly Československu přijít na pomoc. Tato vůle však 

jak u Francie, tak u států Malé dohody v letech 1936 a 1937 poněkud ochabovala.105  

Ve strachu z výše uvedeného Edvard Beneš díky svým diplomatickým konexím na konci 

roku 1936 inicioval jednání s německými diplomaty Haushoferem a hrabětem Trau-

ttmansdorffem. Chtěl s nimi (jako s Hitlerovými emisary) vyjednat československo-

německou smlouvu o neútočení. Obě strany dokonce vypracovaly návrh textu, sám Hitler 

však nakonec na počátku roku 1937 jednání zastavil, protože v té době již byl přesvědčen o 

tom, že Československo zlikviduje vojenskou cestou. Jednání se Beneš ještě pokoušel ob-

novit na počátku roku 1938, to však už od Hitlera žádnou odpověď nedostal.106 

2.4 Edvard Beneš v roce 1938 

Rok 1938 byl v Benešově politické kariéře i v jeho životě rokem klíčovým. Ještě před tím, 

než jej zásadně ovlivnily mnichovské události, se však velmi dlouho domníval, že krizi, 

která se ve střední Evropě kvůli agresivní německé politice stále stupňovala, se podaří od-

vrátit. Beneš byl například přesvědčen, že Hitler se neodváží k ozbrojenému přepadu Čes-

koslovenska. Tento názor zastával až do léta 1938 (tedy ještě dlouho po anšlusu Rakous-
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ka).107 

Beneš zprvu neměl problém ani s jednáním se zástupci německé menšiny 

v Československu. Například po dubnovém sjezdu Sudetoněmecké strany se setkal s jejím 

předsedou Konradem Henleinem, aby s ním prodiskutoval takzvané karlovarské požadav-

ky (v nichž zástupci sudetských Němců požadovali de facto autonomii pohraničních úze-

mí). Beneš se k překvapení Němců k tomuto požadavku nestavěl odmítavě. Nechtěl totiž, 

aby se případné odmítavé stanovisko stalo záminkou pro budoucí konflikt.108 

O postavení Československa Edvard Beneš jednal také s Velkou Británií. Výsledek tato 

jednání přinesla v polovině července. To britská strana navrhla, že do Československa při-

jede nezávislý pozorovatel, který objektivně posoudí situaci v pohraničí a následně navrh-

ne řešení. Tímto pozorovatelem se stal lord Walter Runciman. Mimo jiné se na konci srpna 

setkal také s prezidentem Benešem. Ani tato schůzka ani celá Runcimanova mise ale kýže-

ný efekt nepřinesla, protože britský diplomat spíše tlačil na československou vládu, aby 

Němcům co nejvíce ustupovala.109 

Beneš však byl ochoten částečně francouzskou a britskou politiku appeasementu ještě na 

přelomu srpna a září 1938 akceptovat. Na konci srpna například Sudetoněmecké straně 

navrhl, že v pohraničních oblastech vznikne pět samosprávných regionů, v nichž by de 

facto SdP držela veškerou moc. Také tento návrh však Němci odmítli – jejich strategií totiž 

bylo odmítat všechny československé návrhy, a vytvořit tak záminku ke konfliktu, čemuž 

se naopak Beneš i vláda snažili všemožně zabránit.110 

Edvard Beneš se při řešení stále se stupňující politické krize snažil chovat co možná nejví-

ce racionálně. Ve vypjaté atmosféře se to však ukázalo jako nevhodně zvolená taktika. 

Německá propaganda (která měla dosah i do československého pohraničí) totiž právě Be-

neše vinila ze všeho špatného, co se sudetským Němcům dělo. Beneše označovala napří-

klad za zločince či krvavého psa. V takové atmosféře byl prostor k případným jednáním 

během září 1938 již prakticky nulový. Situace se navíc ještě zhoršila po pokusu o puč, kte-
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rý v Sudetech nastal 15. září.111 

Další komplikace nastaly 20. září, kdy Francie a Británie československé vládě navrhly, 

aby Československo odstoupilo Německu oblasti, kde žije více než 50 procent Němců. 

Britský a francouzský velvyslanec v noci na 21. září navštívili Beneše a apelovali na něj, 

aby vláda návrh přijala. Jejich chování přitom bylo na hraně stanovení ultimáta – preziden-

tovi sdělili, že pokud vláda nevyhoví, Francie nemůže splnit své spojenecké závazky. Be-

neš se proto následně dotázal sovětského velvyslance, zda by Sovětský svaz Českosloven-

sku v případě vojenského konfliktu pomohl i nezávisle na aktivitě Francie. Velvyslanec 

Alexandrovský Benešovi pomoc slíbil v případě, že by Společnost národů označila Ně-

mecko za agresora. Navzdory tomu v obavách z okamžité německé invaze vláda 

s Benešovým požehnáním s britsko-francouzským návrhem 21. září souhlasila.112 

Hned následující den se však v Praze konaly velké manifestace. Dosud vládnoucí Hodžova 

vláda proto podala demisi a Beneš obratem jmenoval nový úřednický kabinet generála Jana 

Syrového. Beneš zároveň promluvil v rozhlasu, kde se pokoušel uklidnit značně vzrušenou 

atmosféru v zemi. Zároveň však připustil, že ozbrojený konflikt mezi Československem a 

Německem je velice pravděpodobný. Beneš však stále doufal, že se situaci podaří (i za 

cenu ústupků) vyřešit jednáním.113 

Tato vize se však hned následujícího dne stala nereálnou. Poté, co schůzka mezi Hitlerem a 

britským předsedou vlády Chamberlainem skončila bez kompromisu, rozhodl se Beneš 

s opatrným souhlasem západních mocností (a k velké radosti většiny obyvatel Českoslo-

venska) vyhlásit všeobecnou mobilizaci.114 

Následující týden Beneš věnoval opakovaným schůzkám především s britskými a fran-

couzskými diplomaty, které neustále přesvědčoval k tomu, aby jejich země na obranu Čes-

koslovenska začaly podnikat reálné kroky. Dokonce se mohlo zdát, že jeho aktivity byly i 

úspěšně, protože v obou zemích byla vyhlášena částečná (byť jen velmi omezená) mobili-

zace. Beneš se setkal také s se sovětským velvyslancem Alexandorvským, ten však od své 
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vlády neměl žádné informace o tom, jestli se Sovětský svaz na pomoc Československu 

chystá. Přesto byl Beneš přesvědčen (a opakovaně to říkal svým spolupracovníkům), že je 

spokojen, že se v Evropě konečně formuje koalice proti Hitlerovi.115 

V posledních zářijových dnech si však vlády západních zemí začaly uvědomovat, že hroz-

ba války je příliš reálná. Začaly proto opět vyjednávat s Hitlerem, a nakonec dosáhly svo-

lání konference do bavorského Mnichova. Ta se konala 29. září. Českoslovenští zástupci 

k jednání nebyli přizváni, přesto na konferenci bylo rozhodnuto, že Československo musí 

Německu odstoupit rozsáhlá pohraniční území. Beneš se s rozhodnutím seznámil brzy ráno 

30. září. Okamžitě svolal vládu a čelné politické představitele. V tu dobu však již byl zřej-

mě přesvědčen, že vláda musí dohodu přijmout.116 

Když bylo jasné, že Francie ani Velká Británie vojensky na podporu Československa neza-

sáhnou, požádal Beneš zoufale alespoň velvyslance Alexandrovského o sdělení, jak se za-

chová Sovětský svaz. Alexandrovskij však na dotaz neodpověděl. Schůze vlády, která se 

konala kolem poledne, tak byla již de facto formální. Ministři za přítomnosti Beneše i zá-

stupců armády se shodli, že není jiné východisko než dohodu přijmout.117 

Edvard Beneš nejprve uvažoval, že z funkce prezidenta odejde hned 30. září, nakonec však 

abdikaci odložil a chtěl vládnout (alespoň určitou dobu) státu i v nových poměrech. To 

však odmítlo Německo, které kategoricky na Benešově abdikaci trvalo. Prezident tak na-

konec rezignoval 5. října.118 

Následně se Beneš uchýlil na své oblíbené sídlo v Sezimově Ústí. Později vzpomínal, že 

v Československu chtěl přinejmenším oslavit dvacáté výročí vzniku státu. Němečtí politici 

však jeho přítomnost na území státu odmítali a stále tvrději tlačili na to, aby Beneš 

z republiky odcestoval. To se také nakonec stalo 22. října, kdy se svou manželkou odletěl 

do Londýna.119 
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Beneš mnichovské události považoval za obrovskou křivdu. Jednak ho hluboce ranilo, že 

Československo bylo zrazeno Velkou Británií a Francií, které (a Francii především) pova-

žoval za klíčové spojence Československa. A jednak se nemohl smířit s tím, že republika 

pod jeho vedením nabízela Německu i německé menšině stále nové a nové ústupky, a přes-

to mohla být západními mocnostmi označena za viníka konfliktu a agresora.120 

2.5 Edvard Beneš v letech 1939–42 

Po odjezdu z Československa žil Edvard Beneš krátce v Londýně, na začátku roku 1939 

ale přesídlil do Chicaga, kde působil jako profesor na tamní univerzitě. Právě v Chicagu se 

tak Beneš 15. března 1939 dozvěděl o tom, že Čechy a Morava byly okupovány německý-

mi vojsky. V minulých měsících se Beneš příliš politicky neangažoval, brzy po okupaci 

však kontaktoval čelné představitele Velké Británie, Francie, Spojených států i Sovětského 

svazu – jednak kritizoval jejich neaktivitu proti německé rozpínavé politice a jednak upo-

zorňoval na flagrantní porušení mnichovské dohody.121 

Ve Spojených státech nakonec Beneš navzdory předchozím plánům nesetrval ani půl roku. 

Už v červnu odcestoval zpět do Evropy – konkrétně do Francie, kde se pokoušel ustanovit 

exilové orgány Československé republiky. Francouzské vedení v čele s premiérem Dala-

dierem tomu však nebylo příliš nakloněno. Prvním z Benešových diplomatických úspěchů 

tak například byl francouzský souhlas s vytvořením československé vojenské jednotky ve 

Francii z října 1939.122 

Podobně jako za první světové války Beneš prosadil ustavení Československého národního 

výboru, který měl hájit zájmy Čechů a Slováků žijících v zahraničí. Ustaven byl v Paříží 

v listopadu 1939. Francie ani Velká Británie jej však na počátku války odmítly uznat. 

Francouzský premiér Daladier dokonce odmítl Edvarda Beneše přijmout.123 

Ke změně nakonec došlo až po porážce Francie německými vojsky. V červnu 1940 národní 
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výbor přesídlil do Velké Británie. Tamní vláda nakonec ho nakonec v červenci uznala za 

prozatímní československou vládu v zahraničí (jednalo se však o prozatímní uznání, di-

plomatická pozice Edvarda Beneše tak i nadále zůstávala poněkud oslabená). Beneš 

nicméně od července 1940 užíval titul prozatímní prezident. V jednom z rozhlasových pro-

jevů pronesených prostřednictvím BBC také oznámil, že Československý národní výbor 

navazuje na politické uspořádání předmnichovské republiky.124 

Dlouho trvalo také, než se Edvardu Benešovi podařilo prosadit britskou garanci českoslo-

venských předmnichovských hranic. Beneš opět vycházel z představy, že bude nutné vy-

tvořit silné vojsko v zahraničí, které spojencům pomůže vyhrát válku. Beneš proto neustále 

apeloval na Čechy žijící v zahraničí, aby do se do boje proti nacistům zapojovali a česko-

slovenské vojáky taky pravidelně navštěvoval.125 

Po německém útoku na Sovětský svaz se navíc opět zlepšila diplomatická situace Benešem 

vedeného exilu v Londýně. Velká Británie totiž 18. července 1941 uznala londýnskou exi-

lovou vládu za oficiální československou vládu v zahraničí. Téhož dne ke stejnému kroku 

přistoupil také Sovětský svaz a brzy poté také Spojené státy americké.126 

Poté co se druhá světová válka v Evropě rozhořela naplno, začal Edvard Beneš plánovat, 

jak by bylo ideální po válce uspořádat poměry ve střední Evropě. Už od roku 1940 napří-

klad zvažoval, jaké postavení by v Československu po porážce Německa měla mít němec-

ká menšina. Beneš nejprve předpokládal, že ze země bude odsunuta pouze část Němců, 

kteří se během mnichovské krize a po ní nejvíce provinili. Předpokládal také, že republika 

nebude obnovena ve svých předmnichovských hranicích, ale že část území, kde Němci 

mají výraznou převahu bude odstoupena Německu.127 

Názor nakonec Beneš změnil především kvůli dvěma věcem – jednak proti pouze částeč-

nému odsunu velmi zásadně vystupoval domácí odboj a jednak Beneš soucit s Němci ztra-

til poté, co se dozvěděl, jak bezohledně v protektorátu postupuje zastupující říšský protek-

tor Heydrich. Nejpozději od podzimu 1941 tak Edvard Beneš prosazoval obnovení Česko-
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slovenska v předmnichovských hranicích.128 

V roce 1942 Edvard Beneš dosáhl ještě na další významný diplomatický úspěch. Částečně 

i v důsledku lidických událostí a brutálního teroru v protektorátu nejprve Velká Británie (v 

srpnu 1942) a poté i Francie (v září 1942) odvolaly svůj podpis pod mnichovskou doho-

du.129 

2.6 Edvard Beneš v roce 1943 

Nejdůležitější událostí roku 1943, kterou se podrobně zabývám také v této diplomové prá-

ci, je vyjednávání o poválečném vztahu mezi Československem a Sovětským svazem. Ještě 

před podepsáním spojenecké smlouvy mezi těmito dvěma státy však Edvard Beneš absol-

voval oficiální návštěvu ve Spojených státech a v Kanadě. Také s tamními politiky vyjed-

nával především o garancích předmnichovských hranic a sondoval také názory amerických 

a kanadských představitelů na chystaný odsun Němců.130 

V roce 1943 už bylo velmi pravděpodobné, že to bude Sovětský svaz, který osvobodí při-

nejmenším velkou část Československa. Londýnská exilová reprezentace proto měla emi-

nentní zájem o to, aby republika po válce se Sovětským svazem dobře vycházela. Už bě-

hem léta proto začala vyjednávání o podpisu smlouvy o vzájemné pomoci. Například 

v červnu se Edvard Beneš setkal se sovětským ministrem zahraničí Molotovem, aby s ním 

dokument předjednal.131 

S Molotovem se pak Beneš sešel také v předvečer podepsání smlouvy, tedy 11. prosince 

1943. Zcela zásadní pro něj bylo, aby Moskva souhlasila s formulací, že se zavazuje po 

válce nezasahovat do vnitřních záležitostí Československa. Výměnou za to byl Beneš 

ochoten k řadě ústupků, například Molotovovi naznačil, že londýnský exil netrvá na tom, 

aby i po válce byla součástí republiky Podkarpatská Rus.132 
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K samotnému podpisu smlouvy (za Československo ji formálně za Benešovy přítomnosti 

podepsal Zdeněk Fierlinger) došlo 12. prosince. Od roku 1943 tak byla do značné míry 

narušena československá předválečná orientace na západní mocnosti. Hlavním spojencem 

se nově stal právě Sovětský svaz. Je však nutné říci, že Edvardu Benešovi to kvůli zradě 

Francie a Velké Británie při mnichovských událostech nijak zvlášť nevadilo. Předpokládal, 

že Sovětský svaz bude ideálním odbytištěm pro československý průmysl a zároveň uvěřil 

Stalinovu slibu, že Sověti nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí Československa.133 

Edvard Beneš byl v roce 1943 podle svých vzpomínek přesvědčen, že Sovětský svaz bude 

po válce usilovat o spolupráci také se západoevropskými zeměmi. Proto také opakovaně 

hovořil o Československu jako o mostě mezi západem a východem. Zastával se také sovět-

ské formy socialismu, předpokládal, že po válce dojde k jeho částečné demokratizaci. 

S předválečnými čistkami a terorem však rozhodně nesouhlasil.134 

Před cestou do Moskvy Edvard Beneš také naplánoval sérii jednání s představiteli tamního 

československého odboje. Ten kvůli válečné roli Sovětského svazu nabíral na důležitosti a 

bylo jasné, že jeho představitelé (většinou komunisté) budou v poválečném Českosloven-

sku hrát značnou roli. Edvard Beneš byl při těchto jednáních až překvapivě vstřícný, bez 

výhrad například souhlasil s tím, že komunisté získají po válce ministerstva vnitra a obrany 

či s tím, že v republice se po osvobození budou ustavovat nové správní orgány – takzvané 

národní výbory. Výměnou za tyto ústupky Beneš po zástupcích východního odboje poža-

doval prakticky pouze verbální ujištění, že nebudou podnikat žádné kroky, které by vedly 

k bolševizaci Československa.135 

2.7 Edvard Beneš v letech 1944–47 

O poctivosti sovětských slibů však Edvard Beneš začal pochybovat hned v roce 1944. 

Přestože se Sovětský svaz během moskevských jednání zavázal, že Československo bude 

obnoveno v předmnichovských hranicích, chovali se sovětští vojáci na osvobozeném úze-

mí Podkarpatské Rusi jako dobyvatelé. Odmítli respektovat autoritu československé vládní 

delegace, a nakonec ji z území jednostranně vykázali. Beneš byl tímto jednáním zaskočen 
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a začal pochybovat, do jaké míry mysleli sovětští politici vážně slib, že po válce nebudou 

zasahovat do vnitřních záležitostí osvobozené republiky.136 

Až téměř do konce druhé světové války plnil Beneš roli exilového prezidenta v Londýně. 

Ve druhé polovině roku 1944 už tam odbojoví představitelé podnikali zcela reálné kroky 

k obnovení života v osvobozené zemi. Na začátku srpna třeba Edvard Beneš vyhlásil ús-

tavní dekret, kterým stanovil, že po osvobození budou na území Československa platit zá-

kony, které byly v platnosti 28. září 1938, všechny předpisy přijaté později platit přesta-

nou.137 

V hlavním městě Velké Británie nakonec Edvard Beneš setrval do poloviny března 1945. 

Už před tím totiž bylo rozhodnuto, že do republiky se on i vláda vrátí přes Sovětský svaz, 

který měl na osvobození Československa nejvýznamnější vliv. Hned poté, co Beneš do 

Moskvy dorazil, začala vyjednávání mezi východním a západním odbojem o nové vládě. 

Komunisté byli na tato jednání velmi dobře připraveni, naopak zástupci londýnského exilu 

jejich agresivní postup moc neočekávali. Komunisté tak prosadili, aby se premiérem stal 

předválečný velvyslanec v Sovětském svazu sociální demokrat Zdeněk Fierlinger. Komu-

nisté v novém kabinetu měli osm rezortů, mezi nimiž byla i klíčová ministerstva vnitra, 

informací či zemědělství.138  

Beneš sice projevoval obavy, že vliv komunistů na vládu je příliš silný, zároveň však oče-

kával, že komunisté budou v řádu několika měsíců vlivem domácího veřejného mínění 

nuceni některé z vládních postů opustit. Benešovi naopak nevadilo, že po válce měly být 

v českých zemích obnoveny pouze čtyři strany (komunisté, sociální demokraté, národní 

socialisté a lidovci), byl totiž odpůrcem prvorepublikového roztříštěného politického sys-

tému.139 

Fierlingerova vláda se nakonec moci ujala po svém (a Benešově) příjezdu do Košic 4. 

dubna 1945. Téhož dne prezident Beneš přijal rezignaci exilové Šrámkovy vlády. Následu-

jícího dne vláda představila svůj politický program, který počítal s výraznými levicovými 
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reformami – například s rozsáhlým znárodňováním.140 

Edvard Beneš se do republiky vrátil 16. května. Přivítání v hlavním městě bylo triumfální, 

exilového prezidenta vítaly stovky tisíc lidí. Ve funkci byl Beneš Prozatímním národním 

shromážděním jednomyslně potvrzen 28. října 1945.141 

Benešovi ještě krátce po válce zůstala pravomoc vydávat prezidentské dekrety. Této mož-

nosti relativně často využíval. Vyhlásil například dekrety o potrestání válečných zločinců, 

o ustavení soustavy Národních soudů či o odebrání majetku Němcům, Maďarům a kolabo-

rantům. Velmi zásadní však také byly dekrety, které Edvard Beneš podepsal 24. října 1945. 

