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Anotace 

Diplomová práce s názvem Mediální obraz kolektivizace v Jihlavském kraji v letech 1951 – 

1959 zkoumá, jakým způsobem informovaly vesnické noviny ve vybraných okresech 

Jihlavského kraje o průběhu kolektivizačního procesu. Pozornost je věnována zejména 

tématům zakládání jednotných zemědělských družstev a procesům s takzvanými 

„vesnickými boháči“. Teoretická část shrnuje klíčové charakteristiky kolektivizace 

v Československu, soustředí se také na specifika Jihlavského kraje a je doplněná 

o vzpomínky pamětníka. Rovněž nastiňuje podobu tehdejší československé mediální 

krajiny, včetně klíčové role tisku jako propagandistického nástroje. Zabývá se zároveň 

zrodem vesnických novin a jejich přibližně desetiletým vývojem. Cílem výzkumu je pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativního přístupu zjistit, jakým způsobem periodika 

o vybraných tématech informovala. Kombinace metod umožňuje odhalit zastoupení témat, 

jejich frekvenci a další kvantitativní ukazatele, ale poskytuje také poměrně detailní vhled 

do způsobu, jakým bylo o „vesnických boháčích“ a socializaci vesnice psáno. V práci jsou 

zahrnuty také dobové fotografie ilustrující především práci družstevníků. Závěrečná část 

prezentuje výsledky obou výzkumů, interpretuje data a zároveň odpovídá na jednotlivé 

výzkumné otázky.  

 

 

Annotation 

This diploma thesis Media image of collectivization in the Jihlava region from 1951 to 1959 

examines the way how local „village newspapers“ informed about the course of 

collectivization process in particular districts of the Jihlava region. Special attention is paid 

to the formation of agricultural cooperative farms and trials with so-called „village rich 

men“. The theoretical part summarizes the key characteristics of collectivization in 

Czechoslovakia, also focuses on the specifics of the Jihlava region and is supplemented with 

memories of a contemporary witness. This part also outlines the form of Czechoslovak 

media landscape and the media functioning, including the key role of the press as a 

propaganda tool. Further, it deals with the formation of local village newspapers and their 

subsequent ten-year development. The purpose of the research part of the thesis is to 

determine how the newspapers informed about selected topics via quantitative and 

qualitative method. This combination of approaches allows not only to reveal representation 



 

 

of topics, their frequency and other quantitative indicators, but also provides a relatively 

detailed insight into the way how newspapers wrote about „village rich men“ and the village 

socialization. The diploma thesis also includes photographs of that period illustrating the 

work of cooperatives. The final part of the thesis presents the results of both parts of the 

research, interprets the data and also answers the individual research questions. 
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ÚVOD 

Kolektivizační proces v Československu trvající od roku 1948 až do konce 

padesátých let neovlivnil pouze zemědělství. Mnohdy násilím vyvolaný a necitlivý přechod 

ke společnému hospodaření výrazně zasáhl společnost na venkově, která se radikálně 

proměnila. Došlo k přerušení dosavadních vztahů a zpřetrhání po léta budovaných vazeb. 

Jednou z oblastí, které kolektivizace zasáhla v největší míře, byl tehdejší Jihlavský kraj.  

Systém různě velkých soukromých hospodářství nahradila síť jednotných 

zemědělských družstev, jejichž úkolem bylo především plnit závazky a plány. Nezmizely 

pouze háje a meze oddělující jednotlivá políčka, ale vytratila se i roky budovaná tradice 

hospodaření na půdě vlastněné rodinami starousedlíků, jejichž předci žili ve vsích někdy i 

po staletí. Ti, kterým se podařilo udržet, museli vynaložit nemalé úsilí, aby odolali tlaku 

agitačních skupin a zvládli plnit neustále se zvyšující dodávky.  

Součástí kolektivizace byly procesy s takzvanými „venkovskými boháči či kulaky“, 

kteří byli označováni za nepřátele režimu a podle toho s nimi bylo zacházeno. Alespoň jeden 

střední či větší rolník se nacházel téměř v každé obci, jejich odsouzení mělo sloužit coby 

výstraha pro další zemědělce. Kromě mnohaletých trestů odnětí svobody, nucených prací či 

zabavení majetku byli rolníci společně s celými rodinami vystěhováváni na mnohdy velmi 

vzdálená místa, kde často panovaly špatné podmínky. Návrat do rodné vesnice jim byl 

v některých případech zakázán s doživotní platností. Jejich potomci byli vylučováni ze škol 

a cejch dětí „vesnických boháčů“ si s sebou nesly po celý život.  

Dcera „kulaka“ Antonína Foumy z Lažínek na Třebíčsku: „Z toho všeho jsme při 

ohlédnutí nazpět měli s bratrem jen a jen špatný pocit a já ho mám stále i dnes. Na prožitá 

příkoří, utrpení, ponižování, šikanu a opovrhování námi nelze nalézt to správné 

pojmenování. Žádní viníci nebyli dosud potrestáni a nebyli ani veřejně pojmenováni. Ptám 

se, proč?“1 

Nástrojem propagace myšlenky družstevnictví na venkově byly vesnické týdeníky, 

vycházející v každém z okresů. Jejich přibližně desetiletý vývoj částečně kopíroval 

kolektivizační proces, jeho vlny a charakteristiky. V době, kdy kauzy s „kulaky“ dosahovaly 

svého vrcholu, se ve vesnických novinách objevovaly silně kritické články poukazující na 

jednotlivce a popisující jejich případy. Jako „hlavní překážka socializace“ byli soukromníci 

 
1 RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci II: Akce Kulak. 2011. ISBN 978-80-260-1498-0. s. 22. 
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obviňováni z extrémně pravicových tendencí, spojenectvím se Západem, přisuzována jim 

byla také celá řada dalších domnělých prohřešků.  

Cílem této diplomové práce je konstruovat mediální obraz kolektivizace ve 

vybraných vesnických týdenících vycházejících v Jihlavském kraji, kde byl dopad 

kolektivizace mimořádně tvrdý a proces zpočátku neúspěšný. V třebíčském okrese se navíc 

odehrál známý případ Babice.  Důraz bude kladen především na způsob, jakým tisk 

informoval o vzniku jednotných zemědělských družstev a postupující socializaci. Výzkum 

se bude rovněž soustředit na prezentaci „kulaků“.  

K zodpovězení sady výzkumných otázek bude sloužit metoda kvantitativní 

obsahové analýzy kombinovaná s kvalitativním výzkumem. Jednotlivá témata, jejich 

zastoupení a rozložení v čase bude doplněno konkrétními příklady slovní zásoby a 

argumentů, které autoři textů užívali. 

První část práce nastiňuje historický kontext kolektivizace a jeho specifika 

v Jihlavském kraji. Věnuje se také zemědělskému tisku a jeho propagandistickému využití. 

Následující úsek charakterizuje zvolenou metodologii, představuje cíl práce a soubor 

výzkumných otázek. V závěru práce jsou prezentovány výsledky obou části výzkumu, data 

jsou interpretována a vsazena do kontextu načrtnutého literaturou.  

 

Diskuze tezí 

V práci došlo k odchýlení od tezí, a to především ve velikosti výzkumného vzorku. 

Původním záměrem bylo prostudovat také vesnické noviny z okresů Velké Meziříčí, Žďár 

nad Sázavou (původně byly v tezích mylně uvedeny vícekrát pod jiným názvem, přestože 

šlo o stejné periodikum), Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš, Chotěboř, Humpolec a 

Ledeč nad Sázavou. Z důvodů krizových opatření v březnu 2020 v souvislosti s pandemií 

COVID-19, kdy byly současně s knihovnami uzavřeny také archivy, jsem již nemohla 

studovat materiály uložené ve Státním okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou a v archiv 

v Havlíčkově Brodě jsem stihla navštívit pouze jednou. Naopak se mi ale do výzkumu 

podařilo zahrnout týdeník okresu Moravské Budějovice.  

V celkovém součtu je ve výzkumu zmapována větší část současného Kraje 

Vysočina, části chybějících okresů a novinám, které v nich vycházely, (Bystřice nad 

Pernštejnem, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou) se ve své práci věnoval 

historik Martin Šikula. Chotěbořské noviny studovala Monika Dobrovolná. Myslím, že i 
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navzdory neúplnému výzkumnému vzorku se mi alespoň z větší části podařilo naplnit cíl 

práce, a to konstruovat mediální obraz kolektivizace s ohledem na vznik jednotných 

zemědělských družstev a procesy s „vesnickými boháči“. 

K dalšímu odchýlení od tezí došlo v případě názvu práce, který zároveň určuje 

délku výzkumného období. Původně bylo vymezeno na roky 1948 až 1960. Po bližším 

vhledu do tématu a zpracování výzkumu se ukázalo, že vesnické noviny začaly vycházet 

později a na okresní noviny se přerodily nejčastěji už v roce 1959. 

 

HISTORICKÝ KONTEXT 

1 Československý venkov sevřený kolektivizací 

Kolektivizace zcela změnila tvář československého venkova. Proměnila nejen 

způsob obhospodařování půdy, ale významně zasáhla také do mnoha životů a způsobila 

celou řadu osobních tragédií. Napáchané mravní a lidské škody mnohdy poznamenaly celé 

generace rodin.  

Před započetím procesu bylo v Československu 35 159 středních hospodářství 

s pozemky o výměře 20 až 50 hektarů. O osm let později, roku 1957, zbylo 1 251 usedlostí.2 

Do struktury zemědělství výrazně zasáhl vznik jednotných zemědělských družstev (JZD). 

Stovky tisíc usedlostí spravovaných drobnými a středními rolníky nahradilo přibližně 11 000 

družstev. Soukromá hospodářství, až na několik výjimek, především z Českomoravské 

vysočiny, Valašska, jižních Čech či pohraničních oblastí vymizela. Ti, kterým se jejich 

usedlost podařilo udržet, ale museli vynaložit značné úsilí, aby odolali znevýhodňování a 

postihům ze strany státních a stranických složek.3 

Z hlediska procesu lze kolektivizaci rozdělit na tři fáze. První započala koncem 

čtyřicátých let, plně se projevila přijetím zákona o jednotných zemědělských družstvech 

v únoru roku 19494 a trvala do roku 1953 až 19545. Toto období se vyznačuje ostrým 

 
2 BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK, ed. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a 

středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-

7363-226-7. s. 11. 
3 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 393. 
4 BUREŠOVÁ, Jana. Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova. In: BLAŽEK, Petr a Michal 

KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 109-116. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 109. 
5 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno, 

2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 29. 
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zásahem proti rolníkům a rychlým tempem vzniku JZD v rámci takzvané Akce Kulak. Její 

vrcholná fáze znamenala konfiskaci nejméně 2 000 usedlostí a přesídlení až 4 000 rodin.6 

V tomto období se počet pracovníků v zemědělství snížil o 600 tisíc, přičemž polovinu 

tvořili muži.7 Roky 1953 až 1955 lze označit za přechodnou fázi. Vyhlášený nový politický 

kurz ke kolektivizaci přistupoval „obezřetnějším“ způsobem. Poslední etapa nastolila 

opětovné zrychlení vzniku družstev a trvala až do konce padesátých let. Soukromému 

zemědělství zasadila kolektivizace takřka smrtelnou ránu a s přechodem k socialistickému 

charakteru státu byl proces združstevňování ukončen.8  

Vzorem pro realizaci kolektivizačního procesu byl pro Komunistickou stranu 

Československa (KSČ) Sovětský svaz. To se projevilo například využitím praktik, jako 

vytváření seznamů, pro režim nepohodlných, rolníků či vylučování jejich dětí ze škol. 

Přibližně od roku 1952 se pro sedláky začalo využívat propagandisticky vhodnějšího 

označení „vesnický boháč“9 nebo „kulak“10. 

Kolektivizační proces proměnil nejen podobu zemědělství a venkov jako takový, 

ale společně s likvidací soukromých řemesel zasáhl také do hospodářské a především 

sociální struktury. Z velké části se podílel i na trvale neuspokojené poptávce obyvatel 

po službách a spotřebním zboží.11 

 

1.1 Podle sovětského vzoru 

Politický systém Československa po druhé světové válce se vyznačoval výraznou 

diskontinuitou s předválečným obdobím. Uskupení Národní fronty povolovalo existenci 

pouze některým stranám. Agrární strana, před válkou zastupující zájmy většiny rolnického 

obyvatelstva, mezi nimi ale z důvodu „těžkého provinění na zájmech národa“ nebyla.12 

 
6 BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK, ed. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a 

středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-

7363-226-7. s. 11. 
7 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno, 

2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 29. 
8 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 391. 
9 ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA, ed. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 15. 
10Jedná se o pojmenování odpovídající dobové propagandě, proto bude v celé práci uváděno v uvozovkách. 
11 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 

1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. s. 126. 
12 PERNES, Jiří. Politické a sociální předpoklady kolektivizace zemědělství v Československu. In: BLAŽEK, 

Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 

V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 77-86. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 78. 
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Cílem KSČ bylo získat celonárodní podporu ve volbách, mezi roky 1945 až 1948 

pro uklidnění klíčové skupiny zemědělského obyvatelstva komunisté opakovali, že kolchozy 

podle sovětské předlohy se v Československu zakládat nebudou.13 Na počátku dubna roku 

1947 prohlásil komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš: „Ministerstvo zemědělství 

trvá na tom, aby v právě připravované nové ústavě naší republiky bylo ústavně zajištěno 

vlastnictví půdy do 50 ha. Tím skončí zneklidňování, že chceme dělat kolchozy“.14 

Při pozemkových reformách se KSČ řídila heslem „půda patří těm, kteří na ní 

pracují“.15 Podporu menších rolníků měl zajistit Hradecký program, který rozděloval půdu 

náležící k velkostatkům16 mezi malé a střední zemědělce. Po únorovém převratu roku 1948 

došlo k dalšímu přerozdělení půdy ve prospěch drobných zemědělců a zároveň byla 

omezena maximální možná výměra velkostatků na 50 ha. Další postup však KSČ zatím 

neměla zcela vyjasněný a své sliby o nezakládání kolchozů plánovala dodržet, klíčový pro ni 

byl „boj proti vesnickým boháčům“17, i s využitím zemědělských družstev.  

Do budoucí podoby zemědělské politiky v létě roku 1948 zasáhly události 

v Jugoslávii, konkrétně Rezoluce Informačního byra komunistických a dělnických stran 

o situaci v Komunistické straně Jugoslávie18. Dokument mimo jiné udával jasný směr, 

kterým se socialismus v satelitních státech měl ubírat. Vedoucí složky KSČ s rezolucí rychle 

souhlasily, čímž se stal sovětský kolektivizační vzor závazný také pro Československo. 

V září předsednictvo ÚV KSČ schválilo politiku „ostrého kurzu proti reakci“. Konkrétně 

byla navrhována opatření zahrnující přísný zákon na ochranu republiky, vznik táborů nucené 

práce či radikálnější postup proti „kulakům“.19 Zákon ustavující JZD předsednictvo ÚV 

 
13PERNES, Jiří. Proměny myšlenky kolektivizace zemědělství v politice KČS po únoru 1948. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 34. 
14 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Role práva v procesu likvidace selského stavu. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor 

SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-

80-87211-96-0. s. 10. 
15 RYCHLÍK, Jan. Kolektivizace ve střední a východní Evropě. In: BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK. 

Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská 

univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 13-29. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 19. 
16 Velkostatků v té době na venkově bylo přibližně 14 000 s vlastnictvím zhruba 20 % veškeré půdy. (Pernes, 

2008, 82) 
17 PERNES, Jiří. Politické a sociální předpoklady kolektivizace zemědělství v Československu. In: BLAŽEK, 

Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 

V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 77-86. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 83. 
18 Tamtéž. s. 84. 
19 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 15. 
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KSČ schválilo v zimě roku 1949.20 Specifickou cestu KSČ k socialismu tak vystřídal 

„zostřený třídní boj“, který určil vývoj komunistického režimu v nadcházejících letech.21 

Tato „třídní“ teorie zahrnovala také ideologické zdůvodnění masové nezákonnosti a 

po Gottwaldově návštěvě v Sovětském svazu začala být komunistickým vedením 

propagována. Okruh „třídních nepřátel“ byl rozšiřován podle propagandistických potřeb, 

obvykle za něj byl považován ten, kdo nesouhlasil s oficiální či místní politikou.22 

Přijatý „tvrdý kurz“ představoval radikální obrat v hospodářské a sociální politice. 

Znamenalo to především rychlé přebírání sovětského modelu regulace ekonomických 

procesů a také sovětizace dalších společenských oblastí. Pozůstatky ekonomického a 

sociálního systému vytvořeného v těchto letech přetrvaly i v následujících desetiletích.23 

Jedinou významnou odlišností od sovětské praxe bylo v případě Československa 

neuplatnění principu nacionalizace půdy. Při obhospodařování zabraných polností byly 

otázky vlastnictví ponechány stranou a rolníci nadále zůstávali jejich vlastníky, nehledě 

na to, zda se polností zbavili sami, či jich byli zbaveni.24 

 

1.2 „Kulak“ či „vesnický boháč“? 

Pro KSČ bylo nutným prvním krokem charakterizovat a pojmenovat „třídního 

nepřítele“, proti kterému měla být poúnorová zemědělská politika směřována. Debatovalo 

se o označeních „statkář, sedlák či velkosedlák“25, ani jedno se však nezdálo vhodné. 

V případě statkáře byla problémem neaktuálnost pojmu26 a další dvě pojmenování značila 

spíše pozitivní než potřebné negativní konotace. Do debaty se později vložil i prezident 

Klement Gottwald, který navrhl označení „vesnický boháč“.27 Inspiraci hledali představitelé 

KSČ opět v Sovětském svazu, kde se užívalo pojmu „kulak“. 

 
20 PERNES, Jiří. Politické a sociální předpoklady kolektivizace zemědělství v Československu. In: BLAŽEK, 

Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 

V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 77-86. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 86. 
21 PERNES, Jiří. Specifická cesta KSČ k socialismu fikce, nebo realita? Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 2016, 23(1-2), 11-53. ISSN 1210-7050. s. 49. 
22 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 73-74. 
23 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 

1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. s. 114. 
24 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 75. 
25 Tamtéž. s. 59. 
26 Třída podnikatelů v zemědělství byla v té době již téměř zlikvidována. (Tamtéž) 
27 Tamtéž. 
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Kromě samotného pojmenování byla klíčová také jeho charakteristika. Vhodným 

kritériem se zpočátku jevilo vlastnictví. Záhy se však ukázalo, že je velmi obtížné vytyčit 

hranici mezi středním rolníkem a kulakem. Ve všech případech ale zůstávalo základní 

otázkou, zda zemědělec plní dodávky. Právě toto kritérium pro rozlišení doporučoval i 

hlavní stranický ideolog Václav Kopecký s tím, že „kulak je ten, kdo neodvádí“ a „kulaci 

jsou ti, kteří vykořisťují“.28 Přízvisko „vesnického boháče“ či „kulaka“ si tak mohl vysloužit 

kterýkoliv samostatný hospodář nehledě na výměru obdělávané půdy. 

Na podzim roku 1948 vedení KSČ vymezilo metody pro omezení a útlak 

„vesnických boháčů“. Jedno z prvních opatření se vztahovalo k vlastnictví půdy, přestože 

Ústava 9. května 1948 soukromé vlastnictví půdy do výměry 50 ha zaručovala 

pro jednotlivce, spoluvlastníky či společně hospodařící rodiny.29 Pro ospravedlnění porušení 

ústavy uvedl ministr zemědělství Julius Ďuriš: „Říkáme, že v tomto případě nemusíme ústavu 

měnit, ale máme možnost, aby sami rolníci porušovali ústavu. Například neplní dodávky a 

my můžeme na ně uvalit sankce. Když neplní dodávky, můžeme zvýšit splátky nebo odejmout 

příděl.“30 Ústava a stejně tak nedotknutelnost osobního majetku zcela přestaly být 

respektovány.  

 

1.3 Jednotná zemědělská družstva versus ideál združstevňování 

Vedení KSČ postupně ustanovilo celkem čtyři typy družstev. Vznikala převážně 

JZD třetího a čtvrtého typu, která svými charakteristikami nejlépe umožňovala provoz 

zemědělské družstevní velkovýroby. Vyznačovala se především společnou rostlinnou i 

živočišnou výrobou a v případě třetího typu měli členové nárok na bezpracnou náhradu 

za užívání vložené půdy. Ve čtvrtém typu se tato náhrada neproplácela a družstevníci byli 

oceňování pouze za odvedenou práci.31 

Uskupení nazývající se JZD lze ale stěží považovat za družstva v pravém slova 

smyslu. Jejich uspořádání totiž odporovalo základním principům družstevnictví, tím byla 

 
28 VOMELA, Martin. Kolektivizace v Československu a její politické motivy. In: BLAŽEK, Petr a Michal 

KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 121-126. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 123. 
29 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 62. 
30 Tamtéž. 
31 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 389. 
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dobrovolnost vstupu i vystoupení a také podílnictví.32 Praktiky jako nucený vstup, neustálé 

navyšování dodávek či odebrání veškerého majetku s těmito principy v souladu nebyly. 

Združstevňování lze rozdělit do několika fází. První etapa od roku 1949 až do roku 

1953 se vyznačovala rychlým nárůstem počtu JZD. V následujícím roce se zakládání dalších 

družstev poněkud zpomalilo, především kvůli dosavadnímu přístupu, který na venkově 

vyvolával nespokojenost a nepokoje. Prezident Antonín Zápotocký byl nucen zakročit a 

v jednom ze svých projevů prohlásil, že násilně vzniklá družstva udávají špatný příklad. 

Členům poskytl možnost vystoupení a téměř tisícovka JZD rychle přestala existovat. Vedení 

KSČ ve snaze zachránit situaci udalo združstevňování rychlejší tempo, čímž došlo 

k opětovnému uplatnění přechozích postupů. Znovu se objevilo zastrašování, neúnosné 

navyšování dodávek či administrativní postihy. V roce 1958 JZD sdružovala zemědělce 

ve více než 75 % obcí. Poslední časový úsek trvající do roku 1959 znamenal nucený vstup a 

také postupné ukončení procesu.33 

 

1.4 Procesy s rolníky a Akce Kulak 

Kolektivizace byla provázena masovou nezákonností, která prostupovala už 

předcházející přípravná období. V první vlně vzniku JZD, přibližně od roku 1949, 

nezákonnost ještě více zesílila a největších obrátek nabrala v následujících letech. 

Projevovala se různými způsoby, místní funkcionáři využívali kombinaci hospodářského a 

politického nátlaku s cílem soukromé zemědělce přimět ke vstupu do JZD. V letech 1948 až 

1950 patřil k nejvyužívanějším nátlakovým metodám třídní rozpis povinných dodávek státu. 

Pro některé rolníky byl tak vysoký, že jej nemohli splnit. Běžnou praxí byly také následné 

kontroly, prohlídky a zabavení nalezených zásob. Uplatňován byl i nucený výkup 

zemědělské techniky či výměny pozemků za ty s horší bonitou. Z hlediska politického 

nátlaku největší perzekuce hrozila rolníkům, kteří odmítali členství v JZD, tito jedinci byli 

považováni za „nepřátele režimu“ a rovněž za „třídní nepřátele“.34  

 
32 BUREŠOVÁ, Jana. Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova. In: BLAŽEK, Petr a Michal 

KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 109-116. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 112. 
33BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 391-392. 
34 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 78-79. 
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Za největšího odpůrce kolektivizace byli prohlašováni především „kulaci“. Řada 

úředních opatření z let 1948 až 1953 směřovala k jejich likvidaci, šlo například 

o nesplnitelné rozpisy povinných dodávek, výkupy strojů, daňovou a cenovou politiku či 

zákaz zaměstnávat cizí pracovníky.35 

Postoj některých soukromých zemědělců ke kolektivizaci ukazuje také příklad 

z Pavlova na Jihlavsku. „Sedlák Dvořák vlastnil přibližně padesát hektarů půdy, ale scházel 

mu nástupce. Jeden syn odešel do Ostravy na nábor do hutí a druhý byl zavřený ve vězení. 

Lidé už navíc nechtěli chodit obdělávat půdu k nikomu cizímu, takže mu chyběla pracovní 

síla. Dřív se nikde nezavíralo ani nezamykalo, a tak náborová trojka přišla za Dvořákem až 

na dvůr. Když na něj zavolali, hospodáři, kde jsi, sedlák vyšel a hodil po mužích vidle. 

Netrefil se a za útok dostal šest měsíců vězení. Když se vrátil, na polích už pracovat nechtěl, 

protože nemohl a šel do důchodu. Pole vložil do JZD.“36 

Historik Karel Jech považuje za signál k zahájení nejsilnějších represí vůči 

nepohodlným rolníkům vraždu tří funkcionářů místního národního výboru (MNV) v malé 

vesnici Babice, kde podle komunistického režimu žilo mnoho „kulaků“. V červenci roku 

1951 přepadli v pozdních večerních hodinách čtyři ozbrojení muži schůzi rady MNV 

konající se ve školní budově. Okolnosti trojnásobné vraždy dodnes nejsou zcela objasněny. 

Nelze vyvozovat, zda se události řídily širšími záměry a pokyny domácích či vnějších 

zpravodajských kruhů.37 Nezodpovězenou otázkou také zůstává, z jakých pohnutek jednání 

pachatelů vycházelo.  

KSČ události využilo pro kampaň namířenou vůči nepohodlným osobám, 

především „vesnickým boháčům“, a k následnému masivnímu zatýkání. Cílem propagandy 

bylo poukázat na tuto skupinu jako úhlavního nepřítele pracující společnosti. Lidé měli 

uvěřit, že právě zavrhovaní zemědělci se podíleli na babickém zločinu a rovněž mohou 

za nedostatek masa a dalších potravin.38 

Nedlouho po vynesení rozsudků v babickém případu Jech datuje přísně utajenou 

schůzi na zámku v Lánech. Ze setkání pravděpodobně neexistuje zápis a informace 

o průběhu jsou jen kusé.39 Právě zde měl vzniknout systematický kolektivizační plán 

 
35 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 80. 
36 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
37 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 103-104. 
38 Tamtéž. s. 118. 
39 Tamtéž. 
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ochromující selský stav jako celek. O několik měsíců později se objevil dokument se 

zkráceným názvem Směrnice tří ministrů40, který pracovníkům Státní bezpečnosti (StB) a 

prokurátorům ukládal navýšení počtu rozsudků, jenž měly kromě odnětí svobody a pokut 

zahrnovat také zákaz pobytu v současném bydlišti, a to i pro rodinné příslušníky. Kromě 

soudů mohl zákaz vydat také národní výbor. Příslušné orgány určily nové místo pobytu, 

pokud možno ve vzdáleném kraji. Odsouzený „vesnický boháč“ se měl ke své rodině připojit 

po návratu z vězení. Autoři směrnic zcela ignorovali fakt, že příkaz k pobytu je zcela 

v rozporu s Ústavou 9. května.41  

Právě politické procesy sloužily jako nástroj kolektivizace zemědělství.42 

Od zahájení první kolektivizační vlny dostaly nižší složky StB za úkol věnovat zvýšenou 

pozornost vesnicím. V dalších měsících pak příslušníci StB měli zbudovat na venkově 

rozsáhlou agenturní síť a postihnout ty, kteří vystupují proti kolektivizaci. Před soudem se 

neobjevili pouze kritici a odpůrci kolektivizace, ale i ti, kteří se stavěli proti nucenému 

výkupu zemědělské techniky, rozorávání mezí, svozu dobytka do družstev nebo jedinci 

označení za viníky neúspěchu či rozpadu družstev v letech 1953 až 1954.43 

Společně s počáteční vlnou Akce Kulak zahájilo ministerstvo zemědělství první 

kolo vylučování dětí „vesnických boháčů“ z čtyřletých odborných zemědělských škol. Až 

v průběhu procesu se ukázaly jeho mezery, které i samotná KSČ hodnotila negativně. 

Vylučování bylo mechanické, administrativní a bez vysvětlení. Potomci drobných a 

středních zemědělců proto soucítili s dětmi „boháčů“, což bylo označováno za závažné 

politické pochybení.44 Tento způsob vylučování byl proto považován za neefektivní a 

škodlivý. 

