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Anotace
Bakalářská práce porovnává mediální obrazy v deníku Mladá fronta Dnes ve vybraných
výročních letech. Pro účely práce byly zvoleny 1., 5., 10., 25. a 30. výročí událostí sametové
revoluce. Každá z kapitol prezentuje jak obsahový, tak vizuální aspekt jednotlivých vydání
ve zvolených historických obdobích.
Prostřednictvím nastínění deníkem volených témat a prostoru, který periodikum poskytnulo
jednotlivým osobnostem éry sametové revoluce i dění před a po ní, pak prezentovat ucelený
mediální obraz ve zmiňovaných obdobích.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Přičemž první nabízí stručný historický exkurz
příčinných a následujících událostí okolo sametové revoluce a krátké představení deníku
Mladá fronta Dnes.
Stěžejní částí bakalářské práce jsou kapitoly následující, jež prezentují jednotlivé mediální
obrazy ve vybraných letech, a to co se týče faktorů, které mohly vyznění podávaných
informací a nastolování témat deníkem ovlivnit. Za podstatné považuji nastolování témat
zkoumaným deníkem a volbu osobností, které deník v jednotlivých obdobích volí za
důležité. Design a typografie deníku se v průběhu času měnily. Stejně tak došlo několikrát
ke změně vlastníka vydavatelství. Jelikož je v době psaní této práce formálním vlastníkem
předseda Vlády České republiky Andrej Babiš, považuji tento aspekt za důležitý a
zasluhující si jeho zanalyzování. Kapitola sedmá všechny mediální obrazy porovnává a
akcentuje jejich nejdůležitější rozdíly pomocí metody komparace.
Domnívám se, že cíle práce se mi povedlo dosáhnout díky přehlednému představení
jednotlivých mediálních obrazů a zdůraznění největších odlišností mezi nimi.

Annotation
The bachelor thesis compares media images in the daily newspaper Mladá fronta Dnes in
selected annual years. The 1st, 5th, 10th, 25th and 30th anniversaries of the events of the
Velvet Revolution were chosen for the purposes of the work. Each of the chapters presents
both the content and visual aspect of individual editions in selected historical periods.
By outlining the topics and space chosen by the newspaper, which the periodical provided
to individual personalities of the era of the Velvet Revolution and events before and after
the event, then present a comprehensive media image in the mentioned periods.
The thesis is divided into seven chapters. The first offers a brief historical excursion of causal
and subsequent events around the Velvet Revolution and a short introduction to the daily
Mladá fronta Dnes.
The main part of the bachelor thesis are the following chapters, which present individual
media images in selected years, in terms of factors that may have influenced the message of
the information provided and the agenda settings in the newspaper. I consider it essential to
establish the topics of the researched diary and to choose the personalities that the diary
chooses as important in individual periods. The design and typography of the diary have
changed over time. In the same way, the owner of the publishing house changed several
times. As the Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babiš is the formal owner at the
time of writing this thesis, I consider this aspect to be important and deserving of its analysis.
Chapter seven compares all media images and emphasizes their most important differences
using the method of comparison.
I believe that I managed to achieve the goals of the work thanks to a clear presentation of
individual media images and emphasizing the biggest differences between them.
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Úvod
Sametová revoluce v listopadu 1989 a související události zapříčinily v tehdejším
Československu společenské změny, které zásadním způsobem ovlivnily kvalitu života
každého jednotlivého obyvatele státu i politickou a ekonomickou orientaci země vůči
zahraničí. Vzhledem k tomu, že jsem se narodil tři roky před změnou režimu, proces utváření
svobodné české společnosti je propojen s mým dětstvím a dospíváním. Zároveň deník Mladá
fronta Dnes byl naší rodinou pravidelně odebírán a po celou dotčenou dobu mě doprovázel.
Ostatně uvedený deník stále patří mezi nejčtenější a nejserióznější deníky v tuzemsku. Téma
bakalářské práce jsem si vybral i proto, abych se s odstupem času ohlédnul za vývojem
mediálního obrazu, který uvedené médium poskytovalo v různých výročích.
Hlavní náplní práce je faktické porovnání mediálních obrazů sametové revoluce v
jednotlivých obdobích formování postsocialistického demokratického režimu. Na základě
deníkem uvedených informací, nastavení agendy, volby témat a míře prostoru jím věnované,
připomínáním nebo opomínáním jednotlivých elementů tvořících zájmové události,
použitých jazykových prostředků, fotografií a faktografických popisů listopadových
událostí, je cílem práce představit mediální obrazy jednotlivých zkoumaných ročníků, popsat
je, zdůraznit hlavní vypozorované odlišnosti a tendence, kterými se zkoumané médium za
uplynulých 30 let řídilo. V neposlední řadě cíl práce spočívá i v prezentaci vývoje a procesu
utváření postoje k přelomové události českých a československých dějin a jejím hlavním
aktérům za použití komparace mediálních obrazů z jednotlivých rozhodných období.
Bakalářskou práci jsem rozdělil zejména do kapitol dělených dle jednotlivých sledovaných
výročí události, které následují po historickém nástinu sametové revoluce pro vytyčení
sledované etapy dějin a po představení deníku Mladé fronty Dnes jako takového. Za účelem
ucelenosti práce jsem zmapoval obsah vydání vždy od 1. října do 31. prosince daného roku.
V každém zkoumaném období jsem se zaměřil na formální úpravu deníku, technologickou
vyspělost, nastolování agendy jednotlivých vydání a především na obsahovou stránku
deníku, tj. na zaměření článků a jejich vypovídací hodnotu. Poslední kapitola obsahuje
porovnání zjištěných mediálních obrazů včetně nástinu vývojových tendencí a specifikace
možných příčin.
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1. Historický exkurz
1.1. Sametová revoluce

V roce 1989 uplynulo 21 let od obsazení Československa okupačními vojsky Varšavské
smlouvy. V Sovětském svazu, zemi rozhodující o směřování zemí socialistického bloku, se
po dlouhé tuhé vládě Leonida Brežněva obměnila politická garnitura a do vedoucí pozice
byl po krátkých obdobích vlád Jurije Andropova a Konstantina Černěnka svými soudruhy
v roce 1985 zvolen Michail Gorbačov. V mocensky bipolárně rozděleném světě ekonomicky
méně efektivní východní blok nedokázal konkurovat síle ekonomik západních zemí a byl
donucen se začít reformovat. Reformy ekonomické s sebou nesly i nutnost úpravy kulturního
a mediálního prostředí. V Sovětském svazu byly tyto procesy označovány pojmy Perestrojka
(Přestavba) a Glasnosť (Otevřenost). Státy spadající pod mocenský vliv sovětského svazu se
dostaly do paradoxní situace. Kariérní politici, kteří se do Moskvy jezdili vzdělávat jak
kontrolovat náznaky revolty ve společnosti, byli nyní instruováni ke změně svého přístupu.
Na podzim roku 1989 stál v čele Československé socialistické republiky prezident Gustáv
Husák, generálním tajemníkem ÚV KSČ byl Milouš Jakeš, předsedou československé vlády
Ladislav Adamec, vedoucím pražským tajemníkem Miroslav Štěpán a předsedou ÚV SSM
Vasil Mohorita. Ve vládnoucí KSČ existovaly rozdílné zájmy a plány jak společnost
reformovat, případně nezájem nebo neschopnost ji reformovat.
Dalším faktorem, který ovlivnil vývoj československé společnosti bylo dospívání generace,
která se narodila okolo roku 1968. Tato generace studentů již neměla osobní prožitky
zklamání z okupace, ale od generace svých rodičů se chtěla poučit.
Předehrou pro listopadové dění byl tzv. Palachův týden - série protirežimních shromáždění,
jež se od 15. do 21. ledna 1989 konaly Praze na Václavském náměstí a připomínaly 20 let
od největší oběti Jana Palacha. Předmětné akce byly potlačeny Veřejnou bezpečností a
někteří z účastníků byli zadrženi, stíháni, případně odvezeni desítky kilometrů od Prahy.
Nejintenzivnější zákrok, kterého se kromě pořádkových sil Veřejné bezpečnosti zúčastnil i
Pohotovostní pluk a 800 příslušníků Lidových milicí, se odehrál 19. ledna.1

