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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tím, jak Česká televize pokryla ve své hlavní večerní 

zpravodajské relaci výročí sta let od vzniku Československa. To představovalo významné 

téma celého roku 2018, nejednalo se však o jediné jubileum, které jsme si v daném roce 

připomněli. V roce 2018 uplynulo osmdesát let od podepsání Mnichovské dohody roku 

1938 a sedmdesát let od Vítězného února 1948. Bylo to také padesát let od Pražského jara 

a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V neposlední řade 

jsme pak oslavili také dvacet pět let od vzniku České republiky roku 1993. Všechny tyto 

události představují významné milníky českých i světových dějin dvacátého století. Tato 

práce proto analyzuje, nakolik se Česká televize těmto událostem věnovala. Cílem práce je 

získat pohled na pokrytí tohoto tématu v průběhu roku 2018 a zjistit, kolik prostoru bylo 

v Událostech jednotlivým výročím poskytnuto a jaké povahy byly dané příspěvky. 

 

Abstract 

This master’s thesis focuses on how the Czech Television covered the one hundredth 

anniversary of the founding of Czechoslovakia in its main evening news program. It was 

an important theme of the whole year 2018, it wasn’t the only anniversary we 

commemorated in that year, though. In 2018, eighty years have passed since the signing of 

the Munich Agreement in 1938 and seventy years since the 1948 Czechoslovak coup 

d’état. It’s also been fifty years since the Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of 

Czechoslovakia in 1968. Last but not least, we celebrated twenty-five years since the 

founding of the Czech Republic in 1993. All these events are significant milestones in 

Czech and world history of the twentieth century. Therefore, the thesis analyzes to what 

extent Czech Television dealt with these events. The aim of the thesis is to get an insight 

into the coverage of this topic throughout the year 2018 and to find out how much space 

was provided for each anniversary and what the nature of the posts was. 
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Úvod 

Rok 2018 představoval pro Českou republiku rok hned několika významných výročí. 

Celkem si český národ připomněl pět přelomových let, jejichž události se zapsaly do jeho 

historie a staly se milníky jeho dalšího vývoje. Nejvýznamnějším z těchto výročí bylo 

uplynutí sta let od vyhlášení samostatného československého státu, které si od roku 1918 

připomínáme vždy 28. října. Roky s osmičkou na konci se ve dvacátém století posléze 

staly pro české území osudnými. Období první republiky charakteristické budováním 

nového státu bylo zakončeno na podzim roku 1938, kdy podpisem Mnichovské dohody 

musela mladá země postoupit pohraniční území s převážně německojazyčnou populací 

mocensky sílícímu nacistickému Německu. Kromě osmdesáti let od jednoho 

z nejvýznačnějších příkladů politiky appeasementu třicátých let dvacátého století, který 

ovlivnil chod dějin, jsme si roku 2018 připomněli ještě jedno kulaté výročí zvratu české 

historie, a sice to, jež se datuje o desetiletí později. Komunistický státní převrat v únoru 

roku 1948 přeměnil na další čtyři desetiletí československý stát a navždy změnil 

budoucnost našeho národa. S ním jsou následně spjaty i události roku 1968, ať už období 

Pražského jara nebo zakončení této doby rozvolňování komunistického režimu vpádem 

armády pěti států Varšavské smlouvy na území Československa v noci z dvacátého na 

jednadvacátého srpna. Nejmladším a jediným „neosmičkovým“ výročím roku 2018 je pak 

čtvrt století od vzniku České republiky. 

Autorka zvolila pro diplomovou práci toto téma, protože rok 2018 se stal pro Českou 

republiku obdobím oslav i připomínky celé řady klíčových událostí české historie. Právě 

proto, že se jedná o významná výročí událostí podstatného významu, jejich připomínka 

a celá řada s nimi souvisejících uskutečněných akcí neunikly ani české mediální scéně. 

První část tvoří teoretický rámec práce. V první kapitole se věnuje definování 

základních mediálních pojmů klíčových pro vytváření zpravodajského obsahu, mezi něž 

patří sociální a mediální konstrukce reality, agenda-setting, gatekeeping, zpravodajské 

hodnoty, priming a framing. 

Druhá kapitola představuje Českou televizi a její hlavní večerní zpravodajskou relaci 

Události. Kromě historie České televize přibližuje také její postavení v rámci českého 

mediálního systému a její charakteristiku jakožto veřejnoprávního vysílatele ze zákona, 

kterážto vlastnost tohoto vysílatele určuje jeho přístup k práci s informacemi i způsob 

jejich podávání. 



 

 

3 

Třetí kapitola uvádí historické pozadí jednotlivých významných let. Věnuje se každému 

z výročí, u nichž nastiňuje jejich historický kontext a popisuje hlavní události, které jsme si 

roku 2018 připomínali. Tato kapitola se nejpodrobněji zabývá nejvýznačnějším z výročí, 

tedy sto lety od vzniku Československa, a posléze chronologicky pokračuje 

představováním základních událostí jednotlivých výročních let dvacátého století. 

Druhá část práce je částí praktickou. Uvádí zvolenou metodologii, popisuje uspořádání 

výzkumu a na základě teoretické části této práce představuje sedmnáct stanovených 

hypotéz v rámci pěti výzkumných okruhů. V následující kapitole poté prezentuje výsledky 

z provedeného kvantitativního výzkumu. 

Cílem práce je analyzovat všechna výročí výše uvedených událostí dvacátého století 

v hlavní večerní zpravodajské relaci České televize, a sice v pořadu Události. Diplomová 

práce měla původně zahrnovat kvantitativní i kvalitativní obsahovou analýzu, vzhledem 

k objemu zpravodajských příspěvků se však autorka rozhodla zaměřit pouze na analýzu 

kvantitativní. Analýza příspěvků Událostí souvisejících s výročími z průběhu celého roku 

2018 umožní ucelený pohled na to, jak Česká televize jakožto vysílatel veřejné služby ze 

zákona pokryla ve svém hlavním zpravodajském pořadu téma výročí republiky. Analýza se 

bude soustředit především na četnost informování o jednotlivých událostech a charakter 

základních složek obsahu zpravodajských příspěvků. Cílem výzkumu je zjistit, jakým 

způsobem se Česká televize postavila k informování o jednotlivých významným výročích, 

kolik vysílacího času jim věnovala, jak zpravodajské reportáže s touto tématikou vypadaly 

a co všechno tvořilo jejich obsah. 
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1 Teoretická část 

Teoretická část práce je zaměřena na uchopení procesu tvorby zpravodajství, jehož 

pochopení je pro výzkum mediálních obsahů klíčový. Dále se věnuje představení České 

televize a historických událostí, jejichž výročí jsme si roku 2018 připomínali. Tato část 

práce je proto rozdělena do tří kapitol. 

V první kapitole se práce věnuje základním pojmům z oblasti mediálních studií, které 

jsou při tvorbě mediálních obsahů, zejména pak těch zpravodajských, důležité. Jako první 

popisuje hlavní myšlenky konstrukce sociální a z ní vyplývající mediální reality, na které 

poté navazuje popis hlavních faktorů při tvorbě zpráv médii a jejich vlivu na dané sdělení. 

Druhá kapitola seznamuje s Českou televizí, jejíž hlavní zpravodajský pořad byl 

podroben zkoumání. Tato část práce představuje základní přehled počátků vysílání na 

našem území až po vznik veřejnoprávní České televize, jejíž specifické postavení v rámci 

českého mediálního prostoru je zde přiblíženo. V neposlední řadě je zde představena 

hlavní večerní zpravodajská relace České televize, Události. 

Třetí kapitola se věnuje nejvýznamnějším událostem let 1918, 1938, 1948, 1968 a 1993, 

které roku 2018 oslavily každý své významné výročí. Právě ta byla podrobena výzkumu ve 

večerní zpravodajské relaci České televize, tato část proto podrobně představuje vybrané 

významné události, které zapsaly tyto roky do české i světové historie, a uvádí je do 

stručného historického kontextu. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Přestože bývá v souvislosti se zpravodajstvím nejčastěji spojována informačního 

funkce, jeho role ve společnosti jde ve skutečnosti mnohem hlouběji. Obsah 

zpravodajských médií v sobě nese hodnoty dané společnosti a je reprezentací toho, co lidé 

považují za důležité.1 Jak píše Tomáš Trampota ve své publikaci Zpravodajství, 

„zpravování o významných, zajímavých, překvapivých, úspěšných, tragických či jinak 

atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského života.“2 Zprávy, 

s nimiž se denně setkáváme, jsou přitom výsledkem mechanizovaného procesu, v němž 

jsou určité události vybrány a zpracovány médii, aby byly posléze předloženy veřejnosti. 

Tento proces se skládá z několika částí, kde každá má svůj vlastní významný podíl na 

 
1 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 110 
2 Tamtéž, s. 109 
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podobě závěrečného sdělení a účinku, které jeho publikováním působí na veřejnost 

a veřejnou diskusi. 

Princip tvorby zpráv představuje pro výzkum zpravodajských obsahů významnou 

část, následující kapitoly se proto zaměřují na představení základních pojmů z procesu 

vytváření zpravodajských obsahů a na jejich vliv na daná mediální sdělení.  

 

1.1.1 Sociální a mediální konstrukce reality 

Média dnes představují neodmyslitelnou součást společnosti. Jejich všudypřítomnost 

v každodenním životě jedinců je úzce svázala s chápáním světa kolem nás a s tím, co 

považujeme za objektivní realitu. Podílejí se na formování názorů, postojů a hodnot a hrají 

významnou roli v tom, jak jedinci vidí a interpretují svět kolem sebe. Činí tak tvorbou 

mediálních obrazů reality, které nám následně předkládají. Tvorbou těchto obrazů se ale 

sama podílí na tom, co považujeme za objektivní realitu, čímž se zároveň dostávají do 

pozice, v níž lze o médiích přemýšlet jako o nástroji konstruujícím realitu.3 Nelze proto 

uvažovat pouze o sociální konstrukci reality, ale také o konstrukci reality mediální. 

Sociologové Lukáš Urban, Josef Dubský a Karol Murdza ve své knize Masová 

komunikace a veřejné mínění vysvětlují realitu jako všechno to, s čím se jedinci setkávají 

v každodenním životě. Pokud je něco označeno za reálné, míní se tím to, že to skutečně 

existuje, a to, že se o této existenci lze přesvědčit vlastními smysly. Jako „nejreálnější 

realitu“ pak podle autorů vnímáme to, s čím se v každodenním životě setkáváme „tady 

a teď“.4 Tyto skutečně existující věci jsou jedinci určitým způsobem vnímány 

a interpretovány, dochází tedy k průniku „objektivních daností se subjektivními definicemi 

a interpretacemi“.5 To znamená, že vedle objektivní povahy věcí vstupuje do procesu 

konstrukce reality i to, jak jsou si jedinci schopni tyto věci vyložit. Touto problematikou se 

zabývá tzv. Thomasův teorém, podle nějž je důležité právě to, jak lidé definují a rozumějí 

světu kolem sebe, protože jejich jednání neovlivňuje skutečná a objektivní povaha světa, 

ale to, jak si jej vykládají.6 

Sociologové Peter Berger a Thomas Luckmann formulovali myšlenku sociální 

konstrukce reality ve stejnojmenné knize, v níž definovali realitu jako vlastnost jevů, 

 
3 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3563-4, s. 167 
4 Tamtéž 
5 Tamtéž 
6 Tamtéž, s. 167, 168 
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jejichž existence není nijak podmíněna naší vůlí. Do této rovnice vnesli pojem vědění, 

které představuje naši jistotu ve skutečnost těchto jevů a přisuzování jim určitých 

vlastností. Svět, který obýváme, pro nás tedy představuje skutečnost s určitými 

vlastnostmi.7 Původ tohoto světa je ovšem zakotven v našich myšlenkách a našem jednání, 

skrze které je neustále udržován.8 Podle teorie sociální konstrukce reality bereme za 

objektivní realitu sociální svět, který sami vytváříme a zapomínáme, že je naším vlastním 

konstruktem.9 Realita každodenního života se v něm pak jeví jako přirozená a samozřejmá, 

čímž se stává základem našeho přirozeného vnímání světa.10 

K našemu definování světa kolem nás přitom nedochází uniformně ani izolovaně. Je 

nutné zohlednit fakt, že oba pojmy „realita“ a „vědění“ jsou sociálně relativní, neboť 

realita jednoho jedince se nemusí shodovat s realitou druhého a vědění jednoho vždy 

nemusí být stejné jako vědění druhého. Naše realita a vědění vždy vyplývají ze sociálního 

kontextu.11 To, jak svět vnímáme a jak mu rozumíme, zároveň nezávisí pouze na nás 

samotných. Svět nelze chápat jako vakuum, v němž jedinec existuje izolovaně a ve kterém 

na něj nepůsobí žádné vnější vlivy, právě naopak. Sociální interakce, události, situace, jimž 

čelíme, a věci, s nimiž se denně setkáváme, to vše představuje určitý faktor na to, jak svět 

kolem sebe definujeme.12 Pokud tedy hovoříme o médiích jako o významných 

a všudypřítomných aktérech v životě jednotlivců i celých společností, není možné 

neuvažovat o nich jako o jednom z těchto faktorů, zejména jedná-li se o masová média, 

které mají možnost působit na obrovský počet jedinců. Na jejich vztah k realitě lze ale 

pohlédnout více způsoby. 

Německý sociolog Winfried Schulz představil dvě základní pojetí o vztahu masových 

médií a reality, a sice ptolemaiovské a koperníkovské. Ptolemaiovské pojetí vidí média 

jako zrcadlo skutečnosti. Tato logika je postavena na tom, že masová média vstupují do 

společnosti jako pasivní cizí prvek disponující potenciálem ovlivňovat a manipulovat její 

jedince i společnost jako celek. Úkolem masových médií ve společnosti je zde zrcadlení 

reality, a to co nepřesnějším způsobem. Přesto však mnohdy dochází ke zkreslení obrazu 

 
7 BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1, s. 9 
8 Tamtéž, s. 25 
9 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 278 
10 BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1, s. 26 
11 Tamtéž, s. 10 
12 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3563-4, s. 168 
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reality, což následně ovlivňuje naše jednání a vytváří pokřivenou mediální realitu.13 

Koperníkovské pojetí vidí masová média jako součást společnosti. V této logice jsou 

masová média chápána „jako aktivní prvek v sociálním procesu, z něhož teprve představa 

skutečnosti vychází“.14 Média zpracovávají vybrané události sociálního světa, které poté 

předkládají společnosti. Hrají tak svou roli přímo v procesu kolektivního vytváření reality 

a zpřístupňují ji společnosti, pro níž se to stává základem pro sociální jednání.15 

Problémem zobrazování skutečnosti skrze masová média je nemožnost dosáhnout shody 

mediálních obrazů s realitou. Na tomto základu je postavena konstrukcionistická teorie 

Stuarta Halla, která tuto skutečnost označila za danou vlastnost médií. Zpracovávání 

a interpretování reality ale nebere jako destrukci reality, nýbrž jako „konstrukci reality 

v masových médiích, která je nevyhnutelná a je výsledkem užívání systémů reprezentace“.16 

Reprezentace reality je definována jako způsob, jímž lze uchopit skutečnost, a to za 

pomoci znakového systému.17 Jazyk má v tomto procesu významnou roli, neboť se stává 

zprostředkovatelem reality. Zvýznamnění jazyka jako nástroje, skrze nějž lze dojít 

k porozumění, zároveň zpochybňuje představu o možnosti bezprostředního vnímání 

skutečnosti.18 Podle Hallovy konstrukcionistické teorie není nezprostředkovaný přístup 

k realitě možný. Realita, s níž se setkáváme, je vždy realitou organizovanou znakovými 

systémy, s jejichž pomocí lidé až poté vkládají do věcí významy. Ty tudíž nejsou součástí 

skutečnosti, ale jsou utvářeny až v procesu čtení.19 Nejsou to média, kdo určuje 

a koordinuje realitu s mediálními obsahy, k tomu dochází na straně mediálních 

konzumentů, za jejichž účasti ke vzniku reality dochází. Ze sociálního hlediska tedy není 

realita uchopitelná do chvíle, kdy je interpretována. Z tohoto pohledu nemůže mediálním 

obsahům předcházet, ale ani se v nich zrcadlit, je konstruována přímo v mediálních 

obsazích.20 

Přestože konstrukcionistická teorie zasazuje utváření významu sdělení do procesu čtení, 

nelze na média pohlížet jako na pouhé „tlumočníky“. S touto myšlenkou je srovnatelná 

 
13 SCHULZ, Winfried. Masová média a realita: ‚Prolemaiovské‘ a ‚koperníkovské‘ pojetí. In: JIRÁK, Jan, 

ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 24-40. ISBN 80-246-0182-6, 

s. 29, 30 
14 Tamtéž, s. 31 
15 Tamtéž 
16 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 212, 213 
17 Tamtéž, s. 211 
18 Tamtéž, s. 278 
19 Tamtéž, s. 213 
20 Tamtéž, s. 106, 107 
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další z Hallových teorií, a sice teorie intencionální.21 Mediální sdělení v sobě mají 

zabudovaný tzv. preferovaný význam, který byl do nich vložen s ohledem na potenciálního 

příjemce, kterého má nasměrovat k určité žádoucí interpretaci sdělení.22 

Významného činitele podílejícího se na konstruování reality představuje zpravodajský 

diskurz. Tvorba zpravodajských obsahů podléhá určitým konvencím vyplývajícím ze 

zvyklostí a očekávání, které vedou k užívaným technikám a finální podobě mediovaného 

sdělení. Selekce událostí i jejich následné zpracování probíhá na základě určitých 

ritualizovaných postupů,23 které vyplývají z organizačních příčin mediální konstrukce 

reality, známých jako mediální rutiny. Pod tento pojem, za kterým stojí David Reese 

a Pamela Shoemakerová,24 patří například koncept nastolování agendy, gatekeepingu či 

zpravodajských hodnot. 

 

1.1.2 Agenda-setting 

Média pracují denně s obrovským množstvím informací z oblasti nejrůznějších témat, 

z nichž se jen některé dostanou až k jejich čtenářům, divákům či posluchačům.25 Koncept 

agenda-setting neboli nastolování témat je postaven na tom, že média určitá témata zařadí 

do svého obsahu, ale jiná naopak odmítnou. Tímto vybíráním událostí přitom směrují 

pozornost svých příjemců k určitým tématům26 a vzbuzují u nich pocit, že vybraná témata 

jsou v daném období nejdůležitější. Kromě samotného zařazení určitých informací do 

svých obsahů zvyšují pocit o míře důležitosti témat jejich seřazením či opakováním, které 

je pro recipienty důkazem o jejich nejvyšší závažnosti.27 Média mají navíc tendenci 

seskupovat více událostí pod jedno konkrétní téma, o kterém posléze informují 

v dlouhodobějším měřítku. Pro veřejnost se stávají témata objevující se v médiích určitou 

nápovědou o tom, co zařadit do vlastní agendy a jakou důležitost jednotlivým tématům 

 
21REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 213 
22 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3, 

s. 239 
23 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Mediální konstrukce reality – Reprezentace druhých. In: FORET, Martin, 

LAPČÍK, Marek, ORSÁG, Petr a kol. Média dnes: Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 145-160. ISBN 978-80-244-2023-3, s. 152 
24 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 107 
25 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 113 
26 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-

85947-67-6, s. 240 
27 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 26, 27 
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přiřadit. Agenda zpravodajských médií, které se na tomto procesu podílejí 

nejintenzivněji28, se tak stává agendou veřejnosti.29 

Ústřední myšlenka nastolování agendy pochází z díla Public Opinions Waltera 

Lipmanna, a sice že „o téměř všech zájmech ve veřejné agendě platí, že se občané zabývají 

zprostředkovanou skutečností, realitou poskládanou ze zpráv novinářů“.30 Prvním 

rozsáhlým výzkumem nastolování agendy byla studie Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa, kteří v roce 1968 zkoumali v rámci probíhající prezidentské kampaně souvislost 

mezi obsahem tisku a tím, co lidé vnímali za důležité. Z výzkumu vyšlo najevo, že míra 

pozornosti věnovaná jednotlivým tématům v tisku odpovídala míře důležitosti přisuzované 

jednotlivým tématům čtenáři.31 McCombs definoval schopnost médií nastolovat témata 

jako „schopnost ovlivňovat významnost („salience“) témat ve veřejné agendě“. Nemusí jít 

přitom nutně o záměr, média musí neustále vybírat mezi nepřeberným množstvím 

informací, z nichž potřebují několik témat do svého zpravodajství vybrat, nastolování 

témat tak může být zcela bezděčným vedlejším vlivem.32 

Zpravodajské obsahy tedy neovlivňují své konzumenty pouze krátkodobě a v daném 

okamžiku, ale mají schopnost i dlouhodobých účinků, mezi které se řadí i agenda-setting. 

Přestože média nemohou zcela úspěšně určovat, co si mají lidé myslet, mají velký vliv na 

to, o jakých tématech budou přemýšlet.33 Při ovlivňování veřejného mínění je tak vždy 

prvním krokem umístit dané téma do médií a zviditelnit jej, čímž si získá pozornost 

veřejnosti.34 Schopnost nastolovat agendu ovšem není pro všechna média a u všech 

recipientů stejná. Roli zde hraje mnoho faktorů, které mohou účinek médií posílit, ale také 

oslabit. Patří k nim například vnímání důvěryhodnosti daného média, šíře jeho publika, 

aktuální společenská situace nebo míra zkušenosti recipientů s daným tématem.35 

 

 
28 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 113 
29 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 26, 27 
30 Tamtéž, s. 25 
31 DEFLEUR, Melvin, BALL-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 

1996. ISBN 80-7184-099-8, s. 273 
32 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 26, 27 
33 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 112, 113 
34 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 26 
35 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 

s. 199 
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1.1.3 Gatekeeping 

S nastolováním agendy úzce souvisí pojem gatekeeping. Koncept gatekeepingu se 

vztahuje přímo k osobě zpravodaje, redaktora či editora, kteří jsou těmi, kdo rozhodují, 

jaká sdělení budou dále zpracovávána, tedy která projdou pomyslnou „branou“. Taková 

osoba je označována jako gatekeeper neboli „vrátný“. Nejedná se přitom pouze o jedinou 

osobu v rámci každého mediálního sdělení, informace prochází od výběru až po svou 

distribuci celým řetězcem gatekeeperů a celý proces výběru a vyřazování zpráv je 

uplatňován znovu a znovu. Rozhodovací procesy pracovníků v médiích proto představují 

velmi významného činitele tvorby zpravodajských obsahů.36 

Jako první použil myšlenku gatekeepingu sociální psycholog Kurt Lewin, který na 

konci čtyřicátých let prováděl výzkum rozhodovacích procesů v rámci rodinných nákupů 

potravin, ve kterých si povšiml toku informací skrze „brány“, kde pod určitými vlivy 

probíhá rozhodování.37 Jeho myšlenky se na počátku padesátých let ujal sociolog David M. 

White, který ji použil při zkoumání výběru informací do zpravodajství. Zájem jeho 

výzkumu pramenil ze skutečnosti, že novináři musí neustále pracovat s obrovským 

množstvím informací, z nichž do zpravodajství mohou vybrat jen některé. Jeho otázkou 

bylo, co všechno se podílí na procesu, během nějž je učiněno rozhodnutí zprávu přijmout 

či naopak odmítnout, navrhl proto koncept pomyslné „brány“ a „vrátného“. Poté, co po 

dobu jednoho týdne analyzoval zamítnuté zprávy editora a jím uvedených odůvodnění, 

definoval White dva hlavní důvody odmítnutí zprávy, a sice obsahové a organizační. 