Současně byla připravována další rozsáhlá vylučovací akce s celostátním dopadem, 

jejímž hlavním záměrem bylo především převychování „kulackých“ potomků a zabránění 

jejich proniknutí do vedoucích pozic. Ve školním roce 1950/51 nebylo na čtyřletých 

zemědělských školách připuštěno k maturitě 42 dětí. Šlo o téměř 9 % z celkového počtu 

 
40 Celý název dokumentu zněl Směrnice ministra národní bezpečnosti, ministra vnitra a ministra spravedlnosti 

o uspořádání některých poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů. (Jech, 2008, s. 119) 
41 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 119-120. 
42 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 147. 
43 Tamtéž. 
44 BÁRTA, Milan. Očista středních zemědělských škol od dětí "vesnických boháčů" a jejich internace na 

státním statku Albrechtice. In: BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 

1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 196-

208. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 196-198. 
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maturantů.45 Postiženi byli také absolventi, kteří nebyli přijímáni na odpovědné odborné 

pracovní pozice. Měli pracovat manuálně v rostlinné výrobě. Odpůrci kolektivizace kromě 

vylučování svých děti ze škol čelili také řadě dalších postihů ze strany nižších složek StB, 

šlo například o odebírání rybářských a honebních povolení či zbrojních pasů.46 

Kvůli nedostatečné kapacitě pro přesídlené odsouzené rolníky a jejich rodiny došlo 

k postupnému zpomalení kolektivizačního procesu a následnému pozastavení na počátku 

května roku 1952 trvajícímu až do podzimu téhož roku. Po druhém lánském zasedání se dala 

v listopadu Akce Kulak znovu do pohybu. Za první dva měsíce došlo podle předem 

připravených listů k vystěhování téměř dvou stovek rolnických rodin. Přesídlovací komise 

přitom nenechaly hospodáře v klidu ani o Vánocích či Novém roce.47  

Procesy se zakládaly na trestných činech nejrůznější povahy. V rozsudcích stála 

nejrůznější zdůvodnění od úmyslu zničit úrodu, neplnění dodávkových povinností, 

zatajování půdní plochy či její špatné obdělávání a další. Objevovaly se také provokace 

ze strany StB.48 

Přestože se opět začaly projevovat problémy spojené s hospodářstvím a politikou, 

druhá fáze akce pokračovala až do podzimu roku 1953. Do této doby bylo celkem přesídleno 

1 077 rodin.49 Přesunu se nevyhnuli ani staří, často nemocní a práce neschopní výměnkáři. 

Postiženi byli rovněž potomci odsouzených „kulaků“, jejichž vylučování ze škol bylo v celé 

řadě případů důsledkem snahy místních stranických orgánů o co největší zasažení vybraných 

rodin, ať už šlo o vesnické boháče či ty, kteří se odmítali stát členy zemědělských družstev. 

Do ledna roku 1953 KSČ prověřila téměř 9 000 studentů, z nichž 505, tedy více než 5 %, 

nemohlo dále pokračovat ve studiu.50 Nálepky kulackých dětí se potomci rolníků mnohdy 

 
45 BÁRTA, Milan. Očista středních zemědělských škol od dětí "vesnických boháčů" a jejich internace na 

státním statku Albrechtice. In: BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 

1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 196-

208. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 198-199. 
46 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 148. 
47 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 156-170. 
48 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 150. 
49 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 156-170. 
50 BÁRTA, Milan. Očista středních zemědělských škol od dětí "vesnických boháčů" a jejich internace na 

státním statku Albrechtice. In: BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 

1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 196-

208. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 203. 
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nezbavili po celý život. Komplikovala jim nejen vzdělání, ale i pracovní uplatnění a 

společenské postavení. 

V letech 1953 až 1954 počet procesů s velkými rolníky značně poklesl, a to 

z několika důvodů. Předně těchto zemědělců do této doby celkově ubylo a dosavadní 

„protikulacké“ akce nepřinesly takový výsledek, jaký byl očekáván.51 Další průběh represí 

zároveň ovlivnily domácí a zahraniční události jara a léta roku 1953. Úmrtí Josifa V. Stalina 

a Klementa Gottwalda oslabila oba režimy změnou vedení, která předznamenala změnu 

priorit vnitřní politiky a hospodářství.52 Zároveň bylo také oficiálně proklamováno minulé 

porušování zákonů, které se podle pracovníků justice často dělo právě v zemědělských 

procesech.53 Akce Kulak byla zastavena v létě roku 1953, doznívala ale až do podzimu, 

současně MNV vydávaly instrukce k upuštění od přesídlování rodin odsouzených rolníků.54 

Snaha o dodržování zákonnosti ale příliš dlouho nevydržela. Už na jaře roku 1954 kritizoval 

ministr spravedlnosti Štefan Rais úbytek procesů s „kulaky“.55 

 

1.5 Závěrečná fáze kolektivizace 

V polovině padesátých let KSČ vytyčila cíl dosáhnout úplného družstevního 

hospodaření na zemědělské půdě do příštích pěti let. Předním zastáncem celoplošné 

kolektivizace byl první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

(ÚV KSČ) Antonín Novotný, impulzem byla také v pořadí už třetí celostátní konference 

JZD.56 Současně začala nová agitační kampaň, jenž na počátku hlásala volnější a liberálnější 

přístup vůči „vesnickým boháčům“.  

Na rozdíl od přechozí fáze jim bylo za určitých předpokladů povoleno vstoupit 

do družstev, ale pouze za podmínky, že nebudou sabotovat družstevní produkci. Část větších 

soukromých hospodářů do JZD vstoupila a někteří z nich obsadili vedoucí pozice. Práce 

 
51 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 150. 
52 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 198-202. 
53 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 150. 
54 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 198-202. 
55 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 151. 
56 BŘEZINA, Vladimír. Kolektivizace zemědělství v Československu v letech 1955-1960. In: BLAŽEK, Petr a 

Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V 

Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 127-135. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 130. 
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zkušených zemědělců se zanedlouho kladně odrazila na hospodářských výsledcích. 

V případě jakýchkoliv problémů ale byla vina svalována právě na tuto skupinu rolníků.57 

Bývalí soukromníci tak byli mnohdy zanedlouho po vstupu vyloučeni a následně potrestáni 

vystěhováním či jinou perzekucí.  

Existence řady družstev ale závisela především na schopnostech jednotlivých 

zemědělců. „Nestalo se, že by z pavlovského JZD někdo vystoupil. Při jeho zakládání ale 

bylo respektováno, který rolník čemu rozumí. Ti, kteří měli větší polnosti, pracovali 

například jako skupináři a předseda družstva byl domkař. Právě proto, že se do funkcí 

dosazovalo rozumně, JZD mohlo fungovat.“58 

V polovině kolektivizačního procesu přežilo méně než devět a půl tisíce rolnických 

usedlostí s výměrou více než 15 hektarů a z toho necelé tři tisíce s výměrou větší než 20 

hektarů. V přibližně 15 tisících obcí tak nebyl ani jeden „kulak“. Navzdory tomu řada vysoce 

postavených stranických funkcionářů, v čele s Antonínem Novotným, nabádala 

k ostražitosti a varovala před „vesnickými boháči“.59 

Závěrečnou kolektivizační etapu provázela výrazná agitace. Ke vstupu do JZD 

přesvědčovali nejen členové KSČ, ale také zástupci MNV, učitelé či členové Lidových 

milicí a další. Obce pravidelně navštěvovaly agitační brigády, jež po dvojících obcházely 

jednotlivé hospodáře. Ti, kteří se vstupu bránili, byli nuceni podstoupit osobní pohovory 

nemající daleko k nátlaku. Součástí kampaně byly také společné schůze, prohlídky určených 

JZD, besedy, promítání agitačních snímků či přednášky.60 Do kampaně se kromě 

celostátního tisku zapojovala především regionální periodika.  

Přesto ale ne v každé obci družstvo vzniklo. „Například v Salavicích61 zakládali 

JZD třikrát nebo čtyřikrát, ale nikdy se to nepodařilo. Ne každý sedlák byl totiž hospodář. 

Salavice navíc byly z poloviny německé a Němci odtud byli po válce vysídleni.“62 

V případě, že popsané metody rolníky nepřesvědčily, KSČ uplatňovala represe 

v podobné formě jako v přechozí kolektivizační fázi. Docházelo k navyšování dodávek, 

tvrdým postihům za jejich neplnění či následné výměně pozemků za vzdálenější či méně 

 
57 BŘEZINA, Vladimír. Kolektivizace zemědělství v Československu v letech 1955-1960. In: BLAŽEK, Petr a 

Michal KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V 

Praze: Česká zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 127-135. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 131. 

58 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
59 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 150. 
60 Tamtéž. 
61 Obec v okrese Jihlava. 
62 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
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úrodné. Zemědělci se v některých případech nevyhnuli nařčení ze sabotáže, vystěhování 

nebo vyloučení dětí ze škol. 

Nejvíce družstev přibylo v letech 1956 až 1957, v hojné míře se jednalo o družstva 

vyšších typů. Jejich situaci upevňovala státní pomoc v podobě financí, strojů či hnojiv.63 

Soukromí hospodáři mohli dotovaným družstvům konkurovat jen obtížně.  

„V Pavlově JZD vznikalo v podstatě pět let. Už od roku 1953 přicházely dvakrát až 

třikrát za rok náborové trojky. Když jsem chodil do školy, neustále jsem poslouchal, kde 

všude už družstva vznikla. Také jsme jezdili na exkurze do jiných JZD, podívat se, jak 

hospodaří. Později jsme pak jezdili do družstev vypomáhat v rámci brigád, například 

na Hladov sbírat brambory. Pří té příležitosti nám ukázali kravín, ustájení nebo sýpky, 

abychom už jako mladí získali vztah k zemědělství. Pavlovské JZD vzniklo v roce 1958, 

společně hospodařit se ale začalo až v následujícím roce. “64 

 

2  Kolektivizace v Jihlavském kraji 

2.1 Předpoklady kraje pro kolektivizaci 

Jihlavský kraj vznikl Zákonem o krajském zřízení z roku 1948. V následujícím roce 

bylo dosavadní zemské zřízení nahrazeno krajským, jehož rozložení částečně kopírovalo 

současný Kraj Vysočina. Náležely do něj tehdejší celé okresy Havlíčkův Brod, Humpolec, 

Jihlava, Kamenice nad Lipou, Moravské Budějovice a Pelhřimov. Navíc ke kraji patřily také 

obce dělených okresů Ledeč nad Sázavou a Nového Města na Moravě i všechny obce okresů 

Velkého Meziříčí, Třebíče, Dačic a Slavonic. Dále do území kraje spadala část obcí okresu 

Telč, Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš. Součástí kraje byly také obce dělených hraničních 

okresů, jako byl Jindřichův Hradec, Tábor či Kutná Hora.65 Centrem kraje bylo město 

Jihlava.66  

V této podobě kraj fungoval více než deset let až do nové územní reorganizace, 

která počet krajů zredukovala. Od roku 1960 přestala být Jihlava krajským městem a většina 

krajského území byla rozdělena mezi Jihomoravský a Jihočeský kraj.67 

 
63 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 132. 
64 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
65 Zákon o krajském zřízení. Praha, 1948, ročník 1948, částka 101, číslo 280. 
66 PRCHAL, Karel. Jihlava: Okres, ve kterém žijeme. Jihlava: Okresní kulturní středisko v Jihlavě, 1980. 
67 Zákon o územním členění státu. Praha, 1960, ročník 1960, částka 36, číslo 15. 
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Oblast Jihlavského kraje se tradičně vyznačovala výrazným agrárním charakterem, 

i proto před rokem 1938 měly největší podporu při volbách strany agrární a lidová. Část 

hranic kraje kopírovala státní hranice, v regionu tak mělo silné zastoupení německé etnikum 

a později se stala klíčovou také otázka poválečného osidlování pohraničních oblastí. 

Přicházející noví obyvatelé se stali vhodnou cílovou skupinou pro komunistickou agitaci. 

Například na Slavonicku měla KSČ ve volbách roku 1946 nejsilnější postavení z celého 

kraje.68  Přesto ale charakteristické rysy Jihlavského kraje plánovanou kolektivizaci 

ztěžovaly.  

Když KSČ v letech 1948 až 1953 ustavovala svou moc, patřil právě Jihlavský kraj 

při prosazování kolektivizační myšlenky k jedné z neproblematičtějších oblastí. Zemědělsky 

založený region, navíc se silným postavením římskokatolické církve, se s ní nedokázal 

ztotožnit. Svůj podíl na tom měl také stav hospodářství v kraji, zemědělská produkce byla 

neúspěšná a pozadu byl také rozvoj průmyslu. V roce 1952 KNV shledává stav jako 

neuspokojivý, podle něj byla oblast celorepublikově na jednom z posledních míst nejen co 

do průmyslové produkce, ale také socializace zemědělské výroby byla v dalekém závěsu 

za průměrem. 69 

 

2.2 Jihlavský kraj jako jedna z nejvíce zasažených oblastí 

Dopad kolektivizace na Jihlavský kraj byl mimořádně tvrdý. Na mnoha místech se 

združstevňování setkávalo s odporem zemědělců, kteří museli čelit rozsáhlým represím. 

V letech 1949 až 1950 byly potrestány stovky rolníků jak peněžními pokutami, tak i pobyty 

ve vězení.70 

Tabulka 1: Statistika „kulaků“ v Jihlavském kraji 1949-195871 

Počet „kulaků“ v letech 1949-1950 4063 

Likvidace „kulaků“ dle § 55 733 

Soudně trestáno 1950-1958 1 244 

Stíháno ze strany jednotlivých ONV, správní řízení 1 578 

„Kulaci“ odešlí do průmyslu 114 

 
68 STEHLÍK, Michal. Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948-1960. In: BŘEZINA, Vladimír a Jiří 
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197. ISBN 978-80-87122-04-4. s. 181-182. 
69 STEHLÍK, Michal. "Je vhodná doba se s nimi vypořádat...": Úloha církevních oddělení Krajského 

národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951. 

Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, 2(1). s. 53-59. 
70  STEHLÍK, Michal. Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948-1960. In: BŘEZINA, Vladimír a Jiří 

PERNES. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu: 1957-1960. Brno: Stilus, 2009, s. 181-

197. ISBN 978-80-87122-04-4. s. 185. 
71 Tamtéž. s. 186. 
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Soukromě hospodařící „kulaci“ k 1. 5. 1958 213 

„Kulaci“ ve funkcích v JZD k 1. 5. 1958 244 

Celkový počet „kulaků“ v JZD k 1. 5. 1958 536 

„Kulaci“ ve funkcích v ČSSS (státní statky) k 1. 5. 1958 22 

Celkový počet „kulaků“ v ČSSS k 1. 5. 1958 437 

„Kulaci“ v MNV k 1. 5. 1958 65 

Celkový počet „kulaků“ k 1. 5. 1958 2 186 

 

I přes tvrdé postihy pro zemědělce zpočátku režim v Jihlavském kraji příliš úspěšný 

nebyl. S největšími obtížemi a následnými represemi se kolektivizační proces potýkal 

především na Jihlavsku, Dačicku, Třebíčsku a v oblasti Moravských Budějovic. 

Podle historika Michala Stehlíka není náhodou, že se babický případ odehrál právě v tomto 

kraji.72 Zemědělský referát KNV Jihlava potíže shrnoval takto: „Většina družstev prochází 

těžkými organizačními začátky… Ani STS nesplnily v roce 1951 svoji funkci, zejména se 

nestaly průkopníky svých forem práce v zemědělství. Nedostatky v zemědělství byly zaviněny 

nedostatečnou masově-politickou prací na vesnici a špatnou prací lidové správy, která 

nedovedla upevnit existující JZD a vybudovat z nich přitažlivý vzor pro masy drobných a 

středních rolníků… Z hlediska investiční výroby je náš kraj na jednom z posledních míst.“73 

Akce Kulak Jihlavský kraj velmi zasáhla. Podle centrálního seznamu StB se počet 

vystěhovaných sedláků v letech 1951 až 1953 vyšplhal na 207. Nejtíživější situace panovala 

v tamním okrese Velké Meziříčí, kde badatelé zaznamenali nejméně 168 zákazů pobytu. 

Velkomeziříčský okres tak statisticky předstihl i okres Moravské Budějovice spojený 

s babickým případem a navazující kauzou.  

 

Tabulka 2: Prozatímní počty vystěhovaných rodin ve vybraných okresech na Vysočině74 

Okres Počet případů Počet vystěhovaných usedlostí 

Velké Meziříčí 168 121 

Moravské Budějovice 134 113 

Třebíč 58 49 

 

Dle velkomeziříčských archivářů způsobily masivní vysídlování tři důležité 

faktory. Šlo zejména o zemědělský charakter. Politicky by se oblast dala charakterizovat 

 
72 STEHLÍK, Michal. Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948-1960. In: BŘEZINA, Vladimír a Jiří 

PERNES. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu: 1957-1960. Brno: Stilus, 2009, s. 181-

197. ISBN 978-80-87122-04-4. s. 187. 
73 Tamtéž. 
74 BLAŽEK, Petr. Počty nuceně vystěhovaných selských rodin v Československu 1948-1960. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 230-235. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 233. 
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jako konzervativní, se silnou podporou dřívějších agrární a lidové strany. Zároveň byl okres 

relativně chudý, a tak pro stranu nebylo obtížné najít kolektivizační aktivisty. V potaz je také 

nutné brát poměrně velkou rozlohu oblasti ve srovnání s okolními okresy.75 

Srovnatelně na tom byly také ostatní okresy. Sestavením seznamu perzekuovaných 

rolníků na Pelhřimovsku se zabývala Irena Krčilová. První vlna perzekucí postihla 

pelhřimovský okres v roce 1952. Uplatňovány byly zákazy pobytu, propadnutí jmění, odnětí 

svobody či pokuty. Největším represím zemědělci čelili od dubna roku 1952 až do léta 1953. 

Trestání jednotlivých rolníků ale pokračovalo i v dalších letech. Mezi obcemi se objevovala 

nerovnoměrnost, v některých místech postih zasáhl až šest usedlostí, jinde navzdory 

probíhajícímu vyšetřování žádnou. V tehdejším okrese Pelhřimov přišlo o majetek a střechu 

nad hlavou více než 300 lidí.76 

 

3 Tisk v roli agitátora 

3.1 Komunistická propaganda 

KSČ svou mediální politiku zakládala na centralizaci médií i jejich řízení a také 

důsledné kontrole obsahů.77 Na jejím základě občané měli vědět pouze to, co měli a museli. 

Propaganda v médiích poskytuje zaujatý výklad hodnotící svět, fakta, události a 

jejich aktéry. Typické je překrucování či zvýhodňování faktů, klamání a uvádění polopravd. 

Prameny mohou být zkreslovány, zastírány a pro podporu nedoložených faktů 

anonymizovány. Konflikty bývají popírány společně se snahou o vyvolání iluze 

o spravedlivém světě a pěkném životě, jež mají pozornost společnosti odvádět od klíčových 

problémů. Typické je také propagování falešných vzorů, stereotypizace, pomluvy 

nevyhýbající se otevřenému štvaní, ničení dobré pověsti lidí, kteří se propagandě nehodí, 

nebo jejich morální diskriminace. Popisované události jsou různě deformovány. Tendenční 

interpretace výklad skutečnosti přizpůsobuje svým zájmům.78  

 
75 BLAŽEK, Petr. Počty nuceně vystěhovaných selských rodin v Československu 1948-1960. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 230-235. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 232-233. 
76 KRČILOVÁ, Irena. Perzekuce sedláků v polovině padesátých let 20. století na Pelhřimovsku. In: 

ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2013, s. 288-295. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 288-291. 
77 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

287-4. s. 155. 
78 BARTÁK, Jan. Průvodce minovým polem propagandy. In: Média jako překážka v komunikaci: Sborník textů 

k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Vivo a Votobia Praha, 2003, s. 83-108. ISBN 80-7220-141-7. s. 

85-88. 
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Propaganda KSČ se řídila předem stanovenými cíli a ideologií a následovala 

sovětský vzor. Účelem propagandistických praktik bylo na konkrétních příkladech 

z každodenního života vštěpovat lidem teoretické poučky a závěry. Každý propagandista 

měl za úkol přesvědčivě demonstrovat úspěchy země v budování komunismu.79  Systém 

zahrnoval politickou výchovu, přednášky, televizi, rozhlas a především tisk. Jeho základním 

posláním bylo „sloužit zájmům pracujícího lidu, zájmům socialismu, míru a pokroku“. 

Socialistická „svoboda tisku“ měla zároveň ukazovat perspektivy „socialistické 

budoucnosti“, mobilizovat k „pracovnímu hrdinství“ a přinášet „pravdivé informace“ 

o životě doma i v zahraničí.80 

 

3.1.1 Propaganda v období kolektivizace 

Především pro propagandu ve venkovských oblastech v 50. letech je klíčové 

propojení s agitačními praktikami, které podporovaly kolektivizační proces. V první fázi 

byli zemědělci pomocí této metody přesvědčováni ke vstupu do JZD, ve druhé fázi se 

agitátoři snažili společné hospodářství učinit natolik lákavým, aby se přidali i zbylí 

soukromníci. Agitaci stejně jako propagandu zajištovalo kulturně-propagační oddělení ÚV 

KSČ. Roku 1951 bylo rozčleněno do několika odborů. Postupně se oddělil segment 

propagandy a agitace, jehož působnost zahrnovala jak přípravu materiálů pro propagandisty, 

tak i návrhy na celostátní kampaně.81 

Agitace byla součástí systému propagandistických metod, jak docílit vybudování 

takzvané socialistické vesnice. V přeměně venkova sehrál neméně důležitou úlohu tisk 

zejména okresní. Kromě tiskovin propagandisté využívali také nejrůznějších ideologických 

brožur, rozhlasu, filmu, osvětových besed či tematické výzdoby ve městech a vesnicích. 

Za tímto účelem byly instalovány oslavné panely takzvané desky cti, které prezentovaly 

nejlepší pracovníky, a naopak fungovaly takzvané desky hanby se jmény neplničů a 

sabotérů.82 

 

 
79 Komunistická propaganda: otázky teorie a metodiky. Praha: Svoboda, 1977. s. 6-50. 
80 DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. s. 508. 
81 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 141. 
82 Tamtéž. s. 144. 
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3.2 Československá mediální krajina v období kolektivizace 

3.2.1 Nové mediální uspořádání 

Po únorovém převratu roku 1948 KSČ převzala kontrolu mimo jiné nad médii, která 

přestala fungovat jako zdroj informací, veřejná kritika a kontrola moci.83 Zrodilo se tak nové 

mediální uspořádání, typické pro totalitní režim. Společenské změny se nesly v duchu snahy 

o co největší centralizaci řízení společnosti, plánování zemědělství nevyjímaje. Proměnu 

měla pomoci uskutečnit kulturní a ideová sféra.84 Základní rysy mediálního systému byly 

inspirovány praxí ze Sovětském svazu, KSČ zároveň částečně využila také zkušeností 

s fungováním médií během nacistické okupace.85 Klíčová byla důsledná kontrola mediální 

komunikace. Selekce informací pak měla společnost orientovat potřebným směrem. 

Na venkově byl nejdostupnějším a dobře ověřeným nástrojem uplatňování politiky stranický 

tisk.  

Už 24. února 1948 předsednictvo ÚV KSČ zamezilo dovozu zahraničních tiskovin. 

Zároveň výbor či jeho instituce rozhodovaly o vzniku i zániku každého periodika a 

obsahovém zaměření nebo redakčním obsazení.86 

Při vytyčování nového politického kurzu, jehož podstatou byla propagace a 

upevnění politiky KSČ v povědomí společnosti, hrálo důležitou roli ministerstvo informací. 

Jeho cílem byla selekce informací, které směly být šířeny pouze oficiálními médii 

kontrolovanými a podřízenými státní moci. Krátce po převratu byl i proto vypracován 

seznam nežádoucích domácích a dovozových tiskovin, jejichž dostupnost na stáncích byla 

velmi omezená.87 Mediální produkce měla být jako celek ovládnuta a centralizována, 

za svou činnost se zodpovídala KSČ. 

Roku 1950 přijalo Národní shromáždění zákon č. 184/1950 Sb., pojednávající 

o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů.88 Ten hned v úvodu definuje 

základní poslání tisku, a to napomáhání lidu v budovatelském úsilí, boji za mír a spolupráci 

 
83 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 36. 
84 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 247. 
85 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8. s. 137. 
86 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 36. 
87 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 256. 
88 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 389. 
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na jeho výchově v socialistickém duchu. Vydávání tiskovin podle zákona nesmělo být 

předmětem soukromého podnikání, oprávnění mohly získat pouze organizace typu 

politických stran, státních orgánů či odborových a jiných oficiálních organizací89. Úkolem 

Svazu československých novinářů, sdružujícího všechny osoby vykonávající toto povolání, 

bylo dohlédnout na řádné plnění povinností žurnalistů.90 Přestože funkce a působení médií 

byly vymezeny legislativně, mantinely určovaly zejména dokumenty a nařízení KSČ, 

cenzurní orgány, případně materiály svazu novinářů. Za svou činnost se média nově 

zodpovídala pouze straně nikoliv veřejnosti, jako tomu bylo dříve. V prvních letech 

po únorovém převratu vykonával denní kontrolu aparát ÚV KSČ a jeho kulturně propagační 

oddělení, v čele s Gustavem Barešem, kam spadal rozhlasový, tiskový a vydavatelský odbor. 

Na procesu kontroly se podíleli také jednotliví krajští tiskoví referenti, kteří, bylo-li třeba, 

zasahovali do vedení.91 Zmíněné odbory směrovaly redakce skrze politická nařízení a 

hodnotily jejich výstupy. Za ideový i politický obsah periodik zodpovídali šéfredaktoři, kteří 

svou práci mohli konzultovat se zástupci kulturního a propagačního oddělení.92 Podstatou 

žurnalistické práce se stala stranickost a posláním médií bylo navodit souhlas veřejnosti 

s politikou. 

Dohled a s ním spojenou cenzuru v roce 1950 vedení KSČ posílilo přímo 

v redakcích skrze dohlížející redaktory. Ve všech denících pak měli působit dva politicky 

uvědomělí redaktoři.93  

Jako samostatný orgán ministerstva vnitra s úzkými kontakty na StB fungovala 

specializovaná cenzurní instituce s názvem Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), řízená 

aparátem ÚV KSČ, která vznikla tajným usnesením číslo 17/1953 z téhož roku. Cenzurní 

úřad nevznikl zákonem a usnesení nebylo publikováno, vláda jej budovala jako svůj 

neveřejný úřad.94  

 
89 Podle zákona šlo o kulturní, hospodářské, zájmové, sociální a tělovýchovné organizace. (Zákon o vydávání 

časopisů a o Svazu československých novinářů 184/1950 Sb.) 
90 Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. Praha, 1950, ročník 1950, částka 71, číslo 

184. 
91 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8. s. 137. 
92 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 256. 
93 Tamtéž. s. 257. 
94 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 36. 
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Kontrola periodik se odehrávala přímo v redakcích. Připomínky byly projednávány 

se šéfredaktory, kteří novinovou stranu museli podepsat stejně jako pracovník HSTD. Stejný 

postup byl uplatňován také při kontrole celého signálního výtisku. 

Novináři a jejich práce byli významně ovlivňováni také ze zákona povinným 

členstvím ve svazu novinářů. V pravomoci organizace tak bylo rozhodovat o tom, kdo smí 

vykonávat novinářskou profesi.95 Skrze personální politiku tak KSČ měla příležitost média 

orientovat potřebným směrem a na jednotlivce mohl být vyvíjen existenční tlak přispívající 

k budování autocenzurních návyků.  

 

3.2.2 Periodika v období kolektivizace 

Základním posláním tisku bylo podle KSČ plnění úkolů spojených s budováním 

základů socialistického uspořádání. Výsadní postavení měl v tomto ohledu především 

ústřední stranický deník Rudé právo. Specifičtějšími úkoly a otázkami se zabývala další 

periodika vydávaná stranou. Rudé právo bylo nejen ústředním tiskovým orgánem KSČ, ale 

zároveň sloužilo jako vzor pro ostatní listy. Jeho redakce se musela přizpůsobit přísnějším 

nárokům. Při tvorbě výstupů redaktoři využívali konkrétních příkladů z obcí, podniků či 

kulturních a vědeckých zařízení.96  

Proměna mediálního prostředí s prakticky neexistujícím tržním prostředím a 

značně omezenou soutěživostí zavinila úpadek rozmanitosti informačních zdrojů. Novináři 

spoléhali na oficiální zdroje, které jim zároveň poskytovaly „správný“ výklad. Obsah 

jednotlivých periodik byl tak ve velké míře určován úředníky. Důležitost byla přikládána 

zprávám o výrobě, z chodu závodů, oslav či výročí.97 Jednotná forma a styl zapříčinily 

unifikovaný obsah. Některé žánry, v čele s reportáží, zcela zmizely a byly nahrazeny 

ideologickými texty, například projevy stranických funkcionářů v plném rozsahu. 