1

Začal Palachův týden, předehra sametové revoluce [online]. [cit. 20.6.2020]. Dostupné z WWW:
< https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/zacal-palachuv-tyden-predehra-sametove-revoluce >.
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Epicentrem hlavního mimopražského protestu, kdy nespokojenost s životním prostředím
přerostla do otevřené demonstrace protirežimní nálady, byly Teplice. Někteří nespokojení
občané severočeského města se sešly 13. listopadu 1989 na náměstí a provolávaly: „To už
se nedá dýchat, co s tím národní výbor bude dělat". O den později se situace opakovala.
Tentokrát už došlo i k potyčkám s Veřejnou bezpečností. Shromáždění začalo být
organizované a dosáhlo příslibu diskuse s okresním tajemníkem KSČ na zimním stadionu.
Setkání s občany se přes prvotní omezení vstupu do haly uskutečnilo a mnozí z účastníků se
na něm dozvěděli, co se v Praze na Národní třídě odehrálo o dva dny dříve.2
Na pražském Albertově se 17. listopadu 1989 konalo úřady povolené shromáždění studentů
k uctění památky událostí z roku 1939. Setkání se změnilo v průvod ke hrobu Karla Hynka
Máchy na Vyšehradě a poté v oficiálně nepovolenou protirežimní manifestaci na Národní
třídě zastavenou, obklíčenou a následně krvavě potlačenou pořádkovými službami. Po
zásahu se zpráva o intervenci začala šířit mezi lidmi. Přispěli k tomu jak někteří herci
zpravení o událostech svými studenty, tak studenti vracející se do svých domovů po
republice, a v neposlední řadě fáma o mrtvém studentovi Martinu Šmídovi. Dezinformaci
od účastnice demonstrace Drahomíry Dražské převzal Petr Uhl a předal ji dále zástupci
agentury Reuters. Reuters ji následně zatelefonoval do rádia Svobodná Evropa, kterým byla
odvysílána na území ČSSR. Dražská tvrdila, že ve Spálené ulici viděla tělo mrtvého studenta
přikryté vlajkou. Jím pravděpodobně byl Ludvík Zifčák, agent STB. Žádné vyšetřovací
komisi se nepovedlo prokázat, že by vznik této dezinformace byl předem připraven a že by
se Dražská se Zifčákem dopředu znali. Začátku revoluce a získání veřejného mínění, ale
dozajista rozšíření této dezinformace pomohlo. Studenti i divadelníci vyhlásili stávku. Do
čela protestů se postavilo Občanské fórum. 25. listopadu byla demonstrace na Letenské pláni
přímo přenášena Československou televizí a o dva dny později proběhla dvouhodinová
generální stávka. Pod vnějším tlakem došlo nejprve k obměně federální vlády a následně
k její demisi. 10. prosince Gustáv Husák jmenoval federální vládu dle návrhu OF a VPN a
abdikoval. Podle předchozí dohody byl Václav Havel 29. prosince 1989 jednohlasně zvolen
novým prezidentem ČSSR. Protože se předání moci obešlo bez krvavých násilností, vžilo se
pro předmětnou událost označení sametové revoluce.

2

Sametová revoluce začala v Teplicích [online]. [cit. 20.6.2020].
< https://www.i60.cz/clanek/detail/24344/sametova-revoluce-zacala-v-teplicich >.
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Dostupné

z WWW:

1.2. Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes je největším seriózním deníkem v České republice, který byl založen již
v roce 1945 pod názvem Mladá fronta: deník mladých lidí. V průběhu své historie změnil
několikrát svůj podnázev, i vydavatele, resp. nakladatele. V období sametové revoluce měl
deník podtitul Deník Ústředního svazu socialistické mládeže, od prosince 1989 Deník čs.
mládeže. V roce 1990 byl změněn celý název na Mladá fronta DNES: Zpravodajský list.
Podtitul byl záhy vypuštěn a do současnosti zůstal deník znám jako Mladá fronta Dnes.
V období sametové revoluce byla vydavatelem deníku Federální rada dětských a
mládežnických organizací v Mladé frontě a v roce 1990 do současnosti se nakladatelem stala
Mafra, a.s.
Prostřednictvím široké nabídky rubrik včetně aktuálního zpravodajství a řady příloh se deník
zaměřuje na podávání pravdivého a plnohodnotného obrazu světa V současnosti je členěn
na čtyři sešity, přičemž první obsahuje zpravodajství z domova i ze světa a komentáře, druhý
je zaměřen na oblast ekonomiky a kultury, třetí sešit obsahuje sportovní zpravodajství a ve
čtvrtém je regionální zpravodajství a TV program. Každý den je k uvedeným sešitům
přidána specializovaná příloha jako je například Ona Dnes, Sport, Peníze, Zaměstnání, Auto
moto, Kulturní scéna a Víkend. Rozvoji moderních technologií se deník plně přizpůsobil,
nyní je vedle původní klasické papírové formy k dostání rovněž na internetu.3 O dostupnosti
a množství čtenářů svědčí i fakt, že deník byl mezi roky 1994 až 2001 nejprodávanějším
deníkem u nás.4

2. Mediální obraz událostí při 1. výročí

V prvním roce sledovaného období zájmový deník v nápisu „mladá fronta“ odkazuje na
doby minulé, ale přidané slovo „DNES“ má již moderní vzhled. Typografie je z dnešního

3

Elektronická verze Mladé fronty Dnes je dostupná na https://www.mfdnes.cz/. Provozují však i zpravodajský
server https://www.idnes.cz/ a působí na řadě sociálních sítí.
4
Mládková, Iveta. Celostátní deníky v České republice [online]. Praha, 2007 [cit. 18.7.2020]. Bakalářská
práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Dostupné z: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/28078/>
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pohledu nepřehledná až chaotická, protože deník obsahuje až 6 dlouhých poměrně úzkých
sloupců textu, rozdílné fonty nadpisů, přičemž někdy ani není zřejmé, jestli jde skutečně o
nadpis, podnadpis, nebo jen o název odstavce uvnitř článku. Rovněž v některých případech
není jasně vidět konec a začátek textu. Nicméně text článků je pokaždé vysázen stejným
fontem, ale velikost použitého písma diferuje. I na stejném listu deníku se vyskytne například
situace, že dva ze čtyř oranžových titulků jsou vysázené pouze kapitálkami. Titulky článků
jsou v některých případech doplněny podtituly. Některé nadpisy jsou vytištěné oranžovou
barvou, zbytek černou. Uvedené barevné odlišení se projevuje i v titulku a souvisejícím
podtitulku, který se často nachází nad vlastním textem, ačkoli oranžový titulek je umístěn
například uprostřed textu. Články jsou podepisovány různým způsobem, někdy je uveden
autor bez dalšího komentáře, někdy je jméno uvozeno „zpracoval“ nebo „připravil“, a
v některých případech není pisatel vůbec identifikován. Deník vycházel s černobílými
fotografiemi, odpovídající technologické úrovni tehdejší doby. (viz příloha 1 na konci práce)
Téma sedmnáctého listopadu nerezonuje periodikem před samotným výročím a i při něm je
spíše bráno jako fenomén, který stále ovlivňuje aktuální situaci, nikoliv jako historická
událost. Zkoumaný deník se více než na připomínání výročí událostí 17. listopadu 1989
soustředil na stále ještě nově vzniklou politickou situaci. V Československu se chystaly
volby do obecních zastupitelstev, tedy poslední volby, které se po změně režimu ještě
neuskutečnily. Velkými tématy tehdy byly připravovaná restituce majetku a privatizace
státního majetku, nedostatečné dodávky ropy ze SSSR, které vyústily v přídělový systém,
respektive nadlimitní prodej za vyšší ceny a projednávání kompetenčního zákona, jež
působilo jako jeden z prvních ventilů pro požadavky slovenského osamostatnění.
Z použitých jazykových prostředků je stále cítit velký respekt k představitelům politické
moci. Úvodní text k vybraným úryvkům rozhovoru s Mariánem Čalfou měl toto znění:
„V úterý 25. září navštívil naší redakci poprvé v dějinách tohoto listu ministerský předseda
a setrval dvě hodiny v družné diskusi s našimi redaktory. Stručný záznam z této besedy vám
nyní předkládáme.“ 5
Událostem 17. listopadu se deník MF Dnes věnoval nepřímo ve vydání ze 4. října 1990.
V textu s názvem „Najdou pravdu?“ list popisoval ustanovení nové parlamentní vyšetřovací
komise s předsedou Jiřím Rumlem v čele.6 O necelé dva týdny později, 16. října, deník na
5
6

Hvížďala, Karel. Obavy Mariána Čalfy – náš rozhovor s premiérem. Mladá fronta Dnes. 2. 10. 1990, str. 3.
Najdou pravdu? Mladá fronta Dnes. 4. 10. 1990, str. 1.
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titulní stránce nastínil první kroky vyšetřovací komise a její úlohu.7 Opakovaně zaznělo
jméno Zifčák a prošetření jeho úlohy ve studentském hnutí si vyšetřovací komise dalo za
jeden z dílčích cílů. Na titulní straně 17. října se deník k 17. listopadu vrací v článku „Tresty
za 17. listopad“, který není podepsán. Text informuje o odsouzení tří příslušníků bývalého
odboru speciálního určení ministerstva vnitra (tzv. červených baretů) obvodním vojenským
soudem v Praze.8
Poslední říjnové vydání předmětného deníku přináší článek Obnovená premiéra listopadu?
Prostor dostávají někteří ze studentských vůdců, kteří nejsou spokojeni se směřováním
společnosti respektive s pomalým postup reforem a personálních změn. Například Jiří
Dientsbier mladší v textu říká: „Zdálo se nám, že všechno je jinak, než jak jsme si
představovali. Reforma postupuje pomalu, na rozhodujících místech jsou stále stejní lidé.“9
Vydání ze 13. listopadu se na titulní straně vrací k tématu životního prostředí a připomíná,
že před rokem byl stav ovzduší v severních Čechách jedním ze spouštěčů společenských
změn. Doprovodná fotografie zachycuje muže držícího dítě předškolního věku se
zavázanými ústy a je doplněna textem: „Teplice po roce: Setrvalý stav“. V plném textu
článku jsou ale představeny konkrétní vládní kroky, které mají zajistit v budoucnosti lepší
úroveň životního prostředí, čímž na rozdíl od kritického titulku periodikum vyjadřuje
spokojenost s kompetencí vlády.10
Vydání publikované přesně jeden rok po zásahu represivních složek proti demonstrantům na
Národní třídě je uvedeno článkem s titulkem „Určitě to stálo za to“. Dva zástupci z řad
studentů v něm získávají prostor na první straně ke zhodnocení společenských změn ve
společnosti. První pohled vyjadřuje spokojenost se změnou spočívající v umožnění
svobodného projevu, posunu v oblasti školství, nekontrolovanými svobodnými médii a
faktem, že už nehrozí trest za výroky, které se nemusí líbit vládnoucímu režimu. Pohled
druhý se pozastavuje nad vnímáním a očekáváním ekonomických reforem ve společnosti.
Respondent varuje před netrpělivostí většiny společnosti, která podle něj očekávala, že
úroveň západní Evropy dosáhneme v řádu měsíců. Jmenovitou podporu druhého studenta
získává politika Václava Klause. Na straně 3 jsou otištěny názory třech dalších studentů.
7

