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Anotace 

 

Bakalářská práce Mediální obraz manželek českých a československých prezidentů na 

archivních fotografických snímcích ČTK poskytuje vhled do životů prvních dam 

Československé a České republiky, jejichž mediální obrazy zkoumá pomocí reportážních 

fotografických snímků z let 1918-2019. Práce využívá výhradně fotografie z fotobanky 

ČTK, které podrobuje obsahové obrazové analýze. První část práce poskytuje základní 

přehled v teorii fotožurnalistiky a nastiňuje životní osudy manželek všech prezidentů, kteří 

se na našem území vystřídali za posledních sto let. Analytická část mapuje vývoj a hledá 

rozdíly ve způsobu zachycování prvních dam na fotografických snímcích z agenturní 

produkce ČTK. Výsledky výzkumu poskytují komparaci zkoumaných mediálních výstupů 

s ohledem na historický, kulturní a celospolečenský vývoj.      

      

 

Annotation 

 

The bachelor thesis Media Image of the Wives of Czech and Czechoslovak Presidents on 

CTK’s Photographic Archives gives us picture of the first ladies from Czechoslovakia and 

Czech Republic. This thesis also analysis their media image through photographs since 1918 

until 2019. The first part of this thesis introduces us the basic knowledge of photojournalism 

and overview of the lifes of all first ladies of Czechoslovakia and Czech Republic. Analytical 

part of this thesis introduces us research of development and differences in taken 

photographs of the first ladies. Results of research show us comparison of media output with 

consideration of historical, cultural and society wide evolution.  
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Úvod 
 

„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí 

sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou 

lásku k ženě a rodině.“  

 

— Tomáš Garrigue Masaryk  

 

Jak je známo, v minulém roce oslavila naše republika důležité výročí sta let od 

založení samostatné Československé republiky dne 28. října 1918. Za tuto dobu se v čele 

našeho státu vystřídalo celkem jedenáct prezidentů a reprezentovalo nás dokonce třináct 

prvních dam. I přes nacistickou a později sovětskou okupaci se České republice podařilo 

zachovat si svou samostatnost, za níž částečně vděčí právě i některým z těchto dam. Ať už 

je řeč o Olze Havlové, Haně Benešové, či například Charlottě Garrique-Masarykové, byly 

mezi nimi opravdu výjimečné ženy, které celý svůj život zasvětily manželovi a jeho úřadu. 

Řadu z nich navíc díky jejich oddanosti postihly nelítostné životní osudy, pronásledování a 

věznění. Tato práce se věnuje těmto na první pohled politicky nevlivným ženám, které však 

mají na vývoji naší historie nepopiratelné zásluhy.  

 

V úvodu práce je vymezen teoretický rámec termínu fotožurnalistika a je zde také 

nastíněn význam fotografií prezidentů jakožto historického pramene. Dále se práce zabývá 

významem funkce první dámy v České republice a podrobně mapuje životní osudy všech 

našich prvních dam právě od vzniku Československa roku 1918 až do současnosti.  

 

Druhá část práce poskytuje metodologický rámec pro výzkum fotografií se 

zaměřením na obrazovou obsahovou analýzu, která je následně využita pro vlastní výzkum. 

Po stanovení cíle výzkumu a výzkumných metod následuje výběr výzkumného vzorku a 

unitizace. V rámci samotné analýzy je zkoumána například četnost, barevnost a vzdálenost 

fotografií. Dále jsou sledovány hlavní motivy a subjekty a zobrazené emoce a symboly. 

Pozornost je věnována i místu pořízení snímků. Práce je zakončena komparací a 

zhodnocením výsledků analýzy.  
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Struktura teoretické i analytické části mé práce se mírně odchýlila od osnovy uvedené 

v tezích. Odchýlení se týká zrušení podkapitol 1.3.1 Historický vývoj1 a 1.3.2 Zákonné 

ukotvení2 a omezení výběru zkoumaných fotografií na fotoarchiv ČTK, a to zcela výhradně 

bez využití Hradního fotoarchivu3. Také došlo k úpravě výběru zkoumaných fotografií 

s ohledem na období, a to tak, že bylo upuštěno od původního záměru analyzovat pouze 

fotografie, které byly pořízeny měsíc před a měsíc po zvolení daného prezidenta do funkce. 

Na místo toho byly analyzovány všechny snímky manželek prezidentů, které byly 

vyfotografovány vždy během celého období ve funkci první dámy4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vývoj v této oblasti prakticky nenastal, samostatná podkapitola není nezbytná. 
2 Pozice první dámy u nás není zákonně ukotvena (viz kapitola 1.3 Úřad první dámy a jeho společenský 

význam), proto samostatná podkapitola není nezbytná. 
3 Fotoarchiv ČTK nabízí nejširší výběr fotografií s požadovanou tematikou a není nutné využívat další 

zdroje.  
4 S výjimkou Hany Benešové, Boženy Novotné, Ireny Svobodové, Olgy Havlové, Dagmar Havlové, Livie 

Klausové a Ivany Zemanové, kde došlo k výběru omezeného množství fotografií z důvodu příliš rozsáhlého 

výzkumného vzorku a nerovnocenného počtu fotografií (viz kapitola 2.3 Výběr výzkumného vzorku). 
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1. Teoretická část 

 

V této části práce se věnuji teoretickému vymezení termínu novinářská fotografie 

se zaměřením na prezidentskou fotografii v médiích. Dále rozebírám instituci první dámy, 

její společenský význam, a na osudech prvních dam Československé a České republiky 

poukazuji na proměny této funkce v jednotlivých dějinných etapách naší země.  

 

 1.1 Vymezení novinářské fotografie 

Termín novinářská fotografie je možné zaměnit s pojmem fotožurnalistika, který 

nese stejný význam – tedy vizuální svědectví událostí. Poprvé se fotožurnalistika objevuje 

spolu s vynálezem fotografie v 19. století, ale je chápána jen jako pouhý doplněk textu, jehož 

význam je v žurnalistice nad fotografii povyšován. Ani vzestup bulvárního tisku ve 

dvacátém století pozici fotografie v tisku zásadně neovlivnil. Devalvaci novinářské 

fotografie podpořil například i výrok historika fotografie Roberta Tafta, který uvedl, že 

reprodukce fotografií v bulváru je hloupá. Díky tomu získala novinářská fotografie reputaci 

senzacechtivé žurnalistiky, a bylo jí tak těžké spojovat se seriózní novinařinou. Nicméně i 

přes to se fotografické snímky hojně objevovaly v tisku. Situaci nepomohla ani velmi 

omezená reference o fotožurnalistice v odborné literatuře. Zaslouženou pozornost si 

novinářské fotografie vybojovaly až v nedávné době, kdy začaly být podrobovány 

lingvistickým vizuálním analýzám. Jejich postavení navíc také zásadně ovlivnil příchod 

online médií, která si o vizuální doprovod psaného textu doslova říkají. A co víc, často se 

nejedná o pouhý doprovod – fotografie mohou příběh samy přímo vyprávět. Je proto na čase, 

uvědomit si dominantní postavení obrazu vůči textu v obou – tištěných i online médiích. 

Pozice fotografie je v současné novinařině nezastupitelná a lze ji chápat jako vizuální formu 

žurnalistiky, která představuje rovného partnera psanému textu a zaslouží si, aby na ní tak 

bylo také nazíráno (Caple 2013, 1-7).  

Novinářská fotografie představuje mediální formu vizuální kultury, která zahrnuje 

vše od vysokého výtvarného umění přes film, televizi a reklamu, až po vizuální data ve 

sférách vědy, práva či lékařství. Život v jednadvacátém století stále více ovládají obraznost 

a komunikační technologie, které umožňují globální šíření myšlenek, informací a 

politických názorů. Myšlenky a informace kolují po celém světě ve vizuální formě a obrazy 

hrají ústřední roli v politických konfliktech a významech (Sturken, Marita 2009, 11). 
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Podobně jako slovem chápeme, popisujeme a definujeme svět okolo sebe, i obrazem 

můžeme interpretovat význam okolního světa. V minulosti se vedly diskuse o tom, zda 

obrazy reflektují svět takový, jaký je, nebo zda ho pouze napodobují, či svět a jeho význam 

dokonce konstruují prostřednictvím reprezentace (Sturken, Marita 2009, 22). Na rozdíl od 

kresleného obrazu, byla fotografie vždy spojována s realismem, avšak vytvoření obrazu 

prostřednictvím čočky fotoaparátu vždy zahrnuje nějaký stupeň subjektivního výběru, 

rámování a osobní manipulace. I přes tyto subjektivní aspekty fotografování však 

přetrvává názor, že všechny snímky pořízené fotoaparátem nebo kamerou jsou objektivnější 

než malba nebo kresba (Sturken, Marita 2009, 26). 

Technika fotografování, při níž světelné paprsky odrážené od objektu procházejí 

čočkou přístroje a způsobují otisk na médiu, jako je stříbrný halogenidovaný film (nebo čip 

v případě digitální fotografie), byla vytvořena v Evropě v polovině 19. století, kdy měl velký 

vliv tzv. pozitivismus, v jehož kontextu může být fotografický přístroj chápán jako vědecký 

nástroj pro přesnější zaznamenávání skutečnosti. Francouzský teoretik Roland Barthes ve 

svém slavném výroku poznamenal, že fotografie na rozdíl od kresby nabízí bezprecedentní 

spojení mezi tím, co je tady a teď (obraz), a tím, co tam bylo dřív (referent či objekt, věc 

nebo místo). Na toto spojení spoléhá mýtus fotografické pravdy. Pravdivostní hodnota 

fotografie však byla zároveň zpochybňována v souvislosti se soudními procesy, kde byla 

fotografie často představována jako nezvratný důkaz o tom, že se událost stala na určitém 

místě a v určitém čase. Barthes zde popisuje odlišné „pravdy“, které mohou obrazy vyjádřit, 

a také omezené využití obrazů jako důkazů. To je důvod, proč se o fotografické pravdě mluví 

jako o mýtu. Chápání pravdy ve fotografii se pak stalo naléhavějším problémem 

v devadesátých letech 20. století, kdy se rozšířilo používání digitálního softwaru pro 

editování fotografií. To umožnilo snadnější manipulaci fotografií (Sturken, Marita 2009, 

26-27). Kromě toho, že fotografie slouží k zachycování reality, představují také objekty, jež 

nesou hluboký citový obsah. Navíc jsou jedním z primárních prostředků, jejichž pomocí si 

pamatujeme události. Fotografické obrazy přitom mohou být současně informativní i 

expresivní – kromě toho, že prezentují svědectví, tak také evokují magickou nebo mytickou 

kvalitu, která nás směruje mimo specifické empirické pravdy (Sturken, Marita 2009, 28-29). 

Určitým paradoxem fotografie je, že ačkoli víme, že s obrazy je snadné manipulovat a 

prostřednictvím digitálních technologií je měnit, jejich velká moc i tak spočívá v silné víře, 

že jsou objektivním a pravdivým záznamem událostí (Sturken, Marita 2009, 28).  
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Kromě věrohodnosti s sebou fotografie v médiích nesou i další problém, a tím je 

otázka etiky. Mezi eticky problematické se řadí takové snímky, jež například zachycují 

oběti nehod či násilí. To, zda je nutné takto silně emotivní fotografie zveřejňovat, je 

předmětem sporů. Kromě emočního náboje obrazu lze také zvážit ochranu soukromí obětí 

dané události. Na druhé straně plní novinář zveřejněním takových fotografií svou úlohu 

poskytnout pravdivé informace a upřednostnit veřejný zájem před svým morálním cítěním 

(Kobré, 2008). Zároveň však lze uplatnit argument, že fotografie násilí dělají zprávu 

zajímavější pro publikum a ze smrti se tak stává komodita, kterou média využívají pro 

zvyšování čtenosti (Gross, Katza Ruby 2003, 54). To, zda násilí v médiích zobrazovat, 

nakonec závisí na etickém kodexu daného novináře, nebo média, pro které pracuje.  

Novinářské fotografie lze dělit do několika žánrů. Prvním z nich je fotografická 

aktualita, jež zachycuje důležitou aktuální událost, která má většinou politickou, 

ekonomickou, či společenskou tématiku. Fotografickou aktualitu lze dále dělit na tzv. spot 

news a general news. Spot news zahrnují neočekávané nenadálé události, při kterých se 

autor snímků jen náhodou vyskytne. V dnešní době chytrých mobilních telefonů s kvalitními 

fotoaparáty tyto snímky pořizují většinou amatéři. Oproti tomu general news představují 

plánované očekávané události, na jejichž zachycení se fotograf může předem připravit. Sem 

se řadí většina oficiálních státních událostí, které většinou probíhají stejným způsobem a na 

stejných místech. Proto sem řadíme i prezidentské fotografie. Druhým žánrem jsou potom 

agenturní fotografie, jež agentury zprostředkovávají dalším médiím. Častým žánrem je pak 

portrét, který lze využít např. k rozhovorům. Jako doplněk rozsáhlejšího textu se využívá 

feature – fotografie, která pouze ilustruje téma, o kterém článek pojednává. Pro publikací 

více snímků lze využít fotografickou reportáž nebo fotografickou esej. V obou případech 

se jedná o obrazově-dokumentární žánry, které se liší v zásadě hlavně svou tématikou – 

reportáž zachycuje aktuální politickou, či sociální tématiku, zatímco esej je tematicky 

volnější a často vyžaduje delší dobu na zaznamenání. Součástí novinářské fotografie je vždy 

popisek, který nese doplňující informace k obrazu (Lábová 1990, 29-36).  
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1.2 Fotografie prezidentů jako historický pramen 

 

Fotografie prezidentů republiky představují podstatný nástroj pro zachycení 

důležitých historických okamžiků daného státu. Díky jejich uchování si lze připomenout 

zajímavé momenty státníků ve funkci a interpretovat společenské a politické poměry dané 

doby. Zajímavé je také sledovat vývoj fotografie samotné, jako například přechod od 

fotografií černobílých k barevným, či později digitálním. Snímky rovněž ilustrují osobnost 

fotografovaného prezidenta, kterou lze zachytit i v klasických obrazových klišé (prezident 

s manželkou, prezident se psem, prezident s dítětem…). Za sto let existence naší republiky 

vzniklo ohromné množství prezidentských fotografií zachycujících nejen významné 

osobnosti české historie, ale především společenský vývoj a dobu samotnou. Kurátoři 

výstavy v pražské Leica Gallery, která se konala ke 100. výročí republiky, Dana Kyndrová 

a Dušan Veselý, uvádí: „Fotografování na Hradě je disciplínou specifickou a nebyla vždy 

přístupná všem. Omezení byla dána poměry nejen společenskými a politickými, ale svou 

neopomenutelnou roli hrály někdy i důvody prostorové a zejména bezpečnostní.“   

 

Osobní fotograf prezidenta republiky vždy byla, a stále je, oficiální funkce. Takový 

fotograf se dostane i tam, kam agenturní fotografové nemohou. Jak v rozhovoru 

s Jaroslavem Holoubkem uvedl bývalý fotograf prezidentské kanceláře a Dagmar Havlové, 

Alan Pajer, často se ale jedná o nezáživnou práci – podání ruky a úsměv. Když už se událo 

něco zajímavého, fotograf to stejně nemohl zachytit, protože byl vázán protokolem a 

společenskými normami. Všechny oficiální fotografie navíc samozřejmě podléhají schválení 

nejen hlavy státu. Hradní fotograf má za úkol zdokumentovat situaci, setkání nějaké 

osobnosti s prezidentem, neusiluje o žádnou cenu nebo o pořízení umělecké fotografie. 