Kromě zmíněného Rudého práva řídila KSČ stranická periodika v krajích, 

například od roku 1956 brněnský týdeník Rovnost, který po čtyřleté pauze obnovil 

periodicitu. Od roku 1951 vycházel týdeník určený pro celou rodinu Květy. Nejvýznamnější 

společenskou organizací a současně i vydavatelem bylo Revoluční odborové hnutí (ROH). 

K nejvyhledávanějším novinám patřil deník Práce, dále také čtrnáctideník Odborář, 

 
95 Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. Praha, 1950, ročník 1950, částka 71, číslo 

184. 
96 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk v letech 

1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 113. 
97 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8. s. 148-149. 
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Technické noviny, Svět práce nebo oblíbený humoristický časopis Dikobraz. Dalším 

významným vydavatelem byl Československý svaz mládeže. Pod touto společenskou 

organizací vycházel deník Mladá fronta a periodika pro dětské čtenáře. Výraznější 

ideologickou orientací se vyznačoval měsíčník Propagandista, časopis Nová mysl či 

Funkcionář (později Život strany). Podobně jako v Sovětském svazu byl podporován rozvoj 

závodních časopisů tvořených dělníky a vydávaných ROH. Kvůli dlouhodobému nedostatku 

autorů a špatnému řízení jich ale v roce 1955 polovina zanikla.98 

Veškeré deníky vycházely ve středoevropském formátu, s výjimkou Rudého práva 

a Zemědělských novin, při jejichž tisku byl uplatňován formát světový. Jejich cena byla 

sjednocená, nehledě na velikost a počet stran. Kolem roku 1955 lidé za noviny ve všední den 

zaplatili 30 haléřů, v neděli pak 50 haléřů.99  

 

3.2.3 Zemědělské noviny 

Právě Rudé právo a Zemědělské noviny, jejichž vydavatelem se roku 1952 stalo 

ministerstvo zemědělství, byly na venkově nejčtenějšími deníky. Ministerstvo vydávalo také 

týdeník Beseda venkovské rodiny a měsíčník Rolnické listy. Zároveň mělo na starost i 

odborná periodika pro různá odvětví zemědělství.100 Obsahově se Zemědělské noviny držely 

kolektivizační linie a dalších nastavených trendů. Potýkaly se ale s nedostatkem zkušených 

žurnalistů, kteří by se v zemědělské problematice dostatečně orientovali, některým bylo 

vytýkáno také spojení s předešlým agrárními tiskem.101 Problémy zemědělství byly mnohdy 

popisovány zjednodušeně a přístup k rolníkům byl necitlivý. Redaktoři se drželi pokynů 

z vyšších stranických míst. Při propagaci sovětského vzoru převažovalo mechanické 

přebírání, aniž by autoři textů brali v potaz odlišné tuzemské podmínky. Přesto ale 

Zemědělské noviny a další podobné tiskoviny své agitační úkoly údajně měly plnit.102   

Své čtenáře Zemědělské noviny informovaly především o rostoucí výrobě a dalších 

pozitivech družstevního hospodaření. Šlo o jeden ze způsobů, jak rolníky přesvědčit 

 
98 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8. s. 146-148. 
99 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 259. 
100 Tamtéž. s. 262. 
101 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 142. 
102 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 127. 
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o správnosti vstupu do JZD. Významná část prostoru byla věnována také technickým 

zemědělským novinkám jak z domova, tak ze zahraničí. Objevovaly se reportáže 

ze Sovětského svazu i satelitních států. Stejně jako ve většině hlavních listů se i 

v Zemědělských novinách vyskytovaly texty o stranických záležitostech. Nezanedbatelnou 

část obsahu tvořily negativní zprávy o osudech „vesnických boháčů“.103 Psalo se především 

o jejich trestech, ať už o rozsudcích, zabavení majetku či vystěhování. Objevovaly se i štvavé 

články pojednávající například o neplnění dodávek a dalším „protirežimním“ chování. 

Struktura Zemědělských novin byla předem určená a stabilní. První dvě strany vždy 

informovaly o domácím a zahraničním politickém dění většinou tematicky spojeném právě 

se zemědělstvím. Negativně laděné texty o „nepřizpůsobivých“ rolnících na první stranu 

zpravidla nebyly umísťovány. Struktura deníku do určité míry kopírovala průběh 

kolektivizačního procesu. Čím vyšších obrátek nabýval, tím více propagandistických a 

štvavých článků se objevovalo zejména v období Akce Kulak. V největší míře se tento typ 

textů v novinách objevoval v letech 1951 až 1953. Úplně opačný přístup byl uplatňován 

v období kolektivizačního útlumu, kdy se přibližně od roku 1953 až do roku 1955 články s 

„kulackou“ tematikou vyskytovaly v celém listu minimálně.104 Nejen Zemědělské noviny 

hrály při kolektivizaci pro KSČ důležitou propagandistickou roli, ale i lokální vesnické 

noviny mapující dění v menších oblastech po celé republice. Kromě zemědělských témat se 

na vrcholu kolektivizace věnovaly především konkrétním rolníkům a jejich prohřeškům. 

 

3.2.4 Vesnické noviny 

Stejný důraz jako kladl Sovětský svaz na rozvoj závodních časopisů, přikládal také 

vesnickým novinám, formátu v československé společnosti do té doby zcela novému a 

převzatému právě ze sovětského prostředí.105 Vzniku vesnických periodik předcházely 

novinářské čistky. Plošná revize vydavatelských oprávnění a snížení přídělu papíru 

zapříčinily zredukování krajských i okresních novin a také téměř všech časopisů vydávaných 

nekomunistickými stranami.106 Vesnické noviny byly velmi specifickou skupinou tisku, 

 
103 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 142. 
104 Tamtéž. 
105 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 259. 
106 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-

727-7316-X. str. 22. 
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která se v roce 1950107 zrodila ze žňových novin, vydávaných v jednotlivých okresech 

z iniciativy ONV, redakcí ústředního tisku, patronátních závodů, klubu dopisovatelů či 

Jednotným svazem českých zemědělců (JSČZ). Jak už z jejich názvu vyplývá, žňové noviny 

vycházely od započetí žňových prací až do jejich ukončení na podzim.108 Účelem sezónních 

periodik bylo zajistit hladký průběh zemědělských prací a mobilizovat k jejich zvládnutí. 

Nejvíce nápomocné byly noviny z hlediska organizace, obsah měl podporovat zemědělce, 

motivovat je k plnění závazků a soutěživosti.109 Úroveň textů byla především zpočátku 

různorodá, okres od okresu odlišná. Rozdílná byla rovněž i periodicita a název. 

Od roku 1951 se vydávání novin chopila okresní sdružení JSČZ. Řízení periodik 

měla na starost redakční rada složená ze členů okresních výborů KSČ, JSČZ, státní 

traktorové stanice a redakce listu.110 Postupně se žňové noviny přerodily ve vesnické listy, 

jejichž úkolem bylo propagovat a organizovat socialistickou zemědělskou výrobu. Jednalo 

se většinou o týdeníky vycházející ve všech 180 okresech, průměrný náklad činil 2 100 

výtisků. Noviny byly šířeny do všech obcí v jednotlivých okresech, členům JZD a 

pracovníkům traktorových stanic.111 Na počátku padesátých let noviny vycházely zpravidla 

až v jarních měsících, spolu se zahájením prvních zemědělských prací.112  

Na jaře roku 1952 zanikl JSČZ, který se na svém setkání usnesl o dobrovolném 

rozpuštění. V té době bylo jeho fungování z velké části omezené a řízené KSČ. „Zájmová 

organizace zemědělců ve skutečnosti nezanikla dobrovolně, ale byla likvidována na základě 

přísně tajného rozhodnutí předsednictva ústředního výboru KSČ z 18. února 1952, do jehož 

textu byla vložena mj. formulace, že „tam, kde není JZD nebo je v menšině, stává se často 

JSČZ útočištěm nepřátel JZD a vesnických boháčů.“113 Vydávání vesnických novin tak plně 

přešlo pod správu rad ONV. Roku 1952 v českých zemích vycházelo 156 vesnických 

 
107 Datum vzniku vesnických novin není pro všechny týdeníky jednotný, u každého přerod většinou probíhal 

jindy. 
108 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
109 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 142. 
110 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
111 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
112 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 113. 
113 Tamtéž. 
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periodik, o rok později jejich počet stoupl na 180.114 Rady ONV na tradici vydávání novin 

plynule navázaly. Přibližně v polovině padesátých let se podařilo dosáhnout pravidelné 

periodicity okresního týdeníku.115 

Obsahem se vesnické noviny měly orientovat především na zemědělskou 

problematiku, tedy mobilizovat zemědělce k rychlému zvládnutí prací, shrnovat výsledky 

JZD a plnění plánů nebo vybízet malé a střední hospodáře ke změně starých způsobů práce 

a potřebě zvyknout si na novou techniku.116 Jejich posláním byla kromě pokrytí 

zemědělských témat také kritika překážek socialistické výstavby a označování těch, kteří ji 

brzdili, tedy „kulaků“.  Podle Moniky Dobrovolné, která se věnovala výzkumu vesnických 

novin v okrese Chotěboř, bylo právě téma „boje proti vesnickému boháči“ pro redakce 

prioritou. Pro počátky kolektivizačního procesu byla propaganda namířená vůči „kulakům“ 

charakteristickým rysem. Cílem bylo polarizovat venkovské obyvatelstvo na dvě skupiny: 

my – dobří a oni – zlí neboli oběti a viníci. Texty s touto tématikou se vyznačovaly agresivní 

rétorikou a využíváním naznačených stereotypních šablon. Pro tyto typy příspěvků byly 

rovněž specifické útoky na konkrétní osoby, které znali. Objevovaly se detailní informace 

o rodinách „vesnických boháčů“, jejich politické orientaci nebo různá „svědectví“. Sedláci 

byli označováni za „vládce“ svého statku, zaměstnance měli vykořisťovat a fyzicky 

trestat.117  

Historik Martin Šikula upozorňuje v případě některých vesnických novin 

na přítomnost karikatur či podobných humorných a satirických forem. Podle něj množství 

těchto příspěvků záviselo na pozadí lokálně probíhající kolektivizace. Věnoval se výzkumu 

periodik okresů Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí náležejícím do Jihlavského kraje a také 

bystřickému a bítešskému okresu, které částečně patřily do Brněnského kraje. Karikatury 

namířené zejména vůči „kulakům“ se na stranách těchto novin začaly objevovat v největší 

míře od roku 1956 se začátkem druhé kolektivizační etapy a jejím završením.118 

 
114 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
115 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 113-114. 
116 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
117 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
118 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 
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3.2.5 Problémy vesnických listů 

Stejně jako již zmíněné Zemědělské noviny se i vesnická periodika potýkala 

s podobnými problémy. Nejvážnějším nedostatkem byli nekvalifikovaní, případně chybějící 

redaktoři či přispěvatelé a také nedostačující politická úroveň. Pro noviny tak bylo obtížné 

plnit stranické požadavky ÚV KSČ.  

Organizační sekretariát ÚV KSČ se proto situací v redakcích vesnických novin a 

jejich podobou začal na jaře roku 1952 zabývat podrobněji. Podle jeho závěrů většina 

periodik nereagovala na palčivé otázky vesnice a neplnila požadavky, podle kterých měla 

být „…věrným obrazem života na vesnicích a okresech, podchycovat živou tvořivou 

iniciativu pracujících rolníků, vyhledávat vše nové, pokrokové, co se rodí, a oddělovat je 

od starého, umírajícího…“.119 Byly proto přijaty návrhy na změny ve vydávání vesnických 

novin zpracovaných vedoucím kulturně-propagačního oddělení Gustavem Barešem, 

k výraznějšímu zlepšení ale tento krok nepomohl.120  

Požadovanou kvalitu listu ovlivňovalo též personální obsazení redakcí. Od roku 

1952 měli vydávání na starost ONV, pro jejichž pracovníky byla redakční práce v podstatě 

úvazkem navíc. Řešením situace mělo být vytvoření skupiny dopisovatelů. A to i přesto, že 

do novin tou dobou dopisovatelé již přispívali, většinou se jednalo o zaměstnance národních 

výborů, a nikoliv o zemědělce či dělníky, kteří mohli přispět znalostmi a zkušenostmi 

z praxe. Noviny se tak spíše podobaly věštníkům než skutečným vesnickým listům.121 

Navýšení počtu dopisovatelů pro noviny vždy neznamenalo pomoc. Například na Bystřicku 

se dopisovateli ve druhé polovině padesátých let stávali zejména učitelé, zatímco 

pracovníkům JZD k tomuto úvazku chyběla ochota a motivace.122 Jak vyplývá z původních 

povolání dopisovatelů, nešlo o profesionální novináře ani o zkušené ideology. Z tohoto faktu 

Dobrovolná vyvozuje absenci teoretických článků interpretujících základy komunistické 

 
podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 118-119. 
119 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
120 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 143. 
121 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 129. 
122 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 110-137. s. 114. 
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ideologie. Vzniklé příspěvky se proto vyznačují spíše lidovou propagandou využívající 

srozumitelné ideologické body, zejména takzvanou sabotáž a vykořisťování.123 

Ke zlepšení úrovně listů měla vést častá školení redaktorů v krajích pořádaná 

z iniciativy nejvyšších stranických orgánů. Vzdělávání ale mělo různou úroveň, sami 

přednášející často nebyli se zemědělskou problematikou zcela seznámeni, na školeních se 

tak mnohdy objevovaly nepřesnosti. Redaktoři byli zároveň nespokojení s tím, že v praxi už 

jim nikdo s tvorbou novin nepomohl. Nutno doplnit, že od svých počátků se obsah týdeníků 

i přes výtky vedení KSČ proměnil. Věnovaly se více dění v konkrétních okresech a svůj úkol 

ve vztahu k budování socialistické vesnice alespoň částečně plnily.  

Podle usnesení ÚV KSČ z roku 1959 dosahovaly jednotlivé týdeníky různé úrovně. 

Kvalita některých byla velmi nízká a podle ústředního výboru byl obsah tvořen nahodile 

s převažujícími informativními a spíše popisnými informacemi. V usnesení byly naopak 

vyzdvihovány noviny vycházející v těch krajích, kde byly redakce výrazně usměrňovány 

krajskými a okresními výbory strany a funkci redaktora zastával „politicky vyspělý a 

zkušený stranický funkcionář“.124 

 

3.2.6 Přerod vesnických novin na okresní periodika 

Koncem padesátých let vycházelo v celé republice 179 titulů vesnických novin.125 

Kladené požadavky spojené se socializací venkova se ale neustále zvyšovaly a listy nebyly 

schopné je nadále plnit. Na základě usnesení ÚV KSČ z jara roku 1959 došlo v těchto 

periodikách k zásadní proměně. Dosavadní formát vesnických novin nahradily okresní 

noviny vydávané OV KSČ společně s ONV. Rozhodující zodpovědnost za řízení a vydávání 

listu náležela OV.  

Obsah okresních periodik se postupně rozšiřoval od poloviny padesátých let, kdy 

se na stranách začínaly objevovat i nezemědělská témata. V chotěbořských novinách začalo 

„kulackých kauz“ postupně ubývat po roce 1953. Agresivní výpady vůči zemědělcům se 

staly spíše ojedinělými. Poměr mezi kritickými, motivačními a neutrálními texty se v dalších 

kolektivizačních etapách vyrovnával, přestože kritické články vůči „kulakům“ se v letech 

1955 až 1956 také objevovaly. Texty tohoto typu ale od roku 1957 nahradila propagace 

 
123 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
124 Tamtéž. s. 116. 
125 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 290. 
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„socializace vesnice“.126 Od roku 1959 pak navíc přibyly informace z místních ekonomik, 

důraz byl také kladen na rozvinutí socialistického soutěžení, bytovou výstavbu, úroveň 

služeb, školství či kulturního života v obcích.127 

Klíčovým momentem pro další rozvoj a směřování vesnických listů bylo usnesení 

ÚV KSČ z konce dubna roku 1959 „O poslání a úkolech místního tisku“, které se zabývalo 

otázkou závodních a okresních vesnických novin. Projednávalo se v něm rozšíření zaměření 

novin i na témata mimo okruh zemědělství. Nicméně změnu obsahu lze vysledovat přibližně 

od poloviny padesátých let. Podle dokumentu bylo také třeba sjednotit obsah a politickou 

úroveň všech periodik. Hlavní vydavatelská odpovědnost byla udělena OV KSČ, které již 

směřování novin částečně řídily.128  

Definitivní proměna na okresní listy byla završena s přechodem k novému 

uspořádání okresů od roku 1960. Noviny zpravidla získaly i nový název.129 Cílem mediální 

politiky bylo uvést do praxe model jednoho deníku v každém krajském městě a jednoho 

týdeníku v každém okrese.130  

 

 

METODOLOGICKÁ ČÁST 

4 Výzkum mediálního obrazu ve vesnických novinách 

4.1 Téma výzkumu 

Výzkum se zabývá mediálním obrazem kolektivizace v Jihlavském kraji 

ve vybraných vesnických novinách, které v této oblasti vycházely. Hlavní otázky, které si 

klade, je vyobrazení zakládání jednotných zemědělských družstev a procesů s „vesnickými 

boháči“. 

 

 
126 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 154-155. 
127 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 129. 
128 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s.116. 
129 Tamtéž. 
130 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 290. 
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4.2 Výzkumný cíl 

Cílem výzkumu a potažmo celé práce je konstruovat mediální obraz kolektivizace 

v Jihlavském kraji prostřednictvím vesnických novin. Reflektováno bude především pojetí 

témat zakládání JZD a procesů s „kulaky“.  

Vesnické noviny při kolektivizaci hrály důležitou roli. Režimem byl jejich obsah 

využíván k propagandistickým účelům. Tato periodika byla zároveň nejblíže k venkovským 

obyvatelům jako jejich zdroj informací. Předpokladem je, že noviny odrážely kolektivizační 

proces, jeho aktuální trendy, charakteristiky a intenzitu. Značný prostor by měly věnovat 

okolnostem a vzniku JZD v jednotlivých okresech. Stejně tak by se obsah listů měl týkat 

procesů s konkrétními, pro režim nepohodlnými, rolníky, jejich prohřešků a následných 

perzekucí.  

Předmětem výzkumu je zjistit, jakým způsobem vesnické noviny vytvářely obraz 

kolektivizace, na jaká témata byl kladen důraz a zároveň jak s nimi redaktoři pracovali. 

Cílem je také zachytit proměny procesu na časové ose.  

 

4.3 Metoda výzkumu 

Ke konstruování mediálního obrazu hodlám využít kombinace výzkumných metod. 

Prvním přístupem, který budu aplikovat je kvantitativní obsahová analýza (OA). Literatura 

metodu definuje jako „kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubjektivně 

ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení 

otázek“131. Podobným způsobem OA vymezil také americký sociolog a sociální psycholog 

Bernard Berelson, který bývá označován za jejího otce, přestože metoda samotná byla 

využívána již mnohem dříve.132 Jedná se o velmi strukturovaný a selektivní proces, který 

dovoluje zkoumat vybrané obsahy s upřednostněním několika zvolených znaků. Právě 

strukturovanost a pravidla, kterým každý krok v postupu podléhá, zajišťují vysoký stupeň 

ověřitelnosti a zároveň reliabilitu i předpokládanou validitu výzkumu133, který by mělo být 

možné zopakovat s podobným výsledkem. 

 
131 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 30. 
132 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 291. 
133 Tamtéž. s. 29-34. 
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Obsahová analýza je určena především pro zpracování velkého množství textů134, i 

proto je vhodná pro výzkum vesnických novin, které vycházely v různých okresních 

mutacích téměř jedno desetiletí. Při aplikaci na mediální výstupy OA slouží k zobrazování 

určených témat, osob či jevů. Základem je klasifikování a sčítání předdefinovaných jednotek 

textů následně poskytující informace o jeho struktuře.135 

Lze rozlišit několik druhů zkoumání tematické agendy. Pro tento výzkum se jeví 

jako nejvhodnější typ, který sleduje postavení jednoho tématu v agendě médií z hlediska 

vývojové perspektivy.136 Právě to je pro nerovnoměrný kolektivizační proces klíčové. Obraz 

Akce Kulak, trvající přibližně od babického případu roku 1951 až do roku 1953137, která se 

nevyznačovala po celou dobu stejnou razancí, se pravděpodobně odlišuje od mediálního 

pokrytí závěru procesu na konci padesátých let. 

Výstupem OA je kvantitativní popis mediovaných obsahů138, jehož výsledky lze 

jasně a přehledně shrnout do tabulek a grafů.  

Kritici metody poukazují na fakt, že kvantitativní OA dokáže nabídnout pouze tvrdá 

data, podíly, popřípadě závislostní korelace, ale už nenabízí odůvodnění výsledků a 

vysvětlení. Navíc také redukuje zkoumaný problém do stanovených kategorií, čímž opomíjí 

další unikátní vlastnosti jednotky.139  

I proto výzkum v této práci kombinuje dvě metody, kvantitativní a kvalitativní. 

Právě druhý využitý přístup alespoň částečně umožňuje některé nedostatky popsaného 

kvantitativního zkoumání eliminovat a zároveň zajišťuje o něco komplexnější výsledek. 

Sedláková se zmiňuje o častém slučování kvantitativních a kvalitativních přístupů.140 

Kombinování metod je obvyklé i podle Hendla.141 Výzkumníci pomocí smíšené strategie 

mohou využít výhod obou. 

 
134 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 309. 
135 Tamtéž. s. 309-310. 
136 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4. s. 102. 
137 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 216. 
138 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 31. 
139 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4. s. 110. 
140 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 296. 
141 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 

ISBN 978-80-7367-485-4. s. 45. 



41 

 

Kvalitativní analýza dat stojí na opakovaném procházení, pročítání, třídění, 

kategorizování či seskupování. Účelem je odhalit ukryté významy, struktury a vyvodit nové 

poznatky. Podstata práce tkví v interpretaci, odhalování a specifikaci významu. Postupuje se 

ve dvou krocích – nejdříve analýzou a následující interpretací. Právě ta mnohdy bývá 

nejobtížnějším úkolem, vyžaduje nahlížet data novým přesvědčivým a vědecky relevantním 

přístupem.142  

Nejblíže tomu, čeho se kvalitativní výzkum bude snažit dosáhnout, je historická 

metoda. Obě disciplíny mají některé rysy shodné. Historický výzkum systematicky popisuje 

a přezkoumává minulé události, jeho cílem je podat zprávu to tom, co se stalo. Nejde pouze 

o sběr údajů, důležitá je rovněž jejich interpretace. Účelem je poukázat na komplexní vztahy, 

osobnosti, kulturu, názory, které byly v minulosti klíčové a mohou mít vliv na současnost.143  

Sedláková hovoří o metodě historicko-srovnávací. Historicky orientovaná část 

mediálních studií se o výzkum fungování médií a jejich obsahů v minulosti zajímala vždy. 

Předpokladem pro aplikaci tohoto přístupu je znalost již publikovaných poznatků o tématu, 

v případě našeho výzkumu identifikace písemných literárních pramenů, zhodnocení jejich 

dostupnosti a následné shromáždění. Při práci je, zejména pro výzkum mediálního obrazu 

kolektivizace, podstatný kritický přístup spočívající v nutnosti nahlížet na materiály 

s odstupem,144 neboť mohou nést stopy záměrného působení, například politické 

propagandy (viz kapitola 3.1 Komunistická propaganda).  

Nejčastěji se při historicko-srovnávací analýze pracuje s prameny v podobě novin 

a časopisů se známými datacemi, dobou a místem vzniku, vydáním a často i autorem nebo 

nakladatelem. „V rámci mediálních studií se však zpravidla nepokoušíme o rekonstrukci 

v pramenech zachycených událostí, ale spíše zkoumáme tiskoviny jako takové nebo jejich 

obsahy jako příklady tvorby novinářů či vydavatelů.“145 I v těchto pramenech se ale mohou 

objevovat nepřesnosti či faktické chyby. Navíc některé informace mohou být záměrně 

podány v jiném světle, uváděny nepřesně, komoleny či úplně vynechány. Zejména pokud 

materiály pocházejí z totalitních politických systémů (viz kapitola 3.1). Zároveň je třeba 

pamatovat na jazyk a stylistiku, které jsou poplatné době, kdy texty vznikly.  

 
142 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 395-398. 
143 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 

ISBN 978-80-7367-485-4. s. 134-135. 
144 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 386-387. 
145 Tamtéž. s. 388. 
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Výzkum kombinuje jak synchronní, tak i diachronní postup. Bude tedy paralelně 

studovat více objektů ve stejném časovém období a různé události, například Akci Kulak. 

Zároveň bude i diachronně zkoumat daná periodika v čase, a to po celou dobu trvání 

kolektivizace. Kombinování přístupů není nic výjimečného, naopak je to poměrně běžné a 

dovoluje to jejich vzájemné doplňování.146 

Také historicko-srovnávací metoda má své limity a rizika. Důležité je 

nezdůrazňovat a naopak neopomíjet společné a odlišné rysy komparovaných periodik. 

Klíčové je zohlednit obě hlediska. Závěry by se měly zabývat zejména tím, jak zkoumané 

materiály o události vypovídaly, a ne konstrukcí události samotné, čemuž se věnuje 

historie.147 V případě výzkumu v této práci bude cílem zjistit, jak média vyobrazují proces 

kolektivizace. 

 

4.4 Výzkumné otázky 

Základní výzkumná otázka zní: Jak vypadal mediální obraz kolektivizace, 

konkrétně „kulaků“ a vzniku nových JZD v Jihlavském kraji tvořený periodiky Vesnické 

noviny okresu Jihlava, Vesnické noviny okresu Třešť, Vesnické noviny okresu Třebíč, 

Vesnické noviny okresu Moravské Budějovice, Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod a 

Vesnické noviny okresu Pelhřimov.148 

 

Sada vedlejších výzkumných otázek: 

1. Čím se vyznačoval mediální obraz kolektivizace? Jaké jsou jeho klíčové charakteristiky? 

1.1 Jaká témata v novinách charakterizovala kolektivizaci? 

1.2 Jak se proměňovala intenzita informování o klíčových tématech ve zkoumaném časovém 

období? 

1.3 Jak noviny popisovaly vznik JZD? 

1.4 Jak vesnická periodika informovala o vstupu zemědělců do JZD? Jak se noviny snažily 

zemědělce motivovat ke vstupu? 

 

 
146 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 389. 
147 Tamtéž. s. 390. 
148 Názvy jednotlivých týdeníků se poměrně často měnily, v tomto přehledu jsou ale sjednoceny tak, aby bylo 

patrné, o jaké periodikum se jedná a ve které oblasti vycházelo. Tímto způsobem bude s názvy pracováno 

v celé práci. 
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2. Jak noviny vyobrazovaly zemědělce? 

2.1 Jakým způsobem noviny informovaly o „kulacích“? S jakými charakteristikami a výrazy 

byli spojováni? 

2.2 Jak a v jakých souvislostech média informovala o ostatních zemědělcích, vyjma 

„kulaků“?  

 

3. Lišil se v něčem mediální obraz formovaný jednotlivými novinami? 

3.1 Jaké rozdíly byly mezi novinami s ohledem na okresy? 

3.2 Lze vysledovat spojitost mezi kolektivizací nejvíce zasaženými okresy a způsobem, 

jakým tamní noviny o kolektivizaci informovaly? 

 

4.5 Zdůvodnění volby vedlejších výzkumných otázek  

Při tvorbě vedlejších výzkumných otázek jsem vycházela jak z prostudované 

literatury, tak z dílčího předvýzkumu. Díky jeho realizaci na Týdeníku okresu Jihlava a 

Vesnických novinách okresu Třešť jsem se s výzkumným materiálem mohla blíže seznámit 

a podařilo se mi jej alespoň základně zmapovat. Právě předvýzkum byl při tvorbě vedlejších 

otázek velmi nápomocný. 

 

1. Čím se vyznačoval mediální obraz kolektivizace? Jaké jsou jeho klíčové 

charakteristiky? 

Skrze první sadu otázek se výzkum snaží načrtnout základní obrysy mediálního 

obrazu kolektivizace. Pomocí kvantitativního kódování se zobrazí četnost jednotlivých 

témat. Zároveň by se také mělo ukázat, s jakou intenzitou bylo o těchto tématech 

informováno. Předpokladem je, že s počátkem kolektivizace, zejména při Akci Kulak, kdy 

počet JZD rychle narůstal, budou média kolektivizaci prosazovat výrazněji. Také rétorika 

by pravděpodobně měla být agresivnější. V novinách by se také mělo odrazit takzvané 

přechodné období a následné opětovné uplatnění předchozích postupů.149 S dozníváním a 

koncem kolektivizace by měl korespondovat také postoj jednotlivých listů. 