Obsahové důvody souviseli s označením informací za málo zajímavé, organizační se pak 

týkaly nedostatku prostoru. Dále však existovala celá řada jiných příčin a White došel 

k závěrům, že rozhodovací procesy jsou do značné míry subjektivní a souvisí 

„s hodnotovým úsudkem založeným na zkušenostech, postojích a očekáváních 

gatekeepera“.38 

Whiteův výzkum nepředstavoval rozsáhlou studii, ale přenesl pozornost k vlivu 

rozhodování a motivace zpravodajských pracovníků na produkci zpráv.39 Vybíráním 

informací, které se posléze dostanou do zpravodajství, se významně podílejí na „formování 

 
36 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 38, 39 
37 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-200-9, 

s. 241 
38 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 38, 39 
39 Tamtéž 
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společenských a světonázorových postojů recipientů“.40 Přestože subjektivitu nelze 

z tohoto procesu zcela vyloučit, existuje celá řada vlivů, pod jejichž náporem musí 

gatekeeper pracovat. Rozlišujeme vlivy organizační, které se týkají byrokratických 

postupů, a vlivy ideologické, které odkazují k hodnotám a kulturním tlakům dané 

společnosti, v níž médium funguje.41 Klíčovým faktorem gatekeepingu je ale také potřeba 

naplnit zpravodajský obsah. Čas a nedostatečný prostor jsou velmi zásadními kritérii, které 

jsou v rámci rozhodovacích procesů zohledňovány.42 

Komplexní pojetí gatekeepingu představila Pamela Shoemakerová, která zahrnula do 

tohoto procesu každého komunikátora jakéhokoliv komunikačního aktu, neboť ten s sebou 

nese neustálé vybírání toho, co bude a nebude sděleno. Za gatekeepingem proto nevidí 

pouze výběr zpráv samotný, ale každé jednotlivé transformování události ve zprávu, při 

němž si gatekeeper určitých detailů všímá, ale jiné přehlíží.43 

 

1.1.4 Zpravodajské hodnoty 

O zařazení události do zpravodajství rozhodují i určitá zažitá a opakující se kritéria 

známá jako new values neboli zpravodajské hodnoty. Jedná se o faktory, které rozhodují 

v daném kulturním, sociálním a časovém období o tom, zda bude zpráva umístěna do 

zpravodajství. Kromě ovlivnění výběru zpráv pak mají vliv i na způsob jejich zpracování. 

Koncept zpravodajských hodnot vychází z toho, že zpravodajství je ustálené 

a předvídatelné povahy, což znamená, že proces výběru a zpracování zpráv musí probíhat 

podle určitých opakujících se kritérií, jejichž splněním zpráva překračuje práh pozornosti.44 

Pojem news values poprvé použil roku 1922 Walter Lippman ve své knize Public 

Opinion, když zkoumal proces selekce zpráv novináři. Hodnota zprávy přitom 

představovala „intuitivní domněnky žurnalistů o tom, co dané publikum zajímá, co vzbudí 

jeho pozornost“.45 Lippmann spojoval zpravodajské hodnoty s pěti kritérii, a sice 

s jednoznačností události, překvapením, prostorovou blízkostí, osobním zaujetím 
 

40 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 

s. 115 
41 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-200-9, 

s. 241 
42 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 

s. 116, 117 
43 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 41 
44 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4, s. 77 
45 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 

s. 119 
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a konfliktem.46 

Zpravodajskými hodnotami se později zabývali Johan Galtung a Mari Rugeová, kteří 

prováděli výzkum zahraničního zpravodajství v norském tisku. Autoři pracovali 

s hypotézou, že „událost se tím spíš stane zprávou, čím více vyhovuje jistým organizačním 

a také některým kulturním či „ideologickým“ kritériím“.47 Jejich studie vedla ke vzniku 

komplexnější a konkrétnější představy o podobě a roly zpravodajských hodnot. Autoři 

definovali celkem dvanáct faktorů zpráv, a sice:48 

1) Frequency (Frekvence) – Každá událost má určité časové rozpětí, přičemž 

nárazové události jsou v ohledu zpravodajských hodnot poutavější než události 

probíhající po delší dobu. 

2) Treshold (Práh pozornosti) – Událost musí disponovat určitou intenzitou, aby 

překročila práh pozornosti. 

3) Unambiguity (Jednoznačnost) – Jednoznačné zprávy mají větší šanci dostat se 

do zpravodajství než zprávy, které nejsou zcela jasné. 

4) Composition (Kompozice) – Vliv má i složení zpravodajského obsahu, které se 

snaží udržet si diverzitu témat a událostí. 

5) Consonance (Souznění) – Zpráva nabývá na významu, když naplňuje přání 

a představy publika. 

6) Unexpectedness (Neočekávanost/překvapení) – K výběru zprávy přispívá její 

neočekávanost. 

7) Continuity (Kontinuita) – Zprávy v rámci tématu, o němž již média referovala, 

mají větší šanci být vybrány. 

8) Meaningfulness (Smysluplnost/variace) – Týká se kulturní blízkosti a relevance 

dané zprávy. 

9) Personification (Personifikace) – Událost je atraktivnější, pokud je vztažena na 

nějakou konkrétní osobu/osoby, které mohou být personifikovány. 

10) Reference to elite nations (Vztah k elitním národům) – Zprávy týkající se 

elitních zemí mají větší pravděpodobnost, že se dostanou do médií. 

11) Reference to elite persons (Vztah k elitním osobám) – Stejně tak se do médií 

 
46 Tamtéž 
47 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-200-9, 

s. 242 
48 GALTUNG, Johan, RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965; 2(1), 64-

90. ISSN ISSN 0022-3433. DOI: 10.1177/002234336500200104 
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dostane spíše zpráva informující o nějaké přední, elitní osobnosti než taková, 

která pojednává o zcela neznámé osobě. 

12) Reference to something negative (Negativita) – Negativita představuje ve 

zpravodajství významný faktor přitahující pozornost publika. 

Vliv těchto zpravodajských hodnot na selekci jednotlivých zpráv rozdělili autoři do 

dvou hypotéz. Hypotézu, že čím více těchto kritérií události splňují, tím větší je šance 

jejich selekce do zpravodajství, definovali jako aditivní, zatímco hypotéza 

komplementarity pracuje s názorem, že čím více zpravodajských hodnot zpráva postrádá, 

tím silněji zastoupené musejí být hodnoty přítomné.49 

 

1.1.5 Framing a priming 

S nastolováním agendy souvisí ještě další dva významné pojmy, a to framing a priming. 

Framing, který lze přeložit jako rámcování, je koncept vypůjčený mediálními studii ze 

sociálních věd, kde jsou rámce spojovány s organizací našich poznatků, čímž nám mají 

napomáhat s interpretací okolního světa.50 Jedná se o zdůraznění určitých aspektů sdělení, 

zatímco jiné se potlačí do pozadí, či zcela vynechají. Sledovat můžeme epizodické 

rámcování, které používá konkrétní příklady, a rámcování tematické, v němž jsou události 

uváděny do širšího kontextu. Zarámování události má významný vliv na to, jak budou 

příjemci dané sdělení vnímat. Většina aktérů událostí se přitom snaží o takové zarámování 

informací, které se shoduje s jejich potřebami.51 

Priming neboli vypíchnutí lze označit za přímý důsledek nastolování agendy. Ta sice 

ovlivňuje vnímání důležitosti témat u veřejnosti, v návaznosti na to ale probíhá další 

proces, a sice proces primingu, který vede ke změnám postojů příjemců k obrazu 

zobrazovanému médii. Může se jednat například o zdůraznění či zamlčení určitých 

informací o hlavním aktérovi zprávy či konkrétních podrobností události, které udávají 

směr tomu, jak je bude veřejnost vnímat.52 

 

 
49 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X, 

s. 122 
50 TABERY, Paulína. První a druhý stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) 

a vypíchnutí (priming). In: ŠKODOVÁ, Markéta, ČERVENKA, Jan a kol. Agenda-setting: Teoretické 

přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, s. 28-39. ISBN 978-7330-151-4, s. 30 
51 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8, s. 122, 123 
52 Tamtéž, s. 123, 124 
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1.2 Česká televize 

Česká televize je nezávislým veřejnoprávním provozovatelem televizního vysílání. 

Zřizuje ji zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,53 na jehož základě je jejím posláním 

poskytovat službu veřejnosti „tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího 

multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem 

naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 

mediální pluralitu, přičemž mezi její hlavní úkoly patří vytváření a šíření programů 

a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na 

svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, 

národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady 

odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 

směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost 

pluralitní společnosti.“54 

Česká televize se řídí Kodexem České televize, který byl 2. července 2003 schválen 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.55 Jeho znění vychází ze zákonem 

dané úlohy České televize ve společnosti56 a stanovuje televizi a jejím pracovníkům 

zásady, jimiž je veřejná služba naplňována.57 

Zákon o České televizi stanovuje i orgán, skrze nějž veřejnost uplatňuje své právo na 

kontrolu činnosti České televize, a sice Radu České televize. Rada ČT je složena z patnácti 

členů volených a odvolávaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Její 

skladba vždy zohledňuje to, aby v ní byly zastoupeny významné politické, kulturní, 

sociální a regionální názorové proudy. Funkční období členů je šest let, přičemž je volena 

vždy jedna třetina Rady ČT, třetina členů je tedy obměňována každé dva roky. Vzhledem 

k povaze České televize je vymezeno, kdo nesmí být členem Rady ČT. Tato pozice je 

neslučitelná „s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, 

 
53 Zákon č. 483/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991, o České televizi. Dostupné z World Wide Web: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2021-04-

07-14:26:36&_ga=2.163609855.1577273413.1617784617-910403461.1597151356 
54 Svobodný přístup k informacím. Česká televize. [online]. 2017. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide 

Web: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/?id=8321&strana-

20=1&category=20 
55 Preambule a výklad pojmů. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/ 
56 Svobodný přístup k informacím. Česká televize. [online]. 2017. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide 

Web: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/?id=8321&strana-

20=1&category=20 
57 Preambule a výklad pojmů. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/ 
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státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní 

banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové 

kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise 

České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.“58 Její členové zároveň 

nesmějí působit „v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských 

organizacích a sdruženích, občanských iniciativách apod., ani nesmí jejich jménem 

vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při 

výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti 

hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být 

v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost 

a objektivitu rozhodování.“59 Do kompetencí Rady ČT patří například schvalování 

rozpočtu České televize, dohlížení na to, zda jsou naplňovány zásady Kodexu ČT a úkoly 

veřejné služby v oblasti televizního vysílání, či dohlížení na činnost generálního ředitele, 

jehož jmenování a odvolávání má Rada ČT na starost.60 Současným generálním ředitelem 

České televize je od roku 2011 Ing. Petr Dvořák, MBA.61 

 

1.2.1 Zahájení televizního vysílání v České republice a vznik ČT 

Česká televize byla zřízena 1. ledna 1992, kdy navázala na vysílání svého předchůdce 

(a současníka), a sice Československé televize.62 Experimenty s přenosem obrazu zde byly 

již v první polovině století, na konci třicátých let je ale pozdržela válka a k návratu k nim 

došlo až roku 1947. Na vývoji ve Vojenském technickém ústavu v Tanvaldě se spolu 

s tamními vědci podílel Československý rozhlas. Tam také proběhla 23. března 1948 první 

demonstrace televizního vysílání. Po menší ukázce následovalo představení televizního 

vysílání široké veřejnosti, které se uskutečnilo 15. května 1948 v Praze při příležitosti 

Mezinárodní výstavy rozhlasu (MEVRO), kde se dočkalo obrovského ohlasu. Další pokusy 

v podobě přímých přenosů Všesokolského sletu v Praze na Strahově proběhly během 

 
58 Co je Rada ČT. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/co-je-rada-ct/ 
59 Tamtéž 
60 Tamtéž 
61 Ing. Petr Dvořák, MBA. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-dvorak/ 
62 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
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července 1948. K zahájení prvních kroků pro spuštění pravidelného televizního vysílání 

poté došlo až roku 1951, kdy Československý rozhlas sestavil skupinu odborníků, jíž bylo 

svěřeno vytvoření televizního studia v budově Měšťanské besedy v Praze. Od 

následujícího roku tak byla zahájena výroba televizních přijímačů pro domácnosti63 

a vyvíjení televizního přijímače, který byl posléze umístěn na pražskou Petřínskou 

rozhlednu.64 

Slavnostní zahájení pravidelného zkušebního vysílání Československé televize proběhlo 

1. května 1953 ze Studia Praha.65 Kromě léta, kdy se vysílalo pouze dva dny v týdnu,66 

mohli diváci od první květnové osmé hodiny večer sledovat tři dny v týdnu sportovní či 

koncertní záběry, recitace nebo projevy. V listopadu 1953 bylo vysílání posíleno o další 

den, sledovat jej tak bylo možné ve dnech úterý, čtvrtek, pátek a neděle. Po úspěšné 

zkušební době bylo vysílání 25. února 1954 označeno za pravidelné a počínaje 

následujícím rokem byly pro majitele televizorů zavedeny koncesionářské poplatky.67 

V roce 1955 se počet vysílacích dní v týdnu rozšířil na šest a od 29. prosince 1958 se 

vysílalo po celý týden.68 Narůstat začalo i množství studií, na konci roku 1955 se 

k pražskému studiu přidalo Studio Ostrava, o necelý rok později Studio Bratislava a na 

počátku šedesátých let se jejich seznam rozrostl o další dvě, a sice Studio Brno (1961) 

a Studio Košice (1962).69 Mezitím 1. října 1959 převzala televizní vysílání 

Československého rozhlasu nově vzniklá samostatná organizace Československá 

televize.70 

Československá televize se nadále po technické i výrobní stránce rozrůstala. Během 

roku 1970 bylo uvedeno do provozu nové televizní středisko na Kavčích horách v Praze 

a v Mlynské dolině v Bratislavě.71 14. února 1970 mohli diváci poprvé vidět televizní 

 
63 Jak rozhlas spustil televizi. Český rozhlas: Příběh rozhlasu. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World 

Wide Web: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/technika/2752045 
64 Prehistorie. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
65 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
66 Prehistorie. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
67 Jak rozhlas spustil televizi. Český rozhlas: Příběh rozhlasu. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World 

Wide Web: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/technika/2752045 
68 Prehistorie. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
69 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
70 Tamtéž 
71 Prehistorie. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
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obrazovky v barevné podobě, a to při přímém přenosu z Mistrovství světa v lyžování ve 

slovenských Vysokých Tatrách.72 10. května 1970 byl spuštěn druhý program, na němž 

bylo barevné vysílání zahájeno 9. května 1973. První program se k němu přidal přesně 

o dva roky později.73 

Televizní vysílání bylo spuštěno jen několik málo let po komunistickém státním 

převratu v Československu, nelze tak u něj mluvit o jakékoliv demokratické tradici. Nový 

sdělovací prostředek byl pevně pod dohledem Komunistické strany Československa, přesto 

se mu podařilo hrát v bouřlivé historii dvacátého století významnou roli ve stmelování 

československé společnosti v jejích nejtemnějších dobách, v informování ve chvílích 

nevětších krizí i v boji proti sovětským okupantům. V období Pražského jara se otevřela 

Československé televizi poprvé skutečná možnost předvést svůj potenciál 

v demokratizujícím procesu. Až do srpna 1968 tak přinášelo zpravodajství informace 

o dění v politické scéně i ve společnosti. Po invazi v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy se 

postavila okupantům, sloužila jako jeden z hlavních informátorů o dramatických 

událostech a díky improvizovaným pracovištím udržovala vysílání v chodu i poté, co byla 

její televizní studia obsazena sovětskými vojáky. Následně však byla spolu s celou 

společností podrobena normalizačním procesům.74 Pod přísnou komunistickou diktaturou 

setrvala až do roku 1989, kdy se pracovníci Československé televize v jednom 

z nejvýznamnějších období v historii Československého státu postavili proti brutálním 

zásahům pořádkových sil a v listopadových dnech roku 1989 následně sehráli s televizním 

vysíláním zachycujícím veškeré dění klíčovou roli při pádu totalitního režimu.75 

V roce 1990 začaly být ve vysílání Československé televize prováděny změny, které 

postupně vedly až k rozpadu federální televize. 14. května 1990 byl na sověty dříve 

blokovaném okruhu spuštěn třetí program nesoucí název OK 3, od září téhož roku se však 

koncepce Československé televize změnila a s ní i označení televizních programů. První 

program zůstal pod novým názvem F1 vysílán jako federální, zatímco druhý program se 

rozvětvil na český a slovenský okruh, a sice ČTV a S 1. Ještě v době Československé 

 
72 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
73 Prehistorie. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
74 Období 1968–1969. Česká televize. [online]. [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/ 
75 Československá televize Praha. [online]. [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad-1989/ceskoslovenska-televize-

praha/ 
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Federativní Republiky byly poté zákonem zřízeny dvě samostatné organizace. Jako první 

zřídila 1. července 1991 Slovenská národní rada Slovenskou televizi, Česká televize byla 

Českou národní radou zřízena počínaje rokem 1992. Během tohoto roku ještě 

Československá televize působila jako vysílatel zpravodajství na federálním programu, 

o zbytek jeho vysílání se staraly republikové televize společně, jednotlivě se pak staraly 

o vysílání na ostatních dvou okruzích v každé republice.76 2. prosince 1992 byl Federální 

shromážděním přijat zákon o zrušení Československé televize, k jejímu zániku spolu 

s federálním programem F1 poté došlo 31. prosince 1992, tedy spolu s rozdělením 

Československa na dva samostatné státy.77 

 

1.2.2 Postavení České televize v českém mediálním systému 

30. října 1991 schválilo Federální shromáždění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, čímž vznikl v Československu duální systém. Zákon 

byl s několika změnami platný až do roku 2001, setrval tedy i po rozpadu Československa, 

přestože v době vzniku České republiky v roce 1993 zde v oblasti televizního vysílání 

působila pouze Česká televize, která byla od počátku ustavena jako médium veřejné 

služby.78 17. května 2001 byl tento zákon nahrazen Zákonem č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jímž se vysílání řídí dodnes.79 

Duální (nebo také smíšený) systém je mediální systém, v němž vedle sebe existují 

rozhlasoví a televizní provozovatelé vysílání ze zákona a provozovatelé vysílání na 

základě licence, tedy soukromá média. Jakožto provozovatel vysílání ze zákona nese 

Česká televize odpovědnost vůči společnosti,80 musí tedy plnit roli, která je od ní 

veřejností očekávána. Tato role je formulována přímo zákonem, kterým byla jako médium 

veřejné služby zřízena. Mezi nároky kladené na její vysílání k naplnění služby společnosti 

 
76 Konec federální televize. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/ 
77 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
78 Konec federální televize. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/ 
79 Zákon č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001, o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů. Dostupné z World Wide Web: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-provozovani-rozhlasoveho-a-

televizniho-vysilani.pdf?verze=2021-04-07-14:26:36&_ga=2.163609855.1577273413.1617784617-

910403461.1597151356 
80 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 246, 247 
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patří zejména podpora kulturního a právního vědomí národa, podpora vzdělanosti či 

poskytování nepředpojatého, vyváženého, objektivního a nezávislého zpravodajství.81 

Významným rysem veřejnoprávního vysílatele je také způsob jeho financování. 

Přestože jsou média veřejné služby zřízena zákonem, nejedná se o státní média, právě 

naopak, podstatné je jejich zákonem garantované oddělení od státu. To se týká 

i financování.82 Nutnost nezávislosti hlavního zdroje příjmů se řeší pomocí plateb na 

základě zákona. V České republice se jedná o koncesionářské poplatky, tedy poplatky 

majitelů funkčních přijímačů. Určuje je zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových 

a televizních poplatcích, který stanovuje výši měsíčního televizního poplatku na sto třicet 

pět korun českých (u rozhlasového vysílání se jedná o čtyřicet pět korun českých).83 

Ostatní finanční zdroje, ať už pramení z reklamy, z vlastní hospodářské činnosti či 

z prodeje autorských práv, představují příjmy pouze doplňkové. To se v České republice 

týká dvou ze tří existujících médií veřejné služby, a sice České televize a Českého 

rozhlasu. Česká tisková kancelář se v tomto ohledu liší, neboť je vzhledem k povaze její 

činnosti financována především z výnosů z prodeje zpravodajství.84 

Veřejnoprávní Česká televize působila jako jediný televizní vysílatel na našem území až 

do roku 1993. 26. listopadu 1992 získalo veřejnoprávní vysílání svého prvního konkurenta, 

když byla udělena vůbec první vysílací licence k provozování soukromého televizního 

vysílání, a sice společnosti FTV Prima. První soukromé vysílání v podobě programu 

Premiéra TV (od roku 1997 Prima Televize) bylo v České republice zahájeno 20. června 

1993. Původně se jednalo pouze o vysílání pro Prahu a střední Čechy, v červnu 1994 již ale 

společnost získala licenci pro vysílání na celém území České republiky.85 Téhož roku se na 

české mediální scéně objevil další komerční konkurent televizního vysílání, a to TV Nova, 

která zahájila své vysílání 4. února 1994.86 

Česká televize dodnes představuje jediného televizního vysílatele veřejné služby na 

 
81 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 138 
82 Tamtéž, s. 246 
83 Zákon č. 348/2005 Sb. ze dne 5. srpna 2005, o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 

zákonů. Dostupné z World Wide Web: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-

rozhlasovych-a-televiznich-poplatcich.pdf?verze=2021-04-07-

14:26:36&_ga=2.93543645.1577273413.1617784617-910403461.1597151356 
84 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 138 
85 Historie společnosti. iPrima. [online]. 2016. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.iprima.cz/o-spolecnosti/historie-spolecnosti 
86 Pojďte s námi oslavit 25. výročí TV NOVA: 1994. Nova. [online]. 2016. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World 

Wide Web: https://nova25.nova.cz/#rok-1994 
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území České republiky. Přestože počet soukromých vysílatelů od přelomu století neustále 

narůstá, nejvyšší příčku ve sledovanosti stále drží hlavní programy původní velké trojice 

vysílatelů. Největší podíl na publiku má pravidelně TV Nova, druhé a třetí místo poté již 

více jak deset let obsazují vždy ČT1 a Prima.87 

 

1.2.3 Zpravodajská relace ČT Události 

Události jsou hlavní večerní zpravodajskou relací České televize. V současné době jsou 

vysílány celý týden od sedmé hodiny večer na ČT1 a ČT24. V pracovních dnech je 

aktuálně délka pořadu padesát čtyři minut, o víkendu pak padesát minut. Události denně 

přináší nejvýznamnější informace o dění v České republice i ve světě.88 

První televizní zpravodajství, přebírající zpočátku zprávy z rozhlasu, začalo na jaře 

1956, kdy Československá televize spustila vysílání pořadu Branky, body, vteřiny. Na 

konci roku se objevil další předchůdce zpravodajských relací v podobě pořadu Televizní 

aktuality a zajímavosti. O dva roky později se na televizních obrazovkách objevily 

Televizní noviny, jejichž prvními hlasateli se stali Jaroslav Bouz a Kamila Moučková.89 Na 

začátku roku 1979 se televizní zpravodajství přesunulo do nového objektu na Kavčích 

horách v Praze,90 odkud je vysíláno doposud.91 

Na podzim roku 2011 začaly po nástupu současného generálního ředitele České televize 

probíhat ve vysílání Událostí významné obsahové a dramaturgické změny, 1. dubna 2012 

poté došlo i k zásadní proměně formální stránky hlavního večerního zpravodajství. 