Často je navíc vystaven pokušení, jelikož se od něj agentury samozřejmě neustále snaží 

odkoupit pikantní záběry z oficiálních událostí, za které nabízejí horentní sumy. Chce to 

proto velkou disciplínu a sebeovládání (Holoubek 2004, 81-83). Alan Pajer popisuje i 

situaci, kdy musel jeden z hradních fotografů odejít, protože zneužíval své postavení 

(Holoubek 2004, 117). 

 

Oficiální fotografie prezidenta s manželkou předepisuje protokol – nejen že se jedná 

o oficiální historický pramen, zároveň slouží jako dar významným návštěvám. Fotografie se 

předává podepsaná a v předepsaném úboru – prezident na sobě musí mít žaket a Řád Bílého 
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lva (Holoubek 2004, 112). Alan Pajer navíc popisuje, že všechny významné osobnosti 

dostávaly od hostitelské země album ze své návštěvy.  Bylo to součástí protokolu a prezident 

Havel tomu údajně věnoval velkou péči. Tvorbu alb měl na starost Bořek Šípek a jednalo se 

vždy o originální unikát – pro papeže například ve žlutobílých barvách, pro anglickou 

královnu v modrých. Zahraniční hosté si těchto fotografií velmi považovali (Holoubek 2004, 

115).  

 

„Zásadní roli hrála prezidentská fotografie v devadesátých letech, kdy pro případ, že 

by se Rusové vrátili, sloužila jako určitý důkaz o tom, že se tu doopravdy něco dělo. Navíc 

byly tyto snímky nutností při představování našeho státu a nového prezidenta světu. Všichni 

znali Václava Havla, ale málokdo věděl, kde leží Československo. Součástí diplomatických 

jednání bylo také to, že se všichni toužili vyfotografovat s prezidentem Havlem – tak vznikly 

tisíce a tisíce fotografií.“ (Holoubek 2004, 131). 

 

Jak se vůbec například fotografie Dagmar Havlové dostávaly k médiím popisuje 

Alan Pajer: „Optimální případ byl, když si je někdo vyžádal a bylo možné to s Dášou 

konzultovat. Ona pak vybrala fotky, které se jí líbily, a ty pak byly k dispozici novinářům. 

Jenže v Čechách to funguje tak, že redaktoři si seženou fotky, kde můžou, a dají tomu jiný 

podtext, neodpovídají situaci, za které fotografie vznikla. Hodně se toho zneužívá.“ 

(Holoubek 2004, 125).  

 

 1.3 Úřad první dámy a jeho společenský význam 

 

Kromě samotného prezidenta reprezentuje svůj národ také úřad první dámy. 

Kancelář první dámy však v České republice není zákonně stanovena, což například 

znamená, že první dáma nemá nárok na platové ohodnocení. V současné době se o zákonné 

úpravě postavení manželky prezidenta sice hovoří, zatím si ale nenašla mnoho zastánců.  To, 

jak se svou funkcí první dáma naloží, závisí tedy zcela na ní. Přesto se od ní většinou očekává 

již účast na předvolební kampani manžela a jeho podpora a doprovod na důležitých akcích. 

Po zvolení se pak naše první dámy tradičně věnují charitě a plní reprezentační funkci.  

 

Více než politický mají první dámy vliv spíše společenský. V dobách minulých 

představovaly především módní ikony a vzory všech žen. Reprezentovaly vzorné manželky 
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a obětovaly se rodině i společnosti. To, jak velký měly ve skutečnosti vliv na politiku svých 

manželů, je spíše předmětem dohadů. Alan Pajer, bývalý fotograf Dagmar Havlové, ve své 

zpovědi uvádí: „Lidé si řeknou, co vlastně taková první dáma celý den dělá? Měla vždy tak 

nabitý program, že v podstatě 24 hodin denně bylo málo. Chtěla být prospěšná, a proto se 

naplno věnovala funkci první dámy a nadaci Vize 97.“ (Holoubek 2004, 111). Fotograf dále 

také popisuje, co všechno předcházelo každé státní návštěvě. „Jestli si někdo myslí, že než 

prezident nebo první dáma vyjedou, tak cestě předchází jen návštěva u kadeřníka, zakoupení 

obleku a nějakého dárku, je na omylu. Vyžaduje to pečlivou, všestrannou, ale i na konkrétní 

zemi zaměřenou přípravu, protože jsou neustále všude konfrontováni s ostatními 

významnými světovými státníky. U státníka, který přijíždí na státní návštěvu, se 

předpokládá, že je obeznámen s reáliemi, že ví o historii navštívené země, o její politické a 

ekonomické situaci, a neptá se až na místě, jaká vyrábějí momentálně nejrychlejší auta nebo 

kdo je jejich nejlepší sportovec. Host obvykle ví, kdo je támhleten a támhleten pán, že je to 

buď vědec, spisovatel, herec nebo zpěvák. Příprava na zahraniční cestu a státní návštěvu 

znamená také získat poměrně hluboké znalosti o navštívené zemi.“ (Holoubek 2004, 133)  

 

1.4 První republika a její první dámy (1918–1938) 

 

1.4.1 Charlotta Garrigue-Masaryková (1850-1923)  

 

Narodila se 20. listopadu 1850 ve Spojených státech amerických, v Brooklynu, do 

vzdělané a moderní rodiny. Její předci pocházeli z Francie, Německa a Dánska a většina z 

nich se hlásila k hugenotům. Její otec byl úspěšný obchodník a podnikatel, zednář. Charlotta 

byla třetí nejstarší z jedenácti sourozenců. Od pěti let žila s rodinou v New Yorku. Byla 

samotářka, čtenářka vážné literatury a milovala hudbu. Chtěla se stát klavíristkou, tento sen 

se jí z důvodu zdravotních komplikací s rukou nesplnil (Kosatík 2009, 20). 

 

Se svým budoucím manželem, Čechem Tomášem Masarykem, se seznámila v 

Lipsku, kde Masaryk v r. 1877 studoval německý protestantismus. Seznámili se v rodinném 

penzionu paní Goringové, kde oba bydleli. Charlotta přijela do Lipska již podruhé, a to 

nejprve kvůli studiu hudby a hry na klavír, podruhé kvůli studiu na konzervatoři. K 

seznámení došlo dne 13. června 1877, již 10. srpna 1877 se Tomáš Masaryk a Charlotta 

Garrigue zasnoubili před svědky (Kosatík 2009, 11-12, 22).  
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Svatba proběhla 15.3.1878 v New Yorku. Při té příležitosti Masaryk ke svému jménu 

připojil manželčino příjmení, a to nikoli dle amerického zvyku, jak se traduje, protože žádný 

takový nebyl, ale na základě osobního rozhodnutí. Poté se novomanželé vydali do Vídně, 

kde TGM působil na univerzitě. Žili ve stísněných a nuzných podmínkách. Zde se narodily 

první děti: 1879 Alice, 1880 Herbert. V roce 1882 se přestěhovali do Prahy, kde TGM začal 

učit na univerzitě. Jejich hmotné poměry se zlepšily, narodily se další děti: 1886 Jan, 1891 

Olga, později ještě Hanička, která zemřela jako nemluvně (Kosatík 2009, 24-26).  

 

Podle pozdějších svědectví jejích dětí byla jako matka tolerantní, nesnášela lež, 

požadovala po dětech přemýšlení a nastolila v rodině přátelské vztahy založené na volnosti 

a otevřenosti. O prázdninách vedla děti k fyzické práci, doma byla skvělou hostitelkou. 

Nejbližší přátelé rodiny se shodovali, že Charlotta v Praze žila tak, aby co nejrychleji přijala 

české myšlení a české poměry. Český jazyk přijala okamžitě po sňatku, již ve Vídni se učila 

česky. Ovlivnila rodinu svou příslušností k unitářskému náboženství, shodu s manželem 

našla v otázce postavení žen ve společnosti a v řadě dalších oblastí. Politickou orientaci ale 

s TGM nesdílela, členkou jeho strany se nestala, ačkoli její politický program schvalovala. 

V r. 1905 se stala členkou sociálnědemokratické strany (Kosatík 2009, 32-45). Povahově 

byla Charlotta Masaryková duchem aristokratka, přestože svou životní praxí byla 

demokratka. Nebyla však povýšená, měla základní odpor ke zlu a veškeré mravní a 

charakterní nízkosti (Laichter 1938, 120).  

 

Těžké životní období na ni čekalo po vypuknutí první světové války. TGM s dcerou 

Olgou emigroval v r. 1914, na jaře 1915 zemřel syn Herbert, v témže roce zatkli Alici, Jan 

musel narukovat do armády a ji samou pronásledovala policie. Tyto události značně 

podlomily její již tak nepevné zdraví. Poté, co se v r. 1918 stal TGM prezidentem, trávila 

čas střídavě na Hradě, v Lánech a v sanatoriu ve Veleslavíně. Zemřela 13. května 1923 

(Kosatík 2009, 55-66). Spisovatel Josef Laichter, autor knihy T.G. Masaryk doma i na 

veřejnosti: vzpomínky na presidenta Osvoboditele, jeho choť a jejich rodinné prostředí její 

pohřeb popsal slovy: „Když ji kladli do hrobu, ze zachmuřeného nebe vyšlehla hrst 

slunečních paprsků na její rakev. Provázely ji do země jako na znamení, že v její osobě 

odchází kdosi, kdo přes nejedno utrpení, zvláště za válečných let, byl obrazem slunečního 
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světla, jímž obdarovávala život svého muže i své rodiny, ale jímž tak ráda by byla zahrnula 

i všechny lidi a celý svět.“ (Laichter 1938, 128-129).  

 

1.4.2 Alice Masaryková (1879-1966)  

 

Narodila se 3. května 1879 ve Vídni jako nejstarší dítě manželů Tomáše a Charlotty 

Garrigue Masarykových.  Od roku 1882 žila s rodiči a sourozenci v Praze. Byla jednou z 

prvních žaček pražského dívčího gymnázia Minerva a stala se jednou z prvních absolventek 

filozofie na české univerzitě. Je první Češkou, která získala doktorát z historie. V letech 

1904-1905 studovala na univerzitě v Chicagu moderní metody sociální práce. V letech 1906-

1910 působila jako učitelka na dívčím gymnáziu v Českých Budějovicích. Poté učila na 

dívčím lyceu v Praze-Holešovicích. V roce 1911 založila při Svazu čs. studenstva a Sdružení 

akademicky vzdělaných žen Sociologickou sekci, kde se snažila, aby se obor, kterému se 

věnoval také její otec, dostal z akademické půdy do praktického života. Věnovala se hygieně, 

správné výživě, boji proti alkoholismu, stala se průkopnicí ženského sportu, organizovala 

pro studentky výlety, vydávání školního časopisu (Kosatík 2009, 25-68). 

 

Podle Josefa Laichtera, spisovatele a rodinného přítele Masarykových, převažovaly 

v Alicině osobnosti spíše vlivy z otcovy strany. Více než Anglosaskou byla podle něj 

Čechoslovačkou (Laichter 1938, 136-137). 

 

Stejně jako její matka prošla i Alice Masaryková v průběhu první světové války 

značnými fyzickými a psychickými útrapami. Zatčena byla 28.10.1915 a vězněna byla až do 

2.7.1916. Po propuštění až do konce války pečovala o nemocnou matku, jejíž zdraví se stále 

zhoršovalo. Po skončení války a po ustavení nové Československé republiky se Alice stala 

na rok členkou nevoleného Revolučního národního shromáždění a od roku 1919 se 

angažovala v nově založeném Československém Červeném Kříži. Stala se jeho předsedkyní, 

zformulovala zásady jeho činnosti a v nové funkci podnikla řadu důležitých zahraničích cest. 

Zasloužila se za velmi záslužnou a nadstranickou práci ČČK (Kosatík 2009, 57-70).  

 

Když její matka v roce 1923 zemřela, požádal prezident Masaryk svou dceru, aby 

nadále plnila reprezentační povinnosti "první dámy". Ta tuto úlohu přijala na celou dobu, 

kdy TGM úřad prezidenta zastával. Náplní její práce bylo sestavování programu prezidenta, 
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doprovázela ho na tuzemských i zahraničních cestách, účastnila se jeho schůzek včetně 

zapojení se do debat. Stala se strážkyní otcova kreditu a vystupovala tak, jako by měl 

prezident v očích veřejnosti zůstat navždy nedotknutelný. Odtud pramenila její neobliba v 

politických kruzích a malý vděk veřejnosti (Kosatík 2009, 66-71). 

 

Její činnost první dámy ukončila abdikace TGM v roce 1935. I nadále spolupracovala 

s Hradem, a to v pozici blízké přítelkyně nového prezidenta Edvarda Beneše a jeho choti. 

Po mnichovské zradě a následném obsazení Československa nacisty odešla na naléhání 

přátel a velmi pozdě, až 30.3.1939, tedy již za existence protektorátu, do exilu. Tam trpěla 

odloučeností od vlasti a přátel. Po válce se vrátila domů, aby byla ze svého domova vyhnána 

podruhé, a to komunisty po jimi provedeném puči. Zemřela v USA v roce 1966 (Kosatík 

2009, 72-73). 