Znárodnil jimi všechny doly, pojišťovny, banky a jiné podniky, ve kterých bylo zaměstná-

no více než 500 lidí. Veřejností byly tyto změny přijímány velice pozitivně.142 

Sám Edvard Beneš hovořil o režimu takzvané třetí republiky jako o socialisující demokra-

cii, která předpokládala naprostý respekt k individuálnímu vlastnictví, ale zároveň měla 

omezovat nepřiměřené zisky kapitalistického podnikání.143 

Už během roku 1946 se Edvard Beneš obával přílišného vlivu komunistů na poválečnou 

republiku, vliv KSČ se snažil mírnit alespoň v rámci svých pravomocí například při jme-

nování generálů nebo vysokých úředníků. Beneše zároveň nemile překvapily výsledky 

voleb v květnu 1946. Právě od voleb prezident očekával oslabení komunistů a tím pádem 

jejich odchod z některých klíčových funkcí. Kvůli výsledkům hlasování ale Benešovi ne-

zbylo nic jiného než jmenovat premiérem Klementa Gottwalda. Krátce po volbách byl Be-

neš opět zvolen československým prezidentem.144 

Už během druhé světové války Edvard Beneš předpokládal, že i po osvobození bude Čes-

koslovensko i nadále spolupracovat i se západními mocnostmi. Beneš se tak v letech 1946 

a 1947 účastnil jednání o přistoupení republiky k takzvanému Marshallovu plánu, které 

bezvýhradně podporoval. Vláda však nakonec (v podstatě na rozkaz Sovětského svazu) 
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k plánu nepřistoupila. Stejně tak Beneš jezdil do Francie jednat s tamními politiky o podpi-

su nové československo-francouzské smlouvy. Jednání se však vlekla (i kvůli zdržovací 

taktice ze strany vlády) a k podpisu žádného zásadního dokumentu tak nakonec nedošlo.145 

Nejpozději od podzimu 1947 už bylo Edvardu Benešovi jasné, že vztah se Sovětským sva-

zem se vyvíjí úplně jinak, než předpokládal. Vadily mu navíc i postoje politiků demokra-

tických stran, kteří byli vůči agresivním komunistům víceméně pasivní. Stále více unavený 

Beneš už neměl sílu (ani pravomoci) na to, aby se stále silnějším vlivem komunistů efek-

tivně bojoval.146 

2.8 Edvard Beneš v roce 1948 

U Beneše nicméně přetrvával optimismus. Navzdory sílícímu vlivu Sovětského svazu 

v Československu se ještě na počátku roku 1948 domníval, že demokracii v zemi je možné 

uhájit.147 

Před zahájením únorového puče byl Beneš k situaci ve vládě spíše pasivní. Pravděpodobně 

se domníval, že spor ohledně jmenování velitelů Sboru národní bezpečnosti není natolik 

závažný, že by mohl vyvolat zásadnější vládní krizi nebo dokonce státní převrat. Do poli-

tického dění vstoupil Beneš až 18. února, kdy mu ministři Zenkl a Ripka oznámili, že 

všichni zástupci takzvaných demokratických stran ve vládě podají demisi. Dodnes není 

jasné, jaký měl Beneš na tento krok názor. Podle některých zdrojů jej podporoval, podle 

jiných vyjadřoval obavy. Jisté však je, že v samotném počátku únorového převratu viděl 

jako jediné možné řešení pokračování koaliční vlády všech stran Národní fronty.148 

Benešovým zásadním omylem bylo, že minimálně během první poloviny převratu předpo-

kládal, že krize bude řešena výhradně běžnými demokratickými mechanismy. Hlasu ulice a 

masovým shromážděním tak zprvu nepřikládal na rozdíl od komunistů zásadnější pozor-

nost. Beneš také kalkuloval s tím, že celou krizi bude možné (pokud to nepůjde jinak) vy-

řešit velice snadno – a sice nepřijetím demise ministrů demokratických stran. Takový po-
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stup ústava Benešovi umožňovala.149 

Vedení komunistické strany však de facto od začátku krize na prezidenta naléhalo, aby 

přistoupil na její variantu řešení. KSČ trvala na tom, aby Beneš demise přijal a do uvolně-

ných rezortů jmenoval ministry, které mu navrhne sám Gottwald. Tuto alternativu ale Be-

neš zprvu odmítal a trval na tom, že k případné rekonstrukci Gottwaldova kabinetu může 

dojít jedině po debatách představitelů všech stran Národní fronty.150 

21. února odjel Beneš do Lán. I tam za ním však pronikaly zprávy o masivních demonstra-

cích, které se konaly v Praze i v dalších městech. Zároveň si uvědomoval, že národní socia-

listé, lidovci a slovenští demokraté nejsou schopni k žádným reálným krokům, kterými by 

své výhrady vůči komunistům reálně podpořili. Během víkendu tak Beneš dospěl k závěru, 

že demisi odstoupivších ministrů přijme. Oznámil to mimo jiné sociálně demokratickému 

ministrovi Bohumilu Laušmanovi. Beneš se možná obával také vojenského zásahu Rudé 

armády, jejíž ozbrojenou akcí mu údajně vyhrožoval Klement Gottwald.151 

Po návratu do Prahy však Beneš 23. února opět obrátil a začal zastávat názor, že demisi 

nepřijme, dokud komunisté nezačnou vládní krizi řešit ústavní cestou. Prezidenta k této 

změně názoru přimělo pravděpodobně několik věcí – jednak šlo o arogantní a ultimativní 

jednání Gottwalda a dalších komunistů vůči jemu samému, roli zcela nepochybně hrál také 

fakt, že Beneš se po návratu z Lán seznámil s nezákonnostmi, k nimž v Praze docházelo – 

toto násilí Beneš přijetím demise odmítal legitimizovat. Beneš 23. února dokonce Gottwal-

da přímo požádal, aby policie a Státní bezpečnost přestaly například zatýkat představitele 

národně socialistické a lidové strany a aby neobsazovaly jejich sekretariáty a ministerstva. 

Gottwald to sice slíbil, pro splnění slibu ale neučinil nic.152 

Další skutečností, která Edvarda Beneše hluboce zasáhla, byl úspěch generální stávky, kte-

rá se konala po poledni 24. února. Beneše zaskočilo nejen, že se do ní zapojilo obrovské 

množství dělníků i dalších zaměstnanců, ale také to, že stávkovali také pracovníci jeho 
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prezidentské kanceláře či nestranický ministr zahraničí Jan Masaryk.153 

V této době už byl Beneš de facto jediným činitelem na politické scéně, který mohl bránit 

komunistům v převzetí moci. 24. února již byla činnost demokratických stran v podstatě 

absolutně paralyzována. Beneš však i nadále odolával. Ještě 25. února ráno premiéru Got-

twaldovi řekl, že trvá na zastavení bezpráví a na tom, aby nová vláda vyšla z vůle Národ-

ního shromáždění. Zároveň ale připustil, že raději odstoupí, než aby legitimizoval nástup 

komunistů k moci. To si však Gottwald nepřál, stál o to, aby Beneš zůstal v úřadě – puč by 

tak totiž v očích zahraniční veřejnosti alespoň částečně působil jako standardní politická 

změna. Jednání nakonec skončilo dohodou, že Beneš do večera Gottwaldovy návrhy pro-

myslí a poté oznámí svůj další postup.154 

Co Beneš během 25. února přesně dělal a co mělo na jeho rozhodnutí největší vliv, není 

dodnes zcela zřejmé. Známé však je, že prezident nakonec demisi 12 ministrů 

z demokratických stran přijal a zároveň Gottwaldovi oznámil, že místo nich jmenuje poli-

tiky, které mu sám předseda komunistické strany navrhne (jednalo se sice o členy demo-

kratických stran, fakticky však šlo o komunisty).155 

Jako nejčastější důvody, proč se Beneš nakonec komunistickému nátlaku podvolil, patří 

jeho obava z občanské války nebo dokonce vojenského zásahu Sovětského svazu. Beneš si 

také 25. února již plně uvědomoval, že je de facto jediným politikem, který proti komunis-

tickému tlaku hájí demokratické principy a na takto zásadní střet již nemocný prezident 

neměl sílu. Alespoň částečným pozitivem nové vlády pro Beneše bylo, že jejími členy zů-

stal Jan Masaryk (který za nejasných okolností zemřel na počátku března) a Vavro Šrobár 

(který však byl již velmi nemocný a podle některých zdrojů i senilní).156 

Po dokonání převratu Beneš (navzdory svým předchozím proklamacím) zůstal preziden-

tem. Přestěhoval se však do Sezimova Ústí, které už prakticky neopouštěl. Komunistům 

taková situace nevadila – Beneš de facto do jejich politiky nezasahoval a zároveň zůstával 
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ve funkci, což byla vzhledem k jeho značné popularitě mezi obyvatelstvem výhoda.157 

Relativně klidný vztah mezi Benešem a komunisty však vydržel jenom v březnu a v dubnu 

1948. Když se Beneš seznámil s textem chystané nové ústavy, rozhodl se abdikovat. Vadi-

lo mu, že nová ústava podle něj měla omezovat občanská práva. 4. května za Benešem do 

Sezimova Ústí přijel premiér Gottwald. Přesný obsah jejich schůzky není znám. Gottwald 

však během ní získal prakticky vše, co požadoval. Jednak Beneše přiměl k tomu, aby abdi-

koval až po volbách, které se měly konat 30. května, zároveň Beneš souhlasil s tím, že ofi-

ciálně odstoupí ze zdravotních důvodů, i když před tím chtěl v abdikační listině národu 

sdělit, že nesouhlasí s komunistickou mocí.158 

Beneš se následně zachoval přesně dle dohody, abdikaci oficiálně oznámil týden po vol-

bách – 7. června 1948. V abdikační listině bylo uvedeno, že z funkce odchází ze zdravot-

ních důvodů.159 

Po abdikaci Beneš zcela odešel z veřejného života. Pobýval ve své vile v Sezimově Ústí, 

kde se příležitostně setkával se svými přáteli nebo bývalými kolegy. Jeho zdravotní stav se 

však prudce zhoršoval. Zásadní zhoršení nastalo po dvou záchvatech mrtvice ve druhé po-

lovině srpna. Po nich již Beneš zůstal ve vážném stavu upoután na lůžko a 3. září 1948 

zemřel.160 

Benešův pohřeb konal 8. září. Stal se celonárodní manifestací vyjadřující odpor vůči po-

únorové politice. V ulicích hlavního města se sešly desítky tisíc lidí. 79 z nich bylo zadrže-

no a část z nich byla následně odsouzena k trestům odnětí svobody.161 
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3 Československá média po roce 1948 

3.1 Československá média v letech 1945–48 

Pro pochopení mediálního systému, který v Československu fungoval de facto až do roku 

1990, je zásadní seznámit se se změnami, které v mediální sféře nastaly po druhé světové 

válce. 

Zásadní změnou, která začala platit již během května 1945, byla skutečnost, že noviny (ani 

jiná média) v následujících dekádách neměly sloužit ke generování zisku, což v podstatě 

znamenalo, že nemohly být v soukromých rukou. Nově měly sdělovací prostředky sloužit 

výhradně národním zájmům.162 

Periodický tisk po druhé světové válce směly vydávat pouze povolené organizace a poli-

tické strany (v českých zemích komunisté, sociální demokraté, lidovci a národní socialis-

té). Tiskové orgány národních socialistů a lidovců však musely nuceně změnit název. Vy-

cházely totiž také během nacistické okupace. Změnou názvu se tak měly od minulé éry 

formálně distancovat. List strany lidové se nově jmenoval Lidová demokracie (dříve Lido-

vé listy), noviny strany národně socialistické dostaly název Svobodné slovo (dříve České 

slovo) Periodika ostatních zrušených politických sil (například Venkov, Večer nebo Ná-

rodní politika) byla zastavena.163  

Kromě politických subjektů směly periodika i dál vydávat rovněž organizace, které byly 

součástí nově vzniklé Národní fronty, přičemž platilo, že každá organizace mohla vydávat 

maximálně jeden celostátní deník. V Československu tak po druhé světové válce vycházelo 

také například Národní osvobození (vydávané Československou obcí legionářskou), deník 

Práce (vydávaný Revolučním odborovým hnutím), Mladá fronta (vydávaná Svazem české 

mládeže) a celá řada dalších. Kromě toho vznikala také různá regionální média.164 

Jak jsem již naznačil výše – média byla hned od května 1945 pod státní správou. Tuto 

správu institucionálně zaštiťovalo nově vzniklé ministerstvo informací. V jeho čele byl 

v éře takzvané třetí republiky ministr Václav Kopecký (mimo jiné člen vedení komunistic-
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ké strany). Nutno však podotknout, že až do únorového převratu KSČ legislativními pro-

středky mediální organizace nijak neregulovala. Neexistovala tedy de facto ani žádná for-

ma cenzury. Kopecký deklaroval, že ministerstvo pouze usměrňovalo tematickou agendu, 

když dávalo tisku instrukce, o čem se má nebo nemá psát z hlediska vyšších státních zájmů, 

ale nestanovovalo, jak se má psát.165 

Minimálně jeden prostředek, kterým již v éře mezi lety 1945-1948 mohlo ministerstvo 

informací tisk omezovat, však existoval. V poválečné republice (a tento stav přetrval dlou-

ho po nástupu komunistů k moci) byl totiž značný nedostatek papíru. Tisku papír přidělo-

valo právě ministerstvo informací, přičemž platilo pravidlo, že periodika si ho nemohla 

sama obstarávat jinde.166 

Bezprostředně po druhé světové válce bylo také třeba vyřešit otázku, kdo v nově konstruo-

vaných médiích bude (nebude) moci pracovat. I na novináře se přirozeně vztahovaly retri-

buční dekrety. Ti, kteří patřili k předním kolaborantům, tak byli postaveni před takzvané 

národní soudy.167 

Kromě toho už v květnu 1945 Konference zástupců tisku při České národní radě rozhodla 

o ustavení takzvané očistné komise. Ta zkoumala válečnou publikační činnost tehdy čin-

ných redaktorů a byla oprávněna udělovat tři základní typy sankcí – doživotní zákaz publi-

kační činnosti (za nejtěžší prohřešky), dočasný zákaz publikační činnosti (zpravidla 3-18 

měsíců) nebo finanční postih.168  

Pro účely této diplomové práce však za zásadní považuji jinou záležitost týkající se perso-

nální otázky v poválečných médiích. V květnu 1947 totiž Národní shromáždění schválilo 

zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů. Tento zákon především nařizoval po-

vinné členství novinářů ve Svazu českých novinářů nebo ve Zväzu slovenských novinárů. 

Pokud osoba členem zmíněných svazů nebyla, nemohla publikovat své texty 

v periodickém tisku. Ještě doplním, že za redaktora nový zákon považoval osobu starší 21 
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let, která byla bezúhonná a minimálně šest měsíců plnila funkci takzvaného redakčního 

čekatele. Výše uvedený zákon – jak popíši později – po únorovém převratu pro personální 

očistu v mediální sféře zneužila komunistická strana.169 

Závěrem této podkapitoly bych ještě rád alespoň nastínil, jak po výše provedených změ-

nách vypadala mediální realita v tehdejším Československu. Navzdory vzniku takzvané 

Národní fronty zejména listy jednotlivých politických stran tvrdě hájily jejich politickou 

linii. Součástí toho byla i velmi častá kritika jiných tehdejších stran a politiků.170 

Kromě tištěných médií v roce 1945 v Československu pochopitelně vysílal také Českoslo-

venských rozhlas a fungovala Československá tisková kancelář. Zejména v rozhlase získali 

komunisté bezprostředně po válce poměrně výrazný vliv, který ještě před únorovým pře-

vratem zneužívali k šíření svých názorů.171 

3.2 Československá média v letech 1948–49 

Zcela zásadní změny, které tuzemský mediální prostor ovlivnily na následujících čtyřicet 

let, nastaly v relativně krátkém období během únorového převratu v roce 1948.  

Už během únorových dnů probíhaly velmi ostré spory v periodicích, která nebyla napojena 

na komunistickou stranu. Ve většině vydavatelství byla totiž velice silná pozice Revoluč-

ního odborového hnutí. Jeho členové se odmítali podílet na vydávání části tiskovin přede-

vším lidové a národně socialistické strany. Například papírny ve Větřní od 24. února odmí-

taly některým nekomunistickým listům poskytovat papír.172 

Do vedení velkých redakcí se také už během únorového převratu prosazovali komunisté. 

Stalo se to například ve Svobodném slově. Z pozice šéfredaktora tam byl už 24. února se-

sazen Ivan Herben. Následujícího dne se list přihlásil k obrozené Národní frontě.173 24. 

února vznikl akční výbor také v tisku lidové strany. Prokomunisticky orientovaní funkcio-

                                                           
169 Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 

2003. s. 383-384. 

 
170 BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945-1948. In: KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, PRÁ-

ZOVÁ, Irena a VYKOUKAL, Jiří. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 

141. 

 
171 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 122-123. 

 
172 BEDNAŘÍK, Petr a CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. Sborník 

Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4. s. 53. 

 
173 Tamtéž. 



 

 

47 

náři tak ovládli také vedení Lidové demokracie.174  

Jak jsem již naznačil výše, prakticky okamžitě po únorovém převratu bylo zneužito toho, 

že všichni žurnalisté museli být členy českého nebo slovenského novinářského svazu. Ve 

Svazu českých novinářů byl už 25. února ustanoven akční výbor, který bezprostředně poté 

ze svazu vyloučil 80 předních novinářů, kteří psali pro nekomunistické listy a většina 

z nich komunistickou politiku v minulosti kritizovala. Zmínění žurnalisté tak ztratili legální 

možnost publikovat. Mezi vyloučenými byli například Ferdinand Peroutka, Ivan Herben či 

Pavel Tigrid.175  

Za doplnění také stojí, že akční výbor Svazu českých novinářů vypracoval nové Ideové 

směrnice českého novináře. Dokument definoval, jaké zásady by čeští žurnalisté v novém 

režimu měli dodržovat. Novináři měli být ve smyslu leninské teze o funkcích tisku učiteli a 

vychovateli národa, podnětnými činiteli veřejného života a organizátory tvůrčích sil náro-

da. Tyto teze byly následně potvrzeny a manifestačně schváleny na sjezdu českosloven-

ských novinářů, který se za účasti politických elit konal 24. října 1948.176 

V polovině března pak Gottwaldova vláda uložila ministerstvu informací, aby co nejdříve 

provedlo kontrolu všech vydávaných periodik a rozhodlo o tom, která z nich publikují – 

slovy obrozené Národní fronty – protistátní obsah. Zastavena byla především část periodik 

navázaných na národně socialistickou a lidovou stranu. Konkrétně šlo například o listy 

Obzory, Listy nebo Vývoj. Do konce roku 1948 bylo zakázáno vydávat celkem 350 růz-

ných titulů.177 

Další významnou regulací pak byl zákon z května 1948, kterým byly znárodněny všechny 

firmy, které se zabývaly tiskem periodik.178 9. května 1948 pak Národní shromáždění přija-

lo novou ústavu. Ta formálně zachovávala právo na svobodu slova i projevu. Doslova v ní 

bylo uvedeno, že svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno podrobovat tisk 
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předběžné cenzuře. Už v době schválení nové ústavy však bylo zřejmé, že se jedná o ví-

ceméně formální frázi, jež v praxi nebyla uplatňována.179 

Přestože státní moc i po únoru proklamovala, že československá média nejsou cenzurová-

na, situace byla jiná. Cenzuru v praxi provádělo kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ, 

jehož součástí byl tiskový a vydavatelský odbor. Ten dával redakcím pokyny, o čem mají 

psát a jakým způsobem texty formulovat, přičemž za obsah listu byli vždy odpovědní šéf-

redaktoři. Bylo proto v jejich zájmu, aby se v periodicích neobjevovaly nevhodné informa-

ce, jelikož by za to právě oni byli postihováni. Faktem však je, že formální cenzurní orgán 

bezprostředně po únorovém převratu nevznikl.180 

Závěrem této kapitoly lze ještě konstatovat, že podobné změny jako v periodickém tisku 

nastaly po únoru také v Československém rozhlase a v Československé tiskové kanceláři. 

V obou institucích byly rovněž ustaveny akční výbory a nepohodlní zaměstnanci byli pro-

puštěni. V dubnu 1948 navíc Národní shromáždění rozhodlo o zestátnění Československé-

ho rozhlasu – ten byl nově organizačně podřízen ministerstvu informací.181 

3.3 Československá média v letech 1950–59 

Hned na počátku padesátých let došlo ke zpřísnění neformální cenzurní praxe. V každém 

periodiku byli vybráni jeden až dva prověření redaktoři, kteří měli za úkol kontrolovat, 

jestli se v aktuálním vydání listu neobjevují nežádoucí informace. Tito redaktoři byli stále 

podřízeni pouze strukturám komunistické strany. V případě pochybností mohli zasáhnout 

do vedení redakce, jak jsem popsal výše. Nejednalo se tedy o oficiální cenzurní procedu-

ru.182 

Specializovaná státní instituce, jejímž úkolem bylo kontrolovat mediální obsahy vznikla až 

v dubnu 1953 pod názvem Hlavní správa tiskového dohledu. Podřízena byla ministerstvu 

vnitra. Prováděla takzvanou předběžnou cenzuru. V praxi to vypadalo tak, že v každé re-
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dakci působil pracovník, který kontroloval takzvané obtahy (tedy návrhy toho, jak by list 

po vytištění mohl vypadat). Cenzor měl právo měnit obsah textů nebo rozhodnout o tom, 

že daný text nebude do vydání zařazen. Dokud pracovník Hlavní správy tiskového dohledu 

nedal na obtah razítko, nebylo možné jej tisknout. Podobná praxe (předběžná kontrola) 

fungovala také v rozhlase a později v televizi. Je však důležité zmínit, že existence Správy 

nebyla oficiálně přiznaná.183 

Na počátku padesátých let byly také dokončeny legislativní změny započaté po únorovém 

převratu. V prosinci 1950 byl schválen nový tiskový zákon, který definitivně zakázal vy-

dávání periodik jako výdělečnou činnost. Zákon taky rušil zbytky rakousko-uherské legis-

lativy, které dosud zůstávaly součástí československého právního pořádku.184 

V roce 1958 byl zároveň novelizován zákon o Svazu československých novinářů. Nově 

bylo zrušeno povinné členství v této organizaci. Svaz novinářů se tedy nově stal organiza-

cí, jejímiž členy se žurnalisté mohli stát dobrovolně.185 

V padesátých letech byly také zacelovány mezery na mediálním trhu vzniklé předchozím 

zákazem části periodik vydávaných lidovou, národně socialistickou a demokratickou stra-

nou. Vznikaly jednak takzvané závodní časopisy, jejichž vydávání zaštiťovali funkcionáři 

ROH a KSČ v jednotlivých závodech, a nebo takzvané vesnické noviny, které vydávaly 

okresní národní výbory (úkolem těchto periodik bylo propagovat průmysl ve městech a 

vznikající jednotná zemědělská družstva na vesnicích). Zejména závodní listy však často 

měly málo autorů a jejich kvalita tak nebyla dobrá.186 

Vznikala i nová celostátní média, například Zemědělské noviny (v roce 1952), Českoslo-

venský sport (1953), Mladý technik (1957) či první poválečný večerník Večerní Praha 

(1955).187 

Důležitým faktorem pro další rozvoj především trhu s tiskem byl také vznik Poštovní no-
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vinové služby, která byla zřízena v červenci 1953. Jednalo se o jedinou instituci, která od 

té doby byla na území státu oprávněna rozšiřovat periodický tisk.188 

I během padesátých let v Československu přirozeně dál působil Československý rozhlas a 

