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ÚVOD
Témou diplomovej práce je reflexia stého výročia založenia Československa
v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas a českých denníkoch Mladá fronta
DNES, Hospodářské noviny a Blesk. Dôvodom výberu témy práce je autorkin dlhodobý
záujem o vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou, ktorý si vybudovala vďaka
svojej rodinnej histórii a potvrdila ho aj štúdiom v Českej republike. V českých politických
reáliách sa zorientovala už pri písaní bakalárskej práce, v ktorej analyzovala mediálny
obraz českého prezidenta Miloša Zemana v slovenských denníkoch. Sté výročie
Československa je jedna z tém, ktorá posledné roky v médiách významne rezonovala
a preto si zaslúži hlbšie spracovanie.
Česko a Slovensko tvorili niekoľko rokov jeden štát a okrem geografickej blízkosti
ich spája aj spoločná história. Ukázalo sa však, že niektoré historické udalosti Česi
a Slováci vnímajú rozdielne. Obe krajiny sa podujali osláviť storočnicu vzniku
Československa, no každá to poňala inak. Primárnym cieľom predkladanej diplomovej
práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu 100. výročia vzniku Československa
v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a slovenských
denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v rozpätí dva týždne pred výročím a dva týždne po
výročí. Toto skúmané obdobie sme zvolili preto, aby sme okrem prípravy a priebehu osláv
zachytili aj ich dozvuky. Výberovým súborom pre kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú
analýzu sú novinárske prejavy, ktoré boli uverejnené v tlačenej verzii vybraných denníkov
a vyskytoval sa v nich názov Československo. Obe republiky majú medzi sebou dodnes
nadštandardné vzťahy a preto je našim cieľom zistiť, akú dôležitosť pripisovali médiá
okrúhlemu jubileu ich spoločného štátu, v čom bol mediálny obraz podobný a v čom
odlišný.
Podľa nášho prieskumu bolo na Univerzite Karlovej spracovaných viacero
záverečných prác, ktoré skúmali mediálny obraz Československa so zameraním na
konkrétne obdobie alebo osobu. Spracovanie mediálneho obrazu stého výročia
Československa doteraz absentovalo. Vzhľadom na dôležitosť tejto problematiky v oboch
krajinách, považujeme spracovanie tejto témy nielen za zaujímavé, ale aj za potrebné.
Pri vypracovaní teoretickej časti práce vychádzame z odbornej žurnalistickej
literatúry. Sociálnu a mediálnu konštrukciu reality vysvetlíme na základe publikácie
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sociológov Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna Sociální konstrukce reality: Pojednání
o sociologii vědění. Načrtneme teóriu nastoľovania agendy v médiách, ktorú priniesli
americkí vedci Maxwell McCombs a Donald Shaw. Podľa publikácií českých mediálnych
teoretikov objasníme pojmy ako mediálny obraz, verejná mienka a objektivita médií.
Čerpáme primárne z publikácií v českom jazyku a vzhľadom na podobnosť jazykov
uvádzame iba citácie v slovenčine, ktoré preložila autorka práce.
Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sú obsiahnuté
teoretické východiská práce, ktorými sú sociálna a mediálna konštrukcia reality, teória
nastoľovania agendy v médiách a pojmy mediálny obraz, verejná mienka a objektivita
médií. Rovnako sú v nej špecifikované výskumné metódy a stanovené výskumné otázky
a hypotézy. Koniec prvej kapitoly je venovaný charakteristike českých denníkov Mladá
fronta DNES, Lidové noviny a Blesk a slovenských denníkov Pravda, SME a Nový Čas,
z ktorých budeme čerpať dáta pre náš výskum. Druhá kapitola je stručným prierezom
históriou Československa, ktorý našu analýzu uvedie do kontextu. V tretej kapitole sa
budeme zaoberať kvantitatívnou a kvalitatívnou obsahovou analýzou a podrobnejšie
rozoberieme, aký bol mediálny obraz Československa vo vybraných slovenských
a českých denníkov so zameraním na frekvenciu, žurnalistické žánre, témy a konotácie.
V záverečnej časti práce výsledky kvantitatívnej a kvalitatívnej zhrnieme, interpretujeme
ich, odpovieme na výskumné otázky a overíme správnosť hypotéz, ktoré sme si stanovili.
Od téz sa v práci odkláňame vo výbere skúmaných českých denníkov. Pri príprave
na analýzu sme zistili, že pestrejšie výsledky prinesie, ak analyzované periodiká budú mať
rozdielnych majiteľov. Vybrali sme si denník Mladá fronta DNES, ktorý má rovnakého
majiteľa ako denník Lidové noviny. Tie sme sa rozhodli nahradiť denníkom Hospodářské
noviny.
Vzhľadom na obmedzený rozsah práce uvádzame len stručný prierez históriou
Československa. V budúcnosti by sa mohol výskum rozšíriť o analýzu mediálneho obrazu
100. výročia vzniku Československa v slovenských a českých televíziách. V čase písania
práce sme si pripomínali tridsiate výročie Nežnej revolúcie a výskum by sa mohol rozšíriť
práve o analýzu mediálneho obrazu tohto jubilea v českých a slovenských médiách.
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1 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
Predstavenie a vysvetlenie základných teoretických východísk, je nevyhnutné, ak
chceme zistiť, aký bol mediálny obraz 100. výročia vzniku Československa vo vybraných
českých a slovenských denníkoch. Charakterizujeme aj skúmané denníky a vysvetlíme
hlavné výskumné metódy, ktoré použijeme, aby sme získali potrebné dáta.

1.1 Žurnalistická teória
Vysvetlíme vybrané koncepty žurnalistickej teórie, ktoré súvisia s našim
výskumom. Na objasnenie problematiky použijeme relevantnú odbornú literatúru.
Sociálnu a mediálnu konštrukciu reality vysvetlíme na základe publikácie profesorov
sociológie Bergera a Luckmanna. Potom načrtneme, čo to je mediálny obraz a budeme sa
venovať aj problematike objektivity médií. Nastoľovanie agendy v médiách definujeme
podľa mediálneho teoretika Maxwella McCombsa a prepojíme s poznatkami o verejnej
mienke amerického novinára a mediálneho kritika Waltera Lippmanna.

1.1.1 Sociálna a mediálna konštrukcia reality
Aby sme mohli skúmať mediálny obraz, musíme definovať, čo je to realita a ako
vzniká. Základným východiskom pre nás budú poznatky sociológov Petra L. Bergera
a Thomasa Luckmanna, ktorí vo svojej publikácii Sociální konstrukce reality: Pojednání
o sociologii vědění vysvetlili sociálny konštruktivizmus. Berger a Luckmann tvrdia, že
sociológia vedenia musí skúmať procesy, ktorými je realita sociálne vytváraná.1 Autori ako
kľúčové pojmy uvádzajú realitu a vedenie. Realitu definovali ako „vlastnosť, ktorá náleží
javom, ktorým prisudzujeme existenciu nezávislú na našej vlastnej vôli.“ 2 Vedenie je
istota, že sú tieto javy skutočné a majú určité vlastnosti.3
Autori zdôrazňujú, že interpretáciu a vyhodnocovanie reality je nutné rozdeliť do
troch fáz: externalizácia, objektivizácia a internalizácia. 4 Externalizácia je konanie
1

BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium
Tamže.
3
Tamže.
4
BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 1999. s. 128.
2
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a činnosť jedinca, ktoré vedie k vytváraniu spoločnosti. Sociálny poriadok nie je odvodený
z prírodných zákonov, ale je produktom činnosti človeka. Objektivizácia nastáva vtedy,
keď si jedinec vyhodnotí externalizáciu ako objektívne existujúcu realitu, ktorá sa
vyznačuje určitými pravidlami. Trojicu uzatvára proces internalizácie, kedy človek prijme
určitú objektívnu skutočnosť ako svoju vlastnú. Popri týchto troch cirkulárnych fázach
dochádza aj legitimizácii – druhoplánovej objektivizácii významov. V tomto procese
vznikajú nové významy, ktoré integrujú významy, ktoré boli vytvorené počas toho, ako sa
uskutočňovali jednotlivé inštitucionalizácie. Autori uvádzajú existenciu rôznych úrovní
legitimizácie. „K prvej úrovni vznikajúcej legitimizácie náležia všetky jednoduché tradičné
ponaučenia.“

5

Druhú

úroveň

legitimizácie

predstavujú

teoretické

predpoklady

v elementárnej podobe. Patria sem napríklad legendy, príslovia, morálne zásady a ľudové
rozprávky. „Tretia úroveň legitimizácie pozostáva z explicitných teórií, ktorými je určitá
inštitucionálna oblasť legitimizovaná prostredníctvom diferencovaného súboru vedenia.“6
Štvrtú úroveň legitimizácie tvoria symbolické svety, ktoré reprezentujú súbory
teoretických tradícií, ktoré zoraďujú do celku odlišné oblasti významov a zahrňujú
inštitucionálny poriadok v jeho symbolickej celistvosti.7
Analýzou sociálneho poriadku sa dostaneme k inštitucionalizácii. „Akákoľvek
ľudská činnosť podlieha habitualizácii.“8 Znamená to, že každá opakovaná činnosť sa
ustáli ako vzorec a potom môže byť ľahko opakovaná. „K inštitucionalizácii dochádza
vždy pri vzájomnej typizácii habitualizovaných činností určitým typom vykonávateľov
týchto činností.“9 Každá typizácia je inštitúciou. Tieto typizácie sú zdieľané a dostupné
všetkým členom spoločnosti.
Na teóriu sociálnej konštrukcie reality, ako na základné teoretické východisko
práce, nadväzuje koncept mediálnej konštrukcie reality. Na vytváraní sociálnej reality sa
zúčastňujú aj médiá, ktoré podľa mediálnych teoretikov Jiráka a Köpplovej vedia
definovať spoločensky platné významy a ovplyvniť publikum vo výbere tém, alebo
v smerovaní názorov.10 Upozorňujú, že mediálna realita je zvláštnym typom sociálnej
konštrukcie reality. „Jej podoba je podmienená nielen spoločnosťou, v ktorej médiá
pôsobia, ale aj ekonomickou podstatou medií a rutinami, ktorým podlieha výroba

5

Tamže, s. 95.
Tamže.
7
Tamže, s. 96.
8
Tamže, s. 56.
9
Tamže, s. 58.
10
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. 165 s.
6
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mediálnych produktov.“11 Mediálna produkcia sa na vytváraní reality podieľa a súčasne ju
odráža.12 „Mediálne produkty sú potom reprezentantmi nie prirodzene daného sveta, ale
sveta konštruovaného v konkrétnej historickej situácii – a sami sa na tejto konštrukcii
podieľajú.“13
Podľa

mediálnej

teoretičky

Ireny

Reifovej

realita

spravodajské

obsahy

nepredchádza, ani sa v nich neodráža ale vzniká vtedy, keď je definovaná.14 Autorka ďalej
odkazuje na Thomasov teorém, ktorý tvrdí, že „ak je určitá situácia ľuďmi definovaná ako
reálna, je reálna aj vo svojich dôsledkoch.“15 Masové médiá sú podľa Reifovej jedným
z najmocnejších sociálnych aktérov v interpretovaní, definovaní a konštruovaní reality.16
„Vznik reality v masových médiách a ich spravodajských obsahoch potom prebieha za
účasti publika tak, že masové média nekoordinujú svoje významy s realitou na nich
závislou, ale naopak na strane publika dochádza ku koordinácii skutočnosti s mediálnymi
významami.“ 17 Status skutočnosti potom dostanú len tie časti skutočnosti, ktoré sú
potvrdené mediálnym zobrazením.
Jirák a Köpplová tvrdia, že ak chceme opísať obsah mediálneho produktu, na jednej
strane je mediálna skutočnosť, ktorá predstavuje všetko, čo sa objavuje v médiách a stáva
sa súčasťou našej skúsenosti, a na druhej strane je sociálna skutočnosť, teda to, čo
každému ponúka spoločnosť ako predstavu o svete, podľa čoho si človek, ktorý je
zakotvený v určitej spoločnosti, vykladá svet okolo seba.18
Mediálny teoretik Michael Kunczik zdôrazňuje, že selektívne kritériá žurnalistov
určujú, aké predstavy o realite budú ľudia mať.19 „Mediálna realita znamená ten obraz
sveta, ktorý pre recipienta vznikol na základe kritérií žurnalistického výberu správ.“20
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JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 168.
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. 2009. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 273.
13
Tamže.
14
REIFOVÁ, Irena. 2004. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 107.
15
Tamže, s. 262.
16
Tamže, s. 107.
17
Tamže.
18
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 140.
19
KUNCZIK, Michael. 1995. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. s. 125.
20
Tamže.
12
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1.1.2 Nastoľovanie agendy v médiách
Ľudia sa k rôznym skutočnostiam nedostávajú len vlastnou skúsenosťou, ale aj
sprostredkovane cez médiá. Aby sme pochopili, ako k tomu dochádza, je nutné vysvetliť
koncept agenda setting – nastoľovanie agendy. Autorom prvej myšlienky, ktorá viedla
k vzniku pojmu agenda setting, je americký novinár a mediálny kritik Walter Lippmann.
„Spravodajské médiá, naše okná do šíreho sveta ležiaceho mimo našu bezprostrednú
skúsenosť, určujú našu kognitívnu mapu sveta.“21
Lippmannovu myšlienku potom do teórie agenda setting konceptualizovali
americkí vedci Maxwell McCombs a Donald Shaw, ktorí prednášali žurnalistiku na
univerzite v južnej Kalifornii. V roku 1968 cez predvolebnú kampaň pred prezidentskými
voľbami v Spojených štátoch amerických uskutočnili výskum v Chapel Hill. Skúmali, ako
nerozhodnutých voličov ovplyvnilo mediálne pokrytie o voľbách. „Ústredná hypotéza
znela, že masové médiá nastoľujú agendu tém politickej kampane, pretože ovplyvňujú, ako
voliči vnímajú významnosť tém.“22
Proces nastoľovania tém vychádza z myšlienky, že médiá vyberajú niektoré témy
a iné vynechávajú a tak určujú, čo budú recipienti považovať za dôležité. Americký
politický vedec Bernard C. Cohen tvrdil, že médiá „nemusia byť schopné určovať, čo si
majú ľudia myslieť, ale sú úspešné v určovaní, o čom majú premýšľať.“23
Everett Rogers a James W Dearing (americkí teoretici komunikácie) uvádzajú tri
typy agendy. Prvou je verejná agenda, ktorá zahŕňa témy a vnímanie ich dôležitosti širokou
verejnosťou. Najčastejšie sa meria výskumom verejnej mienky. „Mediálna agenda
predstavuje témy a intenzitu ich výskytu v mediálnych obsahoch, väčšinou je indexovaná
obsahovou

analýzou

spravodajských

médií,

ktorá

sa

snaží

odhaliť

množstvo

spravodajských príbehov na určitú tému.“24 Posledným typom je politická agenda, ktorá sa
meria sledovaním politických akcií, akým je napríklad návrh zákona.25 Politici môžu
určovať, aké informácie poskytujú médiá a tie tak ovplyvňujú verejnú mienku.
Média majú schopnosť udalosti aj rámcovať a teda zobrazovať recipientom iba
určité aspekty javov. Framing definoval americký profesor Robert Entman. „Rámcovať
21
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znamená vybrať niektoré aspekty vnímanej reality a zvýrazniť ich v komunikovanom texte
takým spôsobom, aby sa podporila definícia konkrétneho problému, kauzálna
interpretácia, morálne hodnotenie, alebo odporučenie nápravy opísanej položky.“26

1.1.3 Mediálny obraz
Aj keď sa pojem mediálny obraz v mediálnej oblasti používa často, podľa
mediálnych teoretikov v teórii masovej komunikácie nemá presnú definíciu. Sociológ
Jaromír Volek tvrdí, že novinári tento pojem používajú v rôznych kontextoch, napríklad
ako cielené a sofistikované budovanie image intuície či jedinca, ale aj náhodné
a neúmyselne vznikajúce obrazy, ktoré nemajú povahu mediálnej konštrukcie a odrážajú
priamo osobnostné a sociálne rysy. 27 „Mediálny obraz má povahu typifikovaného,
zjednodušeného symbolu či presnejšie znakovej zostavy ako reprezentáciu konkrétnych
objektov a udalostí, do ktorých sa premietajú ako predstavy, postoje, názory, skúsenosti
ich tvorcov, tak aj konzumentov.“28 Mediálny obraz zahŕňa materializovaný a uchopiteľný
odraz reality a individualizovanú skúsenosť, ktorá sa skladá z čiastkových atribútov, ktoré
môžu byť opakovane vkladané do rôznych mediálnych rámcov a môžu byť voľne
kombinované s inými prvkami mediálnych obrazov.29
Denisa Kasl Kollmannová (konzultantka v oblasti komunikácie) definovala
mediálny obraz ako konkrétny text – článok, rozhovor, televíznu správu, ktorá sa odohráva
v rámci mediálneho diskurzu. 30 Táto definícia však neberie do úvahy podmienky,
v ktorých sa texty odohrávajú.

26

ENTMAN, Robert M. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In Journal of
Communication [online]. 1993. Vol. 43. No. 4. s. 52. [cit. 2019-08-19]. Dostupné na internete:
<https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/en/hearings/exhibits/Mary_Lynn_Young/pdf/
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27
VOLEK, Jaromír. 2013. Mediální obraz ve volební kampani In: 22. konference Člověk a média: Mediální
obraz politiky(a) [online]. Praha: 18. 4. 2013 s. 6. [cit. 2019-08-19]. Dostupné na internete:
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1.1.4 Objektivita médií
Medzi kľúčové atribúty nezávislej žurnalistiky patrí objektivita. V demokratických
spoločnostiach sa očakáva, že ľudia budú mať prístup k informáciám a že médiá budú
poskytovať nezaujaté spravodajstvo. Objektivita predstavuje komunikačnú normu, ktorá
upravuje jeden z prejavov komunikácie v médiách.31 „Médiá ponúkajú relatívne ucelenú
predstavu o svete, hodnotách a predstavách – mediálnu realitu.“ 32 Objektivita je teda
zvláštna forma mediálnej činnosti a postoj k ukladaniu, zhromažďovaniu, spracovaniu
a rozširovaniu informácií. Novinári si musia potlačiť svoj subjektívny pohľad a osobné
zaujatie, musia byť nestranní a klásť dôraz na presnosť a pravdivosť.33
V žurnalistike sa objektivita berie ako vedomý postoj, ktorý zdôrazňuje, že každý
človek aj novinár je produktom svojej spoločnosti, kultúry a vzdelania.34
Podľa vedúcej katedry žurnalistiky Barbory Osvaldovej spravodajstvo nemôže byť
čisto neutrálny proces, pretože podľa nej nie je v ľudských silách sa kompletne zbaviť
tendenčnosti a zaujatia. „Je jedno, či autor k skutočnosti pristupuje s najlepšími úmyslami
alebo dokonca so snahou pomôcť. Aj s najlepším predsavzatím sa dá s faktami
manipulovať.“ 35 Mnoho novinárov a teoretikov podľa autorky tvrdí, že absolútna
neutrálnosť sa nedá dosiahnuť. Preto zdôrazňujú, že žurnalistika by mala spĺňať atribúty
ako vyváženosť, vedomá nezaujatosť a zdravý skepticizmus.
Mediálny teoretik Tomáš Trampota vychádza z rozpracovania objektivity, ktoré
predstavil švédsky vedec Jörgen Westterstahl a jeho ďalší spolupracovníci. Podľa nich sa
delí na dve zložky – na faktickosť a nestrannosť. „Faktickosť sa v tomto koncepte skladá
z kritérií pravdivosti a a kritérií relevancie.“36 Pravdivosť v tomto prípade zahŕňa faktickú
a vecnú stránku výpovede, ale aj jej presnosť a úplnosť. Relevancia vychádza
z normatívnych očakávaní, ktoré sa vzťahujú na spravodajstvo. Tie vychádzajú
z požiadaviek publika a z ukazovateľov reálneho sveta. „Nestrannosť si všíma skôr to, ako
sú obsiahnuté informácie spracované, či spravodajstvo poskytuje rovný a neskreslený
pohľad, či majú možnosť sa k udalosti vyjadriť všetci relevantní aktéri v obdobnom
rozsahu a spracovaní.“37 Nestrannosť v tomto prípade zahrňuje kritériá ako vyváženosť
31
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a neutrálnosť

prezentácie.

38

Predkladané

ponímanie

objektivity

rozlišuje

medzi

kognitívnym a empirickým pozorovaním a evaluatívným poľom neutrality a vyváženosti
pri výbere a prezentácii správ.39 „Toto ponímanie objektivity sa tak skladá z toho, aké
informácie sú do správy zahrnuté a aký je ich vzťah k reálnemu stavu situácie a ako si
spravodajské spracovanie dokáže udržať odstup od udalosti a poskytnúť všetkým
adekvátnym stranám významovo rovnocenný prístup.“40
V novinárskej profesii patrí k dôležitým postupom, ktoré prispievajú k objektivite
oddeľovanie faktov od názorov, vyvážený prístup k súperiacim názorom a overovanie
žurnalistických tvrdení inými autoritami.41 Ani dodržanie týchto postupov však objektivitu
zaručiť nemusí. „Novinár môže oddeliť fakty od názorov, ale záleží na ňom, ktoré fakty
vyberie a ktoré vyradí.“42 Trampota tvrdí, že objektivita správ je vždy relatívna. Podľa
neho majú správy sklon k určitým historickým, sociálnym, ekonomickým a kultúrnym
kontextom spoločnosti, v ktorej vznikajú.43

1.1.5 Verejná mienka
Jedným z prvých teoretikov verejnej mienky bol americký novinár Walter
Lippman. Svoje poznatky zhrnul v sociologickom diele Verejná mienka z roku 1922.
„Vychádzal z predstavy, že analýza verejnej mienky musí začať tým, že si uvedomí
trojstranné vzťahy medzi miestom deja, obrazom, ako toto miesto ľudia vnímajú, a ich
reakciou na tento obraz, ktorá prebieha na mieste deja.“44
Mediálny teoretik Lukáš Urban a jeho spolupracovníci definovali verejnosť, ako
„väčšiu časť spoločnosti (populácie) manifestujúcej záujem o spoločenské dianie, riešenie
problémov a aktívne sa prejavujúcej.“45 Autori dodávajú, že spoločnosť navyše musí byť
schopná komunikovať a vyjadrovať súhlas a nesúhlas. 46 Verejná mienka v minulosti
predstavovala formu kolektívnej duše, kolektívneho vedomia a skupinovej mysle, ktorá sa
nedá previesť na súhrn jednotlivých mienok a ktorá zároveň predstavuje vyššiu kvalitu
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verejnej mienky.47
Jirák a Köpplová tvrdia, že verejná mienka má normatívny charakter a je nástrojom
sociálnej kontroly.48 „Verejnosť sa vyznačuje tým, že v nej prevláda neobmedzený súbor
postojov k javom, ktoré sa stanú predmetom jej záujmu.“49
Podľa Reifovej je dnes tlač platforma, ktorá zastupuje verejnosť vo formovaní
a prezentovaní názorov a zároveň presadzuje mienku verejnosti. Upozorňuje však aj na to,
že tlač sa postupne stávala nástrojom štátnej moci na ovládanie verejnej mienky.50 Okrem
toho, že médiá ponúkajú témy a názory, od druhej polovice 20. storočia zverejňujú
výsledky prieskumov verejnej mienky, podľa ktorých sa môže spoločnosť riadiť. 51
Výskumy verejnej mienky sú dnes významným nástrojom politického boja a manipulácie.
Nemecká vedkyňa Elisabeth Noelle-Neumannová v roku 1974 založila teóriu
s názvom špirála mlčania, ktorá hovorí o tom, ako ovplyvňuje verejnosť a verejná mienka
správanie jednotlivca. Vychádza z predpokladu, že človek sa správa tak, aby predišiel
izolácii od ostatných ľudí a prispôsobuje sa úsudkom, ktoré prevažujú. 52 „Ľudia sa
v prezentácii svojich postojov riadia vlastnými domnienkami o tom, ktoré postoje a názory
v ich okolí prevládajú a ktoré sú odmietané. Tie postoje, ktoré považujú za prevládajúce,
majú tendenciu prezentovať, tie, ktoré považujú za menšinové majú sklon skrývať.“53 Silné
postavenie majú v tomto prípade médiá, ktoré prezentujú, ktoré úsudky vo verejnej mienke
prevládajú.