Události se tak měly vzdálit komerčním zpravodajským konkurentům, jejichž vliv se na 

pořadu projevoval. Večerní zpravodajství soukromých televizních stanic představují pro 

veřejnoprávní zpravodajství na mediální scéně silné protihráče, zejména proto, že mají 

podobu tzv. infotainmentu,92 tedy že jejich cílem není jen informovat, ale také pobavit.93 

 

 
87 Grafy. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-data-o-vysilani/grafy-divackeho-ohlasu-kolace/ 
88 TV program. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/ 
89 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

344 s. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 162 
90 ČST v datech. Česká televize. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/ 
91 iVysílání: Události: O historii pořadu. Česká televize. [online]. [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné z World Wide 

Web: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/bonus/11559-o-historii-poradu 
92 Tamtéž 
93 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 88 
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1.3 Významná výročí České republiky v roce 2018 

Rok 2018 byl pro Českou republiku na výročí velmi bohatý. Oslavit bylo možné čtyři 

kulatá jubilea událostí, které se zařadily k milníkům českých i světových dějin. Opomenout 

nelze ani uplynutí čtvrt století od rozdělení Československa a vzniku samostatné České 

republiky. Přestože se jedná jak o světlé, tak i temné časy našich dějin, svým významem 

ovlivnily podobu státu, v němž žijeme dnes. 

Následující podkapitoly přibližují nejstěžejnější události těchto pěti významných let, 

jejichž výročí jsme si v průběhu roku 2018 připomínali. 

 

1.3.1 Rok 1918: Sto let od vzniku Československa 

28. říjen se v roce 2018 postavil do čela všech výročí České republiky. V tento den 

uplynulo přesně sto let od okamžiku, kdy se český a slovenský národ po rozpadu 

Rakousko-Uherské monarchie osamostatnil a dal vzniknout Československu. 

 

1.3.1.1 Budování myšlenky československého státu za první světové války 

Již od přelomu devatenáctého a dvacátého století se ve světě zvedaly mocenské tlaky, 

které ve druhém desetiletí dvacátého století vyústily ve válčený konflikt globálních 

rozměrů,94 a sice Velkou válku, od roku 1939 známou jako první světovou válku.95 Ještě 

před jejím vypuknutím se na našem území vytvořila řada odlišných politických proudů, 

které se zabývaly českou (a slovenskou) otázkou v kontextu Rakousko-Uherska. Důvodem 

rozkolu politických názorů byl na jedné straně postoj k řešení rostoucího vlivu Německa, 

který se brzy projevil v Rakousku a stavěl budoucnost habsburské monarchie i jejích 

národů do nejistoty, na straně druhé pak možnost spolupráce s carským Ruskem, u něhož 

panovaly pochybnosti ohledně jeho skutečné síly, stejně jako ohledně jeho skutečného 

zájmu o malé národy Rakousko-Uherska. V hledání silného spojence, o nějž by se mohl 

náš národ v nepokojné době opřít, se tak jednotlivé názory lišily. Mezi představitele 

nejvýraznějších mezinárodně politických koncepcí patřili Tomáš Garrigue Masaryk 

a Karel Kramář, jejichž pohledy na možná řešení naší situace v Evropě se různily. Zatímco 

Kramář obracel své naděje k Rusku a jeho neoslavismus se vyhraňoval proti německým 

 
94 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 2. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2012. 359 s. 

Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, 40. sv. ISBN 978-80-86107-47-9, s. 11 
95 BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan Pavel. České země v evropských dějinách: Díl třetí, 1756–

1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 408 s. ISBN 80-7185-793-9, s. 352 
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tlakům, Masarykova realistická skupina usilovala o vnitřní reformu monarchie, ovšem za 

zachování Rakouska, bez nějž by nad naším národem visel velký otazník, čehož by mohlo 

využít Německo. Právě obavy, že se český národ na evropském kontinentu ztratí pod 

sílícím německým sousedem, představovaly bod všem společný.96 

Atentát na jednu z nejvlivnějších osobností habsburské monarchie, a sice následníka 

rakouskouherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho ženu během jejich návštěvy 

v Sarajevu v červnu 1914, který skončil jejich smrtí, rozpoutal v už tak napjaté 

mezinárodní atmosféře silnou vlnu odporu. Ta vyvrcholila 23. července 1914, kdy 

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, které odmítlo splnit hlavní bod 

rakouskouherského ultimáta, jímž bylo dopadení a potrestání viníků atentátu.97 Konflikt, 

do nějž se posléze zapojily další státy napříč kontinenty, hrál v rozpadu monarchie a zrodu 

samostatného československého státu rozhodující roli. 

Vznik prvního hrubého náčrtu uvažujícího o spojení slovenského území s českými 

zeměmi se přepokládá v říjnu roku 1914. Z května následujícího roku již pochází 

podrobnější a přesnější koncept československého státu nazvaný Independent Bohemia 

(Nezávislé Čechy). Jednalo se o návrh vypracovaný Masarykem, v němž obhajoval 

rostoucí význam malých národů uvnitř monarchie a zdůrazňoval, že jejich osamostatnění je 

i ve vlastním zájmu států Dohody98.99 Na konci roku 1915 bylo vydáno Masarykovou 

zahraniční odbojovou skupinou oficiální prohlášení nově vzniklého Českého komitétu 

zahraničního100 v čele s Edvardem Benešem jakožto generálním sekretářem, podepsané 

zástupci českých kolonií v zahraničí i představitelem rusofilského proudu Josefem 

Dürichem. Prohlášení otevřeně deklarovalo usilování o samostatný československý stát 

a započalo Masarykovu éru samostatné zahraničněpolitické činnosti. Z Českého komitétu 

 
96 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 2. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2012. 359 s. 

Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, 40. sv. ISBN 978-80-86107-47-9, s. 11-15 
97 BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan Pavel. České země v evropských dějinách: Díl třetí, 1756–

1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 408 s. ISBN 80-7185-793-9, s. 352-355 
98 Jednalo se o koalici Francie, Spojeného království a Ruska, nazývanou proto v první etapě Trojdohoda. 

Název Dohoda se začal používat zejména po vypuknutí První světové války, kdy se rozrostla o další státy, 

například o Srbsko, Itálii či Spojené státy americké. Spory států Dohody s Ústředními mocnostmi, spolkem, 

který vznikl rozšířením původního Dvojspolku Německé říše a Rakousko-Uherska o Osmanskou říši 

a Bulharsko, byly jedním z ústředních důvodů vypuknutí První světové války. Zdroj: Aktéři 1. světové války. 

Česká televize. [online]. 2018. [cit. 26. 1. 2021]. Dostupné z World Wide Web: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12171880957-dnes-pred-100-lety/0/60848-akteri-1-svetove-valky/ 
99 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 2. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2012. 359 s. 

Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, 40. sv. ISBN 978-80-86107-47-9, s. 16, 17 
100 Český komitét zahraniční byl prvním politickým orgánem československého zahraničního odboje v První 

světové válce. Jedním z jeho nejvýznamnějších prvotních činů bylo postavení se Rakousko-Uhersku. Zdroj: 

VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Julius Zirkus, 2000. 769 s. ISBN 80-902782-0-5, s. 102, 

103 
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zahraničního posléze za součinnosti Milana Rastislava Štefánika vznikla Československá 

národní rada101 a za velké podpory ze strany Francie začala myšlenka samostatnosti 

českého a slovenského národa nabývat širšího politického významu.102 

V roce 1916 se situace v zahraničním odboji zkomplikovala, když došlo Dürichem 

k založení Národní rady v Rusku, kde se stala jedinou uznávanou organizací Čechů 

a Slováků. Tento rozkol sebral velkou část podporovatelů Masarykových snah i podstatnou 

míru francouzské přízně, která po ztrátě možnosti posílit francouzské vojsko českými 

a slovenskými vojáky z ruského území značně zeslábla.103 Situace se definitivně obrátila 

k horšímu, když začalo být zvažováno uzavření separátního míru, které by zanechalo 

Rakousko-Uhersko ve své původní podobě. Žádost o osvobození řady národů monarchie 

od habsburské nadvlády sice byla oficiálně podána, poprvé dokonce zmiňovala přímo 

i slovenský národ, její nekonkrétní znění ovšem otevíralo řadu různých interpretací. 

Odezvou „z domova“ se stalo vynucené oficiální prohlášení Českého svazu odmítající 

jakoukoliv budoucnost jinou než „pod žezlem habsburským“104. 

Ztráta podpory na mezinárodní úrovni přivedla na přelomu let 1916 a 1917 Masarykovu 

akci do krize. Nový rok byl poté poznamenán významnými změnami, které zpočátku 

vrátily Československé národní radě naději, ale posléze odbojem značně otřásly. Jednak 

byly státy Dohody nově posíleny o Spojené státy americké,105 jednak došlo 

k demokratickým změnám v Rusku, které vedly mimo jiné k personální obměně Národní 

rady. Ta se spojila s Masarykovou odbojovou skupinou v Paříži a Československá národní 

rada byla prohlášena za nejvyšší odbojový orgán. Dalším krokem směrem k samostatnosti 

našeho území bylo vytvoření samostatného armádního sboru Čechoslováků v rámci ruské 

armády, v níž byl jako velicí jazyk vedle ruštiny povolen i jazyk český.106 Po říjnové 

revoluci v Rusku a rozpadu ruské armády začal Masaryk jednat o evakuaci veškerých 

československých vojáků z ruského území, sovětská vláda později dokonce souhlasila 

s dohodou, že československé legie nespadají do její pravomoci, ale jsou součástí 

 
101 Československá národní rada (ČSNR) vznikla roku 1916 z Českého komitétu zahraničního a byla 

ústředním orgánem československého zahraničního odboje v První světové válce. Na konci války ČSNR 

prosadila plán na vytvoření samostatného československého státu a její představitelé vytvořili prozatímní 

československou vládu. Zdroj: VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Julius Zirkus, 2000. 769 s. 

ISBN 80-902782-0-5, s. 123 
102 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 2. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2012. 359 s. 

Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, 40. sv. ISBN 978-80-86107-47-9, s. 19, 20 
103 Tamtéž, s. 21 
104 Tamtéž, s. 23 
105 Tamtéž, s. 23 
106 Tamtéž, s. 27, 28 
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samostatné československé armády pod francouzským vojskem. Jednalo se o významný 

okamžik, neboť přemístění vojáků do Francie představovalo počátek faktické likvidace 

ruského křídla československého zahraničního odboje.107 

Přestože na území Rakousko-Uherska byly oficiální úřady nuceny veřejně deklarovat 

svou podporu monarchii, na přelomu let 1917 a 1918 se stále čím dál více zvedaly tlaky na 

zastavení prohabsburské propagandy, zejména po vlně revolucí v Rusku, která byla 

důkazem, že navzdory válečným nepokojům je uskutečnění takovýchto cílů reálné.108 

Významnou roli v potlačování oficiálních prohabsburských sympatií mělo dělnické hnutí, 

nabývající postupně podobu hnutí politického. Opakovaně stávkující dělnictvo se 

domáhalo zřízení československého státu a ve své činnosti nepovolilo ani po tvrdé 

odpovědi monarchie v podobě zavedení vojenské disciplíny v továrnách.109 

6. ledna 1918 byla přijata tzv. tříkrálová deklarace, která, hovořící za český a slovenský 

národ, se opírala o ruské návrhy na cestě k uzavření míru. Na rozdíl od Wilsonových 

Čtrnácti bodů potvrzujících úmysl Dohody na zachování Rakousko-Uherska, mírové 

zásady Ruska zahrnovaly požadavek, aby národy samy rozhodly, zda chtějí být 

osamostatněny, nebo zůstat součástí Rakousko-Uherska. Přijetím deklarace se Masarykův 

zahraniční odboj spojil s politickými proudy na našem území.110 

Zvrat nastal 3. března 1918, kdy byl mezi Ruskem a Německem a Rakousko-Uherskem 

podepsán separátní mír, tzv. brestlitevský mír111, který postavil Rusko mimo státy Dohody, 

čímž také uvolnil část německého vojska okamžitě posilující stále aktivní válečné 

fronty.112 

 

1.3.1.2 Československý stát v zanikajícím Rakousko-Uhersku 

Vlivem války docházelo v Rakousko-Uhersku k postupnému zhoršování hospodářské 

situace, na počátku roku 1918 špatné poměry vyvrcholily. Stávky ochabující monarchii 

 
107 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 2. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2012. 359 s. 

Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, 40. sv. ISBN 978-80-86107-47-9, s. 30 
108 Tamtéž, s. 33 
109 Tamtéž, s. 33, 34 
110 Tamtéž, s. 35 
111 Brestlitevským mírem je označována smlouva podepsaná po sérii jednání mírové konference v Brestu 
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nacházely vzory svých dovolávání v revolučních myšlenkách bolševického Ruska. Tlak na 

Vídeň přitom nepanoval pouze ze strany českého a slovenského národa, ale i ze samotného 

rakouského či maďarského území. V únoru 1918 došlo k první vojenské vzpouře volající 

po možnosti malých národů na sebeurčení. Zastrašování a brutalita, které byly odpovědí 

monarchie, vlnu protihabsburského odporu jen podpořily. Po podepsání brestlitevského 

míru poté byly revoluční myšlenky ještě více podporovány navracejícími se sovětskými 

zajatci, kteří byli svědky revolucí v Rusku.113 

Na jaře roku 1918 se vlivem mezinárodní krize státy Dohody postupně vzdaly myšlenky 

na zachování Rakousko-Uherska a začaly svou podporu směrovat k hnutím potlačených 

národů monarchie.114 8. dubna 1918 se v Římě poprvé sešli jejich představitelé 

k prodiskutování těsnější spolupráce, a sice na Kongresu potlačených národů Rakousko-

Uherska. Čechy a Slováky zde zastupoval Edvard Beneš. Odezvy se poté dostalo i uvnitř 

hranic Rakousko-Uherska, kde se padesáté výročí položení základního kamene Národního 

divadla proměnilo v setkání potlačených národů. Při této příležitosti složili významné 

osobnosti politického a kulturního života v Obecním domě v Praze národní přísahu. 

V květnu 1918 se pro samostatný československý stát vyslovila také Slovenská národní 

strana. 30. května 1918 pak české a slovenské politické organizace spolu za přítomnosti 

Masaryka podepsaly ve Spojených státech tzv. Pittsburskou dohodu115, stvrzující zájem 

a podmínky Čechů a Slováků na vytvoření vlastního svobodného státu.116 13. července 

1918 vznikl reorganizací Národního výboru na našem území pomocný politický orgán 

představující vrcholný orgán domácího odboje, a sice Národní výbor československý, 

v čele s předsedou Karlem Kramářem, Antonínem Švehlou a Václavem Jaroslavem 

Klofáčem v pozici místopředsedů a Františkem Soukupem jako jednatelem. Hlavními 

úkoly orgánu bylo hájit české zájmy a připravit území pro převzetí moci vytvořením 

a uspořádáním státní správy a nových zákonů. Určování třiceti osmi členů této jakési 

„stínové vlády“ vznikajícího státu se řídilo podle výsledků posledních voleb do říšské rady 

v roce 1911.117 
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Rostoucí podpora československého státu měla v roce 1918 ještě další významný zdroj, 

který nelze opomenout. Během jara 1918 si odboj za rakouskouherskými hranicemi získal 

přízeň i díky svým vojákům nacházejícím se stále na ruském území, skutečnost, jež byla 

pro dohodové státy velmi cenná.118 Na konci jara 1918 České národní radě významně 

přispěli také českoslovenští vojáci v Rusku svým vzbouřením, když se rozhodli nevyhovět 

rozkazům od československého odboje. Přestože jednali proti nařízením právě České 

národní rady, jejich následné válečné úspěchy získaly odbojovému hnutí velkou a zejména 

pozitivní pozornost. Přízeň československého odbojového hnutí získaná československými 

legiemi byla přínosem pro následná jednání Beneše, jimiž se snažil dosáhnout, aby byla 

Československá národní rada jednotlivými zeměmi uznána za prozatímní vládu pomalu 

vznikajícího Československa.119 

Jako první uznala hlavní politické hnutí československého zahraničního odboje za 

prozatímní československou vládu a základ příští vlády Československa Francie, a sice 

29. června 1918.120 9. srpna 1918 přišla politicky nejvýznamnější deklarace Velké Británie, 

uznávající Národní výbor československý za představitele národních zájmů. 3. září 1918 se 

přidaly Spojené státy americké, následované 9. září 1918 Japonskem, 3. října 1918 Itálií 

a dalšími zeměmi.121 

Rakousko-Uhersko se během podzimu pokusilo ještě o několik marných pokusů o svou 

záchranu, ale jak americký prezident Wilson, tak i jednotlivé státy návrhy císaře Karla I.122 

odmítli. 11. listopadu 1918 podepsal rakouskouherský císař Karel I. svou abdikaci,123 čímž 

došlo k definitivnímu zániku habsburské monarchie, měnící navždy politickou mapu 

Evropy.124 
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1.3.1.3 Vznik samostatného československého státu 

České socialistické strany dospěly 6. září 1918 k vytvoření Socialistické rady, fungující 

v rámci Národního výboru, která se 14. října 1918125 pokusila při příležitosti 

zorganizované generální stávky proti vývozu potravin z československého území o převrat. 

Nedokonale organizovaná akce i pokus o vyhlášení socialistické republiky však byly 

Národním výborem potlačeny a Bohumír Šmeral, jakožto hlavní politik stojící za touto 

akcí i socialistickým požadavkem, byl ze Socialistické rady vyloučen. Ta byla následně 

podřízena politice Národního výboru.126 Po uznání československé prozatímní vlády 

Francií byl Benešem v rámci Národního výboru vytvořen návrh na její možné složení, 

telegrafovaný 13. září 1918 Masarykovi do Spojených států. 26. září 1918 se dostalo 

kladné odpovědi ze strany Masaryka a podoba prozatímní vlády byla dohodnuta.127 

K oficiálnímu oznámení ustavení prozatímní československé vlády (a tím zániku Národní 

rady československé) došlo 14. října 1918. V následujících týdnech byla vláda uznána 

vládami Francie, Velké Británie, Srbska, Itálie, USA, Belgie a dalšími zeměmi. Složení 

vlády mělo následující podobu:128 

Prezident a předseda ministerské rady a ministr financí: Tomáš Garrigue Masaryk 

Ministr zahraničních věcí: Edvard Beneš 

Ministr vojenství: Milan Rastislav Štefánik 

 

V těchto říjnových dnech byla ve Spojených státech vytvořena Masarykem tzv. 

Washingtonská deklarace, k jejíž publikaci došlo 18. října 1918. Dokument věnující se 

vnitropolitickým i zahraničněpolitickým, hospodářským a sociálním otázkám jím 

vyhlašované československé republiky se hlásil k americkým demokratickým tradicím 

a zaručoval úplnou občanskou svobodu.129 

27. října 1918 odpověděl ministr zahraničí Rakousko-Uherska Gyula Andrássy na nótu 

americké vlády, v níž vyslovil prezidentu Wilsonovi souhlas s jeho nabízenými 

podmínkami a ochotu rakouskouherské vlády započít okamžitá jednání o příměří.130 
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Andrássyho nóta byla na území Československa, kde ji v dopoledních hodinách vyvěsila 

na Václavském náměstí redakce Národní politiky,131 pochopena jako oficiální kapitulace 

Rakousko-Uherska a ukončení války. Skutečnost byla následována vlnou demonstrací, při 

nichž se lidé zbavovali habsburských symbolů státní moci, a byla provolávána sláva 

samostatnému československému státu.132 Zástupci předsednictva Národního výboru 

převzali do svých rukou Obilní ústav, který představoval klíčovou hospodářskou instituci 

našeho území. Pět jmen reprezentujících v této době Národní výbor tak vstoupilo do 

historie ve známost jako „muži 28. října“.133 Byli jimi Antonín Švehla, František Soukup, 

Alois Rašín, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár, první politik slovenské národnosti dosazený do 

Národního výboru.134 V následujících dnech Národní výbor dohlédl na to, aby byly 

postupně všechny centrální rakouskouherské úřady nahrazeny. Jednotlivé místní národní 

výbory přebraly správu měst a obcí a došlo k vydání hned několika dekretů, jež měly na 

našem území postavení zákonů135. Československo se tak fakticky stávalo samostatně 

úřadujícím územím odtrženým od habsburské monarchie.136 

Mezi osmadvacátým a jednatřicátým říjnem 1918 proběhla jednání o budoucnosti 

a podobě Československa v Ženevě, kam česká delegace odjela 25. října 1918.137 Zde 

nejvyšší představitelé hlavních „domácích“ politických organizací a zahraničního hnutí 

projednávali návrhy a plány o přechodu území z područí monarchie do demokratického 

státu. Hlavními otázkami byla státní forma a struktura budoucího státu a jeho mezinárodní 

postavení.138  

Upevnění moci nového státu a definování jeho přesných hranic trvalo ještě několik 

dalších měsíců, během nichž čelilo Československo tlakům mocensky sílícího Německa. 
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S ním se přelo o pohraniční oblasti, kde byla značná část obyvatelstva německé národnosti. 

Německá vláda vyhlásila 19. října 1918139 ze severočeské pohraniční oblasti svou provincii 

nazvanou Deutschböhmen, která měla být autonomním územím v říjnu ustanoveného 

Německého Rakouska.140 Posléze byly z pohraničních částí českého území vytvořeny další 

tři provincie, odnímající jihozápadní Čechy, jižní a severní Moravu a Slezsko.141 Přestože 

v Německém Rakousku došlo během listopadu 1918 k uzákonění provincií jakožto 

součástí jejich území, do konce měsíce byla za vojenské pomoci území obsazena 

a provincie posléze zlikvidovány, navracejíc celé historické území Československu.142 

Tlakům na budující se nový stát se snažilo Československo čelit mimo jiné 

i pospolitostí československého národa. Odlišný historický a kulturní vývoj, intenzita 

náboženského cítění a ekonomická a vzdělanostní úroveň slovenského území a českých 

zemí ale ovlivňovaly politickou rovnováhu, která byla už tak ohrožována jednak 

Maďarskem neustupujícím ze slovenského území, jednak snahou Slovenska dosáhnout 

v rámci československého státu autonomie. 30. října 1918 se uskutečnilo shromáždění 

Slovenské národní rady v Turčianskom Svätom Martině, kde bylo zvoleno složení 

Slovenské národní rady a došlo k přijetí Deklarace slovenského národa, tzv. Martinské 

deklarace, podepsané dvěma stovkami představitelů slovenské politiky. Dokumentem 

vyhlašoval slovenský národ své právo na nezávislost a sebeurčení, čímž bylo oficiálně 

zrušeno spojení Slovenska a Uherska. 4. listopadu 1918 byla vytvořena dočasná slovenská 

vláda, která fungovala do vyhlášení československé vlády. K tomu došlo 14. listopadu 

1918, den po vyhlášení prozatímní ústavy nového státu. Nově vzniklé Revoluční Národní 

shromáždění, sestávající ze zástupců Národního výboru a Slovenska, se sešlo 

v Thunovském paláci. Zde došlo oficiálně k vyhlášení republikánské formy státu, k volbě 

prezidenta republiky, jímž se stal Tomáš Garrigue Masaryk, a k ustavení první 

československé vlády, v jejímž čele stanul Karel Kramář.143 

Již prozatímní slovenská vláda dala během svého krátkého působení nařídit vojenské 

obsazení Slovenska, pokus o plné získání slovenského území byl ale během prosince 1918 
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Maďary potlačen. Slovensko-maďarskou hranici poté určila na konci roku 1918 pařížská 

mírová konference, k ovládnutí slovenského území ale dospěl československý stát až na 

počátku roku 1919 a během léta tohoto roku proběhlo převzetí definitivní moci nad celým 

územím Československa, definující jeho přesné hranice.144 

 

1.3.2 Rok 1938: Osmdesát let od podepsání Mnichovské dohody 

Třicátá léta představovala pro celou Evropu období hospodářské krize, která se 

v poválečném světě postupně vyhrocovala a vedla k široké nezaměstnanosti a volání 

obyvatel po lepších sociálních podmínkách. Nespokojenost vyústila v krizi demokracie, 

obyvatelé evropských států se čím dál více obraceli ve svých nadějích na zlepšení jejich 

životních podmínek k extremistickým politickým směrům slibujících faktická řešení, 

zatímco vlády zemí čelily obviňování z neschopnosti se se situací vypořádat. 