Československá tisková kancelář. 1. května 1953 pak na území Československa začalo 

také pokusné televizní vyslání. Pravidelné vysílání pak začalo 25. února 1954.189 

3.4 Československá média v letech 1960–69 

Hned na počátku 60. let prošla československá mediální sféra několika poměrně zásadními 

proměnami. V první řadě v roce 1960 začala platit nová ústava, v níž byla svoboda slova 

zakotvena následujícím způsobem: V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům 

zaručena svoboda projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda slo-

va a tisku. Těchto svobod občané užívají jak v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčí-

ho úsilí, tak k uplatňování své aktivní účasti na správě státu a na hospodářské a kulturní 

výstavbě země.190 

Po vydání výše citované ústavy došlo také ke změně územního uspořádání státu. Vznikly 

nové kraje a v každém kraji byl nově založen jeden deník (ve Středočeském kraji například 

Svoboda, v Jihočeském kraji Pravda, v Severomoravském kraji Nová svoboda,…).191 

Vedení vládnoucí komunistické strany mělo na počátku šedesátých let i nadále monopol na 

šíření informací prakticky ve všech médiích. V roce 1963 se úlohou sdělovacích prostřed-

ků zabýval také ústřední výbor KSČ, který dospěl k názoru, že média musí především ob-

čanům vysvětlovat stranickou politiku. KSČ proto prosazovala, aby ve vedení redakcí bylo 

pokud možno co nejvíc lidí politicky napojených právě na komunistickou stranu.192 

Velmi kritické bylo vedení KSČ taky k takzvaným kulturním časopisům. Komunisté se 
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domnívali, že v nich na počátku šedesátých let začalo objevovat velké množství textů, kte-

ré odporovaly oficiální stranické politice. Kritizováno bylo například časté připomínání 

kultu osobnosti nebo to, že se v denících často objevovala kritika společenských problé-

mů.193  

Výše uvedené premisy podporoval také Svaz novinářů, jehož tajemník Adolf Hradecký 

ještě v červnu 1966 po sjezdu KSČ kritizoval část svých kolegů za oportunismus a přehna-

nou kritiku socialismu.194 

Jak ovšem z výše uvedeného vyplývá, v šedesátých letech (zejména po roce 1965) mnohá 

média navzdory státním regulacím zkrátka odmítala referovat pouze v mantinelech při-

pouštěných státní moci. Za nejotevřeněji píšící periodika jsou považovány například Lite-

rární noviny nebo Tvář (ta například běžně vystupovala proti dogmatismu 50. let, a proto 

také byla v roce 1965 zastavena, její vydávání pak bylo krátce obnoveno v až v letech 

1968-69).195 

V říjnu 1966 byl schválen nový tiskový zákon. Ten nově definoval, že úlohou českoslo-

venských médií je prosazovat zájmy socialistické společnosti a všestranně napomáhat 

k uskutečňování jejích cílů, spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů 

v duchu zásad ústavy a idejí politiky Komunistické strany Československa jako vedoucí síly 

ve státě a společnosti.196 

Nový tiskový zákony také měnil formu cenzury. Dosud fungující Hlavní správa tiskového 

dohledu byla přejmenována na Ústřední publikační správu. Její existence navíc byla ofici-

álně přiznána. Nový orgán navíc přišel o pravomoc zakazovat publikaci politicky oriento-

vaných textů – na takovéto materiály mohla pouze upozorňovat a případné spory byly ná-

sledně řešeny soudní cestou. Ústřední publikační správa však u novinářů měla minimální 

autoritu. Část žurnalistů a šéfredaktorů ji dokonce v roce 1967 a hlavně v roce 1968 zcela 

                                                           

 
193 Tamtéž. 

 
194 KÖPPLOVÁ, Barbara a WOLÁK, Radim (ed.). Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Ra-

dioservis, 2008. s. 33. 

 
195 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnos-

ti. Praha: Grada, 2011. s. 306.   

 
196 Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 

2003. s. 405. 



 

 

52 

ignorovala.197 

Zcela zásadním a dnes již legendárním projevem odporu proti státní moci se pak stal Sjezd 

československých spisovatelů, na kterém řada autorů vystoupila se zcela otevřenou kriti-

kou režimu. Byli mezi nimi například Pavel Kohout, Milan Kundera nebo Václav Havel. 

Ludvík Vaculík dokonce na sjezdu otevřeně řekl, že v Československu žádná svoboda mé-

dií není. Vaculík a někteří jeho kolegové byli následně vyloučeni z KSČ a Svaz českoslo-

venských spisovatelů dále nemohl vydávat Literární noviny (byly převedeny pod minister-

stvo kultury).198 

Faktem zůstává, že uvolňování mediální oblasti bylo ve druhé polovině šedesátých let pou-

ze otázkou konkrétních médií a jejich vedení. Ze strany státní moci se o zmírnění tlaku dá 

hovořit pouze tak, že za porušení zákonů už ve vykonstruovaných procesech nehrozily 

vysoké tresty a že byla poněkud zmírněna cenzura. Konkrétní liberalizační reformy vůči 

médiím však byly aplikovány až v roce 1968.199 

Cenzura byla oficiálně zrušena až v červnu 1968. Národní shromáždění ji dokonce prohlá-

silo za nepřípustnou. KSČ plánovala také vytvoření nového liberálnějšího tiskového záko-

na, k realizaci tohoto záměru ale nakonec nikdy nedošlo. Přestalo rovněž platit nařízení, 

které státním orgánům umožňovalo regulovat množství papíru, které dostávala jednotlivá 

vydavatelství. V praxi to znamenalo, že jednotlivé tituly mohly vycházet v nákladu, který 

reálně odpovídal poptávce.200  

V květnu 1968 začalo také platit opatření vlády, které čelným politickým představitelům 

ukládalo, aby aktivněji komunikovali s Československou televizí, Československým roz-

hlasem a ČTK. Ve zmíněném opatření bylo zároveň uvedeno, že zmíněná média by měla 

podporovat vládní politiku a program KSČ.201  

V důsledku výše uvedených opatření se jak v tisku, tak ve vysílacích sdělovacích prostřed-
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cích začalo objevovat objektivnější a pro recipienty zajímavější zpravodajství. Ve stále 

větší míře byla přítomna i kritika současných poměrů ve státě. Vznikaly nové televizní a 

rozhlasové pořady, psalo se o dosud tabuizovaných tématech (smrt Jana Masaryka, politic-

ké procesy,…). Zájem o tisk se výrazně zvyšoval – u některých deníků dokonce na dvojná-

sobek. Zároveň vznikala nová periodika.202 

K reformám se na svém sjezdu v červnu 1968 přihlásila také novinářská organizace. Její 

představitelé odmítli, aby Svaz československých novinářů byl i nadále ideologickým pro-

středkem sloužícím k působení na novináře. Nově se mělo jednat spíše odborovou organi-

zaci. Novináři podle sjezdu měli i nadále podporovat Národní frontu, zároveň však měli 

dbát na to, aby jednotlivá média poskytovala dostatečný prostor pro diskusi.203 

Veškeré reformy však byly ukončeny relativně záhy. Po okupaci Československa 21. srpna 

1968 sovětští a další vojáci zasáhli primárně proti televizi, rozhlasu a ČTK. Rozhlas a tele-

vize poměrně úspěšně navzdory snahám o přerušení vysílání občany informovaly i nadále. 

Tisk v prvních dnech po okupaci vycházel chaoticky, nepravidelně a často formou zvlášt-

ních vydání.204 

Už devět dní po okupaci – tedy 30. srpna – vláda zřídila nový cenzurní orgán pod názvem 

Úřad pro tisk a informace. Oficiálně byl zákon umožňující opětovné zavedení cenzury 

schválen Národním shromážděním 13. září. Úkolem úřadu pro tisk a informace bylo sledo-

vat a hodnotit činnost médií. Prováděl tedy takzvanou následnou cenzuru. První opatření 

zmíněná instituce vydala už 3. září. Média nadále nemohla kritizovat Sovětský svaz a jeho 

satelity a jejich vojáky. Bylo také zakázáno používat termíny okupant a okupace.205 

Faktem však je, že československá média bezprostředně po 21. srpnu sovětskou verzi oku-

pace příliš nereflektovala. Armády zemí Varšavské smlouvy proto začaly organizovat 

vlastní propagandu – jednak šlo o zřízení rozhlasové vysílačky Vltava a jednak o vydávání 
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periodika Zprávy.206 

Už během podzimu byla také krátce zastavena některá periodika – například Reportér nebo 

Politika (oba tituly pak byly definitivně zakázány v roce 1969). Protireformní tendence se 

postupně začaly objevovat také ve svazu novinářů, který brzy opět začal plně podporovat 

stranickou a státní politiku.207 

Další změny nastaly hned na začátku roku 1969. Československo se tehdy stalo federací, 

z čehož plynulo, že vznikly dva nové cenzurní úřady Český úřad pro tisk a informace pro 

české země a Slovenský úrad pre tlač a informácie pro Slovensko. Obě instituce byly za-

střešeny Federálním výborem pro tisk a informace. Další změny pak nastaly po sebeupále-

ní Jana Palacha a dalších lidí – týkaly se prakticky pouze Československé televize a roz-

hlasu, z nichž museli odejít lidé nejvíc spojení s reformním obdobím.208 

Záminkou pro další – a ještě výraznější – čistky v mediální oblasti se pak staly takzvané 

hokejové události z března 1969. Vítězství Československa nad Sovětským svazem tehdy 

provázely v ulicích bouřlivé oslavy, během kterých mimo jiné došlo za dodnes nevyjasně-

ných okolností ke zničení kanceláře sovětské letecké společnosti Aeroflot na Václavském 

náměstí. Z vyvolání incidentů následně byla obviněna právě média. Z redakcí následně 

musely odejít desítky lidí (čistka byla provedena mimo jiné i v Rudém právu).209 

Cenzurní orgány navíc na začátku dubna vydaly nové přísnější pokyny o tom, co se 

v budoucnu v médiích může, anebo naopak nesmí objevit. Zakázány byly nově nejen jaké-

koli kritické zmínky o Sovětském svazu, ale také o socialismu, o československém státním 

zřízení, komunistické straně či stranických nebo státních funkcionářích.210 

Dalším signálem, že mediální prostředí v Československu se mění, je květnový text uve-

řejněný v Rudém právu pod názvem Slovo do vlastních řad. Jednalo se o výzvu, kterou 
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podepsaly stovky žurnalistů a která jednoznačně vyjadřovala podporu komunistické straně 

a jejímu novému vedení v čele s Gustávem Husákem. Ve článku byla zároveň výzva 

k tomu, aby z médiích proběhly další významné personální změny.211 

Následovala další vlna čistek mezi novináři a rušení nepohodlných médií. Celkem bylo 

v roce 1969 zrušeno 35 listů, dalších 33 pak přestalo vycházet o rok později. Propuštěné 

redaktory nahrazovali noví (často velmi nezkušení, ale zato politicky prověření). Politická 

příslušnost se znovu stala důležitým faktorem také proto, aby novinář mohl v redakci za-

stávat vedoucí funkce. Podobné čistky proběhly přirozeně také v Československé televizi, 

v Československém rozhlasu a v ČTK. Část lidí ze sdělovacích prostředků musela odejít 

také poté, co byli na počátku sedmdesátých let vyloučeni nebo vyškrtnuti z KSČ.212 

Že média jsou zpět zcela pod stranickou kontrolou se definitivně ukázalo při prvním výročí 

srpnové okupace, kdy již všechny listy opět takřka bezvýhradně podporovaly politiku nor-

malizace a nového vedení komunistické strany. O další dva měsíce později – v listopadu 

1969 – pak ústřední výbor KSČ konstatoval, že během roku 1968 sdělovací prostředky 

získaly nekontrolovanou moc a že je proto stále třeba posilovat vliv komunistů 

v redakcích. Nutné je ale zmínit, že ani po zrušení cenzury v roce 1968 ani následně po 

okupaci se v československých médiích neobjevovala kritika vlády nebo vedení KSČ.213 

3.5 Československá média v letech 1970–79 

Období normalizace – tedy sedmdesátá a osmdesátá léta – byla typická tím, že 

v československém mediálním prostřední docházelo k minimu změn. Díky procesům, jež 

jsem výše popsal byla již v roce 1970 všechna periodika, rozhlas i televize opět pod plnou 

kontrolou stranických a mocenských orgánů. Hned v úvodu normalizace sice vedení ko-

munistické strany navrhlo vytvoření nového tiskového zákona, ten však nakonec nebyl až 

do roku 1989 vytvořen a po celou normalizaci tak platila legislativa z roku 1966.214 

Co se cenzurních opatření týče, v Československu i nadále fungovaly dva úřady pro tisk a 
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informace (český a slovenský). Vykonávaly takzvanou následnou cenzuru. Přímo 

v redakcích se tak nenacházel žádný cenzor, úřady dostávaly jednotlivá periodika až ná-

sledně a až tehdy prováděly jejich kontrolu. Sankce hrozily například za nedostatečnou 

kritiku západních zemí či přehnanou kritiku vlády nebo stranických funkcionářů.215 

Vedení státu následnou cenzuru považovalo za efektivnější, novináři totiž v redakcích ne-

zkoušeli cenzory obelstít, jak to bylo možné u cenzury předběžné, naopak u nich systém 

prohluboval takzvanou autocenzuru, protože se báli napsat cokoli, za co by se mohli dostat 

do potíží.216 

Během normalizace se mediální systém příliš neměnil. Počet deníků i týdeníků zůstával 

přibližně stejný. Jejich náklad rostl jenom mírně. Velmi populární byly tiskoviny, které 

nebyly režimem a propagandou ovlivněny buď vůbec nebo jen minimálně. Šlo například o 

deník Československý sport nebo o časopisy Stadion, Mladý svět či ABC. Ideologicky 

nezabarvené pořady byly velmi populární také v televizi a v rozhlase.217 

Na rozdíl od prvních dvaceti let komunistické totality se v sedmdesátých letech 

v Československu začal ve větší míře formovat paralelní mediální systém – takzvaný sa-

mizdat. Rozvoj zaznamenal především po vydání dokumentu známého pod názvem Charta 

77. Vycházet začaly různé listy s velmi variabilní periodicitou i zaměřením. Většinou se 

zaměřovaly na kulturu, politiku či satiru. Nutno podotknout, že oficiální média Chartu 77 i 

aktivity s ní spojené velmi ostře kritizovala a proti samizdatu bojovaly také státní úřady.218 

Podmínky pro vydávání samizdatových periodik byly velmi komplikované – především 

kvůli nedostatku zařízení nutných pro tisk i kvůli trvajícím perzekucím od státních úřa-

dů.219 

Část těchto titulů proto byla tištěna v zahraničí. Občané Československa také často infor-

mace přijímali ze zahraničních rozhlasových stanic (Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, 
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BBC,…) či z vysílání televizních stanic sousedních států (Rakousko, Německo).220 

3.6 Československá média v letech 1980–89 

Na počátku osmdesátých let došlo k drobné změně v organizaci cenzury. V prosinci roku 

1980 byl oficiálně zřízen Federální úřad pro tisk a informace, který zastřešoval dva již 

existující národní úřady. Úkolem nové instituce bylo mimo jiné rozhodovat o tom, který 

zahraniční tisk bude moci být do Československa dovážen, kontrolovat obsah sdělovacích 

prostředků na československém území či provádět registraci periodik celostátního význa-

mu.221 Český a slovenský úřad pro tisk a informace nakonec byly v dubnu 1988 zrušeny.222 

Po celou dobu normalizace trvaly problémy tištěných médií se zastaralým polygrafickým 

průmyslem i nedostatkem papíru – ten bylo nutné dovážet ze zahraničí. Řada periodik pro-

to  vycházela v nižším nákladu, než jaký by odpovídal skutečné poptávce.223 

Výše popsané podmínky prakticky nezměněným způsobem v Československu přetrvaly až 

do druhé poloviny osmdesátých let. Až tehdy pod vlivem politiky přestavby a demokrati-

zace, kterou v Sovětském svazu prosazoval Michail Gorbačov, došlo k jistému uvolnění. 

Ústřední výbor KSČ sice na konci roku 1987 souhlasil s tím, že rozhlas, televize a tisk bu-

dou informovat otevřeně, v praxi se však toto usnesení projevovalo pomalu.224 

Informace alespoň částečně opoziční vůči politice KSČ se však od roku 1988 začaly obje-

vovat například v Mladém světě, v Lidové demokracii či v Literárním měsíčníku. Jejich 

náklad však byl, jak jsem již výše naznačil, uměle omezován, proto bývalo obtížné tato 

periodika v trafikách sehnat. Například Rudé právo, deník Práce nebo Mladá fronta však i 

nadále téměř bez výhrad držely stranickou linii. Platilo to prakticky až do roku 1989.225 

Také Federální úřad pro tisk a informace ještě v polovině roku 1989 nabádal sdělovací 
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prostředky k tomu, aby co nejčastěji kritizovaly jakékoli opoziční tiskoviny či snahy opo-

zice organizovat veřejná shromáždění kritizující státní politiku.226 

Domnívám se, že jsem již dostatečně popsal éru, kterou se moje diplomová práce zabývá – 

tedy léta 1948-88. Pro úplnost bych však ještě rád připomněl, že na konci roku 1989 se 

normalizační mediální systém v Československu velice rychle rozpadl. Již na počátku prv-

ního revolučního týdne (20. a 21. listopadu) začínají některá tištěná média ignorovat cen-

zuru, od konce tohoto týdne pak pluralitněji vysílaly i Československá televize a Česko-

slovenský rozhlas (do vysílání například zařazovaly přenosy z demonstrací). 29. listopadu 

pak Federální shromáždění schválilo novelu ústavy, z níž byl mimo jiné vypuštěn článek o 

vedoucí úloze KSČ ve společnosti – komunistická strana tak ztratila právo kontrolovat a 

ovlivňovat obsah sdělovacích prostředků.227 
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4 Sledované deníky 

4.1 Rudé právo 

Jednalo se o tiskový orgán komunistické strany. Deník začal vycházet už za první republi-

ky, konkrétně v roce 1920. Zpočátku v něm publikovala řada levicově orientovaných inte-

lektuálů, po sjezdu v roce 1929, kdy se do vedení KSČ prosadil Klement Gottwald a jeho 

kolegové, byla ale část z nich vyloučena ze strany. Z Rudého práva se následně stal orgán 

jednostranně hájící sovětské zájmy v Československu.228 

Už za první republiky bylo Rudé právo často terčem cenzury a státních zásahů, krátce po 

schválení mnichovské dohody pak bylo oficiálně zastaveno (v důsledku zákazu činnosti 

KSČ). Komunistický tisk však ilegálně vycházel po velkou část druhé světové války (v 

některých periodách byla tiskovina nazývána Rudé právo, v některých Předvoj). Trvale 

bylo vydávání ilegálního Rudého práva obnoveno v roce 1944.229 

Po osvobození bylo Rudé právo přirozeně obnoveno jako oficiální tiskový orgán KSČ. 

Jeho prvním poválečným šéfredaktorem se stal Vladimír Koucký a v roce 1947 náklad 

listu činil půl milionu výtisků denně. Během únorového převratu se pak jednoznačně přida-

lo na stranu KSČ. V následujících letech se z něj stal klíčový deník, který informoval o 

zásadních stranických rozhodnutích a vysvětloval nejobšírněji politiku strany. Byl také 

státními orgány všemožně protežován.230 

Výše uvedená fakta vedla také ke zvýšení nákladu listu – ten se během komunistického 

režimu pohyboval nejčastěji kolem milionu výtisků denně. Jednalo se tak suverénně o nej-

rozšířenější tiskovinu v Československu.231 

Svou výše popsanou úlohu si Rudé právo udrželo až do roku 1989. I po sametové revoluci 

zůstalo tiskovým orgánem komunistické strany. Postupně se však od její politiky začalo 

odklánět – později na důkaz toho ze svého názvu deník vypustil slovo Rudé a dál byl vy-
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dáván jen jako Právo. Pod tímto označením ho čtenáři mohou jako list, který je stále pova-

žován za levicový, kupovat dodnes.232 

4.2 Svobodné slovo 

Chceme-li se zabývat dějinami listu nazvaného Svobodné slovo, je nutné zmínit, že toto 

periodikum začalo vycházet již v roce 1907 pod názvem České slovo. To přežilo první 

světovou válku a během období první republiky bylo tiskovým orgánem strany národně 

socialistické. Patřilo mezi nejoblíbenější prvorepublikové tiskoviny – v roce 1938 mělo 

náklad čtvrt milionu výtisků denně.233 

České slovo na rozdíl například od Rudého práva nebylo po mnichovských událostech ani 

po nacistické okupaci zastaveno a vycházelo tak po celou dobu trvání protektorátu. Mezi 

lety 1939-45 pod vlivem válečné cenzury pochopitelně stranilo okupantům a vycházely 

v něm propagandistické texty.234 

Po válce sice nedošlo k jeho zákazu, České slovo však muselo na důkaz toho, že se jeho 

redakce distancuje od fašistické politiky změnit název. Deník tak nově vycházel pod ná-

zvem Svobodné slovo. I dále však platilo, že se jednalo o tiskový orgán národně socialis-

tické strany. List také měl i během období takzvané třetí republiky poměrně vysoký náklad 

– přibližně 300 tisíc výtisků denně.235 

Až do únorového převratu Svobodné slovo hájilo principy demokracie a podporovalo poli-

tiku národních socialistů i prezidenta Beneše. V únoru 1948 však v jeho redakci vznikl 

akční výbor, následně došlo k personálním změnám a deník začal velmi rychle podporovat 

nově vedení obrozené socialistické strany (a pochopitelně i vládnoucí komunistickou stra-

nu).236 

Tento postoj s drobnými odchylkami (například v roce 1968) zastávalo po celou dobu ko-

munistické diktatury. Náklad Svobodného slova mezi lety 1948 a 1988 osciloval kolem 
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dvou set tisíc, což je asi pětkrát nižší číslo než v případě Rudého práva.237 

Po sametové revoluci se Svobodné slovo na nově se formujícím trhu s tiskem nedokázalo 

etablovat. Rychle ztrácelo popularitu, v roce 1997 bylo přejmenováno na Slovo a v roce 

2000 zaniklo.238 

4.3 Lidová demokracie 

Osudy Lidové demokracie jsou do značné míry podobné jako v případě Svobodného slova. 