Šabata, Petr. Kauza 17. listopad – komise k zákroku na národní třídě. Mladá fronta Dnes. 16. 10. 1990, str. 1.
Tresty za 17. listopad, Mladá fronta Dnes. 17. 10. 1990, str. 1.
9
Komárek, Martin. Obnovená premiéra listopadu? – Chceme podpořit úsilí vlády o reformu, říkají studenti.
Mladá fronta Dnes. 31. 10. 1990, str. 3.
10
Vojtová, Hana. Máma, Táta, Inverze – Teplice po roce: setrvalý stav. Mladá fronta Dnes. 13. 11. 1990, str. 1.
8
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Všichni se shodují, že revoluce zbytečná nebyla. Objevuje se i názor kritizující monopol
Československé televize na televizní vysílání.11
Uplynulý rok sumarizuje i sama redakce v textu „Výročí – zamyšlení při sobotě“, ve kterém
Ševčík vyzývá, aby se přestali řešit pseudonárodnostní problémy a nedocházelo k odkladům
ekonomických reforem.12
Víkendová příloha přináší obsáhlý čtyřstránkový text vysvětlující příčiny, které mezinárodní
politická situace druhé poloviny dvacátého století zavdala pro polistopadové změny.13
Pondělní vydání z 19. listopadu se věnuje přelomové návštěvě amerického prezidenta
George Bushe staršího v Praze. Deník otiskuje projev Václava Havla ke shromáždění na
Václavském náměstí. Václav Havel v něm zdůrazňuje, že ani po roce se nepodařilo dokončit
vyšetřování masakru na Národní třídě, což byl jeden z hlavních požadavků následujících
demonstrací v období sametové revoluce.14

3. Sametová revoluce na stránkách deníku Mladá fronta Dnes v
listopadových a prosincových dnech roku 1994

Od posledního analyzovaného období uplynuly 4 roky a nejzásadnější historickou změnou
byl rozpad ČSFR na dvě samostatné republiky – Českou a Slovenskou. Po volbách 1992
bylo jasné, že země k rozdělení směřuje. Stejně jako revoluce i dělení federace bylo
„sametové“, ačkoliv protestní hlasy a volání po referendu bylo na denním pořádku.
Vlastníkem deníku v tomto období až do roku 2013 byla německá společnost RheinischBergische Verlagsgesellschaft mbH.
Titulní straně deníku dominuje červený nápis „DNES“, pod ním je v černém pásu označeno
vydání a uvedeno datum. Články jsou přehledně vysázené a fonty nadpisů jsou jednotné,

11

Dočekal, Boris a Prokešová, Marta. Určitě to stálo za to – jak to dnes vidí studenti zbiti před rokem na
Národní třídě. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1990, str. 1 a 2.
12
Ševčík, Libor. Výročí – zamyšlení při sobotě. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1990, str.1.
13
Pacner, Karel, spolupracovali J. Doubrava, O. Neff, R. Rod, P. Šabata. Předlouhé odumírání komunismu –
hledáme kořeny listopadové revoluce. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1990, str. 1, 2, 7 a 8 – příloha Víkend.
14
Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na Václavském náměstí v Praze 17.11.1990. Mladá fronta Dnes. 19.
11. 1990, str. 3.
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lišící se pouze velikostí. Fotografie, které se v deníku často objevují jsou černobílé a na
tehdejší úroveň velmi kvalitně vytištěné. (viz příloha 2 na konci práce)
V den pátého výročí sametové revoluce se deník zpravodajsky k událostem vrací na třetí
straně vydání ve článku „Policie na dnešní výročí posílí hlídky v centru hlavního města“.15
Příspěvek popisuje přípravy bezpečnostních opatření v centru hlavního města. Výpovědní
hodnota článku nespočívá v jeho textu, který pouze sumarizuje kritická místa, kde by mohlo
docházet k nebezpečným situacím, ale v jeho umístění až na třetí straně v rohu. Z uvedeného
vyplývá, že se o výročí dne, který symbolicky nastartoval celospolečenské změny, čtenář
dozvídá z článku o bezpečnostních omezeních. Titulní strana vydání neobsahuje výrazný
otevírací článek. Rozložení strany obsahuje 6 článků, 2 fotografie a přehled obsahu vydání.
Titulní straně dominuje černobílá fotografie z ukrajinského parlamentu, který odhlasoval, že
se Ukrajina vzdá jaderných zbraní. V zájmu zasazení do mediálního obrazu uvádím titulky
a pro dokreslení i stručný obsah zpráv podávaných na první straně:
„Volební kampaň skončila, dvě stížnosti šetří policie“ - zpráva o dvou prohřešcích ve
volební kampani před volbami do obecních zastupitelstev. V jednom případě je ODS brána
jako potenciálně poškozená, protože společnosti zajišťující distribuci předvolebních
informačních letáků mohly roznášku záměrně sabotovat. Ve druhém jako možný beneficient
nezákonného chování, kdy se předvolební letáky dostaly do obálek s hlasovacími lístky
distribuovanými do poštovních schránek voličů.16
České spořitelně hrozí tisíce žalob - společnost JIA slibující klientům vysoké zhodnocení
vkladů, využila spolupráci s Českou spořitelnou, která měla dohlédnout na využití získaných
prostředků.17
Dukovany mohou vypouštět víc radioaktivního odpadu - Okresní úřad v Třebíči povolil
jaderné elektrárně v Dukovanech vypouštět odpadní vody s větším množstvím škodlivin.18

15

(nak). Policie na dnešní výročí posílí hlídky v centru hlavního města. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str.

1.
16

(rep). Volební kampaň skončila, dvě stížnosti šetří policie – ODS tvrdé, že ji poškodili distributoři reklamy.
Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
17
(man, vm). České spořitelně hrozí tisíce žalob. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
18
(jč,gro). Dukovany mohou vypouštět víc radioaktivního odpadu, Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
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Ve Středisku cenných papírů mizí akcie - při zadání příkazu k prodeji akcií je majitel
informován, že mu tyto akcie nepatří, až po následné reklamaci jsou akcie dohledány. Může
docházet ke škodě vzhledem k měnící se ceně akcií v čase.19
Sicilská mafie spí. Na jedno oko. - Po zatčení mafiánského bosse došlo k utlumení násilné
trestné činnosti.20
Posledním sedmým článkem z titulní strany je text uvedený názvem V Sarajevu prý působí
vojenští poradci z USA,21 kde deník otiskuje informaci, že bosenským muslimům údajně
pomáhají američtí vojenští poradci a bezpečnostní služby. Tento článek doplňuje fotografie
ozbrojeného srbského vojáka opásaného náboji při pěším přesunu po železničních kolejích.
K tématu dějinných událostí sametové revoluce se zkoumané periodikum dostává na straně
7. Celá strana je označena nadpisem s písmem menším, než je použito u nadpisů všech
zbylých článků na stránce. Tento nadpis má znění „17. LISTOPAD: Brutální zákrok policie
proti studentské demonstraci předznamenal pád totalitní moci“. Horní část stránky zaujímá
článek „Rychlé změny zaskočily komunisty i opozici“.22 Text uvádí historické souvislosti
v okolních zemích a fakt, že československá cesta k odstranění komunistického vedení byla
ze zemí socialistického bloku jedna z posledních ale i nejrychlejších. Článek má i hodnotící
aspekt. Složení Občanského fóra předurčovalo toto politické hnutí k rozkolu. V OF se
vyskytovali osobnosti s diametrálně odlišnými politickými i ekonomickými představami.
Tuto analýzu doplňují odpovědi vybraných představitelů disentu a OF na otázky: Očekávali
jste krátce po 17. listopadu 1989, že se Československo bude orientovat na tržní ekonomiku
se všemi jejími aspekty, anebo půjde cestou opatrné reformy, která zachová vymoženosti
socialismu, jako například plnou nezaměstnanost, stejné sociální dávky, stejnou lékařskou
péči pro všechny? Kdy se podle vašeho názoru rozhodlo o tom, jakou cestou polistopadové
Československo půjde?23 Ve volbě respondentů můžeme spatřovat, v kom MF Dnes viděla
hlavní tváře listopadových dnů a polistopadových měsíců a let. Za respondenty deník zvolil
disidenta Václava Bendu (tč. místopředseda Křesťanskodemokratické strany), Petra Uhla
(tč. redaktora časopisu Listy), Miroslava Macka (tč. člena výkonné rady ODS), Miloše