 

1.4.3 Hana Benešová (1885-1974) 

 

Narodila se 16. července 1885 jako Anna Vlčková v Domaslavicích u Oseku na 

Teplicku do rodiny původně rolníka, později krejčího, příslušníka vojenské hudby, 

průvodčího a posléze traťového strážného. Katolická rodina měla tři děti. Často se stěhovali, 

dětství Anna prožila v Táboře, část měšťanky ve Slaném. Jako čtrnáctiletou ji adoptovala 

nevlastní teta Eva Šulcová. Díky ní začala Anna chodit do Průmyslové (později Rodinné) 

školy v Praze, později absolvovala obchodní školu. Bydlela s tetou v Praze na Královských 

Vinohradech (Kosatík 2009, 75-76). 

 

S Edvardem Benešem se Anna seznámila v roce 1905 v Paříži, kde pobývala se svou 

přítelkyní Aťou Oličovou. O rok starší Edvard byl vážný, vzdělaný a ctižádostivý mladý 

muž. Po roční známosti se v Paříži v květnu 1906 zasnoubili. Na žádost snoubence začala 

Anna používat jméno Hana. Svatba se konala až na konci roku 1909, poté, co Edvard 

dostudoval, obhájil doktorát a začal pracovat jako učitel (Kosatík 2009, 77-82). 

 

Hana se v manželství stala pečlivou a pozornou ženou pečující o manžela, který byl 

středobodem jejího života. Její život ale v r. 1914 výrazně změnila první světová válka. 

Edvard odešel do emigrace, předtím Haně navrhl rozvod, aby ji uchránil před 

pronásledováním, ale Hana odmítla. V r. 1915 byla zatčena a vězněna ve Vídni (mimo jiné 
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i s Alicí Masarykovou a Aťou Oličovou). Zdlouhavé vedení dvou procesů naštěstí pro Hanu 

přerušila amnestie císaře Karla v r. 1917, po které byla Hana propuštěna (Kosatík 2009, 83-

86). 

 

Vznik Československé republiky v r. 1918 byl největším životním triumfem Hanina 

manžela. Setkali se až na Nový rok 1919, po dlouhém odloučení, v Paříži. Hana začala 

manžela doprovázet na společenských akcích a byla příznivě přijata evropskou 

diplomatickou elitou. Jak vyplývá z dochované korespondence mezi Hanou a Edvardem, 

byla vzornou a oddanou spolupracovnicí a oporou svého manžela, který zastával různé 

funkce v nové republice, především byl ministrem zahraničních věcí a od r. 1935 

prezidentem republiky. Hana se role manželky politika ujala výtečně, s taktem a elegancí. 

Podílela se na mnoha společenských i politických aktivitách. Bohužel se jí nepodařilo přivést 

na svět dítě, žila tedy pro svého muže a jeho práci (Kosatík 2009, 88-111). 

 

Prožila po boku Edvarda tragické období kolem mnichovské zrady spojenců v r. 

1938. Po podpisu protokolu opustila s Edvardem, který abdikoval, Československo, poté 

žila v Anglii, krátce v USA a pak až do konce války v Anglii, kde se stal Beneš předsedou 

československé exilové vlády. Také Hana pracovala ze všech sil pro obnovu republiky. Po 

konci války a po návratu manželů Benešových do Československa byla Edvardovi, kterého 

zrazovalo zdraví,  oporou v dalších těžkých dobách, kdy ihned po r. 1945 začal nátlak 

komunistů na převzetí moci, které uskutečnili v únoru 1948. Po smrti Beneše v r. 1948 žila 

až do své smrti v r. 1974 střídavě v Praze a v Sezimově Ústí, pod dohledem komunistických 

mocenských institucí, opouštěná přáteli, kteří dílem emigrovali a dílem umírali (Kosatík 

2009, 113-137). 

 

Jak ve své knize Hana Benešová: neobyčejný příběh manželky druhého 

československého prezidenta (1885-1974) uvádí historik a novinář Petr Zídek, Haně 

Benešové dluží historici velké poděkování. To ona pro ně totiž uchovala manželovy i své 

písemnosti, jež navíc opatřila poznámkami, které je tvoří srozumitelnými. „Důsledně 

popisovala fotografie, do dopisů podepsaných jen křestním jménem dopisovala příjmení, 

některé texty opatřila vysvětlivkami.“ (Zídek 2014, 244).    
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1.5 Druhá republika a období Protektorátu Čechy a Morava (1938-1945) 

 

1.5.1 Milada Rádlová (1903-1989) 

 

Narodila se 10.1.1903 jako jediné dítě Emila a Marie Háchových.  Ve druhé polovině 

dvacátých let se provdala za právníka dr. Zdeňka Rádla. Po Háchově zvolení prezidentem 

republiky v roce 1938 Milada vykonávala povinnosti první dámy - doprovázela prezidenta 

při oficialitách příležitostech a snažila se ho v jeho nelehkém postavení uchránit před 

rozčilením a ponížením. Za války se snažila pomáhat obětem nacistické perzekuce, v době 

otcovy vážné choroby chodila intervenovat ke K. H. Frankovi. Její roli první dámy ukončil 

konec protektorátu v květnu 1945. Po válce prožila o samotě mnoho těžkých let. Zemřela 

19.12.1989 v Praze (Kosatík 2009, 141-143). 

 

 1.6 Poválečné Československo (1945-1948) 

 

1.6.1 Hana Benešová (1885-1974) 

 

Hana Benešová byla první dámou republiky dvakrát – do první Benešovy abdikace 

v říjnu 1938, a poté znovu od května 1945 do 7. června 1948, kdy Edvard Beneš, těžce 

nemocný a pod tlakem Gottwalda, abdikoval. 

 

V období 1945 až 1948 byla Hana Benešová velmi výraznou první dámou. Národ ji 

miloval, objevovala se často na obálkách časopisů, mluvila v rozhlase, doprovázela všude 

prezidenta Beneše. Věnovala se pečlivému plnění reprezentačních povinností, sociální práci, 

podporovala ženské hnutí, mluvila o novém postavení žen ve státě. Dostalo se jí také poct - 

stala se kmotrou prvního lidického novorozeněte, pojmenovali po ní řadu institucí a 

udělovali čestná občanství. Přitom zřejmě stejně jako Beneš po tuto dobu počítala s možností 

komunistického puče jako s pravděpodobnou skutečností (Kosatík 2009, 116-131).  
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1.7  Změna v postavení prvních dam v období socialismu (1948-1989) 

 

1.7.1 Marta Gottwaldová (1899-1953) 

 

Narodila se 17. září 1899 v Kopřivnici jako Marie Holubová, nemanželské dítě 

Rosalie Holubové. Brzy se osamostatnila, učila se číšnicí, ale učení nedokončila. V r. 1919 

se poznala se svým pozdějším manželem Klementem Gotwaldem, zřejmě na taneční zábavě. 

V létě 1920 se jí narodila dcera Marta. S otcem dítěte se rozešla a žila sama jako svobodná 

matka až do roku 1924 (Kosatík 2009, 149-154). 

 

V polovině dvacátých let spolu Marta a Klement začali žít. Bydleli v Ostravě-Přívoze 

a žili z nepravidelného příjmu Klementa, jehož hlavní náplní života byla politika, a v té době 

pracoval jako redaktor Pravdy chudoby. V roce 1926 se rodina přestěhovala do Prahy, kde 

byl Klement zvolen do ÚV KSČ. Zde čelila Marta častým problémům Klementa s policií - 

byl hledán, vyslýchán, zatýkán, vězněn. V roce 1927 se chtěli s Klementem vzít, ale bez 

ohlášek, čili na základě zvláštní žádosti. Při úředním zkoumání této žádosti se zjistilo, že 

Marie Holubová je trestně stíhána pro zločin podvodu v Trenčíně. Nakonec se Marta a 

Klement vzali s ohláškami v březnu 1928 (Kosatík 2009, 154-158). 

 

V roce 1934 odjel nejprve Klement, a po něm Marta s dcerou, do Moskvy. V Moskvě 

si Marta poprvé uvědomila, že život po boku stranického vůdce může přinášet významné 

výhody a začala jich využívat pro sebe i pro své přátele. O politiku se nijak aktivně 

nezajímala. Až do roku 1938 žila střídavě v Moskvě a v Praze. Po mnichovské diktátu 

emigrovala s manželem a dcerou do Ruska. Jejich emigrace byla zprvu komplikována 

faktem, že Rusko se stalo německým spojencem. Teprve po napadení Sovětského svazu 

začal Klement opět politicky pracovat. Museli se přestěhovat do Ufy v Bachčisarajské 

republice ležící na úpatí Uralu (Kosatík 2009, 161-165). 

 

Do republiky se Marta vrátila jako manželka uctívaného politika. Od roku 1946 byl 

manžel předsedou vlády a pilně připravoval komunistický převrat. Marta se i nadále o 

politiku příliš nezajímala. Po zvolení Klementa prezidentem po únorovém puči a abdikaci 

Edvarda Beneše (červen 1948) se ujala role první dámy, pro kterou jí vzorem byla ta 

předchozí, Hana Benešová. Svou roli první dámy plnila jen vnějšími znaky, skutečné 
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samostatné aktivity na poli společenském, charitativním či kulturním nevedla. Nenavazovala 

osobní vztahy a zřejmě necítila potřebu se s lidmi sblížit. Působila ve své roli nejistě a 

nesebevědomě. V době počínajících a probíhajících politických procesů ostatně měli strach 

všichni (Kosatík 2009, 166-180). 

 

V roce 1953 zemřel Stalin, krátce po něm Gottwald. Pro Martu to byl šok. V té době 

už věděla, že má rakovinu. Zemřela sedm měsíců po svém manželovi (Kosatík 2009, 180-

183). 

 

1.7.2 Marie Zápotocká (1890-1981) 

 

Narodila se 6. prosince 1890 v Kročehlavech u Kladna v rodině Antonína Skleničky, 

hutníka vysokých pecí. Marie byla třetí z pěti dětí (Kosatík 2009, 187). 

 

Se Zápotockým se Marie seznámila na Kladně, kde její budoucí muž pracoval jako 

funkcionář sociálnědemokratické strany a odborů. Svatba se uskutečnila v září 1910, to již 

byla Marie těhotná. Byli oddáni na policejním hejtmanství - Zápotocký byl bez vyznání a 

Marie na jeho žádost před sňatkem z církve vystoupila. Stali se teprve druhým párem, který 

byl takto oddán. Narodily se jim dvě dcery - 1911 Máňa a 1912 Jiřina. Žili v klidu až do 

vypuknutí světové války, kdy Zápotocký narukoval a sloužil na srbské, haličské, uherské a 

italské frontě (Kosatík 2009, 187-192). 

 

Po vzniku republiky Marie pomáhala svému muži v politické práci, sama byla též 

členkou sociálnědemokratické strany a angažovala se v ženském hnutí.  V létě 1920, kdy 

Zápotocký odjel tajně na II. kongres Kominterny do Moskvy, se těžce sama s dětmi 

protloukala. Po pokusu o komunistický puč v r. 1920 byl Zápotocký odsouzen na 1,5 roku k 

trestu odnětí svobody a Marie se opět sama starala o rodinu, vozila do vězení prádlo a jídlo 

a z vězení jeho politické zprávy. Poté, co se Zápotocký stal funkcionářem KSČ a poslancem 

Národního shromáždění, žila Marie se svou rodinou v Praze. V roce 1928 s mužem odjela 

na sjezd Kominterny do Sovětského svazu a vrátila se nadšená tamním zřízením (Kosatík 

2009, 199-205). 
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Těžké životní období prožila Marie Zápotocká po ztrátě samostatnosti 

Československa v r. 1939. Zápotocký se začal skrývat, pokusil se přejít hranice, byl dopaden 

a vězněn. Marii zatklo gestapo v listopadu 1941 za protinacistický odboj. Několik měsíců 

byla vězněna na Pankráci, poté v Terezíně a nakonec v Ravensbrucku, kde zůstala až do 

konce války (Kosatík 2009, 207-213). 

 

Po roce 1945 a zejména 1948 se Mariin život změnil. Její muž zastával řadu 

významných funkcí, nakonec byl prezidentem. Marie mu vždy stála po boku, pomáhala mu 

v jeho práci. Prožila s ním i podivné období politických procesů, kdy řada jejich dřívějších 

soudruhů stanula před soudem ve vykonstruovaných procesech a posléze i na popravišti. 

Sama se zřejmě také bála o život. V roli první dámy se necítila svá, nebyla opravdovou první 

dámou a ani ji nehrála, zůstala skromnou ženou a svého muže v jeho prezidentské funkci 

podporovala. Když v roce 1957 zemřel, dál o něm často mluvila. Žila v menší vile, měla k 

dispozici šoféra. Překvapila snad jen tím, že v r. 1968 podporovala reformní komunisty a 

neschvalovala vstup okupačních armád  srpnu 1968. Zemřela 7. června 1981 (Kosatík 2009, 

214-224). 

 

1.7.3 Božena Novotná (1910-1980) 

 

Narodila se 26. února 1910 jako Božena Fridrichová v Letňanech, do dělnické rodiny 

s celkem čtyřmi dětmi. Pracovala jako dělnice ve vysočanském Meinlově závodě, s 

budoucím manželem, Antonínem Novotným, se znali jako děti. Sblížili se ve Federaci 

dělnických tělovýchovných jednot, kde oba působili jako náčelníci. Brali se v prosinci 1929, 

za tři měsíce se narodil syn Antonín (Kosatík 2009, 229-230). 

 

První roky manželství byly pro Boženu těžká doba. Manžel byl neustále pryč, v práci 

- pracoval jako zámečník, ve volném čase se věnoval  tělovýchově, byl člen KSČ a hodně 

času trávil na schůzích. V roce 1935 jel do Moskvy, pak pracoval jako komunistický 

funkcionář v Hodoníně a domů jezdil jen na neděli. Život se Boženě významně změnil v 

roce 1941, kdy jejího muže zatklo gestapo. Poté zůstala se synem sama. Manžel byl vězněn 

a domů se vrátil z Mauthausenu až v květnu 1945 (Kosatík 2009, 231-232). 
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V roce 1945 se z Boženy stala manželka funkcionáře - Antonín byl vedoucím 

tajemníkem KSČ v Praze, Slánský ho chtěl nahradit Šlingem, ale dopadlo to jinak - Slánský 

i Šling byli popraveni a Novotný se stal tajemníkem ústředního výboru KSČ. Boženin život 

se zpočátku neměnil, vstoupila také do KSČ a dále žila v domku v Letňanech. Do Prahy se 

za mužem přestěhovala až v roce 1951. K Letňanům si uchovala pevný vztah i nadále. Když 

v roce 1957 zemřel prezident Zápotocký, straníci v Praze chystali volbu Viliama Širokého, 

ale Chruščov v Moskvě rozhodl jinak - prezidentem bude Antonín Novotný. Tak se z Boženy 

stala první dáma. Byla zvyklá na malé poměry a z vysokého světa komunistické politiky 

měla strach, cítila, že na Hrad nepatří, ale pokusila se novým podmínkám přizpůsobit. 