1.2 Metodológia práce
Aby sme zistili, aký bol mediálny obraz 100. výročia Československa vo
vybraných českých a slovenských denníkoch, použijeme kvantitatívnu a kvalitatívnu
obsahovú analýzu, ktoré sme si zvolili ako hlavné výskumné metódy. Tie charakterizujeme
a predstavíme stanovené výskumné otázky a hypotézy.
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1.2.1 Kvantitatívna obsahová analýza
Aby sme získali dáta potrebné na analýzu, použijeme obsahovú analýzu, ktorá je
najpoužívanejšou technikou výskumu mediálnych obsahov. Kvantitatívna obsahová
analýza býva popisovaná ako „štandardizovaná, systematická a intersubjektívne
overiteľná kvantitatívna metóda.“54 Meranie býva validné a meria skutočne to, čo merať
má. Prinesie spoľahlivé výsledky, ktoré sa dajú ľahko overiť.55
V typickom prípade si výskumník na začiatku vyberie tému a určí základné
výskumné otázky a hypotézy. Vymedzí si základný súbor textov, ktorý sa týka určitej
problematiky. „Súbor textov, ktorý sa vyberie zo základného súboru, sa nazýva výberový
súbor.“56 Výberový súbor v našej analýze budú tvoriť české denníky Mladá fronta DNES,
Hospodářské noviny a Blesk a slovenské denníky Pravda, SME a Nový Čas, ktoré vyšli
v období dva týždne pred a dva týždne po 28. októbri 2018, kedy bolo 100. výročie vzniku
Československa. V podkapitole 1.3 vysvetlíme, prečo sme si na analýzu zvolili tieto
periodiká.
Následne si vymedzíme významovú jednotku, ktorou môže byť idea, slovo, alebo
téma a jej výskyt budeme zaznamenávať. Aby boli dáta pre náš výskum relevantné,
z výberového súboru vyberieme len tie novinárske prejavy, ktoré sa týkajú
Československa. Stanovíme analytické kategórie, ktoré významové jednotky klasifikujú.57
Analytické kategórie v našom výskume budú vychádzať zo stanovených výskumných
otázok a hypotéz. Teoretik metodológie výskumu Peter Gavora ako ďalší krok uvádza
kvantifikáciu významových jednotiek. Výskumník obsahové prvky matematicky spracúva
a vyjadruje ich frekvenciu, poradie, alebo stupeň. „Frekvencie sa zoradia do prehľadných
tabuliek, prípadne sa vyjadria graficky.“58 Zistíme, aká bola frekvencia článkov o 100.
výročí Československa, alebo len o Československu vo vybraných českých a slovenských
denníkoch.
Posledným krokom je interpretácia zistených frekvencií. „Zistené kvantitatívne
údaje sa slovne opíšu, vysvetlia a interpretujú.“ 59 V poslednej časti práce sa budeme
venovať interpretácii získaných dát a slovne ich opíšeme a vysvetlíme.
54
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Hoci je kvantitatívna obsahová analýza veľmi presná a replikovateľná, jej
nevýhodou je to, že sa zameriava na kvantifikáciu len niektorých prvkov a práve tie, ktoré
vynecháva, môžu byť významnejšie ako tie, ktoré sleduje.60 Po vykonaní kvantitatívnej
obsahovej analýzy preto uskutočníme aj kvalitatívnu obsahovú analýzu, aby sme
problematiku hlbšie preskúmali.

1.2.2 Kvalitatívna obsahová analýza
Aby sme získali väčšie množstvo unikátnych dát, súbor vybraných novinárskych
prejavov podrobíme aj kvalitatívnej obsahovej analýze. Táto metóda dokáže spracovať
menšiu vzorku a menší počet prípadov, no výskumník môže ísť oveľa viac do hĺbky
v prípade, že sa vyskytnú neočakávané informácie.61 Pri analýze nebudeme tak pracovať
iba s dátami, ktoré udávajú frekvenciu, ale aj s takými, ktoré nesú určitý postoj. Okrem
toho, že zistíme, ako často české denníky Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Blesk
a slovenské denníky Pravda, SME a Nový Čas publikovali články o Československu sa
dozvieme, v akom duchu boli články napísané. Vďaka kvalitatívnej obsahovej analýze
budeme môcť vykonať komparáciu nielen českých a slovenských denníkov, ale aj
denníkov jednej krajiny medzi sebou.
Teoretik metodológie výskumu Jan Hendl vysvetľuje, že „kvalitatívny výskum
využíva náhodné výbery, experimenty a silne štruktúrovaný zber dát pomocou testov,
dotazníkov, alebo pozorovaní.“62
Podobne ako pri kvantitatívnej, aj pri kvalitatívnej obsahovej analýze na začiatku
vyberieme tému a určíme základné výskumné otázky. Tie v priebehu výskumu môžeme
meniť, dopĺňať a pridať hypotézy. „Výskumník vyhľadáva a analyzuje akékoľvek
informácie, ktoré prispievajú k osvetleniu výskumných otázok.“63 Analýza a zber dát môžu
byť vykonávané v rovnakom čase. Pri získavaní dát sa používajú metódy, ktoré sú málo
štandardizované. 64 „Dáta sa induktívne analyzujú a interpretujú. Výskumník vo svojom
hľadaní významov a snahe pochopiť aktuálne dianie vytvára podrobný popis toho, čo
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pozoroval a zaznamenal.“65 Vo vyzbieraných dátach potom hľadáme spoločné a rozdielne
prvky a významové kategórie.
Výsledky, ktoré získame kvalitatívnou a kvantitatívnou obsahovou analýzou sa
dopĺňajú a prinesú komplexný obraz skúmanej problematiky.

1.2.3 Výskumné otázky a hypotézy
Ak chceme splniť cieľ práce, ktorý sme si v úvode stanovili, musíme si určiť
výskumné otázky a hypotézy. Základnou výskumnou otázkou je:
VO1: Ako bolo zobrazované Československo a 100. výročie vzniku Československa
vo vybraných českých a slovenských denníkoch?
Táto hlavná výskumná otázka sa delí na ďalšie výskumné podotázky:
1. V ktorom denníku sa najčastejšie vyskytovali novinárske prejavy o 100. výročí
vzniku Československa?
Indikátorom bude počet novinárskych prejavov, v ktorých sa píše o
Československu a o 100. výročí vzniku Československa.
2. Ako boli novinárske prejavy o Československu a o 100. výročí vzniku
Československa spracovávané najčastejšie?
Indikátorom budú témy spájané s Československom a s 100. výročím vzniku
Československa.
3. Aký priestor bol v celoštátnych denníkoch venovaný Československu a 100. výročiu
vzniku Československa?
Indikátorom bude, koľko novinárskych prejavov sa zaoberalo Československom a
100. výročím vzniku Československa a aký priestor z celkového novinového priestoru bol
tejto téme venovaný.
4. Akú konotáciu majú novinárske prejavy o Československu o 100. výročí vzniku
Československa?
Konotácia môže byť pozitívna, negatívna, ambivalentná alebo neutrálna.
Indikátorom sú použité jazykové prostriedky a tón informovania o Československu o a
100. výročí vzniku Československa.
Predpokladáme, že po uskutočnení kvantitatívnej a kvalitatívnej obsahovej analýzy
a vyhodnotení získaných dát, budeme mať odpovede na uvedené výskumné otázky. Našim
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cieľom je vykonať hĺbkovú analýzu a preto si stanovíme aj hypotézy.
H1: V českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny
a slovenských denníkoch Pravda a SME sa bude vyskytovať viac novinárskych
prejavov o Československu, ako v bulvárnych denníkoch Blesk a Nový Čas, v českých
denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a slovenských denníkoch
Pravda a SME budú frekventovať analytické publicistické žánre a v bulvárnych
denníkoch Blesk a Nový Čas budú absentovať.
Pri tejto hypotéze vychádzame z predpokladu, že mienkotvorné denníky sa venujú
serióznejším témam, avšak bulvárne denníky preferujú senzácie. K významnému štátnemu
výročiu médiá publikujú edukačne a historicky ladené články, ktoré obsahovo nezapadajú
do konceptu bulvárnej tlače. Myslíme si, že v českých denníkoch Mladá fronta DNES
a Hospodářské noviny a slovenských denníkoch Pravda a SME bude viac novinárskych
prejavov o Československu a 100. výročí vzniku Československa, ako v bulvárnych
denníkoch Blesk a Nový Čas. Je pravdepodobné, že špeciálne prílohy mienkotvorných
denníkov budú dokonca zamerané na témy spojené s Československom a výročím jeho
vzniku. Analytické publicistické žánre ako reportáž, komentár, glosa, či stĺpček sa
vyskytujú skôr v serióznych denníkoch a je veľmi málo pravdepodobné, že by sme tieto
žánre našli v bulvárnych denníkoch.
Pri klasifikácii žurnalistických žánrov sa opierame o publikáciu slovenských
žurnalistických teoretikov Andreja Tušera a Márie Follrichovej Teória a prax
novinárskych žánrov. 66 Pri analýze zohľadňujeme aj fakt, že dochádza k prelínaniu
novinárskych žánrov a to spôsobuje vznik hybridných žánrov.67
Základnými zložkami novinárskej tvorby sú spravodajstvo a publicistika.
Spravodajstvo je „súhrn novinárskych prejavov, ktoré vecne, stručne a presne približujú
aktuálnu alebo neznámu udalosť širšej verejnosti.“68
Publicistika je „súhrn novinárskych prejavov o aktuálnych udalostiach, v ktorých
sú javy východiskom pre zovšeobecňovanie.“
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beletristické žánre a publicistika racionálneho typu, v ktorej je popis podania logickopojmový a analytické žánre.70
H2: Novinárske prejavy o Československu v českých denníkoch budú mať
skôr pozitívnu konotáciu, novinárske prejavy v slovenských denníkoch budú mať
negatívnu konotáciu.
Pri druhej hypotéze vychádzame z predpokladu, že v Českej republike je
pozitívnejšia mienka o Československu, ako na Slovensku. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že
v Česku je Deň vzniku samostatného Československa 28. október štátnym sviatkom
a dokonca sa považuje za ten najvýznamnejší.71 Na Slovensku sa iniciatívy, aby sa stal 28.
október štátnym sviatkom, nepresadili. V parlamente v roku 2018 však schválili novelu
zákona o štátnych sviatkoch a rozhodli, že Slováci budú mať mimoriadny sviatok pri
príležitosti 100. výročia vzniku Československa, nie však 28. októbra, ale 30. októbra,
kedy bola prijatá Deklarácia slovenského národa v Turčianskom Svätom Martine.72 Štátny
sviatok na Slovensku na prvý pohľad nebol sprevádzaný takými veľkolepými oslavami,
ako v Českej republike. Preto predpokladáme, že novinárske prejavy v českých denníkoch
budú mať pozitívnejšiu konotáciu, ako novinárske prejavy v slovenských denníkoch.
Navyše zistíme, ako české médiá referovali o mimoriadnom štátnom sviatku na Slovensku,
ktorý bol výročím prijatia Deklarácie slovenského národa.
H3: Predpokladáme, že v celoštátnych denníkoch Hospodářské noviny, Mladá
fronta DNES, Pravda a SME, ktoré majú podobné obsahové zameranie, nebudú
výrazné rozdiely v počte novinárskych prejavov, alebo v témach, ktoré súvisia
s Československom, alebo 100. výročím jeho vzniku.
Hoci sme v prvej hypotéze naznačili, že predpokladáme, že v českých denníkoch sa
bude vyskytovať viac novinárskych prejavov, ako v slovenských denníkoch, zároveň
predpokladáme, že medzi jednotlivými slovenskými a českými denníkmi Mladá fronta
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DNES a Hospodářské noviny, Pravda a SME, ktoré majú podobné obsahové zameranie,
nebude výrazný rozdiel v počte novinárskych prejavov a v ich tematickom zameraní.
Objasnili sme kľúčové teoretické východiská diplomovej práce. Popísali sme
sociálnu a mediálnu konštrukciu reality a vysvetlili sme ako sa v médiách nastoľuje
agenda. Definovali sme pojmy mediálny obraz a verejná mienka a načrtli sme
problematiku objektivity médií. Charakterizovali sme kvantitatívnu a kvalitatívnu
obsahovú analýzu, ktorej podrobíme novinárske prejavy z vybraných českých denníkov
Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a slovenských denníkov Pravda, SME
a Nový Čas. Predstavili sme výskumné otázky, na ktoré získame odpoveď po vykonaní
analýzy a hypotézy, ktoré sa nám potvrdia, respektíve vyvrátia. V ďalšej časti práce sa
venujeme stručnej charakteristike vybraných slovenských a českých denníkov, ktorých
obsah bude kľúčovou vzorkou pre našu analýzu.

1.3 Charakteristika skúmaných denníkov
Médiá sú dnes neoddeliteľnou súčasťou spoločenského, politického a kultúrneho
života. Primárnym zdrojom dát, ktoré použijeme v našej kvantitatívnej a kvalitatívnej
obsahovej analýze budú novinárske prejavy z českých denníkov Mladá fronta DNES,
Hospodářské noviny a Blesk a slovenských denníkov Pravda, SME a Nový Čas.
Charakteristiku týchto denníkov preto považujeme za potrebnú a venujeme sa jej
v nasledujúcej podkapitole.

1.3.1 Charakteristika českého denníka Mladá fronta DNES
Denník Mladá fronta DNES patrí k najvýznamnejším tlačeným titulom v Českej
republike. Jeho vydavateľ spoločnosť Mafra ho prezentuje ako najväčší seriózny73 denník
a hlása, že „čitateľom prináša aktuálne a kvalitné spravodajstvo.“ 74 Denník začalo
vydávať vydavateľstvo Mladá fronta 1. septembra v roku 1990 a bol nasledovníkom
rovnomenného listu, ktorý bol pred Nežnou revolúciou orgánom Ústredného výboru
Socialistického zväzu mládeže. Od predchodcu okrem názvu prebral aj redaktorov, know73
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how a čitateľov, no z právneho hľadiska to bol úplne iný denník. Redaktori založili
akciovú spoločnosť MaF, a.s. a napriek dramatickým rokovaniam s Ústredným výborom
Socialistického zväzu mládeže sa dohodli a denník Mladá fronta Dnes mohol vychádzať.75
„Mladá fronta sa k dnešnej podobe MF Dnes dostala cez rad graficky odlišných
medzistupňov, ktoré na jednej strane zabezpečili čitateľom vedomie kontinuity, na druhej
strane postupne grafický prejav listu modernizovali a vzďaľovali ho jeho historickému
pôvodu.“76
Spoločnosť MaF, a.s. v roku 1991 vytvorila spoločnosť MaFra a.s., pod ktorú
prešiel denník Mladá fronta DNES.77 „Do MaFra a.s. spoločnosť Socpresse SA kapitálovo
vstúpila 1. júla 1992.“78 Socpresse, ktorá patrila do francúzskej skupiny Hersant, v roku
1994 zvýšila podiel akcií v spoločnosti. 79 V roku 1995 akcie predala nemeckej firme
Rheinisch-Bergische Druckerei-und Verlagsgesellschaft mbH. 80 V roku 2013 skupina
Agrofert, ktorú vlastní Andrej Babiš, kúpila vydavateľstvo Mafra, ktoré okrem denníka
Mladá fronta Dnes vydáva aj Lidové noviny a Metro.81
V sledovanom období denník vydávala spoločnosť Mafra. Štandardnými rubrikami
denníka sú Z domova, Ekonomika, Publicistika, Zo sveta, Kultúra, Názory, správy
z regiónov a Šport. Podľa dostupných dát bol v roku 2018 priemerný predaný náklad
denníka 120 130 výtlačkov a bol tak druhým najpredávanejším celoštátnym denníkom.82

1.3.2 Charakteristika českého denníka Hospodářské noviny
Po roku 1989 sa na českom mediálnom trhu objavili nové denníky, ktoré vydávali
českí vydavatelia. Jedným z nich boli aj Hospodářské noviny, ktoré vznikli v roku 1990
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z ekonomického týždenníka Hospodářské noviny, ktorý bol založený v roku 1957.83 „Jeho
vydavateľom sa stala spoločnosť ECONOMIA a.s.“ 84 Túto spoločnosť založili štátne
organizácie a inštitúcie (Československá tlačová kancelária, Úrad vlády) a štátne banky
(Československá obchodná banka).85 V novembri v roku 1991 nastali zmeny vo vlastníckej
štruktúre Hospodářských novín, keď 45 percent akcií vo vydavateľstve ECONOMIA a.s.
kúpilo francúzsko-nemecko-americké investičné konzorcium Eurexpansion. 86 Kontrolu
nad spoločnosťou ECONOMIA a.s. a Hospodářskými novinami získal v roku 1992
vydavateľský holding Handelsblatt – Dow Jones Investments B.V., ktorý „bol spoločným
podnikom

Verlagsgruppe

Handelsblatt

GmbH,

patriaci

do

nemeckej

skupiny

Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG a spoločnosti Dow Jones &
Company Inc.“87 Táto spoločnosť v decembri v roku 2006 zmenila štruktúru vlastníkov.
„Spoločnosť Dow Jones & Company Inc. Vtedy predala celý svoj minoritný podiel
v spoločnosti Handelsblatt – Dow Jones Investments B.V. jej majoritnému vlastníkovi,
spoločnosti Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH.“88
Spoločnosť Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH v roku 2006 vlastnila majoritný
podiel 77,47 percent v spoločnosti ECONOMIA a.s. a minoritnými akcionármi boli
verejnoprávna Česká tlačová kancelária a niekoľko fyzických osôb.89
V roku 2008 podnikateľ Zdeněk Bakala kúpil väčšinový podiel 88,36 percent vo
vydavateľstve Economia. Nemecké vydavateľstvo Handelsblatt opustilo český trh.90
Vydavateľ deklaruje, že „Hospodářské noviny prinášajú od pondelka do piatku
všeobecné spravodajstvo so silnými analytickými prvkami a komentármi. Zo všetkých
českých denníkov dávajú najväčší priestor ekonomickým a biznisovým informáciám,
finančným trhom a servisu pre podnikateľov.“ 91 V roku 2018 bol priemerný predaný
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náklad denníka 32 500 výtlačkov.92

1.3.3 Charakteristika českého denníka Blesk
Denník Blesk patrí medzi tituly, ktoré vznikli začiatkom deväťdesiatych rokov
a dokázali sa hneď presadiť, pretože sa im podarilo vyplniť medzeru na trhu.93 Ako prvý
veľký bulvárny list začal Blesk vychádzať v roku 1992.94 „Vlastník Blesku, švajčiarske
vydavateľstvo Ringier, do českých podmienok priniesol osvedčený koncept denníka
Blick.“95 Blesk tak predznamenal nástup komercionalizácie médií, ktorá potom nastala.96
Od roku 2002 sa stal Blesk najčítanejším denníkom v Českej republike.
Vydavateľstvo Ringier ČR, ktoré v tom čase vydávalo denník Blesk, začlenilo v roku 2007
do svojho portfólia konkurenčný denník Aha!.97
V roku 2014 akciová spoločnosť Czech News Center nahradila firmu Ringier Axel
Springer CZ. Podnikateľ Daniel Křetinský prebral vydavateľstvo od švajčiarskonemeckého podniku. Spoluvlastníkom je Patrik Tkáč, spoluzakladateľ finančnej skupiny
J&T.98
V roku 2018 mal denník Blesk predaný náklad 204 903 výtlačkov a bol tak
najčítanejším celoštátnym denníkom. 99 Blesk je teda dnes dlhodobo najpredávanejším
a najčítanejším denníkom v Českej republike. Jeho vydavatelia ho charakterizujú ako
„farebný denník novej doby nevyhýbajúci sa žiadnym témam a prinášajúci prehľadné
aktuálne spravodajstvo, zaujímavosti a senzácie z domova aj zo sveta, doplnené rozsiahlym
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obrazovým materiálom.“100 Vychádza každý deň a v nedeľu ako Nedělní BLESK.101

1.3.4 Charakteristika slovenského denníka Pravda
Denník Pravda má najdlhšiu tradíciu zo všetkých denníkov na Slovensku. Prvé
číslo týždenníka Pravda chudoby, ktorý bol predchodcom denníka Pravda, vyšlo 15.
septembra 1920. Do roku 1921 patril Česko-slovenskej sociálnodemokratickej strane na
Slovensku, potom sa stal orgánom Komunistickej strany a od roku 1925 vychádzal ako
denník pod menom Pravda.102 Od roku 1948 až do roku 1989 bol orgánom Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska. Interpretoval a cenzuroval informácie v súlade
s komunistickou ideológiou.
V roku 1990 sa majiteľom denníka Pravda stala akciová spoločnosť Perex. Denník
Pravda sa dnes profiluje ako najpredávanejší a najčítanejší mienkotvorný denník na
Slovensku. Od roku 1995 bol majiteľom denníka Pravda slovenský podnikateľ a vtedajší
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraj Široký.103 Ten viedol slovenskú vetvu
Harvardských investičných fondov a mal sa podieľať na ich tunelovaní.104
V roku 2006 denník Pravda zmenil majiteľa. „Anglická spoločnosť Northcliffe
International Ltd. získala 99,94 percent akcií vydavateľstva Perex, ktoré Pravdu vydáva.
The Northcliffe International Ltd. je dcérskou spoločnosťou koncernu Daily Mail and
General Trust.“105 V roku 2008 denník Pravda zmenil formát z berlínskeho na tabloid.106
Spoločnosť Perex a.s. v roku 2010 odkúpila česká spoločnosť Florena a.s., ktorej
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stopercentným vlastníkom bol podnikateľ Karol Biermann.107 Denník mal mať v období
tohto vlastníctva blízko k strane Smer a vplyv v ňom údajne mohla mať aj finančná
skupina J&T, ktorá obchod sprostredkovala.108
V roku 2018 opäť nastali výrazné zmeny vo vlastníctve denníka Pravda. Majiteľom
spoločnosti PEREX a.s. sa stala spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. „Jej stopercentným
akcionárom je česká spoločnosť OUR MEDIA a.s., ktorú vlastní podnikateľ a senátor Ivo
Valenta spolu s mediálnym magnátom Michalom Voráčkom.“ 109 Ivo Valenta je český
senátor a podnikateľ. Vlastní skupinu herného priemyslu Synot a ovláda viaceré médiá,
medzi ktoré patrí aj internetový portál Parlamentní listy.110
Denník Pravda sa profiluje ako najpredávanejší a najčítanejší mienkotvorný
denník.111 Priemerný tlačený náklad Pravdy bol v roku 49 223 výtlačkov a priemerný
predaný náklad 32 513 výtlačkov.112 Pravda bola v skúmanom období najpredávanejším
mienkotvorným denníkom na Slovensku.113

1.3.5 Charakteristika slovenského denníka SME
Denník SME vznikol v januári v roku 1993 a bol určený skôr čitateľom mladšej
generácie.114 Bol nasledovníkom periodika Smena, ktoré vychádzalo od roku 1948 ako
týždenník a od roku 1953 ako denník Socialistického zväzu mládeže.115
V roku 1992, keď voľby vyhral Vladimír Mečiar, na jednom z prvých rokovaní
rozhodli, že Smena bude štátnou akciovou spoločnosťou. Dosadené štátne predstavenstvo
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potom oznámilo redaktorom, že končia. Asi do dvoch týždňov sa v rukách Jozefa Weissa
a Alexeja Fulmeka zrodil denník SME. Prvým šéfredaktorom bol Karol Ježík.116 V roku
1995 denník SME spojil s denníkom Smena, ktorý bol v tom čase už sprivatizovaný.117
Denník SME vydávali od jeho vzniku spoločnosti Sumus, VMV, Grand Press a od
roku 2000 vydavateľstvo Petit Press a.s., ktoré ho vydávalo aj v skúmanom období.
Vlastníkmi vydavateľstva bola nemecká mediálna skupina Rheinische Post Mediengruppe
a Prvá slovenská investičná skupina Petra Vajdu.118
V roku 2014 do vydavateľstva Petit Press nepriamo vstúpila finančná skupina
Penta. Polovičný podiel vydavateľstva kúpila firma NAMAV, ktorá je dcérskou
spoločnosťou agentúry SITA. Financujúcim partnerom celej transakcie bola skupina
Penta. 119 Tento krok spôsobil, že z denníka odišlo niekoľko redaktorov, vrátane
šéfredaktora Matúša Kostolného.120 Finančná skupina Penta nakoniec vo vydavateľstve
vstúpila do minoritného postavenia. „Podľa dohody bude PSIS vlastniť majoritných 55
percent akcií, spoločnosť NAMAV, cez ktorú Penta vstupuje do vydavateľstva 45
percent.“121
V skúmanom období bola šéfredaktorkou denníka sme Beáta Balogová.122 Denník
SME v skúmanom období definoval svojich čitateľov ako „vzdelanostnú a ekonomickú
elitu obyvateľov Slovenska.“123 V roku 2018 bol jeho priemerný tlačený náklad 34 640
kusov a priemerný predaný náklad 23 582 kusov 124 a bol tak tretím najčítanejším
denníkom na Slovensku.
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1.3.6 Charakteristika slovenského denníka Nový Čas
Denník Nový Čas má dnes najsilnejšiu pozíciu na Slovenskom mediálnom trhu.
Vychádza od 1. augusta 1991.125 „Uverejňuje spravodajské príspevky doplnené množstvom
fotografií, dôležitými oblasťami informovania sú sex a kriminalita.“126
Jeho predchodcom bol denník Čas, ktorý bol medzi rokmi 1945 a 1948 ústredným
orgánom Demokratickej strany.