19

(živ). Ve Středisku cenných papírů mizí akcie. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
Sicilská mafie spí. Na jedno oko. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
21
V Sarajevu prý působí vojenští poradci z USA. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 1.
22
Bigas, Jiří. Rychlé změny zaskočily komunisty i opozici. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 7.
23
Lidé z Občanského fóra měli o vývoji odlišné představy. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 7.
20
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Zemana (tč. předsedy ČSSD), Daniela Kroupu (tč. místopředsedy ODA) a Petra Pitharta (tč.
vysokoškolského učitele a bývalého předsedu vlády).
V krátkém článku deník připomněl zástupce tehdejší moci, předsedu federální vlády
Ladislava Adamce a předsedu SSM Vasila Mohoritu. Oba dva byli označeni za aktéry
schopné v průběhu revolučních dní vést s Občanským fórem dialog. V případě Ladislava
Adamce deník zmínil i jeho, několik dnů opodstatněné, ambice stát se novým prezidentem.24
Oproti tomu na celé straně není ani jednou uvedeno jméno, ani zmíněna jakákoli role
tehdejšího prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. Vlády byly podle deníku jmenovány, ale
abdikace nejvyššího ústavního činitele není připomenuta. Vezmeme-li v potaz jedinou
fotografii na straně 7 umístěnou uprostřed, zobrazující Václava Havla, Ladislava Adamce a
Alexandra Dubčeka v zákulisí manifestace na letenské pláni, je zbylá třetina této speciální
strany věnována okolnostem nahrávky falešné zprávy od Drahomíry Dražské. Na té
Drahomíra Dražská, která byla policisty na Národní třídě sama zbita, 18. listopadu očitě
svědčí, že na křižovatce Národní třídy a Spálené ulice viděla mrtvé tělo studenta Martina
Šmída. Dražská je v textu vykreslena jako osoba, kvůli níž se na několik dnů rozhýbala celá
země a po pěti letech je obyčejnou ženou žijící v omšelém žižkovském činžáku.25
Názorová rubrika deníku se zaměřuje na českou ekonomickou situaci. Text uvedený
nadpisem „Perspektiva je silná“ přináší statistiku vypovídající o poklesu životní úrovně u
nadpoloviční většiny obyvatel. Autoři textu Marek a Šimůnek (oba novináři MF Dnes)
vyjádřili přesvědčeni, že tento pokles byl zapříčiněn dle jejich tvrzení nutnými reformami.
Pokles byl ještě zvýrazněn rozdělením Československa. Autoři oceňují nízkou
nezaměstnanost a silnou důvěru zahraničních investorů v podnikatelské prostředí České
republiky. Provedená opatření tedy dle nich nebyla jen nutná, ale i prospěšná. Text je
uzavřen odstavcem: „Pokud se nestane nic neobyčejného, mohou již nejbližší dva roky
znamenat zlepšení životní úrovně většiny obyvatel, a to i přesto, že si trh vyžádá větší
nezaměstnanost. Desáté výročí pádu komunistického režimu by pak mohlo republiku
zastihnout již ve společnosti plně respektovaných a vážených zemí.“ 26

24

(rg). Adamec a Mohorita měli šanci na politické přežití. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 7.
Lipold, Jan a Baroch, Pavel. Falešná zpráva, která pohnula revolucí, je záhadou. Mladá fronta Dnes. 17. 11.
1994, str. 7.
26
Marek, Tomáš a Šimůnek, Petr. Perspektiva je slibná. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 12.
25
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I další text v názorové sekci zkoumaného deníku je zaměřen na ekonomickou a sociální
situaci. Dlouhodobým hlavním mediálním tématem doby okolo pátého výročí byla končící
kuponová privatizace. Před pátým výročím listopadových událostí roku 1989 bylo téma
privatizace ještě zvýrazněno zatčením šéfa Střediska cenných papírů a Centra kupónové
privatizace Jaroslava Líznera po převzetí úplatku. Leschtina ve článku „Po revoluci přichází
deziluze zraněných“ chválí postup Václava Klause a jeho kolegů při kuponové privatizaci a
zvolení správné metody deetatizace vlastnictví majetku. Jedním dechem ale dodává, že je
chybou nevarovat společnost, že ozdravná ekonomická kúra bude ještě několik let bolestivá
a lepší časy jsou ukryty za budoucností naplněnou dalším odříkáním a nepříjemnými
doprovodnými fenomény.27 V příloze Peníze se MF Dnes zabývá stratifikací společnosti do
sociálních a ekonomických skupin bohatých a chudých obyvatel a srovnává časovou
náročnost práce člověka odměněného běžnou mzdou v roce 1994 a v listopadu 1989. Toto
čistě finanční srovnání nevychází pro dobu roku 1994 pozitivně. Kromě faktických
průměrných čísel deník prezentuje i výsledky několika průzkumů, dle kterých si pouze 1015 % tehdejší společnosti myslí, že se jim žije lépe než za socialismu.28
V pátek 18. listopadu MF Dnes sumarizuje vyjádření českých klíčových tehdejších politiků,
Havla a Klause.29 Václav Havel před studenty upozornil na to, že změny v ekonomice jsou
snáze proveditelné než reformní ekonomická opatření, jelikož implementace morálních
vlastností nevede cestou schválení volenými institucemi ale je záležitostí individuálních
kvalit. Havlovo vyjádření pokračuje ve článku na druhé straně, ve kterém upozorňuje
politické strany, na nutnost kritického pohledu na svá vlastní rozhodnutí a povinnost ohlížet
se i na názory svých oponentů, občanské společnosti a apeloval na zavedení druhé komory
Parlamentu České republiky - Senátu.30 Otištěné vyjádření Václava Klause dostává na první
straně deníku stejný prostor i důležitost jako Havlovo. Jen se nepřekvapivě zabývá čistě
ekonomickými, liberalizačními a privatizačními elementy, které formovaly hospodářský
stav tehdejší společnosti. V pokračování na další straně je již Klausovo jméno zmíněno jen
jako nepřímo označený nositel názoru o ústřední roli politických stran jako uskupeních

27

Leschtina, Jiří. Po revoluci přichází deziluze „zraněných“. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 12.
Šimůnek, Petr, a Marek, Tomáš. Kapitalistická pětiletka aneb jak jsme si utáhli opasky. Mladá fronta Dnes.
17. 11. 1994, str. I - Příloha Peníze.
29
(li). Havel mluvil 17. listopadu o mravech, Klaus o prosperitě – Prezident řekl, že se morálka jako ekonomika
nezmění. Mladá fronta Dnes. 18. 11. 1994, str. 1.
30
(li). Václav Havel: Strany by se neměly tvářit, že vědí vše. Mladá fronta Dnes. 18. 11. 1994, str. 2.
28
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formulujících zájmy občanů i charakter a směřování celého státu, se kterým prezident
polemizoval.31
V zahraniční rubrice analyzovaného periodika zaujímá šestinu strany text s vyjádřením
tehdejší studentky z Bratislavy. Pravidelná účastnice shromáždění na náměstí SNP
v Bratislavě, představená pouze křestním jménem Zuzana, popisuje svou zkušenost
z polistopadového Slovenska. Dle jejího vyjádření, kterému dává deník MF Dnes prostor,
obě země nebyly schopné se vypořádat se strukturami a kádrovými oporami tehdejšího
režimu. Po opadnutí revolučního étosu se osoby zneužívající opory socialismu na univerzitu
Jana Ámose Komenského vrátily a dle vyjádření studentky často komplikovaly dostudování
osob, které proti nim v listopadu vystoupily. Případně donutily kolegy, kteří se k myšlenkám
revoluce připojili, aby změnili své profesní působiště. 32
Sobotní vydání s datem 19. listopadu se na titulní straně vrací k tehdejším událostem a
ozvěny dění listopadových dní z před pěti let z deníku vymizely. Hlavními tématy jsou opět
okolnosti kauzy Lízner, průběh komunálních voleb a po delší době rostoucí cena akcií na
pražské burze. K uplynulým létům od roku 1989 se vrací MF Dnes celostránkovým
rozhovorem s předsedou vlády Václavem Klausem.33 K 17. listopadu se Klaus vrací jakožto
ke dni, kdy se vracel vlakem z Vídně, kde uskutečnil sérii televizních přednášek a ve
večerních hodinách potkal před domem přímého účastníka potlačení demonstrace na
Národní třídě – svého syna, Václava Klause mladšího.
K pátému výročí generální stávky 27. listopadu 1989 se MF Dnes vrací ve vydání 28.
listopadu. Na druhé straně vydání v pravém horním rohu zaujímá prostor krátký odstavec
doplněný fotografií obsazující zhruba třetinu šíře strany. Na fotografii jsou tehdejší prezident
Václav Havel s tehdejším předsedou ČMKOS Richardem Falbrem. Dle Václava Havla
„všichni, kdo se stávky zúčastnili, rozhodným způsobem přispěli k tomu, že se v republice
buduje demokratický systém, liberální občanská společnost, tržní ekonomika, a nesou tedy
za to určitou odpovědnost, na kterou by neměli zapomínat.“ 34

31

(li). Havel mluvil 17. listopadu o mravech, Klaus o prosperitě – Prezident řekl, že se morálka jako ekonomika
nezmění. Mladá fronta Dnes. 18. 11. 1994, str. 1.
32
Wolf, Karel. Byli jsme až příliš něžní, tvrdí bývalá bratislavská studentka. Mladá fronta Dnes. 18. 11. 1994,
str. 9.
33
Leschtina, Jiří a Nováček, Petr. Pět let reforem – jemná masáž záměru a spontaneity. Mladá fronta Dnes. 19.
11. 1994, str. 7.
34
Havel a odbory si připomněli stávku. Mladá fronta Dnes. 28. 11. 1994, str. 2.
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4. Deset let poté. Jak vzpomínal nejčtenější český deník?