Pečovala o manžela. Naučila se poroučet. Hodně dala na to, co říkali lidé kolem ní, vlastnímu 

úsudku nevěřila. Byli na sobě s manželem hodně závislí (Kosatík 2009, 232-239). 

 

Manželovu abdikaci v roce 1968 vnímala stejně jako on jako nespravedlnost a osobní 

potupu. Zcela se stáhla do soukromí. Starala se o vnuky, pletla, háčkovala a možná trávila 

nejšťastnější chvíle svého života. Manželova smrt v roce 1975 ji těžce zasáhla. Zatrpkla, 

přestala se stýkat s lidmi a zemřela v červnu 1980 (Kosatík 2009, 240-241). 

 

1.7.4 Irena Svobodová (1901-1980) 

 

Narodila se 10.1. 1901 ve Cvrčovicích, vesnici blízko Zdounek u Kroměříže. Byla 

nejstarší ze sedmi sourozenců v rodině mlynáře Stratila, který vlastnil také pilu a menší 

statek. Rodina netrpěla nouzí. Tím, že byla nejstarší, musela se starat o sourozence, což 

zřejmě posílilo její smysl pro odpovědnost. Studovala na klášterní obchodní škole v 

Přestavlkách. Pomáhala doma i na poli, rodina měla moderní vymoženosti (dynamo a výrobu 

elektřiny), věnovala se kultuře, zejména hudbě (Kosatík 2009, 243-244). 

 

Ve dvaadvaceti se na plese v Kroměříži seznámila s kapitánem československé 

armády Ludvíkem Svobodou. Po šestiměsíční známosti se vzali. Svatbu možná urychlila 

možnost pro ženaté důstojníky armády získat speciální příplatek v náborové kampani k 

osídlení nového území republiky, Podkarpatské Rusi. Tam Irena s manželem odjela v létě 

1923. Později oba vzpomínali na toto období jako na nejkrásnější v životě. Strávili zde osm 

let, tady se jim narodil syn Mirek (1924) a dcera Zoe (1925). V roce 1934 byl Irenin manžel 
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převelen do Kroměříže. Irena, jako správná žena vojáka, svého muže následovala bez váhání 

a všude se dokázala přizpůsobit prostředí (Kosatík 2009, 244-250). 

 

Pak přišlo kruté období, po zrušené mobilizaci podpis mnichovského protokolu a půl 

roku poté obsazení republiky Němci a rozpuštění československé armády. Irenin manžel 

emigroval, tuto emigrace dlouze zvažoval, protože věděl, že tím vystaví svou rodinu 

nebezpečí. Nakonec zemi opustil na Ireninu výzvu. Irena se krátce poté sama zapojila do 

odboje. Zúčastnila se řady odbojových akcí, pomáhala rodinám zatčených, parašutistům a 

měla několikrát až neuvěřitelné štěstí, že nebyla dopadena. Gestapo k ní začalo vysílat 

provokatéry, i teď stálo štěstí při ní. Pak se ale musela narychlo před zatčením i s dětmi 

skrýt. Syn Mirek se rozhodl, a své rozhodnutí proti matce prosadil, pokračovat v odboji, byl 

zatčen a spolu s dalšími prozrazenými odbojáři v roce 1942 mučen. Popravě unikl kvůli 

věku, ale byl odeslán do koncentračního tábora s poznámkou "návrat nežádoucí". Zemřel v 

Mauthausenu v březnu 1942. Irena s dcerou se musely až do osvobození skrývat, většinou v 

podzemních stísněných prostorách u lidí ochotných podstoupit toto riziko. S manželem se 

setkala v květnu 1945, kdy dorazil se sovětskou armádou na Moravu. Radost ze shledání 

kalily zprávy o všech, kteří se nedožili - především syn Mirek, její matka, která také zemřela 

v koncentračním táboře, a mnoho dalších příbuzných a přátel (Kosatík 2009, 251-266). 

 

Irena i nadále stála manželovi po boku - žila s ním v Praze, neboť Svoboda ihned po 

roce 1945 začal zastávat politické a vládní funkce. Zapojila se do práce v Červeném kříži. 

Po roce 1950, kdy byl Svoboda odvolán z funkce ministra obrany, nastalo další složité 

období. V roce 1952 byl zatčen a jak bylo tenkrát běžné, Irena zůstala několik dní zcela beze 

zpráv o svém muži. Svoboda byl nakonec propuštěn, zřejmě na přímluvu sovětských 

generálů, které znal z války. Irena se opět spolu s manželem v jeho rodném Hroznatíně 

podílela na budování zemědělského družstva. Pokračovala v tom i po jeho odchodu do 

Prahy, když byl v r. 1954 na přání Chruščova rehabilitován. Další změna v jejím životě 

nastala  v r. 1968. Opět následovala Ludvíka do Prahy, když se stal prezidentem republiky. 

V roli první dámy vítala Pražské jaro, citlivě se snažila zlidštit a zpřístupnit Hrad a zámek 

Lány, zúčastnila se kampaně za zakládání SOS vesniček pro opuštěné děti. Po roce 1973 pak 

pečovala o těžce nemocného manžela, kterému nejprve nedovolili abdikovat, Husák ho 

vystřídal až v r. 1975. Irena ovdověla v roce 1979  a svého muže přežila jen o deset měsíců 

(Kosatík 2009, 267-275). 
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1.7.5 Viera Husáková (1923-1977) 

 

Narodila se 14. června 1923 v Bratislavě jako Viera Čáslavská, v rodině inspektora 

státních lesů, dobře finančně zabezpečené, takže se jí dostalo prestižní výchovy, studia na 

gymnáziu a později na právnické fakultě. Byla úspěšná ve společnosti, ve studiu i v 

zaměstnáních. I ji v mládí přitahovaly komunistické ideje a pohybovala se ve společnosti 

levičáků (Kosatík 2009, 303-304). 

 

Vdala se brzy, jejím mužem se stal Jozef Miller, původně právník, po roce 1945 

stranický funkcionář, v padesátých letech odstavený na místo montéra. Z manželství měla 

dvě děti - Vladimíra a Alexandru. Zúčastnila se Slovenského národního povstání po boku 

svého muže. V té době poznala svého budoucího manžela, Gustáva Husáka. V roce 1945 

pracovala v Československém rozhlasu v Košicích, pak byla redaktorkou bratislavské 

Národní obrody (1946 - 1947), v roce 1948 nastoupila do bratislavské Pravdy. V padesátých 

letech se uchytila v redakci Slovenky, kde hodně a úspěšně publikovala články na různá 

témata (Kosatík 2009, 304-305). 

 

S Husákem se blíže seznámila jako redaktorka Kulturního života, kam Husák začal 

přispívat. Začali spolu chodit, když byla ještě vdaná a on ženatý. Husák se v roce 1960 vrátil 

z vězení po odpykání deseti let trestu odnětí svobody za politické zločiny. Viera byla stejně 

jako Husák člověk zajímající se o politiku, levicově orientovaný. Ona se navíc dobře 

orientovala v kultuře, byla vzdělaná, kultivovaná a společenská. Byla pro muže s politickými 

ambicemi více než vhodná - reprezentativní a Husáka obdivující. Husák byl v té době 

proreformní, čili proti režimu Antonína Novotného. Také Viera reformní politiku KSČ 

podporovala. Pracovala jako redaktorka Nového slova, když i do jejího života zasáhla 

okupace Československa a poté nástup normalizace. Dál hájila Husákovy názory, proto když 

se Husák postavil proti reformě a Dubčekovi, stejná stanoviska zaujala i Viera (Kosatík 

2009, 304-309). 

 

Viera pokračovala v novinářské práci, stala se novinářkou - propagandistkou, podle 

nových stranických metod ve svých článcích překrucovala fakta a demagogicky 

zjednodušovala skutečnost. Také tlumočila při státních návštěvách (zde zúročila svou 

výchovu v dětství s francouzskou guvernantkou) a překládala knihy. Když se v roce 1975 
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podařilo Gustávu Husákovi odstavit z funkce prezidenta generála Ludvíka Svobodu a 

obsadit tuto funkci vlastní osobou, vyvstala ve vedení KSČ otázka jejího postavení, a tak se 

po deseti letech známosti s Husákem vzali. Svatba se odbyla bez publicity a stejně pak 

pokračoval její život - Husák ji držel od politiky stranou, v médiích nevystupovala, dokonce 

pracovala v Bratislavě a bydlela tamtéž se svými dětmi a do Prahy létala na víkendy. Toto 

létání vládními speciály se jí stalo osudným. V roce 1977 při přeletu z lázní v Bardějově do 

Bratislavy kvůli zranění ramenní kosti havarovala helikoptéra za mlhy v kukuřičném poli 

blízko letiště v Bratislavě a Viera, stejně jako celá posádka, zahynula. Příčinou nehody bylo 

dle speciální vyšetřovací komise nedodržení předpisů leteckého provozu (Kosatík 2009, 

311-314). 

 

1.8 Disidentka první dámou (1989-1996) 

 

1.8.1 Olga Havlová (1933-1996) 

 

Narodila se 11. července 1933 v Praze jako Olga Šplíchalová, prostřední ze tří 

sourozenců, do žižkovské rodiny, od svých šesti let pak žila jen se svou matkou a sourozenci. 

Matka byla dělnice a později prodavačka, sama děti vychovávala a živila a ve volném čase 

často brala do divadel a kin. Olga byla zvyklá doma hodně pomáhat, později vypomáhala 

své sestře v péči o postupně pět dětí, které jejich otec opustil. Na rodinu tak měla silné vazby 

a vypěstovala si smysl pro odpovědnost. Vychodila základní školu na Žižkově a v roce 1948, 

kdy jí bylo patnáct let, ačkoli nebyla bez nadání či ctižádosti, vstoupila do učení v žižkovské 

pobočce tehdejších Baťových závodů. Zde utrpěla úraz - přišla o čtyři prsty na levé ruce. 

Silou své tvrdé povahy toto poškození překonávala a snažila se dokonce věnovat i 

činnostem, které vyžadovaly "plný" počet prstů (Kosatík 2009, 317-321). 

 

Pracovala v různých obyčejných zaměstnáních a v roce 1953 začala chodit do 

hereckých hodin k profesorce Ludmile Wegenerové. Milovala pražská divadla a začala snít 

o umělecké kariéře. V témže roce se v pražské legendární kavárně Slavie seznámila s tehdy 

sedmnáctiletým Václavem Havlem, v té době chemickým laborantem. Začali se scházet, 

nejprve ve Slavii, pak na procházkách, a postupně se seznamovali se svými rozdílnými 

životy a zájmy a názory. Na přelomu padesátých a šedesátých let byly již vnímáni jako stálí 

partneři. Když Havel po návratu z vojny nastoupil jako kulisák do pražského divadla ABC 
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("u Wericha") a brzy přešel do divadla Na zábradlí, Olga ho sem následovala jako biletářka. 

Ocitla se tak spolu s ním v zajímavém prostředí, na jedné z nejprogresivnějších scén v době 

plné změn a nadějí. V roce 1964 se vdala, přistěhovala se do Havlovy rodiny, a v roce 1967 

si s manželem pořídili venkovskou chalupu - podkrkonošský Hrádeček. V této době byla 

manželkou úspěšného dramatika s prvními úspěchy v zahraničí (Kosatík 2009, 321-326). 

 

V roce 1968 její život zásadním způsobem změnila okupace a následná normalizace. 

Její muž i ona sama se stali osobami pro režim nepřátelskými. Začalo montování odposlechů 

do bytu, sledování tajnou policií a pronásledování jejich přátel i náhodných návštěvníků. 

První polovinu sedmdesátých let tak Olga se svým mužem strávila prakticky v izolaci na 

Hrádečku. Později se přece jen začal formovat odpor proti totalitě a Olga se tak postupně 

ocitla uprostřed skupiny osob, které tvořily opozici vládnoucímu komunistickému režimu. 

Tvořila zázemí a byla hostitelkou, z pramenů pak vyplývá, že byla i silnou morální autoritou 

a oporou pro Havla a jeho spolupracovníky. Když v roce 1977 vznikla Charta, musela čelit 

dalším překážkám - již 14.1.1977 jejího muže zatkli na čtyři měsíce a dále ho pronásledovali, 

vyhrožovali mu, opětovně ho zatýkali a odsuzovali. V této době Olga i Václav uvažovali o 

emigraci, ke které byli režimem nuceni, ale oba ji odmítli. V době manželova věznění Olga 

převzala řízení samizdatové Edice Expedice. Kvůli tomu byla v roce 1981 zatčena a za 

mřížemi strávila 96 hodin. Hrozilo jí stíhání pro podvracení republiky, ale nakonec vyznělo 

do ztracena. Vyslýchána byla mnohokrát a čelila tomu vždy s osobní statečností. V roce 

1981 se stala iniciátorkou recesistického společenství Hrobka, které pořádalo řadu akcí. Po 

návratu manžela z vězení v roce 1983 se citově i pracovně emancipovala - pokračovala ve 

vztahu s hercem Janem Kašparem a založila a koordinovala Originální videojournal, 

televizní zpravodajský a kulturní samizdat. Také inspirovala vydávání samizdatového 

časopisu O divadle (Kosatík 2009, 321-339). 

 

Další významnou změnu v Olžině životě přinesl závěr roku 1989 a události, které se 

odehrály – sametová revoluce, kterou byl smeten totalitní komunistický režim, vynesla 

jejího muže do čela nového demokratického státu a Olga tak stanula v nečekané roli první 

dámy. Ujala se jí se svým typickým klidem, trpělivostí, přizpůsobivostí a selským rozumem. 