127

Po komunistickom prevrate vo februári 1948

Demokratická strana zanikla a formálne ju mala nahradiť Strana slovenskej obrody.128 „Tá
namiesto Času vydávala denník Ľud, ktorý vychádzal v skromnom náklade.“129 Keď sa
začiatkom deväťdesiatych rokov obnovila Demokratická strana, začala namiesto denníka
Ľud opäť vydávať Čas, no ten sa na trhu nepresadil. Odkúpili ho rakúski vydavatelia, ktorí
priniesli na slovenský trh denník Nový Čas s bulvárnymi prvkami.130 „Od augusta 1992
prevzalo Nový Čas významné nemecké vydavateľstvo Grüner und Jahr, ktoré je súčasťou
nemeckého tlačového koncernu Bertelsmann.“ 131 Od roku 1995 do 2004 ho vydávalo
Vydavateľstvo časopisov a novín. V roku 2004 sa stal majiteľom denníka Nový Čas
švajčiarsky vydavateľský koncern Ringier. Fúziou vydavateľstva Euroskop – Ringier
vzniklo vydavateľstvo Ringier Slovakia.132 V roku 2017 Nový Čas opäť zmenil majiteľa.
„Vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia predalo denník vydavateľstvu milionára
Antona Siekela Publishing House.“133 Nový Čas sa nakoniec nestal súčasťou Publishing
House. Transakciu dokončilo vydavateľstvo až 31. júla 2018 a denník Nový Čas aj
týždenník Nový Čas Nedeľa prešli do rúk spoločnosti FPD Media, za ktorým stojí Anton
Siekel.134
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Nový Čas vychádza vo formáte tabloid a profiluje sa ako bulvárny denník.135
V roku 2018 bol jeho priemerný predaný náklad 76 667 výtlačkov a priemerný tlačený
náklad bol 120 334 a je dlhodobo najčítanejším denníkom na Slovensku.136

135

BREČKA, Samuel, ONDRÁŠIK. Branislav. KEKLAK, Richard. 2010. Média a novinári na Slovensku. 1.
vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2010. s. 24.
136
Archív výsledkov. 2019. [cit. 2019-08-30]. Dostupné na internete: < http://www.abcsr.sk/aktualnevysledky/archiv-vysledkov/> Oficiálna internetová stránka Kancelárie pre overovanie nákladov tlače ABC
SR.

33

2 Prierez históriou Československa
Česko a Slovensko sú krajiny, ktoré majú okrem geografickej blízkosti aj spoločnú
históriu. Predkladaná diplomová práca skúma, aký bol mediálny obraz 100. výročia vzniku
Československa v českých a slovenských denníkoch. Aby sme však mohli získané dáta
analyzovať, považujeme za potrebné zhrnúť v práci historický kontext, ktorý potvrdí,
prečo danú problematiku skúmame. Vzhľadom na obmedzený rozsah práce sa v tejto
kapitole venujeme len stručnému prierezu históriou Československa.

2.1 Prvá Československá republika (1918 – 1938)
Pre Čechov aj pre Slovákov bol 28. október 1918 jedným z najvýznamnejších
dátumov. „Vtedy bola na sklonku 1. svetovej vojny na troskách Rakúsko-Uhorska
vyhlásená nezávislá Československá republika.“ 137 Tomu však predchádzalo prijatie
Clevelandskej dohody americkými Čechmi a Slovákmi v roku 1915, ktorá hovorila
o samostatnosti oboch národov a o vzniku spoločnej federácie. V roku 1916 za účasti
Tomáša Garrigue Masaryka, Edvarda Beneša, Milana Rastislava Štefánika a Josefa
Düricha vznikla v Paríži Národná rada československá, ktorá bola ústredným odbojovým
orgánom.138 Začiatkom roka 1918 „americký prezident Woodrow Wilson predstavil svojich
14 bodov, na ktorých sa mali zhodnúť bojujúce strany.“139 Štefánik v apríli pricestoval
z Paríža do Ríma, aby sa dohodol sa vytvorení autonómnej československej armády.140
Masaryk a americkí Česi a Slováci prijali Pittsburskú dohodu. „Tá schvaľovala spojenie
Čechov a Slovákov v jednom štáte, ktorý mal mať republikánsku formu, a prisudzovala
Slovensku autonómne postavenie.“141 Československý národ a Československú národnú
radu ako spojeneckú postupne uznali Briti, Američania, Japonci, Taliani a Francúzi.142
Členovia národného výboru československého v Prahe 28. októbra 1918 vyhlásili
samostatný československý štát. O dva dni neskôr – 30. októbra to potvrdili aj
predstavitelia slovenskej politickej elity Martinskou deklaráciou. K založeniu prispeli českí
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a slovenskí predstavitelia, ktorí už cez prvú svetovú vojnu vyvinuli úsilie na vytvorenie
podmienok pre vznik nového štátu. Patrili k nim Tomáš Garrigue Masaryk, Milan
Rastislav Štefánik, Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Andrej Hlinka, Milan
Hodža, Vavro Šrobár, Antonín Švehla, Ivan Dérer, Ivan Markovič a Juraj Slávik. Pomohla
aj podpora víťazných krajín Dohody a Spojených štátov. 143 „Územie Československej
republiky po uzatvorení Parížskej mierovej zmluvy v roku 1919 tvorili historické krajiny
Českej koruny (Čechy, Morava a Sliezsko) a časti Horného Uhorska (Slovensko
a Podkarpatská Rus).“144
Vznik Československa bol pre Slovákov kľúčový. „Chudobné a prevažne agrárne
Slovensko, zaostávajúce za Českom v úrovni urbanizácie a industrializácie, vzdelanosti
a kultúry, absolvovalo počas dvoch desaťročí existencie prvej republiky nebývalý
rozvoj.“145 Maďarizácia bola na Slovensku tak silná, že do vzniku Československa tam
boli len základné školy. Stredné školy, gymnáziá a vysoké školy začali na Slovensku
vznikať až po oslobodení za pomoci českých učiteľov. Dovtedy boli na Slovensku iba
školy, na ktorých sa vyučovalo v maďarčine. 146 Česi Slovákom pomohli aj so založením
Slovenského národného divadla.147
Prvá svetová vojna sa skončila 11. novembra 1918. Provizórna ústava bola
schválená Národným výborom 13. novembra a „definovala nový štát ako republiku
a zakladala jej najvyššie ústavné orgány.“148 Za prvého prezidenta Československa bol 14.
novembra 1918 zvolený Tomáš Garrigue Masaryk a prvým predsedom vlády sa stal Karel
Kramář. Vtedajší parlament Národné zhromaždenie zvolilo členov vlády.149
Od roku 1919 v Československu nastalo obdobie vnútornej konsolidácie,
upevňovania moci, prehlbovania demokracie, zabezpečenia ochrany štátnych hraníc
a medzinárodného postavenia.150 Krajina sa rozhodla využiť mierovú konferenciu v Paríži,
ktorá sa začala 18. januára 1919. Československá delegácia, ktorú viedol minister
zahraničia Beneš, tam vystupovala ako plnohodnotný člen Dohody a to jej umožnilo klásť
si podmienky a získať pevné postavenie.151 Na mierovej konferencii sa objavili aj prvé
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česko-slovenské konflikty. „V roku 1919 sa v Československu uskutočnili prvé voľby. Aj
keď sa volilo iba do obecných zastupiteľstiev a len na území českých krajín, mali značný
politický dopad.“152 Vo voľbách uspeli ľavicové, české aj nemecké strany a bola zostavená
nová vláda na čele s Vlastimilom Tusarom. V predchádzajúcej vláde mali zastúpenie
všetky politické strany, v druhej už iba sociálni demokrati, socialisti a agrárnici.153
Revolučné národné zhromaždenie 29. februára 1920 schválilo ústavnú listinu.
„Definovala Československo ako plne demokratický právny štát garantujúci všetky vtedy
obvyklé občianske a politické práva občanov a rešpektujúce záujmy menšín, predovšetkým
národnostných, ale aj náboženských.“154 Vnútorné napätie však dlhodobo vyvolávalo to,
že územnú autonómiu ústava nepriznávala ani Slovákom. „S československým štátom sa
plne stotožňovala iba česká majorita a časť československých Slovákov a Rusínov.“155
Ďalším problémom štátu boli jeho hranice. Tie s Nemeckom a Rakúskom boli
historicky dané, existovali už stáročia a poznáme ich dodnes. Napriek tomu bol o ne
vedený diplomatický boj. Zástupcovia českých Nemcov, ktorých boli až tri milióny,
vyhlásili vlastnú provinciu Nemecké Čechy s vládou, ktorá sídlila v Liberci. „Toto územie
malo podľa ich mienky zotrvať vo zväzku so zvyškovým Rakúskom, ktoré sa neskôr malo
spojiť do jedného celku s Nemeckom.“156 Vznikli aj ďalšie pohraničné provincie ako Český
les, Nemecká južná Morava a Sudety. Obsadenie územia, na ktorom na hovorilo po
nemecky, šlo pomerne ľahko, dramatickejšia situácia bola na poľských hraniciach, kde
vznikol spor o Tešínsko, ktoré historicky patrilo Čechom a severný Spiš a Hornú Oravu,
kde žili Slováci. „Poliaci obsadili oblasti v okolí Těšína a Karvinej argumentujúc tak ako
Nemci, právom miestneho obyvateľstva na sebaurčenie.“157 Po sedemdňovej vojne bolo
Tešínsko rozdelené medzi oba štáty, Spiša a Hornej Oravy sa Beneš vzdal v prospech
Poľska.158
Hranice s Maďarskom predtým neexistovali, keďže Slovensko bolo súčasťou
Uhorska. Museli ich načrtnúť na mape, ale aj vybojovať. 159 Vojaci československej
vlastibrany najskôr obsadili Holíč. Slovenská národná rada vyzvala obyvateľstvo, aby sa
podrobilo jej príkazom. „Maďarské obyvateľstvo nevidelo dôvod, prečo by malo patriť do
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nového, a nie do svojho národného štátu, ktorý práve trhal zväzok s Rakúskom.“160 Vojaci
a četníci postupne obsadili Záhorie a Trnavu, no maďarské jednotky zase ovládli Považie,
Spiš, stredoslovenské mestá a Košice. Zriadili veliteľstvo československých vojsk na
Slovensku a tým sa podarilo obsadiť územie po líniu Devínske jazero, Pezinok, Sereď,
Nitra, Žilina, Čadca, horné Považie a časť Spiša. „Na túto oblasť si robili nárok Poliaci,
ktorí na Spiš vyslali vojsko. Tento spor však netrval dlho a skončil sa dohodou na
demarkačnej čiare.“161 Do konca roka sa československým vojakom podarilo obsadiť
Zvolen, Banskú Bystricu, Oravu, Prešov aj Košice. „Najjužnejšie časti dnešného
Slovenska, vrátane súčasného hlavného mesta mala ešte stále pod kontrolou
budapeštianska vláda.“162 Bratislava bola do novej republiky začlenená po rozhodnutí
dohodového velenia a bola obsadená československým vojskom. Do 20. januára 1919 bolo
obsadené celé územie Slovenska.163 Potom sa ešte podarilo pričleniť aj Petržalku a napriek
rozporom k Československu pripojili aj územie Podkarpatskej Rusi. V septembri v roku
1919 to „potvrdila aj Saintgermainská mierová zmluva, ktorá však len uznala faktický
stav, ktorý bol výsledkom rokovania pražských úradov s rusínskou menšinou v Spojených
štátoch a s niekoľkými rusínskymi politikmi.“164 Hranice mali však definitívne ustálenú
podobu až v roku 1924.165
Ďalší problém v Československu predstavovali národnostné menšiny. „Žiadny
národ nemal v prvej republike pri jej vzniku absolútnu väčšinu.“166 Česi a Slováci boli dva
národy, ktoré tvorili väčšinu len spolu. Aby sa zvýraznila ich početná prevaha, vznikla téza
Čechoslovakizmu, ktorá hlásala, že Česi a Slováci nie sú odlišnými a samostatnými
národmi, ale len dvoma vetvami jedného kultúrneho a politického národa. 167 „Česi
a Slováci tvorili necelé dve tretiny obyvateľstva nového štátu (64 percent – z toho Česi 48
percent a Slováci 16 percent).“ 168 Autori ďalej uvádzajú, že Nemcov bolo viac ako
Slovákov (23 percent), Maďarov bolo 5 percent, Rusínov vyše 3 percentá a vyskytovali sa
aj Židia, Poliaci a Rómovia.169 Vznik Československa podporovali iba Česi a Slováci,
ostatné národnostné menšiny boli proti. Pre Nemcov, Maďarov a Poliakov bola tragédia,
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že sa museli začleniť do nového štátu a nemohli si uplatniť princíp sebaurčenia.170 Hoci
bolo medzivojnové Československo demokratickým štátom, tá demokracia mala určité
obmedzenia a to práve v prípade národnostných menšín. 171 „Vládnuci československý
národ bol definovaný etnicky a jazykovo, nie politicky a na základe občianskeho princípu.
Z toho nutne plynie, že každý, kto sa nehlásil k vládnucemu národu, mal automaticky
druhoradé postavenie.“172 Menšiny boli diskriminované, či už v politickom systéme alebo
v prideľovaní štátnych zákaziek.173
Problémy v prvej republike spôsobovali aj obrovské sociálne a hospodárske
rozdiely. „Československo patrilo k bohatým krajinám Európy. Bolo to však zásluhou
Česka. Chudobné Slovensko sa celý čas iba doťahovalo.“174 Česko a Sliezsko produkovalo
90 až 92 percent priemyselnej výroby. Slovákom priniesol štát modernizáciu hospodárstva
a rozvoj priemyslu, čo však išlo na úkor pôdohospodárstva.175
K rozpadu prvej republiky prispel predovšetkým nástup fašizmu v Nemecku. Adolf
Hitler chcel získať územie Sudet, na ktorom žili Nemci a preto sa jeho cieľom stala aj
likvidácia Československa. Nemecko začalo upozorňovať na utláčaných Nemcov, ktorí žili
v českej časti krajiny. „Keď Československo odmietalo nemecké ultimáta, obrátil sa Hitler
na vlády Veľkej Británie a Francúzska.“176 Hitler sa v septembri 1938 stretol v Mníchove s
britským premiérom Nevillom Chamberlainom, s francúzskym predsedom vlády
Édouardom Daladierom a s talianskym diktátorom Benitom Mussolinim. V snahe vyhnúť
sa vojenskému konfliktu, „zástupcovia európskych veľmocí rozhodli, že Československá
republika musí Nemecku postúpiť pohraničné územia, kde žije viac ako 50 percent
nemeckého obyvateľstva. Česká časť republiky tak prišla o tretinu územia a takmer tri
milióny obyvateľov.“177 Pripojenie Sudet k Nemecku znamenalo definitívny zánik prvej
Československej republiky.
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2.2 Druhá česko-slovenská republika (1938 – 1939)
Československo stratilo po mníchovskom diktáte tretinu svojho územia, na ktorom
bolo sústredených 40 percent priemyselnej výroby, významné nerastné a potravinové
zdroje a narušila sa aj dopravná sieť štátu.178 Prezident Edvard Beneš abdikoval 5. októbra
1938. „Na druhý deň podpísali v Žiline predstavitelia väčšej časti slovenského politického
spektra dohodu o autonómii Slovenska.“ 179 Autonómna vláda vznikla 7. októbra a jej
predsedom a ministrom vnútra sa stal Jozef Tiso.180 V novembri v Československu zvolili
za prezidenta ako nezávislú osobnosť Emila Háchu. Ten si myslel, že má situáciu pod
kontrolou, no jeho zvolenie dobre zapadlo Hitlerovi do jeho plánov.181
Maďarsko využilo, že Československo bolo ešte v šoku z mníchovského diktátu
a tlačilo na rokovanie o vytýčení nových hraníc. Definitívne sa o nich rozhodlo
v novembri, kedy sa konala Viedenská arbitráž. „Druhá Česko-Slovenská republika
musela na nátlak Nemecka a Talianska odstúpiť rozsiahle územie na juhu a východe
Slovenska susednému Maďarsku, ktorému zároveň pripadla aj Podkarpatská Rus.“182
Hitler sa 13. marca 1939 stretol so slovenskými autonomistami Jozefom Tisom
a Ferdinandom Ďurčanským. Slovenský snem potom 14. marca vyhlásil Slovenský štát.
Ten mal vyzerať ako samostatná republika, ale v skutočnosti bol satelitom nacistického
Nemecka. Na čele stáli prezident Jozef Tiso a Hlinkova slovenská ľudová strana (ďalej len
HSĽS). Prezident Hácha šiel do Berlína riešiť slovenský separatizmus, no „namiesto toho
dostal na výber: Buď podpíše, že Čechy a Moravu zveruje pod ochranu ríše alebo nacisti
zbombardujú Prahu.“183 Hitler 15. marca obsadil Čechy a Moravu a vznikol Protektorát
Čechy a Morava.184
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Nemecko si 23. marca nový Slovenský štát zaviazalo Ochrannou zmluvou, ktorá
mu umožnila angažovať sa aj vo vnútorných záležitostiach. Tieto udalosti znamenali
definitívny koniec druhej československej republiky.

2.3 Druhá svetová vojna (1939 – 1945)
Útokom nacistického Nemecka na Poľsko 1. septembra 1939 sa začala druhá
svetová vojna. Slovensko stálo po boku Nemecka ako jeho satelit.185 „Hoci Slovenská
republika zostávala až do augusta 1944 formálne nezávislým a suverénnym štátom bez
prítomnosti nemeckých okupačných úradov a vojsk, aj tak bola od svojho vzniku takmer
matersky závislá na Nemecku.“ 186 Prezidentom Slovenského štátu sa stal Jozef Tiso.
Najsilnejšou stranou bola HSĽS, ktorá mala svoju vedúcu pozíciu zakotvenú aj v ústave.
Dôležitú úlohu v spoločnosti mala aj rímskokatolícka cirkev a jej predstavitelia zastávali
popredné pozície.187 Na Slovensku bola tichá vojna medzi radikálnym krídlom HSĽS,
ktoré zastupoval výrazne pronacistický predseda vlády Vojtech Tuka a jeho žiak a minister
vnútra Alexander Mach a umierneným krídlom, pod ktoré spadal prezident Jozef Tiso.188
Hitlerov výnos z roku 1939 uvádzal, že Protektorát Čechy a Morava sa stal
súčasťou Veľkonemeckej ríše. Protektorátnym prezidentom bol Emil Hácha, na jeho
činnosť a vládu mal dohliadať Úrad ríšskeho protektora a za protektora bol vymenovaný
diplomat Konstantin von Neurath.189 „Absolútna väčšina českých obyvateľov protektorát
neprijala.“190 Okrem toho sa zriadením protektorátu zhoršila hospodárska situácia.191
Hoci Ochranná zmluva Slovenskému štátu garantovala zvrchovanosť, „najvyššie
nemecké politické kruhy uvažovali o konkrétnych politických krokoch, ktoré mali
zabezpečiť a posilniť nemecký vplyv na vnútornú politiku Slovenska.“192 V roku 1940 sa za
účasti slovenskej delegácie a vrchných predstaviteľov nacistického Nemecka konali
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Salzburské rokovania. Nemci požadovali absolútnu lojálnosť a poslušnosť Slovenska.
Podľa slovenskej historičky Kataríny Hradskej sa dohodli aj na dosadení nemeckých
poradcov193 do najdôležitejších politických, administratívnych i hospodárskych inštitúcií
Slovenska. Tí tam mali pôsobiť v prospech nacistického Nemecka pri všetkých dôležitých
rozhodnutiach. Jednou z najvýraznejších oblastí, v ktorej na Slovensku pôsobili nemeckí
poradcovia, bola židovská otázka, ktorú si krajina nebola schopné sama vyriešiť.194
V zahraničí zatiaľ vzniklo odbojové hnutie, ktoré tajne podporoval aj prezident
Hácha a kontaktoval sa s českým exilom v Londýne. Domáci odboj sa delil na štyri časti,
ale v roku 1940 sa tri z nich spojili a vytvorili spoločnú organizáciu Ústřední vedení
odboje domácího.195 „Zhodli sa dokonca aj na jednotnom politickom programe. Cieľom už
nebola iba obnova predvojnového Československa, ale aj národná a sociálna
revolúcia.“ 196 V roku 1941 nastúpil nový ríšsky protektor Reinhard Heydrich a ten
zamedzil činnosť odboja. 197 Príslušníci protinacistického odboja dokonca uskutočnili
atentát na Heydricha. Výbuch protektora vážne zranil a bol prevezený do nemocnice. Hoci
to vyzeralo, že prežije, nakoniec zraneniam podľahol.198 Nastalo policajné vyšetrovanie, no
keďže gestapo nemalo žiadne stopy, začala vlna teroru a popráv českých občanov a potom
aj vypálenie obce Lidice.199 Po smrti Heydricha pokračoval v jeho stopách jeho nástupca
Daluegea a mimoriadne oslabil činnosť odbojových skupín. Dominantnou odbojovou
skupinou sa po roku 1942 stali komunisti. „Od leta 1944 sa usiloval domáci odboj
o politické zjednotenie. Postupne vznikala Česká národná rada, ktorá mala v samotnom
závere pripraviť a riadiť celonárodné ozbrojené povstanie.“200
Na Slovensku rástla nespokojnosť obyvateľov s pronemeckým režimom a zase
významne rástlo partizánske hnutie. Viedlo to až k vypuknutiu Slovenského národného
povstania (ďalej len SNP) 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici. Vtedy nemecké vojská
193
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prekročili

slovenské

hranice

a obsadili

Bratislavu

aj

západoslovenskú

nížinu.