Po zodpovězení zbylých podotázek by mělo být jasné, jak média kolektivizaci 

obhajovala, jakým způsobem se čtenáře snažila přesvědčit o její výhodnosti či jak se stavěla 

 
149 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 391-392. 
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ke vzniku nových JZD. Protože úkolem vesnických novin bylo především propagovat a 

organizovat socialistickou zemědělskou výrobu150. Obsah novin by měl shrnovat výsledky 

JZD a vybízet hospodáře ke změně.151 Zároveň by se tedy mělo ukázat, jak byli zemědělci 

přesvědčování skrze média ke vstupu do družstev. 

 

2. Jak noviny konstruovaly obraz zemědělce? 

Druhý okruh výzkumných podotázek se soustředí na postavení samotných 

zemědělců v kolektivizačním procesu. Otázky by měly zodpovědět, jak se média 

vyjadřovala o „kulacích“ a ostatních zemědělcích. Měl by se zobrazit rozdíl, který chtěla 

oficiální ideologie mezi oběma skupinami vytvořit. Zároveň by také mělo být objasněno, 

jakých označení a vlastností jim bylo připisováno. Předpokladem je, že noviny budou 

využívat nejrůznějších hanlivých přízvisek. Rovněž pravděpodobně budou detailně rozebírat 

jednotlivé „kulacké“ kauzy, jejich prohřešky a tresty. Zodpovězené otázky ukáží, jakým 

způsobem média informovala, tedy jaký kontext, argumenty a obraty byly využívány.  

 

3. Lišil se v něčem mediální obraz formovaný jednotlivými novinami? 

Je očekáváno, že by výzkum měl odhalit určité rozdíly mezi novinami v různých 

okresech, odrážející postup kolektivizačního procesu, například jeho razanci. 

 

4.6 Volba výzkumného období 

Sledované období vymezuje samotná existence vesnických novin, která zároveň 

téměř kopíruje také proces kolektivizace. Vesnická periodika vznikla ze žňových novin 

v roce 1950.152 Z předvýzkumu vyplývá, že v Jihlavském kraji začaly první ryze vesnické 

noviny vycházet v roce 1951. Tento rok tedy vymezuje počátek výzkumu.  

V roce 1959, na základě usnesení ÚV KSČ z jara téhož roku, začaly být listy 

nahrazovány jiným formátem, a to okresními novinami.153 Definitivní proměnu završila 

změna uspořádání okresů v roce 1960.154 Podle předvýzkumu dvou vesnických novin 

 
150 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
151 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
152 Tamtéž. s. 128. 
153 Tamtéž. s. 129. 
154 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 
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z různých okresů Jihlavského kraje vycházely do roku 1959. Jde proto o horní časové 

vymezení výzkumného období.  

 

4.7 Volba výzkumného vzorku 

Pro konstrukci mediálního obrazu kolektivizace v některých okresech Jihlavského 

kraje očima vesnických novin byla pro výzkum zvolena všechna dostupná vydání těchto 

periodik. Jednotlivá čísla jsem čerpala ze Státního okresního archivu v Jihlavě, Havlíčkově 

Brodě, Pelhřimově a Třebíči. Nutno podotknout, že celé ročníky novin jsou dochované spíše 

zřídka. V neprospěch výzkumu hraje fakt, že nejvíce kompletní jsou ročníky, které 

vycházely až ve druhé polovině či koncem padesátých let. Archivy v některých případech 

nabízejí noviny až od roku 1954, či pozdější vydání. Zcela opomenuta tak zůstává úvodní 

vlna kolektivizace. Noviny měly zpravidla podobu jednoho listu potištěného z obou stran, 

ve výjimečných případech vycházela dvojitá čísla, například k příležitosti voleb, ukončení 

žní či státních svátků. 

 

4.7.1 Vesnické noviny okresu Jihlava 

První dochovaný výtisk a zároveň první číslo je datováno k 22. březnu roku 1951. 

Zpočátku noviny vypadaly velmi jednoduše. Přední straně dominovalo logo zemědělce 

na traktoru se symbolem pětky a srpu umístěnými na levé straně záhlaví. Vedle stál název 

„Vpřed budování zemědělství“. „Dnešním dnem předkládáme Vám první číslo zemědělských 

novin jihlavského okresu…Chceme Vás v nich seznamovati se všemi problémy v zemědělství, 

s prací našich JZD, s prací malých a středních rolníků, tedy s prací Vaší…Chceme a budeme 

též ukazovati na rušivou činnost venkovských boháčů, škůdců naší cesty k socialismu.“155 

Fotky se objevovaly velmi zřídka a u většiny textů chybělo uvedení autora, či alespoň 

autorská zkratka.156 V prvních letech listy vycházely vždy od dubna do října. Odkazovaly 

tak na původní žňové noviny, čemuž odpovídal i jejich název. Uspořádání textů v novinách 

bylo velmi jednoduché a působilo šablonovitým dojmem. Při různých příležitostech 

vycházela dvojčísla, například 30. srpna 1952 noviny shrnovaly dosavadní průběh 

zemědělských prací.  K 28. říjnu téhož roku bylo číslo 27 přejmenováno na „Družstevní 

 
podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 110-137. s. 116. 
155 Vpřed v budování zemědělství. 22.3.1951, číslo 1. 
156 Při citování konkrétních novin proto budu pro identifikaci uvádět datum vydání a číslo. 
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vesnici Jihlavska“. Rozměr i nadále odpovídal velikosti A4. Fotografie či jiné obrázky chybí. 

Ke změně došlo v záhlaví, nově novinám dominovala ilustrace orajícího zemědělce 

s traktorem. Právě traktor se objevuje také v záhlavích jiných týdeníků a vévodí často i 

fotografiím na stranách novin. Společně s častými proklamacemi o potřebě mechanizace, 

kterou noviny ztotožňovaly s JZD, lze traktor považovat za určitý symbol kolektivizace. 

V některých číslech se začala objevovat hesla nejčastěji vyzývající k plnění 

zemědělských prací či dodávek. Stejně jako v dalších vesnických listech bylo jedno 

z březnových vydání v roce 1953 výjimečné, přední straně dominovala fotografie zesnulého 

prezidenta K. Gottwalda v černém rámečku. Netradiční podobu periodikum každoročně 

získalo také u příležitosti 1. máje, záhlaví novin bylo vytištěno červeně.  

O rok později došlo ke změně formátu, který nově odpovídal velikosti A3. Kvůli 

větší ploše se také výrazně změnila podoba listů, které byly daleko členitější a nabízely větší 

množství kratších textů. Na stránkách se objevovaly výzvy k pravidelnému čtení novin a 

časopisů. 

Fotografie v listech poprvé získává místo v červnu roku 1954, zobrazuje krávu 

s teletem vztahující se k článku o živočišné výrobě. Na tohoto konci roku fotografií přibývá 

zejména v souvislosti s představením kandidátů do Národní fronty. Přibližně v polovině 

roku 1955 byla fotografie téměř v každém čísle. Na konci padesátých let začíná redakce 

častěji využívat červené barvy pro zvýraznění některých titulků, tabulek či mapek. Například 

v roce 1957, 19. října v čísle 43, se objevil tučný červený titulek: „Jihlavský okres splnil 

k 15.X.1957 výkup brambor na 100 procent“.  

Z hlediska obsahové náplně novin jihlavského okresu, byl zpočátku důraz kladen 

především na zemědělskou tematiku, texty se týkaly průběhu sezónních prací, výsledků 

jednotlivých JZD či napomínání, pokud některá družstva postupovala špatně. Koncem roku 

1954 se v periodiku množí reakce na světové dění, je zavedena pravidelná rubrika s názvem 

„Co jsem viděl v Sovětském svazu“. Po celou dobu noviny rozebírají plnění hospodářských 

závazků družstev, kterým je důrazně vytýkáno neplnění či zanedbávání zemědělských prací. 

Na jaře roku 1955 se pravidelně objevuje také rubrika v podobě orámovaného sloupce 

s názvem „Co na to řeknete?“. Upozorňuje se v ní na různé problémy vznikající 

v družstvech. O pár měsíců později lze v listech najít rubriku „Víte že“, která krátce 

informuje o různých střípcích družstevního dění nebo o činnosti MNV. Dále se objevují také 

rubriky „Ze světa“ či „Knihy“ i první fejeton s titulkem „Bajka o kozlovi“. Na konci října 
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roku 1959 se listy přejmenovávají na „Okresní noviny Jihlavska“ s podtitulem „Týdeník 

okresu Jihlava“, kdy omezená zemědělská tématika ještě více ustupuje jiným článkům. 

 

 

4.7.2 Vesnické noviny okresu Pelhřimov 

Na Pelhřimovsku listy vycházely pod názvem „Společnou prací k blahobytu 

na vesnici“ s mottem „Za novými, vyššími výrobními formami v zemědělství“. První číslo se 

ke čtenářům dostalo 29. února roku 1952 ve formátu A4. Podoba periodika byla zpočátku 

velmi jednoduchá, noviny působily strohým dojmem, nevyskytovaly se v nich obrázky ani 

loga v záhlaví. Texty v nich byly řazeny za sebou bez ohledu na obvyklé zarovnání 

do sloupců. U většiny textů chybělo autorství. Na konci května téhož roku dochází ke změně 

záhlaví, vlevo přibylo heslo: „Za bohatou úrodu, za družstevní lány“, ilustrace ratolesti a 

orajícího zemědělce s traktorem. 

Na počátku března roku 1953 se redaktoři snažili přimět čtenáře k aktivitě. 

„Vyzýváme všechny čtenáře, aby nám psali o událostech v obcích, v JZD i jinde. Kritické a 

sebekritické zprávy o práci orgánů KSČ, MNV, JZD a složek NF…“157 Otázkou je, zda 

redakce případné kritické články opravdu využily. Na konci dubna roku 1953 se změnil 

název periodika na „Vesnické noviny Pelhřimovska“. Ilustraci traktoru nahradil kombajn se 

zemědělci. Tyto proměny naznačují jednak odklon od praxe žňových novin a také snahu 

upozornit na pokrok v zemědělství. Postupně roste počet textů na úkor jejich délky. Objevují 

se ilustrace. Co se týče témat, převažuje zemědělství, čtenáři se dozvídají o nových 

zemědělských knihách, výsledcích mezidružstevních soutěží a jsou jim nabízeny praktické 

rady. 

V prvním čísle roku 1954 se objevuje v záhlaví listu velkými písmeny heslo: 

„Čtěte, předplácejte, rozšiřujte „Vesnické noviny“!“158 Rokem 1954 končí dochovaná čísla 

novin v pelhřimovském archivu. 

 

4.7.3 Vesnické noviny okresu Třešť 

Stejně jako v případě předchozích novin bylo i uspořádání tohoto periodika 

zpočátku velmi jednoduché. Listu dominoval název se základními údaji o každém čísle bez 

loga či jiné ilustrace. Objevují se opakované výzvy pro čtenáře, aby přispívali do vesnických 

 
157 Výzva čtenářům „vesnických novin“. Společnou prací k blahobytu na vesnici. 7.3. 1953, číslo 5. 
158 Vesnické noviny Pelhřimovska. 15.1.1954, číslo 1. 
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novin. K příležitosti 1. května roku 1953 se záhlaví zbarvuje do červena, objevuje se nové 

logo, a to panorama města Třešť s charakteristickou kostelní věží se zemědělcem na traktoru 

v popředí. V novinách především v prvních letech jejich existence není uveden přesný datum 

vydání jednotlivých čísel, ale pouze měsíc, rok a číslo. Roku 1954 se mění formát novin, 

který nově odpovídá velikosti A3.  

Objevují se texty o soutěžení mezi JZD, volbách či zemědělských pracích. Kromě 

témat souvisejících se zemědělstvím lze v listech najít i kulturní přehled a fotografie, nejen 

kandidátů do voleb, ale také z běžného života a dění ve družstvech. V roce 1955 přichází 

redakce se zcela novým žánrem, a to fejetonem na zadní straně novin, který je graficky 

oddělený a zaměřuje se na zemědělskou problematiku.  

V prvním čísle roku 1956 se mění název listu na „Budovatel okresu Třešť“ a mizí 

dosavadní ilustrace. Témata se postupně rozšiřují, objevují se sportovní ankety nebo 

informace ze světa, například článek s titulkem „Umělá družice poletí do Vesmíru“.159 Své 

místo mají také rubriky „Státní zemědělské nakladatelství radí družstevníkům“, „Víte že…“ 

či přehled o tom, co se děje v okolních JZD a informace o průběhu sezónních prací. Později 

přibývají nejrůznější sportovní výsledky, „Lesnický kalendář“ nebo černá kronika mapující 

přestupky obyvatel okresů. 

Číslo vztahující se k 1. máji roku 1956 je laděné do červené barvy, navíc obsahuje 

celou řadu ilustrací a fotografií.  

Zadní strana novin zpravidla bývala více zaměřená na publicistický obsah. Kromě 

fejetonu se objevují úryvky z díla Karla Čapka či pravidelná rubrika s názvem „Z historie 

našich obcí“ snažící se posílit místní identitu a sepětí usedlíků s vesnicí, ačkoliv právě rodiny 

starousedlíků byly z obcí vyhnány a selský stav likvidován v „kulackých“ procesech. 

Postupně začínají převládat i jiné než zemědělsky laděné texty. Téměř v každém čísle lze 

najít postřehy ze světa především ze Sovětského svazu a satelitních států. V hojné míře 

redakce informují také o kultuře, sportu, školství a počasí. První strana i nadále zůstává 

vyhrazena především zemědělským tématům, zejména v období žní. 

 

4.7.4 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod 

První číslo „Okresních zemědělských novin Havlíčkova Brodu“ s podtitulem „Cesta 

nové vesnice – Za lepší život našich rolníků“ vyšlo 18. června 1951. Vlevo v záhlaví se 

 
159 Budovatel okresu Třešť. 4.1.1956, číslo 1.  
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nacházela ilustrace traktoru s velkou hvězdou a srpem na pozadí. O rok později byl název 

doplněn ilustracemi klasu a srpu, podtitul zůstal stejný. 

V listopadu roku 1953 se na první straně poprvé objevuje báseň oddělená 

rámečkem. Téhož roku ve vánočním vydání vycházejí výzvy, aby lidé odebírali zemědělský 

tisk. „Jedním z hlavních pomocníků při plnění úkolů na zemědělském úseku práce je 

zemědělský tisk. Zemědělský tisk má nejhlubší snahu pomáhat svými odbornými články všem 

zemědělcům ke zvýšení jejich pracovní klasifikace, aby dosahovali co největší odměny 

za svou práci.“160 V úryvku je zdůrazněna jedna ze základních úloh vesnických týdeníků, 

problémem ale byli často chybějící autoři odborných zemědělských textů.161 

V únoru roku 1954 se mění grafika názvu, poměrně často se v listu začínají 

objevovat fotky. Redakce propaguje zemědělská periodika. „Aby mohly správně plnit svoje 

poslání – pomáhat našim zemědělcům přejít přes most ze starého břehu na nový, pro ně 

radostnější, břeh. Je třeba k tomuto úkolu velké pomoci všech poctivých pracujících lidí 

našeho okresu.“162 

S počátkem roku 1955 se s prvním číslem mění záhlaví novin. Objevuje se ilustrace 

květu, název nově zní „Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod“ s podtitulem „Za lepší život 

našich rolníků!“. V následujícím čísle je nastolena otázka čtenosti zemědělských tiskovin. 

„Jsme přesvědčeni, že v obcích, odkud jsme obdrželi seznam odběratelů našich novin v počtu 

nižším, než k nim dříve noviny docházely, učiní členové MNV novou návštěvu u svých 

spoluobčanů, aby je přesvědčili o důležitém poslání našeho okresního tisku a získali je 

za další odběratele.“163 Otázka čtenosti v literatuře není zohledněna. Uveden je pouze 

průměrný náklad, který činil 2 100 výtisků. Noviny měly být distribuovány do všech obcí 

jednotlivých okresů a také pracovníkům STS.164 Společně s příspěvkem výše je naznačena 

povinnost odběru novin, která pravděpodobně mohla být až vynucována. Nakolik pak lidé 

periodika opravdu četli, zůstává nezodpovězeno.  

V prvomájovém vydání, které bylo záhlavím a titulky laděné do červené barvy, je 

velká pozornost věnována nadcházející Spartakiádě. Listy se také zabývají školstvím. Co se 

týče rubrik, v polovině padesátých let bylo v novinách možné najít družstva hodnotící 

 
160 Čtěte zemědělské časopisy! Okresní zemědělské noviny Havlíčkova Brodu. 24.12.1953. číslo 63 
161 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 129. 
162 Okresní zemědělské noviny Havlíčkova Brodu. 25.9.1954. číslo 42 
163 Vesnické noviny do každé rodiny! Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 14.1.1955. číslo 2. 
164 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
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„Na desku cti dnes patří“ či „Sloupek kritiky“. O něco později se objevuje také sekce 

„Radíme našim zemědělcům“, řada textů se věnuje problematice stěhování do pohraničních 

oblastí. V červenci roku 1955 vyšlo zvláštní rozšířené vydání věnované osobnosti Karla 

Havlíčka Borovského k příležitosti výročí jeho úmrtí. „Zásadovost, ideovost, stranickost, 

bojovnost, pravdivost, spojení s masami a věrnost lidu se staly základními principy 

socialistického tisku…Takové vlastnosti musí mít ovšem i socialističtí novináři, spolutvůrci 

společenského řádu, průkopníci tohoto řádu z nejvýznamnějších… Předchůdcem všech 

těchto vynikajících novinářů, bojovníků za štěstí lidu, byl Karel Havlíček Borovský.“165 

V následujících číslech přibývá fotografií, na přední straně se objevují i tři, většinou 

zobrazují zemědělskou tématiku například techniku či postupy.  

Nechybí ani texty, ve kterých redakce oceňuje svou práci. „Naše Vesnické noviny, 

vážíce si důvěry a lásky našich družstevníků a pracujících rolníků, nastoupily odvážnou 

cestu. Chtějí se stát nejen mluvčím naší zemědělské veřejnosti – družstevníků a rolníků – ale 

i tou nejostřejší zbraní za socialistickou vesnici a za komunistickou budoucnost našich 

národů. Jejich informovanost i bojovnost se stále zlepšuje. To ukázalo zejména jejich vzorně 

vypravené slavnostní číslo k Havlíčkovým oslavám, které se dostalo až za hranice naší 

republiky, do Maďarska.“166 V souvislosti s osobou K. H. Borovského se v září téhož roku 

mění také záhlaví novin. V levé části přibyla ilustrace Havlíčkova domu 

na havlíčkobrodském náměstí s květinami a klasy po stranách. Další speciální číslo vydané 

v září bylo věnováno osobnosti Vratislava Šantrocha.  

S koncem roku 1956 přibyla rubrika zaměřená na přehled plnění dodávek s názvem 

„Jak se plní“. Zároveň se v listech častěji objevují fotografie, typicky z provozu JZD. Ještě 

téhož roku se mění záhlaví, k ilustraci Havlíčkova domu byla navíc nově doplněna krajina 

s polem a vesnicí v pozadí. Celá ilustrace pak mizí v prvním čísle roku 1959, kdy ji 

nahrazuje květina s klasy, název listů zůstává i nadále stejný.  

 

4.7.5 Vesnické noviny okresu Třebíč 

Třebíčský archiv uchovává noviny až od roku 1954, k dispozici navíc nejsou 

všechna čísla. V roce 1954 listy vycházely pod názvem „Zemědělské noviny okresu 

třebíčského“ s ilustrací ozubeného kola a klasu v záhlaví, s podtitulem „Společnou prací 

 
165 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 29.7.1956, bez čísla. 
166 Vesnické noviny – ostrá zbraň v boji za socialismus. Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 12.9.1956. 

číslo 38. 
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k šťastné budoucnosti naší vesnice“. Téměř v každém čísle se nacházela alespoň dvě výrazná 

hesla. Formát se, stejně jako u předchozích periodik, brzy změnil na větší odpovídající 

velikosti A3. 

V roce 1956 se objevila pravidelná rubrika „Byl jsem v Sovětském svazu“, která 

plnila strany po následující dva roky a popisovala situaci v Sovětském svazu skrze příklady 

ze současnosti či historie. I v polovině padesátých let stále převládala především zemědělská 

témata, v týdeníku se nevyskytovaly téměř žádné fotografie.  

Redaktoři vytvořili také kampaň za osídlení pohraničních oblastí. V sérii textů se 

objevovaly fotografie volných domků k nastěhování. 

V dubnu roku 1956 došlo ke změně záhlaví periodika. Nově se u názvu novin 

objevilo panorama Třebíče, vycházející slunce s rudou hvězdou uprostřed a nápisem 

„Za socialistickou velkovýrobu“. Zprava byl obrázek lemován klasy. Noviny nesly podtitul 

„Společnou prací k šťastné budoucnosti naší vesnice“. 

Na jaře roku 1956 se v periodiku objevily nové grafické prvky. Články byly 

uvozeny pomocí drobných ikon značících téma textu. Například ilustrace krav se pojila se 

zemědělským tématem, blok s tužkou s rozpisem jakéhokoliv druhu, sešity a klasy pak 

sloužily jako znak pro družstevní schůze. Nově byla zavedena i rubrika „Tělovýchova a 

sport“.  

O dva roky později došlo ke změně záhlaví. Zmenšený název novin byl doplněn 

ilustrací panelových domů a zemědělců s kombajnem v popředí, podtitul mizí. Prvomájové 

vydání se vyznačovalo nezvyklou barevností, když kromě červené přibyla na stranách i 

modrá.  

Z hlediska témat, na první straně stále převládalo zemědělství, byla zde i rubrika 

„Krátce z okresu“, která v bodech popisovala aktuální dění a týdeník se tak pomalu 

proměňoval v budoucí okresní periodikum. Na druhé straně novin se většinou nacházel 

kulturní přehled, program kin a již zmíněná rubrika „Tělovýchova a sport“ či „Ze zápisníku 

VB“.  

Ani noviny třebíčského okresu nebyly výjimkou a své čtenáře vyzývaly k větší 

aktivitě. „Okresní vesnické noviny mají pomáhat národním výborům, zemědělským 

družstvům a ostatním zemědělcům k dosažení všech daných úkolů, jak na úseku 

hospodářském a kulturním, tak i v masově-výchovné politické práci. Stanou se jimi tehdy, 

když ve Vesnických novinách bude co nejvíce vašich námětů a názorů, zkušeností a 
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připomínek. Proto očekáváme, že se stanete našimi spolupracovníky a dopisovateli.“167 

Čtenáři byli tímto způsobem vyzýváni k zasílání vlastních námětů a názorů, přestože jiná, 

než oficiální stanoviska nebylo možné publikovat168 a „správné“ názory stanovovala 

propaganda, předem určené cíle a ideologie.169  

 

4.7.6 Vesnické noviny okresu Moravské Budějovice 

Týdeníků z moravskobudějovického okresu bylo v archivu dostupných jen několik 

výtisků, a to především z konce padesátých let. Vycházely pod názvem „Život nové vesnice 

okresu Moravské Budějovice“ ve velkém formátu. Přední straně dominovala ilustrace pole 

s traktoristy, v popředí dvojice muže a ženy a v pozadí obrys vesnice. Periodikum se 

zaměřovalo zejména na zemědělská témata, v každém čísle byla alespoň jedna fotografie.  

 

4.7.7 Fotografie z jihlavského okresu 

Autorem fotografií v příloze je Miroslav Čučka, který na přelomu padesátých a 

šedesátých let pobýval v Pavlově na Jihlavsku. Fotil především přírodu, lidi při práci 

v zemědělství, zvířata, rodinné události či místní zvyky a tradice. Na fotografiích je patrná 

náročnost družstevní práce, a to nejen na polích. Za své snímky Čučka získal řadu ocenění 

v rámci třešťského regionu i pozdějšího Kraje Vysočina.  

V polovině šedesátých let se s rodinou přestěhoval do Jeseníku, kde s focením 

pokračoval a rovněž získal mnoho ocenění. Jako člen fotografického klubu pořádal velké 

množství výstav, kde zveřejnil také fotky z Pavlova, na který ani po letech nezanevřel. 

Tamnímu Archivnímu a kronikářskému spolku Pavlov daroval soubor fotografií včetně 

oceněných soutěžních snímků.170  

 

 
167 Vážení čtenáři! Zemědělské noviny okresu třebíčského. 13.2.1959. číslo 6. 
168 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5. 

s. 73. 
169 Komunistická propaganda: otázky teorie a metodiky. Praha: Svoboda, 1977. s. 6-50. 
170 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

5 Kvantitativní obsahová analýza 

5.1 Kódovací kniha 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy bude ve výzkumu kvůli množství dat 

využito kódování. Mediované obsahy nejprve budou rozděleny na kódovací jednotky, které 

poté budou popsány pomocí stanovených kategorií. Jednotlivé kategorie neboli proměnné 

odrážejí vlastní téma výzkumu.171 Tímto způsobem se prvky sdělení transformují 

do standardizované podoby statistických dat.172 Pracovní postupy pro kódování budou 

zaneseny v kódovací knize. Pro výzkum využiji programu PSPP. 

Klíčové je jednoznačné vymezení kódovací jednotky tak, aby bylo zřejmé, kde 

začíná a končí. Nejpraktičtější je v tomto případě jednodušší určení jednotek, může se jednat 

například o stranu, článek či větu.173 U zkoumání mediálních obsahů se často využívá, 

opticky dobře ohraničených, článků jako jednotek. Právě článek bude sloužit coby jednotka 

i pro výzkumné účely této práce. 

Po určení jednotek je třeba stanovit, jaké znaky na nich budou zkoumány. 

„Jednotlivé elementy předmětu výzkumu si musíme převést na měřitelné velikosti a znaky, 

které musí umožňovat zpětnou vazbu na výzkumné téma; to znamená, že musí být přiměřené, 

ale také snadno použitelné.“174 Důležitá je především relevance ve vztahu ke zkoumanému 

tématu. OA měří aspekty jednotek vycházející z hypotéz odvozených z výchozí teorie.175 

Každá z kategorií získá svůj vlastní číselný kód, pomocí kterého bude zanesena 

do záznamového archu. Rozlišován je typ identifikační proměnné, která jednotku popisuje a 

umožňuje ji znovu vyhledat. Druhým typem je analytická proměnná, která reaguje na téma 

výzkumu. Tyto proměnné v příspěvcích bývají vyjádřeny často spíše abstraktně, proto je 

 
171 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 38. 
172 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 313. 
173 Tamtéž. 
174 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s.41. 
175 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 301. 
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třeba převést je na viditelnější znaky skrze operacionalizaci.176 Při určování kategorií byl 

znovu velmi nápomocný předvýzkum, který umožnil vytyčit základní orientační body.  

5.2 Instrukce ke kódování 

Tabulka 3: Kódovací kniha - identifikační proměnné 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ KÓD DEFINICE JEDNOTKY 

Datum -  

 

Fotografie 1 ano 

 2 ne 

 

Karikatura 1 ano 

 2 ne 

 

Rozsah příspěvku 1 celá strana 

 2 3/4 strany 

 3 1/2 strany 

 4 1/3 strany 

 5 1/4 strany 

 6 1/5 strany 

 7 1/6 strany 

 8 1/8 strany 

 9 1/10 strany 

 10 1/12 strany 

 11 1/14 strany 

 12 1/16 strany 

 13 1/18 strany 

 14 1/20 strany 

 15 1/25 strany 

 15 3/8 strany 

 

Formát novin 1 A4 

 2 A3 

 

Forma textu 1 zpráva 

 2 komentář 

 3 příspěvek od dopisovatele 

 4 úvaha 

 5 přepis projevu 

 6 fejeton 

 7 editorial 

 8 nelze určit 

 

 
176 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 42-44. 
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Název novin 1 Vesnické noviny okresu Jihlava 

 2 Vesnické noviny okresu Třešť 

 5 Vesnické noviny okresu Třebíč 

 9 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod 

 12 Vesnické noviny okresu Pelhřimov 

 13 
Vesnické noviny okresu Moravské 

Budějovice 

 

Datum: Kód bude označovat datum vydání jednotlivých novinových čísel ve formátu den, 

měsíc, rok.  

 

Fotografie: V textech fotografie nebudou kódovány samostatně, ale jako součást článků a 

jejich další identifikační proměnná. 

 

Karikatura: Stejná kódovací pravidla jako pro fotografii budou uplatňována také v případě 

karikatury.  

 

Rozsah příspěvku: Velikost jednotlivých textů je určována v poměru k celé straně. Jelikož 

se formáty novin v průběhu jejich existence proměňovaly, je na výběr z více možností. 

Od celé strany až po 1/25 strany, což se týká zejména formátu A3. Pokud rozměr příspěvku 

nebude poměru odpovídat přesně, bude určen přibližně. Menší články než 1/25 strany 

kódovány nebudou. 