Zapojila se do rekonstrukce Pražského hradu. Založila a až do své smrti vedla charitativní 

nadaci, Výbor dobré vůle, jejímž hlavním posláním je pomoc tělesně postiženým lidem. V 

této práci se završila hlavní náplň jejího pracovního života - energická, fungující a skutečná 
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pomoc potřebným. V září 1994 onemocněla rakovinou a přes podstoupenou léčbu zemřela 

v lednu 1996. Poslední poctu této první dámě přišlo na Hrad vzdát překvapivé množství lidí 

(Kosatík 2009, 340-347). 

 

 Pavel Kosatík ve své další knize "Člověk má dělat to, nač má sílu": život Olgy 

Havlové uvádí, že: „Po smrti Olgy Havlové se její spolupracovníci z rozličných oborů její 

činnosti nezávisle na sobě shodli v tom, že před smrtí stačila dokončit vše, co si předsevzala 

vykonat.“ Zasadila se o vytvoření prostoru pro neziskové organizace, z Výboru dobré vůle 

učinila profesionálně fungující organizaci s trvalými výsledky, podstatným způsobem se 

zasloužila o rekonstrukci lánského zámku a Pražského hradu a v neposlední řade stihla podle 

svých představ zařídit i vlastní dům (Kosatík 2008, 330). 

 

 1.9 První dámy České republiky (1997-2018) 

 

1.9.1 Dagmar Havlová (1953) 

 

Narodila se jako Dagmar Veškrnová 22. března 1953 v Brně do rodiny soustružníka 

a účetní, kteří kromě Dagmar vychovávali také její starší sestru. Její otec byl nadšený 

estrádní bavič a konferenciér, skládal písničky i klasickou hudbu a uměl hrát na mnoho 

hudebních nástrojů. Také matka se věnovala ochotnickému divadlu. Dáša tak již v dětství 

poznala divadelní a hudební svět, později k tomu přidala celou řadu sportů - košíkovou, 

plavání, bruslení a judo. V Brně vystudovala nejdřív konzervatoř, a pak herectví na 

Janáčkově akademii múzických umění. Již během studií hrála v brněnském Divadle na 

provázku. Tam dostala nabídku angažmá, ale odmítla - chtěla do Prahy (Kosatík 2009, 349-

351). 

 

V Praze získala angažmá v tehdejším Divadle Jiřího Wolkera a ve stejné době se 

vdala za herce Radvíta Nováka. S ním má svou jedinou dceru Ninu, která se narodila v roce 

1976. Zanedlouho se rozvedla, ale tento manželský neúspěch byl již v době rozvodu zcela 

zastíněn úspěchem profesím. Stala se populární a hojně obsazovanou herečkou divadelních, 

filmových i televizních rolí. V sedmdesátých letech se tak stala jednou z nejznámějších 

komediálních hereček především zábavných pořadů. Přišly i vážné role, ještě ve Wolkerově 

divadle Kateřina ve Zkrocení zlé ženy a po přestupu do Vinohradského divadla další, z nichž 
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nejvýraznější byla v klasickém dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba. Za tu získala v 

roce 1992 Cenu Alfred. Její herecká kariéra pokračovala dalšími zajímavými rolemi až do 

roku 1996 (Kosatík 2009, 351-353). 

 

Od roku 1996 se Dagmar začala objevovat po boku čerstvě ovdovělého prezidenta 

Václava Havla. Jen pár přátel vědělo, že je jeho přítelkyní již několik let. Když na podzim 

Havel vážně onemocněl, podstoupil operaci a ocitl se ve vážném ohrožení života, Dagmar 

trávila v nemocnici veškerý čas, o Havla pečovala, angažovala se v komentářích ohledně 

kvality péče o něj, a tím na sebe upoutala značnou mediální pozornost. Když se pak již 

4.1.1977 za Václava Havla provdala, nebyl tento sňatek veřejností a médii přijat příznivě. Z 

velké části se tématu zmocnil bulvár a nová první dáma a její spolupracovníci, přestože u 

herečky by se očekávala zkušenost s takovými situacemi, si neuměli se špatným mediálním 

obrazem Dagmar poradit. Rozhovory, ve kterých nekriticky Havla vyzdvihovala, jim oba 

víc ublížily, než prospěly. Její snaha právně zakotvit status manželky prezidenta, obecně 

logická, vyvolala opět nesouhlas veřejnosti. Neoblíbenost nové první dámy poprvé změnila 

její rozhodnost a péče o zdraví manžela v roce 1998, kdy během dovolené v Rakousku při 

jeho zdravotních obtížích trvala na hospitalizaci a tím mu zachránila život. Ke zklidnění 

situace dále přispěla její aktivita na charitativním poli, kdy založila nadaci Vize 97, které 

dala svou vlastí tvář. Klíčovým projektem se stal časný záchyt a prevence rakoviny tlustého 

střeva, v jehož rámci došlo k vybudování celorepublikové sítě endoskopických pracovišť. 

Nadace začala rozvíjet i početné kulturní projekty a pomáhala i obětem povodní v roce 2002 

(Kosatík 2009, 353-366). 

 

Již v roli první dámy začala přehodnocovat své rozhodnutí o ukončení své herecké 

kariéry po sňatku s prezidentem. Sen o návratu na scénu se jí splnil až v roce 2006, tedy tři 

roky po odchodu z Hradu. Začala účinkovat ve Vinohradském divadle v rolích, ve kterých 

prokázala své herecké nadání. I po smrti Václava Havla pokračovala v práci v nadaci, k 

uchování Havlova odkazu se angažovala v založení Knihovny Václava Havla a pokračuje 

také její herecká kariéra (Kosatík 2009, 367-368). 
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1.9.2 Livia Klausová (1943) 

 

Narodila se 10. listopadu 1943 v Bratislavě jako Livia Mištinová. Otec byl právník, 

milovník antické literatury. Rodina s postupně celkem pěti dětmi žila v Bratislavě jen dva 

roky po Liviině narození, poté se stěhovali do Prahy, kde otec dříve studoval a v roce 1945 

získal místo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Slovenská rodina se v Praze zabydlela 

a brzy mluvili doma česky. Po dvou letech práce na ministerstvu ale musel otec Livie 

nastoupit do práce manuální - odjel kácet stromy na Šumavu. Později se mohl vrátit do Prahy 

a kvůli podlomenému zdraví v roce 1959 zemřel. Matka Livie pracovala jako učitelka na 

základní škole a všichni členové rodiny museli organizovaně pomáhat. Livia tak ve třinácti 

letech samostatně pečovala o novorozeného bratra. Během docházky na základní školu 

navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, o prázdninách jezdila se sourozenci na 

slovenský venkov k tetě a kvůli nemoci rodičů musela se sestrami strávit půl roku v dětském 

domově (Kosatík 2009, 371-375). 

 

Ke studiu si zvolila ekonomii. Ačkoli chtěla být učitelkou, z důvodu touhy po 

svobodě alespoň v informační oblasti, či dokonce získání možnosti cestovat na západ se 

rozhodla studovat na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční 

obchod. Zde se v roce 1962 seznámila s Václavem Klausem, studentem již pátého ročníku. 

Zaujal ji svým vzhledem, rozhledem, šíří zájmů, disciplinovaností a cílevědomostí. Začali 

spolu chodit, vzali se v létě roku 1968. To již oba pracovali v ekonomickém ústavu ČSAV, 

Livia byla v té době na nejlepší cestě získat titul kandidátky věd v oboru mezinárodních 

financí. Po okupaci v srpnu 1968 byl s vědeckou kariérou obou manželů konec. Livia prožila 

první roky normalizace doma s dětmi (syny Václavem 1969 a Janem 1974). Dokonce ještě 

trochu publikovala, v roce 1976 napsala kandidátskou práci, která však nebyla připuštěna z 

rozhodnutí městského výboru KSČ k obhajobě. Věnovala se rodině, chalupaření, cestování 

po Československu, jezdila na hory, na jazzové koncerty a žila jako další občané 

"normalizované" společnosti (Kosatík 2009, 375-385). 

 

Po listopadu 1989 se Liviin manžel stal vůdčí osobností české politiky. Bylo to rychlé 

- v prvních dnech revoluce byl jako ekonom přiveden do utvářejícího se Občanského fóra, 

již 10. prosince 1989 byl Gustávem Husákem jmenován ministrem financí v nové vládě, stal 

se předsedou strany Občanské fórum, pak předsedou ODS, premiérem, předsedou 
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Poslanecké sněmovny, v roce 2003 prezidentem. Livia se své role po boku politika zhostila 

především jako erudovaná ekonomka, tedy nejbližší a první poradkyně v provádění obtížné 

ekonomické transformace - přechodu od totálně plánované a socialistické ekonomické 

soustavy k tržnímu hospodářství založenému na soukromém vlastnictví kapitálu. Pracovala 

v ekonomickém ústavu ČSAV až do jeho zrušení, poté přešla do České společnosti 

ekonomické. Kontroverzním pracovním angažmá bylo její členství v dozorčích radách 

státních podniků. Kritiku kvůli střetu zájmů odmítla s tím, že má právo vykonávat svou 

profesi. V úloze první dámy se pak zapojila jako doprovod prezidenta v tuzemsku i zahraničí, 

na politických i společenských akcích, angažovala se v úpravách Hradu i Lán, v 

charitativních projektech a ve všech situacích projevovala absolutní loajalitu k osobě 

Václava Klause. Ačkoli na otázku, zda by sama mohla vstoupit do politiky, odpovídala, že 

v žádném případě, odvedla pro prezidenta skvělou politickou práci (Kosatík 2009, 384-395).  

 

Její role první dámy skončila v roce 2013 s koncem volebního mandátu Václava 

Klause. Ve volbě dalšího prezidenta podpořila kandidaturu Miloše Zemana. Krátce po jeho 

zvolení prezidentem se na roky 2013-2018 stala velvyslankyní České republiky na 

Slovensku5. 

 

1.9.3 Ivana Zemanová (1965) 

 

Narodila se 29.4.1965 v Bystřici pod Pernštejnem. Její otec, bývalý politický vězeň 

komunistického režimu, zemřel již v r. 1968. Ivanu a jejího o sedm let staršího bratra 

vychovávala matka sama. Ivana vystudovala gymnázium a nedokončila studium na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor romanistika. V roce 1990 začala 

pracovat jako asistentka Miloše Zemana v Prognostickém ústavu ČSAV. Z pracovního 

vztahu se stal osobní, otěhotněla, a poté se v roce 1993 za Miloše Zemana provdala. V roce 

1994 se jim narodila dcera Kateřina. V letech 2001 až 2002 se starala o propagaci a 

sponzoring projektu Česká kulturní sezóna ve Francii. V roce 2010 pracovala jako vedoucí 

oddělení obchodu dovozce moldavských vín Mold Vin CZ manželova přítele Zdeňka 

Zbytka. V letech 2011-2012 působila jako produkční odboru kultury Správy Pražského 

hradu. Veřejně nevystupuje6. 

                                                 
5 Zdroj: https://tema.novinky.cz/livia-klausova 
6 Zdroj: https://zivotopis.osobnosti.cz/ivana-zemanova.php 

https://tema.novinky.cz/livia-klausova
https://zivotopis.osobnosti.cz/ivana-zemanova.php
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2. Analytická část 

 

Tato část práce se zaměřuje na možné způsoby zkoumání obrazových materiálů, 

především pak na obrazovou obsahovou analýzu, která je následně využita ve vlastním 

výzkumu. Samotné analýze zkoumaných fotografií předchází výběr výzkumného vzorku. 

Analytickou část zakončuje komparace a zhodnocením výsledků výzkumu.  

 

2.1 Obrazová obsahová analýza 

 

Obrazová sdělení zůstávala dlouhou dobu mimo pozornost mediálních výzkumů. 

Odborníci se o jejich analyzování začali více zajímat až s příchodem digitální fotografie, 

kdy jejich četnost v médiích prudce stoupla. Pro jejich výzkum je možné využít několik 

metod. Ve své knize Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual 

material popisuje britská profesorka Gillian Rose sedm základních metodologických 

nástrojů, kterými lze obrazové materiály analyzovat. První z nich je sémiotická analýza, 

pomocí které lze odhalit význam obrazu za využití interpretace skrytých dominantních 

ideologických  kódů. Další metodou je psychoanalýza, díky níž lze zkoumat psychologii 

jednotlivce. Analýza diskurzu se zabývá otázkami moci a institucionalizace, ale také 

intertextualitou. Metodou, která vychází z konceptu kódování a dekódování Stuarta Halla, 

je výzkum publik. Podle tohoto konceptu vzniká význam sdělení až při jeho interpretaci 

publikem. Dokumentární obrazy pak lze zkoumat metodou antropologické analýzy. Pro 

zkoumání malířských děl naproti tomu využíváme kompoziční analýzu, která se soustředí 

na kompozici, barevnost, obsah, prostorové rozmístění a světlo (Rose 2007, 103-219). Pro 

účely analyzování fotografií v tisku však využíváme metodu obsahové obrazové analýzy, 

která umožňuje zjistit, jakým způsobem prezentují média jednotlivé události, či konkrétní 

osoby. Další autoři nicméně uvádí i jiné přístupy ke zkoumání obrazů. 

 

Obrazová obsahová analýza je systematická metoda, která umožňuje zjistit, jakým 

způsobem média prezentují události a jejich aktéry. K tomu využívá kvantifikaci 

jednotlivých proměnných. V rámci zkoumání pak pozorujeme prvky jako jsou například 

rámování, pozice kamery, nebo hloubka ostrosti. V důsledku toho se jedná o jednu 

z nejkomplexnějších metod výzkumu obrazových materiálů. Obrazová obsahová analýza 

původně vychází z textové obsahové analýzy, lze ji ale uplatnit i na výzkum obrazových 
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sdělení (van Leeuwen, Jewitt 2002, 14-34). Mezi hlavní výhody této metody patří možnost 

zpracovat velké množství dat najednou. Značné pozitivum je také nízká míra subjektivity, 

která bývá u obrazových analýz problematická. Zároveň je tento typ výzkumu dobře 

přenositelný. Výsledky lze navíc snadno ověřit tím, že jiný výzkumník provede analýzu 

pomocí přesné definice proměnných znovu. Na druhou stranu je však tato čistě 

kvantitativní analýza kritizovaná kvůli opomenutí kvalitativních hledisek a redukci 

skutečnosti na počitatelné jevy. Nevysvětluje ani významy získaných dat (Trampota, 

Vojtěchovská 2010, 110).  Právě kvůli zmíněným nedostatkům této metody je vhodné ji 

kombinovat s dalšími výzkumnými metodami kvalitativního rázu – například se 

sémiotickou analýzou (viz. kapitola 2.1.2 Konceptuální vs. relační analýza) (Trampota, 

Vojtěchovská 2010, 157).  