V Československu docházelo k radikalizaci a nacionalizaci politiky pomaleji, během 

třicátých letech tak patřilo k jedněm z posledních zemí, kde ještě nebyla důvěra 

v demokracii radikálními seskupeními zcela zničena. Její krizi se ale nevyhnula.145 Na 

jedné straně posílila svůj vliv Komunistická strana Československa (KSČ), jejíž postavení 

se zde začalo ve třicátých letech znatelně upevňovat. Vedle KSČ zde působili čeští fašisté, 

německé nacionalistické strany a radikalizovalo se i slovenské území, které stále usilovněji 

požadovalo autonomii Slovenska. Všechny tyto politické subjekty hrály rozhodující roli 

v oslabování demokracie v Československu. Roku 1933 byla vládou oficiálně zastavena 

činnost německých nacionalistických stran, jejich odezvou však bylo hledání takového 

politického subjektu, který by nemohl být československou vládou potlačen. Nově tak 

vznikl koncept Sudetoněmecké identity, z něhož posléze vznikla i příslušná politická 

strana146 Sudetendeutsche Partei (SdP).147 Pojem sudetský Němec označoval pouze 

obyvatele německé národnosti žijící v pohraničních oblastech, nikoliv však veškeré 

německé obyvatele na území Československa. Za vytvořením této specifické identity stála 

snaha spojit německy hovořící občany Československa z těchto okrajových oblastí, a to 

skrze vyvolávání pocitu, že jsou Čechoslováky utlačováni a uvrhováni do nezasloužené 
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chudoby.148 Všichni tito hráči československé politické scény přitom vytvářeli kontrast se 

situací v Německu. 

Události třicátých let v poraženém Německu do historie vstoupily jako milník 

světových dějin. Zatímco i zde sílil vliv komunistů, podporu si zde stále početněji 

získávala Národně socialistická německá strana dělnická (NSDAP). Strana v čele 

s Adolfem Hitlerem se otevřeně prezentovala expanzionistickou a rasistickou politikou 

propagující čistou germánskou rasu. Vedle toho garantovala obyvatelům žijícím ve válkou 

a válečnými reparacemi zasaženou zemí sociální jistoty.149 30. ledna 1933 usedl Hitler do 

křesla říšského kancléře, které o rok později, 1. srpna 1934, sloučil s postem říšského 

vůdce a stal se hlavou Německé říše. Hitler přebral postupně totální kontrolu nad 

německou společností, jeho ideologie vycházející z fašismu se ale mimo snah o úplné 

ovládnutí života každého jedince vyznačovala i úsilím o zahraniční expanzi, rasistickou 

myšlenkou nadřazenosti árijské rasy a potřebou podrobit si či zcela zlikvidovat ostatní, 

kteří se k ní neřadili.150 

Hitler, v této době již podpořen silnou základnou podpůrců napříč zemí, svým úřadem 

získal potřebnou moc a již v polovině roku 1933 došlo v Německu k rozpuštění všech 

politických stran, zatímco NSDAP byla uzákoněna jako jediná povolená strana v Říši. 

V březnu téhož roku vznikl také první z jedné z nejvýznamnějších a nejbrutálnějších forem 

represe nacismu, a sice koncentrační tábor v Dachau.151 

Situace v nacistickém Německu kontrastovala ve třicátých letech s hospodářsky 

zpustošenou Evropou a jeho ideologie překračovala hranice, nabízející obyvatelům 

ostatních evropských zemí zdroj, z nějž mohli společnosti čerpat při volání po lepších 

životních podmínkách. Německo připravující se pomalu na přicházející válku posílilo 

natolik, že jeho jednání vedlo v polovině třicátých let k nástupu jednoho 

z nejvýznačnějších období politiky appeasementu v historii.152 

Polovina třicátých let přinesla neočekávané události i na území Československa, a sice 

když roku 1935 vyhrála ve volbách Sudetoněmecká strana. Její stranický vůdce, Konrad 

Henlein, udržoval ilegální kontakty s Německem, které se stávaly stále intenzivnějšími. 

Svého vrcholu dosáhly roku 1937, kdy Henlein přislíbil Hitlerovi spolupráci při připojení 
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sudetského pohraničí, ba dokonce i celého českého území k Říši.153 Sudetoněmecká otázka 

nabyla mezinárodního významu154 a její vyřešení odstartovalo dlouhé, temné období nejen 

Československa. 

V únoru roku 1938 proklamoval Hitler svůj zájem o Sudety jako zájem celého Německa 

o ochranu práv Němců žijících na rakouském a československém území a vyjádřil své 

odhodlání tuto desetimilionovou německou populaci v zahraničí osvobodit.155 Odkazoval 

se přitom na právo národů na sebeurčení.156 Přestože Československo tento projev razantně 

odmítlo jako vměšování se do jeho vnitřních záležitostí,157 Hitlerovo úsilí získat tímto 

podporu západních mocností na své cestě k expanzi Německé říše se v březnu 1938 

ukázalo v rámci dalšího projevu politiky appeasementu jako účinné, když po tzv. anšlusu 

Rakouska k Říši reagoval Západ pouze formálním protestem.158 Hranice Československa 

se stále agresivnějším německým sousedem se tak významně protáhly a jeho 

obranyschopnost utrpěla oslabení. Zatímco Hitler během roku 1938 vyzýval představitele 

SdP ke kladení složitých požadavků československé vládě, byly jím v Německu 

připravovány podrobné plány útoku na Československo.159 Následné zprávy o přesunech 

německých vojsk spolu s dalšími hrozícími nepokoji v zemi dovedly Československo až 

k vyhlášení částečné mobilizace, a sice v květnu 1938. Západní státy ujišťované 

Německem, že z jeho strany žádné násilí nehrozí, však obvinily zdejší vládu, že téměř 

rozpoutala další válku, a mezinárodní postavení Československa bylo ještě více 

oslabeno.160 

Západní mocnosti se v duchu přetrvávající politiky appeasementu snažily 

zprostředkovat jednání mezi československou vládou a SdP a docílit tak dohody 

s nacistickým Německem v naději, že se vyhnou hrozící válce. Veškeré navrhnuté plány 

 
153 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských 

dějinách: Díl čtvrtý, od roku 1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 360 s. ISBN 80-7185-794-7, s. 89 
154 Tamtéž, s. 92 
155 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-

7277-000-4, s. 675 
156 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských 

dějinách: Díl čtvrtý, od roku 1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 360 s. ISBN 80-7185-794-7, s. 93 
157 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-

7277-000-4, s. 676 
158 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských 

dějinách: Díl čtvrtý, od roku 1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 360 s. ISBN 80-7185-794-7, s. 93 
159 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-

7277-000-4, s. 676 
160 CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských 

dějinách: Díl čtvrtý, od roku 1918. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 360 s. ISBN 80-7185-794-7, s. 93 



 

 

33 

československé vlády byly ovšem Henleinovou politickou stranou odmítány.161 Situace 

v pohraničí se komplikovala, na počátku září 1938 se dokonce pokusili příslušníci SdP 

o puč, po jehož úspěšném potlačení byla SdP rozpuštěna, její členové uprchli do Německa 

a pohraniční oblasti čelily vyhlášení stanného práva. 15. září 1938 se sešel Hitler 

s britským ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem, na jejich schůzce žádal, aby 

bylo Německu postoupeno československé pohraničí s více než padesáti procenty Němců. 

S tímto návrhem souhlasila jak Británie, tak i Francie, které po Československu 

požadovaly jeho přijetí. Předseda československé vlády Milan Hodža jejich požadavek 

odmítl. Britsko-francouzský tlak na změnu negativního postoje Československa ale neustal 

a československá vláda nakonec souhlasila. Reakcí československých obyvatel byla vlna 

odporu a demonstrací napříč celým českým územím162 vrcholící veřejnou manifestací před 

Rudolfinem, kde sídlila sněmovna Národního shromáždění. Akci následovala demise 

Hodžovy vlády, nahrazená úřednickou vládou generála Jana Syrového, která Hitlerovy 

požadavky odmítla a vyhlásila všeobecnou mobilizaci.163 

26. září 1938 uveřejnilo Německo memorandum, v němž požadovalo do 1. října 1938 

vyklizení pohraničních oblastí pod hrozbou Hitlera, že pokud tak nebude učiněno, vpadnou 

do Československa německá vojska. 29. září 1938 se za účelem jednání o německých 

požadavcích konala v německém Mnichově konference čtyř zástupců evropských velmocí. 

Sešli se zde Adolf Hitler (Německo), Édouard Daladier (Francie), Neville Chamberlain 

(Velká Británie) a Benito Mussolini (Itálie). Zástupci Československa nebyli na konferenci 

přítomni, po půlnoci 30. září 1938 přesto došlo mezi čtyřmi představiteli k podpisu 

ujednání, které posléze vstoupilo do dějin jako Mnichovská dohoda. Téhož dne přijal 

československý prezident Edvard Beneš na pražském hradě mnichovské závěry a oficiální 

období první republiky Československa tím skončilo, otevírajíc jen několik měsíců trvající 

období republiky druhé. 5. října 1938, čtyři dny od obsazení pohraničních oblastí českých 

zemí německými vojsky, prezident Beneš abdikoval.164 

V rozpadajícím se Československu byly české země ponechány vlastnímu osudu. Již 

den po Benešově abdikaci podepsalo Slovensko oficiální prohlášení požadující slovenskou 

autonomii, tzv. žilinský protokol, a následující den jmenovalo první slovenskou autonomní 

vládu, v jejímž čele stanul Jozef Tiso. Do poloviny října 1938 byla jmenována i autonomní 
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vláda Podkarpatské Rusi. Mladý stát přicházel na úkor okolních zemí o jedno území za 

druhým, kterýžto proces byl završen vídeňskou arbitráží, která stanovovala územní dělení 

pomnichovského Československa.165 19. listopadu 1938 byl po oficiálním ústavním 

uzákonění autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi přijat název Česko-Slovensko, jehož 

prezidentem byl na konci listopadu 1938 zvolen Emil Hácha. Do čela nové české vlády byl 

postaven Rudolf Beran. V polovině prosince pak byla zmocňovacím zákonem 

zlikvidována československá parlamentní demokracie.166 Jednotné Československo, 

o jehož osudu se rozhodlo v zahraničí bez něj, posléze čelilo postupnému, ale jistému 

zániku.167 

 

1.3.3 Rok 1948: Sedmdesát let od Vítězného února 

Konec druhé světové války svedl české země a slovenské území zpět dohromady 

v jednotný Československý stát a započal éru tzv. třetí republiky. Československo se 

během tohoto nedlouhého období (květen 1945–únor 1948)168 vyrovnávalo s následky 

války a masivním odsunem německých a maďarských obyvatel z československého 

území.169 Tato doba se vyznačovala také napjatou vnitropolitickou situací, v níž hráli 

nejvýznamnější roli komunisté. Komunistická strana figurovala na československé 

politické scéně již v období první republiky, na jejíž systém se snažil stát po válce navázat, 

její vliv ale mohutně rostl a rysy mezi Československem po jeho vzniku po první světové 

válce a jeho podobou po druhém světovém válečném konfliktu se začaly značně lišit.170 

Od května 1945 proudila veškerá politická moc v Československu ze sdružení šesti171 

povolených politických stran,172 a sice Národní fronty Čechů a Slováků. V prvních volbách 

do Ústavodárného shromáždění v květnu 1946 vyhráli v celoplošném měřítku komunisté 
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a v červenci 1946 došlo ke jmenování nové vlády Národního fronty, v jejímž čele se 

objevil Klement Gottwald.173 

Za přibýváním stoupenců komunistických stran stála sovětská propaganda, která stavěla 

na aktuálních poválečných otázkách ve společnosti. Kromě samotného faktu, že byl 

Sovětský svaz osvoboditelem Československa, využívali komunisté i masivní antiněmecké 

vlny.174 Otevřeně podporovali odsun Němců a stavěli se do role garanta bezpečí 

československého území před Německem.175 Sovětské sympatie ale pramenily také 

z významného zapojení se sovětů v československém odboji v době války či faktu, že roku 

1938 nefigurovali v uzavření Mnichovské dohody. Zprvu přátelsky se prezentující zájem 

SSSR na demokratickém Československu tak pouze zastíral stále širší pronikání 

komunistických praktik do samotného chodu státu. Československo, které mělo 

představovat most mezi Východem a Západem, vlivem rostoucí komunistické moci čelilo 

pohasínání vztahů na západě a vzdalování se možnosti naplno obnovit demokratické 

poměry.176 

Železná opona nad Československem se poprvé naplno projevila roku 1947, kdy došlo 

k odmítnutí amerického plánu na pomoc válkou stále zdevastované Evropě. Svou účast na 

projednávání tzv. Marshallova plánu na pařížské konferenci v červenci 1947 

československá vláda po jednání Klementa Gottwalda v Moskvě odmítla a poprvé se tak 

podrobila sovětskému nátlaku.177 

Na podzim 1947 se napjatost poměrů mezi komunistickými a nekomunistickými 

politickými stranami začala prohlubovat. Zatímco nekomunistické strany se stále potýkaly 

s nesourodostí a generačními rozdíly,178 komunistické strany započaly v září 1947 

náborovou kampaň s cílem svou vysoce aktivní členskou základnu ještě rozšířit. Situaci na 

podzim nepomohlo ani vyhrocené jednání ohledně tzv. milionářských dávek. 

Komunistický návrh na získání prostředků pro velkým suchem zasažené rolníky byl vládou 

zamítnut. Na to komunisté reagovali širokou vyostřenou kampaní, která přiměla 

československou vládu kompromisní verzi návrhu přijmout.179 
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Předehrou otevřeného střetu se pak stal pokus o atentát180 na předsedu ČSNS a prvního 

místopředsedu vlády Petra Zenkla181, ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu182 a ministra 

zahraničí Jana Masaryka183 na podzim roku 1947. Ministrům byla odeslána výbušnina 

v dřevěných krabičkách, jejichž původ vedl při pozdějším vyšetřování do dílny v Krčmani, 

kde si je měl objednat domovník krajského sekretariátu KSČ v Olomouci. Díky 

vyšetřování kauzy bylo navíc odhaleno i množství zbraní patřících sekretariátu KSČ, kam 

byly dopraveny na příkaz jednoho z komunistických poslanců.184 

Krátce po tzv. krčmaňském (nebo také krabičkovém) případu odstartoval ze strany 

komunistů vykonstruovaný policejní proces o údajném protistátním spiknutí, který měl na 

Slovensku zdiskreditovat Demokratickou stranu, což se částečně podařilo. Obdobných 

vykonstruovaných obvinění se posléze objevilo více, mezi nimi i údajné odhalení 

špionážní skupiny na Mostecku, kterážto kauza byla namířena proti ČSNS.185 

20. února 1948 došlo po mimořádné schůzi vlády k podání demise ze strany tří 

nekomunistických stran. K vládní krizi, která tím vypukla, se o den později vyjádřil 

v rozhlasu Klement Gottwald, který účastníky masových shromáždění konaných z popudu 

komunistů vyzval k vytváření akčních výborů Národní fronty,186 mocenskopolitických 

orgánů podřízených KSČ v čele s ústavním akčním výborem (ÚV KSČ),187 jež měly 

pomoci krizi vyřešit. Gottwaldovo řešení krize si na sjezdu závodních rad a odborových 

skupin následující den našlo masivní podporu. 23. února 1948 ujistil prezident Beneš 

delegáty nekomunistických stran, že z jeho strany nedojde ke jmenování vlády neskládající 

se ze zástupců všech politických stran.188 Jejich činnost už však začala být značně 
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omezována. Národní frontu nahradila její čistě prokomunistická verze a akční výbory na 

své cestě za očistou veřejného života od komunistických odpůrců spustily vlnu otevřených 

represí. Ministerstvo vnitra vydalo pokyn k vyzbrojování Lidových milic,189 ozbrojených 

složek KSČ tvořených komunistickými přívrženci z řad dělníků.190 Reakcí na události 

těchto únorových dnů bylo v podvečer 23. února 1948 více než desetitisícové shromáždění 

a průvod národně socialistických vysokoškoláků na Hrad, vyjadřujíc svou podporu 

prezidentu Benešovi.191 

24. února 1948 proběhla celorepublikově hodinová generální stávka, zvyšující tlak na 

přijetí Gottwaldova návrhu prezidentem. Nekomunistické strany čelily stále větším 

represím,192 navíc byly i v rámci jejich vedoucích řad vytvářeny prokomunistické Akční 

výbory. 25. února 1945 byl prezidentu Benešovi předložen návrh na složení nové vlády, 

který prezident v odpoledních hodinách podepsal. Komunisté tak dosáhli monopolizace 

moci v Československu.193 

S nastolením totalitního systému po únorovém převratu došlo k úplnému převzetí 

kontroly nad československou společností, od přebírání vedení masových organizací 

k jejich přetvoření v nástroje politické moci po řízení života každého jednotlivce, to vše ve 

prospěch propagovaného „kolektivního“ zájmu. Postupně byla potlačena svoboda slova 

a tisková svoboda194 a instituce demokratického státu, jež byly ponechány, byly podřízeny 

mimoústavním komunistickým prostředkům.195 9. května 1948 byla přijata nová Ústava, 

na začátku června 1948 poté abdikoval Edvard Beneš na post prezidenta, jeho nástupcem 

byl o několik dní později zvolen Klement Gottwald.196 Komunistický režim tím byl 

dotvořen i po formální stránce,197 uzavírající Československo na více než čtyři desetiletí za 

železnou oponou vlády jedné strany. 
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1.3.4 Rok 1968: Padesát let od Pražského jara a invaze vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSR 

V průběhu šedesátých let začala sílit demokratizační vlna pramenící z řady neúspěchů 

při budování socialistické společnosti.198 Ekonomická situace stagnující za východními 

státy volala po reformě, zatímco do Československa proudil silný vliv ze Západu, 

představující nové možnosti kulturního života. Mladé generace požadovaly možnost 

kulturní svobody a volné cestování, dostávajíc se tak do střetu se socialistickými 

představami uniformní společnosti.199 Pochybnosti o efektivitě a funkčnosti politického 

modelu se objevovaly i v samotné KSČ, v níž došlo ke vzniku dvou odlišných proudů, 

a sice příznivců dogmatické politické linie a reformních zastánců.200 

Ve druhé polovině šedesátých let se začala nepokojná situace vyostřovat. V červnu roku 

1967 zazněly na sjezdu Československého svazu mládeže výzvy na umožnění plurality 

názorů, na sjezdu Svazu československých spisovatelů na konci měsíce poté došlo 

k otevřenému volání po kulturní reformě a ostré kritiky ve vystoupeních několika členů 

vyústily v dosud největší konflikt mezi odpůrci a příznivci reforem.201 

Na konci roku 1967 se krize ve společnosti naplno projevila. Neklid veřejnosti rozvířil 

na konci října 1967 brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti pražským vysokoškolákům 

demonstrujícím kvůli opakovaným výpadkům elektřiny ve studentských kolejích.202 

Tzv. strahovské události zvýšily vlnu odporu společnosti k režimu a odstartovaly rozsáhlou 

kritiku režimu.203 Kritice čelila vláda i z vlastních řad, namířená zejména proti 

československému prezidentovi Antonínu Novotnému, který se po opakovaných sporech 

na schůzích ústředního výboru KSČ rozhodl odstoupit z funkce prvního tajemníka ÚV 

KSČ. Na počátku ledna 1968 byl do jeho čela jmenován Alexander Dubček.204 

Roku 1968 dosáhla proměna společenského klimatu svého vrcholu. Období Pražského 

jara, jak je pokus o reformu socialistické společnosti nazýván, se vyznačovalo snahami 

o vytvoření tzv. socialismu s lidskou tváří, tedy vnesení humánního rozměru do stávajícího 
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režimu a jeho přeměnu na demokratický socialismus. Šedesátá léta se vyznačovala 

rozkvětem kultury, která se vzdálila od socialistického realismu a silné míry 

zpolitizování.205 Objevila se velká filmová vlna a rozmach zakládání divadel malých 

forem, své místo si zde navíc našli i někteří dříve odmítaní autoři a díla. Větší otevřenost 

kulturní tvorby začala ve společnosti postupně tvořit chybějící platformu pro politickou 

opozici,206 která si velmi rychle našla své místo pro sdělování reformních postojů i v tisku. 