 

Forma textu: Stanovení žánrů jednotlivých textů je spíše orientační a přibližné, jednotlivé 

kategorie se mohou navzájem mísit a svým charakteristikám tak zcela nemusejí odpovídat. 

Uvedené znaky jednotlivých útvarů jsou proto obecnější povahy. Jak už bylo řečeno 

v předchozích teoretických kapitolách, některé žánry, například reportáž, zcela vymizely a 

byly nahrazeny ideologickými texty.177 Kódovací výběr proto zahrnuje i formy jako 

příspěvek od dopisovatelů či přepis projevů. Názorové žánry a jejich charakteristiku je třeba 

nahlížet optikou žurnalistiky závislé na politickém režimu. Šlo o segment novinářské 

produkce, který byl pravděpodobně pod největším dohledem. Jiné, než oficiální názory 

 
177 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8. s. 148-149. 
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prakticky nebylo možné publikovat.178 Texty z vesnických novin určené jako komentář tak 

spíše odpovídají obecným charakteristikám tohoto žánru. 

 

Zpráva – Základní novinářský žánr přinášející informace o společensky významné či 

zajímavé události. Ve zprávě se objevují nová fakta, která mohou mít také místní či lokální 

význam.179 

 

Reportáž – Informace podávané zprávou reportáž rozšiřuje. Často k nim přidává svědectví 

autora či popis toho, co viděl.180  

 

Komentář – Jedná se o komentovanou zprávu vycházející z poznámek k události. Autor 

komentář rozvíjí na základě známých faktů, jevů či myšlenek, které dává do souvislosti, 

objasňuje příčiny i důsledky a zároveň může odhalovat pozadí.181 

 

Příspěvek od dopisovatele – Žánr, jenž se objevil v rámci předvýzkumu. Dopisovatelé byli 

chápáni jako členové redakčního aktivu. Stávali se jimi například učitelé.182 

 

Úvaha – Zabývá se analýzou určitého jevu, někdy v širším zevšeobecnění. Může se jednat 

o společenská, politická či veřejná témata.183 

 

Přepis projevu – Forma, která se ukázala jako poměrně častý formát v předvýzkumu a 

v komunistickém tisku měla své místo.  

 

Fejeton – Dlouho se vyvíjející žánr je typický vtipným, ironickým až sarkastickým 

vyprávěním, které upozorňuje na nejrůznější společenské nešvary či nedostatky.184 

 
178 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5. 

s. 73. 
179 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 1999. ISBN 80-857-5266-2. s. 93. 
180 ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

ISBN 978-80-210-7589-4. s. 90. 
181 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 

2002. ISBN 80-727-7108-6. s. 91. 
182 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 110-137. s. 114. 
183 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 1999. ISBN 80-857-5266-2. s. 104 
184 Tamtéž. s. 81. 
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Editorial – Neboli úvodník ve své klasické formě vyjadřuje stanovisko či postoj redakce a 

bývá hlavním textem na názorové straně novin.185 

 

Název novin: Tato identifikační proměnná přiřadí ke každému kódovanému příspěvku také 

název novin, ze kterých pochází. Slouží především k lepší orientaci, ověřitelnosti a možnosti 

výzkum zopakovat s podobným výsledkem.186 Jednotlivé názvy jsou uvedeny v popisu 

výzkumného vzorku i kódovací knize.  

 

Tabulka 4: Kódovací kniha - systematizující proměnné 

SYSTEMATIZUJÍCÍ 

PROMĚNNÉ 
KÓD DEFINICE JEDNOTKY 

Hlavní téma 1 vznik JZD 

 2 kritika JZD 

 3 přítomnost „kulaků“ v JZD 

 4 kritika „kulaků“ 

 5 
vztah ostatních zemědělců ke 

„kulakům“ 

 6 soukromí zemědělci vs. JZD 

 7 výhodnost JZD 

 8 třídní boj 

 9 boj proti JZD 

 10 „kulaci“ nepatří do JZD 

 11 případ Babice 

 12 varování před „kulaky“ 

 13 vylučování z JZD 

 14 boj proti mandelince 

 15 socializace vesnice 

 

Vedlejší téma I. 1 neplnění dodávek 

 2 popis trestního postihu 

 3 ředění mléka 

 4 sabotáž prací 

 5 smířlivý postoj ke „kulakům“ 

 6 protistátní chování 

 7 špatně provedené zemědělské práce 

 8 pochvala za plnění zemědělských prací 

 9 schraňování zemědělských plodin 

 10 třídní boj 

 
185 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5. 

s. 77. 
186 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 291. 
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 11 boj proti JZD 

 12 prohlídky domácností 

 13 „kulaci“ nepatří do JZD 

 14 případ Babice 

 15 varování před „kulaky“ 

 16 vylučování z JZD 

 17 agitace 

 

Vedlejší téma II. 1 neplnění dodávek 

 2 popis trestního postihu 

 3 ředění mléka 

 4 sabotáž prací 

 5 smířlivý postoj ke „kulakům“ 

 6 protistátní chování 

 7 špatně provedené zemědělské práce 

 8 pochvala za plnění zemědělských prací 

 9 schraňování zemědělských plodin 

 10 třídní boj 

 11 boj proti JZD 

 12 prohlídky domácností 

 13 „kulaci“ nepatří do JZD 

 14 případ Babice 

 15 varování před „kulaky“ 

 16 vylučování z JZD 

 17 agitace 

 

Téma: Systematizující proměnné jsou v kódování zastoupeny třemi úrovněmi témat 

příspěvků, hlavním tématem a dvěma vedlejšími. Hlavní téma je zpravidla pojítkem celého 

textu a bývá zmíněno hned v úvodu článku. Mohou jej doplňovat až dvě vedlejší témata, 

která budou rovněž kódována. Pokud se v textu bude vyskytovat ještě další téma, 

zaznamenáno nebude. Kategorie témat jsou s ohledem na předvýzkum navrženy tak, aby se 

mezi sebou daly vhodně kombinovat a byla tak pokryta co nejširší škála různých hlavních 

témat a podtémat, proto se v jednotlivých kategoriích hlavních a vedlejších témat některá 

opakují. Skupina druhých a třetích podtémat je totožná.  

 

Hlavní téma: 

Vznik JZD – tato kategorie se věnuje vzniku nových družstev, slučování do nových celků či 

přecházení na vyšší typy hospodaření.  

 

Kritika JZD – články, které družstvům vytýkají některé prvky jejich činnosti, například 

špatný chod, nekvalifikované pracovníky, neplnění plánu a další.  
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Přítomnost „kulaků“ v JZD – tématem jsou míněny články o přijímání „kulaků“ do JZD, 

případné kritice jejich působení v družstvech či jejich vylučování.  

 

Kritika „kulaků“ – toto hlavní téma definuje texty zaujímající ke „kulakům“ nebo 

„vesnickým boháčům“ kritický postoj. Vedlejší téma umožní klasifikovat předmět této 

kritiky.  

 

Vztah ostatních zemědělců ke „kulakům“ – tato kategorie zahrnuje články o vztahu mezi 

ostatními zemědělci a „kulaky“, ať už šlo o spolupráci, podporu či naopak.  

 

Soukromí zemědělci a JZD – skupina textů zabývající se postojem režimu k soukromým 

zemědělcům, především jejich přesvědčováním ke vstupu do družstva.  

 

Výhodnost JZD – kategorie zahrnující příspěvky o kladech družstev a jejich výhodách 

pro československé zemědělství. 

 

Třídní boj – kategorie tématu poukazující na ideologické a třídní rozměry kolektivizace. 

„Kulaci“ bývají popisováni jako skupina, proti níž je třeba bojovat a kterou je třeba 

„likvidovat“. Někdy se také vyskytují zmínky o propojení kulaků se západem a jeho 

myšlenkami.  

 

 Boj proti JZD – texty charakterizující nejrůznější formy sabotování fungování družstev. 

 

„Kulaci“ nepatří do JZD – články o nevhodnosti příjímání „kulaků“ do družstev. 

 

Případ Babice – kategorie zmiňující babický případ a okolnosti s ním spojené. 

 

Varování před „kulaky“ – ve formě nejrůznějších upozornění pro obyvatele venkova. 

 

Vylučování „kulaků“ z JZD – téma zahrnující zmínky o přijímání a následném vylučování 

„kulaků“ z družstev a důvodů, proč se tak událo. 
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Boj proti mandelince – texty zmiňující snahu zemědělců bojovat proti mandelince 

bramborové, které působení tohoto škůdce spojují s „kulaky“.  

 

Socialistická obec – téma zahrnující texty o pokroku a míře socializace jednotlivých obcí i 

celého okresu a kraje. 

 

Vedlejší téma I a II:  

Neplnění dodávek – skupina textů pojednávající o nedodání potřebného množství 

zemědělských plodin a mléka od jednotlivých zemědělců.  

 

Popis trestu – části zpráv s „kulackou“ tematikou se zpravidla věnují popisu prohřešků, a 

především následných trestů za ně, od pokuty, záboru majetku, nucených prací až 

po vystěhování.  

 

Ředění mléka – téma týkající se častého prohřešku zemědělců při povinném dodávání mléka, 

které kvůli množství bývalo ředěno.  

 

Sabotáž prací – kategorie týkající se jak JZD, tak i soukromých rolníků, kteří sabotovali dané 

zemědělské práce.  

 

Smířlivý postoj ke „kulakům“ – texty související jak se soukromými zemědělci, tak 

s družstvy. „Kulaci“ mohli být do jejich struktur přijímáni a ostatní zemědělci jim mohli 

různými způsoby vycházet vstříc.  

 

Protistátní chování – články s ideologickým nádechem, zemědělci bývají obviňováni 

z maření rozvoje společnosti směrem k socialismu. 

 

Špatně provedené zemědělské práce – jmenovitá kritika JZD i jednotlivců za pochybení 

při obdělávání půdy či sklizni.  

 

Pochvala za plnění zemědělských prací – ocenění družstev i konkrétních zemědělců 

za správné provádění zemědělských prací, splnění plánu či jeho překročení. 
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Schraňování zemědělských plodin – kategorie vztahující se k nepřiznávání úrody 

jednotlivými zemědělci a její schovávání, které bývalo odhalováno při domovních 

prohlídkách. 

 

Třídní boj – téma poukazující na ideologické rozměry kolektivizace. „Kulaci“ bývají 

popisování jako skupina, proti níž je třeba bojovat. Někdy se také vyskytují zmínky 

o propojení kulaků se západem a jeho myšlenkami.  

 

Boj proti zakládání JZD – texty charakterizující nejrůznější formy sabotáže fungování 

družstev. 

 

Prohlídky domácností – články zaměřující se na obvyklé prohlídky domácností zemědělců, 

které měly odhalit nepřiznané uschované zemědělské plodiny.  

 

„Kulaci“ nepatří do JZD – články o nevhodnosti příjímání „kulaků“ do družstev. 

 

Případ Babice – kategorie zmiňující babický případ a okolnosti s ním spojené. 

 

Varování před kulaky – ve formě nejrůznějších upozornění pro obyvatelé venkova. 

 

Vylučování z JZD – téma týkající se především „kulaků“, kteří byli v určité fázi 

kolektivizace do družstev přijímání a zanedlouho poté často vylučováni.  

 

Agitace – texty poukazující na činnost různých agitačních skupin a jejich výsledky. V této 

kategorii jde o agitaci spojenou se snahou o vznik nových JZD či nábor nových členů 

do stávajících družstev. Nejde o agitaci za zvládnutí sezónních prací.  
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6 Výsledky kvantitativního výzkumu 

6.1 Forma textu 

Metodou kvantitativní obsahové analýzy bylo zpracováno celkem 288 příspěvků. 

Tři čtvrtiny textů (75,00 %) lze klasifikovat jako zprávu. Téměř každý osmý článek by se 

dal označit jako komentář (13,19 %). Třetí nejpočetnější skupinou byly příspěvky 

od dopisovatelů (5,56 %), kterých bylo celkem šestnáct. Žánr úvaha byl ve zkoumaném 

vzorku přítomný dvakrát, přepis projevu a fejeton jednou. Kategorie editorial či úvodník 

nevykázala zkoumané atributy ani jednou a vyhodnocována proto nebyla.  

 

  

Tabulka 5: Zastoupení žánrů 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

zpráva 1 216 75,00 

reportáž 2 14 4,86 

komentář 3 38 13,19 

příspěvek od dopisovatele 4 16 5,56 

úvaha 6 2 0,69 

přepis projevu 7 1 0,35 

fejeton 8 1 0,35 

 Celkem 288 100,0 

 

 

6.2 Přítomnost fotografie 

Ohledně fotografií u textů, pouze ve čtyřech případech byly články ze zkoumaného 

vzorku doplněny fotkou, tedy pouhé 1,39 %. 

 

Tabulka 6: Fotografie  

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

ANO 1 4 1,39 

NE 2 284 98,61 

 Celkem 288 100,0 
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6.3 Přítomnost karikatury 

Ve zkoumaném vzorku kreslené karikatury nebyly přítomny. Nejrůznější ilustrace 

se sice v novinách vyskytovaly, ale týkaly se jiných témat a zpravidla nebyly satirické.  

 

Tabulka 7: Satirické ilustrace 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

NE 2 288 100,0 

 Celkem 288 100,0 

 

6.4 Tematická agenda novin 

Hlavní téma 

Nejčastějším hlavním tématem ze sledovaných okruhů, kterým vesnické noviny 

věnovaly prostor, byly jednoznačně texty kritizující „kulaky“, okruh „kritika kulaků“, který 

ve vzorku zaujal téměř 40 % (39,58 %). Z celkového počtu 288 kódovaných příspěvků činily 

negativní texty o „kulacích“ celkem 114 článků. Druhým nejfrekventovanějším tématem se 

stal soubor textů vztahující ke „vzniku JZD“, které se vyskytovaly téměř v jedné pětině 

všech případů (19,10 %). Jako třetí dominantní téma lze označit příspěvky pojednávající 

o „socializaci obcí“ (17,36 %). „Soukromých zemědělců“, aniž by byli nazýváni „kulaky“, 

se nějakým způsobem týkala téměř desetina všech zkoumaných textů (9,38 %). „Boj proti 

mandelince bramborové“ v souvislosti s „kulaky“ byl hlavním tématem v 2,78 % případů.  

Ostatní kódovaná témata se jako hlavní objevila pouze v jednotkách příspěvků. 

Například kategorie „vztah ostatních zemědělců ke kulakům“ byla zastoupena celkem v pěti 

případech (1,74 %). Dále kategorie „výhodnost JZD“, „kulaci nepatří do JZD“ a také „případ 

Babice“ se ve zkoumaném vzorku objevily celkem čtyřikrát (1,39 %). Skupina témat 

„kladný postoj k JZD“, „přítomnost kulaků v JZD“, „boj proti zakládání JZD“ a „varování 

proti JZD“ byla jako hlavní pojítko textů využita jednou (0,35 %). 

Témata „činnost trestní komise“ se zastoupením 0,69 %, představující dva články 

a „kritika JZD“ s četností 3,82 % jsem se po úvaze a s postupem výzkumu nakonec rozhodla 

nezařadit, přestože jsem je zpočátku kódovala. K tématu činnosti trestní komise, z dílčího 

předvýzkumu vyplývalo, že pravděpodobně půjde o samostatnou skupinu textů, které budou 

pravidelně mapovat nejrůznější přestupky, a tedy i ty „kulacké“. Tak se ale nestalo a články 

tohoto typu se postupně přestaly objevovat. O přestupcích bylo většinou informováno 

v textech zabývajících se konkrétními případy, které jsou zahrnuty v kategorii s názvem 
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„kritika kulaků“. Z analýzy ale texty kategorie „činnost trestní komise“ zcela vyloučeny 

nebudou, částečně se do ní promítnou skrze vedlejší témata.  

Více zastoupené téma „kritika JZD“ jsem zpočátku kódovala, postupně se však 

ukázalo, že tato kategorie nezahrnuje ten typ článků, které jsem původně předpokládala. 

Tomuto problému se budu více věnovat v kvalitativní analýze.  

 

Tabulka 8: Zastoupení hlavního tématu 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

„vznik JZD“ 1 55 19,10 

„kritika JZD“ 2 11 3,82 

„kladný postoj k JZD“ 3 1 0,35 

„přítomnost kulaků v JZD“ 4 1 0,35 

„kritika kulaků“ 5 114 39,58 

„vztah ostatních zemědělců ke kulakům“ 6 5 1,74 

„soukromí zemědělci“ 7 27 9,38 

„výhodnost JZD“ 8 4 1,39 

„boj proti zakládání JZD“ 11 1 0,35 

„kulaci nepatří do JZD“ 14 4 1,39 

„případ Babice“ 15 4 1,39 

„varování před kulaky“ 16 1 0,35 

„boj proti mandelince bramborové“ 18 8 2,78 

„socialistická obec“ 19 50 17,36 

„činnost trestní komise“ 20 2 0,69 

 Celkem 288 100,0 

 

Vedlejší téma I 

Záměrem při konstruování souboru hlavních a vedlejších témat byla potřeba rozšířit 

kategorii hlavního tématu a možnost od sebe odlišit různá podtémata. Tento cíl se naplňuje 

především v kategorii „kritika kulaků“, kdy vedlejší téma umožňuje poměrně přesně určit, 

co bylo zemědělcům vytýkáno.  

Nejčastěji zastoupeným vedlejším tématem bylo „neplnění dodávek“, které se 

objevilo v celkem 75 textech (26,04 %). Jako druhou nejvíce se opakující kategorii se 

zastoupením 21,53 % výzkum ukázal skupinu „nelze určit“. Takto označené příspěvky se 

zpravidla týkaly pouze jednoho tématu, a to hlavního. Články týkající se „agitace“ 

ve spojitosti se vznikem nových JZD či přijímání členů do družstev stávajících se 

ve zkoumaném vzorku vyskytovaly v celkem 55 případech (19,10 %). Přibližně desetina 

textů se týkala tématu „sabotáž prací“ (10,76 %) a zároveň také kategorie „špatně provedené 

zemědělské práce“ (10,42 %). Téměř deset textů se zaobíralo „ředěním mléka“ (3,13 %). 

„Protistátní chování“, bylo vedlejším tématem v celkem osmi příspěvcích (2,78 %). Téma 
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„smířlivého postoje ke kulakům“ se odrazilo v celkem pěti článcích (1,74 %) a kategorie 

„pochvala za plnění zemědělských prací“ byla přítomna ve čtyřech textech (1,39 %).  

Následující vedlejší témata se na stranách vesnických novin objevovala jen velmi 

zřídka. Skupiny „kulaci nepatří do JZD“ a „boj proti zakládání JZD“ měly obě zastoupení 

0,69 %, tato témata se tedy shodně objevila pouze ve dvou kódovaných příspěvcích. 

„Schraňování zemědělských plodin“, „zmiňování konkrétních osob“, „třídní boj“, 

„prohlídky domácností“ či „činnost trestních komisí“, již zmiňované v hlavní skupině témat, 

tyto kategorie byly zastoupeny vždy jedním textem (0,35 %). 

 

Tabulka 9: Zastoupení prvního vedlejšího tématu 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

„neplnění dodávek“ 1 75 26,04 

„ředění mléka“ 3 9 3,13 

„sabotáž prací“ 4 31 10,76 

„smířlivý postoj ke kulakům“ 5 5 1,74 

„protistátní chování“ 6 8 2,78 

„špatně provedené zemědělské práce“ 7 30 10,42 

„pochvala za plnění zemědělských prací“ 8 4 1,39 

„schraňování zemědělských plodin“ 10 1 0,35 

„zmiňování konkrétních osob“ 11 1 0,35 

„třídní boj“ 12 1 0,35 

„boj proti zakládání JZD“ 13 2 0,69 

„prohlídky domácností“ 14 1 0,35 

„činnost trestní komise“ 15 1 0,35 

„kulaci nepatří do JZD“ 16 2 0,69 

„agitace“ 20 55 19,10 

„nelze určit“ 21 62 21,53 

 Celkem 288 100,0 

 

Vedlejší téma II 

Účelem druhého vedlejšího tématu bylo upřesnění hlavního a prvního vedlejšího 

tématu. Třetí vedlejší téma je tedy ze všech témat v textech zastoupeno nejméně. Pokud se 

příspěvky věnovaly právě hlavní nebo jedné vedlejší lince, bude to dle následujících 

výsledků jasně patrné. I proto lze za nejdominantnější druhé vedlejší téma označit právě 

kategorii „nelze určit“ (69,10 %). Velmi konkrétní „popis trestního postihu“ se objevil 

přesně ve 22 kódovaných příspěvcích (7,64 %). O deset textů méně „zmiňovalo konkrétní 

osoby“ (4,51 %), tuto kategorii jsem však v průběhu kódování přehodnotila, jelikož téměř 

všechny příspěvky týkající se „kulaků“ zmiňovaly právě konkrétní osoby. Co se týče 

„sabotáže prací“, téma se objevilo ve dvanácti článcích. (4,17 %). Jako „varování 
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před kulaky“ mělo sloužit 3,13 % příspěvků a „neplnění dodávek“ bylo jedním z témat 

v celkem 7 textech (2,43 %).  Stejné zastoupení měla témata „protistátní chování“ i „špatně 

provedené zemědělské práce“, a to 1,74 %. „Schraňování zemědělských plodin“ bylo 

rolníkům vytýkáno v 1,39 % případů. Tři příspěvky (1,04 %) zmiňovaly jako druhé vedlejší 

téma „boj proti zakládání JZD“. Ve dvou textech (0,69 %) se objevila témata „smířlivý 

postoj ke kulakům“ a „prohlídky domácností“. Témata „třídní boj“, „činnost trestní komise“, 

„kulaci nepatří do JZD“, „vylučování z JZD“ a „agitace“ byla shodně přítomna v jednom 

příspěvku (0,35 %). 

 

Tabulka 10: Zastoupení druhého vedlejšího tématu 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

„neplnění dodávek“ 1 7 2,43 

„popis trestního postihu“ 2 22 7,64 

„sabotáž prací“ 4 12 4,17 

„smířlivý postoj ke kulakům“ 5 2 0,69 

„protistátní chování“ 6 5 1,74 

„špatně provedené zemědělské práce“ 7 5 1,74 

„schraňování zemědělských plodin“ 10 4 1,39 

„zmiňování konkrétních osob“ 11 13 4,51 

„třídní boj“ 12 1 0,35 

„boj proti zakládání JZD“ 13 3 1,04 

„prohlídky domácností“ 14 2 0,69 

„činnost trestní komise“ 15 1 0,35 

„kulaci nepatří do JZD“ 16 1 0,35 

„varování před kulaky“ 18 9 3,13 

„vylučování z JZD“ 19 1 0,35 

„agitace“ 20 1 0,35 

„nelze určit“ 21 199 69,10 

 Celkem 288 100,0 

 

 

6.5 Velikost příspěvků 

Formát vesnických novin se v průběhu jejich existence zpravidla jednou změnil. 

Zpočátku periodika vycházela ve velikosti A4, list byl potištěn z obou stran. S rozšířením 

obsahového zaměření začal být postupně uplatňován formát A3, opět se jednalo o jeden 

potištěný list. Ke zvláštním příležitostem, jako byly státní svátky či ukončení socialistické 

soutěže, vznikala dvojitá čísla. 



67 

 

Aby bylo možné alespoň orientačně shrnout délků příspěvků v souvislosti se 

zkoumanými tématy, bylo nutné velikost textů vzhledem k formátu novin sjednotit. Jelikož 

více příspěvků jednoznačně pocházelo z větších novin, délku článků pocházejících z listů 

menšího formátu jsem zaznamenávala tak, jako by pocházely z novin velikosti A3. Toto 

sjednocení poskytne alespoň základní přehled o tom, jaké postavení měla zkoumaná témata 

v novinách z hlediska věnovaného prostoru. Strana o velikosti A3 má rozměr 297x420 mm.  

Nejvíce textů týkajících se sledovaných témat zaujímalo šestinu novinové strany 

(22,22 %). Shodný počet článků nabýval velikosti čtvrtiny a také dvanáctiny jedné strany 

(12,50 %). Příspěvky zabírající desetinu strany se objevily v 9,72 % případů. Velmi podobně 

na tom byly i texty formátu třetiny (9,38 %) a osminy strany (9,03 %). Články přes polovinu 

strany se v listech objevily devatenáctkrát (6,60 %), třičtvrtě strany zaujímaly v sedmi 

případech (2,43 %) a šestnáctinu strany o jeden méně (2,08 %), stejně jako 3/8 strany. Celou 

stranu sledovaná témata pokryla dvakrát (0,69 %). Články zabírající zlomky stran (1/14, 

1/20, 1/25) se objevily v jednotkách případů. Menší texty do kódování zahrnuty nebyly, 

přesto se ale i takové objevily, zpravidla se jednalo o krátké oznámení o vzniku nového JZD 

či počtu nových členů. 

 

Tabulka 11: Velikost zkoumaných příspěvků 

Označení proměnné Hodnota Frekvence Procenta 

celá strana 1 2 0,69 

3/4 strany 2 7 2,43 

1/2 strany 3 19 6,60 

1/3 strany 4 27 9,38 

1/4 strany 5 36 12,50 

1/5 strany 6 19 6,60 

1/6 strany 7 64 22,22 

1/8 strany 8 26 9,03 

1/10 strany 9 28 9,72 

1/12 strany 10 36 12,50 

1/14 strany 11 4 1,39 

1/16 strany 12 6 2,08 

1/20 strany 14 5 1,74 

1/25 strany 15 3 1,04 

3/8 strany 16 6 2,08 

 Celkem 288 100,0 
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6.6 Rozložení témat dle data vydání 

Největší množství příspěvků odrážejících sledovaná témata vyšlo v roce 1952, a to 

celkem 74 (25,69 %). Přibližně o pět procent méně činil počet článků v následujícím roce 

(20,13 %). Druhým pomyslným vrcholem, i když nižším, byly roky 1956 až 1957, kdy vyšlo 

nejprve 36 (12,5 %) a poté 47 (16,31 %) příspěvků. Co se týče mezidobí mezi těmito 

„vrcholy“, v roce 1951 se jednalo o 5,55 % textů. Počet kódovaných příspěvků výrazně 

poklesl v roce 1954, a to na celkem 14 (4,86 %). V následujícím roce se počty začaly zvedat 

směrem ke druhému nižšímu „vrcholu“ s hodnotami 7,63 %. Na konci desetiletí se počet 

textů snížil, roku 1958 činil 4,86 % a o rok později jen 2,43 %. 

 

Tabulka 12: Počet příspěvků v jednotlivých letech 

Ročník novin Počet příspěvků Procenta 

1951 16 5,55 

1952 74 25,69 

1953 58 20,13 

1954 14 4,86 

1955 22 7,63 

1956 36 12,5 

1957 47 16,31 

1958 14 4,86 

1959 7 2,43 

Celkem 288 100,0 

 

 

6.7 Četnost nejsilnějších témat 

Při hodnocení výsledků je nutné vzít v potaz, že jednotlivé ročníky novin nebyly 

vždy kompletní. Nejčastěji chyběly týdeníky z počátku padesátých let, což může konečná 

čísla zkreslit. 

S tabulkou výše koresponduje následující přehled. Jako nejsilnější hlavní témata se 

při kódování prokázala „kritika kulaků“ (39,58 %), „vznik JZD“ (19,10 %) a „socialistická 

obec“ (17,36 %). Nejvíce textů souvisejících s prvním okruhem bylo kódováno v roce 1952, 

a to 43. V následujícím roce jejich počet činil 27. Roku 1951 bylo textů 12, stejně jako v roce 

1955. V předchozím roce bylo příspěvků na sledované téma pouze 5, jde o totožný počet 

jako v roce 1957. V roce 1956 se počet textů vyšplhal na 9. Na konci desetiletí šlo v roce 

1958 o jeden text a o rok později nevyšel ve vytyčeném tematickém okruhu žádný. 
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Okruh „vznik JZD“ měl nejsilnější zastoupení v roce 1957, kdy bylo textů celkem 

20, v předchozím roce jich bylo kódováno 13. Stejný počet příspěvků se objevil také roku 

1952. Na počátku padesátých let, roku 1951 nevyšel žádný článek na toto téma, stejně jako 

v roce 1954 a 1958. Roku 1953 bylo textů 5, o dva roky později 1. V posledním zkoumaném 

roce byly kódovány tři příspěvky.  

Tématu „socialistická obec“ se dostalo nejsilnějšího zastoupení roku 1957, kdy 

výzkum prokázal 21 příspěvků. V předchozím roce jich bylo 12 a v následujícím roce 1958 

bylo zaznamenáno 8 článků. V ostatních letech šlo o jednotky textů. Roku 1951 nebyl 

kódován žádný, o rok později 2, stejně jako v roce 1953. Roku 1954 vyšel na dané téma 

jeden článek, v dalším roce 3. V roce 1959 byl kódován 1 text. 