 

Rozlišujeme dva základní přístupy k obsahové analýze podle Trampoty a 

Vojtěchovské (2010). První z nich je výzkum na základě analýzy technických kódů, druhý 

na základě symbolických kódů. Analýza technických kódů zkoumá jednotlivé aspekty 

vzniku obrazového záznamu. Mezi technické kódy patří velikost zobrazení (celek, 

polocelek, detail a velký detail), úhel pohledu (přímý, nadhled a podhled), použitá optika 

(základní objektiv, širokoúhlý objektiv a teleobjektiv) a osvětlení (světelná reality a světelná 

konstrukce). Všechny tyto aspekty vyvolávají u publika různé pocity a mají vliv na celkové 

vnímání obrazu příjemcem (Trampota a Vojtěchovská 2010, 159-160). Analýza 

symbolických kódů se zaměřuje na zvuk (u televize), barevnost (černobílý záznam, teplé 

barvy, studené barvy), prostředí (městské, vesnické, atd.) a umístění (v popředí, v pozadí, 

atd) (Trampota a Vojtěchovská 2010, 161). Van Leeuwen a Jewittová (2002) doplňují také 

důležitost úhlu pohledu fotografa, který může mít také velký vliv na vnímání obrazu 

publikem.  

 

2.1.1 Využití 

 

Prostřednictvím obrazové obsahové analýzy lze zjistit, jaké informace jsou pomocí 

obrazů příjemcům podávány, jaké předměty, osoby a události jsou na nich zobrazovány, a 

jakým způsobem. Nejčastěji se však využívá pro pozorování způsobu zobrazování určitých 

skupin obyvatel, nejčastěji pak menšin (Trampota, Vojtěchovská 2010, 156-157). Pro 

úspěšné využití této metody je zapotřebí vhodně vybrat kódovací kategorie a definovat 
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jednotlivé proměnné, přičemž kategorie se u každé proměnné musí vzájemně vylučovat a 

zároveň také pokrývat všechny možnosti (Wimmer, Dominick 2006, 106).  

 

2.1.2 Konceptuální vs. relační analýza 

 

Jak již bylo řečeno, obsahová analýza (ať už textová, či obrazová) je kvantitativní 

metoda, která zkoumá jednotlivé prvky a proměnné. Konceptuální analýza navazuje na 

tuto ryze kvantitativní stránku obsahové analýzy a zaznamenává existenci a frekvenci 

výskytu daných znaků (konceptů). Slouží proto ke kvantifikaci přítomnosti určitého znaku 

a je vhodná ke komparaci například téhož znaku u více obrazových sdělení7. 

 

Relační analýza oproti konceptuální spoléhá na prolínání kvantitativních metod 

s kvalitativními, proto se občas nazývá také jako sémantická. Nezkoumá tedy jen výskyt 

daných konceptů, ale také vztahy mezi nimi. To vyhodnocování výsledků oproti předchozí 

metodě značně komplikuje a výstupy této analýzy nazýváme jako tzv. „mentální modely“ 

(skupiny a sítě sdružovaných modelů). Někteří autoři se zahrnutím relační analýzy pod 

obsahovou analýzu nesouhlasí – například americká socioložka Kathleen Carley označuje 

relační analýzu výrazem „map analysis“ a uvádí, že se jedná o kombinaci sémantiky, 

lingvistiky a sledování prostorové blízkosti slov (Carley 1993, 78-80). Zahrnutí této metody 

pod obsahovou analýzu vyžaduje podle Carley (1993) důkladnou operacionalizaci výzkumu. 

 

2.1.3 Etapy výzkumu 

 

Obrazová obsahová analýza může mít buď čistě deskriptivní ráz a porovnávat dva 

typy obsahů, nebo může přinášet komplexnější zkoumání. Podle Scherera (2004) lze etapy 

výzkumu rozdělit do pěti základních bodů: design výzkumu, organizace výzkumu, fáze 

ověřování, získávání dat a vyhodnocování dat.  

 

Design výzkumu zahrnuje zejména stanovení konkrétní metody, operacionalizaci, 

(převedení obecných pojmů na znaky) a vymezení výběru výzkumného vzorku (typ médií, 

typ zkoumaných dat a časové období zkoumaných dat) (Scherer 2004, 35-36). Poté musí být 

                                                 
7 Zdroj: https://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1309&guideid=61 

https://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1309&guideid=61
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určena úroveň analýzy – tzn. musí být upřesněn obecný pojem hledaný za znaky (Carley 

1991, 81). Následuje kódování, které probíhá vždy v rámci určité kódovací jednotky 

(článek, pořad, příspěvek, obraz…) (Scherer 2004, 40). Pro jeho účel je vhodné vypracovat 

podrobný manuál, který určí, zda budeme záznam kódovat v podobě frekvence výskytu, 

nebo například dle dichotomií pozitivní/negativní, silný/slabý, aktivní/pasivní atd. (Scherer 

2004, 19). Pro stanovení úrovně analýzy a kódování se užívá společný termín unitizace. 

Následuje fáze organizace výzkumu, během níž je vhodné využít záznamový arch, který 

slouží jako osnova pracovního postupu, úložiště dat a podklad pro vyhodnocování výsledků. 

Případné nedostatky ve stanovení jednotek a konceptů lze vyladit během fáze ověřování. 

Jednotlivé etapy není nutné oddělovat (Schrerer 2004, 44-46). 

 

2.2 Výzkumné metody a cíle 

 

Práce si klade za cíl analyzovat mediální obraz prvních dam Československé a České 

republiky na archivních fotografických snímcích ČTK v souvislosti s historickými 

událostmi, technologickými pokroky, změnami úloh žen ve společnosti a proměnou 

společnosti obecně. Především je však pozornost výzkumu zaměřena na to, jaký vliv měly 

na zkoumaný obsah změny režimů, které na našem území proběhly za posledních 100 let.  

 

Základní hypotéza tedy předpokládá největší odchylky zejména u fotografických 

snímků pořízených v období socialismu.  

 

Dílčími otázkami poté jsou:  

• Při jakých příležitostech a kde byly první dámy nejčastěji fotografovány? 

• Jaké motivy a symboly se na fotografiích nejčastěji objevovaly? 

• S kým byly první dámy nejčastěji fotografovány? 

• Jaké druhy emocí můžeme na fotografiích pozorovat? 

 

Jako metoda výzkumu byla zvolena obrazová obsahová analýza (viz kapitola 2.1 

Obrazová obsahová analýza), a to především díky možnosti analyzovat velké množství dat 

a zároveň zohlednit i kvalitativní hlediska. Výzkum se v první části soustředí na kvantitativní 

proměnné, následně pak ve druhé části zkoumá kvalitativní hodnoty.  
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2.3 Výběr výzkumného vzorku 

 

Pro výběr výzkumného vzorku byla použita fotobanka ČTK, která nabízí 

„nejrozsáhlejší fotografickou dokumentaci české a slovenské historie, kultury a 

společenského dění od začátku 20. století po současnost. Fotoarchiv ČTK patří k nejstarším 

a nejobsáhlejším v Evropě a nabízí největší výběr českých fotografií. Obsahuje i některé v 

evropském kontextu unikátní historické snímky.“8 Výzkum probíhal na všech 

fotografických snímcích z fotoarchivu ČTK, které byly pořízeny během funkčního (případně 

funkčních) období dané první dámy. Časové období se tedy počítá ode dne zvolení do dne 

ukončení mandátu každého z našich prezidentů od roku 1918 do současnosti. Na základě 

tohoto klíče bylo z fotoarchivu ČTK vybráno celkem 5440 zkoumaných fotografií, přičemž 

jejich přesný podíl charakterizuje následující tabulka.  

 

Jméno Počet fotografií 

Charlotta Garrique-Masaryková 2 

Alice Masaryková 6 

Hana Benešová 65 + 5099 

Milada Rádlová 12 

Marta Gottwaldová 56 

Marie Zápotocká 50 

Božena Novotná 92 

Irena Svobodová 139 

Viera Husáková 30 

Olga Havlová 80 + 12610 

Dagmar Havlová 166511 

Livia Klausová 1997 

Ivana Zemanová 608 

Báze dat 5440 

       Tabulka 1: Charakteristika původní báze dat 

                                                 
8 Zdroj: https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/. 
9 65 fotografií pochází z období před válku, 509 jich vniklo po válce. 
10 80 fotografií vzniklo za úřadu Olgy Havlové jako první dámy Československa, 126 poté ve funkci první 

dámy České republiky (a dalších 135 fotografií nebylo digitalizováno) 
11 Z toho část nedigitalizována. 
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Z důvodu nerovnocenného množství fotografií a příliš rozsáhlého výzkumného 

vzorku  byly snímky Hany Benešové (po válce), Boženy Novotné, Ireny Svobodové, Olgy 

Havlové, Dagmar Havlové, Livie Klausové a Ivany Zemanové podrobeny užšímu výběru 

tak, aby výsledný počet fotografických snímků odpovídal zhruba padesáti kusům. U Hany 

Benešové (po válce) byl tedy do výzkumu zařazen každý desátý snímek, u Boženy Novotné 

každý druhý, u Ireny Svobodové každý třetí a u Olgy Havlové každý čtvrtý. U Dagmar 

Havlové pak každý třicátý. Analyzována bude každá pětatřicátá fotografie Livie Klausové a 

každá dvanáctá fotografie Ivany Zemanové. Vzhledem k vysokému počtu sekvenčních 

záběrů (které jsou důsledkem nástupu digitalizace) u posledních tří zkoumaných subjektů, 

nebudou tímto zúžením zkoumaného vzorku výsledky výzkumu nijak zásadně zkresleny. 

Zároveň dojde k početnímu vyrovnání fotografií všech zkoumaných subjektů.  

 

Výzkum tedy proběhne na 578 fotografických snímcích z fotoarchivu ČTK a bude 

vycházet z následující tabulky: 

 

Jméno Počet fotografií 

Charlotta Garrique-Masaryková 2 

Alice Masaryková 6 

Hana Benešová 65 + 50 

Milada Rádlová 12 

Marta Gottwaldová 56 

Marie Zápotocká 50 

Božena Novotná 46 

Irena Svobodová 46 

Viera Husáková 30 

Olga Havlová 51 

Dagmar Havlová 55 

Livia Klausová 57 

Ivana Zemanová 50 

Báze dat 578 

Tabulka 2: Charakteristika báze dat po zúžení výzkumného vzorku 
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2.4 Unitizace 

 

Pro účely analýzy byly následně stanoveny kategorie, které budou u fotografií 

zkoumány. Každé kategorii byly následně přiděleny proměnné tak, aby se vzájemně 

vylučovaly a zároveň pokrývaly všechny možnosti. Proběhlo zkušební kódování, na základě 

kterého byly některé kategorie a hodnoty upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám výzkumu 

(viz Příloha č. 1: Kódovací kniha).  

 

2.4.1 Identifikační proměnné 

 

ID – každá fotografie z archivu ČTK nese své originální identifikační číslo. 

Jméno – klíčová kategorie, která zkoumá odlišnosti u jednotlivých prvních dam.  

Datum – sleduje vývoj v čase. 

Zdroj – udává, kdo je původcem fotografií, je u všech zkoumaných snímků stejný.  

Barevnost – rozlišuje dva typy fotografií - barevné a černobílé.  

Horizontální úhel – udává, zda je publikum v roli pozorovatele, nebo se na situaci dívá 

z pozice aktéra. 

Vertikální úhel – zkoumá, zda se publikum dívá na fotografii z přímého pohledu, nebo 

z nadhledu, či z podhledu. 

Kontakt – sleduje, v jaké pozici jsou aktéři na fotografiích zachyceni – přímo hledí do 

fotoaparátu, frontálně hledí mimo fotoaparát, jsou z profilu, či zezadu. 

Vzdálenost – udává, v jaké vzdálenosti jsou aktéři na fotografiích zachyceni – ve velkém 

detailu (záběr části obličeje), v detailu (záběr obličeje nebo hlavy), v polocelku (záběr od 

pasu nahoru), v celku (záběr celé postavy), ve velkém celku (postavy na polovinu výšky 

obrazu) nebo v extrémně velkém celku (záběr velkých prostor, postavy nejdou rozeznat).  

 

2.4.2 Obsahové proměnné 

 

Subjekt (1) až Subjekt (13) – zkoumá, kdo je hlavním aktérem na fotografii - první dáma, 

prezident, či jiná osoba. 

Gender – určuje, zda se na fotografii vyskytuje více žen, nebo mužů, nebo jsou jejich počty 

vyrovnané. 
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Emoční náboj fotografie – zkoumá, zda jsou na fotografii patrné nějaké emoce, kterou 

prožívá zkoumaný subjekt (tj. první dáma) – silné emoce, patrné emoce, či bez emocí.  

Druh emocí – udává druhy emocí, které lze vidět ve tváři první dámy na fotografii – 

zármutek, radost, bez emocí, nelze určit. 

Symboly – sleduje přítomnost symbolů na fotografiích – národních, ideových, 

náboženských, aktivistických, či bez symbolů. 

Místo – určuje místo pořízení fotografie – vlast (venkov, město, Hrad, Lány), či zahraničí 

(Evropa, USA, Rusko, jiné).  

Motivy – zkoumá hlavní motiv fotografie – oficiální reprezentace, rodinný život, charita, 

koníčky, portrét a jiné. 
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2.5 Obsahová obrazová analýza vybraných fotografií 

 

2.5.1 Četnost fotografií 

 

Již ve fázi výběru zkoumaných fotografií došlo ke zjištění, že množství snímků se u 

jednotlivých zkoumaných subjektů značně liší. Dle grafu můžeme pozorovat vzrůstající 

tendenci, která dokazuje stále větší důležitost fotografie v médiích a vzrůst počtu 

fotografických snímků obecně. Považuji to za důsledek digitalizace a mediální doby, ve 

které v současnosti žijeme. Poměr počtu fotografií jednotlivých zkoumaných subjektů 

dokumentuje následující graf, a také Tabulka 1: Charakteristika báze dat (viz str. 35).  

 

 

 

Nejvíce fotografií bylo dle očekávání nalezeno u Livie Klausové a Dagmar Havlové. 