Rovněž se jednalo o deník, který vycházel během první republiky pod jiným názvem než 

po druhé světové válce, konkrétně se jmenoval Lidové listy. Jednalo se o tiskový orgán 

lidové strany, po celou dobu své existence měl tak velmi blízko k (především katolické) 

církvi.239 

Také Lidové listy nebyly – na rozdíl například od Rudého práva – na začátku druhé světo-

vé války zakázané. Do roku 1943 byl jejich šéfredaktorem dokonce jeden z největších ko-

laborantů v žurnalistické oblasti Jan Scheinost. Kvůli válečnému dědictví se tak Lidové 

listy v roce 1945 přejmenovaly, nově vycházely pod názvem Lidová demokracie. V roce 

1947 měl list náklad přibližně 300 tisíc výtisků.240 

Mezi koncem druhé světové války a komunistickým převratem Lidová demokracie rovněž 

podporovala politiku, která by navazovala na prvorepublikové ideály. Podobně jako ve 

výše popsaném případě Svobodného slova ale v její redakci už během převratu vznikl akč-

ní výbor a list tak hned v úvodu komunistické totality začal hájit takzvaný lidově-

demokratický režim, což přetrvalo de facto až do roku 1989.241 

Je faktem, že Lidová demokracie během čtyřiceti let monopolní vlády KSČ zůstala relativ-

ně oblíbeným titulem. Jednak i nadále poskytovala (byť v omezené míře) informace pro 

věřící a jednak – jak jsem již výše uvedl – především na konci totality se na jejích strán-
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kách objevovaly informace, které se částečně vychylovaly z mantinelů vytyčených státními 

úřady. Náklad listu se však pohyboval jen mezi 200 a 300 tisíci výtisků denně, běžně se tak 

stávalo, že Lidová demokracie byla obtížně k sehnání.242 

Lidová demokracie krátce vycházela také po sametové revoluci, v roce 1994 se však slou-

čila s obnovenými Lidovými novinami.243 
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5 Reflexe Edvarda Beneše od února do září 1948 

Ještě před tím, než se začnu věnovat datům o tom, jak byl Edvard Beneš československým 

tiskem vnímán od konce září 1948 až do roku 1988, bych rád popsal jeho reflexi během 

samotného roku 1948. Tou jsem se zabýval ve své bakalářské práci. 

V ní jsem se sledoval, jak o Benešovi čtyři československé deníky (Rudé právo, Práce, 

Svobodné slovo a Lidová demokracie) referovaly v obdobích únorového převratu, schva-

lování nové ústavy, abdikace a odchodu do ústraní a jeho smrti a následného pohřbu. 

Co se týče období komunistického převratu, je pochopitelné, že kvůli přetrvávající faktické 

svobodě médií bylo zpravodajství v listech napojených na komunistickou stranu odlišné od 

zpravodajství v listech, které byly spojeny s demokratickými stranami. Rudé právo a Práce 

Beneše sice respektovaly jako legitimně zvoleného politického aktéra, zároveň však opa-

kovaně zmiňovaly, že by měl respektovat vůli lidu a přijmout komunistické požadavky. 

Přímá kritika se však ani v těchto denících neobjevovala.244  

Oproti tomu ve Svobodném slově a v Lidové demokracii byl Edvard Beneš především 

v první části únorového převratu vnímán zcela odlišně. Oba tituly o něm psaly jako o po-

jistce demokracie a vyjadřovaly přesvědčení, že prezident bude hájit ideály svobody a plu-

rality. Vyplývá z toho tedy, že Benešovi vyjadřovaly plnou podporu. Změnilo se to až po 

25. únoru, kdy byly v obou výše zmíněných denících ustaveny akční výbory, bylo obmě-

něno redakční vedení a zpravodajství se do značné míry unifikovalo s Rudým právě a Pra-

cí.245 

Co se týče kvantitativního posouzení reflexe Edvarda Beneše během únorového převratu, 

je nutno konstatovat, že o něm všechny zkoumané deníky psaly v podstatě stejně často – 

počet zmínek v jednotlivých titulech se mezi 8. únorem a 2. březnem 1948 pohyboval mezi 

12 a 17. V drtivé většině případů šlo o zmínky neutrální.246 

Ve druhém období sledovaném v mé bakalářské práci (tedy v období schvalování nové 

ústavy) se o Edvardu Benešovi v tisku psalo minimálně. V období od 3. do 17. května 

1948 se počet zmínek v jednotlivých titulech pohyboval od jedné do čtyř. Jednalo se však 

                                                           
244 SVATOŠ, Jiří. Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku ve vybraných obdobích roku 1948. Praha, 

2017. s. 46. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií 

a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 
245 Tamtéž. 

 
246 Tamtéž. 



 

 

64 

pouze o formální zpravodajství (například o tom, s kým se prezident setkal a podobně).247 

Zároveň je nutno si uvědomit, že ve výše zmíněném období Edvard Beneš relativně inten-

zivně protestoval proti poúnorovému vývoji v Československu, novou ústavu zároveň od-

mítal podepsat. Tehdejší tisk přirozeně nebyl ochoten tyto jeho kroky medializovat. Záro-

veň se však kvůli vysoké Benešově popularitě nechtěl pouštět ani do jeho dehonestace.248 

O necelý měsíc později při reflexi Benešovy abdikace a odchodu do ústraní (od 31. května 

do 14. června 1948) referovaly o bývalém prezidentovi podobně Rudé právo, Práce a Svo-

bodné slovo. Ve svém zpravodajství se omezovaly prakticky pouze na oficiální agenturní 

zpravodajství či formální reakce dalších politických představitelů.249   

Jak již z výše uvedeného vyplývá, drobné rozdíly při referování o Benešově abdikaci bylo 

možné nalézt v Lidové demokracii. Ta jednak přinesla dvakrát více textů než zbylé deníky 

a jednak se mnohem podrobněji věnovala také shrnutí Benešovy politické kariéry. Shrno-

vala (a pozitivně hodnotila) také Benešovy kroky před druhou světovou válkou.250 

Je tak možné uvést, že mezi 31. květnem a 14. červnem 1948 o Edvardu Benešovi výrazně-

ji referovala Lidová demokracie (12 zmínek, většina z nich byla navíc pozitivní). Zbylé tři 

zkoumané deníky o abdikaci psaly šest nebo sedm textů – osobu bývalého prezidenta navíc 

reflektovaly více neutrálně.251 

Zdaleka nejčastěji pak byl Edvard Beneš zmiňován v souvislostí se svým úmrtím a násled-

ným pohřbem. Mezi 30. srpnem a 13. zářím se také projevily relativně výrazné rozdíly 

mezi zkoumanými deníky (navzdory rostoucí centralizaci dohledu nad tiskem).252 

Zpravodajství je sice částečně totožné – všechny zkoumané deníky přebíraly například 

oficiální informace o zdravotním stavu bývalého prezidenta, projevy státních funkcionářů 

či oficiální stanoviska stranických a vládních funkcionářů. Příliš se neliší ani v redakčním 
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popisu smutečních průvodů či státního pohřbu.253 

Rozdíly však lze vypozorovat především v publicistickém hodnocení Benešovy osoby a 

kariéry. V denících úzce napojených na vládnoucí a stranické struktury (Rudé právo a Prá-

ce) se takové materiály objevovaly méně často, byly navíc zpravidla zaměřené na události 

související s komunisty pozitivně vnímaným politickým vývojem. Oceňovaly tak napří-

klad, jak se Beneš zachoval během únorového převratu, že byl u podpisu československo-

sovětské smlouvy v roce 1943 či že se zasloužil o osvobození republiky v roce 1945.254 

Tyto události byly pochopitelně reflektovány i ve zbývajících dvou zkoumaných listech. 

Ve Svobodném slovu či Lidové demokracii se však více objevovaly také texty zmiňující 

Benešovu účast v prvním odboji či jeho prvorepublikovou politiku. Tyto deníky také více 

referovaly o tom, od kterých státníků do Československa přicházejí kondolence 

k Benešovu úmrtí (často přitom zmiňovaly i západní státy).255 

Na rozdíl od minulých tří období zkoumaných v mé bakalářské práci, se při reflexi Bene-

šova úmrtí v analyzovaných médiích objevovaly také texty, které jsem označil na negativ-

ní. Nebyla v nich však kritizována osoba Edvarda Beneše jako takového ani jeho politika. 

Šlo o kritiku protikomunistických demonstrací, ke kterým došlo během Benešova pohřbu. 

Nejvíc materiálů tohoto typu otisklo Rudé právo.256 

Vzhledem k tomu, že po Benešově smrti se sledované deníky osobě bývalého prezidenta 

věnovaly v desítkách materiálů, v závěru této kapitoly ještě uvádím tabulku, v níž je uve-

deno, kolik pozitivních, negativních a neutrálních zmínek o Edvardu Benešovi jsem mezi 

30. srpnem a 14. zářím 1948 v analyzovaných listech zaznamenal:257 
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 Pozitivní Neutrální Negativní Celkem 

Lidová demokracie 25 36 3 64 

Rudé právo 11 26 7 44 

Práce 14 32 4 50 

Svobodné slovo 19 55 5 79 
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6 Reflexe Edvarda Beneše v letech 1948–1988 

Praktická část této diplomové práce bude rozdělena na dvě podkapitoly. První z nich bude 

zaměřena kvantitativní složku výzkumu a zaměřím se v ní na to, jak často jednotlivá 

zkoumaná periodika o Edvardu Benešovi v analyzovaných obdobích psala. Druhá část pak 

bude zaměřena kvalitativně – v té jednak podrobně popíši reflexi Edvarda Beneše 

v jednotlivých sledovaných obdobích a zároveň budu posuzovat, do jaké míry média bě-

hem komunistické totality o druhém československém prezidentovi psala pozitivně či ne-

gativně. 

6.1 Kvantitativní část popisu reflexe Edvarda Beneše v letech 1948–1988 

Jak jsem již naznačil výše, v této podkapitole se budu zabývat výhradně tím, jak často se o 

Benešovi ve vymezených obdobích psalo. Konkrétně tedy budu provádět takzvanou frek-

venční analýzu.258 

Konkrétně jsem při výzkumu postupoval tak, že jsem stanovil, jaká média a v jakých ob-

dobích budu sledovat. Následně jsem určil, jaké konkrétní obsahy budu ve vymezených 

mediálních sděleních hledat. Na základě následné analýzy pak bylo možné posoudit, jak 

často sledovaná periodika o předmětu zkoumání (tedy o Edvardu Benešovi) psala. Metoda 

zvolená v této podkapitole naopak nevypovídá nic o tom, jak byl předmět práce vnímán 

nebo hodnocen.259 

Pro účely frekvenční analýzy jsem prostudoval všechna (celá) vydání Rudého práva, Svo-

bodného slova a Lidové demokracie v letech 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 

1983 a 1988 v těchto intervalech: 

a) období výročí únorového převratu (20. 2. – 2. 3.), nebylo zkoumáno v roce 1948, 

b) období výročí přijetí mnichovské dohody (24. 9. – 4. 10.), 

c) období výročí vzniku samostatného Československa, později oficiálně slaveno jako 

Den znárodnění (23. 10. – 2. 11.), 

d) období výročí podpisu československo-sovětské smlouvy v roce 1943 (7. 12. – 17. 

12.). 
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Za text, ve kterém je zmínka o Edvardu Benešovi (a zkoumám jej tedy v této diplomové 

práci), považuji každý text, který se ve výše stanovených obdobích objevuje ve zkouma-

ných titulech a přinejmenším jednou je v něm Beneš jakkoli zmíněn v souvislosti s danými 

výročími. Za zmínku považuji také situaci, kdy Beneš není ve článku výslovně jmenován, 

ale je jednoznačné, že se o něm referuje (například situace, kdy je označován jako prezi-

dent nebo hlava státu). V této práci nijak neanalyzuji a nezohledňuji například to, kde 

v daném vydání se zkoumaný text nacházel ani to, jak byl rozsáhlý.  

Jak jsem již naznačil výše, pro účely této kapitoly budu všechny zmínky považovat za rov-

nocenné (nebudu tak brát ohled na to, zda deník o Benešovi referoval pozitivně, negativně 

nebo neutrálně). 

Ve zkoumaných obdobích jsem v Rudém právu, Svobodném slovu a Lidové demokracii 

nalezl celkem 180 zmínek o Edvardu Benešovi. Většina z nich byla v Rudém právu (96), 

Svobodné slovo o Benešovi psalo 47krát a Lidová demokracie 37krát. 

Nejčastěji analyzované deníky o Benešovi referovaly v souvislosti s výročím únorového 

převratu. Takových zmínek je 78 – 44 z nich v Rudém právu, 19 v Lidové demokracii a 15 

ve Svobodném slově.  

V souvislosti s výročím vzniku samostatného Československa jsem nalezl 44 zmínek – 20 

z nich v Rudém právu, 15 ve Svobodném slově a 9 v Lidové demokracii. 

Při reflexi výročí přijetí mnichovské dohody analyzované deníky o Edvardu Benešovi psa-

ly 33krát – nejčastěji opět Rudé právo 19krát, Svobodné slovo pak 11krát a Lidová demo-

kracie 3krát. 

Nejméně často pak zkoumaná periodika Beneše reflektovala při vzpomínkových textech o 

podpisu československo-sovětské smlouvy v roce 1943. Beneš byl zmíněn ve 25 textech – 

13 z nich uveřejnilo Rudé právo, po šesti pak Lidová demokracie a Svobodné slovo. 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že z analyzovaných listů o Edvardu Benešovi nejčastěji 

psalo Rudé právo. Důvodem tohoto faktu je podle mého názoru jednak to, že se Rudé prá-

vo věnovalo politickým událostem a jejich analýze podrobněji než zbylé dva tituly (v nichž 

více prostoru dostávalo například kulturní zpravodajství nebo různé zajímavosti). 

Druhým nikoli nevýznamným důvodem, proč je počet zmínek o Benešovi v Rudém právu 

nejvyšší, je skutečnost, že Rudé právo mělo od konce padesátých let více stran než zbylé 

zkoumané deníky. Toto tvrzení lze zobecnit i přesto, že se počet stran jednotlivých listů 
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napříč komunistickou totalitou neustále měnil. 

Nejčastěji sledovaná periodika o Edvardu Benešovi psala v roce 1968. V součtu si ve 

všech zkoumaných obdobích čtenáři v Rudém právu, Svobodném slovu a Lidové demo-

kracii mohly přečíst o Benešovi celkem ve 37 textech – 19 z nich bylo v Rudém právu, 12 

ve Svobodném slově a 6 v Lidové demokracii. 

Velmi často se pak o Benešovi psalo také v roce 1958. Dohromady to bylo 32krát – 20krát 

v Rudém právu, 7krát ve Svobodném slově a 5krát v Lidové demokracii. 

Relativně často byl pak Edvard Beneš zmiňován také v letech 1978 a 1988 – v obou letech 

to bylo ve 25 případech. V roce 1953 se pak o Benešovi psalo 21krát, v roce 1963 18krát, 

v roce 1973 10krát, v roce 1948 8krát a v roce 1983 4krát. Kompletní přehled počtu zmí-

nek v jednotlivých denících, letech i zkoumaných obdobích uvádím v tabulkách na konci 

této kapitoly.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že o Edvardu Benešovi se častěji psalo v letech 

končících osmičkou. Je to však relativně logické vzhledem k tomu, že právě v letech 1958, 

1968, 1978 a 1988 se připomínala kulatá výročí únorového převratu, přijetí mnichovské 

dohody a vzniku samostatného Československa.  

Fakt, že vůbec nejvíce zmínek o Benešovi bylo v roce 1968, lze vysvětlit politickým uvol-

něním v zemi – novináři se tak snažili připomínat i jiné aktéry zkoumaných událostí než 

pouze komunisty (což byl právě případ Edvarda Beneše).  

Zajímavé naopak je, že ve sledovaných obdobích roce 1948 bylo zmínek o Edvardu Bene-

šovi velice málo. Jedním z důvodů přirozeně je, že v tomto roce jsem se nezabýval jeho 

reflexí při únorových událostech (neslavilo se totiž jejich výročí). Klíčovým důvodem pro 

nízký počet zmínek je však podle mého názoru také to, že výročí přijetí mnichovské doho-

dy, výročí vzniku samostatného československého státu i výročí podpisu československo-

sovětské smlouvy následovala velice krátce po Benešově smrti. Jak jsem již uvedl výše, 

Benešova smrt a jeho následný pohřeb v Československu vyvolaly vlnu protikomunistic-

kého odporu, režim proto zřejmě Beneše v tisku nechtěl příliš připomínat. Zároveň si ho 

však kvůli jeho značné popularitě netroufl kritizovat. 

Z výše uvedeného také logicky vyplývá, že v letech 1953, 1963, 1973 a 1983 bylo zmínek 

o Benešovi méně právě proto, že se neslavila „kulatá výročí“ žádné ze zkoumaných udá-

lostí s výjimkou výročí podpisu československo-sovětské spojenecké smlouvy. 
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Lze také konstatovat, že zmínek o Edvardu Benešovi s postupem let za komunistického 

režimu ubývalo – například v součtu všech sledovaných období v 50. letech jich bylo 52, 

ale v 80. letech už pouze 29 (a to i přesto, že noviny měly v osmdesátých letech přibližně 

dvakrát více stran než v letech padesátých). Tento fakt lze vysvětlit tím, že v úvodu komu-

nistické diktatury byla přinejmenším část analyzovaných událostí ještě relativně aktuální a 

režim na nich do značné míry zakládal svou existenci, v 80. letech však již byly aktuální 

zcela jiné události a připomínky čtyřicet či více let starých skutečností již tak byly spíše 

formální. 

Závěrem této kapitoly bych se ještě rád věnoval tomu, při reflexi kterých konkrétních vý-

ročí (v konkrétním deníku) byl Beneš zmiňován nejčastěji. Nejvíce zmínek o něm bylo 

v Rudém právu při oslavách výročí únorového převratu v roce 1968 (o Benešovi se psalo 

dokonce 11krát). Na druhém místě na pomyslném žebříčku by pak byla reflexe výročí úno-

rových událostí v roce 1953 (v Rudém právu o Benešovi 9 zmínek), na třetí pozici by pak 

byla opět reflexe únorového převratu v Rudém právu – tentokrát v roce 1958 (o Benešovi 8 

zmínek).  

7krát byl pak druhý československý prezident zmíněn v Lidové demokracii při reflexi úno-

rových událostí v roce 1978 a také v Rudém právu při připomínce výročí přijetí mnichov-

ské dohody v roce 1958. Svobodné slovo pak Beneše při jednom výročí zmínilo nejvíce 

6krát (a to při popisu oslav vzniku samostatného Československa v roce 1968). 

Pouze pro úplnost dodávám, že naprosto běžně docházelo k situacím, že Beneš nebyl 

v souvislosti s některým ze zkoumaných výročí v daném roce zmíněn ani jednou. 

V případě Svobodného slova v roce 1983 dokonce o Benešovi za celý rok nebylo referová-

no ani jednou. 

V samotném závěru této kapitoly pro větší přehled uvádím ještě tři tabulky, ve kterých lze 

dohledat počet zmínek ve všech zkoumaných listech, obdobích i letech: 
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Rudé právo 

 Únorový pře-

vrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

1948 nezkoumáno 2 1 0 3 

1953 9 1 1 1 12 

1958 8 7 2 3 20 

1963 4 2 0 3 9 

1968 11 1 5 2 19 

1973 2 1 0 2 5 

1978 6 3 4 0 13 

1983 0 1 1 1 3 

1988 4 1 6 1 12 

Celkem 44 19 20 13 96 
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Svobodné slovo 

 Únorový pře-

vrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

1948 nezkoumáno 2 0 1 3 

1953 5 1 0 1 7 

1958 1 2 2 2 7 

1963 2 3 0 1 6 

1968 2 3 6 1 12 

1973 2 0 0 0 2 

1978 2 0 2 0 4 

1983 0 0 0 0 0 

1988 1 0 5 0 6 

Celkem 15 11 15 6 47 
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Lidová demokracie 

 Únorový pře-

vrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

1948 nezkoumáno 1 0 1 2 

1953 2 0 0 0 2 

1958 4 0 0 1 5 

1963 0 0 0 3 3 

1968 2 0 4 0 6 

1973 2 0 0 1 3 

1978 7 0 1 0 8 

1983 1 0 0 0 1 

1988 1 2 4 0 7 

Celkem 19 3 9 6 37 

 

6.2 Kvalitativní část popisu reflexe Edvarda Beneše v letech 1948-1988 

V kvalitativní části této diplomové práce se budu i nadále zabývat texty, s nimiž jsem pra-

coval již v části kvantitativní. Metodu sběru materiálu pro tuto práci jsem tedy definoval 

výše. V následující pasáži vždy popíši, jak byl Edvard Beneš reflektován při jednotlivých 

výročích. Přirozeně však nebude možné zabývat se každým jednotlivým textem. Budu pro-

to zmiňovat pouze texty, které budu považovat pro dobu vzniku za typické, zásadní či jinak 

zajímavé. Metodou použitou v této podkapitole je sémiotická analýza.260  

Na konci každé podkapitoly navíc uvedu tabulku, ve které bude zmíněno, v kolika textech 

každý zkoumaný deník v daném období o Benešovi referoval pozitivně, neutrálně a nega-
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tivně. 