Podplukovník Ján Golian vtedy dal pokyn ku zahájeniu celonárodného povstania.201 Hoci
SNP skončilo porážkou, malo „dôležitý politický význam, zabezpečilo nám nezávislú
politiku v rámci spoločného štátu s Čechmi i rešpekt víťazných mocností.“202
V Londýne vznikla exilová vláda na čele s Edvardom Benešom ako exilovým
prezidentom a uznala ju Veľká Británia aj Sovietsky zväz. Exilovú vládu uznala aj
Komunistická strana Českolovenska (ďalej len KSČ) a vláda brala komunistov ako
rovnocenných partnerov. 203 „V októbri 1944 vstúpili prvé československé a sovietske
jednotky na územie predmníchovskej republiky.“204
Od októbra 1944 do mája 1945 bolo Československo postupne oslobodené
sovietskou, americkou, československou, rumunskou a poľskou armádou. 205 V januári
v roku 1945 Sovietska armáda ako prvé väčšie mesto oslobodila Košice. Londýnska vláda
4. apríla 1945 podala demisiu a v Košiciach bola vytvorená vláda Národného frontu
Čechov a Slovákov, ktorej súčasťou boli aj komunisti. Na ďalší deň zverejnila svoje
programové vyhlásenie, ktoré vstúpilo do histórie ako Košický vládny program.206
České územie bolo však naďalej okupované Nemcami. Česká národná rada chcela
prebrať moc a preto 5. mája 1945 vypuklo v Prahe povstanie. Nemecko nakoniec 8. mája
kapitulovalo.207
„Československo smerovalo k socializmu. KSČ hlásala tézu o vlastnej ceste
k socialistickej spoločnosti bez ozbrojeného boja a pri zachovaní demokracie a systému
viacerých strán.“208 Na Slovensku boli občania s novými pomermi spokojní menej. Zmeny
nastali aj v zložení obyvateľov. „Viac než tri milióny sudetských a českých Nemcov, teda
tretina obyvateľov, utiekla alebo bola v rokoch 1945 a 1946 odsunutá.“ 209 Z miest
v Čechách a na Morave postupne odchádzali organizované vlakové transporty s Nemcami,
ktorí prišli o československé občianstvo a všetok ich majetok prepadol štátu. Vláda
diskutovala aj o vysťahovaní maďarských občanov zo slovenského územia, nakoniec sa
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však konala iba výmena niektorých obyvateľov, väčšina z nich zostala na Slovensku.210

2.4 Tretia Československá republika (1945 – 1948)
Po druhej svetovej vojne bolo Československo obnovené s predmníchovskými
hranicami s výnimkou Podkarpatskej Rusi. Politické strany, ktoré zastupovali odboj proti
nacistickej okupácii vytvorili Národný front. V Česku to boli komunisti, sociálni
demokrati, národní socialisti a ľudovci, na Slovensku komunisti a demokrati. 211 „Do
politického života nebola pripustená pravica. Vedľa fašizujúcich slovenských ľudákov,
českých Gajdovcov ani tí, ktorí s fašistami boli za prvej republiky ochotní
spolupracovať.“212 Na Slovensku sa pod vedením demokratov všetci nekomunisti spojili,
v Česku sa väčšina pripojila k najsilnejšej strane – komunistickej.213
Tretia Československá republika predstavuje obdobie medzi koncom druhej
svetovej vojny a komunistickým prevratom vo februári 1948. „Nebola krátkym vzopätím
demokracie medzi dvoma totalitami, ale režimom, ktorý v sebe kombinoval na jednej
strane demokratické prvky prvej Československej republiky a zároveň v ňom bolo možno
sledovať aj prvky nedemokratické, ktoré sme zvykli dávať do súvisu skôr s režimom po
februári 1948.“214 Politológovia Ľubomír Lupták a Jaroslav Bílek vo svojej prípadovej
štúdii charakterizujú režim tretej Československej republiky ako hybridný. Režim v tomto
období podľa nich predstavuje niečo medzi liberálnou demokraciou a autoritárskymi
režimami.215Spoločenský systém, ktorý vznikol v Československu sa zvykne nazývať aj
ľudová republika. Na jeho vznik sa podpísal aj narastajúci vplyv Sovietskeho zväzu
v strednej Európe. Komunistická strana Československa presadila zakotvenie národných
výborov ako novú formu územnej správy.216
V máji 1946 sa konali prvé parlamentné voľby. V Česku a na Morave zvíťazili
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komunisti, na Slovensku triumfovali demokrati. 217 Predsedom vlády sa stal Klement
Gottwald. Komunisti si po voľbách zlepšili pozíciu a snažili sa viesť kampaň proti
víťazným slovenským demokratom. Postupne prijali tri pražské dohody. Prvá zverila
výkonnú moc na Slovensku zboru povereníkov, druhá rozšírila právomoci prezidenta
a stanovila, že povereníci musia prijatie nových zákonov konzultovať s príslušným
ministrom v Prahe a tretia určila, že povereníci sú podriadení príslušným ministrom.218
V apríli v roku 1947 sa začala výmena obyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom, na ktorej sa dohodli československý štátny tajomník ministerstva
zahraničných vecí Vladimír Clementis a maďarský minister zahraničných vecí János
Gyöngyösi v Budapešti. Slováci z Maďarska mali podľa dohody možnosť dobrovoľne sa
presídliť do Československa, no československá vláda mohla aj vyslať do Maďarska
komisiu, ktorá bude viesť medzi Slovákmi nábor.

219

„Premiestňovanie občanov

maďarskej národnosti riadili československé úrady. Tie podľa svojej vôle určovali, koho
presídlia.“220 Z Československa bolo presídlených 89 660 občanov maďarskej národnosti,
z Maďarska prišlo 71 787 Slovákov.221
V roku 1947 Američania prišli s programom, ktorý sa volal Marshallov plán a mal
pomôcť hospodársky obnoviť Európu po vojne. Po prvej svetovej vojne reparácie
a politické poníženie porazeného Nemecka viedlo až k zrodu Hitlera a druhej svetovej
vojne. Spojené štáty sa preto rozhodli, že porazené štáty neponížia, ale pomôžu im.
„Zničenej Európe ponúkli 17 miliárd dolárov na obnovu.“222 Keď Československo ešte
formálne nespadalo pod Sovietsky zväz, plán prijalo prostredníctvom Jana Masaryka.
O pár dní vládna delegácia vycestovala do Moskvy a „tam Stalin komunistickému
predsedovi vlády Gottwaldovi vysvetlil, že Československo musí plán odmietnuť.“ 223
Nakoniec 10. júla 1947 československá vláda definitívne odhlasovala, že Československo
sa na Marshallovom pláne nezúčastní.224
Na jeseň v roku 1947 nastala v Československu kríza. Komunisti potom spustili
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silnú antikampaň proti demokratom. 225 „Obviňovali ich z krytia protištátnych aktivít
prívržencov bývalého slovenského štátu a z aktuálnych ekonomických, najmä zásobovacích
problémov.“ 226 Komunistom sa síce nepodarilo získať v Zbore väčšinu, no pozíciu
Demokratickej strany oslabili, pretože stratili tri miesta, ktoré pripadli Strane slobody
a Strane práce.227 Vo februári 1948 komunisti Československo definitívne ovládli.

2.5 Vláda komunistov v Československu (1948 – 1989)
„Dvadsiateho piateho februára 1948 sa politickej moci v Československu chopila
komunistická strana, aby nastolila totalitný režim.“228 Moc bola sústredená do rúk KSČ.
Navyše došlo k nútenému zlúčeniu sociálnej demokracie s komunistami. V máji bola
prijatá nová ústava a konali sa parlamentné voľby. „Prezident Beneš novú ústavu
nepodpísal a podal demisiu. Jeho nástupcom sa stal Klement Gottwald, predsedom vlády
Antonín Zápotocký.“229
KSČ vytvorila Národný front, ktorý viedla a spadali doňho všetky spoločenské
organizácie a politické strany.230 Sprísnili sa aj pomery v Komunistickej strane. Zriadili
komisiu, ktorá vykonávala stranícke kontroly, preverovala členov strany a bola zavedená aj
kandidatúra na členstvo.231 „Vedenie komunistickej strany za pomoci sovietskych poradcov
rozpútalo masové represie vrátane zinscenovaných procesov, popráv, zabíjania utečencov
na hraniciach, vysídlenia príslušníkov celých sociálnych a profesionálnych skupín,
dlhoročných trestov odňatia slobody, prepúšťania nepohodlných osôb zo zamestnania.“232
Československo bolo podriadené Sovietskemu zväzu, ktorý založil v roku 1949
Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá bola zameraná na vonkajšie ekonomické
vzťahy a v roku 1955 organizáciu Varšavskej zmluvy, ktorá mala na starosti vonkajšiu
225
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bezpečnosť a obranu.233
Významným medzníkom komunistického obdobia je Stalinova smrť. V roku 1953
zomrel Stalin a ten istý rok aj Klement Gottwald a za nového prezidenta bol zvolený
Antonín Zápotocký.234 Vo februári roku 1956 sa konal dvadsiaty zjazd Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu, kde odsúdili kult Stalinovej osobnosti.235
„V roku 1960 bola prijatá nová ústava a republika premenovaná na
socialistickú.“236 V novej ústave bola zakotvená vedúca úloha Komunistickej strany, boli
stanovené nové štátne symboly a bola vykonaná územná reorganizácia.237 V 60. rokoch
narastala nespokojnosť v KSČ s autoritárskymi praktikami Antonína Novotného, ktorý bol
od roku 1953 prvým tajomníkom ÚV KSČ a od roku 1957 súčasne aj prezidentom
Československa. Bránil sa reformám. Silná opozícia bola voči nemu na Slovensku, pretože
viedol voči nemu arogantnú politiku a obmedzil napríklad právomoci slovenských
orgánov.238 V januári 1968 Antonína Novotného nahradil vo funkcii prvého tajomníka ÚV
KSČ Alexander Dubček.239 Slováci žiadali, aby Novotný odstúpil aj z funkcie prezidenta
a nakoniec 22. marca abdikoval. Prezidentom sa potom stal Ludvík Svoboda.240
V Československej socialistickej republike nastalo isté uvoľnenie. „Začalo silnieť
úsilie o politickú liberalizáciu socializmu – obrodný proces, ktorý vstúpil do histórie ako
Pražská jar.“ 241 Komunistická strana vypracovala a prijala Akčný program, v ktorom
definovala predstavy o zmenách v spoločnosti a demokratizácii strany.242 Pozitívne reakcie
v spoločnosti vzbudzovala predovšetkým rehabilitácia nespravodlivo odsúdených, zrušenie
cenzúry, uvoľnenie podmienok na vzdelanie, kultúru a cestovanie a ekonomický rast.243
Českí reformní komunisti mali o republike iné predstavy, ako slovenskí reformní
komunisti. Na Slovensku vzniklo národnoemancipačné hnutie pod vedením Gustáva
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Husáka, ktorého „cieľom bolo skoncovať s hegemónnou politikou českého centralizmu a
vydobyť pre Slovensko národnoštátnu suverenitu.“244 Českí reformní komunisti nerátali
s federalizáciou republiky a nepovažovali za potrebné riešiť slovenskú otázku. Českí
predstavitelia boli viac pasívni, nežiadali vlastnú českú štátnosť, ale ju odmietali a mali
protichodné návrhy na návrh na federatívne usporiadanie, ktoré vypracovala slovenská
strana. „Česi od počiatku nekompromisne presadzovali centralizovaný model jednotnej
ekonomiky a jednotného socialistického trhu. Za nijakú cenu sa nechceli vzdať vymožeností
socializmu, ktoré umožňovali Prahe ekonomicky koristiť zo Slovenska.“ 245 Slovenskí
predstavitelia boli proti sovietskemu modelu centralizovanej ekonomiky a presadzovali
koncepciu národných ekonomík. Slovenské hnutie narastalo na sile a Husákovi sa podarilo
presadiť, aby návrh zásad federatívneho usporiadania prerokovala vláda, Česká národná
rada, ako aj Slovenská národná rada.246
Sovietsky zväz však reformné pokusy v Československu zásadne odmietol. 247
Stretnutia a konferencie generálnych tajomníkov komunistických a robotníckych strán
krajín Varšavskej zmluvy viedlo k dohode o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do
Československa. 248 Dvadsiatehoprvého augusta 1968 Československo obsadili vojská
Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy. 249 Reformní česko-slovenskí
politici vrátane Alexandra Dubčeka boli zavlečení do Moskvy a boli prinútení revidovať
politiku. Československo bolo okupované a začal normalizačný režim. 250 „Politika
normalizácie sa niesla na vlne upevňovania centralizovaného modelu socialistickej
spoločnosti. Federácia budovaná zdola, ako ju navrhovala SNR, sa stávala
bezpredmetnou.“251
V roku 1969 sa Československo stalo federáciou dvoch štátov – Českej
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socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. 252 Išlo o centralizovaný
model federácie, o ktorý sa pred okupáciou usilovala česká strana.253 V roku 1969 nastalo
obdobie protestov, v rámci ktorých došlo k niekoľkým prípadom sebaupálenia.
Najznámejším bol študent Jan Palach, ktorý sa 19. januára 1969 na protest proti okupácii
pokúsil o sebaupálenie.254
Moskva dlho hľadala zámienku na odvolanie Dubčeka a poskytla ju hokejová
aféra, ktorá sa uskutočnila v noci na 21. marca. „Oslavy hokejového víťazstva prerástli
v protisovietske demonštrácie.“255 V apríli potom odvolali Dubčeka a jeho vedenie a 1.
tajomníkom ÚV KSČ sa stal Gustáv Husák.256 Nastalo obdobie normalizácie, kedy sa
ľudia viac uzatvárali do seba, vytrácala sa verejná mienka, boli likvidované platformy
vzdoru a viacero verejných činiteľov bolo uväznených, či politicky a spoločensky
perzekvovaných. Husák uskutočňoval čistky nepohodlných členov Komunistickej strany,
ale aj nestraníkov. 257 Čoraz viac ľudí sa rozhodlo emigrovať. Niektorí v zahraničí čakali,
či sa v Československu nezlepší situácia, mnohí sa už nikdy nevrátili.258
V roku 1975 podpísali európske štáty, Kanada a USA medzinárodný pakt, ktorého
jeden bod zaväzoval všetky štáty dodržiavať ľudské práva. V Československu v tom čase
panovala nespokojnosť. Na zmenu začali tlačiť na Slovensku kresťanskí disidenti ako Ján
Čarnogurský a František Mikloško a v Česku disidenti Václav Havel, Pavel Kohout a
Ludvík Vaculík, ktorí vytvorili iniciatívu Charta 77, ktorá „je v podstate otvorenou výzvou
vtedajšiemu parlamentu a vláde, aby štát dodržiaval ľudské práva, keďže sa k tomu týmto
zákonom verejne zaviazal.“259 Štátna moc proti tejto iniciatíve zakročila, signatári boli
prenasledovaní, vypočúvaní, zatýkaní aj väznení.260
Koncom osemdesiatych rokov nastalo v Sovietskom zväze po zavedení
Gorbačovovej perestrojky isté uvoľnenie politických pomerov. V Československu
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pokračoval komunistický režim a represie.

261

Reakciou na to bola aj Sviečková

manifestácia, ktorá sa konala v Bratislave v marci v roku 1988. Zorganizovali ju
náboženskí aktivisti, ktorí žiadali náboženské slobody.262
„V roku 1989 sa komunistický blok ocitol v hlbokej kríze, ktorá viedla k jeho
rozpadu.“ 263 Kríza komunistického systému sa prejavila aj v Československu radou
študentských demonštrácií, v Bratislave sa 16. novembra 1989 uskutočnil protest a potom
17. novembra aj v Prahe. 264 Tam vzniklo otvorené hnutie Občianske fórum (OF)
a v Bratislave občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu (VPN).265 „Ústredný výbor KSČ
prijal rezignáciu všetkých členov predsedníctva i sekretariátu a zvolil nové vedenie
strany.“266 Bola vymenovaná nová československá vláda, v ktorej bolo päť nezaradených
ministrov, osem komunistov a štyria zástupcovia iných politických strán.267

2.6 Cesta k rozdeleniu Československa (1989 – 1992)
Komunistická

strana

podcenila

situáciu

po

novembrových

udalostiach.

„Vnútropoliticky KSČ pod Jakešovým vedením nemohla obyvateľstvu nič ponúknuť
a nemohla nájsť oporu ani vo vlastnej členskej základni: tá sa skladala z veľkej miery
z karieristov, ktorí teraz začali stranícke rady rýchlo opúšťať.“ 268 Do čela protestného
hnutia sa dostalo Občianske fórum, ktoré viedol Václav Havel a Verejnosť proti násiliu
pod vedením Jána Budaja.269 Ich spoločným cieľom bolo vyhlásenie demokratickej československej federácie. „VPN tým dostala voľnú ruku pri rokovaniach o zostavení slovenskej
vlády a obsadení funkcií v Slovenskej národnej rade, zatiaľ čo o obsadení českej vlády
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a Českej národnej rady zase rozhodovalo OF.“270
Koncom decembra 1989 bol Alexander Dubček zvolený za predsedu Federálneho
zhromaždenia a Václav Havel za prezidenta.271 Prvé kroky sa niesli v demokratickom
duchu, Federálne zhromaždenie prijalo zákon o slobodnom zakladaní politických strán,
novelu ústavy, ktorou bola zakotvená nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, zákon
o štátnom podniku a zákon o súdnej rehabilitácii.272
Vo februári v roku 1990 schválilo Federálne zhromaždenie niekoľko ústavných
zákonov, ktoré sa týkali slobodných volieb. Tie sa mali konať podľa zásady pomerného
zastúpenia, uzatváracia klauzula pre strany bola stanovená na 5 percent všetkých
odovzdaných hlasov v každej republike. V Snemovni ľudu malo byť namiesto 200
poslancov len 150. Česká národná rada mala 200 poslancov, Slovenská národná rada 150
poslancov.273
K prvému otvorenému konfliktu medzi Čechmi a Slovákmi došlo pri rokovaní
o návrhu ústavného zákona o rekonštrukcii zastupiteľských zborov, ktorý mal odstrániť
bez volieb komunistickú väčšinu a presadiť viac poslancov z OF a VPN. „Z hľadiska
demokratických postupov šlo nepochybne o problematické opatrenie.“274 Proti hlasovala
časť slovenských komunistov a zákon zablokovala.
Predstava Slovákov a Čechov o spoločnom štáte bola rozdielna. Česi chceli jeden
štát, zatiaľ čo Slováci chceli spolok štátov.275 Problémy nastali pri riešení ústavy, aj pri
otázke obsadenia funkcie prezidenta. Nevedeli sa dohodnúť, či má byť jedna ústava, alebo
tri – federálna a dve republikové.276
Václav Havel na zasadaní navrhol, aby sa názov štátu Československá socialistická
republika zmenil na Československá republika a predniesol návrh na nový štátny znak.277
Tento návrh začal konflikt, ktorý sa nazýva pomlčková vojna. Na prvý pohľad vyzerá, že je
to len malicherný problém, či písať názov Československo s pomlčkou, alebo bez, no
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neskôr sa ukázalo, že reflektuje, ako Česi a Slováci pozerajú na spoločný štát.278 Slovenská
verejnosť bola proti názvu „Československá republika“ a požadovala názov s pomlčkou.279
V marci prijali názov Československá federatívni republika v češtine a Česko-slovenská
federatívna republika v slovenčine. Po dlhých rokovaniach Federálne zhromaždenie
schválilo zákon, ktorý určil, že názov štátu bude Česká a Slovenská Federatívna
Republika. V roku 1990 sa konali prvé slobodné voľby do Ferederálneho zhromaždenia,
do Českej národnej rady aj do Slovenskej národnej rady. Na Slovensku voľby vyhrala
VPN a v Česku OF. KDH skončilo na Slovensku na druhom mieste a odmietlo vstúpiť do
federatívnej vlády, preto koalíciu vytvorilo iba VPN a OF s podporou českých
a slovenských centristicko-pravicových strán. Opozíciu tvorili KSČ/KSS, SNS a maďarské
strany.280
Koncom roka 1990 Federálne zhromaždenia schválilo kompetenčný zákon, ktorý
obmedzil právomoci centrálnych orgánov a zanikla oblasť spoločnej kompetencie
federácie a republík. Tento krok na určitú dobu upokojil česko-slovenské vzťahy. 281
Postupne došlo k rozpadu Občianskeho fóra. Jeho pokračovateľom bolo Občianske hnutie
(OH) s predsedom Jiřím Dienstbierom a pravicová zložka sa transformovala na Občiansko
demokratickú stranu (ODS) pod vedením Václava Klausa. Kvôli rozporom v strane sa
z VPN odštiepila promečiarovská platforma VPN – Za demokratické Slovensko a z nej
potom vznikla politická strana Vladimíra Mečiara Hnutie za demokratické Slovensko
(HZDS).282
Opäť vyšla na povrch otázka ústavy. Slovensko požadovalo samostatnú ústavu.
Začala príprava slovenskej, českej aj federálnej ústavy, čo viedlo k odporu českej strany,
keďže to nepovažovala za urgentné.283
Do ďalších parlamentných volieb júni v roku 1992 výrazne v Česku posilnilo ODS
s ktorou vytvorila spoločnú listinu Kresťanskodemokratická strana (KDS) a na Slovensku
HZDS a tie sa stali aj favoritmi volieb.284 V Česku zvíťazila s prehľadom ODS/KDS, na
Slovensku Mečiarovo HZDS. Rozdelenie federácie podporovalo viacero politických strán
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na Slovensku. Strany, ktoré rozdelenie nepodporovali, vo voľbách prepadli. Víťazné strany
ODS a HZDS sa po dlhom rokovaní zhodli, že rozdelenie ČSFR bude nutné.285 V júli sa
konali aj prezidentské voľby, v ktorých nezvolili Václava Havla, ten sa ďalších volieb
nezúčastnil a ani iní kandidáti neboli úspešní.286 Navyše bola v júli schválená Deklarácia o
zvrchovanosti Slovenskej republiky.287 Prvého septembra Slovenská národná rada prijala
Ústavu Slovenskej republiky. 288 „Rozdeleniu ČSFR bránil existujúci ústavný zákon č.
327/1991 Zb. o referende z roku 1991. K eliminácii referenda bol preto potrebný nový
ústavný zákon.“289 Česká národná rada a Slovenská národná rada prijali 17. novembra
1992 ústavný zákon o zániku federácie. Zasadalo aj Federálne zhromaždenie, ktoré 25.
novembra 1992 schválilo ústavný zákon, ktorým mala Česká a Slovenská Federatívna
Republika zaniknúť.290 Česká vláda a opozícia sa definitívne sa dohodli na novej českej
ústave 10. decembra 1992 v Lánoch.291
„Na nový rok 1993 sa na mape Európy objavili dva nové samostatné štáty: Česká
a Slovenská republika.“292 Po rozdelení sa vzťahy oboch krajín dostali do novej roviny –
pokračovali

nevládne

a neoficiálne

kontakty,

pokračovala

spolupráca

inštitúcií

a jednotlivcov a objavili sa aj oficiálne vzťahy medzi krajinami ako subjekty
medzinárodného práva.293 Novú kapitolu vo vzťahoch krajín otvoril vstup oboch republík
do Európskej únie v roku 2004 a vstup do schengenského priestoru v roku 2007. „Obe
republiky majú v súčasnosti skutočne vynikajúce a bezproblémové vzájomné vzťahy
a zároveň došlo k opätovnému zblíženiu Čechov a Slovákov, ktorí už medzi sebou nevidia
fyzickú hranicu a necítia sa tak byť v druhej republike v cudzine.“294
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ
Po definovaní základných žurnalistických teoretických východísk a načrtnutí
histórie Československa prechádzame k analytickej časti práce. Vykonáme kvantitatívnu a
kvalitatívnu obsahovú analýzu, aby sme naplnili cieľ práce a zistili, aký bol mediálny
obraz 100. výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch v skúmanom období.
V nasledujúcich podkapitolách sa venujeme popisu výsledkov našej analýzy.

3.1 Kvantitatívna obsahová analýza
Pri kvantitatívnej obsahovej analýze zisťujeme frekvenciu novinárskych prejavov,
ktoré sa týkajú 100. výročia vzniku Československa, ktoré vyšli v českých denníkoch
Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk v období od 14. októbra do 11.
novembra 2018 a slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období od 16.
októbra do 13. novembra 2018. Pri analýze sa zameriavame aj na pomer spravodajstva
a publicistiky, na žurnalistické žánre a na zaradenie do rubrík.
Je nutné uviesť, že v našej analýze pracujeme s regionálnou verziou českého
denníka Mladá fronta DNES pre Prahu a rovnako s pražským vydaním denníka Blesk.
Výročie vzniku Československa je celoštátna téma, takže predpokladáme, že bude mať
výrazné zastúpenie vo všetkých mutáciách. V prípade slovenských denníkov SME a Nový
Čas pracujeme s regionálnym vydaním denníkov pre Bratislavu.
V českých denníkoch sme našli celkovo 101 novinárskych prejavov, ktoré sa týkali
stého výročia vzniku Československa, v slovenských denníkoch sme ich našli spolu 58.
Náš výberový súbor pre túto analýzu celkovo tvorí 159 novinárskych prejavov. Pre
potvrdenie exaktnosti prikladáme do príloh kompletný bibliografický zoznam skúmaných
novinárskych prejavov.295
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Graf č. 1: Celkový počet novinárskych prejavov o výročí Československa v
českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk (14.10.2018 –
11.11.2018) a slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas (16.10.2018 – 13.11.2018)
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3.1.1 Mladá fronta DNES
V skúmanom období vyšlo celkovo 24 čísiel českého denníka Mladá fronta DNES,
ktorý vychádza od pondelka do soboty. Týchto 24 čísiel tvorí našu výskumnú vzorku,
v ktorej sme našli 49 novinárskych prejavov, ktoré sa týkali vzniku Československa a jeho
stého výročia. Okrem toho s denníkom vyšli dve špeciálne prílohy, ktoré sa týkali výročia
vzniku Československa. Jedna bola špeciálnym magazínom o Pražskom hrade, ktorá vyšla
vo štvrtok 25.10.2018. Novinárske prejavy z tejto prílohy nezaraďujeme do analýzy,
pretože vyšli v samostatnom časopise a nespĺňali podmienky, aby sme ich zahrnuli do
našej skúmanej vzorky. Druhou prílohou je Víkend, ktorý vyšiel v sobotu 27.10.2018 a bol
zameraný na 100. výročie vzniku Československa. Novinárske prejavy z tejto prílohy,
ktorých bolo spolu 11, do skúmanej vzorky zaraďujeme, pretože príloha bola priamou
súčasťou denníka a všetky príspevky sa týkali našej témy. Mladá fronta DNES od 16.
októbra do 26. októbra vydávala jedenásťdielny seriál 100 let republiky s podtitulom Co
dalo Československo světu. Seriál pre denník pripravil Historický ústav Akademie věd
České republiky a jeho editorom bol Jan Slavíček.296
Graf znázorňuje, aká bola frekvencia novinárskych prejavov, ktoré vyšli
296
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v skúmanom období.
Graf č. 2: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku Mladá
fronta DNES
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Najviac novinárskych prejavov vyšlo deň pred výročím 27. októbra – až 17
a potom deň po výročí 29. októbra – šesť príspevkov. Od 31. októbra začala frekvencia
novinárskych prejavov prudko klesať a do konca skúmaného obdobia vyšli iba tri
novinárske prejavy. Graf číslo 3 znázorňuje pomer spravodajstva a publicistiky.
Graf č. 3: Pomer spravodajstva a publicistiky v denníku Mladá fronta DNES
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V denníku Mladá fronta DNES sme v skúmanom období našli 12 spravodajských
novinárskych prejavov v ktorých bolo spomenuté Československo a 100. výročie jeho
vzniku. Najviac ich vyšlo od 26. októbra a 27. októbra, kedy informovali o pripravovanom
programe osláv a potom 29. októbra, kedy informovali o tom, ako oslavy prebiehali. Vtedy
vyšlo päť spravodajských novinárskych prejavov a je to deň s najvyššou frekvenciou
spravodajských príspevkov. Všetky spravodajské novinárske prejavy v denníku Mladá
fronta DNES boli rozšírené správy.
Graf č. 4: Spravodajstvo v denníku Mladá fronta DNES
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V denníku Mladá fronta DNES sme v skúmanom období našli 37 publicistických
novinárskych prejavov. V Mladej fronte DNES mala v skúmanom období zastúpenie ako
emocionálna rovina publicistiky, tak aj racionálna. Žánre v publicistike boli rozmanitejšie,
ako vo spravodajstve. Najviac zastúpeným žurnalistickým žánrom bola reportáž, ktorá
patrí k publicistike emocionálneho typu a tvorilo ju až 25 príspevkov. Z publicistiky
racionálneho typu sa vyskytli tri publicistické rozhovory, štyri komentáre, dva ohlasy –
zástupcovia epištolárnej publicistiky, jedna karikatúra a jeden úvodník.
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Graf č. 5: Publicistika v denníku Mladá fronta DNES
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Najväčšie zastúpenie článkov mali rubriky Z domova a Seriál – obe po 11 článkov,
sedem článkov vyšlo v rubrike Názory, šesť v regionálnej rubrike Praha, dva v rubrike
Rozhovor, jednému článku patrila titulná strana a 11 príspevkov vyšlo v prílohe Víkend.
Ak by sme sa zamerali iba na titulnú stranu, v denníku Mladá fronta DNES v skúmanom
období vyšli štyri články na titulnej strane, z toho tri pokračovali vnútri vydania a jeden
bol samostatný. Denník na titulnú stranu umiestňoval odkaz na seriál 100 let republiky
a upozorňoval na špeciálne prílohy, ktoré k nemu vychádzali.