Vlastníkem vydavatele deníku byla stále německá společnost Rheinisch-Bergische
Verlagsgesellschaft mbH.
Design listu je v porovnání se vzhledem periodika téměř identický jako před pěti lety. Stejné
fonty, označení listu nápisem „DNES“ i rozložení článků. Pod pruh s datumem přibyl pruh
lákající na nejdůležitější témata obsahu vydání. (viz příloha 3 na konci práce)
Jedna dekáda polistopadového vývoje se z dnešního pohledu zdá jako období krátké.
Všechno je relativní. Za padesát let se i dnešní více než 30letý odstup bude zdát jen jako
krátká etapa v historii. Desáté výročí bylo na stránkách deníku Mladá fronta Dnes
významněji reflektováno již 1. listopadu 1999. Dolní třetinu stránky zaujímá úvaha lékaře
Stránského „Komunismus u nás a v nás – smutné dědictví předlistopadové éry.“35
Ústředním tématem tehdejších vydání MF Dnes jsou personální změny ve vládě Miloše
Zemana a kauza Štiřín.36 Čtenáře dnešním prizmatem zaujmou některé do současnosti
opakující se postavy. Ministrem zdravotnictví, pod jehož osobou se podlamovala židle, byl
Ivan David, dnešní poslanec Evropského parlamentu.
Čtvrtý listopadový den se na stránkách názorové rubriky zkoumaného deníku objevuje
článek s názvem „Více svobody po deseti letech? Ano, ale jak pro koho“, který zaujímá dvě
třetiny strany 13. Text se věnuje ekonomickým nesvobodám v kontrastu se svobodami
politickými. Upozorňuje na limitovaný počet licencí pro notáře a fakt, že stát požadováním
některých potvrzení uměle vytváří poptávku po notářských službách. Dále si všímá faktu,
jak je lidský život omezen v tom, že obyčejný lék na zvýšenou horečku si nemůžete koupit
jednoduše třeba na benzinové pumpě. Z mediálního pohledu je ale zajímavá hlavně druhá
půlka textu, pro kterou byla problematika notářů a regulace léků pouhou předehrou a která
se zaměřuje na mediální prostředí 10 let po sametové revoluci. Respektive situaci ohledně
arbitrážního sporu okolo TV NOVA. Autor rozvíjí myšlenku, že stejně jako je špatná
limitovaná nabídka notářů, není správné ani omezení počtu licencí pro pozemní vysílatele.
35

Stránský, Martin Jan. Komunismus u nás a v nás – smutné dědictví předlistopadové éry. Mladá fronta Dnes.
1. 11. 1999, str. 1.
36
Ředitel zámku Štiřín, Václav Hrubý, prohlásil, že byl vydírán poradcem premiéra, Jaroslavem Novotným,
aby dodal kompromitující materiály na bývalého ministra zahraničí Josefa Zielence.
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V uvedeném přístupu autor spatřuje evidentní pokřivení jak svobodného trhu, tak
svobodného šíření informací. Naprosto přitom opomíjí technologické limity a omezený
počet kmitočtů, který byl, a stále je, pro šíření televizního vysílání klíčový.37
O den později, 5. listopadu 1999, horní třetinu strany názorové sekce MF Dnes získává pro
svou analýzu jeden z hlavních představitelů listopadových událostí, posléze předseda první
polistopadové české vlády a v roce 1999 senátor za KDU-ČSL, Petr Pithart. Rozebírá po 10
letech od revoluce aktuální politickou situaci definovanou tzv. opoziční smlouvu. Pithart
nepříhodnou situaci české politiky připisuje absencí většinové vlády, nebo alespoň tomu, že
ČSSD není v situaci, kdy by potřebovala s partnery vyjednávat ad hoc podporu pro
jednotlivé kroky. Zabývá se rovněž oběma největšími tehdejšími stranami (ČSSD a ODS)
připravovanou volebního zákona, jehož úprava by umožnila vítězné straně voleb, pokud by
získala již 30 % hlasů, aby mohla vládnout osamoceně. Tedy v tu dobu velmi výhodné řešení
pro ODS.38
Šestý listopad přináší celostránkový rozhovor s Tomášem Hradílkem, v roce 1989 mluvčím
Charty 77 a později po dva roky poslancem Federálního shromáždění. Spíše než událostmi
listopadu 1989 se ovšem tazatel s respondentem zabývají dějinným vývojem v 90. letech.39
Předmětným rozhovorem i předchozím článkem Petra Pitharta rezonuje výrok Miroslava
Macka, tehdejšího místopředsedy ODS, že jeho politická strana nechává ČSSD se historicky
znemožnit.40
Titulní strana MF Dnes se začíná poprvé věnovat listopadovým dnům před deseti lety,
respektive událostem, které změnu politického směru u nás předznamenaly, v úterním
vydání 9. listopadu 1999. Úvodní straně dominuje fotografie Michaila Gorbačova a
Gerharda Schrödera, kteří si připomněli pád Berlínské zdi. Téma změny režimu v NDR
opanovává i kompletní třetí stranu předmětného vydání. Do českých listopadových reálií
roku 1989 se deník vrací otištěním textu publicisty Baráka „Po deseti letech vůbec nejsme
svobodni.“ Článek má pesimistický tón. Konstatuje, že česká společnost není a
pravděpodobně ani nikdy svobodná nebude. Použité jazykové prostředky působí na čtenáře

37

Marek, Tomáš. Více svobody po deseti letech? Ano, ale jak pro koho. Mladá fronta Dnes. 4. 11. 1999, str.
13.
38
Pithart, Petr. Proč tu není prostá menšinová vláda? Mladá fronta Dnes. 5. 11. 1999, str. 12.
39
Lipold, Jan. Svádíme všechno na politiky, ale měli bychom začít u sebe. Mladá fronta Dnes. 6. 11. 1999, str.
6.
40
Pithart, Petr. Proč tu není prostá menšinová vláda? Mladá fronta Dnes. 5. 11. 1999, str. 12.
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negativně. Příkladem mohou být následující věty: „Sami v sobě i kolem sebe tak můžeme
spatřit běsy, kteří vyprázdnili obsah české demokracie, až nezůstalo skoro nic jiného než
slupka prázdného slova.“ „Přitom na světě není nic dáno předem kromě jistoty, že všichni
zemřeme.“ „Bloudíme v začarovaném kruhu nesvobody, který současné politické strany
kolaborující s nátlakovými skupinami, nejsou schopny ani ochotny rozetnout.“ 41
Polistopadovým změnám v české společnosti se neopomenula věnovat ani sportovní rubrika
MF Dnes. Čtyři pětiny strany 22 ve vydání ze 12. listopadu 1999 popisují, jak revoluční
zvrat ovlivnil ekonomiku českých fotbalových klubů i hráčů.
O den později, 13. listopadu 1999, deník Mladá fronta Dnes čtenáře upozorňuje na
mimořádnou přílohu k desátému výročí sametové revoluce. V názorové rubrice téhož vydání
Růžička, redaktor MF Dnes, varuje před demagogickými útoky na polistopadový vývoj
spojený s kritikou ekonomické situace, neprofesionálního vystupování vládních politiků a
zaměňováním historických listopadových pozitivních změn za jména politiků, která mohou
budit ještě negativnější reakce.42 Redakce se textem jednoznačně staví do role obhájce nově
získaných možností a vymezených polí organizace společnosti.
Text, který je umístěn hned pod předchozím článkem a dostává identický prostor zhruba
jedné šestiny strany, přináší pohled Římana, bývalého ministra dopravy za ODS. Říman
kritizuje MF Dnes, za to, že staví téma svobody do pozice komodity, se kterou se dá
obchodovat a poměřovat její cenu. Nastolení takové otázky do diskuse by Říman očekával
spíše od deníku Haló noviny než od nejvlivnějšího a nejčtenějšího listu v zemi.43
Zkoumaný deník ve vydání z 15. listopadu 1999 přináší výsledky průzkumu agentury
Sofres-Factum s tradičním zaměřením na porovnání vnímané kvality života a vývojovými
tendencemi za 10 let od revoluce. Samotný titulek „Spokojenost od listopadu 1989 klesla“
má zavádějící význam. Dvě třetiny populace hodnotily vývoj po roce 1989 jako pozitivní,
nebo alespoň tak, že zpočátku byl pozitivní a „pak se to nějak pokazilo“. Mladá fronta Dnes
výsledky šetření analyzuje a shrnuje větou: „Typický “hlas lidu“ po deseti letech tedy zní:
„Vrátit všechno zpátky? Ne, ale takhle jsem si to nepředstavoval.“ a pokračuje