Za pozitivní zmínky budu považovat takové, v nichž bude politické rozhodnutí, aktivita či 

samotná osoba Edvarda Beneše z jakéhokoli důvodu (včetně důvodů ideologických) hod-

nocena pozitivně. Půjde tedy o zmínky, ve kterých budou fakta o Edvardu Benešovi (ať už 

pravdivá nebo nepravdivá) interpretována v pozitivních denotacích a konotacích.261 Napří-

klad by tedy mohlo jít o tvrzení, že Beneš přispěl k osvobození Československa nebo že se 

se podílel na založení samostatného československého státu. 

Za negativní zmínky pak analogicky budu považovat takové, v nichž bude politické roz-

hodnutí, aktivita či samotná osoba Edvarda Beneše z jakéhokoli důvodu (včetně důvodů 

ideologických) hodnocena negativně. Půjde tedy o zmínky, ve kterých budou fakta o Ed-

vardu Benešovi (ať už pravdivá nebo nepravdivá) interpretována v negativních denotacích 

a konotacích.262 Typicky by mohlo jít například o tvrzení, že Edvard Beneš odmítal socia-

lismus či že se nechtěl se připojit na stranu lidu. 

Za neutrální zmínky pak budu považovat takové, v nichž nebude hodnocení Edvarda Bene-

še vůbec přítomno. Půjde o texty, ve kterých bude pouze konstatování faktu (které nebude 

žádným způsobem analyzováno a interpretováno). Půjde například o prosté zmínky, že se 

Beneš dané události zúčastnil, že jednal s konkrétním politikem či že vystoupil s projevem. 

Za neutrální zmínky pak budu považovat také texty, ve kterých se o Edvardu Benešovi 

budou objevovat (v přibližně stejně velkém množství) jak pozitivní, tak i negativní hodno-

cení.  

V závěru této kapitoly potom data zjištěná o celém období komunistické totality zobecním, 

aby na jejich základě bylo především možné potvrdit či vyvrátit teze uvedené v úvodu této 

diplomové práce. 

6.2.1 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1948 

Pouze pro připomenutí uvádím, že v roce 1948 jsem se nezabýval reflexí Edvarda Beneše 

při únorovém převratu. Jednak jsem již toto období analyzoval ve své bakalářské práci (její 

výsledky jsou popsány v kapitole 5), jednak komunistickou diktaturou (jíž se primárně 

v této práci zabývám) bývá nejčastěji označováno až období po 25. únoru 1948 a jednak se 

v únoru 1948 přirozeně neslavilo výročí historické události, nýbrž tato událost přímo pro-
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bíhala. 

Při reflexi výročí mnichovských událostí se všechny tři deníky již zaměřují na narativ, kte-

rý s určitými drobnými změnami přetrval až do roku 1988 – za ztrátu pohraničí jsou tak 

viněny především zahraniční mocnosti (Francie a Velká Británie) a jejich politici a diplo-

maté. Značná kritika se pak dostává také části československých politiků (jako je například 

premiér Hodža). Významně glorifikován naopak je Sovětský svaz, o němž všechny tři 

zkoumané deníky ve shodě uvádějí, že jako jediný byl v roce 1938 ochoten Českosloven-

sku přijít na pomoc.  

Edvard Beneš je však zmiňován spíše okrajově a ve všech případech neutrálně. Rudé právo 

nebo Lidová demokracie o něm například napsaly, že opakovaně jednal se sovětskými di-

plomaty i československými komunisty, kteří ho o vojenské pomoci Sovětského svazu 

ujišťovali.263 

Beneš je pak zároveň zmiňován také v opačné situaci – Rudé právo i Svobodné slovo popi-

sují jeho neúspěšné vyjednávání se západními politiky. Přímá kritika Beneše se však 

v listech neobjevuje.264 

Těsně před oslavami třicátého výročí vzniku samostatného Československa všechny dení-

ky věnovaly zásadní pozornost tomu, že se Národní shromáždění chystalo schvalovat první 

pětiletku. Uvedenému výročí se tak dostávalo méně pozornosti. Rok 1918 však byl hodno-

cen v zásadě pozitivně – opakovaně byl v pozitivních souvislostech zmiňován například 

Tomáš Garrigue Masaryk. Velmi ostře byl naopak kritizován prvorepublikový kapitalistic-

ký systém. 

Edvard Beneš však ve zmíněném období dostává v tisku minimum pozornosti. Zmiňuje ho 

jen Rudé právo, které na konci října pouze hodnotí oslavy výročí – a konstatuje, že na 

všech místech republiky proběhly v klidu (na rozdíl od nedávného pohřbu Edvarda Bene-

še).265 Výročí vyhlášení znárodňovacích dekretů se analyzované tituly prakticky nevěnují. 

Při vzpomínce na páté výročí podpisu československo-sovětské smlouvě byl kladen zásad-

ní důraz na roli moskevského odboje během druhé světové války. Byl významně glorifiko-
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ván a byla mu přikládána takřka veškerá zásluha (vedle sovětské armády) na osvobození 

Československa, oproti tomu londýnský odboj byl v textech prakticky ignorován. 

Beneš byl krátce a formálně zmíněn pouze ve Svobodném slovu a v Lidové demokracii – 

ta o něm napsala, že se v roce 1943 oficiálního podepisování zúčastnil i proto, že usoudil, 

že Sovětský svaz nebude po válce zasahovat do vnitřních záležitostí Československa.266 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1948 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-

sov. smlouvy 

Celkem 

Rudé právo Nezkoumáno 0/2/0 (2) 0/1/0 (1) 0/0/0 (0) 0/3/0 (3) 

Svobodné 

slovo 

Nezkoumáno 0/2/0 (2) 0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 0/3/0 (3) 

Lidová demo-

kracie 

Nezkoumáno 0/1/0 (1) 0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 0/2/0 (2) 

 

6.2.2 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1953 

Páté výročí únorového převratu dostalo ve zkoumaných periodicích poměrně dost prostoru. 

Nejvíce textů věnovaných únorovým událostem bylo v Rudém právu. Ve všech analyzova-

ných denících dominuje narativ, který události v únoru 1948 popisuje jako pokus o převrat, 

který chtěli údajně provést politici lidové, národně socialistické a slovenské demokratické 

strany.  

Velmi silně je kritizován také Edvard Beneš. Ve všech listech je o něm v drtivé většině 

případů referováno negativně. Všechny tituly uvedly například (ať už kratší nebo delší) 

reportáž ze slavnostního shromáždění Lidových milicí. Při něm při oficiálním projevu 

Klementa Gottwalda mimo jiné zaznělo, že si Československo připomíná páté výročí vítěz-

ství nad americkou pátou kolonou vedenou Benešem.267 

Velmi kritické k Edvardu Benešovi bylo i Svobodné slovo. To mimo jiné bývalého prezi-
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denta označovalo za vůdce československé buržoazie či ho vinilo z údajně špatných pod-

mínek v československém průmyslu před únorovým převratem. 1. března Svobodné slovo 

otisklo také velice propagandistické shrnutí kariéry národního socialisty Petra Zenkla. 

V tomto textu je například uvedeno, že Beneš Zenkla přesvědčil, aby v letech 1942 a 1943 

vyjednával s polskými fašisty.268 Toto tvrzení je z historického hlediska pochopitelně na-

proste nesmyslné. 

Zdaleka nejagresivněji se však vůči Edvardu Benešovi vyjadřovalo Rudé právo. Zmínilo 

ho v devíti textech a všechny tyto zmínky byly negativní. Hned 22. února redaktoři komu-

nistického deníku Beneše obviňují například z toho, že za 1. republiky spolu s Masarykem 

organizoval střelbu do dělníků. Dále se pak čtenáři dozvídají, že události v únoru 1948 

osnovala americká ambasáda.269 

V Rudém právu se kromě oficiálních zpráv pravidelně objevovaly také různé pseudood-

borné analýzy historického dění. Například v samotný den výročí přijetí demise ministrů 

přichází Rudé právo s tvrzením, že do Benešova sídla během Února pravidelně chodili 

američtí agenti nebo že americké velvyslanectví dávalo Benešovi pokyny jak postupovat.270 

Na přelomu září a srpna 1953 bylo velkým tématem pro československý tisk snižování 

maloobchodních cen, patnáctému výročí přijetí mnichovské dohody tak byla věnována 

relativně malá pozornost – opět byli kritizovány západní mocnosti a českoslovenští politici, 

zatímco byl všemožně vyzdvihován Sovětský svaz.  

Také Edvard Beneš byl zmiňován poměrně málo. Například Rudé právo ho osočilo, že se 

snažil utajit, že Sovětský svaz je ochoten Československu pomoci, Svobodné slovo bylo 

ještě příkřejší: Beneš byl opakovaně ujišťován o sovětské vojenské pomoci, (…) rozhodoval 

ale jenom o lidech, kteří musejí chránit kapitál, ne o lidu. Dále pak Svobodné slovo o Be-

nešovi píše, že kapitulace byla jeho politický kalkul.271 

Vzniku samostatného Československa se sledované tituly nevěnovaly prakticky vůbec. 

Události z roku 1918 zmiňovalo pouze Svobodné slovo, jehož redaktor ve svém textu tvr-

                                                           
268 NESG. Zenklova kariéra. Svobodné slovo, 1. 3. 1953, roč. 9, s. 1. 

 
269 CEKOTOVÁ, L. a SUCHÝ, Č. Kupředu, zpátky ni krok! Rudé právo, 22. 2. 1953, roč. 33, s. 4. 

 
270 BARTOŠEK, Karel. Američtí imperialisté – osnovatelé únorového puče. Rudé právo, 25. 2. 1953, roč. 33, 

s. 3. 

 
271 NESG. Poučení z Mnichova. Svobodné slovo, 30. 9. 1953, roč. 9, s. 1. 

 



 

 

78 

dil, že zásadní vliv na vznik státu měla Velká říjnová socialistická revoluce, což bylo 

ostatně tvrzení opakovaně používané během většiny komunistické totality. Nutno zmínit, 

že jde o tvrzení z historického hlediska značně zavádějící až nepravdivé. Beneše však 

v souvislosti se zmíněným výročím ani jeden list nezmiňuje. 

O něco větší pozornost mělo výročí znárodnění. Rudé právo vyzdvihuje státem vlastněný 

průmysl. Zcela však opomíjí fakt, že Beneš znárodňovací dekrety podepsal a uvádí, že Be-

neš a jeho klika se v roce 1945 zoufale snažili uchránit starý kapitalistický řád.272 

Při referování o výročí podpisu československo-sovětské smlouvy se ve všech analyzova-

ných periodicích opět objevuje výčet důvodů, proč je spolupráce se Sovětským svazem 

výhodná a správná. Listy uvádí spolupráci na poli vědeckém, vojenském či průmyslovém. 

Beneš je v souvislosti s tímto zpravodajstvím zmiňován například v Rudém právu, které 

velice ideologicky zmanipulovaným způsobem uvádí, že obyvatelé Československa chtěli 

se Sovětským svazem spolupracovat už od roku 1918, tehdejší politici však jakékoli spolu-

práci aktivně bránili. Beneš prý participoval na plánech na zničení Sovětského svazu. 

K podpisu spojenecké smlouvy v roce 1943 prý Beneš svolil až poté, co ho ohromila ob-

rovská sovětská vojenská síla. Zároveň však údajně zuřil, když zjistil, jak jsou sovětští vo-

jáci v Československu vítáni.273 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1953 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/0/9 (9) 0/0/1 (1) 0/0/1 (1) 0/0/1 (1) 0/0/12 (12) 

Svobodné 

slovo 

0/1/4 (5) 0/0/1 (1) 0/0/0 (0) 0/0/1 (1) 0/1/6 (7) 

Lidová de-

mokracie 

0/1/1 (2) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/1/1 (2) 
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6.2.3 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1958 

V roce 1958 už lze totalitní zřízení v Československu označit za relativně stabilizované. 

Novinářům tak částečně odpadl úkol všemožně diskreditovat politiky, kteří byli symboly 

prvorepublikové demokracie. Reflexe desátého výročí únorového převratu tak již ve 

zkoumaných denících vypadala poněkud odlišněji než v roce 1953. Všechny tři listy se 

(byť v odlišné míře) věnovaly tomu, jaké změny v Československu nastaly mezi lety 1948 

a 1958. Prostor dostávala také ohlédnutí dělníků nebo rolníků, kteří vzpomínali na život 

například za první republiky a srovnávali ho se socialismem. 

Ve všech titulech se objevovaly také zprávy z oficiálních oslav a nechyběly ani přepisy 

oficiálních projevů politiků. Všechny tři zkoumané tituly například otiskly projev prezi-

denta Antonína Novotného. Ten pochopitelně ocenil poúnorové zřízení a zároveň se vyjád-

řil o prezidentu Edvardu Benešovi, kterého označil za blízkého spojence Huberta Ripky 

(který byl pro komunistickou propagandu jedním ze symbolů takzvané reakce).274 

Například v Lidové demokracii však byla výše uvedená zmínka o Benešovi jediná, kterou 

jsem označil za negativní. Zbývající tři zmínky o bývalém prezidentovi v tomto deníku již 

lze považovat za neutrální. Například 22. února ve shrnutí událostí přesně před deseti lety 

je uvedeno, že Beneš se dlouho rozmýšlel, jestli demisi přijmout, nakonec ale vůli pracují-

cího lidu vyhověl.275 

Rudé právo opět Edvarda Beneše reflektovalo nejvíce ze všech analyzovaných listů (cel-

kem 8krát), přičemž čtyři zmínky byly neutrální a čtyři negativní. Benešova kritika je však 

již umírněnější a kultivovanější než v roce 1953 (byť je stále zpravidla založena na lžích). 

V jednom z kritických textů například Rudé právo uvádí, že Beneš se do poslední chvíle 

snažil odvrátit porážku reakce, ale nakonec musel ustoupit.276 V jiném textu pak na únoro-

vý puč vzpomíná jeden z jeho aktivních účastníků. Jde o dělníka, který byl v delegaci, kte-

rá šla na Pražský hrad Beneše přesvědčovat, aby přijal demisi politiků z demokratických 

stran. Tento dělník uvádí (aniž by své tvrzení jakkoli doložil), že Beneš neměl radost 

z toho, že podepsal demise reakčních ministrů.277 
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Jestli o referování o výročí únorových událostí bylo možné tvrdit, že zkoumané listy psaly 

poněkud umírněněji, v případě dvacátého výročí přijetí mnichovské dohody to opět neplatí. 

Tentokrát byla velké kritice podrobena první republika, která byla opakovaně kritizována 

kvůli podpoře kapitalismu i kvůli odmítání spojenectví se Sovětským svazem. Dále byla 

velmi obsáhle propagována spolupráce Československa s Německou demokratickou repub-

likou. 

Pokud budeme sledovat zpravodajství v analyzovaných listech, musíme konstatovat, že 

Lidová demokracie nad rámec výše uvedeného žádné texty nepřinesla. Relativně málo jich 

bylo také ve Svobodném slově. Jeho redaktor se však 30. září pustil do nesmyslné a zkres-

lené spekulace, při níž dospěl k závěru, že Beneš v roce 1938 soustavně vsázel na kapitu-

lantské návrhy západních mocností a Hitlera a dával si pozor, aby toto jeho jednání nedo-

lehlo k lidu. Na který konkrétní kapitulantský návrh Adolfa Hitlera Beneš vsázel, však ve 

článku uvedeno není.278 

Další podobná tvrzení se pak objevují v Rudém právu. V něm je Beneš opakovaně napa-

dán, že hájil kapitulantství a kapitalismus, ale redaktoři komunistického listu tvrdí napří-

klad také, že se na rozbití republiky podílel tím, že spolufinancoval činnost Hlinkovy ľu-

dové strany.279 

O den později se pak v Rudém právu objevuje tvrzení, že za rozbití Československa jsou 

vinni také Američané. Jejich diplomaté totiž podle Rudého práva tlačili na západní moc-

nosti, aby co nejvíc prosazovali svou politiku appeasementu. Jak tento americký tlak, tak i 

samotný appeasement prý Beneš plně podporoval.280 

Události z roku 1918 byly v roce 1958 vysvětlovány opět prizmatem komunistické propa-

gandy. Opakovaně zaznívala teze, že zásadní vliv na vznik samostatného Československa 

měly ideály Velké říjnové socialistické reakce. Zároveň byl kritizován Masaryk (a nepřímo 

také celý zahraniční odboj) kvůli tomu, že navzdory vůli lidu o novém státu vyjednával 

pouze se západními mocnostmi. Mnoho pozornosti pak bylo věnováno také údajnému út-
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laku za první republiky (jak vůči například dělníkům, tak i vůči komunistické straně). 

Lidová demokracie opět žádné další zpravodajství nad rámec výše citovaného nepřináší. 

Ve Svobodném slově se však 31. října objevuje například také tvrzení, že Masaryk, Beneš 

a Štefánik usilovali o to, aby české země byly i nedále součástí Rakouska-Uherska.281 

Rudé právo pak zmiňuje i výročí poválečného znárodnění. Edvard Beneš je ve v textu ob-

viňován, že nic znárodňovat nechtěl, ale že k tomu byl donucen vůlí lidu. Také toto tvrzení 

je však přinejmenším velice zkreslené.282  

Při referování o patnáctém výročí podpisu československo-sovětské spojenecké smlouvy 

byl opět dominantním tématem vývoj Československa po roce 1948 a zároveň výčet toho, 

čím Sovětský svaz republice od války pomohl. Ve zkoumaných listech se však objevovala 

i kritika (například nedostatků ve výrobě nebo Stalinova kultu osobnosti). 

Lidová demokracie opět Edvarda Beneše nezmiňuje. Ve Svobodném slově a Rudém právu 

pak o Edvardu Benešovi opět převažují negativní zmínky. Svobodné slovo však například 

otisklo relativně věcný projev bývalého předsedy vlády a velvyslance v Sovětském svazu 

Zdeňka Fierlingera, který uvedl, že Beneš dlouho otálel, ale když viděl sovětské vojenské 

úspěchy, rozhodl se smlouvu podpořit.283  

Nejagresivnější texty se opět objevily v Rudém právu. Například 10. prosince se čtenáři 

dozvěděli, že Beneš o smlouvě jednal jenom proto, že si uvědomil, že pokud to neudělá, 

spáchá tím politickou sebevraždu.284 

Do ještě odvážnější spekulace se pustil komunistický politik Viliam Široký. Ten ve svém 

vzpomínkovém textu dokonce uvedl, že Beneš a jeho spojenci si v roce 1938 objednali 

nátlak západu, aby mohli kapitulovat. Dále Široký uvádí, že něco podobného již díky spo-

jenectví se Sovětským svazem nastat nemůže.285 

                                                           
281 CÉSAR, Jaroslav. Pracující rozhodli o osudu našich dějin. Svobodné slovo, 31. 10. 1958, roč. 14, s. 1. 

 
282 NESG. Bilance čtyřiceti let Československa. Rudé právo, 28. 10. 1958, roč. 39, s. 2. 
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284 BARTOŠEK, Karel. Dvanáctý prosinec roku 1943. Svobodné slovo, 10. 12. 1958, roč. 14, s. 2. 

 
285 ŠIROKÝ, Viliam. 15 let čs-sovětské spojenecké smlouvy. Rudé právo, 12. 12. 1958, roč. 39, s. 6. 
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Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1958 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-

sov. smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/4/4 (8) 0/0/7 (7) 0/0/2 (2) 0/0/3 (3) 0/4/16 (20) 

Svobodné 

slovo 

0/0/1 (1) 0/0/2 (2) 0/0/2 (2) 0/1/1 (2) 0/1/6 (7) 

Lidová de-

mokracie 

0/3/1 (4) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/1 (1) 0/3/2 (5) 

 

6.2.4 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1963 

Patnáctému výročí únorových událostí se sledovaná média příliš obsáhle nevěnovala. Při-

nesla oficiální prohlášení státních úřadů, přepisy projevů stranických funkcionářů, deníky 

se věnovaly také porovnání života před rokem 1948 a v roce 1963. Lidová demokracie a 

Svobodné slovo také popisovaly, jakým způsobem strany lidová a socialistická přispívají 

k rozvoji Československa. Objevovala se opět i mírná kritika poměrů (kritizována byla 

například neefektivní výroba). 

Lidová demokracie podobně jako v minulých případech žádné zmínky o Edvardu Benešovi 

nepřinesla. Ve Svobodném slově a Rudém právu se tentokrát již při referování o bývalém 

prezidentovi objevovaly neutrální a negativní zmínky ve stejném počtu případů. I v roce 

1963 však platí, že tato kritika je již umírněnější než na počátku padesátých let. 

Ve Svobodném slově například Marcel Zachoval ve svém komentáři o Benešovi píše, že se 

během únorových událostí choval vypočítavě: Nejprve podporoval reakční ministry a pak 

se přidal k lidu, aby zachránil, co se dá.286 

Rudé právo v únoru 1963 Edvarda Beneše zmínilo celkem čtyřikrát. V textu publikovaném 

24. února o něm Miroslav Bouček hovořil vcelku věcně (byť samozřejmě za užití typic-

kých propagandistických frází). Podle Boučka 25. února Beneš dlouho váhal, co udělá, ale 

nakonec respektoval vůli lidu.287 
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Ve stejném vydání je však o Benešovi řečeno, že se lidu bál a ještě v květnu 1948 se Got-

twaldovi o novém zřízení vyjadřoval negativně.288 

Pětadvacáté výročí přijetí mnichovské dohody příliš velký ohlas v Rudém právu, Lidové 

demokracii a Svobodném slovu nemělo. Listy opět kritizovaly západní mocnosti a česko-

slovenské „buržoazní“ politiky, poměrně často však přinášely také analogie událostí v le-

tech 1938 a 1963 (varovaly například před údajným německým revanšismem). 