 

Tabulka 13: Nejčetněji zastoupená témata v jednotlivých letech 

Téma 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

„kritika kulaků“ 12 43 27 5 12 9 5 1 0 

„vznik JZD“ 0 13 5 0 1 13 20 0 3 

„socialistická obec“ 0 2 2 1 3 12 21 8 1 

 

 

6.8 Shrnutí výsledků kvantitativního výzkumu 

Cílem shrnutí výzkumu je zasazení dat do kontextu. Kombinace kvantitativní a 

kvalitativní metody umožňuje závěry obohatit také o kvalitativní poznatky. Zároveň budou 

zodpovězeny také dvě úvodní výzkumné otázky.  

 

6.8.1 Forma textu 

Kódování žánrů se zpočátku jevilo jako poměrně problematické. Bylo třeba vzít 

v potaz fakt, že útvary v novinách mají s obecně platnými charakteristikami jednotlivých 

žánrů, jak je známe dnes, jen málo společného. Například nejčastěji zastoupenou zprávu (75 

% veškerých textů), lze popsat spíše jako oznámení o tom, co se právě událo, ve většině 

případů ale bez zdrojů a dalších náležitostí. Velkou část těchto zpráv napsala redakce 

ze svého úhlu pohledu. Velmi často chyběl i podpis autora či redakční zkratka. Lze rozlišit 

dva typy zpráv. První informoval o nových jevech, přičemž se objevovala témata jako 

založení nových JZD, přijetí nových členů, postupu socializace vesnice, implementace 

usnesení KSČ do chodů družstev, informace z jednání NV a novinky z oblasti zemědělské 

techniky či nových postupů.  
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Druhý typ zpráv se vyznačoval výrazným hodnotícím prvkem. Vyzdvihováni byli 

jak jednotlivci, tak i skupiny, nejčastěji družstva, ale i celé obce, kterým se například 

podařilo dosáhnout úplné socializace. Kladné hodnocení se objevovalo také v souvislosti 

s vzorným plněním dodávek, překračování plánu či pokud družstva zvládla splnit své 

závazky. V těchto případech byly krátké zprávy věnovány jednotlivcům, jejichž příklad měl 

k podobnému snažení povzbudit i čtenáře a rovněž celým družstvům, která měla opět 

motivovat ostatní JZD v okrese. Hodnocení bylo, alespoň v určitém období, stejně 

uplatňováno také v opačném duchu, a to opět jak vůči družtvům, tak i jednotlivcům. JZD 

byl vytýkán pomalý postup prací či neplnění závazků. S jednotlivci, a především „kulaky“, 

noviny spojovaly neplnění dodávek, schraňování plodin, ředění mléka a další nedostatky.  

Co se týče druhého nejfrekventovanějšího žánru, komentáře, útvar opět ve většině 

případů nesplňoval své základní charakteristiky. Komentáře v podání vesnických novin se 

vyznačovaly širším popisem dané události a dodáním kontextu. Příkladem mohou být 

rozsáhlé texty o „kulacích“, které často začínaly obecnějším popisem problému, pokračovaly 

výčtem prohřešků a návázaly případy konkrétních jednotlivců. Nechyběl popis toho, jak 

získali svůj majetek, či co dělali před druhou světovou válkou. Připojené bylo opět také silně 

zabarvené hodnocení.  

Komentáři byla v některých rysech podobná reportáž. Charakteristický pro tento 

útvar byl rovněž poměrně rozsáhlý popis. Skrze reportáž se čtenáři mohli podívat například 

do JZD či vesnice, kde družstvo právě vzniká. V některých textech se objevují i citace lidí 

z místa.  

Častým a typickým formátem pro vesnické noviny byly příspěvky od dopisovatelů. 

Tyto texty se často vztahovaly k vlastním zkušenostem těchto pisatelů, kteří jejich 

prostřednictvím informovali o situaci z jejich obce či družstva. Poměrně často se objevovaly 

také příspěvky poukazující na místní „kulaky“. Právě tento žánr měl pomoci „zkvalitnit“ 

vesnické noviny.187 Čtenáři byli často vyzýváni k tomu, aby sami začali přispívat, jak je to 

vidět v kapitole zabývající se výzkumným vzorkem, a tedy i vývojem jednotlivých novin. 

Z některých příspěvků je patrné, že dopisovatelé se skrze své články snažili upozornit 

na praxi, která ne vždy odpovídala plánům a ideologickým představám. „Zemědělci 

v Jamném nemají zájem plnit usnesení strany vlády, nemají zájem ani přijít na veřejnou 

schůzi, aby se tak seznámili s aktuálními otázkami mezinárodně-politické situace. Na schůzi 

 
187 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 129. 
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si i zpívali a nedávali pozor.“188  Příspěvky tohoto typu tak někdy mohly sloužit v podstatě 

k „žalování“. Texty od dopisovatelů ale tvořily pouhých 5,56 %. Výsledný podíl je ale 

pravděpodobně zkreslen faktem, že u článků často nebyl uveden jejich autor.  

Co se týče dalších žánrů, ve vesnických listech se úvaha, přepis projevu či fejeton 

objevovaly velmi zřídka. V úvahách redaktoři probírali například postup socializace, fejeton 

v jednom případě sloužil k ironickému vykreslení „kulaků“ a přepis projevů byl typickým 

útvarem komunistického tisku. 

 

6.8.2 Přítomnost fotografie a karikatury 

Jak je patrné z popisu vývoje jednotlivých vesnických novin, fotografie se na jejich 

stranách začaly ve větší míře objevovat až ve druhé polovině padesátých let, a to zejména 

na přední straně listů. Zpočátku byly využívány hlavně při příležitosti speciálních vydání a 

zachycovaly například různé slavnosti. Později začaly být ve velké míře užívány 

k prezentaci volebních kandidátů. Mimo to, nejčastěji zobrazovaly nejrůznější družstevní 

výjevy, jako byla nová technika či hospodářské budovy. Fotografie rovněž provázely 

kampaň k obsazení příhraničních volných domků, které byly v novinách nabízeny. Tato 

série se ale týkala pouze některých okresů, například třebíčského.  

Pomocí fotografií byli vyzdvihováni jednotlivci, kteří měli jít příkladem ostatním, 

zejména co se týče plnění dodávek či zemědělských prací. U krátkých textů se často 

objevoval právě obrázek těchto lidí. V opačném případě, u textů poukazujících na „kulaky“ 

a jejich „špatnou praxi“ se ale fotografie neobjevovaly. O „vesnických boháčích“ bylo 

většinou kromě celého jména v textech tolik informací, že je jejich okolí pravděpodobně 

bylo schopné identifikovat i bez fotografie. Navíc, nejvíce takto zaměřených příspěvků bylo 

především v první polovině padesátých let, kdy ještě fotografie v týdenících nebyly tolik 

rozšířené.  

Čtyři fotografie vztahující se ke kódovaným příspěvkům patřily k textům s hlavním 

tématem „socialistická obec“ a ve zbylých třech případech ke „vzniku JZD“. Všechny se 

objevily až ve druhé polovině padesátých let.  

Co se týče karikatur, výzkum předpokládal, že na stranách vesnických novin se jich 

alespoň několik objeví. A to zejména na základě práce Martina Šikuly, který se, mimo jiné, 

soustředil právě na rozbor karikatur či podobných satirických formátů. Karikatury hledal 

 
188 Vesnické noviny okresu Jihlava. 12.8.1953. číslo 30. 
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na stranách vesnických novin okresů Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí, které patřily 

do Jihlavského kraje189, proto i výzkum v rámci této práce předpokládal přítomnost 

podobných formátů také v sousedních okresech. Žádný podobný příspěvek ale nebyl 

prokázán. Jedinými ilustracemi na stranách byly v třebíčských novinách malé obrázky 

uvozující téma článku. Rovněž se v různých týdenících objevily také menší obrázky 

nabádající zemědělce k pěstování kukuřice, ale bez humorného podtextu. 

 

6.8.3 Velikost příspěvků 

Plocha, kterou zkoumaná témata ve vesnických novinách zaujímala, může alespoň 

částečně naznačit, jak velký prostor redakce zkoumaným textům věnovala a jaké témata 

zaujímala postavení ve srovnání s ostatními okruhy. Klíčová témata se téměř vždy 

vyskytovala na první straně, kam byly obvykle umisťovány důležitější zprávy. Tato praxe 

platila pro všechny tři hlavní sledované okruhy. Texty oznamující vznik nových JZD často 

stály těsně pod názvem novin, v některých případech vedle něj, takže čtenář si jich mohl 

rychle všimnout. Nejčastěji se vyskytovaly jednoznačně příspěvky o velikosti šestiny strany 

A3. Dvakrát se také stalo, že celá první strana se věnovala jednomu tématu, v jenom z těchto 

případů šlo o konkrétního „kulaka“. 

 

6.8.4 První výzkumná otázka: Jaká témata v novinách charakterizovala 

kolektivizaci? 

Výsledky výzkumu ukázaly, že nejčastějším hlavním tématem byla „kritika 

kulaků“, ve většině případů kombinována s podtématy „neplnění dodávek“ (26,04 %), 

„sabotáž prací“ (10,76 %), „špatně provedené zemědělské práce“ (10,42 %), „ředění mléka“ 

(3,13 %), „protistátní chování“ (2,78 %), „boj proti zakládání JZD“ (0,69 %), „kulaci nepatří 

do JZD“ (0,69 %), „prohlídky domácností“ (0,35 %) a „schraňování zemědělských plodin“ 

(0,35 %). Co se týče druhého vedlejšího tématu, nejčastěji se objevoval přesný „popis 

trestního postihu“ (7,64 %), „varování před kulaky“ (3,13 %) nebo „protistátní chování“ 

(1,74 %), ostatní témata byla shodná s prvním vedlejším tématem a objevovala se pouze 

v jednotkách příspěvků. Soubor podtémat ukazuje, co noviny „kulakům“ nejčastěji vytýkaly 

a jaké prohřešky jim byly přisuzovány. Zároveň výsledky korespondují s jedním 

 
189 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 118-119 
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ze základních poslání vesnických novin, a to s kritikou překážek socialistické výstavby a 

označování těch, kteří ji brzdili, tedy především „kulaků“.190 Co se týče podtématu „případ 

Babice“, výzkum očekával připomínky této kauzy, a to i s časovým odstupem. Ale 

v třebíčských novinách jí téměř nebyla věnována pozornost a v moravskobudějovických 

taktéž ne. Téma se celkem objevilo pouze v 1,39 % příspěvků. Je ale nutné brát v potaz fakt, 

že v archivu byly k dispozici noviny až z pozdějších let, přesto ale výzkum připouštěl i 

zpětné zmínky o kauze, především v první a druhé kolektivizační vlně. Proces byl 

připomenut pouze v několika textech. „Stejně tak náš lid nikdy nezapomene na jméno 

Babice, jméno, které potvrzuje, že fašismus je vždy stejný, že vždy znamená vraždu a násilí. 

Od Lidic vede přímá cesta k Babicím, je to cesta, placená americkými dolary a krví našeho 

lidu.“191 Úryvek zdůrazňuje spojitost babických viníků s fašismem a západními státy. 

Druhým nejčetnějším tématem ve zkoumaném vzorku byl „vznik JZD“ (19,10 %), 

články oznamující založení nového družstva či přechod na vyšší typ společného hospodaření 

byly často jen krátkými oznámeními. V druhé polovině padesátých let byly téměř ve všech 

zkoumaných novinách tyto texty uvozeny výraznou tučnou číslicí oznamující, o kolikáté 

JZD v okrese jde. Objevovaly se ale i delší texty, většinou reportáže, které poměrně rozsáhle 

popisovaly situaci a případné těžkosti, které vzniku družstva předcházely. Toto hlavní téma 

bylo pro redaktory natolik nosné, že jej obvykle nespojovali s žádným dalším. Nejčastěji se 

tak s touto kategorií pojí podtéma „nelze určit“. 

Se vznikem JZD souviselo téma postupující „socializace vesnice“ (17,36 %), které 

se nejčastěji pojilo s podtématem agitace (21,53 %). V těchto textech byly popisovány 

výhody společného hospodaření a důvody, proč je třeba o socializaci usilovat. Skrze 

příspěvky s tímto tématem se týdeníky snažily plnit jeden ze svých základních úkolů, a to 

pomoc s budováním socialistické vesnice.192 

Mezi zbylá témata, jejichž četnost sice kvantitativní analýza nemonitorovala, ale 

podařilo se je zachytit pomocí kvalitativního výzkumu, patřily texty o mezidružstevních 

soutěžích, hospodářských závazcích, k jejichž splnění se JZD zavázala, o postupu 

 
190 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 118-11. 
191 Vesnické noviny okresu Jihlava. 26.11.1954. číslo 19-20. 
192 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 114. 
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zemědělských prací a jejich plnění, popisováno bylo také běžné dění ve družstvech a 

v neposlední řadě bylo informováno o nových postupech v zemědělství. Pokrytí témat 

odpovídá zaměření vesnických listů, jejichž posláním bylo orientovat se zejména 

na zemědělskou problematiku, mobilizovat zemědělce k práci či shrnovat hospodářské 

výsledky.193  

 

6.8.5 Druhá výzkumná otázka: Jak se proměňovala intenzita informování 

o klíčových tématech ve zkoumaném časovém období? 

Po seřazení kódovaných příspěvků dle data lze učinit několik závěrů, a to především 

co se týče pokrytí sledovaných témat v jednotlivých letech. Intenzita pokrytí hlavních témat 

charakterizujících kolektivizaci, tedy „kritiky kulaků“ (téměř 40 %), „vzniku JZD“ (19,10 

%) a „socialistické obce“ (17,36 %) v podstatě odpovídá rozložení kolektivizačních vln a 

také agitačním etapám. Nejprve byli zemědělci skrze praktiky agitace přesvědčování 

ke vstupu do družstev a poté se agitátoři snažili společné hospodářství natolik zatraktivnit, 

aby se přidali i zbývající soukromí hospodáři.194 První fáze zkresluje pozdější nástup 

vesnických novin, které ve větší míře fungovaly až s rokem 1952, kdy vycházely ve 156 

okresech.195 I proto v roce 1951 hledaným tématům odpovídá pouze šestnáct příspěvků.196 

Týdeníky z těchto let navíc zůstaly dochovány pouze v některých okresech. V souvislosti 

s Akcí Kulak, a také nárůstem počtu novin v jednotlivých okresech o rok později, počet textů 

výrazně vzrostl, a to až na 73 příspěvků. V roce 1953 množství periodik stouplo téměř 

o třicet.197 Počet 57 kódovaných článků v tomtéž roce koresponduje s postupně zmírňujícími 

se represemi akce, jejíž druhá vlna končila právě na podzim roku 1953.198 Fáze trvající 

do roku 1955 bývá označována jako přechodná199, čemuž v podstatě odpovídá i počet textů, 

v roce 1954 šlo o 13 článků a v následujícím bylo kódováno 21 příspěvků. Přibližně v roce 

 
193 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
194 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 141. 
195 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
196 V potaz je rovněž nutné brát i fakt, že i pokud vesnické noviny v tomto roce už vycházely, v archivech často 

nebývají dochované. 
197 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 267. 
198 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 156-170. 
199 Dějiny zemí Koruny české. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-851-9260-8. s. 274. 
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1956 začíná závěrečná kolektivizační etapa, vyznačující se silnou agitací, do které se 

zapojovala právě regionální periodika.200 Zintenzivnění procesu provází také mírné navýšení 

počtu kódovaných článků. Roku 1956 jich bylo 35 a v následujícím roce 46. Pro toto období 

bylo charakteristické především zastoupení příspěvků „vznik JZD“ a „socialistická obec“. 

Sledovaná témata ale zároveň částečně musela ustoupit nařízenému rozšíření obsahu 

v polovině padesátých let, kdy se na stranách listů začala objevovat také nezemědělská 

témata201. Za rok 1958, kdy redakce postupně noviny přetvářely v okresní periodikum 

s odpovídajícími tématy, výzkum odhalil třináct příspěvků a v dalším roce pouze šest. 

 

 

7 Výsledky kvalitativního výzkumu 

Skrze opakované procházení a pročítání vybraných textů se pokusím o zachycení 

základních atributů, které sledovaným tématům vesnické noviny přisuzují. Cílem analýzy 

bude popsat způsob, jakým je hovořeno o „kulacích“, či jakými prostředky byla prosazována 

socializace. Hlavním nástrojem bude především detailní rozbor jednotlivých textů s důrazem 

na slovní zásobu či způsob argumentace. Zjištěné poznatky budou následně porovnány 

s odbornou literaturou a interpretovány. Na zvolených úryvcích ze zkoumaného vzorku 

budou jednotlivé kategorie a příklady demonstrovány. Jak už bylo zmíněno v metodologické 

části (kapitola „4.3 Metoda výzkumu“), při práci bude klíčový kritický přístup, který bude 

na materiály nahlížet s odstupem a vědomím o působení politické propagandy. 

 

7.1 Třetí výzkumná otázka: Jak noviny popisovaly vznik JZD? 

Vzniku zemědělských družstev předcházela agitace a práce agitačních skupin, které 

jednotlivé obce pravidelně navštěvovaly. Praxi dokládají také vzpomínky Slavomíra 

Pavláska, podle něj náborové trojky do jeho vesnice docházely dvakrát až třikrát ročně 

po dobu pěti let, než bylo JZD založeno.202 

Právě o průběhu přesvědčování či vzniku přípravných výborů noviny informovaly, 

tyto texty tvoří v kódovaném souboru samostatnou kategorii. „Jest všeobecně známo, že i 

 
200 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 150. 
201 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 129. 
202 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
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ve zbývajících obcích, kde se dosud hospodaří individuelně, zajímají se všichni střední a 

drobní rolníci o vstup do JZD, a tak rada okresního národního výboru v Jihlavě je 

přesvědčena o tom, že za vydatné pomoci všech těchto pokrokových a naši vlast opravdu 

milujících rolníků, svůj plán čestně splní.“203 Takto noviny popisují situaci, kdy je vesnice 

plně připravena na vznik družstva. Sdělení je umocněno popisem rolníků, kteří jsou 

„pokrokoví“ a „milující vlast“, z čehož lze vyvodit, jak „správného“ rolníka propaganda 

vykreslovala. 

Na počátku padesátých let vesnické noviny informovaly také o vzniku družstev, 

vzniká tak další kategorie příspěvků. Kromě krátkých zmínek se objevovaly i rozsáhlejší 

texty, žánrově nejvíce podobné reportáži, ta byla v kódovaných příspěvcích zastoupena 

téměř pěti procenty (4,86 %), reportáže s hlavním tématem „vznik JZD“ byly v kódovaných 

příspěvcích přítomny celkem pětkrát. „Ten, kdo šel nebo jel na podzim minulého roku 

po státní silnici, která vede přes katastr obce Velký Beranov, viděl ještě, jak na rozptýlených 

políčkách se všude lopotí s kravkami malý rolník, nebo jak vypomáhá dělník s manželkou 

při sbírání brambor kulakovi za trochu trávy. Ten, kdo projíždí dnes vidí něco zcela jiného. 

40 a někdy i více družstevnic pod vedením soudruha pracuje v jedné veliké vyrovnané řadě 

na družstevním honě při okopávce řepy a snaží se jedna druhou v práci předstihnout.“204 

Patrné je zřetelné srovnání stavu před vznikem JZD, s důrazem na roli „kulaků“ a stavem 

po vzniku družstva, kdy je poukazováno na společnou práci. Jednotné hospodaření má 

ulehčit jednotlivcům, jejichž práce měla, podle autora článku, předtím být velmi náročná a 

špatně ohodnocená. Společnou práci rovněž ilustrují také fotografie Miroslava Čučky 

v příloze.205 Reportáž se dále věnuje také pochybnostem, které měli malí a střední rolníci 

před vznikem družstva, pochyby se ale měly brzy změnit v pochopení, že JZD znamená lepší 

a radostnější život.206 To je jedna z mnoha myšlenek, která byla ve spojitosti 

s družstevnictvím prosazována, což dokládá i další úryvek z reportáže. „Je vidět, že rolníci 

společně s dělníky budují nový a lepší život na vesnici pro sebe a své děti.“207  

Zprávy o vzniku nových JZD nabývaly přibližně od roku 1955 různých podob. 

V některých případech byly informace spíše strohé, jindy texty obsahovaly více detailů či 

komentář autora. Články oznamující vznik nových družstev bývaly často zvýrazněné, 

 
203 Vesnické noviny okresu Jihlava. 21.1.1956. číslo 3. 
204 Vesnické noviny okresu Jihlava. 29.6.1953. číslo 26. 
205 Příloha č. 1 až 16. 
206 Vesnické noviny okresu Jihlava. 29.6.1953. číslo 26. 
207 Tamtéž. 
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například silným rámečkem nebo bylo pořadí v okrese zdůrazněno výrazným tučným 

číslem. Tyto formáty obvykle obsahovaly základní údaje o tom, kde družstvo vzniklo a kolik 

členů s jakou výměrou půdy vstoupilo. Výjimkou ale nebyly ani texty jmenující nové členy, 

kteří vstoupili do konkrétních družstev či vyzývající otázka, jenž měla ostatní obce 

motivovat: „Která obec bude následovat jako další?“208. Tyto formy se objevují zejména 

v letech 1957 až 1958, kdy už byla JZD založena ve více než 75 % obcí209. S tím souvisí 

také kvantitativní ukazatel, podle kterého největší počet příspěvků na téma „vznik JZD“ 

vyšel právě v letech 1956 až 1958. 

Velké pozornosti se dostalo také vzniku družstva ve vesnici Hodice. Za předsedkyni 

si totiž členové zvolili ženu210, což bylo velmi neobvyklé a lze to považovat za určitý příklad 

pro ostatní ženy a povzbuzení jejich aktivity.  

Uplatňovány byly také mapy kraje s vyznačenými obcemi, kde už družstva 

fungovala. Vyobrazení okresu nebo kraje v některých případech zabíralo i půl strany novin 

formátu A3, mnohdy šlo o dominantu celého čísla. V některých listech byla tato území 

vybarvena rudě, jinde byla v jejich středu nakreslena červená hvězda. Růst počtu JZD a míru 

socializace týdeníky zdůrazňovaly jako úspěchy. Taková praxe byla v souladu se základním 

posláním socialistického tisku, který měl nastiňovat perspektivy „socialistické 

budoucnosti“211. Na stranách novin tak čtenáře mohly na první pohled upoutat velké červené 

titulky, například: „Jihlava čtvrtým socialistickým okresem v kraji“212. Pokrok socializace 

byl i v ostatních okresech obvykle zdůrazňován tučnými titulky. V roce 1958 se 

v třebíčských novinách vpravo od záhlaví začal pravidelně objevovat přehled postupující 

socializace. Právě vzniku JZD i v posledních zbývajících obcích v okrese noviny věnovaly 

velkou pozornost a v příspěvcích redaktoři využívali podobných slovních spojení: „s radostí 

vám oznamujeme“, „okres socialistický“ či „ani jedna obec bez JZD“. Rovněž bylo zmíněno, 

že „tato družstva díky zkušenostem dříve založených JZD nebudou muset prodělávat všechny 

dětské nemoce“.213 Za tímto označením obvyklých počátečních problémů většiny JZD, je 

patrná snaha o jejich zlehčení. Těmto novým družstvům se pak redakce věnovaly i v dalších 

 
208 Vesnické noviny okresu Třebíč. 30.3.1956. číslo 13. 
209 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 391-392. 
210 Vesnické noviny okresu Třešť. 12.4.1956. číslo 14. 
211 DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. s. 508. 
212 Vesnické noviny okresu Jihlava. 24.8.1957. číslo 35. 
213 Vesnické noviny okresu Jihlava. 21.9.1957. číslo 39. 
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číslech. Tyto faktory společně naznačují důležitost, jaká plné socializaci okresu byla 

přikládána. Šlo o cíl, kterého se snažily dosáhnout všechny okresy. 

Založení družstva propaganda dokázala spojit s různými událostmi, například 

s návštěvou stranické a vládní delegace ze Sovětského svazu v čele s Nikitou S. 

Chruščovem. Na její počest mělo vzniknout JZD ve třech obcích. „Je to jistě to nejkrásnější 

uvítání sovětských přátel.“214 Naznačuje napojení na Sovětský svaz jako vzor autor 

příspěvku. 

Redaktoři vesnických novin neváhali upozornit také na komplikace provázející 

vznik JZD, čímž se vyčlenila další kategorie příspěvků. Objevují se například i příspěvky, 

ve kterých se jejich autor snaží agitačním skupinám poradit, jak překonat překážky. „Nemálo 

přesvědčování je vynakládáno, aby bylo v obci Bolíkovicích založeno družstvo. Je to jedna 

ze tří obcí, v nichž družstvo dosud není. Přitom nejde o obec ledajakou. Jsou tu jen drobní a 

střední zemědělci, kteří své úkoly plní velmi snaživě. Když agitátoři do Bolíkovic přicházeli, 

vynechávali dosud jednu cestu. Zřejmě ji nepostřehli. Proto jim poradíme. Jděte 

za požárníky a jednejte s nimi. Všichni zdatní chlapci jsou soustředění v jednotě požárníků. 

A ti, za co vezmou, tak to jde.“215 V tomto případě autor textu klade důraz na fakt, „že nejde 

obec ledajakou“, čímž poukazuje na nepřítomnost „vesnických boháčů“, a tedy „jednodušší“ 

cestu k založení družstva. Agitátorům, kterým se dosud v této vesnici příliš nedařilo, nabízí 

nový postup, jak dosáhnout stanovených cílů.  

Jako překážka byl také vnímán přístup jednotlivých soukromých zemědělců, kteří 

se myšlence společného hospodaření bránili. „Tato otázka není nebo nechce být jasná 

zemědělcům z Beranovce, kteří vidí v JZD velké nebezpečí jejich životní existence. Například 

zemědělec Kovář říká: Braňte se proti JZD, jinak nám i naše studně zamknou a nebudeme 

míti ani vodu. Kdyby tento zemědělec a jemu podobní plnili svoje povinnosti vůči státu, mohli 

by jen vyslovit svůj názor, že do JZD nevstoupí, ale nemají právo proti JZD veřejně 

agitovat.“216 Ze závěru ukázky je patrné, že jakákoliv kritika JZD nebyla přípustná a tím 

spíše pro ty, kteří údajně neplní své povinnosti, v tomto případě šlo pravděpodobně 

o dodávky. Zároveň článek připouští i možnost, že se zemědělci myšlence založení družstva 

brání úmyslně – „otázka jim nechce být jasná“.  

 
214 Vesnické noviny okresu Jihlava. 20.7.1956. číslo 31. 
215 Vesnické noviny okresu Moravské Budějovice. 26.7.1957. číslo 29. 
216 Vesnické noviny okresu Jihlava. 18.2.1956. číslo 8. 
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Za jednu z nejzávažnějších komplikací pro vznik družstev noviny považovaly 

přítomnost „vesnického boháče“ v obci, jak už bylo naznačeno v jednom z přechozích 

úryvků v této kategorii. „Je pravda, že to bude jen malé družstvo, vždyť bude mít jen 73 ha 

půdy, bylo by však větší, kdyby se hospodáři Křížek a Plot konečně rozhodli budovat družstvo 

společně s ostatními.“217 Úryvek označuje za „překážku“ právě soukromé zemědělce, kteří 

ale ne vždy byli označovaní jako „kulaci“. Tomuto označení se noviny vyhýbaly zejména 

v mezidobí kolektivizačních vln, kdy propaganda vůči rolníkům nebyla tak ostrá.218 Této 

oblasti se ale budou věnovat více další kapitoly.  

Kromě příspěvků s konkrétními jmény „kulaků“, kteří se stavěli proti JZD byly 

uplatňovány také obecné ideologicky zabarvené texty. „Byla narušována třídním 

nepřítelem, který v ní viděl svůj definitivní konec, neboť věděl, že získáním venkovského 

člověka pro socialismus nastává rychlejší postup k uskutečnění socialismu.“219 Znovu je zde 

zdůrazňován odpor proti takzvanému třídnímu nepříteli, tedy „vesnickému boháči“, a 

nemožnost jeho současné existence společně se socialismem. Teoretické články objasňující 

základy komunistické ideologie ale nebyly na stranách novin pravidelným jevem. 

Podle Dobrovolné zejména z toho důvodu, že často přispívající dopisovatelé nebyli 

profesionálními novináři ani ideology.220 

Navazující kategorie sdružuje texty informující o fungování družstev. O tom, co se 

dělo v jednotlivých JZD bylo pravidelně psáno v různých rubrikách, například s názvem 

„Víte že“, která přinášela krátké postřehy z družstev, ať už šlo o stavbu vepřína či nový 

závazek k plnění221. Skrze toto pravidelné „zpravodajství“ se redakce snažily demonstrovat 

neustálý pokrok a rozvoj JZD.  