41

Barák, Vilém. Po deseti letech vůbec nejsme svobodni. Mladá fronta Dnes. 9. 11. 1999, str. 12.
Růžička, Michal. O pohár sedmnáctého listopadu. Mladá fronta Dnes. 13. 11. 1999, str. 14.
43
Říman, Martin. “Stojí nám svoboda za to?” Nepřijatelné! Mladá fronta Dnes. 13. 11. 1999, str. 14.
42
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retrospektivně: „Zlom ve společenském vnímání přišel podle průzkumů v roce 1997, kdy jsme
definitivně přišli o iluze, že se brzy budeme mít „jako v Německu“.44
Kompletní titulní strana deníku je věnována tématu listopadového výročí přesně 10 let po
studentské manifestaci, která vyvrcholila na Národní třídě. Vydání dominuje Šibíkova
fotografie policejního kordonu – bílých přileb, kterak příslušníci ozbrojené složky přehrazují
demonstrantům cestu do centra města. Fotografie je uvedena titulkem přes celou šířku strany
„Před deseti lety padl komunistický režim.“ V popředí fotografie jsou vidět zapálené a na
zem umístěné svíčky. K fotografii je doplněn pouze jednovětý popisný komentář. 45
Fotografii na úvodní straně doplňují už jen dva texty. První s titulkem „Svoboda je
samozřejmost, po jistotách se stýská“ popisuje většinovou náladu v české společnosti jako
tu vytrvale stěžující si na absenci ekonomických jistot, strach o zaměstnání a rychle
adaptovaný osobní pocit svobody, na jejíž nabytí většinová společnost pomalu zapomíná.
Na třetí straně příspěvek pokračuje s lehce pozměněným názvem „Svoboda je samozřejmost,
po jistotách se mnohým stýská“, a to výsledky srovnávacího průzkumu veřejného mínění.
Ve srovnávací tabulce se nachází 8 výroků, se kterými respondent mohl souhlasit nebo
nesouhlasit. Jediným čistě pozitivně vnímaným aspektem je získání svobody. V ostatních
případech se dotazovaní vyjadřují k hodnocení tehdejší současnosti ve srovnání se situací
před rokem 1989 negativně. Mezi hodnotícími výroky pro hlasování v průzkumu je naprosto
opomenut faktor kvality životního prostředí.46
Druhým článkem titulní strany je zpravodajský text informující o příjezdu bývalých státníků
klíčových zahraničních zemí. Redakce si v příspěvku všímá programu hostů při návštěvě
České republiky. Text má ve své první části na úvodní straně místy až bulvární vyznění, jeho
podstatná část se věnuje gastronomickým zážitkům politických veteránů.47
Tématu sametové revoluce se věnuje výjimečně i zahraniční rubrika. Čtenářům je poskytnut
informační servis z průběhu oficiálních oslav na Slovensku, kde byl v roce 1999
prezidentem Rudolf Schuster - před deseti lety člen ústředního výboru KSS.
Obsahem vydání je rozsáhlá příloha LISTOPAD 89-99, která přináší mimo jiné i text
s titulkem „Komunismus odešel na Letné, říká Václav Havel“. Pokračování předmětného

44

Lipold, Jan. Spokojenost od listopadu 1989 klesla. Mladá fronta Dnes. 15. 11. 1999, str. 2.
Před deseti lety padl komunistický režim. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999, str. 1.
46
Lipold, Jan. Svoboda je samozřejmost, po jistotách se stýská. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999, str. 1 a 3.
47
(rep, zah). Bývalí státníci si přijeli připomenout revoluci. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999, str. 1 a 2.
45
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článku s titulkem bez dovětku „říká Václav Havel“ zaujímá spolu se dvěma fotografiemi
horní polovinu strany. Text je přepisem tří deníkem vybraných odpovědí Václava Havla
z konference historiků k desátému výročí listopadu. Otázky, které redaktor Pacner zvolil, za
nejpodstatnější, a jejichž odpovědi si zaslouží otištění, jsou následující:
„Jak byl disent připraven na překotný vývoj událostí po 17. listopadu 1989?
Kdy jste si uvědomil, že nastal konec komunismu?
Jak se Občanské fórum vyvinulo od neformálního reprezentanta veřejnosti k rozhodujícímu
politickému faktoru v zemi?“48
V kontrastu s výše uvedeným článkem redakce otiskla na dolní polovinu strany 4 text naopak
popisující, jak se revoluční nálady týden po 17. listopadu 1989 příliš nešířily do města
Mikulov na hranicích s Rakouskem, které ještě 24. listopadu 1989 získalo titul Vzorné
hraničářské město.49
Hlavní aktéry listopadových dnů rozdělil do dvou skupin po pěti. Oproti podobné analýze
vydané před pěti lety50 se deník tentokrát věnuje i představitelům moci komunistického
režimu. Na straně revoluční za klíčové osobnosti vybral Václava Havla, Waltra Komárka,
Petra Millera, Alexandera Dubčeka a Michaela Kocába. Na straně prorežimních sil zvolil a
představil jejich vystupování v revolučních dnech a porevolučních letech Gustáva Husáka,
Miloše Jakeše, Miroslava Štěpána, Ladislava Adamce a Vasila Mohoritu.51

5. Mediální obraz sametové revoluce v deníku Mladá fronta Dnes po
čtvrtstoletí

Vzhledem k tomu, že další zkoumané období se k předmětným událostem vrací s odstupem
dalších 15 let, je na místě uvést, že se v uplynulých letech staly tři události, které mohly
ovlivnit způsob, jak Mladá fronta Dnes vytvářela mediální obraz sametové revoluce. Jedná
48

Pacner, Karel. Komunismus odešel na Letné, říká Václav Havel. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999. str. 1 a 4
- Mimořádná příloha Listopad 89-99.
49
Navara, Luděk. Demonstrovat v hraničářském městě? Zapomeňte! Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999, str. 4 Mimořádná příloha Listopad 89-99.
50
Lidé z Občanského fóra měli o vývoji odlišné představy. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1994, str. 7.
51
(bar, sh). Protagonisté revoluce: někteří zůstali, jiní zapadli. Mladá fronta Dnes. 17. 11. 1999, str. 2 Mimořádná příloha Listopad 89-99.
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se o úmrtí hlavní postavy revoluce a bývalého prezidenta Václava Havla v prosinci 2011,
dále se 17. listopad stal státním svátkem - Dnem boje za svobodu a demokracii, proto tento
den nevycházejí deníky a třetí událostí je skutečnost, že zkoumaný deník změnil v mezidobí
vlastníka.
V roce 2013 se stal majitelem společnosti MAFRA a.s. vydávající MF Dnes koncern
Agrofert Andreje Babiše, který se zkraje roku následujícího stal ministrem financí ČR.
Následně byl Andrej Babiš zákonem o střetu zájmů nucen využít institutu svěřenského fondu
a média, která vlastnil, do majetku fondu převést.
Označení deníku červeným nadpisem „DNES“ změnilo pozici ze středu blíže levému okraji.
Upozornění na obsah vydání je umístěno k samotnému hornímu okraji. Články jsou
odděleny větší mezerou zřejmě za účelem větší přehlednosti. U článků se objevují fotografie
jejich autorů. Pro úplnost dodávám, že zkoumaný deník začal být od roku 2001 tištěn CMYK
barevně.52
Hlavním mediálním tématem doby podzimu roku 2014 jsou volby do obecních
zastupitelstev. Největší pozornost je upřená na Prahu, kterou po volbách z pozice primátorky
začala řídit Adriana Krnáčová zvolená za hnutí ANO vedené Andrejem Babišem.
Do dějinných událostí roku 1989 se předmětný deník vrací celostránkovou připomínkou
blahopřejného inzerátu Ferdinandu Vaňkovi, tedy jménu postavy ze hry, které posloužilo
jako alter ego Václava Havla. Autor strany Navara připomíná inciativu recesisty Petra
Rýgra, který inzerátem uniknuvším cenzurnímu dohledu Rudého Práva, popřál Václavu
Havlovi k jeho narozeninám. Kromě textu byl inzerát doplněn fotografií budoucího
prezidenta.53
Od 18. října 2014 se na stránkách názorové rubriky Mladé fronty Dnes objevuje esejistický
seriál s názvem 25 let. Autorem prvního eseje je Michal Horáček, v listopadu 1989 člen
iniciativy Most.54 Horáček se snaží vysvětlit příčiny výsledku sociologického průzkumu
říkající, že nadpoloviční většina obyvatel říká, že za doby totality se lidem na našem území
žilo lépe. Možný důvod vidí Horáček v tom, že by se české území dalo považovat za jakýsi
ostrov ohraničený horami, kde se střídají nadvlády různých mocností, což může generovat