Objevovaly se články politických osobností, po zrušení předběžné cenzury v březnu 1968 

se pak stalo téma reformy věcí veřejnou. Informační monopol KSČ byl postupně 

prolomen.207 

Reformami k vytvoření nového, lidštějšího politického systému se zabýval Akční 

program KSČ, který vznikl v dubnu 1968 s cílem tzv. demokratizace. Ten ve svých 

koncepcích pracoval s dvouletým návrhem na změny v politickém systému, občanských 

právech, zahraniční politice či s plánem na ekonomickou reformu,208 to vše v rámci 

monopolu KSČ, bez vzniku opozice. Očekávání a požadavky společnosti ovšem sahaly 

nad zamýšlené kroky programu, který rychle se proměňujícímu veřejnému mínění 

volajícímu po konkrétních krocích nestačil.209 

Poslední ranou pro sílící kritiku Antonína Novotného byla kauza generála Jana Šejny, 

známá jako tzv. Šejnova aféra. Generál Šejna, obviněný z rozkrádání státního majetku, 

(včetně jetelových semínek, odkud pochází také označení „semínková aféra“), byl 

prezidentovou protekční osobou.210 Po jeho útěku do zahraničí, kam s sebou odvezl i řadu 

významných dokumentů Varšavské smlouvy,211 tak čelil Novotný velkému tlaku 

společnosti i vlády, pod nímž 22. března 1968 abdikoval. Jeho nástupcem byl na konci 

března 1968 zvolen Ludvík Svoboda.212 8. dubna 1968 poté došlo ke jmenování nové 
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vlády v čele s Oldřichem Černíkem, která disponovala větší volností.213 Jako jeden ze 

svých nejvýznamnějších úkolů označila vláda přípravu Československé federace.214 

Situace v Československu byla pro režim sílící hrozbou. Československé delegaci byly 

na schůzi s vedoucími činiteli států Varšavské smlouvy zdejší poměry ostře zkritizovány, 

a reformní snahy označeny za kontrarevoluci.215 V návaznosti na to začalo v následujícím 

měsíci sovětské armádní velení pod označením operace Dunaj projednávat vojenskou 

invazi do Československa.216 V duchu tvrdé kritiky se nesla i česko-sovětská jednání 

v Moskvě na počátku května 1968, kde bylo po československých zástupcích požadováno 

provést rázná protipravicová a protisocialistická opatření.217 Vojenské cvičení Šumava 

států Varšavské smlouvy nedlouho poté, během nějž byla nacvičována obrana státu, se 

posléze ukázalo jako první faktická příprava na okupaci Československa.218 

Společnost se stále více radikalizovala. Nejvýraznější vlnu zvedl v tomto procesu text 

Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov, celým názvem Dva tisíce slov, které patří dělníkům, 

zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem, který 27. června 1968 zveřejnily 

Literní listy, Zemědělské noviny, Mladá fronta a Práce. Manifest nabádající společnost 

k podpoře demokratizačního hnutí rozbouřil politický život v zemi a pro odpůrce revoluce 

představoval důkaz snah o kontrarevoluci.219 

Svou účast na dalším jednání ve Varšavě na počátku července 1968 vedení KSČ z obav 

o dalších požadavcích na vyřešení krize odmítlo. Zatímco veřejnost v tom viděla gesto 

nezávislosti, státy sovětského bloku braly nepřijaté pozvání jako důkaz přerušení vztahů.220 

KSČ obdržela od „pětky“221 otevřený dopis s varováním, jehož obvinění o kontrarevoluci 

ale vedení v odpovědi vyvrátilo. Ve dnech 29. července až 1. srpna 1968 došlo k setkání 
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vedoucích činitelů KSČ a KSSS v Čierné nad Tisou,222 kterážto schůze představovala 

poslední šanci Leonida Iljiče Brežněva, nejvyššího představitele Sovětského svazu, na 

přesvědčení československého komunistického vedení o radikálním zásahu proti 

reformnímu hnutí. Po této schůzi došlo vedení SSSR k závěru, že situaci v Československu 

je zapotřebí vyřešit vojenskou invazí. K tomu následně vyzývaly i dva zvací dopisy 

adresované Brežněvovi od pětice vysokých komunistických funkcionářů.223 3. srpna 1968 

došlo ještě ke schůzi „pětky“ s delegací KSČ v Bratislavě, kde bylo přijato prohlášení, že 

se situace vyřeší vzájemnou pomocí a podporou.224 18. srpna 1968 souhlasily státy 

Varšavské smlouvy s vojenskou intervencí v Československu,225 které také se svými 

vojsky v noci z 20. na 21. srpna 1968 obsadily. Armádě, Veřejné bezpečnost i Lidovím 

milicím byl z ministerstva obrany udělen rozkaz nebránit se. Ústřední výbor KSČ se proti 

invazi vyhranil vydáním Provolání ke všemu československému lidu, v němž komunistické 

vedení označilo vojenský zásah za porušení mezinárodních práv. Vláda otevřeně vyjádřila 

pětici „bratrských“ států svůj protest s okupací. Zatímco zde byl zvolený nový ústřední 

výbor řídící vlnu odporu proti okupaci, v Moskvě probíhala v následujících dnech 

československo-sovětská jednání zakončená podpisem tzv. moskevského protokolu, jenž 

byl závazkem k naplnění úkolů projednávaných na předchozích jednáních vedení stran 

států sovětského bloku. Kroky učiněné v Československu v následujících měsících 

představovaly významné zásahy do občanských i ústavních práv,226 podepsáním Smlouvy 

o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR posléze došlo 

k formálnímu stvrzení okupace. Srpnovou invazí roku 1968 započalo v Československu 

tvrdé období tzv. normalizace poměrů.227 

 

1.3.5 Rok 1993: Dvacet pět let od vzniku České republiky 

Po listopadové revoluci roku 1989 a pádu totalitního režimu v Československu začala 

etapa vyjednávání o řadě významných otázek, ať už v oblasti ekonomie, práva či 
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politického systému, jež nyní přecházel k demokracii. Jednou z nich byla i otázka státního 

uspořádání obnoveného suverénního státu, docílit dohody o organizační formě 

Československa se ale ukázalo mnohem náročnější, než kdokoliv čekal.228 

V prosinci 1989 tehdejší prezident Gustav Husák na svou funkci abdikoval a novým 

prezidentem byl 29. prosince 1989 jednomyslně zvolen Václav Havel.229 Podle 

předsednictva Slovenské národní rady (SNR) měla funkce hlavy státu ovšem náležet 

Alexanderu Dubčekovi, jehož zvolení předsedou Federálního shromáždění označilo za 

nedostačující náhradu. Následná jednání o názvu státu se po zamítnutí Havlova návrhu 

navrácení se k prvnímu názvu společného státu230 proměnila v tzv. pomlčkovou válku, 

která probíhala až do března následujícího roku. Tehdy spor, zda umístit mezi názvy dvou 

republik pomlčku, skončil a v dubnu roku 1990 Federální shromáždění schválilo nový 

název státu ve znění Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), do jejíhož čela byl 

Václav Havel znovu zvolen 5. července 1990.231 

Otázka pravomocí jednotlivých republik a federace se proměnila v sérii zdlouhavých 

a složitých jednání. V srpnu 1990 se sešly vlády České a Slovenské republiky, již během 

tohoto měsíce se ale slovenská strana vyslovila pro nezávislost Slovenska. Na konci roku 

1990 byl schválen tzv. kompetenční zákon, řešící převedení kompetencí na národní vlády, 

který byl vytvořen na základě předchozího jednání předsedy federální vlády Mariána 

Čalfy, předsedy české vlády Petra Pitharta a předsedy slovenské vlády Vladimíra 

Mečiara.232 Snahy dojít ke konsenzu ohledně státoprávního uspořádání ČNR a SNR 

pokračovaly celý následující rok, vždy bez uspokojivých výsledků.233 Ještě v září 1991 obě 

vlády vyslovily svůj zájem na společném státu, návrh smlouvy o zásadách státoprávního 

uspořádání z prosince 1991 byl ale předsednictvem SNR v únoru 1992 neschválen 

a jednání o uspořádání Československa došla k definitivnímu konci. 14. března 1992 bylo 

posléze na shromáždění občanů v Bratislavě u příležitosti oslav třiapadesáti let 

Slovenského státu přijato memorandum, které požadovalo vyhlášení samostatné Slovenské 

republiky. V červenci 1992 byla SNR schválena Deklarace Slovenské národní rady 
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o svrchovanosti Slovenské republiky.234 

Během období vyjednávání o uspořádání Československa se situace mezi dvěma 

bratrskými státy stále více vyostřovala. V březnu roku 1991 demonstranti napadli při 

oslavách dvaapadesáti let od vzniku Slovenského státu prezidenta Havla, který se o několik 

měsíců později stal obětí dalšího incidentu, a sice při mítinku k výročí vzniku 

Československa. Poté, co Federální shromáždění v červenci 1992 opakovaně 

neodhlasovalo prodloužení jeho funkčního období, a blížící se rozpad jednotného 

Československa už byl zřejmý, se Havel rozhodl 20. července 1992 z postu prezidenta 

abdikovat.235 

K dohodě o zániku České a Slovenské Federativní Republiky došlo 23. července 1992 

v Bratislavě. O rozpadu jednal za Českou republiku Václav Klaus (Občanská demokratická 

strana (ODS)), za Slovenskou republiku Vladimír Mečiar (Hnutie za demokratické 

Slovensko (HZDS)), jakožto představitelé vítězných stran parlamentních voleb do 

Federálního shromáždění konaných v předchozím měsíci. 26. srpna 1992 vznikl 

harmonogram dalšího postupu, podle nějž měly k 1. lednu 1993 vzniknout dva samostatné 

státní celky. 6. října 1992 bylo toto datum oficiálně potvrzeno, 27. října 1992 byl poté 

schválen návrh zákona o zániku federace, postupně jej schválily obě národní rady 

i Federální shromáždění. V souvislosti s tím byla v říjnu 1992 zahájena jednání k vyřešení 

otázek dalších vztahů mezi již brzy samostatnými státy.236 

V průběhu 19. a 20. listopadu 1992 bylo schváleno, že odpovědnost za kontinuitu státní 

moci na území České republiky převezme po zániku ČSFR Česká národní rada, 25. 

listopadu 1992 pak byla jako nová národní měna budoucího samostatného státu určena 

česká koruna. Ústava České republiky a státní symboly byly schváleny v polovině prosince 

1992.237 

31. prosince 1992 Česká a Slovenská Federativní Republika zanikla. 1. ledna 1993 

vznikla Česká republika, za jejíhož prvního prezidenta byl 26. ledna 1993 zvolen Václav 

Havel. Česká národní rada se přeměnila na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České 

republiky, doplněnou roku 1996 o Senát.238 Dramatické století, během nějž došlo ke 

vzniku samostatného Československa a během něhož byla existence mladého státu 
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opakovaně podrobována obtížným zkouškám, dospělo ke svému konci v podobě dvou 

samostatných suverénních států. 

 

2 Praktická část 

Praktická část diplomové práce se zabývá výzkumem hlavní večerní zpravodajské 

relace České televize, Událostí. Jejich zdrojem je videoarchiv České televize, iVysílání. 

Jedná se o audiovizuální mediální službu na vyžádání poskytovanou Českou televizí na 

základě zákona 483/1991 Sb., o České televizi.239 

 

2.1 Metodologie a uspořádání výzkumu 

Pro výzkum byla zvolena kvantitativní obsahová analýza, která umožňuje empirické 

zkoumání velkého množství dat. Právě rozsah dat, s nimiž výzkum pracuje, byl důvodem 

výběru této metody. Jednotlivá výročí jsou sice vázána k určitým dnům, v nichž se 

odehrály klíčové události daných let, vzhledem k podstatnosti a množství výročí České 

republiky v roce 2018 ovšem bylo toto téma přítomno v české společnosti po celý rok. 

Časovým rámcem výzkumu byl proto určen celý rok 2018, k němuž se výročí vztahovala, 

tedy období od 1. ledna do 31. prosince 2018. Videoarchiv České televize obsahoval 

veškeré odvysílané díly Událostí z daného roku, výjimkou byly pouze 24. prosinec 

a 31. prosinec 2018, kdy Česká televize Události nevysílala. V první etapě tak výzkum 

pracoval se třemi sty šedesáti třemi díly. 

Z příspěvků veškerých dílů daného zpravodajství z roku 2018 jsou analýze podrobeny 

pouze ty, v nichž se objevilo téma některého z pěti připomínaných výročí. Výzkumu proto 

předcházel zběžný průzkum Událostí, v němž byly příspěvky filtrovány. Přítomnost 

sledovaného tématu byla kritériem pro výběr příspěvku do výzkumu. Po tomto 

předběžném průzkumu byly rozpoznávány dva typy příspěvků, a sice ty, které referovaly 

o událostech v rámci některého z výročí, a ty, jejichž obsah se žádného z výročí netýkal, 

ale v některé své části jej/je zmínil. Toto rozlišení pomohlo určit, které příspěvky mají být 

analyzovány celé a u kterých pouze jejich určitá část. Celkově je tak analýze podrobeno tři 

sta osmdesát pět příspěvků pocházejících z jednoho sta čtyřiceti sedmi dílů Událostí. 

 
239 Zákon č. 483/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991, o České televizi. Dostupné z World Wide Web: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2021-04-

07-14:26:36&_ga=2.163609855.1577273413.1617784617-910403461.1597151356 
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Stoleté výročí vzniku Československa, ale i dílčí výročí důležitých událostí našich dějin, 

které se ve dvacátém století odehrály, představují velmi významná témata. Na základě 

přiblížení způsobu výběru a tvorby zpráv do zpravodajství v teoretické části této práce lze 

proto předpokládat, že se daná výročí ve zpravodajské relaci České televize objevila. 

Cílem výzkumu je zjistit, zda se Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci věnovala 

všem významným výročím, které jsme si roku 2018 připomínali, a do jaké míry se 

v Událostech jednotlivými výročími zabývala. Vzhledem k počtu přítomných výročí 

a jejich odlišné povaze lze očekávat, že se jejich výskyt i jim věnovaný čas lišily, a to jak 

v rámci jednotlivých výročí, tak i v průběhu roku 2018. Za nejvýznamnější výročí lze 

označit století od vzniku Československa, které se proto může ve zpravodajské relaci 

objevovat opakovaně. Nejvyšší nárůst příspěvků souvisejících s tímto výročím je pak 

možné očekávat 28. října 2018, v kterýžto den si vznik Československa každoročně 

připomínáme. Tento vzorec lze předpokládat i u ostatních výročí, tedy že podpis 

Mnichovské dohody roku 1938 se v Událostech objevil především v období září, Vítězný 

únor 1948 v období února, sovětská invaze v srpnu 1968 spolu s Pražským jarem v období 

srpna a vznik České republiky roku 1993 v období ledna. Na tomto teoretickém základě 

byly určeny první dva zkoumané okruhy se šesti hypotézami. 

 

Věnovala se Česká televize v Událostech všem významným výročím? 

H1: Česká televize připomněla v Událostech v roce 2018 všechna významná výročí. 

 

Kdy a kterým výročím byla věnována největší pozornost? 

H2: Výročí vzniku Československa bylo věnováno nejvíce času. 

H3: Výročí vzniku Československa se objevilo v každém měsíci roku 2018. 

H4: Nejvíce pozornosti bylo výročím věnováno v říjnu 2018. 

H5: Jednotlivým výročím patřilo nejvíce příspěvků v těch měsících, v nichž se odehrály 

jejich klíčové události. 

H6: V měsících stěžejních historických událostí výročních let dominovaly příspěvky těch 

výročí, jichž se dané události týkaly. 

 

Kromě samotného pokrytí výročí v rámci roku 2018 se výzkum zabývá také obsahovou 

skladbou příspěvků. Rozlišovány jsou proto části, které tvořily reportáže, a ty, v nichž 

probíhalo živé vysílání České televize. Do toho jsou zahrnuty živé vstupy redaktorů 
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„z terénu“ a živé přenosy z akcí, nikoliv však vysílání ze studia ČT, jímž většina příspěvků 

začíná. 

Jelikož se jedná o výročí historických událostí ze století, během nějž se již na jeho 

počátku objevovaly kamerové záznamy a později v jeho polovině spustilo svůj provoz 

i televizní vysílání, zaměřuje se výzkum i na využití historických záběrů v příspěvcích. 

Výzkum se zabývá zobrazováním významných historických témat v televizní zpravodajské 

relaci, možnost použití historických záznamů tak bylo žádoucí zohlednit. 

Vzhledem k povaze tématu výzkumu a na základě předběžného zkoumání obsahu 

vybraných příspěvků byly určeny čtyři hlavní proměnné týkající se hostů. Těmi jsou 

politici, historici, pamětníci a pořadatelé jakýchkoliv akcí či autoři jakýchkoliv děl. 

O zařazování hostů do jednotlivých kategorií rozhodují informační štítky České televize, 

které uvádějí jména promlouvajících osob a o koho se jedná. Politici, historici i pamětníci 

jsou zde obvykle uváděni přímo, do kategorie seskupující pořadatele akcí a autory děl pak 

patří například zaměstnanci muzeí a galerií pořádající výstavy, organizátoři kulturních 

akcí, režiséři, autoři publikací či fotografií a další. Ostatní lidé, kteří se v příspěvcích 

objevili a nepatřili do žádné výše zmíněné skupiny, jsou pro doplnění celkového obrazu 

promluv v příspěvcích zařazeni do samostatné kategorie. Za hosta je přitom ve výzkumu 

považována taková osoba, se kterou Česká televize učinila v rámci příspěvku rozhovor, ať 

už živě, či v reportáži ze záznamu, a dala jí prostor se vyjádřit. Podle této stanovené 

definice proto nebyly do výzkumu zahrnuty promluvy redaktorů ČT ani osob hovořících 

nikoliv přímo k České televizi, ale k jiným/více lidem, například v rámci proslovu na 

nejrůznějších akcích. 

Vedle promluv těchto kategorií výzkum rozlišuje také pohlaví hostů a jejich 

(ne)příslušnost k České republice. Všechna připomínaná výročí se týkají událostí, do 

jejichž kontextu byla mnohdy zapojena celá řada dalších zemí celého světa. Události 

zmiňovaných let navíc nejsou pouze naší, českou historií, ale i historií Slovenska. Výzkum 

se proto kromě rozlišování promluv hostů-mužů a hostů-žen zaměřuje i na to, nakolik byli 

do příspěvků zapojeni hosté čeští a nakolik hosté zahraniční. Rozlišuje přitom i promluvy 

jednotlivých pohlaví. Vzhledem k tomu, že zpravodajství zde může pracovat s pamětníky 

daných událostí či organizátory konaných akcí, lze přepokládat, že genderové vyvážení 

nebude hrát v rámci těchto příspěvků významnou roli.  

V neposlední řadě sleduje výzkum hlavní téma jednotlivých příspěvků. Těch bylo na 

základě předběžného průzkumu stanoveno osm.  Jako první bylo určeno téma, které se 
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o daných výročích pouze zmiňuje, zejména z důvodu přítomnosti příspěvků s nepřímou 

souvislostí k výročím. Ty mohou obsahovat určité ucelené části věnující se výročím 

v kontextu jiných témat, výzkum ale musí počítat i s variantou, že je v nich dané výročí 

pouze zmíněno. Vzhledem k tomu, že v případě těchto příspěvků se výzkum nezaměřuje 

na celou jejich délku, ale podrobuje analýze pouze ty jejich části, jež se dotýkají tématu 

výročí republiky, byla obecná konstatování o jejich existenci určena jako samostatná 

hodnota. Dalšími tématy jsou oslavy a vzpomínkové akce výročních let, kulturní 

a sportovní události konané v rámci jednotlivých výročí v roce 2018, předávání cen, 

připomínky historických událostí, připomínky konkrétních osob, skupin či organizací ve 

spojitosti s výročími a jakékoliv jiné události konané v roce 2018. Hlavní témata pak 

doplňuje poslední definovaná skupina, a to nejrůznější průzkumy, rozbory, shrnutí či 

hodnocení České televize týkající se některého z výročí. 

Další tři okruhy otázek s jedenácti hypotézami tak znějí následovně: 

 

Jak byly do vysílání o daných výročích zapojeni hosté? 

H7: Ke každému z výročí se vyjádřil alespoň jeden politik, jeden historik a jeden pamětník 

(pamětníkem míněna i osoba narozená před rokem/roku 1918). 

H8: Českým hostům bylo v rámci jednotlivých výročí věnováno více času než hostům 

zahraničním. 

H9: Pořadatelé akcí a autoři děl promlouvali nejvíce v příspěvcích o kulturních 

a sportovních akcích konaných roku 2018. 

H10: Délky promluv mužů a žen se výrazně lišily. 

 

Použila Česká televize ve vybraných příspěvcích historické záběry? 

H11: U každého z výročí byly použity historické záběry. 

H12: Nejvíce historických záběrů obsahovaly příspěvky připomínající historické události. 

 

Na pozadí jakých témat připomínala Česká televize v Událostech v roce 2018 daná 

výročí? 

H13: Příspěvky jednotlivých výročí se nejčastěji týkaly oslav a vzpomínkových akcí. 

H14: Příspěvky týkající se kulturních či sportovních akcí měly nejčastěji souvislost se 

vznikem Československa. 

H15: U každého z výročí byly připomenuty jejich historické události. 
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H16: U každého z výročí byla představena danému tématu blízká osoba, skupina či 

organizace. 

H17: Příspěvky týkající se oslav a vzpomínkových akcí obsahovaly nejvíce živých vstupů. 

 

2.2 Výsledky výzkumu 

Výzkum analyzoval tři sta osmdesát pět příspěvků Událostí České televize v celkové 

délce deset hodin třicet osm minut a osmnáct vteřin. Nejvíce pozornosti bylo věnováno 

stoletému výročí vzniku Československa, s nímž bylo během roku 2018 spojeno dvě stě 

šedesát čtyři příspěvků a které tvořilo šedesát tři procent celkového času věnovaného 

tématu výročí. Po událostech roku 1918 se ve sledovanosti umístil rok 1968, přestože jeho 

pokrytí již bylo znatelně nižší. Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa byly hlavními tématy sedmdesáti tří příspěvků představujících dvacet tři 

procent zkoumaného času. V porovnání se zbylými výročími byla většina pozornosti 

věnována právě rokům 1918 a 1968. Událostem roku 1938, k nimž patří zejména 

podepsání Mnichovské dohody a mobilizace Československa, bylo věnováno dvacet jedna 

příspěvků podílejících se na celkovém čase v hodnotě šesti procent, v souvislosti 

s komunistickým převratem v roce 1948 bylo odvysíláno devět příspěvků, které tvořily tři 

procenta celkového času, a v souvislosti s jediným „neosmičkovým“ rokem, a sice rokem 

1993 a vznikem samostatného českého státu, se již objevilo pouze pět příspěvků 

pokrývajících jedno procento výročím věnovaného času. Zbylá čtyři procenta tvořilo 

třináct příspěvků, v nichž se sice téma výročí objevilo, ale v kombinaci více daných roků 

najednou či příliš neurčitě, čímž nebylo možné je s určitostí zařadit. 

Hypotéza první, že Česká televize připomněla v Událostech během roku 2018 všech 

pět významných výročí naší republiky, se tak potvrdila. Nejvíce času z analyzovaných 

příspěvků přitom souviselo s nejvýznamnějším z těchto výročí, a sice se stoletím od vzniku 

Československa, čímž se potvrdila i hypotéza druhá. 

 

V první polovině roku 2018 se čas věnovaný jednotlivým výročím ve zpravodajské 

relaci pohyboval měsíčně v rozmezí od půl minuty do dvaadvaceti minut (viz Graf 1). 

Kromě února, kdy převážil Vítězný únor 1948, převažovaly příspěvky týkající se vzniku 

Československa. Nejméně času jim bylo věnováno v březnu, ale i tehdy přesáhly hranici 

pěti minut, což se kromě roku 1948 v únoru a roku 1968 v květnu žádnému z ostatních 
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výročí nepodařilo. Výročí vzniku České republiky byla věnována veškerá pozornost právě 

v první polovině roku 2018, jak v lednu, tak i v únoru a dubnu se však jednalo pouze 

o příspěvky v délce okolo dvou minut, které se od sebe lišily jen v řádu vteřin. Nejdelší 

z příspěvků přitom souvisel s pětadvaceti lety od vzniku české koruny.  

 

 

Graf 1: Čas věnovaný jednotlivým výročím v měsících první poloviny roku 2018. 

