
Ve své diplomové práci jsem dospěl k závěru, že četnost zmínek o Edvardu Benešovi ve 

sledovaných médiích kolísala. Nejčastěji o něm Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné 

slovo psaly ve zkoumaných obdobích roku 1968 (celkem 37 zmínek), v roce 1958 pak bylo 

zmínek 32 a v letech 1978 a 1988 jich bylo 25).  

Naopak v některých letech jich byly (v součtu všech zkoumaných období) jednotky – například 

v roce 1983 byly 4, v roce 1948 jich bylo 8 a v roce 1973 10).  

Nejčastěji ze zkoumaných médií o Edvardu Benešovi psalo Rudé právo (celkem 96 zmínek), 

ve Svobodném slově jich bylo v součtu 47, v Lidové demokracii 37. Vysvětlit to lze tím, že 

během komunistického režimu mělo Rudé právo více stran než zbylé dva deníky, zároveň také 

věnovalo více pozornosti politice než Svobodné slovo a Lidová demokracie. Nejčastěji 

zkoumané tituly Beneše zmiňovaly v souvislosti s výročími únorového převratu.   

V kvalitativní analýze jsem dospěl k závěru, že zkoumané deníky o Benešovi psaly většinou 

neutrálně (57 procent všech zmínek). Negativních zmínek bylo 35 procent, pozitivně sledované 

tituly psaly v 8 procentech případů.  

Během padesátých let byly analyzované deníky k Benešovi většinou kritické. V roce 1963 jsem 

pak zaznamenal už 50 procent neutrálních zmínek. Následně v roce 1968 a pak během takzvané 

normalizace se míra neutrálního informování o Benešovi pohybovala mezi 75 a 84 procenty.   

Velmi často se stávalo, že případné Benešovy zásluhy bývaly přičítány komunistickým 

funkcionářům nebo vůli československých občanů. Beneše tisk alespoň částečně oceňoval jen 

v souvislosti se vznikem samostatného československého státu. Naopak nejčastěji zkoumaná 

periodika Beneše kritizovala kvůli přijetí mnichovské dohody a údajné neochotě uzavřít 

spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem během druhé světové války.  

Ve své diplomové práci jsem také zjistil, že přibližně stejným způsobem o Edvardu Benešovi 

psaly Svobodné slovo a Rudé právo (v obou případech asi 50 procent neutrálních zmínek a 40 

procent negativních zmínek). Drobný rozdíl lze zaregistrovat v případě Lidové demokracie, 

kde bylo víc než 70 procent neutrálních zmínek a jen asi 14 procent negativních.  

  