52

Celobarevně.
Navara, Luděk. Inzerát za milion. Mladá fronta Dnes. 1. 10. 2014, str. 6 - sešit A.
54
Iniciativa Most si kladla za cíl zahájení dialogu mezi zástupci režimu a disentu.
53
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tradiční český povzdech, že za to či ono nařízení můžou ti hlupáci z Vídně, Berlína, Moskvy,
Bruselu.55
O týden později MF Dnes dává prostor eseji, již rok a půl bývalého prezidenta, Václava
Klause, který se věnuje především ekonomickým úspěchům transformace. Nezabývá se
průběhem transformace samotné, jako spíše hodnocení, že proběhla nejlépe, jak mohla.56
S Václavem Klausem deník přináší velké interview začínající na titulní straně a zaujímající
následně celé strany 2 a 3. Nadpis článku na titulní straně nese jasné prvky bulvárního
charakteru: „Václav Klaus: Nikdy Havlovi neodpustím“. Klaus se v textu vymezuje proti
názorovému a politickému směřování, které označuje za havlismus. Vyčítá mu přemíru
regulace a narušování nastartovaného ekonomického liberalismu symbolizovanému
neviditelnou rukou trhu. Dle Klausových slov bylo jasné, že režim se už dlouho neudrží a
čekalo se na poslední kapku. Na průběh revolučních dní Klaus vzpomíná pouze
připomenutím dne 10. prosince 1989, kdy byl jmenován ministrem financí prezidentem
Husákem. 57, 58
Myšlenku o poslední kapce chybějící k pádu režimu spíše zpochybňuje rozhovor s Petrem
Millerem. Miller připomíná, že nálady v mimopražské společnosti se často daly vyjádřit
větou: „mladí dělají bordel, tak dostali na zadek, dobře jim tak.“ Miller vzpomíná, že mu
došlo, že pád režimu nezpůsobí nošení klíčů k soše svatého Václava a cinkání klíči a je
potřeba dostat na svou stranu dosavadní oporu režimu-dělníky a vládnoucí garnituře ukázat,
že o tuto oporu přišla.59
Vydání zkoumaného deníku z 11. listopadu publikuje celostránkový text spolupracovníka
redakce Navary, jenž připomíná důležitý faktor předznamenávající vzrůstající nespokojené
tendence ve společnosti roku 1989 - špatnou kvalitu životního prostředí a severočeské
demonstrace za lepší vzduch.60
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Ani tento rok zkoumaný deník neopomenul informovat čtenáře o výsledcích tradičního
sociologického průzkumu zaměřeného na kvalitu života ve srovnání před a po listopadu
1989. Výsledek je tento rok jasný – dvě třetiny lidí hodnotí změny po jako pozitivní.61
Jak už jsem uvedl výše, 17. listopad se stal státním svátkem. Tento den v roce 2014 navíc
připadl na pondělí. Výroční vydání v předmětném roce se připomínalo v sobotu
15. listopadu. Titulní strana je zaplněna celostránkovou černobílou fotografií zobrazující
čtyřčlennou rodinu v obývacím pokoji. Podle vybavení pokoje, Rubikovy kostky na stole,
oblečení i vizáže členů rodiny jde o zobrazení rodiny trávící čas v obývacím pokoji
sídlištního typu za doby normalizace. Do horní části fotografie je vložen titulek: „Dvacet pět
let svobody: Jak jsme se změnili?“ 62
Vydání deníku obsahuje i přehledné srovnání 25 praktických situací běžného života v roce
1989 a po 25 letech.63
Popisem samotného průběhu manifestace se deník zabývá v textu „Svazáci a disidenti.
Chystali dva pochody, nakonec šli 17. listopadu proti Jakešovi společně“. V textu pamětník
a organizátor jedné z demonstrací vzpomíná, že se spojili demonstrace dohromady i se
svazáky, aby bylo využito faktu, že byla tentokrát demonstrace povolená. O roli Ludvíka
Zifčáka, Drahomíry Dražské, ani Petra Uhla, v textu není zmínka.64
Odkaz myšlenek 17. listopadu rezonuje ve společnosti i na stránkách Mladé fronty Dnes
popisem protestů – červených karet. Otevírací článek vydání z 7. listopadu informuje čtenáře
o chystaném protestu proti prezidentu Zemanovi.65 Protest se během pár hodin z happeningu
pro přátelé organizátora rozrostl na předpokládanou desetitisícovou účast. Událost byla
nahlášena na výroční den studentské manifestace. Rozhovor s organizátorem protestů,
Martinem Přikrylem, deník publikoval ve stejném vydání z téhož dne.66 První posváteční
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vydání z 18. listopadu se více než k retrospektivě událostí z roku 1989 věnuje aktuálním
protestům proti stylu politika prezidenta Miloše Zemana.
Ozvěny sametové revoluce se ve zkoumaném deníku objevují ještě na konci prosince
tradiční připomínkou zvolení Václava Havla prezidentem 29. prosince 1989.67

6. Události sametové revoluce po 30 letech pohledem Mladé fronty Dnes

V únoru roku 2017 převedl Andrej Babiš skupinu Agrofert a další své firmy do svěřenských
fondů, nazvaných AB private trust I a AB private trust II.68
Co se týče vizuální stránky deníku oproti předchozímu zkoumanému roku 2014 nedošlo
k žádným výrazným změnám.
Častým tématem podzimních vydání deníku v roce 2019 je vzpomínání na Karla Gotta, který
skonal 1. října 2019. Mimo jiné se ale často s Gottem připomíná jeho podpis anticharty a
také zpěv československé hymny spolu s Karlem Krylem pro účastníky demonstrace dne
4. prosince 1989 z balkonu Melantrichu. Fotografie připomínající tento okamžik, který se
pro mnoho lidí stal symbolem odchodu starého režimu a zároveň toho, že je československá
společnost ochotná se spojit, je otištěná ve foto vzpomínkách na Karla Gotta a dominuje
straně 5.69
Zkoumaný deník v tomto roce přináší čtenářům pravidelný seriál 30 let svobody. Do seriálu
přispívá nejčastěji vzpomínkovými texty redaktor deníku Jan Bohata. Ve vydání z 26. října
reportér připomíná roli krajských tajemníků KSČ. Text popisuje osud dlouholetého
pražského krajského tajemníka Antonína Kapka a jeho nástupce Miroslava Štěpána. Kapek
se v roce 1990 dvakrát pokusil o sebevraždu a Miroslav Štěpán strávil 30 měsíců ve vězení
za rozhánění demonstrací.70
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Další díl seriálu se věnuje uvolňujícímu se režimu svobodného podnikání v období tak zvané
perestrojky.71 Téma podzimních protestů proti neuspokojivému životnímu prostředí
v severních Čechách deník připomíná v textu Janouška. Obyvatelé Severočeského kraje
několik listopadových dní po sobě vyšli do ulic. Organizátoři demonstrací odmítali
směšování protestů s vyjádřením politických názorů. Hlavními provoláními demonstrantů
byla hesla: „Chceme zdravý děti“ a směrem k příslušníkům pořádkových sil „Dýcháte to
taky.“ 72
Sobotní vydání 9. listopadu přináší popis zajímavého fenoménu roku 1989. Gustávu
Husákovi začali posílat ve zvýšené míře dopisy. Mezi autory byli často staří komunisté, kteří
vyjadřovali nespokojenost s aktuální situací a požadovali liberálnější přístup k organizaci
společnosti.73
V pondělí 11. listopadu se zkoumaný deník vrací k událostem z roku 1939, které poskytnuly
organizátorům demonstrací v roce 1989 záminku k pořádání manifestace. Předmětnými
událostmi jsou tragické osudy studentů a dalších nejen mladých lidí, kteří byli perzekvování
a zabiti nacistickými okupanty. Symbolem těchto zločinů se stal student medicíny Jan
Opletal.74 V předchozích výročních vydáních se deník těmto událostem téměř nevěnuje.
Nyní vychází text na titulní straně. Poslední týden před výročím se seriál 30 let svobody
věnuje významným osobnostem současné české společnosti a přináší jejich vzpomínky na
dobu tehdejší a jejich reflexi uplynulých 30 let. Osobnostmi, které deník vybírá, jsou
kardiochirurg Jan Pirk, biskup Jan Vokál a historikové Miroslav Vaněk a Oldřich Tůma.
Deník přináší i rozhovor s fotografem Herbertem Slavíkem, který před 30 lety listopadové
události pro deník fotografoval.
Deník MF Dnes 16. listopadu přináší speciální vydání k událostem sametové revoluce.
17. listopad je stále státním svátkem, který dotčený rok navíc připadl na neděli. Titulní straně
dominuje titulek „30 let svobody“ a černobílá dobová fotografie, zobrazující prodavačku
vylepující na výlohu obchodu plakát s textem: „KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY“.75 Na
následující dvoustraně deník přináší souhrn 30 nejzásadnějších změn, které s sebou přineslo
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30 svobodných let. Drtivá většina tohoto shrnutí má pozitivní vyznění. Negativní je pouze
připomínka zhoršující se dostupnosti bydlení, absence přirozeného pohybu, vylidňování
venkova a příliš regulovaná Evropa.76
Průběh revolučních dní je popsán pomocí fotografií, k vybraným dnům je pak v několika
větách uvedeno, co se před 30 lety stalo. Úlohu Petra Uhla v šíření falešné zprávy od
Drahomíry Dražské deník připomíná pouze Uhlovou karikaturou a krátkým odstavcem,
který karikaturu doplňuje: „Kdo se nejvíce zasloužil o demokracii v této zemi? Václav
Havel? Studentští vůdci? Paradoxně možná nejvíce chartista a marxista Petr Uhl. Jeho fake
news o mrtvém studentu Martinu Šmídovi zaslaná do Svobodné Evropy vyvolala obrovské
rozhořčení a bezprostředně vedla k pádu komunistického režimu. Historie má smysl pro
humor.“77 Paradoxně tedy deník na jedné straně přiznává, že tato úloha může být klíčová, na
druhé straně se tomuto fenoménu již více nevěnuje a jméno Drahomíry Dražské, nebo
Ludvíka Zifčáka se v deníku neobjevuje.
Zkoumaný deník připomíná demonstraci na Letenské pláni konající se přesně po 30 letech.
Přímý přenos vysílaný ČST deník označuje za konec cenzury v Československu. 78
Seriál 30 let svobody deník uzavírá v prosinci připomínkou abdikace Gustáva Husáka a
zvolením Václava Havla prezidentem. 79, 80