3.1.2 Hospodářské noviny
V českom denníku Hospodářské noviny sme v skúmanom období našli celkovo 15
novinárskych prejavov, ktoré sa týkali 100. výročia vzniku Československa. Výskumnú
vzorku tvorilo 20 vydaní denníka, ktorý vychádza od pondelka do piatku. Hospodářské
noviny tak tvoria najmenší súbor zo všetkých skúmaných denníkov. Navyše vyšli dve
špecializované prílohy, ktoré sa týkali Československa. V stredu 23.10.2018 vyšiel
samostatný magazín 100 rokov československých značiek. Túto prílohu do analýzy
nezaraďujeme, pretože vyšla v samostatnom časopise a hoci vyšla pri príležitosti 100.
výročia vzniku Československa, nezaoberá sa všeobecnou československou históriou, ani
nereferuje o oslavách. Druhá špeciálna príloha vyšla v piatok 26.10.2018 v podobe
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obvyklého magazínu Ego!.297 Novinárske prejavy s tejto prílohy sme zaradili do analýzy.
Aj keď išlo o samostatný magazín, články sa explicitne týkali výročia vzniku
Československa. Hospodářské noviny pri príležitosti okrúhleho jubilea nepublikovali
špeciálny seriál. Graf ukazuje frekvenciu, v akej v denníku novinárske prejavy vychádzali.
Graf č. 6: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku
Hospodářské noviny
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Najviac príspevkov o výročí vzniku Československa vyšlo v Hospodářských
novinách v piatok 26. októbra – dva dni pred výročím. Vyšlo až sedem novinárskych
prejavov, medzi ktoré sme zaradili aj štyri z magazínovej prílohy Ego!. Až v dvanástich
vydaniach denníka, ktoré sme skúmali, nebola ani zmienka o výročí vzniku
Československa. Graf číslo 7 znázorňuje, aký bol v denníku pomer spravodajstva
a publicistiky.
Graf č. 7: Pomer spravodajstva a publicistiky v denníku Hospodářské noviny
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V denníku Hospodářské noviny sme v skúmanom období našli iba jeden
spravodajský príspevok. Ten vyšiel deň po výročí – 29. októbra a opisuje, ako vyzerali
v Prahe oslavy a prináša prehľad vyznamenaných osobností.298
Publicistických príspevkov bolo v Hospodářských novinách 14. Zastúpenie mala aj
publicistika emocionálneho typu – štyri reportáže a dva publicistické rozhovory
a publicistika racionálneho typu – päť komentárov a tri eseje. Zo všetkých žánrov
v Hospodářských novinách dominoval komentár.
Graf č. 8: Publicistika v denníku Hospodářské noviny
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Zdroj: vlastné spracovanie
Najviac príspevkov v skúmanom období v Hospodářských novinách vyšlo
v rubrike Názory – päť článkov, dva vyšli v rubrike Autorská strana, jedného zástupcu
mali rubriky Panorama, Události, jeden článok vyšiel vo víkendovom vydaní v rubrike
Osobnost a štyri v magazíne Ego!. Denník Hospodářské noviny umiestnil na titulnú stranu
výročie vzniku Československa iba raz a to deň po výročí – v pondelok 29. októbra, keď
tam vyšiel úvod spravodajského príspevku, ktorý pokračoval vo vnútri, spolu s fotografiou
českého prezidenta Miloša Zemana a slovenského prezidenta Andreja Kisku z vojenskej
prehliadky v Prahe.
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3.1.3 Blesk
V skúmanom období vyšlo 29 vydaní českého denníka Blesk, ktorý vychádza od
pondelka do soboty, no do skúmanej vzorky sme zaradili aj jeho nedeľnú verziu Nedělní
Blesk, ktorý vo skúmanej vzorke tvorí päť položiek. Blesk predstavuje najväčší súbor zo
skúmaných denníkov. Dokopy sme v denníku Blesk našli 37 príspevkov, ktoré súviseli
s výročím vzniku Československa. Denník Blesk nevydával žiadny seriál k výročiu vzniku
Československa, no 28. októbra 2018 v nedeľnom vydaní vyšiel špeciál s podtitulom
Návrat do minulosti.299
Frekvencia novinárskych prejavov v denníku Blesk od 25. októbra postupne
narastala a dostala sa na vrchol v deň výročia 28. októbra 2018 v nedeľnej verzii, v ktorej
vyšlo až 13 príspevkov. Frekvencia potom postupne klesala a po 31. októbri novinárske
prejavy prestali vychádzať, v novembri vyšiel už iba jeden. Graf číslo 9 znázorňuje
frekvenciu novinárskych prejavov v denníku Blesk.
Graf č. 9: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku Blesk
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Zdroj: vlastné spracovanie
V denníku Blesk sme sa zo všetkých skúmaných denníkov stretli najvýraznejšie
s prelínaním žurnalistických žánrov, ktoré viedlo k vzniku hybridných žánrov. Objavilo sa
šesť novinárskych prejavov, ktoré sme nezaradili ani k spravodajstvu, ani k publicistike,
pretože tieto príspevky disponovali vlastnosťami viacerých žánrov. Pomer spravodajstva
a publicistiky v denníku znázorňuje graf číslo 10.
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Graf č. 10: Pomer spravodajstva a publicistiky v denníku Blesk
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Zdroj: vlastné spracovanie
Našli sme 13 spravodajských príspevkov. Na rozdiel od iných skúmaných periodík
sa v denníku Blesk objavil aj odlišný žáner ako rozšírená správa, ktorú predstavovalo
sedem položiek, okrem toho tam boli dve úradné správy a štyri krátke správy.
Graf č. 11: Spravodajstvo v denníku Blesk
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Zdroj: vlastné spracovanie
V denníku Blesk sa objavilo 18 publicistických príspevkov. Publicistika
emocionálneho typu mala zastúpenie v podobe dvanástich reportáží a z publicistiky
racionálneho typu vyšlo päť publicistických interview a jeden zástupca epištolárnej
žurnalistiky – anketa.
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Graf č. 12: Publicistika v denníku Blesk

Publicistika v denníku Blesk
14
12
10
8
6
4
2
0
11.nov

9.nov

7.nov

5.nov

3.nov

1.nov

30.okt

28.okt

26.okt

24.okt

22.okt

20.okt

18.okt

16.okt

14.okt

Novinárske prejavy

Zdroj: vlastné spracovanie
Najviac, až 22 príspevkov, v denníku Blesk vyšlo v mimoriadnej rubrike 100 let
republiky. Štyri články patrili do rubriky Praha, tri do rubriky Společnost, tri do rubriky
Aktuality, dva boli v rubrike Politika, jeden v rubrike Téma a jeden v nedeľnom vydaní bol
zaradený do rubriky Na cestách. Na titulnej strane sa v denníku Blesk objavilo výročie
Československa šesťkrát. Vo všetkých prípadoch išlo o veľký titulok s fotografiami
a odkazom na text, ktorý sa nachádzal vo vnútri vydania.

3.1.4 Pravda
V skúmanom období vyšlo celkovo 23 čísiel slovenského denníka Pravda, ktorý
vychádza od pondelka do soboty. Celkovo sme v tomto období našli 21 novinárskych
prejavov, v ktorých bolo spomenuté sté výročie vzniku Československa. S denníkom
Pravda vyšla v sobotu 27. októbra 2018 špeciálna príloha 100. výročie vzniku
Československa, z ktorej príspevky zaraďujeme do analýzy. Denník Pravda v skúmanom
období publikoval seriál pri príležitosti stého výročia Poklady strieborného plátna, ktorý
bol zameraný na československú kinematografiu. Novinárske prejavy z tohto seriálu sme
nezaradili do skúmanej vzorky, pretože sa explicitne netýkali výročia vzniku
Československa. Graf číslo 13 ukazuje frekvenciu, v akej v denníku novinárske prejavy
vychádzali.
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Graf č. 13: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku Pravda
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Zdroj: vlastné spracovanie
Graficky sme znázornili aj pomer spravodajstva a publicistiky v denníku Pravda.
Graf č. 14: Pomer spravodajstva a publicistiky v denníku Pravda

Pomer spravodajstva o publicistiky v denníku
Pravda

19%
81%

Spravodajstvo
Publicistika
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V denníku Pravda sme v skúmanom období našli štyri spravodajské príspevky,
ktoré týkajú výročia vzniku Československa. Išlo o rozšírené správy, ktoré informovali
o oslavách okrúhleho jubilea v Česku aj na Slovensku.
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Graf č. 15: Spravodajstvo v denníku Pravda
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Zdroj: vlastné spracovanie
Publicistika v denníku Pravda mala rozmanité zastúpenie. V emocionálnej rovine
sa objavilo sedem reportáží a dve eseje a v racionálnej rovine štyri komentáre, jeden
publicistický rozhovor a tri karikatúry. Tie sme zaradili k publicistike racionálneho typu,
pretože bývajú umiestnené na strane komentárov a majú hodnotiaci charakter. Primárnou
funkciou karikatúry nie je zabaviť, ale skôr poukázať na nedostatky, kritizovať a útočiť a je
viazaná na jav, o ktorom sa predpokladá, že je čitateľ už informovaný. 300 Najviac
zastúpeným žánrom v denníku Pravda bola reportáž – sedem príspevkov, ktoré pri
príležitosti výročia vzniku Československa mapovali históriu.
Graf č. 16: Publicistika v denníku Pravda
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Zdroj: vlastné spracovanie
Pri skúmaní zaradenia do rubrík v denníku Pravda sme zistili, že sedem článkov
vyšlo v rubrike Názory a sedem v špeciálnej prílohe 100. výročie vzniku Československa.
Tri články sa objavili v rubrike Slovensko, jeden článok v rubrike Svet a po jednom článku
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vo víkendových rubrikách Neznáma história, Osobnosť a Esej. Na titulnej strane v denníku
Pravda sa v skúmanom období objavilo výročie Československa iba raz – v stredu 31.
októbra. Išlo o fotografiu českého premiéra Andreja Babiša a slovenského premiéra Petra
Pellegriniho z osláv 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine. 301
Fotografia odkazovala na rozšírenú správu, ktorá bola umiestnená vo vnútri vydania.
Okrem toho denník Pravda na titulnej strane propagoval špeciálne prílohy, ktoré sa týkali
okrúhleho jubilea Československa.

3.1.5 SME
V skúmanom období vyšlo celkovo 23 čísel slovenského denníka SME, ktorý
vychádza od pondelka do soboty. V tomto období publikovali 28 novinárskych prejavov,
ktoré sa týkali výročia Československa. Vyšli aj dve špeciálne prílohy, ktoré boli súčasťou
denníka a keďže sa priamo týkali výročia Československa, novinárske prejavy z nich sme
zaradili do výberového súboru. Prvá príloha, ktorá vyšla v piatok 19. októbra, sa zaoberala
československými legionármi a druhá bola venovaná priamo stému výročiu vzniku
Československa a vyšla v piatok 26. októbra. Denník SME v skúmanom období vydával
seriál Spoločné storočie, ktoré pripravoval v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta
Štúra Slovenskej akadémie vied a týkal sa histórie a teórie českého a slovenského jazyka.
Novinárske prejavy z tohto seriálu sme okrem jedného do skúmanej vzorky nezaradili,
pretože sa netýkali výročia Československa. Graf číslo 17 znázorňuje, koľko novinárskych
prejavov vyšlo v skúmanom období.
Graf č. 17: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku SME
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Zdroj: vlastné spracovanie
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Najviac novinárskych prejavov vyšlo pred výročím v piatok 26. októbra v podobe
prílohy k výročiu Československa. V trinástich vydaniach nebola ani zmienka o výročí
Československa. Frekvencia príspevkov sa po výročí významne klesla.
V denníku SME nevyšiel ani jeden spravodajský príspevok, ktorý sa by týkal stého
výročia vzniku Československa. Denník vôbec neinformoval o plánovaní osláv, či už
v Česku, alebo na Slovensku a nereferoval ani o ich priebehu.
Publicistika v denníku SME mala v skúmanom období naopak silné zastúpenie –
28 príspevkov. Emocionálna rovina mala zastúpenie v podobe štrnástich komentárov
a šiestich esejí, racionálnu rovinu predstavovali tri publicistické rozhovory a päť
komentárov. Zo všetkých žánrov v denníku SME dominovala reportáž – 14 príspevkov.
V denníku SME vyšlo najviac príspevkov v prílohách – v prvej o československých
legionároch bolo 5 novinárskych prejavov, v druhej k výročiu Československa bolo 10
novinárskych prejavov. V denníku SME je publicistika rozdelená do viacerých rubrík.
V rubrike Autorská strana boli 4 príspevky, v rubrike Názory tri, v rubrike Publicistika
dva, v rubrike Fórum dva a po jednom príspevku v rubrikách Téma a Seriál. Na titulnej
strane v denníku SME sa objavilo výročie Československa raz, v pondelok 29. októbra
v podobe samostatnej fotografie slovenských vojakov z vojenskej prehliadky v Prahe,
ktorá však neodkazovala na žiadny článok.302

3.1.6 Nový Čas
V skúmanom období vyšlo 27 výtlačkov slovenského denníka Nový Čas, ktorý
vychádza od pondelka do soboty, no do skúmanej vzorky sme zaradili aj jeho nedeľnú
verziu Nový Čas NEDEĽA, ktorý tvorí štyri položky. Celkovo sa objavilo 9 novinárskych
prejavov, ktoré sa týkali stého výročia vzniku Československa. S denníkom nevyšla žiadna
špecializovaná príloha a nepublikovali ani špecializovaný seriál. Graf číslo 18 znázorňuje,
aká bola frekvencia novinárskych prejavov v skúmanom období.
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Graf č. 18: Frekvencia novinárskych prejavov o výročí Československa v denníku Nový Čas
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V Novom Čase vyšli v skúmanom období tri spravodajské príspevky a vo všetkých
prípadoch išlo o rozšírené správy. Dve vyšli v pondelok 29. októbra a jedna z ich
informovala o oslavách výročia v Česku. Tretia vyšla 31. októbra a informovala o oslavách
jubilea na Slovensku.
Graf č. 19: Spravodajstvo v denníku Nový Čas
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Zdroj: vlastné spracovanie
Publicistika emocionálneho typu mala zastúpenie vo forme štyroch reportáží a z
publicistiky racionálneho typu sa objavil jeden publicistický rozhovor, komentáre
absentovali. Jeden novinársky prejav sme žánrovo neklasifikovali, pretože disponoval
vlastnosťami viacerých žurnalistických žánrov. Išlo o rozsiahlu skladačku, alebo súhrn
vyjadrení domácich celebrít, ale aj osobností z politického života, ktoré sa vyjadrovali, čo
pre nich znamenalo Československo.303
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Graf č. 20: Publicistika v Nový Čas
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V denníku Nový Čas sa objavili po dvoch článkoch v rubrikách Téma dňa
a Politika a po jednom článku v rubrikách Bratislava, Slovensko, Výročie, História,
Umenie. Na titulnej strane sa výročie Československa objavilo dvakrát. Prvýkrát 28.
októbra v nedeľnom vydaní, ktoré bolo venované výročiu a obsahovalo veľký titulok,
fotografie a odkazy na články vo vnútri a druhýkrát v pondelok 29. októbra menší titulok
a fotografia odkazovali na rozšírenú správu vo vnútri, ktorá opisovala ako v Prahe
oslavovali výročie Československa.

3.2 Kvalitatívna obsahová analýza
Pri kvalitatívnej obsahovej analýze zisťujeme, akú konotáciu mali novinárske
prejavy, ktoré vyšli v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny
a Blesk v období od 14. októbra do 11. novembra 2018 a slovenských denníkoch Pravda,
SME a Nový Čas v období od 16. októbra do 13. novembra 2018. Našu vzorku tvorí 159
novinárskych prejavov. Určíme, či mali novinárske prejavy na základe ich obsahu
pozitívnu, negatívnu, ambivalentnú, alebo neutrálnu konotáciu, podľa toho, ktorá v texte
najvýraznejšie dominovala. Okrem toho sa zameriame na orientáciu článkov a rozlíšime,
aká bola konotácia tých, ktoré sa zaoberali históriou a tých, ktoré hovorili o oslavách
výročia. Okrem toho budeme analyzovať, aká bola konotácia novinárskych prejavov
o vybraných osobnostiach, ktoré sa v českých aj slovenských denníkoch objavovali
opakovane. Keď zistíme aká konotácia v jednotlivých denníkoch prevládala, získame
odpovede na výskumné otázky, potvrdíme respektíve vyvrátime stanovené hypotézy,
naplníme cieľ práve a zistíme, aký bol mediálny obraz 100. výročia Československa
v českých a slovenských denníkoch.
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3.2.1 Mladá fronta DNES
V denníku Mladá fronta DNES sme z celkového počtu 49 novinárskych prejavov
našli 17, ktoré mali pozitívnu konotáciu a hovorili o Československu, alebo o výročí
Československa a boli písané v pozitívnom duchu. Tie dominovali a desať z nich bolo
zameraných na históriu Československa a sedem bolo rozšírených správ, ktoré informovali
o oslavách výročia Československa. Napríklad v správe, ktorá vyšla v pondelok 29.
októbra, s titulkom „Republika slavila republiku“ 304 sa objavili kladné prvky ako
fotografia detí, ktoré radostne mávajú českou vlajkou a v perexe sa píše, že „sté výročie
založenia samostatného štátu chytilo sa srdce prekvapivé množstvo Čechov.“305 Podobne
aj správa s titulkom „Obhájili jste právo na stát“ je podložená fotografiami z osláv
výročia, na ktorých sú davy ľudí a vojaci s českými vlajkami. V texte krajine k výročiu
gratulujú najvýznamnejší svetoví štátnici a ich citáty obsahujú samé kladné slová.306
Z jedenásťdielneho seriálu 100 let republiky malo pozitívnu konotáciu 5
príspevkov, 5 malo ambivalentnú konotáciu a jeden neutrálnu. Pozitívne ladený bol
napríklad príspevok s titulkom „Czechoslovakia? Znám!“ 307 , ktorý vyzdvihoval, akú
dôležitú rolu hralo Československo ako súčasť východného bloku voči rozvojovým
krajinám.
Novinárske prejavy sa venovali aj konkrétnym osobnostiam. V Mladej fronte
DNES sme našli portréty s pozitívnymi konotáciami o Tomášovi Garrigue Masarykovi,
Edvardovi Benešovi, Tomášovi Baťovi, Ottovi Wichterlem a Charlotte Garrigue.
Sedem príspevkov malo negatívnu konotáciu a Československo nahliadalo skôr
kriticky. Štyri negatívne ladené príspevky hovorili o histórii Československa a tri boli
zamerané na oslavu výročia. Niekedy sa stretávame s prehnaným idealizovaním života
v prvej republike no rozhovor s lekárom s titulkom „Nepolykejte sliny, radili doktoři“
poukazuje na zaostalosť vtedajšieho zdravotníctva. Pred sto rokmi sa ľudia na našom
území dožívali oveľa menej ako dnes a lekári mali svojské liečebné metódy. Negatívne
ladená bola správa, v ktorej sa písalo o tom, že sa 28. októbra neuskutočnia študentské
oslavy na Albertove. „Študenti síce zhromaždenie ohlásili pražskému magistrátu a miesto
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si rezervovali, žiadny program ale nepripravujú.“308
Štyri z negatívne ladených článkov boli publicistické a ich autor vyjadroval svoj
názor. Reportér Ondřej Leinert vo svojom komentári kritizuje českého prezidenta Miloša
Zemana za to, komu sa rozhodol udeliť štátne vyznamenania. „Zeman zo štátnych
vyznamenaní udeľovaných pri príležitosti výročia republiky urobil večierok, na ktorom
osobnosti tejto krajiny rozdeľuje na svojich priateľov a nepriateľov.“309
Našli sme 16 príspevkov, ktorým sme priradili neutrálnu konotáciu, z ktorých 10
bolo historických reportáží, dva boli publicistické interview, štyri patrili k spravodajstvu.
Neutrálne ladená bola napríklad správa „Řády pro hrdiny“310, v ktorej boli vymenované
všetky osobnosti, ktoré boli vyznamenané. Správa iba informovala, nebola citovo
zafarbená.
Objavilo sa deväť príspevkov, ktoré mali ambivalentnú konotáciu a tie disponovali
pozitívnym a zároveň aj negatívnym opisom Československa, alebo jeho stého výročia.
Z nich bolo 6 historických reportáží, jeden komentár, jedna karikatúra a jedna rozšírená
správa. Napríklad článok „Stát zrozený z války“311 na jednu stranu vyzdvihuje, že prvá
Československá republika bola demokratickým štátom, no na druhú stranu upozorňuje na
jej problémy – predovšetkým na národnostnú otázku. Graf číslo 21 znázorňuje
percentuálny pomer konotácii.
Graf č. 21: Konotácie v denníku Mladá fronta DNES
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3.2.2 Hospodářské noviny
V denníku Hospodářské noviny sa v skúmanom období objavilo celkovo 15
príspevkov a z nich mali tri pozitívnu, štyri negatívnu, tri neutrálnu a päť ambivalentnú
konotáciu. Pozitívnu konotáciu sme priradili jednej eseji a dvom reportážam. Všetky
pozitívne ladené príspevky boli orientované na históriu Československa, z toho jeden bol
portrétom Antonína Švehlu, v ktorom autor píše, že „sto rokov od vzniku samostatného
štátu chýba v českej politike osobnosť takého formátu, akým bol Antonín Švehla.“312
Negatívnu konotáciu malo jedno publicistické interview a tri komentáre.
V Hospodářských novinách vyšlo v skúmanom období celkovo päť komentárov, z toho 3
mali negatívnu konotáciu. Jeden negatívny príspevok bol orientovaný na históriu, tri na
oslavy výročia. Napríklad komentátor Petr Honzejk priniesol ostrú kritiku na prezidenta
Miloša

Zeman

a

ním vyznamenané

osobnosti

označil

za

„zemanovskú zmes

najkvalitnejšieho zrna a obyčajnej buriny.“313
Neutrálnu konotáciu mala reportáž o ľuďoch, ktorí žili v prvej republike,
publicistické interview s americkým historikom, v ktorom sa vyjadril aj k okrúhlemu
jubileu Československa a rozšírená správa, ktorá bez citového zafarbenia informovala
o tom, ako vyzerali oslavy výročia v Prahe. Hoci správa obsahuje fotografie vojakov a ľudí
držiacich české vlajky, no na rozdiel od fotografii v denníku Mladá fronta DNES nemajú
radostné výrazy tváre.
Ambivalentnú konotáciu mali tri príspevky, ktoré boli orientované na históriu
a dva, ktoré hovorili o oslavách. Napríklad v eseji autor Edvarda Beneša na jednej strane
chváli a označuje ho za kľúčovú osobnosť, ktorá sa zaslúžila o vznik Československa, no
na druhej strane uvádza kritiku, „že Beneš z Československa urobil vazala Francúzska
a zanedbal ďalšie možnosti, ktoré sa krajine ponúkali.“314
V Hospodářských novinách absentoval novinársky prejav venovaný Tomášovi
Garrigue Masarykovi, objavil sa príspevok o československých a českých podnikateľoch
s pozitívnou

konotáciou,

ambivalentný

príspevok

o Edvardovi

Benešovi,

portrét

o Antonínovi Švehlovi s pozitívnou konotáciou. Graf číslo 22 zobrazuje pomer konotácii
v denníku Hospodářské noviny.
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Graf č. 22: Konotácie v denníku Hospodářské noviny
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3.2.3 Blesk
V denníku Blesk vyšlo v skúmanom období celkovo 37 novinárskych prejavov,
z toho 11 malo pozitívnu konotáciu, osem negatívnu, 12 neutrálnu a šesť ambivalentnú
konotáciu. Z pozitívne ladených príspevkov bolo šesť o oslavách výročia a päť bolo
orientovaných na históriu Československa. Napríklad v špeciálnej prílohe 100 let republiky
sa objavil príspevok, ktorý opisuje život obyčajnej ženy, ktorá slúžila bohatým no napriek
tomu vyzdvihuje pozitíva, ktoré prvá republika priniesla. Hlavná fotografia zobrazuje
prvorepublikových ľudí, ako oddychujú na Rašínovom nábreží čítajúc dennú tlač.315 Už
týždeň pred výročím, v nedeľu 21. októbra vyšla v Blesku rozšírená správa, ktorá
v pozitívnom duchu informovala o tom, aký bude program osláv okrúhleho výročia vzniku
Československa. Autor v správe použil citovo zafarbené slová, napríklad „nabitý program
osláv“, „veľkolepá show“, „najvýznamnejšia osobnosť“.316
Negatívnu konotáciu malo sedem príspevkov, ktoré referovali o oslavách výročia
a jeden bol orientovaný na históriu, no išlo o publicistické interview s bývalým českým
prezidentom Václavov Klausom, ktorý dostával otázky v súvislosti s Masarykom a prvou
republikou a viackrát odpovedal negatívne. Na adresu Masaryka povedal, že hoci je
významnou osobnosťou, „tá adorácia, to splošťovanie, kedy z neho robíme adorovaného
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tatíčka, ktorý sedí na koni, to by vyžadovalo vážnu diskusiu.“317 Negatívne príspevky,
ktoré sa týkali osláv výročia, referovali predovšetkým o štátnych vyznamenaniach, ktoré
udeľoval český prezident Miloš Zeman.