Následovala Ivana Zemanová a Hana Benešová, která je na svou dobu v porovnání 

s ostatními prvními dámami zachycena na skutečně velkém množství snímků. Na dalším 

místě v největším počtu fotografií se umístila Olga Havlová a poté Irena Svobodová. 

Následovala Božena Novotná, Marta Gottwaldová, Marie Zápotocká a Viera Husáková. 

Nejméně fotografií bylo dle očekávání nalezeno u Alice a Charlotty Masarykových.  

 

 

Graf 1: Poměr počtu fotografií ve fotoarchivu ČTK
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Množství snímků však zkreslují rozdílné délky období vlády daných prezidentů, 

protože zkoumané fotografie byly pořízeny vždy v období konkrétního prezidenta ve funkci. 

Dále množství fotografií v některých případech ovlivnila předčasná úmrtí manželek 

prezidentů a jejich náhrada dcerami či novými ženami. Následující graf proto udává podíl 

fotografií k počtu měsíců jednotlivých prvních dam ve funkci.  

 

 

 

Po získání podílu počtu fotografií a počtu měsíců každé z manželek ve funkci první 

dámy bylo zjištěno, že výsledky se příliš nezmění. Nejvíce fotografií stále zachycuje Dagmar 

Havlovou, za ní je Livia Klausová. Následuje Hana Benešová a Ivana Zemanová s Olgou 

Havlovou. Poté Irena Svobodová a Marta Gottwaldová. Nejméně fotografií mají Božena 

Novotná, Marie Zápotocká, Milada Rádlová, Alice Masaryková a na posledním místě je 

stále Charlotta Masaryková.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Podíl počtu fotografií a počtu měsíců ve funkci

Charlotta Garique-Masaryková

Alice Masaryková

Hana Benešová

Milada Rádlová

Marta Gottwaldová

Marie Zápotocká

Božena Novotná

Irena Svobodová

Viera Husáková

Olga Havlová

Dagmar Havlová

Livia Klausová

Ivana Zemanová



38 
 

Po zúžení výzkumného vzorku (které je popsáno v kapitole 2.3 Výběr výzkumného 

vzorku) je poměr zkoumaných fotografií následující: 

 

 

 

Nejvíce fotografií připadá na Hanu Benešovou, jelikož její funkční období bylo 

rozděleno na období před válkou a po válce. Zbylé počty jsou až na výjimky (Charlottu a 

Alici Masarykovy, Vieru Husákovou a Miladu Rádlovou, kde nebylo nalezeno větší 

množství fotografií) poměrně vyrovnané.  
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Graf 3: Poměr počtu zkoumaných fotografií
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2.5.2 Barevnost fotografií 

 

Dle očekávání stoupá množství barevných fotografií vůči černobílým s časem – první 

barevné snímky se vyskytly ve funkčním období Marie Zápotocké. Největší zlom pak 

zaznamenáváme v období, kdy byla první dámou Olga Havlová. Přesné počty udává 

následující graf. 

 

 

 

V průběhu kódování bylo navíc vypozorováno, že nejčastěji byly barevné fotografie 

pořizovány na státních cestách v zahraničí (především v exotičtějších destinacích), během 

celostátních sjezdů pionýrů (v období socialismu), anebo u portrétních fotografií.  
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2.5.3 Vzdálenost fotografií 

 

Co se týče vzdálenosti fotografií, nebyl objeven jediný snímek se vzdáleností velký 

detail (záběr části obličeje). Všechny fotografie se pohybovaly od detailu k extrémně 

velkému celku. Přesné výsledky znázorňuje následující graf. 
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2.5.4 Subjekt 

 

Ve většině případů byl hlavním subjektem zachyceným na snímcích prezident 

republiky. V menším množství případů pak byla hlavním subjektem sama první dáma. 

Třetí možný případ nastal ve chvíli, kdy byla hlavním subjektem fotografie jiná osoba. 

Konkrétní výsledky znázorňuje následující graf. 

 

 
 

 

U všech zkoumaných žen lze pozorovat větší množství fotografií, kde  je první dáma 

po boku prezidenta, než těch, kde je sama hlavním subjektem snímku. Nejvíce fotografií, 

kde je první dáma sama hlavním subjektem fotografie, bylo nalezeno u Livie Klausové a u 

Dagmar Havlové. Překvapivě mnoho takových snímků má také Irena Svobodová. Naopak 

poměrně malý počet snímků bez manžela má Ivana Zemanová a Viera Husáková, které ve 

většině případů pouze doprovází prezidenta. První dámy První republiky nebyly na 

zkoumaných snímcích bez T. G. Masaryka fotografovány vůbec. 
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2.5.5 Hlavní motivy 

 

Jako hlavní motiv zkoumaných fotografií byla zastoupena především reprezentace, 

tedy snímky pořízené při oficiálních příležitostech. Poměrně velký počet fotek nebylo možné 

zařadit. Jedná se především o snímky pořízené při kulturních a společenských akcích, které 

stojí na pomezí reprezentace a koníčků. Oproti očekávání nebylo nalezeno příliš mnoho 

fotografií s charitativními motivy – nejvíce jich má Dagmar Havlová, pak Olga Havlová, 

poté Livie Klausová a nakonec Benešová. V portrétech zase vyčnívá Irena Svobodová, která 

byla zvěčněna na bezkonkurenčně nejvíce portrétních snímcích. Nejvíce rodinných 

fotografií má Marie Zápotocká, poté Irena Svobodová, Dagmar Havlová a Hana Benešová. 

Přesné zastoupení jednotlivých motivů udává následující graf. 
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2.5.6 Zobrazené emoce 

 

Jak udává následující graf, více než polovina zkoumaných fotografií nevykazuje 

žádné emoce. Pouze 11% všech snímků pak zachycuje silné emoce, na 31% snímcích jsou 

patrné emoce (úsměv).  

 

 

 

Následující graf popisuje, na kterých fotografiích byly emoce zachyceny. Dle 

analýzy můžeme pozorovat absenci emocí u snímků Charlotty a Alice Masarykových. Málo 

emocí lze najít také na fotografiích Ivany Zemanové. Naopak mezi „nejusměvavější“ první 

dámy patří dle zkoumaných fotografií Livia Klausová a Dagmar Havlová, pak ale i Hana 

Benešová, Marta Gottwaldová a Božena Novotná. 
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Graf 8: Celkový podíl emocí na všech zkoumaných snímcích
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Při bližším zkoumání emocí na fotografiích nebyl ani v jediném případě pozorován 

zármutek. Fotografie pohřbů, pietních aktů a jiných smutečních oslav jsou zpravidla bez 

projevů emocí. Projevené emoce byly tedy pouze radostné (viz následující graf).  
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Jak již bylo uvedeno výše, nebyly na fotografiích ve tvářích prvních dam 

zaznamenány žádné negativní emoce, jako je zármutek, proto následující graf kopíruje údaje 

z Grafu 10.  
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2.5.7 Zobrazené symboly 

 

Analýza se zabývala také zkoumáním symbolů přítomných na fotografiích. Jejich 

výskyt dokumentuje následující graf.  

 

 

 

Podle očekávání byly nalezeny ideologické symboly na fotografiích prvních dam 

z období socialismu a protektorátu. U snímků pořízených za První republiky a po převratu 

v roce 1989 nebyly takové symboly pozorovány. Hojně se objevovaly národní symboly a to 

napříč všemi historickými obdobími, nejvíce pak na snímcích Marie Zápotocké, Hany 

Benešové a Ivany Zemanové, ale také Marty Gottwaldové. Naopak žádné nebo minimum 

jich bylo pozorováno u Charlotty a Alice Masarykových, Milady Rádlové, Boženy Novotné, 

Ireny Svobodové a Viery Husákové, ale také u Dagmar Havlové. Nejvíce náboženských 

symbolů bylo nalezeno na fotografiích Olgy Havlové a Livie Klausové, u ostatních žen 

nebyly hojně zastupovány. Aktivistické symboly byly pozorovány nejvíce na fotografiích 

Dagmar Havlové, poté Olgy Havlové a pak Livie Klausové, ale nalezeny byly i u Hany 

Benešové. U zbylých žen nebyly pozorovány vůbec.  

 

 

29

1

11

16

1

1

1

6

2

6

13

1

11

5

9

2

2

2

1

6
1

4
1

2
1

1

5
7

3
1

2
6

82
9

33
29

35
43

27
34
45
44

35

0 20 40 60 80 100 120 140

Charlotta Garique-Masaryková

Alice Masaryková

Hana Benešová

Milada Rádlová

Marta Gottwaldová

Marie Zápotocká

Božena Novotná

Irena Svobodová

Viera Husáková

Olga Havlová

Dagmar Havlová

Livia Klausová

Ivana Zemanová

Graf 12: Výskyt symbolů na fotografiích

Národní Ideologické Náboženské Aktivistické Bez symbolů



47 
 

2.5.8 Místo 

 

Poslední analyzovanou obsahovou proměnnou bylo místo pořízení snímků. Jak uvádí 

následující graf, většina zkoumaných fotografií byla pořízena ve vlasti, konkrétně ve městě. 

Část snímků pak byla pořízena na venkově, u všech prvních dam se však jednalo o malé 

množství takových snímků. Nejvíce fotek z venkova má Marta Gottwaldová a Hana 

Benešová. Nejvíce snímků ze zahraničí z Evropy mají Dagmar Havlová, Ivana Zemanová, 

Livie Klausová a Hana Benešová. Z Lán má nejvíce snímků Marta Gottwaldová, pak Livie 

Klausová a Marie Zápotocká. 

 

Zajímavá pak jsou čísla u možnosti „jiné“. Tato kategorie zahrnuje zahraničí vyjma 

Evropy, USA a Ruska. Větší množství takových snímků bylo nalezeno u Boženy Novotné, 

Ireny Svobodové a Viery Husákové, přičemž se jednalo o poměrně exotické destinace typu 

Indonésie, Egypt, Kanada… Podobné snímky byly pozorovány i u obou Havlových, 

Klausové a Zemanové.  
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 2.6 Komparace a zhodnocení výsledků analýzy 

 

Nyní se vrátíme k základní hypotéze, která se domnívala, že největší odchylky od 

průměrného stavu budou nalezeny především u fotografických snímků pořízených v období 

socialismu.  

 

Dílčí otázky poté byly:  

• Při jakých příležitostech a kde byly první dámy nejčastěji fotografovány? 

• Jaké motivy a symboly se na fotografiích nejčastěji objevovaly? 

• S kým byly první dámy nejčastěji fotografovány? 

• Jaké druhy emocí můžeme na fotografiích pozorovat? 

 

Z výsledků analýzy vyplynulo, že: 

 

1. Množství fotografií ve fotoarchivu ČTK se u jednotlivých prvních dam markantně 

liší. Zatímco u Charlotty a Alice Masarykových se jedná o jednotky, snímky Dagmar 

Havlové a Livie Klausové se pochybují v řádu tisíců. Obecně lze říci, že množství 

fotografií přibývá s časem, výjimku ale představuje Hana Benešová, která byla 

v porovnání se svými předchůdkyněmi, ale i následovnicemi, zachycena na 

nesrovnatelně větším množství snímků. Naopak Viera Husáková představuje opačný 

případ, v porovnání s ostatními prvními dámami z období socialismu má 

fotografických snímků velmi málo. 

2. Všechny analyzované první dámy byly nejčastěji fotografovány po boku svých 

manželů, tj. prezidentů republiky. Zároveň většina fotografií všech těchto žen byla 

pořízena ve vlasti ve městech při oficiálních příležitostech reprezentace státu. 

V těchto třech bodech (mj. kde, s kým a při čem) nebyly pozorovány větší odchylky 

u žádné ze zkoumaných dam.  

3. Na většině všech zkoumaných fotografií nebyly pozorovány žádné ze zkoumaných 

symbolů, nicméně podle očekávání byly na snímcích prvních dam z období 

socialismu a protektorátu nalezeny ideologické symboly. Na charitativních akcích 

byly zachyceny trojice Olga Havlová, Dagmar Havlová a Livie Klausová. Opět byly 

takové snímky pozorovány i u Hany Benešové, která tak znovu oproti svým 

současnicím vybočovala.  
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4. Poslední bod se týká emocí, které byly patrné z tváří prvních dam na analyzovaných 

fotografiích. Ani zde se mezi sebou první dámy v zásadě neliší. Výjimku představují 

Charlotta a Alice Masarykovi, které neprojevily emoce na žádném ze snímků. Na 

druhou stranu však musíme zohlednit malé množství fotografií k analyzování. Lehce 

vybočuje také současná první dáma Ivana Zemanová, která rovněž úsměvy na 

fotografiích neplýtvá.  

 

 Základní hypotéza tak nebyla potvrzena. Ve většině obsahových proměnných (když 

pomineme komunistické a nacistické symboly přítomné na fotografiích) se na snímcích 

jednotlivých prvních dam neprojevily odchylky, které by naznačovaly větší rozdíly mezi 

obdobím socialismu a současným obdobím (tj. po převratu roku 1989). Nejvýrazněji se však 

ve všech kategoriích odlišily dámy z období První republiky - Charlotta a Alice Masarykovy. 

S ohledem na omezené množství fotografií pocházejících z této doby však nelze vyvozovat 

jednoznačné závěry.  

 

 V závěru lze tedy s mírnou nadsázkou říci, že mediální obrazy všech manželek 

československých a českých prezidentů na analyzovaných snímcích z fotoarchivu ČTK 

představují ustálenou formu mediální prezentace funkce první dámy, která u nás přetrvává 

po celé století v obdobné podobě.  
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce zkoumala pomocí obsahové obrazové analýzy mediální obrazy 

manželek českých a československých prezidentů na archivních fotografických snímcích 

ČTK z let 1918-2019. Využity byly všechny fotografie pořízené v průběhu celého období 

každé z našich prvních dam ve funkci, přičemž u některých z nich došlo k zúžení 

výzkumného vzorku z důvodu nerovnocenného množství fotografií jednotlivých 

zkoumaných subjektů.  

 

Výsledky výzkumu nepotvrdily základní hypotézu, která se domnívala, že největší 

odchylky od průměru budou nalezeny u fotografických snímků prvních dam z období 

socialismu. Z výsledků vyplývá, že jednotlivé zkoumané subjekty se odlišují především 

množstvím fotografií ve fotobance ČTK, přičemž s výjimkou Hany Benešové a Viery 

Husákové má toto množství rostoucí charakter. Hana Benešová oproti svým současnicím 

vybočuje díky mnohonásobně většímu množství fotografických snímků. Naopak Viera 

Husáková má fotografií zhruba o polovinu méně než její současnice.  