Pravidelně bylo odkazováno i na Sovětský svaz. Zdůrazňován byl zejména sovětský 

vzor a zkušenosti. „Velká a přesvědčující je perspektiva zemědělské výroby ve zvyšování 

hektarových výnosů, ve zvyšování užitkovosti dobytka, ve využívání pokrokové zemědělské 

 
217 Vesnické noviny okresu Třešť. 16.2.1956. číslo 7. 
218 Dějiny zemí Koruny české. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-851-9260-8. s. 274. 
219 Vesnické noviny okresu Třešť. 2.2.1956. číslo 5. 
220 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 154. 
221 Vesnické noviny okresu Jihlava. 21.1.1956. číslo 3. 
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vědy a techniky, jakož i zkušenosti sovětských kolchozníků.“222 Právě sovětský vzor byl 

od přijetí takzvaného „ostrého kurzu“ v hospodářské a sociální politice určující.223 

Na stranách listů byla rovněž vyzdvihována klíčová role nových družstevníků 

v socializaci. „Mohou se radovat z výsledků své práce a postavit se čestně po bok předních 

budovatelů socialismu v naší vlasti.“224 Z tohoto úryvku mohli čtenáři nabýt dojmu, že i noví 

družstevní členové mají stejné postavení jako ti, kteří pomáhají socialismus budovat už 

od počátku. 

Pokud by se odběratelé vesnických periodik chtěli dočíst také o rozpadu družstev, 

která ve velké míře zanikala po projevu prezidenta Antonína Zápotockého v roce 1954225, 

články na toto téma by v novinách hledali marně. O komplikacích bylo informováno pouze 

co se týče vzniku družstev či špatně provedených zemědělských prací. Ostatní problémy 

JZD byly ponechány bez komentářů.  

Ve vesnických novinách bylo pravidelně zdůrazňováno, že vstup do družstva 

rolníkům ulehčí práci. Z agitačních článků měli pochopit, že v JZD se budou mít dobře a že 

společné hospodaření jim přinese výhody. Situace na venkově totiž byla mnohdy velmi 

obtížná, a to především v období žní, jak vzpomíná i Slavomír Pavlásek. „Když byly žně, 

na poli jsme pracovali od rozednění, kvůli vedru byla většinou po obědě pauza a pak jsme 

pokračovali až do tmy.“ Pokud chyběla pracovní síla, zapojit se museli všichni. „Když otec 

vkládal svázaný snopek do klasnovače, špagát mu podržel ruce a stroj mu je pohmoždil.  

Zůstal dlouho v nemocnici. Tou dobou byla zrovna Karibská krize a oba bratři byli na vojně 

v základní službě. Matka mi pomohla zapřáhnout obracák a ve čtrnácti letech jsem jel orat. 

Nikdo jiný nebyl.“226 

Přestože s JZD byl na stranách vesnických týdeníků spojován pokrok, mechanizace 

a nové moderní postupy, fotografie Miroslava Čučky227 (v příloze) z konce padesátých let 

ukazují, že práce na poli pořád nejvíce závisela především na lidské síle. 

 

 

 
222 Vesnické noviny okresu Třešť. 7.7.1956. číslo 24-25. 
223 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v 

letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. s. 114. 
224 Vesnické noviny okresu Jihlava. 9.9.1953. číslo 32-33. 
225 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. ISBN 978-80-7277-113-4. s. 391-392. 
226 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
227 Příloha č. 1 až 16.  
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7.2 Čtvrtá výzkumná otázka: Jak vesnická periodika informovala 

o vstupu zemědělců do JZD? Jak se noviny snažily zemědělce 

motivovat ke vstupu? 

Pro propagandu na venkově v padesátých letech 20. století bylo zásadní propojení 

s agitačními aktivitami, podporujícími kolektivizaci. Agitace měla být hlavním nástrojem 

k vybudování socialistické vesnice. V první vlně docházelo k přesvědčování rolníků 

ke vstupu do JZD. Druhou fázi provázely snahy agitátorů učinit hospodaření v družstvech 

natolik lákavé, aby se přidali i zbývající soukromníci.228  

Texty mající přesvědčit rolníky o vstupu do družstva tvoří samostatnou kategorii 

příspěvků. Část z nich se zemědělcům snažila vštípit správnost myšlenky družstevnictví. 

V článcích se proto objevovaly příklady, kdy se rolníkům soukromé hospodářství 

nevyplatilo, například se sugestivním dovětkem: „Malí a střední zemědělci ve Stáji, mohlo 

by se toto stát vám, kdybyste byli sdruženi v JZD? Uvažujte!“ Na důrazu sdělení přidává i 

zvolená interpunkce.  

Způsobem, jak zemědělcům dokázat správnost združstevňování, bylo také 

poukazování na to, jak dobře se družstevníci v JZD mohou mít či jaké má společná práce 

výhody. Z příspěvků měli čtenáři pochopit, že v družstvu se „nenadřou“ tolik jako 

na soukromých polích. „Muži a ženy, přesvědčení o výhodách společného hospodaření 

stmelují svůj kolektiv přímo na poli.“229 či „Zemědělec individuálně hospodařící ve shonu 

nepočítá svoji práci, kterou vynaložil při výrobě a pěstování zemědělských výrobků. Jinak je 

tomu v JZD.“230 Soukromí zemědělci měli také vzít na vědomí, že pokud vstoupí do JZD, 

budou schopni uživit i početnou rodinu.231 Přesvědčit rolníky měly i prezentované výsledky 

družstev, právě shrnování výsledků JZD bylo současně jedním ze základních úkolů 

vesnických novin.232 „Drobní zemědělci! Voláme vás do našich řad, pojďte s námi, 

přesvědčte se o výhodách společné práce. Výsledky naší poctivé práce vám ukazují, že to jde 

 
228 MACOURKOVÁ, Anna. Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace. In: ROKOSKÝ, 

Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2013, s. 140-149. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 141. 
229 Tamtéž. 
230 Vesnické noviny okresu Jihlava. 16.11.1953. číslo 39. 
231 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 18.3.1955. číslo 12. 
232 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128. 
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v JZD, když mají všichni chuť do práce.“233 Kromě zmíněné společné práce je v ukázce 

přímo oslovena cílová skupina, které je text určen. 

Právě porovnání výnosů mělo rolníky přesvědčit o správnosti kolektivizace. A 

pokud se družstvům nedařilo tak, jak podle plánu mělo, chyby byly přisuzovány špatně 

pracujícím družstevníkům, myšlenka JZD ale zůstávala i nadále „správnou“. „Je pravda, že 

JZD, která sousedí s Beranovcem nedosahují dosud takových výsledků jako družstva ostatní, 

avšak to není v tom, že družstevní myšlenka je nesprávná, ale je to věcí družstevníků, jak oni 

pracují, jak dodržují vzorově stanovy družstva a jak řeší všechny problémy jejich 

hospodaření.“234 

Naopak v případě, že se družstvům dařilo, bylo to silně zdůrazňováno, především 

skrze slovní spojení „skvělý důkaz“ či „zakotvení myšlenky“. „Majetek, který mělo JZD 

ve fondech v roce 1955, představoval částku 13 milionů Kčs. Na konci roku 1956 však tento 

majetek vzrostl o plných 100 % - družstevníci mají nyní ve společných fondech majetek za 26 

milionů Kčs. Toto je další skvělý důkaz o tom, jak pevně mezi našimi zemědělci zakotvila 

myšlenka socialistického družstevnictví.“235 

Jako příkladu využily redakce každého JZD, kterému se vedlo dobře a plnilo plán, 

opačné případy byly prezentovány spíše jako výstrahy a „odstrašující příklady“, které mělo 

poukázání na jejich špatnou praxi přesvědčit ke zlepšení situace. 

Mezi dalšími prezentovanými výhodami, které JZD svým členům poskytovalo, byl 

mimo jiné i automobil. „Předseda JZD Hostětice s. Cech jezdí již svým vlastním vozem. 

„Na stará kolena“, jak sám říká, naučil se v autoškole Svazarmu v Telči říditi vůz. Je to již 

osmý vůz družstevníků na našem okrese.“236 Příspěvek se objevil i s fotkou spokojeného 

předsedy.  

Vstup do JZD byl na stranách třešťských novin ztotožňován s růstem životní 

úrovně. „Při všeobecném růstu životní úrovně našeho obyvatelstva roste i životní úroveň 

členů JZD a ostatních pracujících v zemědělství. Pracující v zemědělství se názorně 

přesvědčují, že politika KSČ a vlády NF je správná a že je v jejich zájmu. Vstup desítek a 

stovek malých a středních rolníků v posledním období do JZD na okrese je důkazem, že 

rolníci politiku KSČ a vlády NF aktivně podporují a provádějí.“237 V roce 1957 počet JZD 

 
233 Vesnické noviny okresu Jihlava. 5.8.1953. číslo 28. 
234 Vesnické noviny okresu Jihlava. 18.2. 1956. číslo 8. 
235 Vesnické noviny okresu Jihlava. 27.2.1957. číslo 9. 
236 Vesnické noviny okresu Třešť. 24.10.1956. číslo 36. 
237 Vesnické noviny okresu Třešť. 5.9.1957. číslo 27. 
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a jejich členů narůstal velmi rychlým tempem238, čehož noviny využily také k propagaci 

politiky KSČ. 

Kromě prezentování výhod družstevnictví autoři textů porovnávali hospodaření 

v první republice s komunistickým družstevnictvím. „Špatnou“ situaci zemědělců v době 

kapitalismu ukazuje například text z havlíčkobrodských novin. „Naše zemědělské 

družstevnictví má již dlouhou tradici a vzniklo v dobách, kdy se malí a střední rolníci 

v kapitalistické společnosti sjednocováním bránili proti útisku a vykořisťování svých 

třídních nepřátel.“ Autor článku připomíná dlouhou tradici československého 

družstevnictví. Uskupení, která se nazývala JZD, ale za družstva v pravém smyslu slova 

nelze považovat, protože základním principům družstevnictví odporovala.239 

Změnit názor zbývajících soukromých rolníků měly na konci padesátých let 

rozsáhlé texty, které zodpovídaly nejčastější dotazy, které by noví družstevníci mohli mít. 

Šlo například o otázky, která půda se sdružuje do JZD nebo jaký je rozdíl mezi najatou a 

pronajatou půdou. „Při rozhodování rolníků pro společné hospodaření v družstvech je 

jednou z hlavních otázek vlastnický vztah k půdě, odevzdání hospodářských zvířat, strojů, 

vozů, nářadí, hospodářských budov atp. Uvádíme proto zásady, jež tyto vážné otázky 

rolníkům a novým družstevníkům vysvětlí a ujasní.“240 Redakce pokračovaly ve vysvětlování 

i v následujících číslech. Právě vlastnický vztah k půdě byl základní odlišností 

od zdůrazňované kolektivizační praxe Sovětského svazu. V Československu byly otázky 

vlastnictví ponechány stranou a rolníci i nadále zůstávali vlastníky půdy.241 

Jako jeden z hlavních nástrojů k přesvědčení rolníků ke vstupu do již fungujícího 

družstva sloužila již zmíněná agitace. Popis těchto praktik vytyčuje další kategorii příspěvků. 

Ve zprávách se čtenáři mohli dozvědět, jak na socializaci pracují agitační komise, 

jak přesvědčování probíhá či jaké jsou nové metody. Téma „agitace“ bylo s 19,10 % jedním 

z nejvíce zastoupených podtémat. „Ale soudruzi poznali, že to nestačí, že je zapotřebí tento 

materiál, tato konkrétní fakta dát přímo agitátorům, aby mohli, když jdou do rodin 

kamenických občanů, přímo na historii i na současnosti obce ukazovat propastný rozdíl mezi 

 
238 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. 

Brno, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. s. 15. 
239 BUREŠOVÁ, Jana. Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova. In: BLAŽEK, Petr a Michal 

KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita: Bod (Dokořán), 2008, s. 109-116. ISBN 978-80-7363-226-7. s. 112. 
240 Vesnické noviny okresu Třešť. 17.10.1957. číslo 32. 
241 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 75. 
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bídou života kapitalistické republiky a spokojeným životem dnes.“242 Z ukázky je patrné, jak 

agitační skupiny pracovaly. Soukromé zemědělce přesvědčovaly vhodně překroucenými 

konkrétními fakty ze života obce, tak jako je tomu pro propagandu typické.243  Opět se také 

uplatňuje srovnání „před a po“ združstevňování. 

Při informování o průběhů přesvědčovacích akcí autoři článků poukazovali i 

na soukromí rolníků. V textech se objevovaly detailní informace o rolnících a jejich 

rodinách.244  „A po zájezdu byla provedena další přesvědčovací akce pro HTÚP. A tehdy se 

již Henzl odhalil, když on říká, že nepodepíše, protože on prý nerozhoduje, to prý jeho 

manželka. I rolník Klimeš se vymlouval na svoji manželku a dvojice soudruhů proto zašla 

za nimi, aby se zeptala, jak to vlastně je. A rolnice Klimešová se obrátila na svého manžela 

a řekla mu: „Ty mě nebudeš pomlouvat, že jsem proti JZD.“ A tak i rolník Klimeš pochopil, 

že vytáčky nepomohou.“245 Úryvek z článku ukazuje nepřesvědčené rolníky jako „slabé“ 

muže, kteří za sebe nechávají rozhodovat své manželky, čímž se je zároveň snaží zesměšnit. 

Příspěvek je pojatý jako příběh, který končí „dobře“, když si nakonec i rolník Klimeš 

uvědomí, že nemá smysl podpis odkládat. Dalším příkladem, kdy se vesnické noviny snaží 

zesměšnit odpůrce kolektivizační myšlenky, mohou být nejrůznější přirovnání. „Ti, kteří 

nabádali zemědělce, aby do JZD nevstupovali, chodí nyní jako zmoklé slepice.“246 

Noviny se snaží ukázat také zákulisí práce agitátorů, jejíž součástí je i odmítání 

ze strany soukromých rolníků. „Každý den večer vyjíždějí soudruzi ze zemědělského referátu 

ONV do některé obce, aby získávali rolníky ke vstupu do JZD. Denně obětují své pohodlí, 

vyjíždějí s láskou a opravdovou chutí a navštěvují několik zemědělských rodin, aby je 

přesvědčovali o tom, jakou výhodou by pro ně bylo takové zemědělské družstvo….Jak to 

přímo zabolí, když přijdou do usedlosti, kde „hospodář právě odešel“, nebo jsou zavřená 

vrata a skulinou v nich vidíte, že za rohem „juká“ čísi hlava, či vyběhne na vás zlý pes a 

mnoho jiných podobných případů.“247 V příspěvku autor kladl důraz jednak na „těžkou“ 

práci, kterou agitace pro jednotlivé skupiny mnohdy představovala a zároveň tuto činnost 

 
242 Vesnické noviny okresu Jihlava. 20.11.1954. číslo 18. 
243  BARTÁK, Jan. Průvodce minovým polem propagandy. In: Média jako překážka v komunikaci: Sborník 

textů k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Vivo a Votobia Praha, 2003, s. 83-108. ISBN 80-7220-141-

7. s. 85-88. 
244 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
245 Vesnické noviny okresu Jihlava. 5.8.1951. číslo 15. 
246 Vesnické noviny okresu Jihlava. 2.4.1953. číslo 7. 
247 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 30.8.1952. číslo 18. 
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prezentoval jako jejich „poslání“. Upozornění na praktiky některých „schovávajících se“ 

mělo podobné chování zesměšnit. Tento úryvek koresponduje se vzpomínkou pamětníka 

Slavomíra Pavláska, kdy pavlovský zemědělec na komisi zaútočil vidlemi.248 

Způsobem, jak na rolníky zapůsobit a motivovat je ke vstupu bylo vyzdvihování a 

chválení jednotlivců. Příspěvky tohoto typu tvoří další kategorií podobně zaměřených textů. 

Na zemědělce mělo v prvé řadě zapůsobit oceňování vzorných pracovníků, jejichž 

fotografie se na stránkách novin pravidelně objevovaly. „U příležitosti Mezinárodního dne 

žen přijal předseda krajského národního výboru v Jihlavě, nositel Řádu práce, soudruh 

František Hons nelepší pracovnice, kterým udělil čestná uznání za vykonanou práci a 

odměnil je i věcnými dary.“249 Ocenění mělo motivovat právě ženy, které sice běžně 

neobsazovaly vedoucí funkce v družstvech (s výjimkou Aloisie Páralové250), ale za svou 

práci získávaly veřejné uznání. 

Stejně jako bylo zdůrazňováno pořadí JZD, byly zveřejňovány také počty nových 

členů, kteří vstoupili do konkrétních družstev, v některých příspěvcích dokonce jmenovitě a 

velkými písmeny. Tato praxe mohla ve čtenářích zanechat dojem, že ten, kdo vstoupil 

do družstva, si „zaslouží“ být zmíněn v novinách. „Do družstevní rodiny se přihlásili další 

soukromě hospodařící zemědělci. Jejich rozhodnutí nevadilo ani to, že jsme v nejpilnějších 

žňových pracích. Do nadějovského družstva podali přihlášky DAVID LEOPOLD a 

SOBOTKA ANTONÍN, celkem 6 členů s 30,75 ha zemědělské půdy.“ Spojení „družstevní 

rodina“ navozuje pocit blízkosti mezi družstevníky a přátelské atmosféry i v práci. Rovněž 

je naznačeno, že pro nové členy se najde místo vždy, přestože ve žních mají družstevníci 

„jiné starosti“. I tyto faktory mohly přispět k přesvědčení soukromých rolníků.  

 

 
248 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. 
249 Vesnické noviny okresu Jihlava. 12.3.1955. číslo 9. 
250 Příklad jediné ženy, která se podle vesnických novin stala předsedkyní JZD. Vesnické noviny okresu Třešť. 

12.4.1956. číslo 14. 
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7.3 Pátá výzkumná otázka: Jakým způsobem noviny informovaly 

o „kulacích“ a procesech s nimi? S jakými charakteristikami a 

výrazy byli spojováni? 

Úlohou vesnických novin bylo mimo jiné označování těch, kteří brzdili 

socialistickou výstavbu, tedy především „kulaků“.251 Pro počátky kolektivizace je právě 

propaganda namířená proti této skupině typickým rysem.252 

Skupinu soukromých zemědělců noviny ale neoznačovaly pouze jako „kulaky“ či 

„vesnické boháče“, často se objevovala i jiná, daleko hanlivější slova, jako třeba „odporný 

škůdce, křeček, bývalý mocipán253, výtečník254, vydřiduch, odporná tvář vesnického boháče, 

lišák ferina, parasit, nejhorší typ vykořisťovatele a škůdce republiky,255 živel256, chytrák257, 

kuláček,258 neomezený pán v obci259, filuta260či upír261“. 

V prvních letech kolektivizace byly v novinách obvykle vydávány dlouhé 

příspěvky na téma „kritika kulaků“ (39,58 % veškerých kódovaných textů). Redaktor 

obvykle uvedl celé jméno zemědělce a jeho bydliště, popsal konkrétní případ, nevyhýbal se 

ani informacím ze soukromí, poté popis trestu a na závěr připsal poučení pro čtenáře.  

Charakteristické pro texty tohoto typu bylo přisuzování „kulakům“ spojenectví s Němci 

za druhé světové války. „To jsou ti, kteří se všemi prostředky snaží brzdit naši cestu 

k socialismu, oni německým okupantům dodávali, šmelinařili a dnes, kdy jim byla vzata 

možnost vykořisťovat námezdní síly a drobné a střední rolníky, neumí sami pracovat a 

sabotují tak dodávky a nejraději by na stůl pracujícím nedodali nic.“262 „Kulakům“ bylo 

vyčítáno především to, že za války dodávali, ale po válce tomu tak nebylo. Z toho pak byla 

 
251 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 118-119. 
252 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
253 Vesnické noviny okresu Jihlava. 22.3.1951. číslo 1. 
254 Vesnické noviny okresu Jihlava. 14.6.1951, číslo 11. 
255 Vesnické noviny okresu Jihlava. 30.8.1952. číslo 21. 
256 Vesnické noviny okresu Jihlava. 1.8.1953. číslo 27. 
257 Vesnické noviny okresu Jihlava. 5.11.1953. číslo 38. 
258 Vesnické noviny okresu Pelhřimov. 9.7.1953. číslo 23. 
259 Vesnické noviny okresu Třešť. 15.5.1952. číslo 3. 
260 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 6.9.1952. číslo 19-20. 
261 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 11.11.1953. číslo 43. 
262 Vesnické noviny okresu Jihlava. 22.4.1952, číslo 2. 
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vyvozována náklonnost k nacismu. Výše dodávek, která po roce 1948 narůstala až do těžko 

splnitelných rozměrů, ale v příspěvcích zohledněna nebyla. 

Mezi nejčastějšími výtkami směrem ke „kulakům“ bylo právě nedodávání, jak 

ukazují i výsledky kvantitativního výzkumu, téma „neplnění dodávek“ bylo s „kritikou 

kulaků“ spojováno v 26,04 % případů. Na začátku padesátých let se v jihlavských novinách 

objevila tabulka, téměř přes celou titulní stranu (v té době formátu A4), jmenující ty, kteří 

nedodali mléko s přehledem, kolik dluží.263 Právě dodávky a jejich navyšování bylo jednou 

z forem hospodářského nátlaku, který měl rolníky přimět ke vstupu do JZD.264 

Z dalšího příspěvku je patrné, že i když „kulak“ pracuje a snaží se dodávky plnit, 

nemusí to být vždy správně. Zároveň je v článku zmíněna také nacistická „zrada“ a následná 

„spravedlnost“, kterou nastolila vyzdvihovaná Sovětská armáda. Toto byl jeden ze způsobů, 

jak ve čtenářích upevnit určené stereotypy, což bylo součástí poslání vesnických novin.265 

„Vlček je ovšem nejvíc pracovitý právě v den, kdy všichni pracující slaví Den vítězství – 9. 

květen. Je to sice dobře, že pracuje, ale měl by si jen vzpomenout, že ho nacisté stejně jako 

jeho spoluobčany vyhnali z obce a nic se nedívali, že jim předával. Měl by si vzpomenout, 

na to, že to byla Sovětská armáda, která mu vrátila půdu ukradenou nacisty.“266  

Další skupina textů obviňuje z poslechu západního radiového vysílání či ze snahy 

o převrat. Téma „protistátního chování“ se jako vedlejší objevuje ve 2,78 % příspěvků. 

„Nelíbí se jim, že nemohou hulákat na děvečky a čeledíny. Nelíbí se jim lidově demokratické 

zřízení. Chtěli by převrat, zpět buržoazní, a ještě raději fašistickou vládu – zlaté časy pro ně. 

Poslouchají rady, které jim posílají jejich „páni“ z Londýna a ze západního Německa.“267 

Dalším prvkem, který se objevuje pravidelně, je důraz na vztah „kulaka“ k jeho 

zaměstnancům, který bývá většinou popisován jako surový a „vykořisťovatelský“. 

S postupující kolektivizací se objevují texty, ve kterých jejich autoři slučují více případů. 

Předchozí úryvek nesl titulek „Bylo jich pět“268, který pravděpodobně odkazuje k románu 

Karla Poláčka z roku 1946. 

 
263 Vesnické noviny okresu Jihlava. 22.4.1952, číslo 2. 
264 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953 2. část: Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1991. ISBN 80-04-25700-3. s. 78-79. 
265 BARTÁK, Jan. Průvodce minovým polem propagandy. In: Média jako překážka v komunikaci: Sborník 

textů k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Vivo a Votobia Praha, 2003, s. 83-108. ISBN 80-7220-141-

7. s. 85-88. 
266 Vesnické noviny okresu Jihlava. 6.5.1952. číslo 7. 
267 Vesnické noviny okresu Jihlava. 11.4.1953. číslo 8. 
268 Tamtéž. 
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Právě poslech západního vysílání byl další charakteristikou přisuzovanou 

„kulakům“, to zároveň mohlo od poslechu odradit ostatní čtenáře vesnických novin. „Snad 

jim Hlas Ameriky poděkuje, snad ne, nezajímá nás to. Zcela jistě jim však nepoděkují naši 

dělníci, naše, ženy a děti, ale dávají jim poslední vážnou výstrahu.“269 Poslední větou 

v úryvku autor vůči „kulakům“ obrací v podstatě celou společnost. 

„Kulaci“ byli velmi často ztotožňováni s vykořisťováním, odkazujícím 

ke kapitalismu. „Drobní a střední rolníci si musí uvědomit, že to nebylo zásluhou vesnického 

boháče, když se dříve více rodilo na polích. Rodilo se proto, že měl dost sil, které 

vykořisťoval a z nahrabaných peněz nakupoval nejlepší hnojiva, nejlepší stroje, což si 

nemohl dovolit drobný a střední rolník.“270 Obraz „kulaka“ vykreslují také využitá slovní 

spojení „nahrabaných peněz“, která značí lakomství. „Kulakům“ jsou současně odpírány 

jejich zemědělské zkušenosti a znalosti.  

Zaměstnanci kulaků bývali zpravidla novinami zobrazováni jako „vykořisťovaná a 

utlačovaná“ skupina. „Kučera sám nikdy mnoho nepracoval. Také mu to nebylo třeba. Vždy 

za něj dřeli na jeho polích jiní a on jen tak s puškou chodil po lesích, kterých má 8 

hektarů.“271 Je patrné, že například myslivost a aktivity s ní spojené byly „kulakům“ 

vytýkány jako nečinnost. Kučerovu případu byla zároveň věnována v pelhřimovských 

novinách celá strana formátu A4, kde byla postupně rozebrána jeho politická angažovanost 

či detailně popsaný trest. Útoky na konkrétní osoby, uvádění osobních detailů či 

nejrůznějších „svědectví“ byly v kampani namířené proti „vesnickým boháčům“ typické.272 

Údajný vztah „kulaků“ a jejich podřízených ukazuje i následující úryvek. „Přišel-

li některý z malých zemědělců na jeho pole do práce o pět minut déle jen proto, že měl doma 

ve svém domku úklid, hnal ho tento vykořisťovatel všech malých zemědělců v obci s bičem 

z pole se slovy: když nevíš, kdy se chodí na pole, tak si jdi domů.“273 „Kulak“ je v něm 

vykreslen jako, násilí se nevyhýbající, přísný zaměstnavatel. Takové přirovnání může 

odkazovat až na obraz dřívějších nevolnických poměrů, autor textu se tak opět uchyluje 

 
269 Vesnické noviny okresu Jihlava. 5.11.1953. číslo 38. 
270 Vesnické noviny okresu Jihlava. 6.5.1952. číslo 7. 
271 Vesnické noviny okresu Třešť. Květen 1952. číslo 4. 
272 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
273 Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod. 15.5.1952. číslo 3. 
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k určité stereotypizaci, která byla pro propagandu typická.274 Označování sedláků jako 

„vládců“ svého statku, kteří své zaměstnance vykořisťují a fyzicky trestají, se objevuje také 

v chotěbořských novinách.275 

Zejména v první kolektivizační vlně bylo „kulakům“ přisuzováno vše, co se při 

zemědělských pracích nepovedlo. Téma „špatně provedené zemědělské práce“ bylo 

prokázáno v 10,42 % případů, podobně jako související „sabotáž prací“ v 10,76 % článků. 

Zemědělci byli obviňováni z šíření mandelinky bramborové neboli „amerického brouka“. 

Objevil se například titulek „Americký brouk, vesnický boháč – nepřátelé našeho lidu“276, 

nejen, že byla skupina soukromníků označena za nepřítele, což může vzbuzovat nenávist, 

ale byla také degradována na stejnou úroveň jako hmyz a škůdce. Účelem textů bylo 

posilovat dichotomii my – dobří versus oni – špatní, podobně jako oběti a viníci.277 

Mandelinka bramborová spojována i s „útoky západních imperialistů“, kterým měli 

pomáhat právě „kulaci“. „Je nám známo, že imperialisté se pokoušejí shazováním hmyzu 

narušit naši zemědělskou výrobu a kulaci – naši nepřátelé – jim v tom pomáhají zatajováním 

výskytu mandelinky bramborové.“278 

Výjimkou nejsou ani hesla vyzývající k boji proti „kulakům“, která většinou bývají 

umisťována v záhlaví a zápatí novin. „Vesničtí boháči neplní dodávky – bojujte tvrdě proti 

nim.“279 

Ve výsledcích kvantitativní analýzy je uvedeno, že příspěvky s hlavním tématem 

„případ Babice“ (1,39 %) se objevují pouze ve čtyřech případech. Ve spojitosti s „kulaky“ 

jsou ale zmínky o babické kauze častější. Právě babických událostí totiž KSČ využila 

ke kampani proti „vesnickým boháčům“, která měla tuto skupinu rolníků zobrazit jako 

hlavního nepřítele společnosti.280 „Soud s kulakem Růžičkou ukázal všechny metody, které 

používají vesničtí boháči, různí služebníčkové hejtmanů, původci Babic na rozvracení lidově 

 
274 BARTÁK, Jan. Průvodce minovým polem propagandy. In: Média jako překážka v komunikaci: Sborník 

textů k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Vivo a Votobia Praha, 2003, s. 83-108. ISBN 80-7220-141-

7. s. 85-88. 
275 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
276 Vesnické noviny okresu Jihlava. 28.7.1952. číslo 13. 
277 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 153. 
278 Vesnické noviny okresu Jihlava. 24.3.1953. číslo 6. 
279 Vesnické noviny okresu Jihlava. 30.8. 1952. číslo 21. 
280 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny (Vyšehrad). 