V týchto príspevkov sa objavovali aj prvky

typické pre bulvár, ktorými sú veľké výrazné titulky, expresívne výrazy a dôraz na
informáciu v titulku, alebo v perexe, ktorú čitateľ nájde až na konci článku: „Pre
závistlivcov mal ale Miloš Zeman drsný odkaz.“318 V poslednom odseku je uvedené, že sa
nemáme nechať znechutiť „závistlivými trpaslíkmi“319.
Príspevky s neutrálnou konotáciou v denníku Blesk dominovali a presne polovica
bola orientovaná na históriu a polovica opisovala oslavy výročia. Napríklad neutrálnu
konotáciu mali tri krátke správy, ktoré informovali bez citového zafarbenia o udalostiach,
v súvislosti s oslavami výročia. Príspevok, ktorému sme priradili neutrálnu konotáciu, s
titulkom „Život v Česku před 100 lety a dnes“ 320 nemal jednoznačne negatívne ani
pozitívne prvky, informácie v texte boli podložené faktami a tabuľkami.
Ambivalentnú konotáciu malo päť príspevkov, ktoré referovali o oslavách a jeden,
ktorý bol zameraný na históriu. Išlo o publicistické interview majstrom sveta Európy
v basketbale Ivanom Mrázkom, ktorý opisuje radostné, ale aj problematické chvíle svojej
kariéry. Príspevku s titulkom „Hříšný tanec v choreografii prezidenta Zemana“, sme
priradili ambivalentnú konotáciu. Módna stylistka hodnotí, ako sa osobnosti obliekli na
udeľovanie štátnych vyznamenaní.
V denníku Blesk absentovali novinárske prejavy o osobnostiach Československa,
akými sú Tomáš Garrigue Masaryk, či Edvard Beneš, no objavili sa reportáže o módnej
návrhárke Hane Podolskej a o autorovi českej vlajky Jaroslavovi Kursovi. Graf číslo 23
znázorňuje, aký bol pomer konotácii v denníku Blesk.
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Graf č. 23: Konotácie v denníku Blesk
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3.2.4 Pravda
V denníku Pravda v skúmanom období vyšlo celkovo 21 novinárskych prejavov,
ktoré sa týkali výročia vzniku Československa, z toho šesť malo pozitívnu konotáciu, šesť
negatívnu, päť neutrálnu a štyri ambivalentnú konotáciu. Graf číslo 24 znázorňuje pomer
konotácii v denníku Pravda.
Graf č. 24: Konotácie v denníku Pravda
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Z pozitívne ladených príspevkov boli štyri zamerané na históriu Československa
a iba jeden hovoril o oslavách výročia Československa. Pozitívne ladená rozšírená správa
uvádza, že „pozornosť celého Slovenska sa včera obrátila do Martina. Práve ten sa stal
centrom celoštátnej oslavy 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa.“321 Text
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dopĺňajú výroky slovenských a českých politických predstaviteľov. Príspevky s pozitívnou
konotáciou boli venované Matúšovi Dulovi, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
a slovenskému historikovi Mikulášovi Teichovi.
Tri novinárske prejavy s negatívnou konotáciou sa týkali histórie a tri referovali
o oslavách výročia Československa. Štyri negatívne ladené príspevky boli publicistické –
dve karikatúry a dva komentáre. Objavila sa však aj rozšírená správa s negatívnou
konotáciou a tá upozorňovala na konflikty na českej politickej scéne v kontexte blížiaceho
sa výročia vzniku Československa. Autor komentáru s negatívnou konotáciou kritizuje, že
Slováci oslavujú vznik Československa v inom dátume a iba jednorázovo: „Politici tak
môžu svoju domácu úlohu považovať za splnenú. Podľa ich logiky by sme si vznik
Československa mali pripomenúť znovu o 100 rokov.“322
Päť príspevkov malo neutrálnu konotáciu, z nich tri boli orientované na históriu
a dve boli o oslavách. Denník Pravda uverejnil dve rozšírené správy s neutrálnou
konotáciou. Obe vyšli v pondelok 29. októbra – jedna informovala o tom, ako vyzerali
oslavy výročia vzniku Československa v Prahe a druhá opisovala, ako sa bude oslavovať
storočnica v Martine. Neutrálnu konotáciu mala napríklad historická reportáž o zániku
Uhorska a vzniku Československa, ktorá bola založená na faktoch a bola napísaná bez
citového zafarbenia.
V denníku Pravda sa objavili aj štyri novinárske prejavy s ambivalentnou
konotáciou – dva komentáre, karikatúra a esej, všetky orientované na históriu
Československa. Ambivalentnú konotáciu má napríklad komentár s titulkom „Storočie
premien“ 323 , v ktorom autor opisuje, že Československo znamenalo pre Slovákov
historické vyslobodenie a záchranu, no zároveň „v našej spoločnosti je stále prítomný
mýtus, podľa ktorého sa Slováci rozdelením spoločného štátu s Čechmi oslobodili.“324

3.2.5 SME
V denníku SME sa v skúmanom období celkovo objavilo 28 novinárskych
prejavov, z toho 11 malo pozitívnu konotáciu, päť malo negatívnu konotáciu, sedem malo
neutrálnu konotáciu a päť ambivalentnú konotáciu. Graf číslo 25 znázorňuje pomer
konotácii v denníku SME.
322
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Graf č. 25: Konotácie v denníku SME
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Novinárske prejavy s pozitívnou konotáciou v denníku SME dominovali, všetkých
11 bolo orientovaných na históriu, absentovali príspevky, ktoré by referovali o oslavách.
Sedem pozitívne ladených príspevkov boli reportáže, dve publicistické interview, esej
a komentár. Pozitívnu konotáciu mali príspevky o slovenských legionároch, tri o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, jeden o Tomášovi Garrigue Masarykovi. V denníku SME vyšiel
napríklad rozhovor s Annou Šestákovou, ktorá sa narodila ešte pred vznikom
Československa v roku 1918. Na prvú republiku má dobré spomienky: „Bola to moja
vlasť, mala som ju rada. Československú republiku som považovala za slušný štát.“325
Denník SME publikoval esej dvoch slovenských politológov, ktorí píšu, že
„Československo ako spoločný štát Slovákov a Čechov reprezentuje tie isté ideály ako
súčasná Slovenská republika. Demokratický pluralizmus, snaha o sociálne spravodlivú
spoločnosť či úplná sloboda kultúrnej tvorby – to všetko sme oblúkom zdedili po 1.
ČSR.“326
Negatívnu konotáciu malo päť príspevkov, ktoré vyšli v skúmanom období
v denníku SME, z toho štyri sa týkali histórie Československa a jedna hovorila o oslavách.
Keďže v denníku SME nevyšli v skúmanom období žiadne spravodajské príspevky, všetky
boli publicistické. Najviac vyčnieval komentár, ktorý ostro kritizoval oslavy výročia:
„Azda ešte hnusnejšie než medailová politika Zemana vyznieva pokrytectvo slovenskej
politickej triedy. Dá sa povedať aj tak, že kompromis, čiže jednorazová celebrácia
deklarácie z Martina, je nacionálna zadubenosť a natvrdo demonštrácia, že aké cudzie sú
325
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tejto politickej elite príslušenstvá ako vznešenosť, veľkorysosť a odstup.“327
V denníku SME vyšlo sedem novinárskych prejavov s neutrálnou konotáciou,
z toho šesť bolo orientovaných na históriu Československa, jeden bol zameraný skôr na
československé vzťahy, no tiež mal blízko k histórii. Päť príspevkov predstavovalo
reportáže o histórii, jedna esej a jedno publicistické interview. Napríklad esej o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi mala neutrálnu konotáciu, pretože bez citového zafarbenia opisuje
jeho život a hlavnou myšlienkou je, že „mal osud, v ktorom za každým vyriešeným
rébusom nájdete ďalší rébus.“328
Objavilo sa päť príspevkov s ambivalentnou konotáciou a všetky sa týkali histórie
Československa. Napríklad komentátor Peter Schutz na jednej strane kladne hodnotí, že
„spoločný jazykový priestor násobený vymoženosťami doby vracia Československo do
prítomnosti, akoby sa stých narodenín bývalý štát riadne dožil,“329 no na druhej strane
píše, že „demokracia v oboch republikách má citeľné problémy. A nezdá sa ani pevnejšia,
než bola za Masaryka.“330

3.1.6 Nový Čas
V denníku Nový Čas vyšlo v skúmanom období celkovo 9 príspevkov, z toho 6
malo pozitívnu konotáciu, 2 mali neutrálnu a jeden ambivalentnú. Príspevky s negatívnou
konotáciou absentovali. Graf číslo 26 znázorňuje pomer konotácii v denníku Nový Čas.
Graf č. 26: Konotácie v denníku Nový Čas
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V Novom Čase výrazne dominovali novinárske prejavy s pozitívnou konotáciou,
z toho 4 boli zamerané na históriu Československa a 2 informovali o oslavách okrúhleho
jubilea. Pozitívnu konotácia mala napríklad aj rozšírená správa, ktorá informovala o tom,
ako vyzerali oslavy stého výročia Československa v Prahe. Autori používali pozitívne
hodnotiace slová ako „najmodernejšia vojenská technika“, „vo veľkom štýle“, „zlatý
klinec programu“, či „výnimočná vojenská prehliadka“.331 Správa bola navyše podložená
fotografiami ohňostroja, vysvietenej budovy Národného múzea v Prahe, vojakov
a slovenského premiéra Petra Pellegriniho s českým premiérom Andrejom Babišom, ako
kladú vence na pražskom Vítkove.
Objavili sa dva články s neutrálnou konotáciou a oba sa týkali histórie
Československa. Jedným z nich bolo publicistické interview s historikom Pavlom
Dvořákom, ktorý konštatuje, že bez čechoslovakizmu by Československo nevniklo:
„Slovákov bolo v tom čase iba okolo milióna, pre Maďarov neznamenali nič. Ale ako
súčasť budúceho Československa mali diplomaciu aj vojenskú silu v podobe légii. Česi
mohli stavať na svojom bývalom kráľovstve, ale kto by rešpektoval Slovákov? Mohli by tak
akurát prosiť o milosť a skončili by buď v Maďarsku, alebo možno aj ako súčasť
Ruska.“332
V denníku Nový Čas sme našli jeden novinársky prejav s ambivalentnou
konotáciou a bola to rozšírená správa, ktorá skúmala, kedy sa nám žilo najlepšie. Podľa
analytikov došlo po vzniku Československa k prudkému rastu ekonomiky, ktorý vyvrcholil
v roku 1929, no potom nastal pokles životnej úrovne a do roku 1935 sa ekonomika
prepadla asi o pätinu. „Vďaka demokratizácii a následným reformám došlo po roku 2000
k prudkému rastu českej a v ešte väčšej miera aj slovenskej ekonomiky.“333
V Novom Čase ako súčasť článku s neutrálnou konotáciou vyšli profily Tomáša
Garrigue Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štafánika, pozitívnu konotáciu
mal príspevok o maliarovi Alfonsovi Muchovi, ktorý navrhol prvé československé známky
a bankovky a tiež pozitívnu konotáciu sme priradili aj novinárskemu prejavu o praneteri
Milana Rastislava Štefánika.
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4 VÝSLEDKY ANALÝZY
Primárnym cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aký bol mediálny obraz stého
výročia Československa v slovenských a českých denníkoch. Základnú výskumnú vzorku
tvorili novinárske prejavy, ktoré vyšli v nami stanovenom skúmanom období vo vybraných
denníkoch. Ako výskumné metódy sme si zvolili kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú
analýzu. V nasledujúcej kapitole odpovieme na stanovené výskumné otázky a preveríme
správnosť hypotéz. Výsledky analýzy následne zhrnieme a interpretujeme.

4.1 Odpovede na výskumné otázky
V úvode práce sme si stanovili výskumnú otázku, ktorá znela: Ako bolo
zobrazované Československo a 100. výročie vzniku Československa vo vybraných českých
a slovenských denníkoch?
Táto hlavná výskumná otázka bola rozdelená na ďalšie podotázky, na ktoré
odpovieme a z nich odvodíme odpoveď na hlavnú výskumnú otázku.
1. V ktorom denníku sa najčastejšie vyskytovali novinárske prejavy o 100. výročí
vzniku Československa?
Po realizovaní kvantitatívnej obsahovej analýzy sme zistili, že o stom výročí
vzniku Československa najčastejšie písal český denník Mladá fronta DNES, v ktorom
vyšlo v skúmanom období 49 novinárskych prejavov o Československu. Dokazuje to aj
tabuľka v prílohe, v ktorej sme znázornili, koľko článkov vyšlo v jednotlivých denníkoch
na celkový počet vydaní.334
2. Ako boli novinárske prejavy o Československu a o 100. výročí vzniku
Československa spracovávané najčastejšie?
V skúmaných denníkoch vyšlo najviac novinárskych prejavov, ktoré boli
orientované na históriu Československa. Tých bolo 106. Príspevkov, ktoré hovorili
o oslavách výročia vzniku Československa vyšlo celkovo 53. Najčastejšie boli témy
spájané s výročím vzniku Československa spracovávané ako reportáže. V skúmanom
období sme vo vybraných českých a slovenských denníkoch našli spolu 66 reportáží.
Druhým najviac zastúpeným žánrom bola rozšírená správa – 27 príspevkov a tretím
komentár, ktorý predstavoval 18 položiek zo skúmanej vzorky.
334
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3. Aký priestor bol v celoštátnych denníkoch venovaný Československu a 100. výročiu
vzniku Československa?
Vzhľadom na to, že skúmané periodiká majú odlišný formát, sme neanalyzovali,
aký celkový novinový priestor bol téme stého výročia venovaný, ale zamerali sme sa
celkový počet novinárskych prejavov, ktoré o výročí vzniku Československa referovali.
Celkovo sme v skúmaných denníkoch našli 159 novinárskych prejavov, ktoré relevantne
súviseli s Československom, alebo výročím jeho vzniku.
4. Akú konotáciu majú novinárske prejavy o Československu o 100. výročí vzniku
Československa?
Realizovali sme kvalitatívnu obsahovú analýzu a novinárskym prejavom, ktoré
tvorili našu výskumnú vzorku, sme priradili konotácie. Z celkového počtu novinárskych
prejavov dominovali tie, ktoré mali pozitívnu konotáciu – tých bolo 54. Druhou
najzastúpenejšou bola neutrálna konotácia, ktorú sme priradili štyridsiatimpiatim
novinárskym prejavom.
O stom výročí Československa najviac písal český denník Mladá fronta DNES.
Najčastejšie išlo o reportáže, ktoré referovali o histórii Československa pri príležitosti
výročia jeho vzniku. V skúmanom období vyšlo celkovo 159 príspevkov, ktoré sa týkali
výročia vzniku Československa a dominovali novinárske prejavy, ktoré mali pozitívnu
konotáciu.

4.2 Overenie správnosti hypotéz
V prvej kapitole sme si stanovili hypotézy a na základe obsahovej analýzy overíme
ich správnosť.
H1: V českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny
a slovenských denníkoch Pravda a SME sa bude vyskytovať viac novinárskych
prejavov o Československu, ako v bulvárnych denníkoch Blesk a Nový Čas, v českých
denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a slovenských denníkoch
Pravda a SME budú frekventovať analytické publicistické žánre a v bulvárnych
denníkoch Blesk a Nový Čas budú absentovať.
Potvrdila sa iba časť hypotézy. V slovenských denníkoch Pravda a SME sme našli
viac novinárskych prejavov, ako v bulvárnom denníku Nový Čas. V denníku SME ich
v skúmanom období vyšlo 28, v denníku Pravda 21 a v Novom Čase 9. Predpokladali sme,

80

že v českých denníkoch Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny bude viac
novinárskych prejavov, ako v denníku Blesk. To sa nepotvrdilo, pretože v denníku Mladá
fronta

DNES

sme

v skúmanom

období

našli

49

novinárskych

prejavov,

no

v Hospodářských novinách 15 a v denníku Blesk 37. Napriek tomu, že bol sviatok, denník
Blesk ako jediný z českých skúmaných denníkov vyšiel presne v nedeľu 28. októbra 2019
a bolo v ňom 13 novinárskych prejavov, ktoré sa týkali Československa. Navyše denník
Blesk v posledných rokoch rozšíril svoje spravodajské oddelenie a okrem bulvárnych tém
prináša už aj seriózne spravodajstvo.335 Na Slovensku 28. októbra štátny sviatok nebol
a vyšlo nedeľné vydanie denníka Nový Čas, v ktorom boli štyri novinárske prejavy, ktoré
sa týkali Československa.
Druhá časť hypotézy sa nepotvrdila úplne. Náš predpoklad, že v českých denníkoch
Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a slovenských denníkoch Pravda a SME budú
frekventovať analytické publicistické žánre, sa potvrdil. Navyše sme očakávali, že
v bulvárnych denníkoch Blesk a Nový Čas budú absentovať analytické publicistické žánre.
To sa nepotvrdilo, pretože v denníku Blesk sa objavilo 6 zástupcov analytických
publicistických žánrov a v denníku Nový Čas jeden. V denníku Blesk išlo o päť
publicistických interview a jednu anketu a v Novom Čase jedno publicistické interview.
Berieme do úvahy aj fakt, že v Blesku bolo 6 príspevkov a Novom Čase jeden, ktorých
žánre sme označili ako hybridné. Tieto príspevky mohli tiež disponovať prvkami
analytických publicistických žánrov.
H2: Novinárske prejavy o Československu v českých denníkoch budú mať
skôr pozitívnu konotáciu, novinárske prejavy v slovenských denníkoch budú mať
negatívnu konotáciu.
Táto hypotéza sa nepotvrdila. V českých denníkoch dokopy vyšlo 31 príspevkov
s pozitívnou konotáciou, no rovnako 31 bolo príspevkov s neutrálnou konotáciou.
V slovenských denníkoch dominovali príspevky s pozitívnou konotáciou – bolo ich 23. Aj
keď mali zastúpenie novinárske prejavy so všetkými konotáciami, nemôžeme konštatovať,
že by rozdiely boli výrazné.
H3: Predpokladáme, že v celoštátnych denníkoch Hospodářské noviny, Mladá
fronta DNES, Pravda a SME, ktoré majú podobné obsahové zameranie, nebudú
výrazné rozdiely v počte novinárskych prejavov, alebo v témach, ktoré súvisia
335
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s Československom, alebo 100. výročím jeho vzniku.
Tretia hypotéza sa nepotvrdila. Predpokladali sme, že české denníky Mladá fronta
DNES a Hospodářské noviny a slovenské denníky Pravda a SME budú v rovnakej miere
informovať o výročí vzniku Československa. V Mladej fronte DNES v skúmanom období
vyšlo 49 novinárskych prejavov, v Hospodářských novinách 15. Berieme do úvahy fakt, že
Hospodářské noviny nevychádzajú v sobotu a skúmaná vzorka obsahovala o štyri vydania
menej, ako Mladá fronta DNES. Tabuľka v prílohe zobrazuje, koľko novinárskych
prejavov vyšlo v denníkoch na celkový počet vydaní.336 V Hospodářských novinách vyšlo
menej novinárskych prejavov o výročí Československa ako sme očakávali. To neznamená,
že denník nepovažoval túto tému za dôležitú. Interpretujeme to tak, že hoci ide
o celoštátny denník, ktorý prináša aj všeobecné spravodajstvo a komentáre, veľká jeho
časť je venovaná ekonomickým a biznisovým informáciám, finančným trhom a servisu pre
podnikateľov.337 Téma Československa do ekonomického zamerania celkom nezapadá, no
redaktori sa aj napriek tomu snažili prinášať príspevky, v ktorých používali ekonomické
prvky v kontexte výročia vzniku Československa. Napríklad publikovali novinársky
prejav, ktorý predstavil významných československých a českých podnikateľov: „Krajina
je od začiatku spojená so silnou strojárenskou tradíciou. Moderné riadenia Tomáša Baťu
prevzali aj iní. Pre budúcnosť je potom dôležité, aby sa k strojárenstvu pridali aj ďalšie
odbory.“338 Navyše denník pri príležitosti výročia vydal aj špeciálny samostatný magazín
100 rokov československých značiek.
Keď denník Mladá fronta DNES referoval o oslavách výročia vzniku
Československa, všimli sme si, že používal častejšie, ako ostatné denníky, fotografie
českého premiéra Andreja Babiša. K rozšírenej správe, ktorá informovala o vojenskej
prehliadke v Prahe, pridali fotografiu usmiateho Andreja Babiša, ktorý si podáva ruku
s americkým ministrom obrany Jamesom Mattisom.339 Na ďalšej strane vyšla rozšírená
správa, ktorá sumarizuje gratulácie svetových štátnikov k výročiu Československa
s fotografiou, na ktorej je Andrej Babiš s francúzskym prezidentom Emmanuelom
Macronom. Príspevky v Hospodářských novinách neobsahovali ani jednu fotografiu
Andreja Babiša. V správe, ktorá informovala o pražských oslavách zvolili fotografiu
prezidenta Miloša Zemana. Denník Blesk publikoval fotografiu Andreja Babiša
336
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s manželkou v príspevku, ktorý hodnotil, ako sa osobnosti obliekli pri príležitosti
udeľovania štátnych vyznamenaní. To, že denník Mladá fronta DNES v spomínaných
prípadoch volil fotografie s Andrejom Babišom, môže byť zdôvodnené tým, že český
premiér Mladú frontu DNES vlastní. Prieskum, ktorý robila spoločnosť Median ukázal, že
spoločnosť si myslí, že Andrej Babiš zasahuje do obsahu médií, ktoré vlastní.340
V denníku Blesk sme pozorovali rozdielny spôsob informovania, ako v ostatných
českých denníkoch. Vo väčšej miere referoval o oslavách výročia a príspevky boli často
spojené s osobnosťami českého šoubiznisu, ktorým boli udelené štátne vyznamenania.
V ostatných českých denníkoch sa tento aspekt neobjavil, čo však nie je prekvapivé, keďže
denník Blesk je bulvárny a tento druh správ je preňho typický. V denníku Nový Čas
v skúmanom období vyšlo oveľa menej článkov, ako v denníku Blesk. Novinárske prejavy
v Novom Čase disponovali prvkami, ktoré sú charakteristické pre bulvár, aj keď v menšej
miere. Absentovali príspevky, ktoré by v súvislosti s oslavami referovali o osobnostiach, či
už českého, alebo slovenského šoubiznisu. Štátne vyznamenania sa na Slovensku udeľujú
v inom termíne, pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky 1. januára. Skúmané
slovenské denníky neinformovali o udeľovaní štátnych vyznamenaní v Českej republike,
okrem kritizujúceho komentára v denníku SME: „Ani plejáda hodnotných podujatí najmä
v Prahe, vzdávajúcich hold bývalému štátu, nedokázala prehlušiť vysoko škandalóznu zmes
osobností, ktorú vyznamenal Zeman k stému jubileu.“341
Medzi slovenskými denníkmi Pravda a SME bol rozdiel menej výrazný. V Pravde
sme v skúmanom období našli 21 novinárskych prejavov a v denníku SME 28. Výrazné
rozdiely v témach sme v týchto novinách nepozorovali. Najväčší rozdiel, ktorý sme
pozorovali medzi slovenskými denníkmi bola absencia spravodajstva v denníku SME.
Denník Pravda informoval o oslavách výročia rozšírenými správami, no denník SME
spomínal oslavy iba v publicistických príspevkoch.