Edvarda Beneše zmiňují pouze Svobodné slovo a Rudé právo. A oba tituly opět jsou spíše 

kritické. Svobodné slovo například v jednostranném textu o knize, která se událostem 

z roku 1938 má věnovat, píše, že Benešovi šlo během mnichovské krize pouze o to, aby 

hájil zájmy kapitalistů. Opět je taky zmíněno, že odmítal spojenectví se Sovětským sva-

zem.289 

Rudé právo se Benešovi věnuje ve dvou textech. Oba mají velice podobné vyznění. Autoři 

v nich tvrdí, že Sovětský svaz byl ochoten Československu poskytnout vojenskou pomoc, 

českoslovenští politici v čele s Benešem to ale odmítli.290 

Pětatřicáté výročí vzniku samostatného Československa si lidé mohli ve všech sledovaných 

titulech připomenout pouze díky jednotkám krátkých textů. V nich bylo opět opakovaně 

tvrzeno, že republika vznikla především díky Velké říjnové socialistické revoluci a z vůle 

lidu. Zahraniční odboj stručně zmínilo pouze Rudé právo, které připustilo, že během války 

lidé věřili Tomáši Garrigu Masarykovi, ten ale poté prý jejich důvěru zklamal. Deníky také 

stručně připomněly výročí znárodnění. O Edvardu Benešovi se však nezmínil ani jeden 

z nich. 

V době, kdy si Československo připomínalo dvacáté výročí podpisu československo-

sovětské smlouvy, se vládní delegace obou zemí sešly v Moskvě, aby smlouvu o dvacet let 

prodloužily. Zpravodajství (především aktuální) o této události proto bylo relativně obsáh-

lé.  

Například Svobodné slovo tentokrát již Edvarda Beneše hodnotilo neutrálně. Sice ve svém 

textu opět připomnělo, že podpis smlouvy v roce 1943 byl zásluhou především východního 

                                                                                                                                                                                
287 BOUČEK, Miroslav. Den vítězství. Rudé právo, 24. 2. 1963, roč. 43, s. 2. 
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odboje. Připouští však, že to nebylo Benešovou vinou. Beneše se totiž podle deníku snažily 

od podpisu dokumentu snažily odradit západní mocnosti.291 

Také Rudé právo se k Benešovi při reflexi výše uvedeného výročí již stavělo poněkud od-

lišněji než v minulých letech. Dokonce v jednom textu autor připouští, že už za první re-

publiky hledal k Sovětskému svazu cestu. A dále, že v roce 1943 podpis smlouvy inicio-

val.292 

Nejobsáhleji se však dvacátému výročí podpisu spojenecké smlouvy věnovala Lidová de-

mokracie. Právě v tomto titulu jsem také nalezl první pozitivní zmínku o Edvardu Benešo-

vi od roku 1948. Čtenáři si 13. prosince v Lidové demokracii mohli přečíst, že Beneš byl 

sice buržoazního původu, ale je nutno uznat, že pomohl ke sjednocení obou odbojů.293 

V témže vydání se však objevuje i Benešova kritika. Lidová demokracie totiž otiskla pro-

jev prezidenta Antonína Novotného, který v něm Benešovi vytkl, že během svojí politické 

kariéry měl vůči Sovětskému svazu neustále výhrady.294 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1963 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-

sov. smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/2/2 (4) 0/1/1 (2)  0/0/0 (0) 0/2/1 (3) 0/5/4 (9) 

Svobodné 

slovo 

0/1/1 (2) 0/1/2 (3)  0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 0/3/3 (6) 

Lidová demo-

kracie 

0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 1/1/1 (3) 1/1/1 (3) 
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6.2.5 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1968 

V roce 1968 bylo při všech zkoumaných obdobích zpravodajství velice otevřené a v zásadě 

objektivní. Vzhledem k politickým změnám, které v republice probíhaly, byly častěji zmi-

ňováni i politici, o kterých se v minulosti příliš nehovořilo (příkladem může být právě i 

Edvard Beneš). Zároveň se v médiích objevovala i kritika tehdejší politiky, a dokonce i 

některých komunistických funkcionářů. 

Oslavy dvacátého výročí únorového převratu byly v Československu velmi rozsáhlé – do 

země přijely delegace z celého východního bloku, konala se pompézní shromáždění a ma-

sové manifestace. Je tak logické, že všechny sledované tituly o těchto oslavách psaly velice 

obsáhle. 

Z výše uvedeného vyplývá, že častěji byl zmiňován také Edvard Beneš. Při reflexi výročí 

únorových událostí ho sledované tituly připomněly hned patnáctkrát. Ve všech případech 

se jednalo o zmínky neutrální a relativně stručné. Například Lidová demokracie 26. února 

publikovala jednu z mála Benešových fotografií, na něž jsem při analyzování zkoumaných 

deníků narazil. Byl na ní zachycen Beneš, jak v únoru 1948 přijímá slib nových ministrů. 

Jinak byl v Lidové demokracii Beneš zmíněn ještě dvakrát velmi stručně – bylo vždy kon-

statováno prakticky jen to, že nakonec přijal demisi ministrů.295 

V podobném duchu o prezidentu Benešovi referovalo také Svobodné slovo. Například 

v textu věnovaném úloze národně socialistické strany v únorovém převratu se čtenáři 

dozvěděli prosté konstatování, že Beneš jednal s komunisty i národními socialisty, ale na-

konec se přidal na stranu lidu.296 

Nejčastěji (hned jedenáctkrát) pak Edvarda Beneš v únoru 1968 zmínilo Rudé právo. Roz-

hodně však nelze tvrdit, že by mu věnovalo nějakou zásadní pozornost nebo že by se do-

konce na jeho stranách objevovaly texty, které by byly věnovány přímo jemu. Beneš byl 

podobně jako ve zbylých dvou analyzovaných listech zmiňován velice stručně a výhradně 

v souvislosti s jinými politiky nebo událostmi. 

Například 20. února ve vzpomínce na únorový převrat a předcházející politický vývoj 

Rudé právo o Benešovi píše že se v roce 1943 setkal s Gottwaldem. Souhlasil 

s potrestáním kolaborantů a zrádců (…) ale že chtěl, aby o zakládání národních výborů 

                                                           
295 PLOJHAR, Josef. Významný mezník novodobých dějin. Lidová demokracie, 25. 2. 1968, roč. 24, s. 1. 
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rozhodla vláda.297 

V dalších dnech pak bývá Beneš v Rudém právu zmiňován v průměru dvakrát denně. Ve 

všech případech je jeho role v únorovém převratu popisována v zásadě v souladu s historií 

(například, že se setkal delegací dělníků, Gottwaldem, Laušmanem či že odjel do Lán). Za 

relativně zajímavou zmínku lze považovat až tu z 25. února. Tehdy Rudé právo analyzova-

lo, jak bylo důležité, že komunisté dokázali v únoru 1948 zmobilizovat masy lidí. Beneš 

prý později přiznal, že byl zklamán, že pravicové strany takový potenciál neměly.298 

Třicáté výročí přijetí mnichovské dohody připadlo na období přibližně měsíc po sovětské 

okupaci. Ve sledovaných titulech proto pochopitelně dominovala aktuální agenda. Ve 

vzpomínkových textech se však nad rámec obvyklých ideologií zabarvených formulací, jež 

zůstaly podobné jako při minulých výročích, místy objevovaly i dříve nebývalé výroky. 

Rudé právo dokonce připustilo, že pomoc sovětské armády byla v roce 1938 velmi obtížně 

realizovatelná, protože byla vázána na pomoc Francie. Svobodné slovo pro změnu zmiňo-

valo, že československé armádě byli ochotni pomoci dobrovolníci z Rumunska a Bulhar-

ska. 

Lidová demokracie ve svých textech o výročí mnichovské krize Beneše nezmínila ani jed-

nou. V Rudém právu se objevila jediná stručná věta, že prezident Beneš hlásil vládě, že 

mobilizace proběhla bezvadně.299 

Nejčastěji se tak druhému československému prezidentovi v září 1938 věnovalo Svobodné 

slovo. 30. září přineslo jeden z mála textů, který byl v roce 1968 v analyzovaných denících 

k Benešovi kritický. Čtenáři si mohli přečíst, jak na přijetí mnichovské dohody reagoval 

sovětský tisk – ten údajně uvedl, že přijetí dohody demaskovalo protinárodní politiku bur-

žoazie a zahraničně politickou orientaci Beneše.300 

O to zajímavější je, že v témže vydání (a dokonce na téže straně) se objevuje v jiném textu 

tvrzení, že přijetím mnichovské dohody Beneš chtěl zabránit tragédii.301 
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Padesátému výročí vzniku samostatného Československa se v médiích dostalo poměrně 

značné pozornosti. Právě v říjnu 1968 totiž byl schvalován zákon o československé federa-

ci. Ve sledovaných listech se zároveň objevovala řada vzpomínkových textů, v části z nich 

byl pozitivně hodnocen i Tomáš Garrigue Masaryk. Zároveň byla opuštěna teze, že repub-

lika v roce 1918 vznikla pod vlivem myšlenek Velké říjnové socialistické revoluce. Autoři 

vzpomínkových textů však často akcentovali vůli lidu. 

Ve všech listech se objevily také pozitivní zmínky o Edvardu Benešovi. Rudé právo, Svo-

bodné slovo i Lidová demokracie otiskly například slavnostní projev prezidenta Ludvíka 

Svobody, který mimo jiné prohlásil, že si s úctou připomínáme zásluhy Masaryka, Beneše 

a Štefánika, s nimiž je nerozlučně spojeno založení státu.302 

Beneš byl velmi formálně (jako jeden z prezidentů) zmiňován také v prohlášení Národní 

fronty a Svobodné slovo a Lidová demokracie přinesly například krátký text o tom, že ve-

doucí představitelé státu položili u Benešova pomníku v Sezimově Ústí květiny.303 

Svobodné slovo zároveň 26. října kladlo na roveň domácí a zahraniční odboj (výslovně 

oceněny i zásluhy Edvarda Beneše) a zároveň autor textu pozitivně hodnotil i úlohu le-

gií.304 

Málokdy vídané pozitivní hodnocení Edvarda Beneše se v říjnu 1968 objevovalo také 

v Rudém právu. Například v úvodníku vydání z 28. října si čtenáři mohli přečíst, že byl 

sice měšťácko-demokratický politik, ale dokázal jít ve směru historického vývoje a pode-

psal se pod základní dokumenty lidově-demokratického státu.305 

Pro úplnost bych ještě rád doplnil, že výročí vyhlášení znárodnění se sledované tituly 

v roce 1968 prakticky nevěnovaly. 

Na rok 1968 připadlo také 25. výročí podpisu československo-sovětské spojenecké 

smlouvy. Tomuto výročí však bylo v tisku věnováno relativně málo pozornosti. Analyzo-

vané tituly přinášely pouze formální zprávy o shromážděních a vzpomínkových akcích, 

případně přepisy částí projevů stranických a státních funkcionářů. 
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Edvard Beneš byl většinou zmiňován jen velmi stručně v souvislosti s tím, že smlouva byla 

v roce 1943 podepsána za jeho přítomnosti. Ani toto konstatování však dříve nebylo ob-

vyklé – v novinách se dříve (i později během normalizace) běžně objevovaly formulace 

typu, že smlouva byla podepsána za přítomnosti dalších československých představitelů a 

podobně. 

Jediná zajímavá reflexe Edvarda Beneše se objevuje v Rudém právu, které přineslo vzpo-

mínku Zdeňka Fierlingera na akt podpisu. Fierlinger o Benešovi napsal, že byl překvapen 

sovětskou pohostinností a ochotou pomoci s poválečnou konsolidací.306 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1968 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/11/0 (11) 0/1/0 (1) 2/3/0 (5) 0/2/0 (2) 2/17/0 (19) 

Svobodné 

slovo 

0/2/0 (2)  0/2/1 (3) 2/4/0 (6) 0/1/0 (1) 2/9/1 (12) 

Lidová de-

mokracie 

0/2/0 (2) 0/0/0 (0) 1/3/0 (4) 0/0/0 (0) 1/5/0 (6) 

6.2.6 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1973 

V únoru 1973 bylo výročí převratu ve sledovaných denících věnováno relativně hodně 

pozornosti. Důvodem bylo mimo jiné i to, že v Československu byl na oficiální návštěvě 

Leonid Ilijič Brežněv. Sledované listy opakovaně zmiňovaly, že socialistický režim přežil 

svou první krizi, která nastala v letech 1968 a 1969. K samotné historii únorových událostí 

se však už analyzované tituly prakticky nevracely. Psaly pouze o tom, jak se za 25 let tota-

lity rozvinul průmysl a zemědělství nebo se zabývaly historií vztahů se Sovětským svazem. 

Beneš je v součtu ve všech denících zmíněn šestkrát – ve většině případů se však jedná o 

velmi strohá konstatování o jeho úloze v roce 1948 (například že přijal delegaci dělníků, 

Gottwalda nebo Noska). Jeho postoj však nijak hodnocen není. Jediný poněkud odlišný 

materiál tak přineslo Rudé právo, které uveřejnilo recenzi nové knihy, ve které byly publi-
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kovány dobové materiály – mimo jiné i zápisy z jednání mezi Benešem a Gottwaldem.307 

Co se týče referování o výročí mnichovských událostí, analyzované deníky se stylem psaní 

vrátily před rok 1968. Opět schematicky kritizovaly prvorepublikovou politickou reprezen-

taci a západní mocnosti. Vyzdvihovaly naopak Sovětský svaz a jeho vůli přijít Českoslo-

vensku na pomoc. Prezidenta Beneše zmínilo pouze Rudé právo, které publikovalo text o 

tom, jak komunisté chtěli přijetí dohody zabránit. Opakovaně prý také upozorňovali na 

spojenectví se Sovětským svazem – Beneš a kapitulantská vláda ale dělali všechno pro to, 

aby toto spojenectví rozrušili.308 

V říjnu 1973 se konal Světový kongres míru, ve stejné době také prezident Gustáv Husák 

navštívil Jugoslávii. Deníky se tak věnovaly spíše aktuálnímu dění. V analyzovaných titu-

lech se tak objevily pouze jednotky textů, které formálně připomínaly vznik republiky, 

první vlnu znárodnění nebo federalizaci Československa. Edvarda Beneše však žádný 

z nich nezmínil. 

Také v době, kdy si Československo připomínalo třicáté výročí podpisu spojenecké 

smlouvy se Sovětským svazem, se zkoumané listy věnovaly spíše aktuálnímu dění – Čes-

koslovensko totiž uzavřelo první poválečnou smlouvu s Německou spolkovou republikou. 

V Lidové demokracii a Svobodném slově tak bylo vzpomínkových textů na rok 1943 mi-

nimum. Zpravodajství bylo opět značně formální a zahrnovalo informace o shromážděních 

a přepisy projevů státních a stranických funkcionářů.  

Edvarda Beneše zmínila pouze Lidová demokracie. Ve vzpomínkovém textu, který shrno-

val vztahy se Sovětským svazem od roku 1935 Josef Plojhar napsal, že v roce 1943 prý 

schválením smlouvy Beneš uznal, že nelze spoléhat pouze na spojence ze západní Evro-

py.309 

Poněkud obsáhleji se výročím zabývalo Rudé právo. To například otisklo sérii textů na-

psaných československými občany, kteří popisovali, jak spojenectví se Sovětským svazem 

pozitivně ovlivňuje jejich životy (zmiňovány byly například údajně efektivní sovětské 

průmyslové a zemědělské postupy či tamní výkonné stroje). 
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Beneše pak Rudé právo zmiňuje dvakrát, a to ve dvou textech, které shrnují vztahy Sovět-

ského svazu a Československa. O Benešovi je v obou konstatováno, že odmítl sovětskou 

pomoc v době mnichovské krize.310 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1973 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-

sov. smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/2/0 (2) 0/0/1 (1) 0/0/0 (0) 0/1/1 (2) 0/3/2 (5) 

Svobodné 

slovo 

0/2/0 (2) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/2/0 (2) 

Lidová demo-

kracie 

0/2/0 (2) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 0/3/0 (3) 

6.2.7 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1978 

Reflexe třicátého výročí komunistického převratu byla ve zkoumaných titulech opět spíše 

formální. Listy přinesly prohlášení, zprávy ze shromáždění a přepisy projevů. Zabývaly se 

opět také tím, jak se za třicet let změnil československý průmysl a zemědělství. 

V publicistických materiálech už se tolik neobjevovala prvoplánová kritika představitelů 

národních socialistů a lidovců jako byli třeba Ripka, Zenkl, Hála nebo Šrámek (tito politici 

byli v listech většinou označováni souhrnným pojmem reakce). 

Všechny tři analyzované tituly také připomínaly den po dni události, které se odehrály 

přesně před třiceti lety. Šlo zpravidla o velmi krátká a ve všech případech poměrně věcně 

pojatá shrnutí, ve kterých často figurovalo také jméno Edvarda Beneše. Obvykle však šlo 

opět jen o krátkou a formální zmínku (o tom, koho přijal, k čemu se rozhodl a podobně). 

Ve Svobodném slově a v Rudém právu byla také zpráva o tom, že v Praze byla otevřena 

nová výstava věnovaná únorovému výročí. Beneš je v ní ovšem zmíněn opět spíše okrajo-

vě – autoři totiž píší, že na výstavě jsou také dokumenty, které se Beneše týkají.311 

Čtyřicáté výročí přijetí mnichovské dohody se do sledovaných deníků promítlo také mini-
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málně. Všechny listy opět publikovaly pouze jednotky formálních textů, ve kterých zkriti-

zovaly západní mocnosti a připomněly, že Sovětský svaz byl ochoten poskytnout vojen-

skou pomoc. 

Prezidenta Beneše zmínilo pouze Rudé právo. Dvě zmínky byly velmi stručné – šlo 

v podstatě pouze o suché konstatování toho, že prezident dohodu nakonec přijal. 29. září 

pak Rudé právo připomíná politiku appeasementu. Tvrdí, že západní mocnosti věděly, že 

válka přijde, ale snažily se ji co nejvíce oddálit. O tomto jejich plánu prý Beneš věděl, pro-

tože jej o něm údajně informoval americký prezident Roosevelt.312 

V říjnu 1978 byla na stránkách sledovaných periodik pozornost věnována především desá-

tému výročí federalizace Československa. Den znárodnění nebyl připomínám prakticky 

vůbec a výročí vzniku samostatného státu novináři z jednotlivých titulů opět velice inten-

zivně spojovali s Velkou říjnovou socialistickou revolucí a vůli českého a slovenského 

lidu. 

Všechny tři zkoumané deníky otiskly oficiální projev Lubomíra Štrougala, který tvrdil, že 

samostatný stát prosadil především československý lid, Masaryk s Benešem prý do posled-

ní chvíle zvažovali, zda by české země neměly zůstat součástí Rakouska-Uherska.313 

Svobodné slovo ani Lidová demokracie nad rámec výše uvedeného o druhém českosloven-

ském prezidentovi neinformovaly. Zajímavé texty však lze nalézt v Rudém právu. V něm 

se v den výročí – tedy 28. října – dokonce objevuje teze, že Masaryk a Beneš zavedli čes-

koslovenský lid na cestu spojenectví se západními mocnostmi, aby chránili kapitál.314 

O pouhý den dříve se však v Rudém právu objevuje také tvrzení, že právě Beneš 

s Masarykem měli vedle Velké říjnové socialistické revoluce a vůle lidu na vznik samo-

statného státu také zásadní vliv. Kromě toho jsou oceňovány také zásluhy legií, a dokonce 

také západních politiků.315 

K výročí podpisu československo-sovětské smlouvy všechny zkoumané listy přinesly je-

den nebo maximálně dva texty. Jeden byl vždy o oficiálním shromáždění, ve druhém pak 

byly shrnovány vztahy se Sovětským svazem a bylo vysvětlováno, proč jsou pro Česko-
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slovensko klíčové. Edvard Beneš však v žádném textu zmiňován nebyl. 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1978 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/6/0 (6) 0/3/0 (3) 1/0/3 (4) 0/0/0 (0) 1/9/3 (13) 

Svobodné 

slovo 

0/2/0 (2) 0/0/0 (0) 0/1/1 (2) 0/0/0 (0) 0/3/1 (4) 

Lidová demo-

kracie 

0/7/0 (7) 0/0/0 (0) 0/0/1 (1) 0/0/0 (0) (0/7/1) (8) 

6.2.8 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1983 

Zpravodajství o únorovém převratu bylo v roce 1983 ve všech zkoumaných listech nejmé-

ně obsáhlé ze všech analyzovaných let. Všechny listy opět přinesly pouze zprávy o shro-

mážděních ve velkých městech a přepisy projevů komunistických funkcionářů. Publicistic-

kých a vzpomínkových textů bylo minimum.  

Poněkud rozsáhleji o výročí referovala pouze Lidová demokracie, která se shrnula napří-

klad takzvaný obrodný proces v lidové straně. Stručně zmínila také Edvarda Beneše, jehož 

roli v únorovém převratu popsala tak, že na něj jako na prezidenta nejprve demisionující 

ministři spoléhali, ale Beneš se nakonec přidal na stranu lidu.316 

Ani 45. výročí přijetí mnichovské dohody nebyla v analyzovaných listech věnována nijak 

zásadní pozornost. Všechny zkoumané listy přinesly pouze krátké zprávy o pietních aktech 

na různých místech republiky a několik krátkých ideologických textů, jež optikou komu-

nistického režimu vysvětlovaly události z roku 1938. Objevovaly se také komentáře, že 

předválečné události se kvůli údajně imperialistické politice NATO můžou kdykoli opako-

vat. 

Edvarda Beneše zmínilo pouze Rudé právo, které opět ve shrnujícím textu zkritizovalo 

západní mocnosti a vyzdvihovalo vůli Sovětského svazu poskytnout vojenskou pomoc. 

Benešovi byla ve článku věnována jen krátká zmínka, že mu britský premiér Chamberlain 
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už na začátku roku 1938 napsal, aby se domluvil s henleinovci.317 

Výročí vzniku samostatného Československa se všechny tři zkoumané deníky věnovaly 

maximálně ve dvou textech. Opět šlo pouze o propagandou zabarvené připomenutí jak 

vzniku státu, tak i znárodnění a vzniku federace. Lidová demokracie nad rámec toho při-

nesla také publicistický článek o výhodách toho, že se v říjnu 1918 spojily Česko a Sloven-

sko. 