 

Podle očekávání byl zaznamenán výskyt ideologických symbolů na fotografických 

snímcích prvních dam z období protektorátu a socialismu. V otázkách s kým, kde a při 

jakých příležitostech byly první dámy nejčastěji fotografovány však žádný ze zkoumaných 

subjektů v zásadě nevybočoval. Všechny první dámy byly dle analýzy nejčastěji 

fotografovány ve vlasti, konkrétně ve městech po boku prezidenta republiky, a to při 

oficiální reprezentaci státu. Při bližším zkoumání emocí na fotografiích prvních dam bylo 

pozorováno, že drtivá většina snímků nevykazuje žádné emoce. Ty, na kterých byly emoce 

zaznamenány, mají ve 100% případů pozitivní charakter. Negativní emoce typu zármutek 

nebyly pozorovány na žádném ze zkoumaných snímků. Dle očekávání byly na fotografiích 

Olgy Havlové, Dagmar Havlové, Livie Klausové a Hany Benešové pozorovány charitativní 

motivy.  

 

Cílem této práce bylo zmapovat mediální obrazy prvních dam Československa a 

České republiky v souvislostech historických, kulturních a celospolečenských změn. 

Analýza zkoumaných snímků naznačila, že ve způsobu zachycování manželek prezidentů 

na agenturních fotografiích ČTK nedošlo během posledních sta let k nijak dramatickému 



51 
 

vývoji. Nejdramatičtější posun byl odhalen především v celkovém množství fotografií, za 

který může z velké části digitalizace a přechod na online média, která si o obrazový 

doprovod textu doslova říkají. V kontextu životních příběhů jednotlivých dam popsaných 

v teoretické části práce nepřinesl výzkum žádné šokující závěry a jednotlivé mediální obrazy 

odpovídají očekávání. 

 

Summary 

 

 This bachelor thesis analyzed media images of the wives of Czech and 

Czechoslovak presidents on archive photographic images of CTK from 1918-2019 by using 

content image analysis. All photographs taken during the entire period of each of our first 

ladies in office were used, except some of them, which were not analyzed due to the unequal 

number of photographs. 

 

 The results of the research did not confirm the basic hypothesis, which believed 

that the greatest differences from the average condition will be found in photographic images 

of the first ladies of the period of socialism. The results show that the individual subjects 

vary mainly in the number of photographs in the CTK photobank. 

 

 As was expected, the presence of ideological symbols was found at photographic 

images of the first ladies of the Protectorate and Socialism period. On the other hand, none 

of the subjects did not differ in the question of with whom, where and on what occasions the 

first ladies were most often photographed. According to the analysis, all the first ladies were 

most often photographed in their homeland, namely in towns alongside the President of the 

Republic, during the official representation of the state. Upon closer examination of the 

emotions in the photographs of the first ladies, it was observed that the vast majority of the 

images showed no emotion. Those in which emotions have been recorded are in 100% cases 

positive. Negative emotions as grief were not observed in any of the examined images. As 

expected, charity motifs were observed in photographs of Olga Havlová, Dagmar Havlová, 

Livia Klausová and Hana Benešová. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Kódovací kniha 

Identifikační proměné Hodnoty Definice 

0 ID   Formát: F/P… 

Každá fotografie z 

archivu ČTK nese 

své originální 

identifikační číslo 

1 Jméno 

1 
Charlotta Garrique-

Masaryková 
  

2 Alice Masaryková   

3 Hana Benešová   

4 Milada Rádlová   

5 Marta Gottwaldová   

6 Marie Zápotocká   

7 Božena Novotná   

8 Irena Svobodová   

9 Viera Husáková   

10 Olga Havlová   

11 Dagmar Havlová   

12 Livia Klausová   

13 Ivana Zemanová   

2 Datum   Formát: dd.mm.rrrr 

Den, měsíc a rok 

pořízení dané 

fotografie 
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3 Zdroj   ČTK 

Zdroj je u všech 

zkoumaných 

fotografií stejný 

4 Barevnost 
1 Černobílá   

2 Barevná   

5 
Horizontální úhel (úhel 

pohledu kamery)  

1 Přímý pohled 

Recipient se ocitá 

ve středu dění, je 

součástí děje 

2 Pohled z boku 

Recipiet je staven 

do role 

pozorovatele, 

pozoruje děj zvenčí 

3 Nelze určit   

6 Vertikální úhel 

1 Přímý pohled   

2 Nadhled   

3 Podhled   

0 Nelze určit   

7 Kontakt 

1 
Přímý pohled do 

objektivu 
  

2 
Pohled dopředu mimo 

kameru 
  

3 Profil   

4 Pohled ze zadu   

0 Nelze určit   

8 Vzdálenost 

1 Velký detail Záběr části obličeje 

2 Detail 
Záběr obličeje 

nebo hlavy 

3 Polocelek 
Záběr od pasu 

nahoru 

4 Celek Celá postava 
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5 Velký celek 

Postavy na 

polovinu výšky 

obrazu 

6 Extrémně velký celek 

Záběr velkých 

prostor, postavy 

nejsou rozeznat 

Obsahové proměnné Hodnoty Definice 

9.1 Subjekt (1) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.2 Subjekt (2) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.3 Subjekt (3) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.4 Subjekt (4) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.5 Subjekt (5) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.6 Subjekt (6) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.7 Subjekt (7) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.8 Subjekt (8) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.9 Subjekt (9) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.10 Subjekt (10) 1 První dáma   
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2 Prezident   

3 Jiný   

9.11 Subjekt (11) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.12 Subjekt (12) 

1 První dáma   

2 Prezident   

3 Jiný   

9.13 Subjekt (13) 

4 První dáma   

5 Prezident   

6 Jiný   

10 Gender 

1 Převládají muži   

2 Převládají ženy   

3 Stejný počet žen i mužů   

4 Nelze určit   

11 Emoční náboj fotografie 

1 Silné emoce Emoce musí být 

patrné z výrazů 

tváří prvních dam 

na fotografiích 

2 Patrné emoce 

3 Nelze určit 

0 Bez emocí 

12 Druh emocí 

1 Zármutek   

2 Radost   

0 Bez emocí   

4 Nelze určit   

13 Symboly 

1 Národní   

2 Ideologické   

3 Náboženské   

4 Aktivistické   

0 Bez symbolů   

14 Místo 

1 Vlast - venkov   

2 Vlast - Město   

3 Vlast - Hrad   

4 Vlast - Lány   

5 Zahraničí - Evropa   

6 Zahraničí - USA   

7 Zahraničí - Rusko   

8 Jiné   

0 Nelze určit   

15 Motivy 
1 Kampaň   

2 Bulvár   
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3 Reprezentace 

Snímky pořízené 

při oficiálních 

příležitostech 

4 Rodinný život 
Fotografie s 

rodinou 

5 Obrazová klišé   

6 Charita   

7 Koníčky   

8 Portrét   

9 Jiné   

0 Nelze určit   
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Fotografie č. 5: Edvard Beneš a Hana Benešová  

06.04.1938, Československo, Praha (ČTK)       74 

Fotografie č. 6: Hana Benešová při svém projevu  

15.11.1946, Československo, Praha (ČTK)       75 

Fotografie č. 7: Milada Rádlová  
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Fotografie č. 11: Antonín Zápotocký s Marií Zápotockou  

1954, Československo, Praha (ČTK)        80 

Fotografie č. 12: Marie Zápotocká u voleb do národních výborů  

19.05.1957, Československo, Praha (ČTK)       81 

Fotografie č. 13: Antonín Novotný a Božena Novotná  

1966, Indie, Ágra (ČTK)         82 

Fotografie č. 14: Antonín Novotný a Božena Novotná 16.05.1967,  

Kanada, Montreal (ČTK)         83 

Fotografie č. 15: Irena Svobodová  

30.10.1969, Československo, Praha (ČTK)       84 

 



69 
 

Fotografie č. 16: Ludvík Svoboda s Irenou Svobodovou v Tatrách  

31.10.969, Československo (ČTK)        85 

Fotografie č. 17: Gustáv Husák a Viera Husáková na festivalu Pražské Jaro  

04.06.1977, Československo, Praha (ČTK)       86 

Fotografie č. 18: Viera Husáková  

21.10.1977, Československo (ČTK)        87 

Fotografie č. 19: Václav Havel s Olgou Havlovou – volba prezidenta  

29.12.1989, Československo, Pražský hrad (ČTK)      88 

Fotografie č. 20: Václav Havel a Olga Havlová  

22.01.1993, ČR, Praha (ČTK)        89 

Fotografie č. 21: Václav Havel a Dagmar Havlová – svatba  

04.01.1997, ČR, Praha (ČTK)        90 

Fotografie č. 22: Dagmar Havlová s šekem  

10.12.998, ČR, Praha (ČTK)         90 

Fotografie č. 23: Václav Klaus a Livia Klausová  

01.06.2003, Rusko, Petrohrad (ČTK)       91 

Fotografie č. 24: Livia Klausová  

08.07.2006, ČR, Lány (ČTK)        91 

Fotografie č. 25: Miloš Zeman a Ivana Zemanová s dcerou  

08.03.2013, ČR, Praha (ČTK)        92 

Fotografie č. 26: Miloš Zeman s Ivanou Zemanovou při tanci  

22.01.2016, ČR, Praha (ČTK)        92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Příloha č. 4: Fotografie 

 

 
       Fotografie č. 1: TGM a Charlotta Masaryková, 18.04.1920,  

       Československo, Praha (ČTK)12 

 

                                                 
12 ID: FO00383307 



71 
 

 
Fotografie č. 2: TGM a Charlotta Masaryková 29.06.1920,  Československo, Praha 

(ČTK)13 

 

 

                                                 
13 ID: F201005110044601 



72 
 

 
          Fotografie č. 3: TGM, Alice Masaryková a John Galsworthy 23.05.1926,  

          Československo, Lány (ČTK)14  

 

                                                 
14 ID: FO00022254 



73 
 

 
Fotografie č. 4: TGM s rodinou 14.12.1935, Československo, Praha (ČTK)15 

 

                                                 
15 ID: FO00239652 



74 
 

 
Fotografie č. 5: Edvard Beneš a Hana Benešová 06.04.1938, Československo, Praha (ČTK)16 

 

                                                 
16 ID: F201006230032201 



75 
 

 
Fotografie č. 6: Hana Benešová při svém projevu 15.11.1946, Československo, Praha 

(ČTK)17 

 

                                                 
17 ID: FO02107664 



76 
 

 
       Fotografie č. 7: Milada Rádlová 29.12.1938, Československo (ČTK)18 

 

                                                 
18 ID: FO00513376 



77 
 

 
Fotografie č. 8: Emil Hácha a Milada Rádlová 29.12 1938, Československo (ČTK)19  

 

                                                 
19 ID: FO00513377 



78 
 

 
Fotografie č. 9: Klement Gottwald a Marta Gottwaldová na XI. Všesokolském sletu  

      08.07.1948, Československo, Praha (ČTK)20 

 

                                                 
20 ID: FO02006668 



79 
 

 
Fotografie č. 10: Marta Gottwaldová s vnučkou 25.10.1950, Československo,  

Lány (ČTK)21 

 

                                                 
21 ID: FO02043462 



80 
 

 
Fotografie č. 11: Antonín Zápotocký s Marií Zápotockou 1954, Československo, Praha 

(ČTK)22 

 

                                                 
22 ID: FO00224650 



81 
 

 
Fotografie č. 12: Marie Zápotocká u voleb do národních výborů 19.05.1957, 

Československo, Praha (ČTK)23 

 

 

                                                 
23 ID: F201401020472601 



82 
 

 
Fotografie č. 13: Antonín Novotný a Božena Novotná 1966, Indie, Ágra (ČTK)24 

 

                                                 
24 ID: FO00236765 



83 
 

 
          Fotografie č. 14: Antonín Novotný a Božena Novotná 16.05.1967, Kanada,  

          Montreal (ČTK)25 

 

                                                 
25 ID: F201001120044201 



84 
 

 
      Fotografie č. 15: Irena Svobodová 30.10.1969, Československo,  

      Praha (ČTK)26 

 

                                                 
26 ID: FO00244193 



85 
 

 
Fotografie č. 16: Ludvík Svoboda s Irenou Svobodovou v Tatrách 31.10.969, 

Československo (ČTK)27 

 

                                                 
27 ID: F201202080301701 



86 
 

 
Fotografie č. 17: Gustáv Husák a Viera Husáková na festivalu Pražské Jaro 04.06.1977,         

Československo, Praha (ČTK)28 

 

                                                 
28 ID: FO00134887 



87 
 

 
  Fotografie č. 18: Viera Husáková 21.10.1977, Československo (ČTK)29 

 

                                                 
29 ID: FO00104624 



88 
 

 
Fotografie č. 19: Václav Havel s Olgou Havlovou – volba prezidenta  

29.12.1989, Československo, Pražský hrad (ČTK)30 

 

                                                 
30 ID: FO00100805 



89 
 

 
  Fotografie č. 20: Václav Havel a Olga Havlová 22.01.1993, ČR, Praha (ČTK)31 

 

                                                 
31 ID: FO00005227 



90 
 

 
Fotografie č. 21: Václav Havel a Dagmar Havlová – svatba 04.01.1997, ČR, Praha 

(ČTK)32 

 

                                                 
32 ID: FO00119177 



91 
 

Fotografie č. 22: Dagmar Havlová s šekem 10.12.998, ČR, Praha (ČTK)33 

 
Fotografie č. 23: Václav Klaus a Livia Klausová 01.06.2003, Rusko, Petrohrad (ČTK)34 

 

 

                                                 
33 ID: FO00105252 
34 ID: FO00533813 



92 
 

Fotografie č. 24: Livia Klausová 08.07.2006, ČR, Lány (ČTK)35 

 

 
Fotografie č. 25: Miloš Zeman a Ivana Zemanová s dcerou 08.03.2013, ČR, Praha (ČTK)36 

 

 
Fotografie č. 26: Miloš Zeman s Ivanou Zemanovou při tanci 22.01.2016, ČR, Praha 

(ČTK)37 

 

                                                 
35 ID: FO02025893 
36 ID: P201303080244501 
37 ID: P201601221089701 