4.3 Zhrnutie výsledkov analýzy a ich interpretácia
V záverečnej časti práce zhrnieme a interpretujeme všetky výsledky kvantitatívnej
a kvalitatívnej analýzy. Náš výberový súbor tvorili novinárske prejavy, ktoré vyšli v
340
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českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk v období od 14.
októbra do 11. novembra 2018 a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas
v období od 16. októbra do 13. novembra 2018. Tie nám spolu poskytli 159 položiek na
analýzu.
Najskôr sme vykonali kvantitatívnu obsahovú analýzu. Zistili sme, že dokopy vyšlo
73 vydaní českých denníkov a rovnako 73 vydaní slovenských denníkov. V skúmanom
období boli na Slovensku dva štátne sviatky – jednorazový sviatok 100. výročia Deklarácie
slovenského národa a 1. novembra sviatok Všetkých svätých. V týchto dňoch nevyšli
noviny. V Českej republike bol v skúmanom období jeden štátny sviatok – v nedeľu 28.
októbra sa oslavovalo výročie vzniku Československa. Vtedy vyšla len nedeľná verzia
Blesku, zvyšné noviny by aj tak nevyšli.
V českých denníkoch sme našli 101 novinárskych prejavov a slovenských
denníkoch 58, ktoré sa týkali Československa, alebo jeho stého výročia. Konštatujeme, že
české periodiká vo väčšej miere informovali o Československu a venovali tejto téme väčší
novinový priestor. Denná tlač uverejňuje informácie, ktoré sú aktuálne a rezonujú
v spoločnosti a vzhľadom na počet novinárskych prejavov, ktoré vyšli v českých
a slovenských denníkoch z toho vyplýva, že téma stého výročia Československa bola
v Česku dôležitejšia, ako na Slovensku. V českých denníkoch Mladá fronta DNES a Blesk
vychádzali články, ktoré sa týkali 100. výročia vzniku Československa, už približne týždeň
a viac pred výročím a pravidelne publikovali do začiatku novembra. Hospodářské noviny
publikovali jeden článok v týždni pred výročím a najviac ich vydali v dňoch v okolí
výročia. V novembri už téma úplne zmizla. Slovenský denník SME publikoval niekoľko
novinárskych prejavov týždeň pred výročím v špeciálnej prílohe o slovenských
legionároch, no ďalšie príspevky vydal až tesne pred výročím. Denník Pravda začal
vydávať články k výročiu až tesne pred ním. V Novom Čase vyšli všetky novinárske
prejavy nárazovo od 28. do 31. októbra. Frekvencia novinárskych prejavov v denníku
Pravda dosiahla vrchol 27. októbra, v denníku SME 26. októbra a v Novom Čase 28.
októbra.

Slovenské

denníky

najviac
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informácie

o výročí

vzniku

Československa v dňoch pred štátnym sviatkom v Českej republike 28. októbra. Po
slovenskom štátnom sviatku 30. októbra, frekvencia novinárskych prejavov klesla.
Dve tretiny príspevkov boli orientované na históriu Československa a iba tretina
referovala o oslavách výročia. Zdôvodňujeme to tým, že mnoho predovšetkým českých
občanov sa nestotožňuje so spôsobom osláv výročia vzniku Československa a
s udeľovaním štátnych vyznamenaní. Túto mienku demonštrovali aj niektoré novinárske
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prejavy. Napríklad komentár v Mladej fronte DNES píše, že „Milošovi Zemanovi sa
vymenovaním osobností, ktoré majú tento rok z jeho rúk prevziať štátne vyznamenania, už
zase darí pútať záujem, ako by ďalšie prezidentské voľby stáli za dverami.“342 Komentár
v Hospodářských novinách kritizuje, ako poňal oslavy výročia vzniku Československa
prezident Miloš Zeman: „Na úcte k tradícii sa síce zhodneme, ale na tom, ako čítať
súčasný svet a kadiaľ vedie optimálna cesta nie.“343
Ďalším dôvodom, že médiá viac referovali o histórii, ako oslavách výročia je, že
história Československa je veľmi bohatá a ponúka mnoho námetov a možností na
spracovanie. Redakcie si okrúhle jubileum uctili tak, že vo väčšej miere publikovali
novinárske prejavy, ktoré sa týkali histórie Československa. Všetky denníky vydali
k výročiu aj špecializovanú prílohu, či už vo forme samostatného magazínu, alebo ako
súčasť novín. Všetky české a slovenské skúmané denníky napríklad publikovali
novinársky prejav, ktorý približoval, ako sa žilo v prvej republike. Denníky publikovali aj
portréty významných osobností Československa. Rozdiel bol vo výbere osobností českých
a slovenských denníkov. České denníky mali tendenciu venovať príspevky skôr českým
osobnostiam ako Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Antonín Švehla či Václav
Havel a slovenské denníky uprednostňovali slovenské osobnosti, najviac Milana Rastislava
Štefánika, potom Gustáva Husáka a Matúša Dulu. Slovenské denníky venovali Tomášovi
Garrigue Masarykovi a Edvardovi Benešovi aspoň krátky profil v článku, české denníky
nevydali novinársky prejav, v ktorom by sa explicitne venovali osobnosti Milana
Rastislava Štefánika.
Na Slovensku je výročie vzniku Československa nedocenené. Potvrdili, to aj
novinárske prejavy v slovenských denníkoch, ktoré ľahostajný postoj Slovenska skôr
kritizovali. Napríklad publicistický príspevok v denníku SME konštatuje, že Martinská
deklarácia síce je dôležitým momentom, no odkazuje iba na to, na čom sa politici dohodli
už predtým. 344 „Martinskú deklaráciu teda upravili v tom zmysle, že sa jej prijatím
prihlasujú k 28. októbru.“345 Autor ďalej uvádza prečo Slováci aj napriek historickým
skutočnostiam oslavovali výročie v odlišnom dátume: „Vzdorovanie Slovákov a snahy
o vymedzenie sa voči Čechom boli jedným s leitmotívov našej spoločnej existencie
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v Československu.“346 Podľa autora majú Slováci aj dnes potrebu sa vymedzovať voči
Čechom. Článok uzatvára výrokom antropológa Juraja Buzalku: „Slovensko bude
sebavedomou republikou, keď uzná, že 28. október je aj začiatkom jeho dejín.“ 347
V denníku Pravda vyšla karikatúra, ktorá nesie rovnakú myšlienku.348 Tomáš Garrigue
Masaryk sa pozerá z neba na zem a hovorí: „Zdá sa, že stratili pamäť i kompas,“ a Milan
Rastislav Štefánik mu na to odpovedá: „A tí naši aj kalendár.“349 V denníku Pravda vyšiel
aj komentár, ktorý Slovákov kritizuje: „Politici tak môžu svoju domácu úlohu považovať
za splnenú. Podľa ich logiky by sme si vznik Československa mali pripomenúť znovu o 100
rokov.“350 Miloš Zeman na oslavách v Martine predniesol podobnú myšlienku a Slovákov
vysmial: „Presvedčil som sa o tom, že váš štátny sviatok sa oslavuje raz za 100 rokov, čo
nie je obvyklé. Sľubujem vám, že keď ma pozvete, prídem aj o 100 rokov.“ 351
Zaujímavosťou je, že ani jeden zo skúmaných denníkov tento Zemanov výrok
nepublikoval.
Všetky slovenské denníky informovali o tom, ako vyzerali oslavy výročia v Prahe,
ktoré sa konali 28. októbra. České denníky neinformovali o oslavách výročia, ktoré sa
konali 30. októbra v Martine, no v Mladej fronte DNES a Hospodářských novinách k tomu
vyšli publicistické príspevky. Mladá fronta uverejnila ohlas, ktorý napísal redakcii čitateľ:
„Ťažko vyčítať niekomu zvonku, že nepoprial Slovákom k vzniku Československa. Slováci
oslavujú až 30.10, a to ešte iba tento rok.“352 Dodáva, že dúfa, že časom Slovákom dôjde,
že bez 28. októbra by sa len ťažko niečo stalo o dva dni neskôr.353 Hospodářské noviny
publikovali komentár, ktorý opisuje, ako sa výročie Československa oslavovalo na
Slovensku. Prináša zaujímavú myšlienku, že hoci si Slováci výročie nepripomínajú
dostatočne dôrazne, demonštrácie po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré
spoločnosť iniciovala, donútili vládnu stranu vymeniť premiéra a ministra vnútra. „Je to
možno cennejšie ako z ich pohľadu trochu vynútené kladenie vencov na pomník
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Československa.“354 Podľa autora sa Slováci prihlásili k dedičstvu republiky založenej
pred sto rokmi tým, že presadzujú, aby ich štát fungoval ako demokratický a právny.355
Vďaka údajom, ktoré sme získali vykonaním kvantitatívnej a kvalitatívnej
obsahovej analýzy, sme schopní definovať, aký bol mediálny obraz 100. výročia vzniku
Československa. Odpovedali sme na výskumné otázky a overili správnosť stanovených
hypotéz. Tvrdenia sme podložili príkladom v podobe novinárskych prejavov. Okrem toho
sme nahliadli na spôsob informovania vybraných českých a slovenských denníkov a vedeli
ho aj interpretovať, keďže sme v prvej kapitole venovali charakteristike denníkov. Téma
výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch v skúmanom období patrila
k veľmi frekventovaným. Môžeme konštatovať, že aj keď výsledky analýzy neukázali
prevratné rozdiely, dominovali novinárske prejavy, ktoré mali pozitívnu konotáciu. To
dokazuje, že aj keď sa spolunažívanie Čechov a Slovákov v jednom štáte nezaobišlo bez
problémov a konfliktov, napriek tomu krajiny na seba nezanevreli a dodnes si udržujú
nadštandardné vzťahy. V konečnom dôsledku si okrúhle jubileum vzniku Československa
obe krajiny patrične uctili.
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ZÁVER
Česko a Slovensko takmer 70 rokov tvorili jeden štát. Hoci ich spolunažívanie
prinieslo aj isté problémy a konflikty, dodnes si krajiny udržujú nadštandardné vzťahy
a dokonca sa ukazuje, že sú lepšie, ako kedykoľvek predtým.
V roku 2018 sme oslavovali sté výročie vzniku Československa a zároveň to bolo
dvadsaťpäť rokov od vzniku samostatnej Českej a samostatnej Slovenskej republiky. Na
jeseň v roku 2019 sme si pripomínali tridsiate výročie Nežnej revolúcie, ktoré len
potvrdilo, ako veľmi história Česko a Slovensko spája.
O týchto výročiach referovali médiá v oboch krajinách. V našej diplomovej práci
sme sa zamerali na okrúhle jubileum vzniku Československa a skúmali sme, aký bol jeho
mediálny obraz vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Najskôr sme definovali
žurnalistické teoretické východiská, predstavili sme skúmané denníky a charakterizovali
sme výskumné metódy. Pre komplexný náhľad na problematiku sme v druhej kapitole
stručne zhrnuli históriu Československa. Skúmané obdobie dva týždne pred výročím a dva
týždne po výročí poskytlo podľa našich predpokladov dostatočné množstvo podkladového
materiálu. Dôkladne sme preskúmali 146 vydaní českých a slovenských denníkov a našli
sme 159 novinárskych prejavov, ktoré sa týkali Československa, alebo výročia jeho
vzniku. Vykonali sme kvantitatívnu obsahovú analýzu, ktorá bola zameraná na frekvenciu,
žánrovú diferencovanosť a zaradenie do rubrík. Potom sme uskutočnili kvalitatívnu
obsahovú analýzu, pri ktorej sme zisťovali tematické zameranie a konotácie novinárskych
prejavov. Potom sme mohli odpovedať na výskumné otázky a potvrdiť, respektíve vyvrátiť
stanovené hypotézy.
Zistili sme, že téma výročia vzniku Československa sa najčastejšie objavovala
v českom denníku Mladá fronta DNES. Najviac novinárskych prejavov bolo zameraných
na históriu Československa a najčastejšie boli spracované ako reportáže. Celkovo bolo
téme v skúmanom období venovaných 159 novinárskych prejavov v 146 vydaniach
skúmaných českých a slovenských denníkov. Viac novinového priestoru bolo téme
venovaného v českých denníkoch, v ktorých sme našli 101 príspevkov, v slovenských
denníkov vyšlo 58 príspevkov. Celkovo dominovali novinárske prejavy, ktoré mali
pozitívnu konotáciu a druhé najzastúpenejšie boli novinárske prejavy s neutrálnou
konotáciou. Vo výskyte konotácii sme však nepozorovali výrazné rozdiely.
V prvej stanovenej hypotéze sme predpokladali, že v českých denníkoch Mladá
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fronta DNES a Hospodářské noviny a slovenských denníkoch Pravda a SME nájdeme viac
novinárskych prejavov, ako v denníkoch Blesk a Nový Čas. Táto hypotéza sa potvrdila iba
v prípade slovenských denníkov. V denníkoch Pravda a SME vyšlo viac novinárskych
prejavov ako v denníku Nový Čas. Pri českých denníkoch sa hypotéza nepotvrdila.
V denníku Blesk vyšlo viac novinárskych prejavov, ako v denníku Hospodářské noviny.
Zároveň sme očakávali, že v denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a
slovenských denníkoch Pravda a SME budú frekventovať analytické publicistické žánre a
v bulvárnych denníkoch Blesk a Nový Čas budú absentovať. Druhá časť hypotézy sa
nepotvrdila, aj v denníkoch Blesk a Nový Čas sme našli zástupcov analytických
publicistických žánrov.
Druhá hypotéza sa nepotvrdila. Predpokladali sme, že české denníky budú
publikovať novinárske prejavy skôr s pozitívnou konotáciou a slovenské denníky skôr
s negatívnou konotáciou. Aj v českých aj v slovenských denníkoch však dominovali
príspevky, ktoré mali pozitívnu konotáciu. V českých denníkoch však vyšlo viac
novinárskych prejavov, ako v slovenských denníkoch. Konštatujeme, že téma bola
v českých denníkoch dôležitejšia, ako v slovenských.
V tretej hypotéze sme predpokladali, že medzi skúmanými denníkmi, ktoré majú
podobné zameranie, nebudú výrazné rozdiely vo frekvencii novinárskych prejavov
a v tematickom zameraní. Táto hypotéza sa nepotvrdila, pretože v denníku Mladá fronta
DNES sme našli 49 novinárskych prejavov, v denníku Hospodářské noviny ich vyšlo 15,
čo je výrazne menej. Konštatujeme, že pri všetkých hypotézach sa nám potvrdila iba jedna
časť. V prvej a tretej hypotéze sa naplnili naše predpoklady v prípade slovenských
denníkov a v druhej hypotéze v prípade českých denníkov.
Slovenské aj české denníky poskytovali téme výročia vzniku Československa
dostatočne veľký priestor a priniesli nám reprezentatívnu vzorku na analýzu. Dôležitosť,
ktorá bola pripisovaná téme v českých a slovenských médiách korešponduje so
všeobecným vnímaním spoločnej histórie krajín. Vďaka Československu sa stala zo
Slovenska moderná európska krajina. Česi na Slovensku pomohli vytvoriť školstvo
a kultúrne inštitúcie. Slováci však mali pocit, že žijú pod českou hegemóniou a chceli
presadiť, aby sa z Česka a Slovenska stali dva samostatné rovnoprávne národy. To, že
Slováci oslavovali výročie vzniku Československa v inom dátume a iba jednorázovo
potvrdzuje, že slovenská spoločnosť má stále pocit, že sa musí voči Čechom vymedzovať.
To potvrdila aj menšia frekvencia novinárskych prejavov v slovenských médiách.
Je veľmi vzácne, že dve krajiny dokážu nielen politicky spolupracovať, ale aj
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komunikovať v jednom jazyku a dokonca vytvárať spoločné kultúrne projekty. Slováci sa
možno nevedeli identifikovať s oslavou vzniku Československa 28. októbra. Česká
spoločnosť sa zase javí byť pohoršená so spôsobom osláv. Tridsiate výročie Nežnej
revolúcie si 17. novembra uctili vo veľkom Slováci aj Česi. Je to sviatok, ktorý neoslovuje
len pamätníkov, ale predovšetkým mladú generáciu a vyzýva k presadzovaniu slobody
a demokracie. Aj keď sa Slováci a Česi kvôli rozdielnemu vnímaniu nevedeli dohodnúť na
spoločnej oslave stého výročia vzniku Československa, prienik nachádzajú každoročne pri
výročí Nežnej revolúcie.
V skúmaných denníkoch dominovali novinárske prejavy s pozitívnou konotáciou.
Česko-slovenské vzťahy sú dnes lepšie, ako boli v minulosti. Hoci sú Česko a Slovensko
dva samostatné štáty, sú neoddeliteľne zviazané bohatou spoločnou históriou. Vďaka
geografickej blízkosti a podobnosti jazykov dokážu v mnohých oblastiach spolupracovať
tak, ako keby stále tvorili jeden štát. Medzi Českom a Slovenskom pretrvávajú úzke
politické väzby, nielen v rámci Vyšehradskej skupiny. Krajiny sú dokonca schopné
zastupovať sa na vrcholných stretnutiach krajín Európskej únie. Premiér Andrej Babiš
v roku 2018 zastupoval jeden deň na summite Európskej únie v Bruseli Slovensko. V roku
2017 vtedajší slovenský premiér Robert Fico jeden deň zastúpil bývalého českého
premiéra Bohuslava Sobotku. Aj českí a slovenskí akademici z rôznych oblastí realizujú
spoločné projekty. Okrem toho medzi Slovenskou akadémiou vied a Akadémiou vied
Českej republiky existuje dohoda o vzájomnej spolupráci na vedeckých a výskumných
projektoch. Prienik medzi Českom a Slovenskom pozorujeme aj v médiách. V Česku aj na
Slovensku pôsobí vydavateľstvo Mafra. V Česku vznikol digitálny denník Deník N
inšpirovaný slovenským Denníkom N. Tieto dva denníky od seba navzájom preberajú
články a prekladajú ich každý do svojho jazyka. Česká televíze má spravodajcu
v Bratislave, Rozhlas a televízia Slovenska má svojho reportéra v Prahe. Pre slovenský
denník SME pravidelne píše komentáre o aktuálnej českej politickej situácii český
komentátor.
Výsledky analýzy tejto diplomovej práce potvrdili, že pre oba národy je dôležitá
spolupráca a udržiavanie nadštandardných vzťahov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre iné
krajiny.
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SUMMARY
The Czech Republic and Slovakia formed one state fo almost 70 years. Although
their coexistence has also brought some problems and conflicts, countries still maintain
above-standard relationship, that even prove to be better than ever.
In 2018, we celebrated the anniversary of the founding of Czechoslovakia and at
the same time, it was twenty-five years since the establishment of the independent Czech
and Slovak Republic. In the autumn of 2019, we commemorated the thirtieth anniversary
of the Velvet Revolution, which confirmed how much history links the Czech Republic
and Slovakia.
The media has reported on these anniversaries in both countries. In our diploma
thesis we focused on the anniversary of the foundation of Czechoslovakia and we
examined how was its media image in selected Czech and Slovak newspapers. First, we
defined journalistic theoretical bases, introduced the researched dailies, and characterized
the research methods. For a comprehensive view of the issue, we briefly summarized the
history of Czechoslovakia in the second chapter. The analysed period, two weeks before
the anniversary and two weeks after the anniversary, provided, according to our
expectations, sufficient material. We have thoroughly examined 146 issues of Czech and
Slovak newspapers and found 159 articles concerning Czechoslovakia or its anniversary.
We conducted a quantitative content analysis focused on frequency, genre differentiation
and inclusion in columns. Then we conducted a qualitative content analysis to identify the
thematic focus and the connotations of the articles. Then we could answer the research
questions and confirm or refute the established hypotheses.
We found out that the topic of the anniversary of Czechoslovakia most often
appeared in the Czech daily Mladá fronta DNES. Most of the articles were focused on the
history of Czechoslovakia and were most often written as reports. In total, 159 articles in
146 issues of the examined Czech and Slovak newspapers were devoted to the topic. Czech
dailies devoted the topic more newspaper space, in Czech dailies we found 101 articles,
while Slovak newspapers published 58 articles. Overall, dominated the articles with a
positive connotation and the second most represented were the articles with a neutral
connotation. However, there were no significant differences in the occurrence of
connotations.
In the first hypothesis we assumed, that in Czech dailies newspapers Mladá fronta
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DNES and Hospodářské noviny and Slovak dailies Pravda and SME, we find more articles
than in dailies Blesk and Nový Čas. This hypothesis was confirmed only in the case of
Slovak dailies. In Pravda and SME were published more articles than in Nový Čas. The
hypothesis was not confirmed in the case of Czech dailies. The daily Blesk published more
articles than the daily Hospodářské noviny. At the same time, we expected that analytical
journalistic genres would be frequent in the daily newspapers Mladá fronta DNES,
Hospodářské noviny and the Slovak daily newspapers Pravda and SME and absent in the
tabloid newspapers Blesk and Nový Čas. The second part of the hypothesis was not
confirmed, and we found representatives of analytical journalistic genres in the daily
newspapers Blesk and Nový Čas.
The second hypothesis was not confirmed. We assumed that Czech newspapers
would publish articles with a positive connotation and Slovak newspapers with a negative
connotation. However, in both Czech and Slovak newspapers dominated articles that had a
positive connotation. However, more articles were published in Czech daily newspapers
than in Slovak daily newspapers. We note that the topic was more important in Czech daily
newspapers than in Slovak daily newspapers.
In the third hypothesis, we assumed that there would be no significant differences
in the frequency of articles and thematic focus between the examined dailies with a similar
focus. This hypothesis was not confirmed because we found 49 journalistic speeches in the
daily Mladá fronta DNES and 15 in the daily Hospodářské noviny, which is significantly
less. We state that all hypotheses confirmed only partly. In the first and third hypothesis,
our assumptions were fulfilled in the case of Slovak daily newspapers and in the second
hypothesis in the case of Czech daily newspapers.
Slovak and Czech dailies provided enough space for the topic of the anniversary of
the foundation of Czechoslovakia and ensured us a representative sample for analysis. The
importance given to the topic in the Czech and Slovak media corresponds with the general
perception of the common history of the both countries. Thanks to Czechoslovakia,
Slovakia has become a modern European country. Czechs in Slovakia helped create
education and cultural institutions. However, the Slovaks felt that they were living under
Czech hegemony and wanted to achieve that the Czech Republic and Slovakia became two
independent countries of equal rights. The fact that the Slovaks celebrated the anniversary
of the establishment of Czechoslovakia on a different date and only once confirms that
Slovak society still feels, that they must define themselves against the Czechs. This was
confirmed by a lower frequency of the articles in the Slovak media.
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It is very rare that two countries can not only cooperate politically, but also
communicate in one language and even create cooperative cultural projects. The Slovaks
could not identify themselves with the celebration of the foundation of Czechoslovakia on
28 October. On the other hand, Czech society seems to be offended with the way of
celebrating. On November 17, the 30th Anniversary of the Velvet Revolution was honored
by Czechs as well as Slovaks. It is a feast not only for the people who experienced it, but
also for the young generation that calls for freedom and democracy. Although the Slovaks
and Czechs were unable to agree on a common celebration of the anniversary of
Czechoslovakia due to their different perceptions, each year they find consistency on the
anniversary of the Velvet Revolution.
The articles with a positive connotation dominated in the examined journals.
Relationship between Czech republic and Slovakia is better today than it were in the past.
Although the Czech Republic and Slovakia are two separate states, they are inextricably
bound by a rich common history. Thanks to their geographical proximity and language
similarity, they can work together in many areas as if they were still a one state.
The results of the analysis of this diploma thesis confirmed that for both countries it
is important to cooperate and maintain above-standard relationship, which can be an
inspiration for other countries as well.
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ŠEBEK, Jaroslav. Exodus. Pryč z církve. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29, č. 245, s. 12.
ISSN: 1210-1168.
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29, č. 249, s. 1 – 5. ISSN: 1210-1168.
ŠVEC, Pavel. Zabili ho vedle Opletala. A pak všichni zapomněli. In Mladá fronta DNES, 2018.
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1210-1168.
BOHATA, Jan. Revoluce není matematika, potřebuje nos. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník
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Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29, č. 250, s. 4. ISSN: 1210-1168.
CARBOL, Pavel. Československo. Dobrá značka. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29, č. 250,
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Republika slavila republiku. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29, č. 251, s. 6. ISSN: 12101168.
ČERMÁK, Vladimír, Petr. Bez 28. října by nebyl 1. leden 1993. In Mladá fronta DNES, 2018.
Ročník 29, č. 252, s. 9. ISSN: 1210-1168.
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BÍSKA, Petr. O přílišné skromnosti a jednom zlozvyku. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29,
č. 252, s. 9. ISSN: 1210-1168.
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Ročník 29, č. 256, s. 16. ISSN: 1210-1168.
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258, s. 11. ISSN: 1210-1168.
BAJTLER, Martin. Na návštevu do laboratoří. In Mladá fronta DNES, 2018. Ročník 29, č. 258, s.
15. ISSN: 1210-1168. !!
HOMOLOVÁ, Marie. Na návštevě v první republice. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín
Mladej fronty DNES. Ročník 29, č. 43, s. 4 – 7. ISSN: 1210-1168.
BREZINA, Ivan. Jsem pošťák. Kdo je víc?. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej
fronty DNES. Ročník 29, č. 43, s. 8. ISSN: 1210-1168.
HRON, Lukáš. Nepolykejte sliny, radili doktoři. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej
fronty DNES. Ročník 29, č. 43, s. 10 – 12. ISSN: 1210-1168.
HRON, Lukáš. Svobodným vstup zakázán. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej
fronty DNES. Ročník 29, č. 43, s. 14 – 15. ISSN: 1210-1168.
TOPIČ, Petr. Stoleté proměny Prahy. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 16 – 19. ISSN: 1210-1168.
BREZINA, Ivan. Od cikorky k sushi. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 20 – 21. ISSN: 1210-1168.
HLAVÁČ, Jakub. 80 dětí v jedné tříde. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 22. ISSN: 1210-1168.
HRON, Lukáš. Vrah přál: Buďte zdráv. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 22. ISSN: 1210-1168.
HLAVÁČ, Jakub. Láska jménem Jadran trvá. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej
fronty DNES. Ročník 29, č. 43, s. 24 – 25. ISSN: 1210-1168.
HRON, Lukáš. Branky, body, Masaryk. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 26. ISSN: 1210-1168.
BREZINA, Ivan. Kokain za 12 korun. In Víkend DNES, 2018. Špeciálny magazín Mladej fronty
DNES. Ročník 29, č. 43, s. 27. ISSN: 1210-1168.
Zoznam novinárskych prejavov v denníku Hospodářské noviny
ZENKNER, Petr. ŠENK, Michal. Sto let CS/CZ byznysu. In Hospodářské noviny, 2018. Ročník
29, č. 201, s. 10 – 11. ISSN: 0322-7774.
HONZEJK, Petr. První republika nás i po 100 letech chrání před explozí populismu. In
Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 205, s. 10. ISSN: 0322-7774.
HOUSKA, Ondřej. Obrana Edvarda Beneše. In Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 205, s.