7. Porovnání mediálních obrazů a uvedení vývojových tendencí

Mediální obraz v roce 1990 je ještě příliš ovlivněn revoluční atmosférou. Ve vydáních
zkoumaného deníku se často vyskytuje motiv zklamání z pomalu nastupujících a
schvalovaných reformních kroků. Tento element je ovšem doprovázen vírou společnosti v
politické osobnosti. Víru a místy až nekritický obdiv upomínající servilní média z let
nesvobodných mohli čtenáři ovšem vyčíst i v redakčních textech. Narozdíl od dalších
zkoumaných ročníků není v roce 1990 připomenuto výročí volby Václava Havla
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prezidentem. Oproti tomu vydání z roku 1990 přináší nejobsáhlejší analýzu mezinárodní
politické situace druhé poloviny 20. století a zasazení československých reálií do širšího
kontextu.
V následujících zkoumaných ročnících tradiční anketa ohlížející se za osudovými okamžiky
a hodnotící aktuální stav české společnosti mezi osobnostmi revoluce byla v roce 1990
zastoupena názory zbitých studentů z Národní třídy na tehdejší situaci. Informování o
vyšetřování událostí na Národní třídě bylo častým tématem zpravodajství deníku.
Ačkoli deník pokaždé ve zkoumaných obdobích nevyužíval ankety, otázky a související
odpovědi mě zaujaly pro samotné znění položených otázek, které může evokovat a ovlivnit
respondentovu odpověď.81 Pro příkladnou demonstraci dále cituji výběr anketních otázek
použitých v Mladé frontě Dnes v roce 1994: „Očekávali jste krátce po 17. listopadu 1989,
že se Československo bude orientovat na tržní ekonomiku se všemi jejími aspekty, anebo
půjde cestou opatrné reformy, která zachová vymoženosti socialismu, jako například plnou
nezaměstnanost, stejné sociální dávky, stejnou lékařskou péči pro všechny? Kdy se podle
vašeho názoru rozhodlo o tom, jakou cestou polistopadové Československo půjde?“ 82
Ročník 1994 se retrospektivě událostí věnuje nejméně. Více než na okolnosti sametové
revoluce se zaměřuje na výročí pádu Berlínské zdi a v den pátého výročí masakru na Národní
třídě se tato připomínka neobjevuje na titulní straně v žádné podobě. I absence předmětných
připomínek na nejexponovanějších místech deníku je ovšem fenoménem utvářející celkový
mediální obraz. První dva zkoumané ročníky nepřipomínají ani úlohu tehdejších
představitelů komunistického režimu. Stále ještě je ovšem citelný respekt a úcta novinářů k
politikům v nejvyšších ústavních funkcích. Pokles oproti roku 1990 je ale eminentní.
Zkoumaná vydání z roku 1999 se na připomenutí události již zaměřují systematicky.
Retrospektivní články a rozbory vycházejí od začátku listopadu 1999. Oproti roku 1994 je
celá titulní strana deníku věnována připomínce 17. listopadu. Znatelný je odstup od politiků
a kriticky zaměřené zpravodajství. Specifikovaný posun připisuji procitnutí z revoluční
euforie, které u novinářů mohly způsobit znatelně vyostřenější předvolební kampaně z let
1996 a 1998. Mezi osobnostmi revoluce jsou připomínány a analyzovány i postavy
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předlistopadové komunistické politické moci. Negativismus z politického vývoje může být
reprezentován i faktem, že k ohlédnutí se za historickými událostmi dostávají prostor
převážně politici vysloužilí a aktivní pouze v marginální úloze. Ve srovnání s ostatními
časovými obdobími častěji dostávají větší prostor k prezentování své nespokojenosti
v názorové rubrice deníku.
S přibývajícím časovým odstupem se přestává uvádět příběh Drahomíry Dražské a Ludvíka
Zifčáka. V roce 2019 je úloha falešné zprávy vzpomenuta pouze karikaturou Petra Uhla,
který ji coby redaktor Východoevropské informační agentury předal zprávu Svobodné
Evropě. Tradiční ankety mezi osobnostmi revoluce a porevolučního dění se v roce 2014 na
stránkách deníku neobjevuje. Velký prostor k úvahám ve zkoumaných vydáních získává
Václav Klaus. Oproti předchozím letům ročník 2019 přináší i významnější popis průběhu
událostí roku 1939, které měly být a byly v roce 1989 připomínány - tedy pohřeb Jana
Opletala a uzavření českých vysokých škol okupačními nacistickou mocí. Je to možná důkaz
toho, že se události roku 1989 stávají pro stále větší část společnosti historií a redakce deníku
k nim tak začíná přistupovat.
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Závěr

Ačkoli od sametová revoluce uběhlo již téměř 31 let, hrála zásadní roli v životě nás všech a
její důsledky jsou jasně čitelné i dnes a stále je dobré si připomínat nejen tuzemské historické
události, jež ovlivnily i současný život. S rozvojem moderních technologií je zřejmý i vývoj
medií, a to jak po vizuální stránce, obsahové i v samotné formě podávání informací, kdy
zřejmě za účelem zvýšení prodejů a držení se trendů moderní doby je i Mladá fronta Dnes
v současnosti používá více prvků z tabloidů – výrazné fotky, barevné poutače – nápisy.
Nicméně stále podává v rámci možností serióznější informace než bulvární média typu
Blesk.
Rozhodl jsem se v práci nepočítat množství článků, neboť se mi uvedené jevilo pro
zkoumání jednotlivých mediálních obrazů jako nadbytečné.

V průběhu práce jsem přehodnotil kvantitativní analýzu na metodu popisu a deskripce.
V některých ročnících bylo příliš mnoho článků věnujících se předmětnému tématu. Proto
jsem se orientoval na vytváření mediálního obrazu a vývoji působení na veřejné mínění.
Každou kapitolu, reprezentující jednotlivé období, jsem začal charakteristikou a popisem
technologické úrovně tisku a vysázení článku. Následně jsem dle událostí, které deník
považoval za důležité, nastínil mediální obraz v daném období. V některých letech, kdy se
tématu sametové revoluce věnoval deník Mladá fronta Dnes méně, jsem pro komplexní
pohled uvedl i odlišná témata, abych představil jaká témata byla upřednostňována.
Domnívám se, že práce má ve svém srovnání kapitol obrazu přínos, ačkoliv původní
představa byla mírně odlišná. Deník se v průběhu času obsahově, designově i co do velikosti
prostoru (nákladu, počtu stran) vyvíjel. Můžeme sledovat, že od dřívějších vydání
k novějším, je postupně zmenšován význam a přínos Václava Havla v kontrastu s Václavem
Klausem. Tradiční obsahem výroční vydání je porovnání ekonomických nákladů a život.
Vyšší úroveň životního prostředí je upozaděna.
Závěrem mám za to, že bakalářská práce podává komplexní, ucelený pohled na vývoj deníku
Mladé fronty Dnes ve vybraných období a že jsem splnil svůj vytyčený cíl v úvodu práce,
tj. představení mediálních obrazů sametové revoluce v jednotlivých výročních ročnících
27

v zájmovém deníku, jejich popis, komparace, identifikace odlišností a tendencí, kterými se
zkoumané médium za posledních 30 let řídilo a v neposlední řadě prezentace vývoje a
procesu utváření postoje k přelomové události českých a československých dějin a jejím
hlavním aktérům.
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Seznam zkratek
ČMKOS – Českomoravská komora odborových svazů
ČSSR – Československá socialistická republika
CMYK – Cyan, magenta, yellow a black (azurová, purpurová, žlutá, černá)
ČST – Československá televize
MF Dnes též MfD – Mladá fronta Dnes
KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS – Komunistická strana Slovenska
NDR – Německá demokratická republika
ODA – Občanská demokratická aliance
ODS – Občanská demokratická strana
OF – Občanské fórum
SSM – Svaz socialistické mládeže
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
ÚV – Ústřední výbor
VPN – Verejnosť proti násiliu
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