Rudé právo opět připomínalo, že samostatné Československo vzniklo především z vůle 

lidu, přičemž Masaryk prý do poslední chvíle nevěděl, jaké bude mít nový stát zřízení. 

Kromě toho autor uvádí, že Masaryk, Beneš a Štefánik – aby se zalíbili západu – zneužili 

kontrarevolučních aktivit legií.318 

Jediným kulatým výročím, které připadlo na rok 1983, byla připomínka čtyřiceti let od 

podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy. Ani tomuto jubileu se však ve 

zkoumaném tisku nedostalo příliš pozornosti. Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová de-

mokracie jako obvykle přinesly zprávy o různých výročních shromážděních a shrnuly vý-

hody spojenectví se Sovětským svazem od roku 1935. 

Edvard Beneš byl opět zmíněn pouze jednou, a to v Rudém právu, které shrnovalo česko-

slovenskou zahraniční politiku od druhé světové války. O Benešovi autor textu tvrdí, že 

v roce 1943 jednal realisticky, když souhlasil se spojenectvím se Sovětským svazem.319 
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Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1983 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-

sov. smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 0/0/1 (1) 0/1/0 (1) 0/2/1 (3) 

Svobodné 

slovo 

0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 

Lidová demo-

kracie 

0/1/0 (1) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/0/0 (0) 0/1/0 (1) 

6.2.9 Reflexe Edvarda Beneše ve zkoumaných obdobích roku 1988 

Zpravodajství o čtyřicátém výročí únorového převratu se ve zkoumaných listech významně 

lišilo. Zatímco Svobodné slovo a Lidová demokracie opět zůstaly jen u prostého zpravo-

dajství o oficiálních oslavách, v Rudém právu se v únoru 1988 objevila například řada fo-

tografií, jež dokumentovaly čtyřicet let staré události. Rudé právo rovněž přineslo obsáhlé 

publicistické materiály například o Klementu Gottwaldovi nebo o zakládání takzvaných 

akčních výborů. 

V Lidové demokracii byl Beneš v únoru 1988 zmíněn jenom jednou velmi stručně 

v souvislosti s tím, že přijal demisi ministrů. Svobodné slovo přináší zprávu o vydání nové 

knihy, jejíž autor se snaží únorový převrat představit jako střet Gottwalda s Benešem, při-

čemž Beneš má v knize personifikovat takzvanou reakci.320 

Vzhledem k tomu, že Rudé právo výročí věnovalo relativně velkou pozornost, je na jeho 

stranách častěji zmiňován také Edvard Beneš. Většinou se však jedná opět o zmínky pouze 

velice stručné a věcné (například, že se scházel s komunistickými politiky a že nakonec 

demisi přijal). V těchto textech jeho kroky nejsou nijak komentovány. 

Zajímavý je však článek z 22. února, ve kterém na Beneš vzpomíná jeden z dělníků, který 

byl členem delegace, která v únoru 1948 za Benešem přišla na Pražský hrad. Podle něj 

prezident dělníky opovrhoval, kličkoval a zdráhal se přidat na stranu lidu.321 Zároveň je 

však nutno podotknout, že navzdory citované kritice jsou již text i samotné výtky mnohem 

                                                           
320 NESG. K významným událostem. Svobodné slovo, 23. 2. 1988, roč. 44., s. 1. 

 
321 KLIEMENT, Jan. Delegace na Hrad. Rudé právo, 22. 2. 1988, roč. 68, s. 3. 



 

 

95 

umírněnější a kultivovanější než například v padesátých letech. 

Padesáté výročí přijetí mnichovské dohody nevyvolalo v redakcích sledovaných deníků 

zásadnější pozornost. Zkoumané tituly opět přinášely většinou ideologicky zabarvené shr-

nutí událostí. Dominovala kritika západních mocností, méně přítomné naopak bylo tvrzení, 

že Sovětský svaz byl připraven Československu poslat vojenskou pomoc. Zajímavé také je, 

že v textech týkajících se výročí se prakticky nevyskytovala kritika žádných českosloven-

ských politiků. 

Svobodné slovo o Edvardu Benešovi neinformovalo ani jednou, drobnou změnu lze však 

zaznamenat v Lidové demokracii. Ta Benešovu úlohu popsala relativně objektivně, 

v jednom ze článků o tehdejším prezidentovi dokonce napsala, že ho mrzelo, že musel 

mnichovskou dohodu přijmout. Takto umírněné tvrzení o Benešově úloze v mnichovské 

krizi se v minulých dekádách ve zkoumaných listech vůbec neobjevovalo.322 

Rudé právo nevěnovalo Edvardu Benešovi žádnou zvláštní pozornost. Zmínilo ho jenom 

okrajově při popisu československo-sovětských vztahů za druhé světové války (konkrétně 

připomnělo, že souhlasil s podpisem spojenecké smlouvy mezi oběma státy).323 

V říjnu 1988 nastal zásadní posun v informování o výročí vzniku samostatného Českoslo-

venska. 28. říjen byl totiž právě v roce 1988 opět vyhlášen státním svátkem. Před tím se 

slavil jako významný den nazvaný Den znárodnění (během něj bývalo značně formálně a 

velmi umírněně slaveno i výročí vzniku republiky). 

Ve všech analyzovaných denících proto oslavy dostávaly poměrně velkou pozornost. 

Kromě obligátních zpráv z oficiálních shromáždění se v listech objevovalo také poměrně 

dost publicistických textů. Například v Lidové demokracii již byl opakovaně zmiňován (a 

pozitivně hodnocen) Tomáš Garrigue Masaryk. Deníky se však věnovaly i různým dříve 

opomíjeným detailům – například tomu, co se v Praze 28. října 1918 stalo nebo tomu, jak 

se vyvíjel zahraniční odboj. Opakovaně však bylo tvrzeno, že značnou zásluhu na vzniku 

republiky má lid (zvýrazňována byla také úloha domácího odboje – především jeho levico-

vé části). Méně často se však už objevovalo klišé, že republika vznikla pod vlivem myšle-

nek Velké říjnové socialistické revoluce. 
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Z výše uvedeného logicky vyplývá, že mnohem častěji byl zmiňován Edvard Beneš. 

Všechny tři zkoumané tituly o něm informovaly v součtu 15krát (osm zmínek bylo pozi-

tivních, sedm neutrálních) – právě v říjnu 1988 tak byl Beneš hodnocen nejpozitivněji ze 

všech období, která jsem v této práci zkoumal. Lze zároveň konstatovat, že právě v říjnu 

1988 byl Beneš hodnocen vůbec nejpozitivněji za celou dobu trvání komunistické diktatu-

ry (s výjimkou jeho pohřbu v září 1948). 

Pozitivně o Edvardu Benešovi hovořili dokonce i političtí představitelé. Například Gustáv 

Husák sice zkritizoval první republiku jako období, kdy měli velký vliv kapitalisté. Záro-

veň ale uznal, že na vznik státu měli zásadní vliv také Masaryk, Beneš a Štefánik – tyto 

politiky v projevu dokonce označil za zakladatele republiky.324 Velice podobný výrok pak 

ve svém projevu vyřkl také Miroslav Štěpán.325  

Svobodné slovo Beneše v žádných vzpomínkových publicistických materiálech nezmiňuje, 

píše o něm pouze v souvislosti s vydáním nové knihy o Tomáši Garrigu Masarykovi či o 

otevření výstavy věnované událostem z roku 1918. Vždy však pozitivně nebo přinejmen-

ším neutrálně a s úctou. 

Na stránkách Lidové demokracie památku Edvarda Beneše uctil také tehdejší předseda 

strany lidové Zbyněk Žalman. V projevu, který list otiskl, řekl, že je třeba ocenit Masaryka 

a Beneše, kteří vyslyšeli vůli lidu po vlastním státu.326 

Neobvykle pozitivně Edvarda Beneše popisovali také redaktoři Rudého práva. Kromě to-

ho, že se v listu objevily přepisy projevů, v nichž politici Beneše oceňovali, přineslo Rudé 

právo také text, ve kterém zmiňovalo důležitost jednání, která Beneš vedl po první světové 

válce v Ženevě a v Paříži. 26. října pak redaktoři Rudého práva v úvodníku velice smířlivě 

a relativně objektivně popsali celou historii Československa. O vzniku státu bylo řečeno, 

že vznikl díky vůli lidu, značný vliv na jeho vznik ale měli Masaryk, Beneš a Štefánik.327 

V době, na kterou připadalo výročí podepsání československo-sovětské smlouvy, byl 

v Praze na návštěvě francouzský prezident Mitterand. Zkoumané listy se tak věnovaly 

zejména aktuální agendě a výročí podpisu smlouvy připomínaly většinou jen formálními 
                                                           

 
324 NESG. Historie našeho státu hovoří i k dnešku. Svobodné slovo, 28. 10. 1988, roč. 44, s. 2. 

 
325 NESG. Václavské náměstí ožilo. Svobodné slovo, 28. 10. 1988, roč. 44, s. 3. 

  
326 NESG. Projev bratra Zbyňka Žalmana. Lidová demokracie, 27. 10. 1988, roč. 44, s. 3. 

 
327 NESG. Proč vzdáváme hold 28. říjnu. Rudé právo, 26. 10. 1988, roč. 69, s. 1.  
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zprávami o oficiálních shromážděních. 

Edvarda Beneše zmínila krátce Lidová demokracie, jež pouze konstatovala, že se Beneš 

aktu podpisu zúčastnil, v Rudém právu se pak čtenáři mohli dočíst, že Edvard Beneš sice 

během druhé světové války nejprve spoléhal na pomoc západu, nakonec ale usoudil, že 

ideální pro republiku bude spojenectví se Sovětským svazem.328 

Počet pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o Edvardu Benešovi v roce 1988 (číslo 

v závorce uvádí součet textů v daném období): 

 Únorový 

převrat 

Mnichovské 

události 

Vznik Česko-

slovenska 

Podpis čs-sov. 

smlouvy 

Celkem 

Rudé právo 0/3/1 (4) 0/1/0 (1) 3/3/0 (6) 0/1/0 (1) 3/8/1 (12) 

Svobodné 

slovo 

0/0/1 (1) 0/0/0 (0) 2/3/0 (5) 0/0/0 (0) 2/3/1 (6) 

Lidová de-

mokracie 

0/1/0 (1) 0/2/0 (2) 3/1/0 (4) 0/0/0 (0) 3/4/0 (7) 

6.2.10 Analýza dat za období 1948-1988 

Z analýzy textů ve sledovaných denících vyplývá, že sledované listy se o Edvardu Benešo-

vi mezi lety 1948 a 1988 pozitivně zmínily 15ktát (8 procent ze všech zmínek), neutrálních 

zmínek bylo 103 (57 procent) a negativních 62 (35 procent). 

Vycházíme-li z procentuálního vyjádření, nejpozitivněji o Edvardu Benešovi referovala 

Lidová demokracie. Pozitivně o něm informovala 5krát (13,5 procenta zmínek). Rudé prá-

vo o Benešovi napsalo v součtu za všechna zkoumaná období pozitivně 6krát, v přepočtu 

na procenta to však znamená, že tento deník o bývalém prezidentovi pozitivně referoval 

jen v 6 procentech případů. Svobodné slovo Benešovi věnovalo 4 pozitivní zmínky (9 pro-

cent). 

Nejnegativnější k Benešovi dle očekávání bylo Rudé právo – kritických textů o něm bylo 

39 (41 procent), naopak nejméně negativních zmínek bylo v Lidové demokracii – pouze 5 

(13,5 procenta). 

Nejvíc neutrálně o Benešovi v poměrném vyjádření psala Lidová demokracie (27 zmínek – 

                                                           
328 VLČEK, Josef. Prověřeno dobou. Rudé právo, 12. 12. 1988, roč. 69, s. 5. 
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73 procent). Rudé právo a Svobodné slovo o Benešovi neutrálně psaly asi v polovině pří-

padů. 

Ukazuje se tak, že Rudé právo a Svobodné slovo o Benešovi referovaly z kvalitativního 

hlediska přibližně stejně. U Lidové demokracie se styl reflexe Edvarda Beneše poněkud 

odlišuje. Lze to vysvětlit tím, že tento deník byl v mantinelech cenzury přece jen liberál-

nější než zbylé dva zkoumané tituly. Nutno však upozornit, že Lidová demokracie o Bene-

šovi psala nejméně, proto každá pozitivní zmínka o něm výrazně mění uvedené procentu-

ální hodnoty.  

Celkově však lze říci, že nejpozději do roku 1953 se předcházející politická orientace jed-

notlivých zkoumaných deníků v podstatě vytrácí a rozhodně nelze hovořit o tom, že by 

například Svobodné slovo během komunistické totality určitým způsobem hájilo politické 

priority a ideály bývalé národně socialistické strany. 

Podobné tvrzení do značné míry platí také o Lidové demokracii. Ta však byla po celou 

dobu svého fungování za totalitního režimu blízká státem tolerovaným církvím, čímž podle 

mého názoru lze vysvětlit, proč informovala (alespoň v některých případech) přinejmenším 

umírněněji a s určitým respektem i o různých ideologických oponentech. 

Kvalitativní analýza všech textů o Edvardu Benešovi ve zkoumaných obdobích let 1948–

1988: 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

Rudé právo 6 (6 %) 51 (53 %) 39 (41 %) 

Svobodné slovo 4 (9 %) 25 (53 %) 18 (38 %) 

Lidová demokracie 5 (13,5 %) 27 (73 %) 5 (13,5 %) 

Celkem 15 (8 %) 103 (57 %) 62 (35 %) 

Výše uvedená fakta se do značné míry potvrzují také při referování o Edvardu Benešovi při 

oslavách únorového převratu. 

V první řadě je nutno zmínit, že mezi lety 1948 a 1988 žádný z deníků o Benešovi v tomto 

zkoumaném období nepřinesl žádnou pozitivní zmínku. Vysvětlit je to možné tím, že ko-

munistická propaganda únorový převrat vysvětlovala v podstatě ve všech zkoumaných 
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obdobích jako střet mezi komunisty a takzvanou reakcí a Beneš byl považován právě za 

příslušníka reakce (byť většinou deníky připouštěly, že po porážce demokratických stran 

ustoupil a vyslyšel vůli lidu). 

Nejneutrálněji o něm informovala Lidová demokracie (v 89 procentech případů). Nejvíce 

negativní vůči Benešovi naopak při zpravodajství o výročí únorového převratu překvapivě 

bylo Svobodné slovo (47 procent případů). Na tomto místě je nutno také konstatovat, že 

Svobodné slovo zejména v padesátých a první polovině šedesátých let velmi důsledně pou-

žívalo vyhraněné (místy až vyhrocené) výrazy a na jeho stránkách se často objevovaly po-

dobně schématické soudy jako v tisku napojeném na komunistickou stranu. 

Celkově byl při referování o vzpomínkách na únorový převrat Beneš zkoumanými tituly 

vnímán především neutrálně (v 68 procentech případů). 

Analýza textů o Edvardu Benešovi při referování o výročích únorového převratu (v letech 

1948–1988) 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

Rudé právo 0 (0 %) 28 (64 %) 16 (36 %) 

Svobodné slovo 0 (0 %) 8 (53 %) 7 (47 %) 

Lidová demokracie 0 (0 %) 17 (89 %) 2 (11 %) 

Celkem 0 (0 %) 53 (68 %) 25 (32 %) 

Ani při zpravodajství o výročích přijetí mnichovské dohody nezmínily zkoumané deníky 

Edvarda Beneše pozitivně ani jednou. Je to však logické. Komunistická historiografie prá-

vě řešení mnichovské krize vnímala jako jedno z největších (ne-li vůbec největší) selhání 

prvorepublikové moci.  

Lidová demokracie také v tomto případě Beneše hodnotila nejméně negativně. Je ale nutno 

zmínit, že v součtu všech zkoumaných období o Benešovi v souvislosti s přijetím dohody 

referovala pouze třikrát, což procentuální hodnoty činí méně vypovídajícími. Pro úplnost 

však dodávám, že všechny tři zmínky o Edvardu Benešovi v Lidové demokracii byly neut-

rální. 

Rudé právo a Svobodné slovo o bývalém prezidentovi opět informovaly přibližně ve stejné 
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míře neutrálně a negativně. V Rudém právu bylo 53 procent negativních zmínek, ve Svo-

bodném slovu 55 procent. Je tak opět na místě konstatovat, že Svobodné slovo přinejmen-

ším v padesátých letech bylo vůči Benešovi (i ostatním bývalým demokratickým politi-

kům) podobně kritické jako Rudé právo. 

Analýza textů o Edvardu Benešovi při referování o výročích přijetí mnichovské dohody (v 

letech 1948–1988) 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

Rudé právo 0 (0 %) 9 (47 %) 10 (53 %) 

Svobodné slovo 0 (0 %) 5 (45 %) 6 (55 %) 

Lidová demokracie 0 (0 %) 3 (100 %) 0 (0 %) 

Celkem 0 (0 %) 17 (52 %) 16 (48 %) 

Při připomínkách výročí vzniku samostatného Československa Beneše nejpozitivněji vní-

mala Lidová demokracie (44,5 procenta případů). V Rudém právu a Svobodném slovu 

byly procentuálně pozitivní připomínky bývalého prezidenta zastoupeny přibližně stejně. 

Negativně o Benešovi tentokrát přesvědčivě nejvíce psalo Rudé právo (v 35 procentech 

případů), nejvíce neutrální bylo Svobodné slovo. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v souvislosti s výročím vzniku samostatného státu byl režim 

(zejména v roce 1968 a později) ochoten Beneše připomínat i pozitivně. Rozhodně však 

nešlo o žádné nekritické vyzdvihování. Napříč celou totalitou se totiž objevoval obvyklý 

narativ, že stát vznikl z vůle lidu přímo v českých zemích a na Slovensku (velký význam 

byl dáván také například domácímu odboji nebo přinejmenším jeho levicové části). Dobo-

vá propaganda také často (zejména v padesátých letech a během normalizace) tvrdila, že 

obyvatelé Česka a Slovenska byli motivováni k vytvoření státu Velkou říjnovou socialis-

tickou revolucí. Význam zahraničního odboje byl (snad pouze s výjimkou roku 1988) 

umenšován, přesto však často bývalo přinejmenším zmiňováno, že i Masaryk, Beneš a 

Štefánik určitým způsobem ke vzniku státu přispěli (pro celé období totality však platí, že 

jejich význam byl úmyslně zmenšován). 

Zároveň je na tomto místě nutno uvést, že ve mnou zkoumaných obdobích prakticky neby-
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lo zmiňováno výročí vyhlášení znárodnění v roce 1945 (v souvislosti s ním tak přirozeně 

nebyl s několika málo výjimkami zmiňován ani Edvard Beneš). 

Analýza textů o Edvardu Benešovi při referování o výročích vzniku samostatného česko-

slovenského státu/znárodnění (v letech 1948–1988) 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

Rudé právo 6 (30 %) 7 (35 %) 7 (35 %) 

Svobodné slovo 4 (27 %) 8 (53 %) 3 (20 %) 

Lidová demokracie 4 (44,5 %) 4 (44,5%) 1 (11 %) 

Celkem 14 (32 %) 19 (43 %) 11 (25 %) 

Výše popsané zákonitosti do značné míry platily vždy také v prosinci při připomínání po-

depsání československo-sovětské smlouvy. Jediný pozitivní text o Benešovi mezi lety 

1948 a 1988 ve zkoumaných obdobích publikovala Lidová demokracie, nejvíce negativní 

bylo opět Rudé právo (ve 46 procentech případů), nejneutrálnější zpravodajství procentu-

álně mělo – tentokrát poměrně přesvědčivě – Svobodné slovo (67 procent zmínek). 

Ani při referování o tomto výročí zkoumaný tisk prakticky nevybočoval z ideologií stano-

vených mantinelů. Neustále tak bylo opakováno, že podpis smlouvy byl především záslu-

hou východního odboje, význam západního odboje byl oproti tomu zmenšován, opomíjen 

nebo dokonce kritizován (opakovaně bylo například tvrzeno, že politici působící 

v Londýně se snažili podpisu smlouvy všemožně zabránit). 

Edvard Beneš rozhodně nebyl popisován jako politik, který by se o podpis smlouvy za-

sloužil. Zpravodajství budilo dojem, že o smlouvu dlouho neměl zájem a že k jejímu pod-

pisu nakonec svolil až poté, co k tomu byl donucen okolnostmi. Často však bývalo zmiňo-

váno, že si podpis nepřál. 
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Analýza textů o Edvardu Benešovi při referování o výročích československo-sovětské spo-

jenecké smlouvy (v letech 1948–1988) 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

Rudé právo 0 (0 %) 7 (54 %) 6 (46 %) 

Svobodné slovo 0 (0 %) 4 (67 %) 2 (33 %) 

Lidová demokracie 1 (17 %) 3 (50 %) 2 (33 %) 

Celkem 1 (4 %) 14 (56 %) 10 (40 %) 

V následujících odstavcích se pokusím co nejobecněji přestavit, jak se měnila reflexe Ed-

varda Beneše napříč komunistickou totalitou. Pro účely následujících pasáží této práce již 

budu sčítat zmínky ve všech zkoumaných titulech v jednotlivých letech. Činím tak proto, 

že v některých listech bylo v jednotlivých analyzovaných ročnících tak málo informací o 

Edvardu Benešovi, že by mohlo dojít k vážnému zkreslení statistiky. 

Lze jednoznačně konstatovat, že nejvíce pozitivně tisk o Benešovi referoval ve sledova-

ných obdobích let 1968 a 1988. V prvním případě je to přirozeně dáno politickým uvolně-

ním, Edvarda Beneše zkoumané tituly pozitivně připomínaly především v souvislosti se 

vznikem samostatného státu. Celkem v roce 1968 bylo 13 procent zmínek o bývalém pre-

zidentovi pozitivních. 