 

V druhé polovině roku 2018 téma výročí republiky v Událostech výrazně narostlo (viz 

Graf 2). Rok 1948, který se váže především k únoru, již zmíněn nebyl, ostatním výročím 

ale bylo věnováno více pozornosti než v první polovině roku. Oproti prvním šesti 

měsícům, kdy se zpravodajství zabývalo daným tématem celkem dvě hodiny jedenáct 

minut a dvaačtyřicet vteřin, se vyšplhal čas věnovaný výročím v tomto období na osm 

hodin dvacet šest minut a šestatřicet vteřin. Ve většině měsíců opět dominovalo téma sta 

let Československa, v srpnu jej ovšem podstatně převýšilo výročí sovětské invaze roku 

1968, které v Událostech čítalo celkem přes dvě hodiny. Největší pozornosti z celého roku 

se zde dočkal i rok 1938, a to v měsíci září. Nejvíce času ze všech výročí pak bylo 

věnováno uplynutí jednoho století od vzniku samostatného Československa, především 

v říjnu 2018, kdy mu Česká televize zasvětila téměř celé čtyři hodiny vysílání. Jejich 

součástí byl i jeden díl zpravodajské relace věnovaný oslavám tohoto výročí, a to 28. října. 
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Stoleté výročí se objevovalo v Událostech opakovaně, v každém měsíci roku 2018, což 

potvrzuje hypotézu třetí. Ve druhé polovině roku 2018 pozornost věnovaná výročím ve 

většině případů narostla, nejvyšší nárůst pak zaznamenal měsíc říjen, kdy se čas 

poskytnutý stoletému výročí převratně navýšil do řádu hodin. Potvrzena je tedy i hypotéza 

čtvrtá. 

 

 

Graf 2: Čas věnovaný jednotlivým výročím v měsících druhé poloviny roku 2018. 

 

Hypotézu pátou, že jednotlivým rokům patřilo nejvíce pozornosti v měsících, v nichž se 

odehrály jejich klíčové události, jejichž výročí si republika připomínala, je k jejímu 

potvrzení či vyvrácení zapotřebí rozdělit do pěti částí a vyhodnotit nejdříve platnost každé 

z nich. Podle této hypotézy by mělo být roku 1918 zasvěceno největší množství času 

v říjnu, na jehož konci si připomínáme vznik Československa. Česká televize věnovala 

tomuto výročí v říjnu zdaleka největší množství času, tato část hypotézy se tedy potvrdila. 

K podepsání Mnichovské dohody, která představuje milník roku 1938, došlo na konci září, 

v témže měsíci roku 2018 také Česká televize zasvětila této události ve své hlavní 

zpravodajské relaci největší množství času. Potvrzena je tak i tato část hypotézy. Vítězný 

únor 1948 zaznamenal největší pozornost v Událostech v únoru, i pro toto výročí tak 

hypotéza platí. Sovětské invazi ze srpna roku 1968 věnovala Česká televize nejvíce 
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prostoru právě v měsíci srpnu, čtvrtá část hypotézy je tak též platná. Poslední částí 

hypotézy je vznik České republiky, k němuž došlo 1. ledna 1993. Česká televize ale 

nevěnovala ve zpravodajské relaci tomuto výročí příliš času a největší pozornost, lišící se 

pouze několika vteřinami, byla zaznamenána až v únoru. Hypotéza pátá je tak platná 

pouze částečně. 

Obdobný proces je zapotřebí aplikovat i na šestou hypotézu, která tvrdí, že v těchto 

měsících stěžejních událostí výročních let byla vždy věnována největší pozornost právě 

tomu z roků, jehož se dané události týkaly. V lednu by tak musel dominovat čas věnovaný 

roku 1993, v únoru čas věnovaný roku 1948, v srpnu čas věnovaný roku 1968, v září čas 

věnovaný roku 1938 a v říjnu čas věnovaný roku 1918. V lednu ale bylo výročí vzniku 

České republiky převáženo stoletím od vzniku Československa. Toto v Událostech 

nejmasivněji zastoupené téma pak zaplnilo více času i v září. Ve zbylých měsících se 

Česká televize skutečně nejvíce zajímala o ty z let, jejichž výročí byla v daných obdobích 

oslavována či připomínána, celkově ale nelze hypotézu označit za pravdivou. I hypotéza 

šestá je tak potvrzena pouze částečně. 

 

 

Graf 3: Podíl témat na příspěvcích k jednotlivým výročím. 

 

Nejvíce příspěvků se zaobíralo událostmi probíhajícími přímo během roku 2018 (viz 

Graf 3). Kulturními či sportovními akcemi se zabývalo třicet jedna procent příspěvků, 

dalších deset procent pak tvořily ostatní akce v daném roce. Kulturních akcí pořádaných 

v souvislosti s výročími byla celá řada a prolínala se napříč celým rokem 2018. Do oslav 
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i připomínání jednotlivých významných let se zapojilo mnoho osob i institucí, které za celý 

rok 2018 vytvořily přehlídku pestrých akcí, nikdy nenechávajíc téma výročí vyprchat ze 

společnosti. Na počest stoletého výročí se pořádaly koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly 

či slavnosti, veřejnosti se ale také otevřely dveře do řady míst, která obyčejně navštívit 

nelze. Mnoho akcí k nejvýznamnějšímu z výročí bylo přitom pořádáno v rámci výstavy 

nazvané Doteky státnosti, která kulturní události organizovala. Do oslav výročí se zapojil 

také festival Re:publika a česká divadla, připomínána byla i hra Václava Havla. Pokud se 

však objevovalo v rámci kulturních akcí nějaké jméno, bylo to především jméno prvního 

československého prezidenta. Tomáš Garrigue Masaryk se stal námětem výstav fotografií, 

představení, a dokonce i komiksu. V rámci oslav století od vzniku Československa došlo 

v roce 2018 také k otevření části stále rekonstruovaného Národního divadla a na výročí 

naší republiky nezapomněla při svých koncertech ani Česká filharmonie. Jednou ze 

stěžejních kulturních událostí však byla výstava českých korunovačních klenotů, během 

níž si mohli návštěvníci prohlédnout jindy nepřístupné klenoty naší historie. Přestože 

v oblasti kulturních událostí převažovaly ty konané kvůli stoletému výročí, pořádány byly 

i akce k ostatním z daných let. K vidění byla výstava novin a letáků z roku 1968 či výstava 

Charty 77. Česká televize představila také nové snímky, mezi nimi například Jan Palach 

(2018) režiséra Roberta Sedláčka, ale i obnovené staré klasiky. S kulturními akcemi úzce 

souvisely i akce sportovní, které se týkaly především Sokola. Ten se objevoval 

v příspěvcích během celého roku 2018, neboť se přidal k oslavám a kromě XVI. 

všesokolského sletu se vyskytoval ve zpravodajských příspěvcích právě kvůli organizování 

vlastní sportovní akce, která proběhla přímo v rámci oslav sta let Československa. 

Oslavám či vzpomínkovým akcím náleželo dvacet pět procent příspěvků. Ty se obvykle 

zabývaly přímo akcemi na počest daných výročí, které se konaly nejen u nás, ale 

i v zahraničí. Ze zahraničí naopak do České republiky zavítala v roce 2018 v rámci výročí 

i řada významných zahraničních politiků, přivítáni tu byli například německá kancléřka 

Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron. Slavilo se po celé 

republice, konány byly vojenské přehlídky a nechybělo ani zdůraznění česko-slovenských 

vztahů. Nelze však mluvit pouze o oslavách, některá z výročí byla připomínána spíše 

formou pietních aktů. Na mnoha místech byla uctívána památka padlých vojáků či obětí 

komunistického režimu a Česká televize se zaměřila i na pohledy dnešních lidí na tehdejší 

události. V rámci stoletého výročí se objevily také postoje politiků, českých i slovenských, 

na vznik Československa a naší historii, v případě roku 1968 pak byly prezentovány 
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současné české, slovenské a ruské pohledy na srpnové události.  

Čtrnáct procent příspěvků seznamovalo diváky s významnými událostmi 

připomínaných let a jejich historickým pozadím. Česká televize v nich divákům 

připomněla, jak se tvořily naše dějiny. Příspěvky zaměřující se na osudy konkrétních osob, 

skupin či organizací pak představovaly deset procent. Česká televize doplnila vysílání 

v rámci výročí i řadou rozborů a průzkumů, které byly hlavní náplní šesti procent 

příspěvků. Jednalo se především o zjišťování míry povědomí o významných událostech 

a současné postoje k nim. Čistě jen zmínku o některém/některých z výročí obsahovala tři 

procenta příspěvků, v nichž se objevovaly například příspěvky spojené s politickou scénou. 

Zbylé jedno procento představovala předávání cen souvisejících s určitým výročím. Šlo 

o tři příspěvky, z nichž byl jeden spojen s rokem 1918, a to ceny Magnesia Litera, a zbylé 

dva s rokem 1993, oboje se týkající vyhlašování manažerů čtvrtstoletí. 

 

Zastoupení témat v rámci jednotlivých výročí se výrazně lišilo a některá z témat se 

v příspěvcích náležících daným výročím vůbec neobjevila. Příspěvky ke vzniku 

Československa byly tematicky nejrozmanitější, obsahovaly všechna výše zmíněná témata. 

Nejvíce příspěvků patřilo informacím o kulturních a sportovních událostech v roce 2018, 

které se objevily v devadesáti čtyřech případech, a oslavám stoletého výročí, kterých se 

týkalo příspěvků osmdesát. Na rozdíl od příspěvků o ostatních výročích byla v souvislosti 

s rokem 1918 konána i řada dalších událostí, které se objevily celkem v jednatřiceti 

příspěvcích. V souvislosti s tímto významným výročím byla věnována pozornost 

i historickým událostem a představení řady konkrétních osob, skupin či organizací. 

Výročí událostí roku 1968, s nimiž byl spojen druhý nejvyšší počet příspěvků, se 

neobjevilo v kontextu žádných slavnostních ocenění, jinak se v něm ale objevila veškerá 

témata. I s tímto rokem nejčastěji souvisely příspěvky týkající se nejrůznějších kulturních 

či sportovních akcí v roce 2018, a to ve výši devatenácti příspěvků. Než vzpomínkovým 

akcím však bylo věnováno více pozornosti historickému kontextu srpnových událostí roku 

1968 a konkrétním osobám, skupinám či organizacím, kterážto témata se objevila každé 

v patnácti příspěvcích. Připomínání si výročí v rámci oslav či (v tomto případě spíše) 

vzpomínkových akcí náleželo pouze jedenáct příspěvků. 

Ostatní výročí již tak bohatá na témata nebyla, počet jim věnovaných příspěvků byl ale 

také výrazně nižší. K výročí roku 1938 byly nejčastěji připomínány historické události, 

které tvořily téměř polovinu příspěvků věnovaných podepsání Mnichovské dohody či 
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mobilizaci Československa. Ve stejné míře byly v počtu příspěvků zastoupeny oslavy 

a vzpomínkové akce a přibližování určitých osob, skupin či organizací, zatímco příspěvek 

o kulturních a sportovních akcích spojených s tímto výročím byl pouze jeden. Zbytek 

představovala nejrůznější shrnutí České televize. 

Téměř polovinu příspěvků věnovaných výročí Vítězného února 1948 tvořilo téma 

konkrétních osob, skupin či organizací, v podobě čtyř příspěvků se pak objevily jak 

historické, tak i vzpomínkové akce. Jediný příspěvek byl věnován kulturním a sportovním 

událostem. 

Výročí pětadvaceti let od vzniku České republiky se objevilo nejvíce v rámci předávání 

cen, a to v případě již výše zmíněných dvou příspěvků. Po jednom příspěvku tohoto 

nejmladšího z výročí pak patřilo oslavám, připomínání historických událostí a rozborům či 

průzkumům České televize. 

Oslavy a vzpomínkové akce nebyly převládajícím tématem v případě ani jednoho 

z výročí, Události se ve svých příspěvcích zaměřovaly spíše na kulturní či sportovní akce 

konané v souvislosti s výročími během roku 2018. Hypotéza třináctá, že se příspěvky 

jednotlivých výročí týkaly nejčastěji oslav a vzpomínkových akcí, je tedy neplatná. 

Potvrzena byla hypotéza čtrnáctá, příspěvky kulturních a sportovních akcí probíhajících 

v roce 2018 měly skutečně nejčastěji spojitost s výročím sta let Československa. 

Připomenutí historických událostí se objevilo v rámci každého výročí, čímž se potvrdila 

hypotéza patnáctá. Za neplatnou byla prokázána hypotéza šestnáctá, která tvrdí, že 

u každého z výročí představila Česká televize divákům určitou osobu, skupinu či 

organizaci. V rámci výročí vzniku České republiky v roce 1993 se takový příspěvek 

neobjevil. 

 

Obsahově se příspěvky skládaly z vysílání přímo ze studia ČT, reportáží a živých 

vstupů „z terénu“. Reportáže a živé vstupy se v určitých případech prolínaly, nelze proto 

určit jejich celkový podíl na obsahu příspěvků. Výzkum se ale soustředil na jejich 

zastoupení v příspěvcích jako takových (viz Graf 4). 

Značná část příspěvků k výročím byla tvořena reportáží, a sice tři sta dvacet jedna 

příspěvků, zatímco živé vstupy se objevily ve sto třiceti dvou případech. Vzhledem k tomu, 

že mohly být příspěvky tvořeny jakoukoli kombinací s/bez reportáží a s/bez živých vstupů, 

zobrazuje graf 3 zastoupení jednotlivých z nich v rámci každého výročí. Příspěvky, v nichž 

nebyly použity reportáže ani živé vstupy, měly podobu přenosu čistě ze studia ČT 
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a hovořil v nich pouze moderátor daného dílu Událostí. Obvykle se tak jednalo především 

o příspěvky, v nichž televize prezentovala výsledky nejrůznějších průzkumů, nebo o velmi 

krátké příspěvky informující pouze ve zkratce o nějakém dění. 

 

 

Graf 4: Podíl reportáží a živých vstupů na počtu příspěvků výročních let. 

 

U všech pěti výročí byla značná část jim náležících příspěvků tvořena především 

reportážemi, nejčastěji bez živých vstupů. Poměr příspěvků čistě jen ze studia ČT a těch 

s pouze živými vstupy byl v případě výročí událostí let 1968 a 1993 stejný. V případě roku 

1993 se jednalo o jeden příspěvek ke každé z kombinací, včetně příspěvků obsahujících jak 

reportáž, tak i živý vstup, v případě roku 1968 pak o příspěvků sedm. Vítězný únor 1948, 

který byl připomenut celkem v devíti příspěvcích, byl mimo reportáží tvořen jediným 

příspěvkem přímo ze studia ČT. V příspěvcích týkajících se roku 1938 byl poměr využití 

čistě jen reportáží a reportáží včetně živých vstupů téměř stejný, živý vstup se v těchto 

příspěvcích objevil pouze o jeden případ méně. U roku 1918 byly samotné reportáže 

využity ve více jak polovině případů, a sice ve sto padesáti sedmi případech, zatímco 

v pětašedesáti příspěvcích byly doplněny i živým vstupem. 
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Graf 5: Délka reportáží a živých vstupů podle témat. 

 

Z více než sedmi hodin odvysílaných reportáží v rámci příspěvků zabývajících se 

výročími republiky patřily dvě hodiny kulturním a sportovním událostem v roce 2018 

a dalších dvaatřicet minut ukázalo záběry z jiných událostí daného roku (viz Graf 5), mezi 

které patřily například opakovaně příspěvky týkající se vydávání pamětních dvacetikorun 

ke stému výročí republiky, vysazování líp či předávání státních vyznamenání v říjnu 2018. 

Druhým nejsledovanějším tématem reportáží pak byly oslavy a vzpomínkové akce 

výročních let, k nimž bylo odvysíláno pouze o dvanáct minut méně příspěvků. Více jak 

hodina a půl byla v reportážích věnována historickým událostem daných výročí a lehce 

přes hodinu osobám, skupinám či organizacím. 

Živým vstupům náleželo nejvíce vysílacího času v příspěvcích zabývajících se oslavami 

a vzpomínkovými akcemi, a sice v podobě osmačtyřiceti minut. Celkem půl hodiny 

Událostí pak patřilo živému přenosu z kulturních a sportovních událostí. 

Příspěvky zaměřené na zbylá témata obsahovaly v rozmezí od necelé minuty do sedmi 

minut reportáží a živých vstupů. Výjimkou byly příspěvky týkající se předávání cen, ty 

tvořil pouze živý přenos, nedoplněný reportáží. 

Potvrdila se tak hypotéza osmnáctá, která tvrdila, že nejvíce živých vstupů obsahovaly 

příspěvky s tématem oslav či vzpomínkových akcí. 
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Graf 6: Délka historických záběrů výročních let podle měsíce. 

 

Za celý rok 2018 obsahovalo sto třináct příspěvků Událostí vztahujících se k výročím 

historické záběry v délce jedné hodiny osmi minut a dvaceti tří vteřin (viz Graf 6). 

Historické záběry tak tvořily jedenáct procent z celkové délky vysílání věnovaného 

výročím. Více než polovina jich byla užita v příspěvcích stoletého výročí Československa, 

a sice jednapadesát procent. Třicet procent náleželo výročí sovětské invaze v srpnu 1968. 

Nejméně historických záběrů se objevilo ve spojení s rokem 1993, v rámci zbylých výročí 

pak byla míra výskytu velmi podobná. 

Nejvíce historických záběrů mohli diváci spatřit v říjnu, kdy se jejich délka vyšplhala 

téměř k pětadvaceti minutám. Značná část přitom patřila příspěvkům k roku 1918, 

příspěvky připomínající stoleté výročí Československa tak byly doprovozeny historickými 

záběry nejvíce a v největší míře právě v měsíci, kdy si Česká republika vznik 

Československa připomíná. Obdobný jev nastal v srpnu, kdy se téměř veškeré historické 

záběry objevily v příspěvcích připomínajících události roku 1968. Největší nárůst použití 

historických záběrů zaznamenaly v měsících svých stěžejních událostí i ostatní roky. Rok 

1938 byl v Událostech doplněn historickými záběry v největší míře v září a rok 1948 

v únoru, v kterýchžto měsících také v rámci využití historických záběrů dominovaly. 

V obou těchto případech se použití historických záběrů drželo i v následujícím měsíci, kde 
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už ale plnily pouze vedlejší roli. U roku 1993 se ovšem nejednalo o leden, v němž by se 

připomínání vzniku České republiky dalo očekávat nejvíce, ale v následujícím měsíci. 

V ostatních měsících převládaly historické záběry zejména v příspěvcích k roku 1918, 

s blížícím se srpnem ale postupně narůstaly i v příspěvcích k roku 1968 a v květnu 

a červenci jich zde bylo dokonce v rámci tohoto výročí použito nejvíce. 

U všech výročí se tedy objevilo alespoň několik vteřin historických záběrů, hypotéza 

jedenáctá se tak potvrdila. 

 

 

Graf 7: Podíl témat na historických záběrech. 

 

Historické záběry byly nejvíce použity v příspěvcích zabývajících se historickými 

událostmi, v nichž se objevilo třicet minut záběrů, které tvořily čtyřicet tři procent jejich 

celkového objemu (viz Graf 7). O více než o polovinu méně jich bylo využito v rámci 

příspěvků o kulturních a sportovních akcích a přibližování určité osoby, skupiny či 

organizace, kde se tyto záběry pohybovaly okolo třinácti minut. Devět minut historických 

záběrů se vyskytlo také v tématu oslav a vzpomínkových akcí, zatímco u zbylých témat se 

objevily pouze v řádu několika vteřin, či vůbec. 

Hypotéza dvanáctá, že nejvíce historických záběrů obsahovaly příspěvky 

připomínající historické události, je tak potvrzena. 
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Rok 
Promluvy 

politiků 

Promluvy 

historiků 

Promluvy 

pamětníků 

Promluvy 

pořadatelů 

a autorů 

Promluvy 

jiných 

hostů 

1918 27 25 13 195 95 

1938 3 6 4 20 7 

1948 1 3 1 7 4 

1968 8 12 28 61 13 

1993 1 1 0 5 2 

Nelze určit 1 2 1 11 5 

Tab. 1: Počet příspěvků s promluvami hostů ve výročních letech. 

 

V počtu příspěvků s promluvami jich patřilo nejvíce pořadatelům akcí a autorům děl, 

které se objevily ve dvě stě devadesáti devíti případech (viz Tab. 1). Největší množství 

těchto promluv náleželo příspěvkům týkajících se roku 1918, v němž svou délkou tvořily 

třicet jedna procent všech promluv v daném výročí. U ostatních výročních let se tato 

kategorie hostů vyjádřila v řádu vteřin, v případě roku 1968 pak v délce necelých čtyř 

minut, tvořících tak pouze menšinový podíl promluv. Délkou promluv ovšem v rámci roku 

1918 vedly promluvy hostů, kteří nepatřili do žádné z určených kategorií, jejichž podíl 

činil čtyřicet dva procent. 

Výročí sta let Československa vedlo také v počtu příspěvků, v nichž promluvili politici, 

a těch, v nichž hovořili historici. V příspěvcích souvisejících s rokem 1918 tvořily 

promluvy politiků i promluvy historiků každý po deseti procentech promluv. Do čela počtu 

i délky promluv pamětníků se ovšem umístily příspěvky týkající se roku 1968. Důvodem je 

především skutečnost, že mezi pamětníky roku 1918 byli sice zařazeni lidé narození tohoto 

roku, ti byli ale jediní, kdo mohl tuto skupinu tvořit. Největší podíl na celkovém čase 

pětadvaceti a půl minuty, během kterých hovořili v příspěvcích pamětníci, tak připadlo 

výročí roku 1968, v němž dominovaly v podobě padesáti sedmi procent. 

Výskyt příspěvků s promluvami politiků, historiků a pamětníků se již u jednotlivých 

výročí pohyboval mezi čtyřiceti a padesáti. Nejvíce vysílacího času bylo oběma skupinám 

věnováno v kontextu stoletého výročí, největší podíl na celkové délce promluv 

jednotlivých výročí ale tvořily promluvy historiků v rámci připomínaného roku 1948, a to 

v podobě třiceti procent. Promluvy politiků nedominovaly množstvím, časově ani svým 

podílem v rámci jednotlivých výročí, u roku 1993 ale tvořily značnou část. Podobně jako 

v případě roku 1918 ovšem bylo i zde věnováno nejvíce času promluvám nezařazených 
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osob. Obdobně tomu bylo i v případě roku 1938. 

Hosté se objevili napříč všemi výročními roky, výjimkou bylo ale výročí vzniku České 

republiky. V příspěvcích věnovaných tomuto výročí se nevyjádřil žádný pamětník. 

Hypotéza sedmá, že se ke každému z výročních let vyjádřila v Událostech alespoň jedna 

politická osobnost, jeden historik a jeden pamětník, je tedy neplatná. 

 

 

Graf 8: Délka promluv hostů podle témat. 

 

Nejvíce promluv hostů se objevilo v příspěvcích o kulturních a sportovních událostech 

konaných v roce 2018, v nichž byli za výrazně největším množstvím prohovořeného času 

pořadatelé akcí a autoři děl (viz Graf 8). Naopak nejméně se z celkových třiceti osmi minut 

vyjádřili politici, jejichž promluvám patřila pouze polovina jedné minuty. Výrazné 

zastoupení zde neměli ani historici a pamětníci, jimž dohromady náleželo okolo tří minut 

těchto příspěvků. 

