
Errata k diplomové práci  

Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku ve vybraných obdobích let 1948-88 

Oprava str. 17: špatně – Například na konci roku 1961 byl například zmírněn trestní zákoník. 

             správně – Na konci roku 1961 byl například zmírněn trestní zákoník. 

Oprava str. 26: špatně – Zároveň Beneš s Masarykem po smrti císaře Františka Ferdinanda II. stále 

intenzivněji naléhali na představitele domácího odboje, aby razantněji vystupovali pro rakouské 

monarchii. 

  správně – Zároveň Beneš s Masarykem po smrti císaře Františka Josefa I. stále 

intenzivněji naléhali na představitele domácího odboje, aby razantněji vystupovali pro rakouské 

monarchii 

Oprava str. 32: špatně – Beneš se setkal také s se sovětským velvyslancem Alexandorvským, ten však 

od své vlády neměl žádné informace o tom, jestli se Sovětský svaz na pomoc Československu chystá. 

                         správně – Beneš se setkal také se sovětským velvyslancem Alexandrovským, ten však 

od své vlády neměl žádné informace o tom, jestli se Sovětský svaz na pomoc Československu chystá. 

Oprava str. 35: špatně – Tamní vláda nakonec ho nakonec v červenci uznala za prozatímní 

československou vládu v zahraničí (jednalo se však o prozatímní uznání, diplomatická pozice Edvarda 

Beneše tak i nadále zůstávala poněkud oslabená). 

  správně – Tamní vláda ho nakonec v červenci uznala za prozatímní československou 

vládu v zahraničí (jednalo se však o prozatímní uznání, diplomatická pozice Edvarda Beneše tak i 

nadále zůstávala poněkud oslabená). 

Oprava str. 51: špatně – Nový tiskový zákony také měnil formu cenzury. 

                         správně – Nový tiskový zákon také měnil formu cenzury. 

Oprava str. 81: špatně – Edvard Beneš je ve v textu obviňován, že nic znárodňovat nechtěl, ale že k 

tomu byl donucen vůlí lidu. 

             správně – Edvard Beneš je v textu obviňován, že nic znárodňovat nechtěl, ale že k 

tomu byl donucen vůlí lidu. 

Oprava str. 81: špatně – 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. 

                         správně – Na Edvarda Beneše ve svém vzpomínkovém textu útočil také komunistický 

politik Viliam Široký. Ten uvedl, že Beneš a jeho spojenci si v roce 1938 objednali nátlak západu, aby 

mohli kapitulovat. Zde je však nutno konstatovat, že toto Širokého tvrzení je do značné míry pravdivé. 

Tehdejší premiér Hodža (po Benešově souhlasu) skutečně 20. září 1938 francouzskému velvyslanci 

řekl, že by Československo mohlo odstoupit Německem požadovaná území, pokud by byl ze strany 

západních mocností na republiku vyvíjen značný diplomatický nátlak. 

Oprava str. 84: špatně – Beneše se totiž podle deníku snažily od podpisu dokumentu snažily odradit 

západní mocnosti. 

               správně – Beneše se totiž podle deníku od podpisu dokumentu snažily odradit západní 

mocnosti. 

Oprava str. 94: špatně – 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. 

             správně – Zajímavý je však článek z 22. února, ve kterém na Beneše vzpomíná jeden z 

dělníků, který byl členem delegace, která v únoru 1948 za Benešem přišla na Pražský hrad. 



Oprava str. 112: špatně – Lidová demokracie, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 

vždy období 20. 2. – 2. 3 (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 

12. 

                    správně – Lidová demokracie, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 

vždy období 20. 2. – 2. 3. (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 

12. 

 

Oprava str. 112: špatně – Rudé právo, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, vždy 

období 20. 2. – 2. 3 (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 12. 

   správně – Rudé právo, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, vždy 

období 20. 2. – 2. 3. (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 12. 

Oprava str. 112: špatně – Svobodné slovo, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 

vždy období 20. 2. – 2. 3 (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 

12.) 

  správně – Svobodné slovo, 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 

vždy období 20. 2. – 2. 3. (nebylo zkoumáno v roce 1948), 24. 9. – 4. 10., 23. 10. – 2. 11. a 7. 12. – 17. 

12. 

 