ISBN 978-80-7021-902-7. s. 103-104. 
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demokratické republiky.“281 Souzeného Růžičku a potažmo všechny „kulaky“ příspěvek 

staví do role nepřátel státu, spojuje je s Babicemi, ačkoliv se kauza ani neodehrála ve stejném 

okrese a slovy „služebníčkové hejtmanů“ poukazuje na údajnou servilitu v předchozím 

režimu.  

Kromě Babic, politické orientace či poslechu zahraničních rádií byla s „kulaky“ 

ztotožňována ještě celá řada dalších vlastností a charakteristik. „A do toho tábora lhářů, 

vrahů, nositelů bakteriologické války a organisátorů nového vraždění za udržení svého 

blahobytného, bezpracného a zahálčivého života, staví se vedle skupiny Horákové, „Zelené 

internacionály“, k babickým vrahům a naposled i k sabotérům v našich dolech 

na Ostravsku, vesnický boháč Alois Prokop z Krasíkovic.“282 

Společně s „kulaky“ byla kritizována také církev. V následujícím úryvku autor 

využil příjmení zemědělce, aby mohl témata propojit. „Není papež jako papež, ale tohle byl 

papež. Není tajemstvím, že římský papež je zásadním nepřítelem pracujícího lidu. O tom 

máme zkušenosti z různých procesů před státním soudem a z vysílání vatikánského rozhlasu. 

Papež z Popelištné nechtěl zůstat daleko za svým jmenovcem a snažil se jít podle jeho šlépějí 

a podle pokynů vatikánského rozhlasu. Papež dopapežoval.“283 V článku bylo využito forem 

podobných ironii, například spojení „není papež jako papež, ale tohle byl papež“ či „papež 

dopapežoval“.  

Snaha o zesměšnění „kulaků“ je poměrně pravidelným jevem. „Tento kulak 

prohlásil: Dělám, co mohu.“ Ano, pane Marku, máte pravdu, děláte, co můžete, ovšem ale 

v sabotáži!“284 

Přibližně ve druhé polovině roku 1953 začalo těchto příspěvků ubývat. Zmínky 

o „kulacích“ se v následujících letech vyskytovaly jen zřídka. V letech 1953 až 1954 zároveň 

poklesl také počet „kulackých procesů“.285 Obsahovému obratu bylo přizpůsobeno i 

zpracování jednotlivých témat. Například se šířením mandelinky bramborové už „kulaci“ 

nebyli spojováni. Pojem „kulak“ se objevoval také spíše zřídka a už vůbec nebyla využívána 

jiná hanlivá pojmenování. Co se týče výtek směrem k zemědělcům, zmizelo spojení 

s nacismem či fašismem nebo vykořisťováním. Nejvíce zdůrazňováno bylo v polovině 
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padesátých let neplnění předepsaných dodávek. „Vesnickým boháčům se plnit nechce“286, 

zněl jeden z titulků. Podobně tomu bylo také v chotěbořských novinách, kde se po roce 1953 

výpady proti zemědělcům objevovaly jen zřídka.287 

Úbytek „kulackých procesů“ začal být už v roce 1954 kritizován nejvyššími 

představiteli KSČ.288 S druhou polovinou padesátých let a zároveň závěrečnou 

kolektivizační vlnou, provázenou výraznou agitací, počet článků s „kulackou“ tematikou 

opět mírně narůstal, jak ukazuje tabulka č. 13 „Nejčetněji zastoupená témata v jednotlivých 

letech“. Texty se ale od předchozího období odlišovaly.289 

Ve druhé polovině padesátých let bylo „kulakům“ většinou vytýkáno, že neplní 

dodávky, objevovaly se také příspěvky nastolující otázku, zda „kulaci“, kteří byli v určité 

fázi kolektivizace do družstev přijímáni, do JZD patří či ne. V mezidobí mezi první a druhou 

etapou združstevňování jim byl vstup povolen za předpokladů, že nebudou sabotovat 

zemědělské práce a produkci. V případě problémů ale byla vina svalována právě na tuto 

skupinu.290 „Tyto zkušenosti jasně ukazují, že kulak do funkcí v JZD nepatří a že je namístě 

patřičná bdělost nad jeho „družstevní“ činností.“291 V tomto článku se po velmi dlouhé době 

v jihlavských novinách objevuje označení „kulak“.  

 

7.4 Šestá výzkumná otázka: Jak a v jakých souvislostech média 

informovala o ostatních zemědělcích, vyjma „kulaků“? 

Texty ve vesnických novinách se nezabývaly pouze „kulaky“, ale také malými a 

středními rolníky, se kterými zpravidla nespojovali charakteristiky popsané v kapitole výše 

a jejich přístup k nim byl „mírnější“, právě tuto skupinu zemědělců chtěli agitátoři získat 

pro vstup do JZD. 

Právě tyto rolníky noviny obracely proti „kulakům“ když je vyzývaly k boji. 

„Zemědělci, malí a střední rolníci, zbavte se vesnických boháčů – pijavic, které vám po celá 
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půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 
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léta pili vaši zdravou krev.“292 Z úryvku je patrné, že menší rolníci jsou onou „preferovanou“ 

skupinou.  

Téma „vztah ostatních zemědělců ke kulakům“ se jako hlavní objevilo v 1,74 % 

textů, zachycovalo případy, kdy byli rolníci na straně kulaků. V případě, že se drobní rolníci 

„kulaků“ zastávali, noviny reagovaly ostrou kritikou. „Předseda družstva Šuhaj se 

po vyloučení kulaků vzdal funkce. Asi z lítosti nad jejich odchodem. Vyloučení kulaci dělají 

ze sebe nevinné trpitele a někteří družstevníci jich pravděpodobně litují ještě dnes.“293 Pokud 

šlo o družstevní funkcionáře, kritika bývala ještě více vyostřená. „Soudruhu předsedo, 

na slovíčko!...Hnusně zradil, protože s nimi drží.“294 

Neplnění dodávek či související ředění mléka nevytýkaly autoři článků pouze 

„kulakům“, ale i drobným rolníkům. Vedlejší téma „špatně provedené zemědělské práce“ 

bylo při kvantitativním výzkumu prokázáno v sedmi příspěvcích, „neplnění dodávek“ 

ve třinácti textech a téma „ředění mléka“ v pěti. Za těchto okolností bývali malí soukromníci 

obvykle nazýváni neplniči či sabotéry. Tyto případy podle jihlavských novin museli poctiví 

rolníci „odsoudit“. „Téměř v každé obci je nějaký „vzorný“ neplnič. Liší se od sebe jen 

různými jmény. Výmluvy, proč neplní mají společné.“295 

Zemědělci byli pranýřováni také za to, že podlehli závislosti na alkoholu, který byl 

považován za „nepřítele našeho lidu“296. V článcích bylo v této souvislosti uvedeno jejich 

jméno a popsány problémy, které jim závislost přivodila.  

V roce 1956 jihlavské noviny otevřeně připouštějí, že někteří zemědělci opustili 

JZD a hospodaří sami. Zároveň ale této situace využívají ke kritice těchto jedinců. 

„Za nedělního večera potkaly se na návsi dvě hospodyně…jedna druhé si posteskla…Těžko 

někoho posuzovat, když ve vlastním hospodářství výsledky nejsou valné. Ovšem takovým 

lidem to nevadí, aby se otírali o JZD. Je sice pravda, že v JZD není ještě vše v pořádku, jak 

by mělo být, ale na těchto nedostatcích mají podíl i obě hospodyně. Jen ať si vzpomenou, 

když ještě byly v JZD, jaká byla docházka jedné z nich do práce a pracovní morálka druhé! 

Nyní, když hospodaří soukromě, povinnosti vůči státu také neplní.“297 Přestože autor článku 

uznává, že družstvo zatím nefunguje, jak by mělo, tuto chybu přisuzuje bývalým členům a 

jejich předchozí pracovní morálce. V úryvku se objevil ještě jeden jev, který byl i v textech 
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297 Vesnické noviny okresu Jihlava. 4.8.1956. číslo 32. 
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týkajících se ostatních témat poměrně častý. A to detailní popis určité události, jako by byl 

sám redaktor jejím svědkem. V tomto případě se jednalo o rozhovor dvou hospodyň, jindy 

o soukromí „kulaků“. Redakce novin tak pravděpodobně v obcích měly své informátory, 

část jimi popisovaných „zápletek“ ale současně nemusela být zcela pravdivá. 

 

 

7.5 Sedmá výzkumná otázka: Jaké rozdíly byly mezi novinami 

s ohledem na okresy? 

Porovnání jednotlivých novin komplikoval fakt, že v archivech nebyla dostupná 

všechna čísla, v některých případech chybělo i několik let. Například Vesnické noviny 

okresu Moravské Budějovice byly dochované až od ročníku 1957. 

Co se týče rozdílů mezi periodiky, bylo patrné, že se redakce držely linie svého 

vydavatele ONV, který přebíral pokyny z vyšších míst. Výraznější odlišnosti při výzkumu 

nebyly odhaleny, klíčová témata listy zpracovávaly obdobným způsobem. Přesto se ale 

několik dílčích diferencí nalézt podařilo.  

Odlišně se noviny stavěly k zobrazování „kulaků“. Nejvýrazněji se proti této 

skupině zemědělců stavěl jihlavský týdeník, čemuž odpovídají také kvantitativní výsledky. 

Hlavní téma „kritika kulaků“ zaujímalo celkem 39,58 % (celkem 114 článků) všech 

zkoumaných textů, z tohoto množství bylo 39,47 % „protikulackých“ příspěvků přítomno 

právě v jihlavských novinách. Pro porovnání v pelhřimovských listech šlo o 18,42 % článků 

namířených proti kulakům a v třešťských o 20,17 %. Silné „antikulacké“ tendence lze 

v jihlavském periodiku pozorovat například při využívání různých pojmenování namísto 

slova „kulak“. Právě v těchto listech se s největší četností objevovala jména jako „vydřiduši, 

paraziti, nejhorší typ vykořisťovatelů či škůdci republiky“.298 Současně v jihlavských 

novinách byly také nejčastěji uplatňovány texty spojující „kulaky“ se sympatiemi 

k německým okupantům za druhé světové války, s fašismem299, s vinou za babický případ300 

či se sympatiemi k západním státům.301 

 
298 Vesnické noviny okresu Jihlava. 30.8.1952. číslo 21. 
299 Vesnické noviny okresu Jihlava. 11.4.1953. číslo 8. 
300 Vesnické noviny okresu Jihlava. 9.9.1951. číslo 22. 
301 Vesnické noviny okresu Jihlava. 11.4.1953. číslo 8. 
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Několik podobně razantních příspěvků jako v jihlavských novinách, vyšlo 

na počátku padesátých let také v pelhřimovských listech.302 Právě pelhřimovské noviny se 

vyznačovaly délkou, které texty s „kulackou“ tématikou dosahovaly. Ve výjimečných 

případech zabíraly až dvě strany velikosti A4. 

Co se týče spojení „kulaků“ a šíření škůdce mandelinky bramborové, vycházely 

tyto příspěvky především v jihlavských vesnických novinách, kde se objevily 2/3 všech 

příspěvků na téma „boj s mandelinkou bramborovou“, další třetina pak byla v sousedních 

Vesnických novinách okresu Třešť. Příspěvek s hlavním tématem „případ Babice“ byl sice 

shodně přítomný dvakrát v jihlavských a havlíčkobrodských novinách, ale narážky 

na kauzu, která stála na začátku první kolektivizační vlny, byly často vyjádřeny jen jednou 

větou v celém textu.  

Havlíčkobrodské noviny se od ostatních lišily především nejvýraznějšími 

grafickými prvky, které se také často měnily. Svůj obsah také začaly dříve než ostatní 

redakce orientovat na okresní dění. Jiné noviny například nevěnovaly celé číslo významným 

osobnostem.  

Vesnické noviny okresu Třebíč v porovnání s dalšími listy na svých stranách 

nejvíce využívaly nejrůznějších hesel. V jednom čísle se v některých případech objevily až 

tři výrazná hesla. Jednoduché krátké věty zakončené vykřičníkem nejčastěji vybízely 

zemědělce k práci. „Družstevní socialistická velkovýroba je jedinou cestou ke splnění úkolů 

druhé pětiletky a podmínkou vybudování socialismu v naší zemi!“303 Třebíčský týdeník se 

vyznačoval také výrazným využíváním grafiky při znázorňování postupu socializace. 

V ostatních listech se také několikrát objevily mapy, ale právě třebíčské noviny tohoto 

výrazného prvku využívaly v poměrně hojné míře. Právě třebíčský týdeník se vyznačoval 

největším důrazem kladeným na dosažení socializace.  

 

 
302 Vesnické noviny okresu Pelhřimov. 19.7.1952. číslo 17. 
303 Vesnické noviny okresu Třebíč. 1.3.1957. číslo 9. 
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7.6 Osmá výzkumná otázka: Lze vysledovat spojitost mezi kolektivizací 

nejvíce zasaženými okresy a způsobem, jakým tamní noviny 

o kolektivizaci informovaly? 

Dopad kolektivizace na Jihlavský kraj byl podle literatury velmi tvrdý.304 Zpočátku 

ne zcela úspěšné přesvědčování rolníků následovaly tvrdé represe, jejichž průběh by se 

pravděpodobně měl odrazit také v tisku. Nejvíce zasaženými oblastmi mělo být Jihlavsko, 

Dačicko, Třebíčsko a okres Moravské Budějovice.305  

Zprávy z okrajového území Dačicka se ve vesnických novinách vyskytovaly spíše 

zřídka. Obdobná situace platí u moravskobudějovických novin, které, jak už bylo řečeno, 

v archivu nebyly dostupné. Pokud by měl průběh kolektivizace být posuzován pouze podle 

obrazu ve vesnických novinách, jednoznačně by se ukázalo, že nejhorší situace panovala 

v jihlavském okrese. Právě tento týdeník se vyznačoval nejtvrdším přístupem ke „kulakům“. 

Přestože tento závěr koresponduje i s literaturou, je třeba vzít v potaz, že například třebíčský 

týdeník byl dostupný až od roku 1954, takže klíčové ročníky odrážející Akci Kulak 

do analýzy nemohly být zahrnuty. Na tento výsledek je třeba pohlížet kriticky s tím, že 

z dostupných pramenů nelze určit přesný závěr o tom, která oblast Jihlavského kraje byla 

podle novin kolektivizací skutečně nejvíce postižena. 

 

7.7 Shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu 

Odpověď na výzkumnou otázku zkoumající informování novin o vzniku JZD lze 

rozdělit do čtyř hlavních, na sebe navazujících, kategorií. První z nich by se dala označit 

jako „průběh agitace“, příspěvky z ní popisovaly zejména práci jednotlivých skupin či míru 

připravenosti obcí. Další sekce textů se váže k popisu vzniku JZD. Příspěvky z této skupiny 

rozvíjí důležitost sovětského vzoru, snaží se čtenáře motivovat, srovnávají stav před vznikem 

družstva a po něm, přesvědčují publikum o tom, že JZD znamená lepší život pro členy a 

zároveň neustále připomínají hlavní cíl, tedy socializaci. Následující kategorie zahrnuje 

články věnující se těžkostem při vzniku družstev. Za největší „překážku“ texty považují 

přítomnost „kulaků“ v obci. Upozorňují ale také na nepochopení myšlenky družstevnictví 

 
304 STEHLÍK, Michal. Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948-1960. In: BŘEZINA, Vladimír a Jiří 

PERNES. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu: 1957-1960. Brno: Stilus, 2009, s. 181-

197. ISBN 978-80-87122-04-4. s. 185. 
305 Tamtéž. s. 187. 
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soukromými zemědělci a v některých případech i radí, jak komplikace překonat. Čtvrtá 

skupina příspěvků zahrnuje články informující o fungování JZD s důrazem na sovětský vzor 

a také neustály pokrok a rozvoj zemědělství umožněný družstvy.  

Co se týče otázky, jakým způsobem noviny informovaly o vstupu zemědělců 

do družstev a jakým způsobem byli rolníci k tomuto kroku periodiky motivováni, příspěvky, 

které na ní odpovídají lze rozdělit do tří hlavních kategorií. První, nejrozsáhlejší, skupina 

textů se snaží cílovou skupinu přesvědčit. Účelem článků je zemědělce přimět 

o problematice přemýšlet, velká část zpráv nastoluje výhody družstevnictví, rolníci jsou 

neustále upozorňováni na to, jak dobře by se v družstvu mohli mít. Výsledky JZD bývají 

dokládány čísly. Připomínána je také tradice československého družstevnictví. Noviny 

zodpovídají na časté otázky kladené v souvislosti s členstvím. Další kategorie textů čtenáře 

informuje o práci agitátorů. Cílem části příspěvků je poukázat na „směšné a zbytečné“ 

chování některých soukromých zemědělců. Poslední sekce zpráv se rolníky snaží motivovat, 

ať už oceňováním jednotlivců či zdůrazňováním jmen nových členů. Tyto kategorie jsou 

víceméně v souladu se základním posláním vesnických novin306 a nevybočují z obecných 

trendů tehdejší propagandy. Zároveň lze také vyvodit, že pozitivněji laděná agitace, snaha 

přimět zemědělce o družstevnictví přemýšlet a ukázat jim kladné stránky společného 

hospodaření vystřídala agresivní kampaň namířenou vůči „vesnickým boháčům“, 

charakteristickou především pro první fázi kolektivizace. Tento závěr je patrný také 

v tabulce č. 13 Nejčetněji zastoupená témata v jednotlivých letech. 

Co se týče způsobu informování o „kulacích“, procesech s nimi a charakteristikách, 

které jim noviny přisuzovaly, výzkum jich odhalil celou řadu. Kromě obecných okruhů, 

jmenovaných v kvantitativní výsledkové části se ukazuje, že nebyli kritizováni pouze 

za neplnění dodávek. Této skupině soukromých zemědělců bylo vytýkáno údajné napojení 

na západní státy, napomáhání německým okupantům při druhé světové válce, vykořisťování 

zaměstnanců či záměrné šíření škůdců. Zejména při první kolektivizační vlně byli „kulaci“ 

zobrazováni jako nepřátelé socialismu. Přestože cílem vesnických týdeníků bylo označovat 

ty, kteří brzdí socialistickou výstavbu307, způsob, jakým to noviny zejména v první polovině 

padesátých let činily, je až překvapivě razantní. Svou ostrostí se vymyká obvyklé 

 
306 KŘIVÁNKOVÁ, A., VATRÁL, J. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl: Český a slovenský tisk 

v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989. s. 128.  
307 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech 

severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky 

podmíněné prezentace lidového humoru). In: Západní Morava: Vlastivědný sborník. Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2011, s. 118-119. 
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propagandistické linii, celkovou úroveň a stylistiku těchto textů lze přirovnat k současnému 

bulvárnímu tisku.308  

Kromě „kulaků“ byli tématem řady textů také malí rolníci, právě tuto skupinu se 

agitátoři snažili přesvědčit ke vstupu do družstva a zároveň ji obrátit proti „kulakům“. Pokud 

ale malí zemědělci neplnili své povinnosti, a to především dodávky, v novinách taková 

situace nezůstala bez povšimnutí. Kritika ale zdaleka nebyla tak častá a ostrá, jako ta, 

namířená právě vůči „kulakům“.  

Při porovnání jednotlivých periodik mezi s sebou a s přihlédnutím k jejich 

dostupnosti vychází, že nejkritičtější postoj ke „kulakům“ zaujímaly Vesnické noviny 

okresu Jihlava. Oblast Jihlavska měla být podle literatury mírou kolektivizace a represí vůči 

„kulakům“ jednou z nejvíce zasažených oblastí celého kraje, s čímž závěr výzkumu 

koresponduje.  

  

 
308 DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace 

půdy na Chotěbořsku. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA. Kolektivizace v Československu. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. ISBN 978-80-87211-96-0. s. 154. 
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ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce bylo mediální zobrazení kolektivizace ve vybraných 

vesnických týdenících. Práce je rozdělena na tři hlavní úseky. V úvodní části jsem se 

zabývala historickým kontextem, a to jak v celostátním, tak i v regionálním měřítku 

Jihlavského kraje. Zároveň jsem také charakterizovala dobovou mediální krajinu s důrazem 

na postavení zemědělského tisku, a především vesnických novin, které byly jedním 

z propagandistických nástrojů k prosazení myšlenky kolektivizace ve venkovských 

oblastech. V metodologické části jsem poté nastínila základní parametry zvolených 

výzkumných metod a také důvody, proč jsem se rozhodla využít kombinaci kvantitativní 

obsahové analýzy s kvalitativním přístupem.  

Cílem analytické části a rovněž celé práce bylo získat odpověď na hlavní 

výzkumnou otázku a tedy zjistit, jak vypadal mediální obraz kolektivizace, konkrétně 

„kulaků“ a vzniku nových JZD, v Jihlavském kraji tvořený vesnickými periodiky z okresů 

Jihlava, Třešť, Třebíč, Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. 

Kombinace výzkumných metod umožnila do konstruovaného obrazu zahrnout dva, 

navzájem se doplňující, typy dat. Podle výsledků výzkumu se ve vesnických týdenících 

nejčastěji objevovaly texty kritizující „kulaky“, a to zejména za neplnění dodávek, sabotáž 

či špatně provedené zemědělské práce. Zejména v první fázi kolektivizace se kampaň vůči 

„vesnickým boháčům“ vyznačovala výraznou agresivitou. Zemědělci byli, mimo jiné, 

obviňováni z fašistických či nacistických tendencí, vykořisťování svých zaměstnanců nebo 

záměrného šíření škůdců. Autoři textů neváhali využít velmi ostré rétoriky a nevybíravých 

označení. Příspěvky s tímto tématem jednoznačně vybočují z veškerého obsahu vesnických 

týdeníků. Noviny tímto způsobem plnily jedno ze svých základních poslání, a to označování 

překážek socialistického budování.  

Druhým nejčetnějším tématem v souvislosti s kolektivizačním procesem bylo 

informování o vzniku nových družstev. Socializačnímu procesu týdeníky věnovaly velkou 

pozornost. Texty informují o práci agitačních skupin, vyzdvihují důležitost sovětského vzoru 

a motivují čtenáře, aby o myšlence družstevnictví přemýšleli. Příspěvky měly demonstrovat 

výhody společné práce. Pozitivní agitace, charakteristická především pro poslední fázi 

kolektivizace, vyzdvihující výsledky družstev a oceňující jednotlivce vystřídala agresivní 

„protikulackou“ kampaň typickou pro počátek padesátých let.  

Intenzita pokrytí těchto hlavních témat odpovídala kolektivizačním vlnám a etapám 

agitace. Jednotlivé okresní noviny tak pracovaly v souladu s celostátně udávaným tempem 
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procesu. Nejkritičtějším přístupem se vyznačovaly noviny, kolektivizací výrazně 

zasaženého, jihlavského okresu. 
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SUMMARY 

The topic of this diploma thesis was the media depiction of collectivization in 

selected village newspapers. The thesis is divided into three main sections. In the 

introductory part, I dealt with the historical context, both in the national and regional level 

focused on the Jihlava region. At the same time, I also characterized the contemporary media 

landscape with an emphasis on the position of the agricultural press, and especially the 

„village newspapers“, which were one of the propaganda tools to promote the idea of 

collectivization in rural areas. In the methodological part, I then outlined the basic 

parameters of selected research methods and also the reasons why I decided to use a 

combination of quantitative content analysis with a qualitative approach. 

The aim of the analytical part as well as the whole work was to get an answer to the 

main research question and thus find out what the media image of collectivization in selected 

„village periodicals“ was. Attention was paid to informing about trials with „village rich 

men“ and formation of agricultural cooperative farms in selected parts of Jihlava region. 

The combination of research methods made it possible to include two types of data 

in the constructed media image. According to the results of the research, texts criticizing 

„village rich men“ appeared in village newspapers most often. Especially in the first phase 

of collectivization, the campaign towards the „village rich men“ was characterized by 

significant aggression. Farmers have been accused, among other things, of fascist or Nazi 

tendencies, the exploitation of their employees or the spread of pests. The authors of the texts 

did not hesitate to use very sharp rhetoric and strong words. Articles with this topic were 

clearly different from all the content of „village newspapers“. Newspapers accomplished one 

of their basic purpose, namely to mark obstacles in building socialism. 

The second most frequent topic connected with the collectivization process was 

informing about the formation of agricultural cooperative farms. Newspapers paid attention 

to the process of socialization. The texts inform about the work of campaigning groups, 

emphasize the importance of the Soviet model and motivate readers to think about the idea 

of cooperative farms. Positive agitation, characteristic especially for the last phase of 

collectivization, highlighting the results of cooperative farms and appreciating individuals, 

replaced the aggressive campaign against „village rich men“, typical for the early fifties. 

The intensity of coverage of these main topics corresponded to the collectivization 

process and stages of campaigning. The newspapers in each district thus worked in 

accordance with the nationally stated pace of the process. The most critical approach was 
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was proved in the newspapers from Jihlava district. This area was significantly affected by 

the collectivization. 
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PŘÍLOHY 

 
Obrázek 1: Noční výmlat. „Od roku 1958, kdy vzniklo JZD, měla jeden výmlat na starost 

mládež a druhý dospělí.“309 

 
Obrázek 2: Chov slepic. „JZD mělo svůj chov slepic kvůli dodávce vajec. Po posečení obilí 

starým kombajnem se slepice vyhnaly z drůbežárny a vyvezly na pole, aby vybraly zbývající 

zrní.“310
 

 
309 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka. 
310 Tamtéž 
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Obrázek 3: Chov koní. „Koně si družstevníci ponechali a jezdili s nimi pro JZD.“311 

 
Obrázek 4: Pasení krav.312 

 
311 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka. 
312 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov. 
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Obrázek 5: Pasení krav. „Pan Hejl kdysi dělal předsedu národního výboru, pak ale 

onemocněl a přišel s tím, že půjde alespoň pást krávy. V té době nikdo nechtěl zůstat 

doma.“313
 

 
Obrázek 6: Silážní jáma.314 

 
313 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka. 
314 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov. 
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Obrázek 7: Silážní jáma.315 

 
Obrázek 8: Silážní jáma. „Vzadu za statkem vznikla silážní jáma, nejdříve družstevníci 

vyzdili kamenné stěny a do toho se pak z vleku vyfoukala siláž. Tehdy jsme tomu říkali dělání 

okurek.“316 

 
315 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov.  
316 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka. 
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Obrázek 9: Sběr máku. „Děvčata udělala šňůru a ručně sbírala mák.“317

 

 
Obrázek 10: Výmlat lnu.318 

 
317 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka.  
318 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov. 
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Obrázek 11: Výmlat lnu. „Len ženy sebraly, pak se vymlátil a stonky se pokládaly znovu na 

zem, protože to byla také surovina.“319 

 
Obrázek 12: Práškování polí.320 

 
319 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka.  
320 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov. 
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Obrázek 13: Práškování polí. „Asi do roku 1965 se práškovali s koňmi. Jako ochrana před 

NPK sloužil jen šátek přes ústa a brýle. Rozhazovali buď muži z vleku nebo ženám doplňovali 

do vaniček.“321 

 

Obrázek 14: Žně.322 

 
321 PAVLÁSEK, Slavomír. Interview. Kronikář obce Pavlov, člen AKS Pavlov. Pavlov 7.3.2020. Fotografii 

pořídil Miroslav Čučka.  
322 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov. 
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Obrázek 15: Žně.323 

 
Obrázek 16. Žně.324 

 

 

 

 

 
323 ČUČKA, Miroslav. Fotografie z obce Pavlov na Jihlavsku z let 1958 – 1960 věnované AKS Pavlov.  
324 Tamtéž 
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