V roce 1988 pak ve sledovaných titulech bylo dokonce 32 procent pozitivních informací o 

Edvardu Benešovi. Je to dáno v první řadě mírným zmírněním totality v důsledku pe-

restrojky. Daleko významnějším faktem však je, že právě v roce 1988 byl obnoven Den 

vzniku samostatného československého státu jako státní svátek. Tento byl navíc velice 

intenzivně připomínán. 

Pozitivní zmínky o Benešovi registrujeme také v letech 1963 a 1978 – v obou případech se 

ale jedná o jedinou pozitivní informaci za celý rok. 

Nejnegativněji naopak mnou zkoumaný tisk o Benešovi referoval v padesátých letech. 

V roce 1953 dokonce 90 procent všech zmínek bylo negativních. Podle mého názoru se 

pro tento fakt nabízí relativně jednoduché vysvětlení – od převzetí moci komunistickou 

stranou v té době uplynulo stále ještě relativně málo času. Režim proto potřeboval ideolo-
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gického oponenta, vůči kterému by se mohl vymezit. V padesátých letech jako tento opo-

nent posloužili bývalí prvorepublikoví politici (mezi něž lze zařadit i Beneše) či zástupci 

demokratických stran působících ve třetí republice. 

S postupujícím časem se komunistický režim dokázal etablovat a vůči vnějšímu nepříteli se 

tak nepotřeboval již tolik vymezovat. Beneš byl však i nadále vnímán relativně negativně. 

Poměr kritických komentářů vůči jeho osobě ale klesal – v roce 1958 bylo negativních 

zmínek 75 procent, v roce 1963 44 procent. 

Během normalizace se poměr negativních zmínek o Benešovi pohyboval kolem 20 pro-

cent. V té době již byl režim zcela etablován a Beneš (podobně jako Zenkl nebo Šrámek) 

již byli postavami de facto historickými. Aktuální vývoj k nim bylo možné vztahovat jen 

velmi obtížně. Například Beneše tak komunistická historiografie přijala a v zásadě neutrál-

ně (samozřejmě v ideologických mantinelech) jej i připomínala. Tyto vzpomínky se zpra-

vidla omezovaly na konstatování, že se podílel na vzniku republiky nebo že při únorovém 

převratu respektoval vůli lidu. 

Nejméně negativních zmínek o Edvardu Benešovi ve zkoumaných titulech bylo možné 

nalézt opět v letech 1968 a 1988. V případě roku 1968 to opět jednoznačně souvisí 

s politickým uvolněním, kdy si režim přestal připomínat pouze schematizované hrdiny jako 

byli Julius Fučík nebo Klement Gottwald, ale začal se částečně vracet i k jiným politikům 

jako byl právě Beneš nebo například Masaryk. A podobné konstatování si pak podle mého 

názoru (byť v poněkud omezenější podobně) můžeme dovolit také v souvislosti s rokem 

1988, kdy se již tisk pokoušel hledat jiné příběhy a rovněž se snažil na historické události 

nahlížet jiným prizmatem než během celé normalizace. 

Co se neutrálních zmínek týče, za zmínku stojí jednoznačně fakt, že v roce 1948 byl Beneš 

v součtu tří zkoumaných období (nezabýval jsem se únorovým převratem) zmíněn pouze 

osmkrát a vždy neutrálně. Souvisí to jednoznačně s tím, že v té době – krátce po únorovém 

puči – byl ještě mezi veřejností velice populární. Nová moc proto nebyla v obavách 

z protestů ochotna ho kritizovat, zároveň ho však nechtěla ani oceňovat. Beneš byl tak po 

své smrti v roce 1948 připomínán pouze úsečně a formálně. 

V dalších letech, jimiž jsem se v této práci zabýval, pak počet neutrálních zmínek o Bene-

šovi kolísá podle toho, jestli je o něm zároveň referováno pozitivně nebo případně negativ-

ně. Nejčastěji analyzovaný tisk o Benešovi neutrálně psal v letech 1968 (84 procent přípa-

dů), 1973 (80 procent případů) a 1978 (76 procent případů). 
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Počty pozitivních, neutrálních a negativních zmínek ve zkoumaných listech v jednotlivých 

letech 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

1948 0 (0 %) 8 (100 %) 0 (0 %) 

1953 0 (0 %) 2 (10 %) 19 (90 %) 

1958 0 (0 %) 8 (25 %) 24 (75 %) 

1963 1 (6 %) 9 (50 %) 8 (44 %) 

1968 5 (13 %) 31 (84 %) 1 (3 %) 

1973 0 (0 %) 8 (80 %) 2 (20 %) 

1978 1 (4 %) 19 (76 %) 5 (20 %) 

1983 0 (0 %) 3 (75 %) 1 (25 %) 

1988 8 (32 %) 15 (60 %) 2 (8 %) 

Výše popsané trendy pak potvrzuje také níže uvedená tabulka, díky níž lze popsat, jak se 

měnila reflexe Edvarda Beneše v jednotlivých desetiletích (články z roku 1948 do ní nej-

sou započítány). 

Opět z ní vyplývá, že nejnegativněji byl Beneš hodnocen v 50. letech, v následujících de-

kádách negativních zmínek výrazně ubylo. Pozitivněji naopak zkoumaný tisk osobu dru-

hého československého prezidenta popisoval v érách relativního uvolnění v 60. a na konci 

80. let. 

Pro 70. léta bylo naopak typické, že Beneš byl zmiňován spíše krátce, formálně a víceméně 

neutrálně. 
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Počty pozitivních, neutrálních a negativních zmínek ve zkoumaných listech 

v analyzovaných desetiletích 

 Pozitivní Neutrální Negativní 

50. léta 0 (0 %) 10 (19 %) 43 (81 %) 

60. léta 6 (11 %) 40 (73 %) 9 (16 %) 

70. léta 1 (3 %) 27 (77 %) 7 (20 %) 

80. léta 8 (28 %) 18 (62 %) 3 (10 %) 
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Závěr 

Domnívám se, že jsem již v kapitolách výše zmínil dostatek teoretických i praktických 

východisek na to, abych nyní mohl určit, zda se hypotézy, které jsem si stanovil v úvodu 

této práce, potvrdily, či nikoli. 

V prvé řadě jsem vyslovil domněnku, že zkoumané deníky během totality o Edvardu Bene-

šovi psaly relativně málo, počet zmínek podle mé primární úvahy mohl vzrůst během roku 

1968 a poté na konci komunistické totality. 

Nutno konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. V některých zkoumaných 

letech opravdu bylo zmínek o Edvardu Benešovi v součtu všech období velice málo (na-

příklad v roce 1983 byly 4, v roce 1948 jich bylo 8 nebo v roce 1973 10). V jiných letech 

však byl Edvard Beneš zmiňován relativně často (v součtu všech období v roce 1968 

37krát, v roce 1958 32krát a v letech 1978 a 1988 25krát). Z těchto údajů tedy vyplývá, že 

se potvrdila teze, že Beneš byl často zmiňován v roce 1968, nadprůměrný počet zmínek 

pak registrujeme i v roce 1988 – tedy na konci totality. 

Z této diplomové práce tak vyplývá, že Edvard Beneš rozhodně během komunistické tota-

lity nebyl osobou, která by měla zmizet z veřejného povědomí. Naopak, režim jej jako zá-

stupce takzvané buržoazní politiky potřeboval k vysvětlování mnohých historických a poli-

tických událostí (podobně jako třeba Tomáše Garrigua Masaryka). Měnil se pouze způsob, 

jakým byl Beneš reflektován. O tom se však zmíním níže. 

Ve své druhé hypotéze jsem uvedl, že mezi jednotlivými periodiky nebude v četnosti zmí-

nek o Edvardu Benešovi zásadnější rozdíl, nárůst četnosti jsem předpokládal při referování 

během výročí přijetí mnichovské dohody. 

Tato teze se však nepotvrdila. Při analýze jsem dospěl k závěru, že během zkoumaných 

období Edvarda Beneše mnohem častěji zmiňovalo Rudé právo (celkem 96krát). Ve Svo-

bodném slově bylo zmínek 47 a v Lidové demokracii 37. Jak jsem již uvedl výše, vysvětlit 

to lze jednak tím, že Rudé právo mělo v mnoha zkoumaných obdobích větší rozsah než 

zbylé dva analyzované deníky a mohlo tak přirozeně uveřejňovat více obsahu. Zároveň se 

Rudé právo mnohem více zaměřovalo na politická témata (jak na ta aktuální, tak na histo-

rická), v Lidové demokracii i Svobodném slově více prostoru dostávala témata jiného cha-

rakteru (například kultura, zábava, zajímavosti a podobně). 

Nepotvrdila se ani druhá část výše stanovené teze – všechny tři zkoumané tituly totiž Be-
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neše nejvíce reflektovaly při zpravodajství o výročích únorového převratu (pouze Svobod-

né slovo zmínilo Beneše v souvislosti s únorovým převratem stejně často jako v souvislosti 

se vznikem samostatného Československa). I zde se nabízí relativně jednoduché vysvětlení 

– právě únorový puč byla událost, na které komunistický režim do značné míry budoval 

svou existenci. Všechny zkoumané tituly tak právě při výročí únorových událostí věnovaly 

tomuto tématu velkou pozornost – je proto logické, že se ve zpravodajství častěji objevova-

lo i jméno Edvarda Beneše, který byl aktivním účastníkem tehdejších událostí. 

Ve třetí hypotéze jsem uvedl, že zkoumaná média budou o Benešovi referovat většinou 

neutrálně, předpokládal jsem, že jeho zásluhy budou přičítány komunistickým funkcioná-

řům a jeho neúspěchy budou kladeny za vinu odpůrcům komunistické politiky. 

Tato teze se do značné míry potvrdila (neutrálních zmínek o Edvardu Benešovi bylo 

v součtu všech zkoumaných období 57 procent, negativních bylo 35 procent a pozitivních 

8 procent. Zároveň je však nutno poznamenat, že míra neutrálního referování o Benešovi 

napříč komunistickou totalitou značně kolísala – v roce 1948 byl Beneš reflektován napří-

klad výhradně neutrálně. Během padesátých let k němu však sledované tituly byly většino-

vě kritické. V roce 1963 už bylo neutrálních 50 procent zmínek a během roku 1968 a ná-

sledně během normalizace se míra neutrálního informování o Benešovi pohybovala mezi 

75 a 84 procenty (drobný pokles nastal opět až v roce 1988 v souvislosti s vyšší mírou po-

zitivní reflexe Benešovy osobnosti). 

Do značné míry se potvrdila i druhá část výše zmíněné teze, že Benešovy zásluhy byly 

přičítány komunistickým funkcionářům. Doplnil bych snad pouze, že kromě komunistic-

kých funkcionářů bývaly Benešovy pozitivní kroky často přičítány lidu (například ve 

zkoumaných denících bylo opakováno, že v únoru 1948 Beneš ustoupil tlaku lidu nebo že 

v říjnu 1918 spolu s Masarykem vyslyšeli volání lidu po samostatném státu a podobně). Je 

však nutno zároveň připustit, že výročí vzniku samostatného Československa je v podstatě 

jednou ze zkoumaných událostí, v souvislosti s níž režim Beneše alespoň částečně oceňo-

val. 

V poněkud menší míře pak platí také tvrzení, že za Benešovy chyby bývají viněni režimem 

nenávidění politici jako Zenkl, Ripka, Hála nebo Šrámek. Demokratičtí politici (včetně 

Beneše) často bývali označováni například souhrnným označením reakce. Platilo však, že 

za případné (z hlediska komunistické historiografie) chyby býval Beneš relativně často 

kritizován (týkalo se to hlavně jeho role v přijetí mnichovské dohody a případně také údaj-
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né neochoty dohodnout během druhé světové války spojeneckou smlouvu se Sovětským 

svazem.) 

V poslední hypotéze jsem vyslovil domněnku, že mezi zkoumanými deníky nebude v neut-

rálním stylu referování o Edvardu Benešovi zásadnější rozdíl. Předpokládal jsem také, že 

zkoumané listy budou Beneše reflektovat přibližně stejně neutrálně při všech analyzova-

ných výročích. Negativní reflexi jsem předpokládal pouze při výročích přijetí mnichovské 

dohody. 

Co se první části výše uvedené teze týká, přibližně podobným stylem (byť ne výhradně 

neutrálním) o Benešovi psaly Rudé právo a Svobodné slovo (v obou případech kolem 50 

procent neutrálních zmínek a 40 procent zmínek negativních). Poněkud se odlišovala Li-

dová demokracie, v níž bylo přes 70 procent neutrálních zmínek a jen 14 procent negativ-

ních. Zároveň je však nutno zmínit, že Lidová demokracie o prezidentu Benešovi psala ze 

všech zkoumaných deníků nejméně. Jak už jsem naznačil výše, Lidová demokracie byla 

během celého období komunistické totality napojena na státem tolerované církve, i proto 

její styl psaní byl poněkud umírněnější a později během normalizace bychom dokonce 

mohli říct, že dokonce psala již mírně liberálněji než jiná periodika. 

Rozhodně se nepotvrdil můj počáteční názor, že Beneš bude vnímán přibližně stejně (neut-

rálně) ve všech zkoumaných obdobích. Sice platilo, že v případě referování o výročích 

únorového převratu, přijetí mnichovské dohody a (až na jednu výjimku) podpisu českoslo-

vensko-sovětské smlouvy o něm tehdejší tisk nepsal pozitivně, lišila se však míra negativní 

reflexe. V případě textů o únorovém převratu bylo negativních textů přes 30 procent, o 

přijetí československo-sovětské smlouvy takových článků bylo 40 procent a o přijetí mni-

chovské dohody dokonce 50 procent. 

V případě referování o vzniku samostatného Československa byl Beneš hodnocen i pozi-

tivně, a to ve skoro 32 procentech případů, negativních zmínek bylo pouze 25 procent. 

Tyto rozdíly je nutno vysvětlit komunistickou historiografií, která na různé dějinné události 

nahlížela vždy specifickým prizmatem. Zatímco za vznik státu byla Beneše ochotna i čás-

tečně ocenit, jeho úlohu v únorovém převratu či jednání o československo-sovětské 

smlouvě účelově snižovala a jeho činnost během mnichovské krize hodnotila v zásadě ne-

gativně. Tento postoj komunistických historiků se pak nutně odrážel také ve zpravodajství 

sledovaných deníků (byť s drobnými změnami). 
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Summary 

In my diploma thesis I came to the conclusion that the frequency of mentions about Edvard 

Beneš fluctuated in the monitored media. From the examined periods, Rudé právo, Lidová 

demokracie and Svobodné slovo most often wrote about him in 1968 (a total of 37 men-

tions), in 1958 there were 32 mentions and in 1978 and 1988 there were 25 mentions. 

On the contrary, in sum of all the examined periods, there were only a few mentions in 

some years - for example, in 1983 there were 4 mentions, in 1948 there were 8 mentions 

and in 1973 there were 10 mentions. 

Rudé právo most often wrote about Edvard Beneš (96 references in all), in Svobodné slovo 

47 and in Lidová demokracie 37. This can be explained by the fact that during the Com-

munist regime Rudé právo had more pages than the other two newspapers and it also paid 

more attention to politics. In the researched media, Edvard Beneš was most often men-

tioned in connection with the February coup d´état anniversaries. 

In the qualitative analysis, I came to the conclusion that the studied newspapers mostly 

wrote about Edvard Beneš neutrally (57 percent of all mentions), negative references were 

35 percent, and 8 percent were positive.  

During the 1950s, the analysed media was mostly critical to Edvard Beneš. However, in 

1963 I noticed 50 percent of neutral references. Subsequently, in 1968 and then during the 

so-called Normalization, the degree of neutral information about Beneš ranged between 75 

and 84 percent. 

Very often it happened that Beneš's merits were attributed to communist officials or the 

will of Czechoslovak citizens. Beneš was partly appreciated by the analysed media only 

due to the establishment of the independent Czechoslovak state. On the other hand, most 

frequently examined periodicals criticized Beneš due to the acceptance of the Munich 

Agreement and the alleged unwillingness to conclude an allied treaty with the Soviet Un-

ion during World War II. 

In my diploma thesis I also found out that in the same way Edvard Beneš was written by 

Svobodné slovo and Rudé právo (in both cases about 50 percent of neutral mentions and 

40 percent of negative ones). A small difference can be registered in Lidová demokracie, 

where there were more than 70 percent of neutral mentions and only 14 percent of negative 

ones. 
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diktatury v Československu. Tuto reflexi bych rád popsal jak v rovině kvalitativní, tak kvantitativní. 

Konkrétně se budu zabývat tím, jak Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie o Benešovi referovaly v těchto čty-

řech etapách let 1948-1988: výročí únorového převratu, výročí přijetí mnichovské dohody, výročí Dne znárodnění (výročí 

vzniku samostatného československého státu) a výročí podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy z roku 1943. 

Zabývat se budu vždy kulatými a „půlkulatými“ výročími výše zmíněných událostí, tedy jejich reflexí v letech 1948 (vyjma 

únorového převratu), 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 a 1988. 

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy již bylo vypracováno několik závěrečných prací zabývajících se reflexí Ed-

varda Beneše v československém tisku po druhé světové válce. Tyto práce se však zpravidla zaměřovaly na to, jak byl Beneš 

vnímán na konci svého života (respektive krátce po své smrti). 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):  

Ve své diplomové práci na základě výše popsaného výzkumu potvrdím nebo vyvrátím následující hypotézy:  

Hypotéza 1: Domnívám se, že zkoumaná média ve zvolených obdobích o Edvardu Benešovi psala relativně málo. Výjimkou 

by mohl být rok 1968 a období na konci komunistické totality. 

Hypotéza 2: Mezi jednotlivými periodiky ani výročími nebyl v četnosti zmínek o Edvardu Benešovi podle mého názoru 

výraznější rozdíl. Může však být zjištěn mírný nárůst počtu zmínek při reflexi výročí přijetí mnichovské dohody. 

Hypotéza 3: Domnívám se, že se zkoumaná média o Edvardu Benešovi vyjadřovala především neutrálně a věcně (a to 

z důvodu neochoty státní moci jej glorifikovat, ale i kvůli obavám, že by případná kritika jeho osobnosti mohla být společ-

ností hodnocena negativně). Jeho případné zásluhy pak sledované tituly často přičítaly především komunistickým funkcioná-

řům a chyby politikům ze stran, které komunisté kritizovali. 

Hypotéza 4: V neutrálním úhlu pohledu nebyly podle mého názoru výraznější rozdíly napříč zkoumanými výročími ani 

médii. Domnívám se, že pouze v souvislosti s výročím přijetí mnichovské dohody mohlo být na Beneše pohlíženo poněkud 

kritičtěji.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich obsa-

hu): 

Úvod – popis historického vývoje Československa po druhé světové válce, zejména v období let 1948 -1988, 

Edvard Beneš – význam Edvarda Beneše s důrazem na popis jeho jednání a význam při událostech, jejichž výročí budou 

zkoumána v této diplomové práci, 
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Československá média po roce 1948 – popis změn v českém mediálním prostoru v roce 1948 a vývoj československé žurna-

listiky v letech 1948-1988, 

Sledované deníky – charakteristika a stručná historie sledovaných periodik, 

Analýza obsahu – popis reflexe osoby Edvarda Beneše a jeho aktivit ve sledovaných denících ve stanovených obdobích, 

Závěr – charakteristika reflexe osoby Edvarda Beneše a jeho aktivit, rozdíly mezi jednotlivými deníky. 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Rudé právo (1948-1988): vždy období 20. 2. – 2. 3 (nebude zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 

17. 12. 

Svobodné slovo (1948-1988): vždy období 20. 2. – 2. 3 (nebude zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 

12. – 17. 12. 

Lidová demokracie (1988-1988): vždy období 20. 2. – 2. 3 (nebude zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 

7. 12. – 17. 12. 

Analyzována budou vždy vydání zkoumaných periodik v den, na který připadá výročí a také vydání z pěti dnů, které výročí 

předchází a které po něm následují. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Výše určený výzkumný vzorek budu zkoumat jak kvantitativními, tak i kvalitativními metodami. Při analýze zkoumaného 

obsahu se budu zabývat absolutní četností textů, ve kterých se v souvislosti se zkoumanými výročími píše o Edvardu Bene-

šovi (a to bez ohledu na to, jak budou texty rozsáhlé či na jakých místech v jednotlivých zkoumaných denících se budou 

nacházet). 

U každého z výše uvedených textů následně posoudím, zda je v nich o Edvardu Benešovi pojednáváno pozitivně, neutrálně 

či negativně. 

Zjištěné poznatky následně uspořádám tak, aby na základě výzkumu bylo možné potvrdit či vyvrátit výše uvedené hypotézy. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 

stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. 

Chronologický přehled dějin médií v českých zemích. Kniha obsahuje i historický, sociální a technický kontext vývoje čes-

kých hromadných sdělovacích prostředků. 

EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012. 320 s. ISBN 978-80-905081-0-1. 

Kniha popisuje dějiny českých zemí od počátku 20. století až do současnosti. 

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 344 s. 

ISBN 978-80-7367-698-8. 

Publikace popisuje vývoj českých médií ve dvacátém století. Její součástí je také popis dějin cenzury a mediální legislativy. 

 
NOVOTNÝ, Karel a Zlata KUFNEROVÁ. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 2., dopl., (V nakl. BVD 

vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. 199 s. ISBN 978-80-87090-33-6. 
Publikace představuje život a dílo Edvarda Beneše od jeho narození až do smrti. 

 
ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. 444 s. ISBN 978-80-204-2062-6. 

Publikace popisuje politickou kariéru Edvarda Beneše od jejích začátků na počátku první světové války až do Benešovy 

smrti v roce 1948. 
 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu 

obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

 

SVATOŠ, Jiří. Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku 1948. Praha, 2017. 68 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce PhDr. Mgr. Petr Bednařík Ph.D. 

 

PISKOVÁ, Petra. Únor 1948 v tištěných nekomunistických médiích [online]. Praha, 2011 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94306. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petr Bednařík Ph.D. 

Datum / Podpis studenta/ky 
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                                                                                                      ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému 

zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                         ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KA-

TEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 
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