Rozsáhlejší prostor k vyjádření v podobě půl hodiny daly hostům také příspěvky 

seznamující s historickými událostmi jednotlivých výročí a příspěvky přinášející informace 

o jejich oslavách či vzpomínkových akcích. K historickým událostem se z konkrétních 

skupin hostů vyjádřili nejdéle historici a pamětníci. Pořadatelům a autorům zde již náleželo 

minimum času. Stejné to bylo i s politickými osobnostmi, v příspěvcích o oslavách 
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a vzpomínkových akcích jejich promluvy ale naopak narostly, zatímco historici 

a pamětníci ustoupili spíše do pozadí. Pořadatelům akcí a autorům děl zde bylo věnováno 

více času než v případě příspěvků o historických událostech, celková délka jejich promluv 

se ale pohybovala v obdobných hodnotách jako délky promluv historiků a pamětníků. 

Výrazněji byli hosté zapojeni i do příspěvků věnovaných konkrétním osobám, skupinám 

či organizacím, a to zejména pamětníci daných událostí výročních let, zatímco ostatní 

hosté se v těchto příspěvcích objevili podstatně méně. V příspěvcích ostatních témat se 

promlouvající hosté objevovali pouze sporadicky. U příspěvků zabývajících se shrnutím, 

rozbory či referováním o výsledcích určitých výzkumů promluvili v řádu několika vteřin 

politici, v příspěvcích, které se o výročích republiky pouze obecně zmínily, pak ve stejně 

nízké míře pamětníci. Dalším událostem uskutečněným v roce 2018 se hosté věnovali 

v míře devíti minut, v nichž byly promluvy většiny hostů relativně rozložené. 

Nejvýraznější skupinu promlouvajících hostů ale netvořili ve vysílacím čase politici, 

historii, pamětníci ani pořadatelé akcí a autoři děl. Nejdelší množství promluv patřilo 

celkově lidem, kteří nebyli do žádné z výše zmíněných skupin zařazeni, seskupených do 

kategorie „jiných promluv“. Zahrnout mezi ně můžeme například návštěvníky akcí, 

účinkující umělce, turisty či rodinné příslušníky osob zmiňovaných v příspěvcích. Těm 

patřilo dohromady třicet pět procent celkového času promluv, z nichž se největší části 

objevily v příspěvcích připomínajících historické události, informujících o kulturních či 

sportovních akcích a oslavujících či ukazujících vzpomínkové akce na daná výročí. 

V rámci příspěvků o určitých osobách, skupinách či organizacích a dalších událostech 

v roce 2018 se délka jejich promluv pohybovala již okolo pěti minut, v tématu průzkumů či 

rozborů a toho obecně jen zmiňujícího některé/á z výročí pak pouze okolo minuty jedné. 

Hypotéza devátá, že pořadatelé akcí a autoři děl promlouvali nejvíce v příspěvcích 

o kulturních a sportovních akcích pořádaných v roce 2018, se tedy potvrdila. 
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Graf 9: Podíl pohlaví hostů v příspěvcích.  

 

Celkově se hosté objevili v šedesáti pěti procentech veškerých příspěvků, tedy ve dvě 

stě padesáti jedna příspěvcích (viz Graf 9). U sto šedesáti z nich, představujících čtyřicet 

dva procent příspěvků, se přitom jednalo o příspěvky ryze jen s muži a v dalších 

devětadvaceti případech o příspěvky, v nichž muži převažovali. Příspěvků s hosty čistě jen 

ženského pohlaví bylo sedmnáct, tedy pouze čtyři procenta veškerých příspěvků, u osmi 

příspěvků pak jejich počet nad muži převažoval. V stejném počtu byla obě pohlaví 

zastoupena v sedmatřiceti případech. 

 

Rok 
Promluvy českých hostů Promluvy zahraničních hostů 

Muži Ženy Muži Ženy 

1918 150 57 33 9 

1938 10 4 4 1 

1948 7 1 2 1 

1968 27 12 15 5 

1993 1 1 1 0 

Nelze určit 7 2 2 1 

Tab. 2: Počet příspěvků s promluvami mužů a žen českých a zahraničních hostů podle výročních let. 

 

V příspěvcích všech pěti výročních let se objevili hosté čeští i zahraniční, počet 

příspěvků s českými hosty ale podstatně převyšoval nad těmi s hosty zahraničními (viz 
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Tab. 2). Nejvíce promluv patřilo celkově i v rámci jednotlivých výročí českým hostům 

mužského pohlaví, kteří se vyskytli ve dvě stě dvou příspěvcích, zatímco ženy – Češky 

hovořily v sedmdesáti sedmi příspěvcích. Celkových příspěvků se zahraničními hosty bylo 

sedmdesát čtyři, z čehož se většina týkala mužů. Ti se v rámci výročí let 1948 a 1968 

objevili ve více příspěvcích než čeští hosté ženského pohlaví, v případě příspěvků k rokům 

1938 a 1993 byla jejich míra výskytu stejná. Nejmenší zastoupení měli zahraniční hosté 

v podobě žen, které se kromě příspěvků týkajících se let 1918 a 1968 objevily v rámci 

ostatních výročí vždy pouze v jediném příspěvku, v případě výročí vzniku České republiky 

v roce 1993 pak ze zahraničních hostů promluvili pouze muži, a to v jediném příspěvku. 

Ve stejné míře se v souvislosti s tímto výročím ale objevili i hosté čeští, jak muži, tak 

i ženy. 

 

 

Graf 10: Délka promluv mužů a žen českých a zahraničních hostů podle výročních let. 

 

Obdobný vzorec platí nejen pro počty příspěvků s hosty, ale i pro délky jejich promluv. 

Z celkových dvou hodin a deseti minut promluv veškerých hostů tvořili osmdesát pět 

procent Češi, jednu hodinu a třiadvacet minut z toho přitom náleželo mužům. Ze 

zahraničních hostů trvaly délky promluv žen dohromady pouze tři minuty. I délky promluv 

českých žen a zahraničních mužů se pohybovaly ve velmi podobných hodnotách, jako 
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tomu bylo v případě počtu příspěvků, v nichž se objevili, a sice okolo dvaceti minut. 

U všech výročí tvořili vždy největší část času promluv hostů Češi – muži. Ženy – Češky 

byly druhou nejdéle promlouvající skupinou hostů v příspěvcích k rokům 1918 a 1968, 

zatímco u výročí událostí let 1938, 1948 a 1993 hovořili déle muži ze zahraničí, a to 

i přesto, že se v rámci příspěvků těchto let vyjádřily i české ženy. Zahraniční ženy se 

vyjádřily především k rokům 1918 a 1968, ale pouze ve výši jedné minuty u každého 

z výročí. Jejich promluvy k rokům 1938 a 1948 měly podobu pouze několika málo vteřin. 

Čeští hosté v příspěvcích výrazně převyšovali, potvrzena je tak hypotéza osmá, že 

českým hostům bylo v rámci jednotlivých výročí věnováno více času než hostům 

zahraničním. Délky promluv mužů a žen přitom nebyly v příspěvcích týkajících se výročí 

vyrovnané, právě naopak. Hypotéza desátá, že délky promluv mužů a žen se výrazně liší, 

se tak potvrdila. 
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Závěr 

Rok 2018 s sebou přinesl řadu významných výročí naší historie, která neunikla ani 

pozornosti České televize. Do své hlavní večerní zpravodajské relace zařadila v průběhu 

celého roku 2018 množství příspěvků, v nichž se jednotlivými výročími zabývala. Zdaleka 

nejpočetněji byly zastoupeny příspěvky týkající se nejvýznamnějšího z pěti připomínaných 

výročí, a sice sto let od vzniku Československa. Století naší samostatné existence, po 

kterou nás po její podstatnou část doprovázel slovenský národ, se objevovalo v každém 

měsíci slavnostního roku a ve většině z nich tvořilo i hlavní z výročí, na něž se televize 

zaměřovala. Kromě významnosti tohoto výročí jako takového byla důvodem této 

pozornosti v každém měsíci roku 2018 řada kulturních akcí, které se konaly na počest 

století naší republiky. Právě díky zapojení nejrůznějších výstav, přehlídek, festivalů, 

koncertů a slavností do oslav tohoto výročí mu byla ve zpravodajské relaci České televize 

věnována taková pozornost. S blížícím se říjnem přešly příspěvky o kulturních akcích do 

příspěvků o samotných oslavách tohoto výročí, které začaly plnit obrazovky především od 

28. září, tedy ode Dne české státnosti, kdy odstartoval měsíc oslav. Ten vyvrcholil 

28. října, kdy Česká televize zasvětila celý díl svého hlavního zpravodajského pořadu 

století od vzniku Československa. 

Mezi takzvaně „osmičkové roky“, jak televize často daná výročí označovala, patřily 

kromě roku 1918 i roky 1938, 1948 a 1968. Jejich události, představující milníky nejen 

naší, ale i světové historie, na sebe taktéž strhly pozornost České televize, v událostech se 

jich ale oproti stoletému výročí objevovalo méně. Mediálně nejpokrytějším bylo z této 

„vedlejší“ osmičkové trojice výročí uplynutí padesáti let od Pražského jara a vpádu armády 

pěti států vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu roku 1968. Česká 

televize se v rámci tohoto výročí zaměřila výrazně na historickou stránku daného roku. 

Svými příspěvky přinášela opakovaně informace o dobových událostech a s tímto rokem 

souvisejícími osobnostmi, skupinami či organizacemi. Divákům byly důkladně 

představeny hlavní události osudných srpnových dní roku 1968, ale i osudy některých 

jednotlivců, kteří v příspěvcích sdíleli své příběhy z doby invaze. Použito zde bylo 

množství starých záběrů, které doplňovaly příspěvky všech výročí. Kromě pamětníků byl 

v těchto příspěvcích dán značný prostor k vyjádření historikům, kteří hlavní srpnové 

události roku 1968 představovali. 

Pozornost vůči výročí osmdesáti let od podepsání Mnichovské dohody v září roku 1938 

a výročí sedmdesáti let od Vítězného února roku 1948 byla již nižší, ani tyto události ale 
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nebyly ve zpravodajské relaci opomenuty. Ve vysílání se vyskytovaly především 

v obdobích, v nichž se odehrály jejich stěžejní události. Událostem roku 1938 byl věnován 

čas převážně během září a října, komunistickému převratu v roce 1948 pak v období února 

a března. Příspěvky věnované roku 1938 se zaměřovaly především na Mnichovskou 

dohodu a česko-německé vztahy. Objevily se zde i průzkumy zabývající se tím, zda se měl 

československý národ tenkrát bránit. Rok 1938 nikdy hranici pozornosti, která byla 

věnována stoletému výročí, nepřesáhl, ačkoliv v září se jí přiblížil, rok 1948 ale nad 

nejvýznamnějším z výročí v pozornosti jednou zvítězil, a to v únoru 2018. Příspěvky 

spojené s tímto rokem představovaly především cestu komunistů k převzetí moci a podobu 

oslav Vítězného února v dalších desetiletích, v nichž se Československo nacházelo pod 

sovětskou diktaturou. Objevilo se zde proto i množství dobových záběrů. 

Ke čtveřici „osmičkových let“ roku 2018 patřil ještě jeden důležitý rok, jehož poslední 

číslicí již číslo osm nebylo. Jednalo se o uplynutí dvaceti pěti let od rozpadu České 

a slovenské federace a vznik samostatné České republiky. Příspěvky k roku 1993 se 

objevovaly zejména na počátku roku 2018, ve druhé polovině roku pak spolu s rokem 1948 

obrazovku zcela opustily. 

Česká televize přinášela k výročním rokům převážně příspěvky s reportážemi, které 

místy doplňovala živými vstupy. Ty se vyskytovaly především v rámci příspěvků 

zobrazujících oslavy či vzpomínkové akce jednotlivých výročí, diváci si tak mohli v těchto 

příspěvcích často prohlédnout přenos přímo z konaných událostí. Největší množství z nich 

náleželo právě výročí sta let Československa. V reportážích se objevila také celá řada 

historických záběrů, tedy videozáznámů pořízených v minulém století. U příspěvků 

každého z výročí tak mohli diváci sledovat klíčové události dvacátého století, kterých se 

výročí týkala, a to v průběhu celého roku 2018. Největší množství těchto záběrů však bylo 

možné spatřit v říjnu, kdy patřily především stoletému výročí Československa. 

Zpravodajství týkající se výročí bylo doplněno také řadou průzkumů a rozborů či 

nejrůznějšími shrnutími základních informací, kterými Česká televize rozšířila příspěvky 

o oslavách a vzpomínkových akcích a popisy historických událostí o aktuální pohled na 

jednotlivá výročí. Téma výročí republiky se dotklo také udělování několika ocenění, která 

se objevovala především v rámci příspěvků zaměřených na výročí vzniku České republiky. 

Mezi hosty, kterým byl ve zpravodajské relaci dán prostor promluvit, se objevovali 

Češi, ale i osoby zahraniční. V obou případech převažovali muži, kteří v příspěvcích 

figurovali mnohem častěji než ženy. O genderovém vyvážení v rámci příspěvků o výročích 
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mluvit nelze, při výběru hostů zde ale zcela zjevně hrálo větší roli to, o jaký druh osoby 

šlo, než jakého je pohlaví. Do příspěvků byla zapojena řada pamětníků jednotlivých 

významných událostí, což volbu značně omezuje, především v případě let 1918 či 1938. 

Mezi pamětníky roku 1918 byli do výzkumu zařazeni i lidé narození daného roku, kteří se 

v příspěvcích v kontextu stoletého výročí také objevili. Obdobný princip omezení výběru 

hostů pak panoval i u pořadatelů nejrůznější kulturních a jiných akcí a autorů nejrůznějších 

děl, kteří se v příspěvcích vzhledem k počtu konaných akcí a o nich informujících 

příspěvků objevovali velmi často. 

Výzkum se zaměřil celkem na osmnáct hypotéz, v jejichž rámci přinesl ucelený pohled 

na to, jak bylo téma výročí v hlavní zpravodajské relaci České televize v roce 2018 

zobrazeno. Z analýzy je možné vidět, že Česká televize skutečně plnila i v rámci tématu 

výročí úlohu média veřejné služby. V průběhu roku 2018 pokryla všechna daná výročí, 

kterým v době připomínání jejich stěžejních událostí věnovala ve své hlavní zpravodajské 

relaci dostatek prostoru, aby divákům oživila vědomosti o klíčových událostech 

jednotlivých let a přiblížila průběh jejich oslav či vzpomínkových akcí. Zdaleka největší 

část výzkumu tvořilo výročí sta let od vzniku Československa, jemuž náležela 

nejpodstatnější část analyzovaných příspěvků a které podobu tématu výročí v Událostech 

ovlivnilo nejvýznamněji. Výsledky výzkumu se vztahují na zpravodajské příspěvky 

Událostí související s výročími jako takovými a na způsob pokrytí jednotlivých 

významných let, které nebylo možné pro jejich důležitost ve výzkumu opomenout. Tato 

diplomová práce se zaměřila přímo na hlavní večerní zpravodajskou relaci České televize, 

téma výročí republiky by ale bylo možné uchopit i v kontextu celé programové skladby 

České televize a rozšířit analýzu tohoto tématu o zastoupení jednotlivých pořadů k výročím 

v rámci veškerého programu České televize v roce 2018. 

 

Summary 

In the main evening news program of Czech Television, the theme of anniversaries of 

our republic didn’t go unnoticed. Throughout the whole year 2018, all the five 

anniversaries made an appearance in Události, confirming that Czech Television fulfils its 

duty as a public service broadcaster. It informed the public about all important dates 

connected with the individual years and brought posts showing not only how they were 

celebrated or commemorated by the Czech nation, but sometimes also by foreign nations. 

The research focused primarily on the one hundredth anniversary of the founding of 
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Czechoslovakia and it has shown that out of the five anniversaries in the 2018, the most 

attention was paid to this one. Most of the time in the news program devoted to 

anniversaries belong to the oldest and most important year. Czech Television covered the 

theme in every month of the year 2018, bringing information and shots from a number of 

cultural events held as a part of the annual year celebrations. The posts about the main 

celebrations in October 2018 also weren’t missing, the broadcaster even made this kind of 

posts the centre of its attention in one whole episode of the main news program, on 

October 28, the day on which the Czech Republic celebrates the founding of 

Czechoslovakia in 1918. 

There was paid less attention to the other four anniversaries, though in the months of 

their pivotal events, they managed to surpass the time given to the hundredth anniversary. 

Czech Television gave a lot of its broadcasting space to the eighty years anniversary of the 

Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968, primarily around 

August when the invasion had happened. A large number of the posts focusing on that year 

was dedicated to the historical events themselves and television viewers could even refresh 

their knowledge of these events through historians and these who experienced the difficult 

time of our history on their own. 

The seventy years anniversary of the 1948 Czechoslovak coup d’état filled the news 

program mainly during February 2018 while the eighty years anniversary of the signing of 

the Munich Agreement in 1938 appeared there mostly in September 2018. Other than that, 

both years weren’t covered much during the whole year 2018. The year 1938 was 

mentioned several times in the first half of the year 2018 but posts about the year 1948 

disappeared completely in the second half. The last anniversary that was the only one not 

ending with a number eight, the twenty-five years since the founding of the Czech 

Republic in 1993, didn’t receive much attention either, subsiding after making 

an appearance in the beginning of the year 2018.  

The hundredth anniversary of the founding of Czechoslovakia was unquestionably the 

most present theme out of all the commemorated events in 2018. Despite it outshining the 

other four important years, it cannot be said that the other important years were put aside. 

Czech Television gave them all some of its broadcasting time in its main news program, 

enough to cover the importance of the individual anniversaries and inform the viewers 

about the events, historical as well as the current ones that were dedicated to the crucial 

years of our history. The research showed the amount of attention and the way of coverage 
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of these years in the main evening news program of Czech Television, there is still a lot of 

space left for examining the topic further though, in the whole content of broadcasting of 

Czech Television, that could put more light on how the television had addressed these 

anniversaries not just in its main news program but in its broadcast programming 

in general. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Proměnné, jejich definice a hodnoty: 

1. Číslo příspěvku 

Chronologické pořadí zkoumaného příspěvku. 

 

2. Datum 

Datum odvysílání příspěvku ve formátu DD.MM.RRRR. 

 

3. Název příspěvku 

Název příspěvku přiřazený Českou televizí. 

 

4. Výročí 

Konkrétní rok z vybraných let, s jehož výročím příspěvek souvisí nebo jej zmiňuje. 

1 Rok 1918 

2 Rok 1938 

3 Rok 1948 

4 Rok 1968 

5 Rok 1993 

6 Nelze určit 

 

5. Souvislost 

Souvislost příspěvku s daným výročím. 

P Přímá – Příspěvek přímo souvisí s daným výročím/výročími 

N Nepřímá – S daným výročím/výročími souvisí pouze část příspěvku nebo ho 

příspěvek pouze okrajově zmiňuje. 

 

6. Téma 

Hlavní téma příspěvku/ jeho části související s daným výročím/ výročími. 

1 Obecná zmínka o výročí 

2 Oslavy a vzpomínkové akce 

3 Kulturní a sportovní události v roce 2018 

4 Ocenění 

5 Připomínka historických událostí 
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6 Připomínka konkrétních osob, skupin či organizací 

7 Průzkum, rozbor, shrnutí či hodnocení České televize 

8 Jiné události v roce 2018 

 

7. Celková délka 

Celková délka příspěvku ve formátu h:mm:ss. 

 

8. Délka reportáží 

Celková délka reportáží (záznamů nepocházejících z živého studia ČT nebo z 

živých přenosů) přímo souvisejících s daným výročím/výročími nebo délka 

části/částí reportáží nepřímo souvisejících s daným výročím/výročími, které se 

daného tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

9. Délka živých vstupů 

Celková délka všech živých vstupů (mimo studio ČT) v příspěvku přímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími nebo délka části/částí živých vstupů v 

příspěvku nepřímo souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného 

tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

10. Délka historických záběrů 

Celková délka všech historických záběrů v příspěvcích ve formátu h:mm:ss. 

 

11. Promluvy politiků 

Celková délka všech promluv politiků v příspěvku přímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími nebo délka části/částí promluv politiků v příspěvku nepřímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu 

h:mm:ss. 

 

12. Promluvy historiků 

Celková délka všech promluv historiků v příspěvku přímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími nebo délka části/částí promluv historiků v příspěvku nepřímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu 

h:mm:ss. 
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13. Promluvy pamětníků 

Celková délka všech promluv pamětníků v příspěvku přímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími nebo délka části/částí promluv pamětníků v příspěvku nepřímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu 

h:mm:ss. 

 

14. Promluvy pořadatelů/autorů 

Celková délka všech promluv pořadatelů či autorů v příspěvku přímo souvisejícího 

s daným výročím/výročími nebo délka části/částí promluv pořadatelů a autorů v 

příspěvku nepřímo souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného 

tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

15. Jiné promluvy 

Celková délka všech ostatních promluv v příspěvku přímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími nebo délka části/částí ostatních promluv v příspěvku nepřímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu 

h:mm:ss. 

 

16. Pohlaví hostů 

Pohlaví všech hostů (nepočítají se moderátoři a novináři ČT) v příspěvku přímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími nebo pohlaví hostů v části/částech 

příspěvku nepřímo souvisejícího s daným výročím/výročími, které se daného 

tématu týkají. 

1 Žádní hosté 

2 Samí muži 

3 Převážně muži 

4 Stejně mužů i žen 

5 Převážně ženy 

6 Samé ženy 

 

17. Promluvy českých mužů 

Celková délka všech promluv českých hostů mužského pohlaví v příspěvku přímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími nebo délka části/částí promluv českých 
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hostů mužského pohlaví v příspěvku nepřímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

18. Promluvy českých žen 

Celková délka všech promluv českých hostů ženského pohlaví v příspěvku přímo 

souvisejícího s daným výročím/výročími nebo délka části/částí promluv českých 

hostů ženského pohlaví v příspěvku nepřímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

19. Promluvy zahraničních mužů 

Celková délka všech promluv zahraničních hostů mužského pohlaví v příspěvku 

přímo souvisejícího s daným výročím/výročími nebo délka části/částí promluv 

zahraničních hostů mužského pohlaví v příspěvku nepřímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 

 

20. Promluvy zahraničních žen 

Celková délka všech promluv zahraničních hostů ženského pohlaví v příspěvku 

přímo souvisejícího s daným výročím/výročími nebo délka části/částí promluv 

zahraničních hostů ženského pohlaví v příspěvku nepřímo souvisejícího s daným 

výročím/výročími, které se daného tématu týkají, ve formátu h:mm:ss. 
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Příloha č. 3: Seznam grafů a tabulek 

Seznam grafů 

Graf 1: Čas věnovaný jednotlivým výročím v měsících první poloviny roku 2018. 

Graf 2: Čas věnovaný jednotlivým výročím v měsících druhé poloviny roku 2018. 

Graf 3: Podíl témat na příspěvcích k jednotlivým výročím. 

Graf 4: Podíl reportáží a živých vstupů na počtu příspěvků výročních let. 

Graf 5: Délka reportáží a živých vstupů podle témat. 

Graf 6: Délka historických záběrů výročních let podle měsíce. 

Graf 7: Podíl témat na historických záběrech. 

Graf 8: Délka promluv hostů podle témat. 

Graf 9: Podíl pohlaví hostů v příspěvcích. 