117

20. ISSN: 0322-7774.
EHL, Martin. Nedělejte ze sebe oběti. In Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 206, s. 9. ISSN:
0322-7774.
PERGLER, Tomáš. Praktik demokracie. In Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 207, s. 4 – 5
ISSN: 0322-7774.
SEDLÁČEK, Tomáš. Česká republika plus minus sto let. In Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29,
č. 207, s. 16. ISSN: 0322-7774.
HOUSKA, Ondřej. Zbláznili jste se? Divil by se Masaryk dnešnímu Česku. In Hospodářské
noviny, 2018. Ročník 29, č. 207, s. 17. ISSN: 0322-7774.
ŠRAJBROVÁ, Markéta. HRON, Michal. Česko oslavovalo 100 let od založení Československa. In
Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 208, s. 1 – 3. ISSN: 0322-7774.
HONZEJK, Petr. Zemanův madailový mix nejkvalitnějšího zrna a plev. In Hospodářské noviny,
2018. Ročník 29, č. 208, s. 12. ISSN: 0322-7774.
KLIMEŠ, David. Jedna neprávem zapomenutá „osmička“. 40 let moci bezmocných. In
Hospodářské noviny, 2018. Ročník 29, č. 209, s. 18. ISSN: 0322-7774.
EHL, Martin. Slovenská tak trochu jiná oslava výročí společného státu. In Hospodářské noviny,
2018. Ročník 29, č. 210, s. 9. ISSN: 0322-7774.
McNAMARA, Kevin. MARÈS, Antoine. Dvě eseje o vzniku republiky. In ego!, 2018. Magazín
Hospodářskych novín. Ročník 4, č. 43, s. 6 – 9. ISSN: 2533-5278.
JIRKŮ, Irena. SLÁVIK, Matej. Staří jako republika. In ego!, 2018. Magazín Hospodářskych novín.
Ročník 4, č. 43, s. 10 – 18. ISSN: 2533-5278.
VOLF, Petr. GAŠPAREC, Miloš. Volný pád. In ego!, 2018. Magazín Hospodářskych novín.
Ročník 4, č. 43, s. 30 – 33. ISSN: 2533-5278.
PŠENIČKA, Jiří. ŠTĚTKA, Jan. Samostatnost slavit nebudu, není důvod. In ego!, 2018. Magazín
Hospodářskych novín. Ročník 4, č. 43, s. 34 – 37. ISSN: 2533-5278.
Zoznam novinárskych prejavov v denníku Blesk
IDH. Praha oslaví republiku!. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 242, s. 6. ISSN: 1210-5333.
HLADÍK, D. Ivan. Zlaté československé ručičky. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 243, s. 6. ISSN:
1210-5333.
KŘEČEK, Bohumil. Vydejte se do Prahy, tady všude se slaví. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26,
č. 42, s. 10 – 11. ISSN: 1210 – 8774.
Zpravodajové Blesku. Nedostal pozvánku! Neměl oblek!. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 248, s. 10 –
11. ISSN: 1210-5333.
ŠPÁNIKOVÁ, Zuzana. Fronta na dvacky. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 250, s. 5. ISSN: 12105333.
HLADÍK, D. Ivan. Do centra metropole raději pěšky. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 250, s. 7. ISSN:
1210-5333.

118

BARANOVÁ, Kateřina. Dvoje narozeniny, dvě výstavy. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 250, s. 7.
ISSN: 1210-5333.
Oslavte to i vy. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 250, s. 8 – 9. ISSN: 1210-5333.
Co se vlastně stalo 28. Října 1918?. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 250, s. 10. ISSN: 1210-5333.
RENOVICA, Vera. První republika? Využili jsme okénka příležitosti! ...a Masaryka nepřeceňujme.
In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 2 – 4. ISSN: 1210 – 8774.
KOPŘIVA, Jakub. Národní muzeum se otevřelo. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 5.
ISSN: 1210 – 8774.
GOGOVÁ, J. Nevěsta hledala Slováka.... In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 8. ISSN:
1210 – 8774.
HLADÍK, D. Ivan. VEVERKOVÁ, Bára. Vítejte v první republice. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník
26, č. 43, s. 14 – 16. ISSN: 1210 – 8774.
SUCHAN, Václav. Jak leštili Národní muzeum. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 16 –
19. ISSN: 1210 – 8774.
BÍČ, Jindřich. Ach synku, synku.... In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 20 – 21. ISSN:
1210 – 8774.
VEVERKOVÁ, Bára. Její modely předváděla Adina Mandlová. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26,
č. 43, s. 22 – 23. ISSN: 1210 – 8774.
BÍČ, Jindřich. VEVERKOVÁ, Bára. Uhlobarone ty hodinky si z ruky sundejte! In Nedělní Blesk,
2018. Ročník 26, č. 43, s. 24 – 27. ISSN: 1210 – 8774.
SUCHAN, Václav. ČERNOVSKÝ, Dan. Dar k založení státu: Hvězdárna. In Nedělní Blesk, 2018.
Ročník 26, č. 43, s. 28 – 31. ISSN: 1210 – 8774.
VEVERKOVÁ, Bára. To je autor české vlajky. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 32 –
33. ISSN: 1210 – 8774.
BÍČ, Jindřich. Nepleťte se do toho, soudruhu!. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 34 – 36.
ISSN: 1210 – 8774.
BÍČ, Jindřich. Zlatý podraz za 100 milionů. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 36 – 37.
ISSN: 1210 – 8774.
SUCHAN, Václav. Máma hlasovala proti okupaci. In Nedělní Blesk, 2018. Ročník 26, č. 43, s. 2 –
3. ISSN: 1210 – 8774.
TOMEK, J. PROKEŠOVÁ, M. Ocenení hrdinům a facka trpaslíkům. In Blesk, 2018. Ročník 27, č.
251, s. 5. ISSN: 1210-5333.
TOMEK, J. Tablo lidí, kterých si hrad váží. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 251, s. 4 – 5. ISSN:
1210-5333.
HLADÍK, D. Ivan. V jednom šiku oslavíli republiku!. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 251, s. 6 – 7.
ISSN: 1210-5333.

119

ČTK. Lidé čekali už od rána. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 251, s. 7. ISSN: 1210-5333.
ČTK. RAJ. Ivan. Bodyguardů jako máku kvůli deštníkům. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 251, s. 7.
ISSN: 1210-5333.
VET. Lidé a hvězdy slavili zpěvem. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 251, s. 7. ISSN: 1210-5333.
VANÍČEK, D. Štichová, K. Mám ze sebe radost!. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 8 – 9. ISSN:
1210-5333.
HOZ. Čech seděl, Ester létala na lyžích. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 9. ISSN: 1210-5333.
JKO. Nej střípky z hradní slavnosti. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 8 – 9. ISSN: 1210-5333.
RENOVICA, Vera. Špičkovali se na hradní recepci. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 2. ISSN:
1210-5333.
Hříšný tanec v choreografii prezidenta Zemana. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 10 – 11.
ISSN: 1210-5333.
LBP. Bohdalka popletla svůj věk. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 252, s. 12. ISSN: 1210-5333.
JT. Zeman zazdil Klausovou. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 253, s. 4. ISSN: 1210-5333.
LANCZOVÁ, Sandra. Vzal si metál, odmítl milion!. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 253, s. 10.
ISSN: 1210-5333.
JAROŠ, Adam. Život v Česku před 100 lety a dnes. In Blesk, 2018. Ročník 27, č. 253, s. 10 – 11.
ISSN: 1210-5333.
Zoznam novinárskych prejavov v denníku Pravda
IK. Storočnica v tieni sporov. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 248, s. 10. ISSN: 1335-4050.
GERTLI, Jozef, Danglár. To je Masaryk, alebo generál Štefánik. In Pravda, 2018. Ročník 28, č.
248, s. 41. ISSN: 1335-4050.
MARUŠIAK, Juraj. Začiatok stredoeurópskych dejín. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 248, s. 41.
ISSN: 1335-4050.
FILOVÁ, Katarína. Československo pripomenula vojenská prehliadka. In Pravda, 2018. Ročník
28, č. 249, s. 2. ISSN: 1335-4050.
KF. SP. Martin pozýva na oslavu storočnice. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 2. ISSN: 13354050.
Javůrek, Peter. Storočie premien. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 28. ISSN: 1335-4050.
ŠARADIN, Pavel.Medzi Nemeckom a Ruskom. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 29. ISSN:
1335-4050.
GAŠPAREC, Miloš. Jana a Jana. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 29. ISSN: 1335-4050.
FILOVÁ, Katarína. Oslava storočnice pamätala na národných dejateľov. In Pravda, 2018. Ročník
28, č. 250, s. 2 – 3. ISSN: 1335-4050.

120

GERTLI, Jozef, Danglár. Zdá se že stratili pamět i kompas. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 250, s.
31. ISSN: 1335-4050.
REPA, Marián. Plaidoyer za republiku. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 250, s. 30. ISSN: 13354050.
HANULA, Matej. Vznik nového štátu oficiálne vyhlásila už Washingtonská deklarácia. In Pravda,
2018. Špeciálna príloha 100. výročie vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 2. ISSN: 13354050.
JANCURA, Vladimír. Zbohom Uhorsko, nech žije Česko-Slovensko. In Pravda, 2018. Špeciálna
príloha 100. výročie vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 3 – 5. ISSN: 1335-4050.
KRNO, Martin. Matúš Dula, divoký aj konzervatívny vlastenec. In Pravda, 2018. Špeciálna
príloha 100. výročie vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 6. ISSN: 1335-4050.
JANCURA, Vladimír. Keď sa pripojili Rusíni. In Pravda, 2018. Špeciálna príloha 100. výročie
vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 7. ISSN: 1335-4050.
ČORNÁ, Tina. Rieka Morava Čechov a Slovákov nikdy nerozdeľovala. In Pravda, 2018.
Špeciálna príloha 100. výročie vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 8. ISSN: 1335-4050.
BARÁT, Andrej. Milan R. Štefánik. Štátotvorca v tieni. In Pravda, 2018. Špeciálna príloha 100.
výročie vzniku Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 9. ISSN: 1335-4050.
CHMEL, Rudolf. Moje Československo. In Pravda, 2018. Špeciálna príloha 100. výročie vzniku
Česko-Slovenska. Ročník 28, č. 248, s. 10 – 11. ISSN: 1335-4050.
JANCURA, Vladimír. Dušičky 1938: Slovensko prišlo o svoj juh. In Pravda, 2018. Ročník 28, č.
252, s. 12 – 13. ISSN: 1335-4050.
CSABAY, Jakub. Historik, ktorému história zmenila život. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 252, s.
48. ISSN: 1335-4050.
ŠTÚR, Ivan. Československé dedičstvo Slovenska. In Pravda, 2018. Ročník 28, č. 252, s. 50 – 51.
ISSN: 1335-4050.
Zoznam novinárskych prejavov v denníku Nový Čas
STUDENIČOVÁ EISLER, Marika. AĎ. FSZ. Čo pre nás znamenalo Československo!. In Nový
Čas NEDEĽA, 2018. Ročník 13, č. 42, s. 2 – 4. ISSN: 1336-7463.
ĎURÍČEK, Andrej. Bez čechoslovakizmu by republika nevznikla. In Nový Čas NEDEĽA, 2018.
Ročník 13, č. 42, s. 10 – 13. ISSN: 1336-7463.
AĎ. Toto robilo spoločnému štátu meno v celom svete. In Nový Čas NEDEĽA, 2018. Ročník 13, č.
42, s. 14 – 15. ISSN: 1336-7463.
ĎURÍČEK, Andrej. Prvé známky a bankovky navrhol slobodomurár!. In Nový Čas NEDEĽA,
2018. Ročník 13, č. 42, s. 22 – 23. ISSN: 1336-7463.
MAČ. AĎ. Oslavy vo veľkom štýle!. In Nový Čas, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 2 – 3. ISSN: 13354655.

121

MAČ. Kedy sa nám žilo najlepšie?!. In Nový Čas, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 4. ISSN: 1335-4655.
GALAJDOVÁ, Andrea. Nosím prsteň z jeho gombíka. In Nový Čas, 2018. Ročník 28, č. 249, s. 6
– 7. ISSN: 1335-4655.
MAČ. ČTK. TASR. Svet sa mení, musíme držať spolu. In Nový Čas, 2018. Ročník 28, č. 250, s. 8
– 9. ISSN: 1335-4655.
KIL. Takto vyzeralo Československo pred 100 rokmi. In Nový Čas, 2018. Ročník 28, č. 250, s. 16.
ISSN: 1335-4655.
Zoznam novinárskych prejavov v denníku SME
VANYA, Boris. V zákopoch i na železnici. Legionári krstili republiku krvou. In SME, 2018.
Príloha Československí legionári. Ročník 26, č. 241, s. 2 – 3. ISSN: 1335-440X.
VANYA, Boris. Len ty ho zmor! K sláve légií prispeli aj Slováci. In SME, 2018. Príloha
Československí legionári. Ročník 26, č. 241, s. 4 – 5. ISSN: 1335-440X.
ČAPLOVIČ, Miroslav. Generál, bankár, diplomat či básnik. Aj oni boli československí legionári.
In SME, 2018. Príloha Československí legionári. Ročník 26, č. 241, s. 5. ISSN: 1335-440X.
VANYA, Boris. Spomienky legionárov. Prečo bojovali a ako dopadli. In SME, 2018. Príloha
Československí legionári. Ročník 26, č. 241, s. 6 – 7. ISSN: 1335-440X.
GYARFAŠOVÁ, Soňa. Neopúšťajme Čehov v zlých časoch, písali legionári. In SME, 2018.
Príloha Československí legionári. Ročník 26, č. 241, s. 8. ISSN: 1335-440X.
JANČIGA, Roman. Kým sme boli pred sto rokmi. In SME, 2018. Ročník 26, č. 242, s. 11 – 12.
ISSN: 1335- 440X.
ŠABATA, Petr. Ako Husák pripojil Čechy k Slovensku. In SME, 2018. Ročník 26, č. 245, s. 9.
ISSN: 1335- 440X.
HAVRAN, Michal. Čo sme z Československa nepochopili. In SME, 2018. Ročník 26, č. 246, s. 12.
ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Prvá republika dala Slovákom demokraciu i ženské plavky. In SME, 2018. Príloha
100 rokov Československa. Ročník 26, č. 247, s. 2 – 3. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Za Masaryka nás učili pokore. Dnes Slovákom chýba. In SME, 2018. Príloha 100
rokov Československa. Ročník 26, č. 247, s. 4 – 5. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Okej, dajme žitný ostrov Čechom. In SME, 2018. Príloha 100 rokov
Československa. Ročník 26, č. 247, s. 5. ISSN: 1335- 440X.
Od Prahy po Mukačevo. Takto vyzerala krajina našich predkov. In SME, 2018. Príloha 100 rokov
Československa. Ročník 26, č. 247, s. 6 – 7. ISSN: 1335- 440X.
MRVA, Tomáš. Malý veľký muž. Štefánik uvidel nový štát len zo vzduchu. In SME, 2018. Príloha
100 rokov Československa. Ročník 26, č. 247, s. 8. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Britský diplomat ho nazval supermanom. In SME, 2018. Príloha 100 rokov
Československa. Ročník 26, č. 247, s. 8. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Veril, že budeme ako Belgičania. In SME, 2018. Príloha 100 rokov

122

Československa. Ročník 26, č. 247, s. 9. ISSN: 1335- 440X.
SCHNIEREROVÁ, Diana. Žiarovkou svietili v maštali, deti sa učili pri sviečke. In SME, 2018.
Príloha 100 rokov Československa. Ročník 26, č. 247, s. 10. ISSN: 1335- 440X.
SCHNIEREROVÁ, Diana. Krátke boli zrazu všetky sukne. In SME, 2018. Príloha 100 rokov
Československa. Ročník 26, č. 247, s. 11. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. MRVA, Tomáš. Osobnosti prvej republiky. In SME, 2018. Príloha 100 rokov
Československa. Ročník 26, č. 247, s. 12. ISSN: 1335- 440X.
GETTING, Peter. Československo sa rodilo ťažko a krvavo. In SME, 2018. Magazín Víkend.
Ročník 26, č. 248, s. 12. ISSN: 1335- 440X.
JAHELKA, Tomáš. JANČIGA, Roman. Prečo je dobré hlásiť sa k Československu. In SME, 2018.
Magazín Víkend. Ročník 26, č. 248, s. 12. ISSN: 1335- 440X.
VANYA, Boris. Som rád, že Slováci nie sú vyhynutý kmeň. In SME, 2018. Ročník 26, č. 248, s. 9.
ISSN: 1335- 440X.
MADLEŇÁK, Tomáš. Kedy budeme oslavovať spolu. In SME, 2018. Ročník 26, č. 248, s. 11.
ISSN: 1335- 440X.
SCHUTZ, Peter. Akoby delenie ani nebolo. In SME, 2018. Ročník 26, č. 249, s. 10. ISSN: 1335440X.
MAĎARIČ, Marek. Československo by bez Štefánika vzniklo len ťažko. In SME, 2018. Ročník
26, č. 249, s. 11. ISSN: 1335- 440X.
IVORÍKOVÁ ĽOS, Helena. SOÓKY, Roman. Česká kultúra sa najlepšie ponúka Slovákom u nich
doma. In SME, 2018. Ročník 26, č. 249, s. 14. ISSN: 1335- 440X.
SCHUTZ, Peter. Pomstiteľ a pokrytci. In SME, 2018. Ročník 26, č. 251, s. 8. ISSN: 1335- 440X.
KEPPLOVÁ, Zuzana. Storočnica z nadhľadu. In SME, 2018. Ročník 26, č. 254, s. 10. ISSN: 1335440X.
BORUŠOVIČOVÁ, Eva. Ruská zápletka a okradnutý Štefánik. In SME, 2018. Ročník 26, č. 258, s.
9. ISSN: 1335- 440X.

123

Príloha č. 2
Scan: Titulná strana magazínu Ego! – Hospodářské noviny

Ego!. Ročník 4, č. 43. 26.10.2018. ISSN: 2533-5278.
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Príloha č. 3
Scan: Spravodajský príspevok o oslavách výročia Československa – Hospodářské noviny

Hospodářské noviny. Ročník 29, č. 208, s. 3. 29.10.2018. ISSN: 0322-7774.
Príloha č. 4
Scan: Špeciálna príloha k výročiu Československa – Blesk

Nedělní Blesk. Ročník 26, č. 43, s. 13. 28.10.2018. ISSN: 1210 – 8774.
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Príloha č. 5
Scan: Titulná strana denníka Pravda s fotografiou k oslavám výročia Československa

Pravda. Ročník 28, č. 249. 29.10.2018. ISSN: 1335-4050.
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Príloha č. 6
Scan: Titulná strana denníka SME s fotografiou z osláv výročia Československa

SME. Ročník 26, č. 249. 29.10.2018. ISSN: 1335-440X.
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Príloha č. 7
Scan: Hybridný novinársky prejav k výročiu Československa – Nový Čas

Nový Čas NEDEĽA. Ročník 13, č. 42, s. 2 – 4. 28.10.2018. ISSN: 1336-7463.
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Príloha č. 8
Scan: Novinársky prejav s pozitívnou konotáciou – Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES. Ročník 29, č. 251, s. 3. 29.10.2018. ISSN: 1210-1168.
Príloha č. 9
Scan: Fotografia zobrazujúca život v prvej republike – Blesk

Nedělní Blesk. Ročník 26, č. 43, s. 14 – 15. 28.10.2018. ISSN: 1210 – 8774.
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Príloha č. 10
Tabuľka: Koľko novinárskych prejavov vyšlo v skúmaných denníkoch vzhľadom na
celkový počet vydaní
Denník

Počet
vydaní

Novinárske
prejavy

Novinárske
prejavy na
počet vydaní

Mladá fronta DNES
Hospodářské noviny
Blesk
Pravda
SME
Nový čas

24
20
29
23
23
27

49
16
37
21
28
9

2,042
0,800
1,276
0,913
1,217
0,333

České denníky spolu
Slovenské denníky spolu

73
73

101
58

1,384
0,795

Zdroj: vlastné spracovanie
Príloha č. 11
Scan: Fotografia Andreja Babiša s americkým ministrom obrany Jamesom Mattisom –
Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES. Ročník 29, č. 251, s. 2. 29.10.2018. ISSN: 1210-1168.
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Príloha č. 12
Scan: Karikatúra zobrazujúca Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika –
Pravda

Pravda. Ročník 28, č. 250, s. 31. 31.10.2018. ISSN: 1335-4050.
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