Graf 10: Délka promluv mužů a žen českých a zahraničních hostů podle výročních let. 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Počet příspěvků s promluvami hostů ve výročních letech. 

Tab. 2: Počet příspěvků s promluvami mužů a žen českých a zahraničních hostů podle 

výročních let. 
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Příloha č. 4: Seznam analyzovaných příspěvků Událostí 

Vzkazy prezidentských kandidátů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 2018. 

Rok významných výročí Česka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 2018. 

Dnešní postoj k rozdělení v ČR a SR. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 

2018. 

25 let od vzniku samostatné ČR. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 2018. 

Pražský novoroční ohňostroj. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 2018. 

Novoroční koncert České filharmonie. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 

2018. 

Kultura 2018. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 1. 2018. 

Spor kvůli soše maršála Koněva. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 1. 2018. 

Premiér Babiš na Slovensku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 1. 2018. 

Sto let od narození generála Sedláčka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 1. 

2018. 

Natáčení dramatu Zlatý podraz. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 6. 1. 2018. 

Pamětní bankovka ČNB. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 6. 1. 2018. 

Kritika vyjádření českého prezidenta. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 1. 

2018. 

Výstava korunovačních klenotů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 1. 2018. 

Zájem o korunovační klenoty. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 1. 2018. 

Zahraniční reakce na prezidentské volby. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 1. 

2018. 

Koncert ke 100 letům Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 31. 1. 

2018. 

Pravomil Raichl: Život na hranici smrti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 2. 

2018. 

Český dům v Pchjongčchangu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 2. 2018. 

25 let české koruny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 2. 2018. 

Výstava o TGM ve Washingtonu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 2. 2018. 

Výstava o Chartě 77. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 2. 2018. 

Sezona 2018/2019 v Národním divadle. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 2. 

2018. 

Vítězný únor 1948. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 2. 2018. 
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Dokument Křišťálový fantom. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 2. 2018. 

70. let od komunistického puče. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 2. 2018. 

Cesta komunistů k převzetí moci. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 2. 2018. 

Příběh odboje proti totalitnímu režimu (Vladimír Stehlík). In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 25. 2. 2018. 

Připomínky v letech 1958, 1968, 1988 a 1990. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

25. 2. 2018. 

KSČ dnes. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 2. 2018. 

Dnes před sedmdesáti lety. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 2. 2018. 

Labyrintem dějin českých zemí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 2. 2018. 

Oprava domu autora české hymny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 3. 2018. 

70 let od smrti Jana Masaryka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 3. 2018. 

Velký svátek pro sokoly. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 3. 2018. 

Slavnostní zasedání České obce sokolské. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 

3. 2018. 

Příběh nejvzácnější československé známky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

11. 3. 2018. 

Obnovené premiéry filmových klasik. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 13. 3. 

2018. 

100 let od bitvy u Bachmače. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 3. 2018. 

Miloš Zeman na Slovensku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 4. 2018. 

Ceny Magnesia Litera. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 4. 2018. 

Nová sezona filharmoniků pod novým vedením. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 4. 4. 2018. 

Miloš Zeman na Slovensku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 4. 2018. 

Pařížské stopy Ernesta Denise. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 4. 2018. 

670 let Univerzity Karlovy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 4. 2018. 

Oslavy Národního muzea. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 4. 2018. 

Manažeři čtvrtstoletí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 4. 2018. 

Nejlepší manažeři čtvrtstoletí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 4. 2018. 

Film o stěžejní postavě roku 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 4. 2018. 

Prezident Zeman na sjezdu komunistů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 4. 

2018. 
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První pamětní bankovka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 4. 2018. 

Unikátní výstava o historii Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

26. 4. 2018. 

Den české železnice. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 4. 2018. 

Mezinárodní den tance. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 4. 2018. 

Poslední slova TGM. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 4. 2018. 

Krojový průvod na Zelené hoře. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 5. 2018. 

Výstava Doteky státnosti k výročí vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 9. 5. 2018. 

Prezident Zeman v Polsku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 5. 2018. 

Otevřený Pražský hrad. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 12. 5. 2018. 

Akce na Hradě ke 100. výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 12. 5. 

2018. 

Pražské jaro. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 12. 5. 2018. 

Svět knihy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 12. 5. 2018. 

50 let od Pražského jara. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 13. 5. 2018. 

Úšklebek století od Jiřího Koláře. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 5. 2018. 

Československá historie na zdech velvyslanectví. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 16. 5. 2018. 

Připomínka mobilizace v roce 1938. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 18. 5. 

2018. 

Slavnostní večer na vídeňské radnici. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 5. 

2018. 

Hudba pro příběh Jana Palacha. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 5. 2018. 

Kde začala politická kariéra T. G. Masaryka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

23. 5. 2018. 

Spor o Slovanskou epopej. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 5. 2018. 

Italská pocta československým legionářům. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 

5. 2018. 

Vznik Československa pohledem premiérů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 

5. 2018. 

Zahájení festivalu Re:publika. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 5. 2018. 

Poškozený dům s muzeem TGM. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 5. 2018. 
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Pittsburská dohoda. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 31. 5. 2018. 

Rozdílné pohledy na Pražské jaro 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 6. 

2018. 

Pražské jaro a vznik Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 6. 

2018. 

Příběh hrdiny československých legií. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 6. 

2018. 

Zlatá bula sicilská na Pražském hradě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 6. 

2018. 

Ocenění odvážných sovětských disidentů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 6. 

2018. 

Oprava nejstarší lodi na Vltavě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 6. 2018. 

Festival muzejních nocí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 6. 2018. 

Výstava unikátních známek. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 12. 6. 2018. 

Hodnocení sametové revoluce. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 6. 2018. 

Výročí vzniku společného státu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 6. 2018. 

Výročí založení Sokola. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 6. 2018. 

Bahna ve znamení osmiček. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 6. 2018. 

Folklorní festival Strážnice. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 6. 2018. 

Závěrečný koncert 122. sezony České filharmonie. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 26. 6. 2018. 

Má vlast jako balet v historickém centru Prahy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

27. 6. 2018. 

Přípravy na 16. všesokolský slet. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 6. 2018. 

Oslavy vzniku Československa ve Francii. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 

6. 2018. 

XVI. Všesokolský slet. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 6. 2018. 

Začátek všesokolského sletu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 7. 2018. 

156 let sokolského hnutí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 7. 2018. 

Připomínka vzniku Československa v Izraeli. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

3. 7. 2018. 

První přehlídka sokolského sletu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 7. 2018. 

Prezidentský vlak zamířil na Slovensko. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 7. 
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2018. 

Dny lidí dobré vůle na Velehradě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 7. 2018. 

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 7. 

2018. 

Vrcholy XVI. Všesokolského sletu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 6. 7. 2018. 

První slova TGM o Československu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 7. 

2018. 

Bohumínská pocta Masarykovi. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 7. 2018. 

Doteky státnosti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 13. 7. 2018. 

Lákadla krumlovského hudebního festivalu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

20. 7. 2018. 

Výročí bitvy na řece Piávě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 7. 2018. 

Vzpomínky na židovskou obec v Holešově. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 

7. 2018. 

Povědomí o osmičkových letech. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 7. 2018. 

Letounem kolem světa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 7. 2018. 

50 let od natáčení filmu Žert. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 7. 2018. 

Dny před vojenskou okupací. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 7. 2018. 

Vzpomínka prezidentů na TGM. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 7. 2018. 

Symbolické setkání prezidentů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 7. 2018. 

Osudový dopis Dubčekových odpůrců. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 8. 

2018. 

Unikátní snímky invaze v srpnu 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 6. 8. 

2018. 

Fotograf Koudelka pokřtil novou publikaci. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 

8. 2018. 

Výstava novin a letáků z roku 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 10. 8. 

2018. 

Beskydský pomník Jana Palacha. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 8. 2018. 

Do Lán s T. G. Masarykem. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 8. 2018. 

Příběhy ze srpna 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 8. 2018. 

Případ britského kazatele vězněného v ČSSR. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

12. 8. 2018. 
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21. srpen v ČT. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 8. 2018. 

Krizové zpravodajství ze srpna 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 8. 

2018. 

Srpen 1968 pohledem předsedy komunistů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 

8. 2018. 

Století československého letectva. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 8. 2018. 

Výstava vzácných známek. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 8. 2018. 

Jan Palach v knize francouzského literáta. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 

8. 2018. 

Připomínky 21. srpna 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 8. 2018. 

Fotografie Oldřicha Škáchy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 8. 2018. 

Brněnské oběti ze srpna 1968 a 1969. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 8. 

2018. 

Připomínky 21. srpna 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 8. 2018. 

Británie proti invazi do ČSSR v roce 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 17. 

8. 2018. 

Zapomenuté protesty: Londýn proti sovětské okupaci Československa. In: Události 

[televizní zpravodajství]. ČT1, 17. 8. 2018. 

Televizní vzpomínky na srpen 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 18. 8. 

2018. 

Povědomí o srpnu 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 8. 2018. 

Srpen 1968: Můj neznámý vojín. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 8. 2018. 

Sověti, kteří vpadli do Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 8. 

2018. 

Uctění obětí okupace z roku 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

Merkelová k okupaci. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

Pěší výprava, která nedošla do cíle. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 

2018. 

ČT připravuje nový dokument o srpnu 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

20. 8. 2018. 

Protest před ruskou ambasádou. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

20. srpen 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

Připomínání výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. In: Události [televizní 
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zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

Vysílání k srpnu 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 8. 2018. 

50 let od začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy. In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Pietní akt u budovy Českého rozhlasu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Vzpomínání na invazi po celé republice. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Pamětník ve Strašnicích. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Oběti invaze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Památka střelby na Národní muzeum. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Výzva Československého rozhlasu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Tajné vysílání Československé televize. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Politické tváře roku 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Slovenský pohled na události roku 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 

2018. 

Setkání vojáků ve Volgogradu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Ruský pohled na srpen 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Tři z osmi statečných v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Okupace v polských médiích. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Příběh pamětnice, která odpovídala BBC. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 

8. 2018. 

Emigrační vlna. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Českoslovenští vojáci připraveni k obraně. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 

8. 2018. 

Veřejné mínění. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Premiéra nového filmu Jan Palach. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Výročí na ČT. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 8. 2018. 

Poslanecká sněmovna k 21. srpnu 1968. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 8. 

2018. 
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Finský film o okupaci ČSSR. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 8. 2018. 

Okupace objektivem amerického fotografa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 

8. 2018. 

Setkání fotografa se statečnými Rusy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 8. 

2018. 

Neznámá oběť okupace. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 8. 2018. 

Opuštěné kasárny po sovětských okupantech. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

23. 8. 2018. 

Vzpomínky na protest tzv. osmi statečných. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 

8. 2018. 

Vzpomínky na protest tzv. osmi statečných. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 

8. 2018. 

Setkání prezidenta Miloše Zemana a amerického velvyslance Stephena Kinga. In: Události 

[televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 8. 2018. 

Československá historie na snímcích prezidentů. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 31. 8. 2018. 

70 let od úmrtí prezidenta Beneše. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 9. 2018. 

Co s podzemím bývalého Stalinova pomníku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

4. 9. 2018. 

Srpen 1968 pohledem europoslanců. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 9. 

2018. 

Novinky v devátém ročníku StarDance. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 9. 

2018. 

Přípravy na vojenskou přehlídku 28. října. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 9. 

2018. 

Komiksová spolupráce Česka a Polska. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 9. 

2018. 

Masarykova vatra. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 9. 2018. 

Polská živá pochodeň. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 9. 2018. 

Cesta kolem světa za 45 dní. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 9. 2018. 

Mše za Ryszarda Siwiece. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 9. 2018. 

Tomáš Garrigue Masaryk v komiksu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 9. 

2018. 
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100 obrazů k výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 9. 2018. 

Opera Libuše v Národním divadle. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 9. 2018. 

Výročí úmrtí T. G. Masaryka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 9. 2018. 

Základní školy připravují besedy o vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 14. 9. 2018. 

Unikátní provedení Dvořákovy Svaté Ludmily. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

15. 9. 2018. 

Velká válka očima malířů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 9. 2018. 

Speciální známka k výročí vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

19. 9. 2018. 

Národní oslavy 100 let Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 19. 9. 

2018. 

Století československých Romů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 9. 2018. 

Unikátní stavby první republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 9. 2018. 

Osmdesát let od tragédie v Liptani. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 9. 

2018. 

Všeobecná mobilizace Československé armády. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 22. 9. 2018. 

Oslavy 100 let od vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 9. 

2018. 

Oslavy 100 let od vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 9. 

2018. 

Osudy rodin odsunutých po mnichovské dohodě. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 26. 9. 2018. 

Osmdesát let od mnichovské dohody. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 9. 

2018. 

Oslavy Dne české státnosti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 9. 2018. 

Výstava 28. říjen v Obecním domě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 9. 

2018. 

Den české státnosti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 2018. 

Relikvie připomněly svatého Václava. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 

2018. 

Veteráni uctili památku padlých vojáků. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 
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2018. 

Svatováclavské nešpory. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 2018. 

Svatováclavské oslavy na Moravě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 2018. 

Chtěli bránit republiku, rozkaz zněl ale jinak. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

28. 9. 2018. 

Den Václava Havla v New Yorku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 2018. 

Orloj zahájil oslavy 100 let Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

28. 9. 2018. 

100 let československého sportu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 9. 2018. 

Mnichov dnes. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Britský pohled na Mnichov. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Jak zahraničí vnímá mnichovskou dohodu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 

9. 2018. 

Kde se tvořily dějiny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Lidé opouštěli domovy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Měli jsme se bránit? In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Vojenské opevnění. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Rána, ze které se pohraničí nevzpamatovalo. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

29. 9. 2018. 

Česko-německé vztahy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Artefakty z mnichovské dohody. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 9. 2018. 

Muž, který věřil v kompromis s Hitlerem. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 

9. 2018. 

Mnichov 1938: Pieta na Masarykově nádraží. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

1. 10. 2018. 

Zábor Těšínska Polskem v říjnu 1938. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 10. 

2018. 

Nový film o vzniku samostatného Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 2. 10. 2018. 

Divadelní představení Masaryk-Čapek. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 2. 10. 

2018. 

Koncert k výročí vzniku republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 10. 

2018. 
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Československé oběti bojů z října 1938. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 4. 10. 

2018. 

Poslední část výstavy Doteky státnosti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 10. 

2018. 

Deník legendy československých legionářů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 7. 

10. 2018. 

Říjen 1918 v ČT. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 10. 2018. 

Nechtěný pomník v Rusku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 9. 10. 2018. 

Zahajovací koncert 123. sezony České filharmonie. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 10. 10. 2018. 

Pocta Jiřímu Kyliánovi v Národním divadle. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

11. 10. 2018. 

Slavnostní zahájení festivalu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 11. 10. 2018. 

Letecká historie v unikátním komiksu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 13. 10. 

2018. 

Premiéra filmu Rašín. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 14. 10. 2018. 

Československé legie. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 10. 2018. 

Město Rotterdam a vznik Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 15. 

10. 2018. 

Sto let republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 10. 2018. 

Proměny populární hudby v Československu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

16. 10. 2018. 

50 let od stvrzení pobytu sovětských vojsk. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 16. 

10. 2018. 

Projev Andreje Kisky ke 100. výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 17. 10. 2018. 

Program hlavních oslav k výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 17. 

10. 2018. 

TGM jako obyčejný člověk. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 17. 10. 2018. 

Nová lipová alej v Brně připomíná vznik republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 18. 10. 2018. 

Sto let československého průmyslu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 18. 10. 

2018. 
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Sto let diplomatických vztahů s Velkou Británií. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 18. 10. 2018. 

Oslavy 100 let vzniku Československa v USA. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

19. 10. 2018. 

Lidé napříč republikou sázejí lípy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 10. 

2018. 

Literární kronika první republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 20. 10. 2018. 

Exkluzivní průzkum k 28. říjnu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 10. 2018. 

Různé podoby oslav 28. října. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 10. 2018. 

Exkluzivní průzkum k 28. říjnu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 10. 2018. 

Československo a poválečné poměry ve světě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

21. 10. 2018. 

Exkluzivní průzkum k 28. říjnu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 10. 2018. 

Menšiny v Československu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 21. 10. 2018. 

Předávání státních vyznamenání. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 2018. 

Kdo má být oceněn státním vyznamenáním. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

22. 10. 2018. 

Oslavy 100 let republiky ve Štrasburku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 

2018. 

Filmová pocta basketbalistům ČSR. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 

2018. 

100 let justice v zemi. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 2018. 

Trest smrti v naší historii. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 2018. 

Právo v české a československé historii. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 

10. 2018. 

Vyhlášení amnestie. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 2018. 

Den odchodu Edvarda Beneše do exilu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 10. 

2018. 

Nová lákadla Národní galerie. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 10. 2018. 

Sportovní příběhy stoleté republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 10. 

2018. 

Sportovní příběhy stoleté republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 10. 

2018. 
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Sokolové u zrodu Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 10. 

2018. 

Hokejová vášeň v nové republice. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 23. 10. 

2018. 

Slavnostní předávání státních vyznamenání. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

23. 10. 2018. 

Dopis Donalda Trumpa ke 100. výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 24. 10. 2018. 

100 let Ústavního soudu 

Oslavy v Praze – omezení dopravy. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 10. 

2018. 

Zpřístupnění Národního muzea po letech oprav. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 24. 10. 2018. 

Pamětní dvacetikoruny ke 100. výročí republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 24. 10. 2018. 

Století vzájemných vztahů s Polskem. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 24. 10. 

2018. 

Akce českého designu na domácí přehlídce. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

24. 10. 2018. 

Přehlídka techniky bezpečnostních složek. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 

10. 2018. 

Přehlídka k oslavám sta let republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 

2018. 

Mezinárodní oslavy výročí na Univerzitě Karlově. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 25. 10. 2018. 

Osud plukovníka Švece na divadelních prknech. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 25. 10. 2018. 

Jubilejní dvacetikoruny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 2018. 

Milníky, které ovlivnily domácí hospodářství. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

25. 10. 2018. 

Zboží v hodnotě jedné stokoruny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 2018. 

Od povozu k limuzíně. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 2018. 

Dobré i špatné časy tuzemského sklářství. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 
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10. 2018. 

Tradice českého pivovarnictví. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 2018. 

Japonská stopa v dějinách Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 

10. 2018. 

Festival dokumentů Jihlava. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 25. 10. 2018. 

Evropští státníci v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Merkelová v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Soukromý program Angely Merkelové. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 

2018. 

Macronova návštěva Slovenska. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Setkání A. Babiše a E. Macrona. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Bezpečnostní opatření během oslav. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 

2018. 

Omezení kvůli oslavám. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Oslavy ve sněmovně. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Připomínky vzniku republiky ve školách. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 

10. 2018. 

Fronty na dvacetikoruny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Role skautů při vzniku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Macron v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Historické dokumenty v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Přehled kulturních akcí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Odraz doby v hudbě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Oceněná československá kultura. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 2018. 

Obnova Masarykova lesa v Izraeli. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 26. 10. 

2018. 

Oslavy 100 let republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Otevření budovy Národního muzea. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Národní muzeum po generální opravě. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Společný program významných hostů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 
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Soukromá setkání evropských politiků v Praze. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

27. 10. 2018. 

Přísaha nových posil armády, policie a hasičů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

27. 10. 2018. 

Dny otevřených dveří v kulturních institucích. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

27. 10. 2018. 

Po stopách prvního prezidenta. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Hodnocení osobnosti T. G. Masaryka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Pochod pod prapory Sokola a legií. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Oslavy ve městech i na venkově. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Americké turné České filharmonie v rámci oslav. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 27. 10. 2018. 

Momenty před vznikem první republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 

10. 2018. 

Vzájemné vztahy Čechů a Slováků. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Sázení národních stromů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Zpřístupnění budovy Národního muzea. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 

2018. 

Koncerty k výročí Česka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Předvečer hlavních oslav v Praze a Zlíně. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 

10. 2018. 

Scénář předávání státních vyznamenání. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 

10. 2018. 

Vojenská přehlídka nanečisto. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Správné umístění státní vlajky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

Oslavy jubilea nad mraky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 27. 10. 2018. 

1918-2018: Vrchol oslav 100 let republiky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 

1918-2018: Průběh oslav napříč Českem. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 



 

 

101 

Ceremoniál na Vítkově. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

1918-2018: Přání Miloše Zemana do dalších let českého národa. In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

1918-2018: Přání Andreje Babiše do dalších let českého národa. In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Slovenské oslavy vzniku společného státu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 

Slavnostní vojenská přehlídka. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Přehlídka ke 100. výročí vzniku Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. 

ČT1, 28. 10. 2018. 

Významní zahraniční hosté. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Veteránův pohled na přehlídku. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Oslava s tóny francouzské Cizinecké legie. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 

Spojenci u vzniku Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 

2018. 

Sváteční ohňostroj nad Prahou. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Národní muzeum plné návštěvníků. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 

2018. 

Den otevřených dveří v kulturních a dalších institucích. In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Vyvěšování vlajek ve významný den. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 

2018. 

Význam státních symbolů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Příběhy narozených v roce 1918. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Slavnostní předávání státních vyznamenání. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

28. 10. 2018. 

Vyznamenání osobností. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Jmenování nových generálů. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Zahraniční pohledy na vznik Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

28. 10. 2018. 

Oslavy pod praporem Sokola. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Příběh olympijské vítězky Dany Zátopkové. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 
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28. 10. 2018. 

Koncert na Václavském náměstí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Videomapping na Národní divadlo. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 

2018. 

Světové ohlasy na vznik Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 

Politické reakce na výročí. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Výjimečný den na vrcholcích českých hor. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 

10. 2018. 

Sváteční program na ČT. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 28. 10. 2018. 

Předávání státních vyznamenání. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 10. 2018. 

Oslava výročí vyhlášení republiky v Brně. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 29. 

10. 2018. 

Sto let v zemědělství. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 10. 2018. 

Oslavy 100 let Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 10. 2018. 

Oslavy 100 let Československa v Martině. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 

10. 2018. 

Oslavy 100 let Československa v Martině. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 

10. 2018. 

Martinská deklarace. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 10. 2018. 

Oslavy 100 let Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 10. 2018. 

Česká filharmonie ve Spojených státech. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 30. 

10. 2018. 

ČNB přestává měnit výroční dvacetikoruny. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

30. 10. 2018. 

Kniha a film o osudu Charlotty Garrigue Masarykové. In: Události [televizní 

zpravodajství]. ČT1, 30. 10. 2018. 

České století v encyklopedii pro děti. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 1. 11. 

2018. 

Studenti uvádějí hru Václava Havla. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 2. 11. 

2018. 

100 let československého letectva. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 2. 11. 2018. 

Němci v nově vzniklém Československu. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 3. 
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11. 2018. 

Výstava zapomenutých fotografií. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 11. 2018. 

Začíná Týden vědy a techniky. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 5. 11. 2018. 

Příběh zakladatele československé armády. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 6. 

11. 2018. 

Zrekonstruovaný film Zborov. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 8. 11. 2018. 

Výroční dvacetikoruny s dalšími osobnostmi. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 

8. 11. 2018. 

Století na fotografiích. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 18. 12. 2018. 

Velký zájem o Národní muzeum. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 12. 2018. 

Návrat TGM do Československa. In: Události [televizní zpravodajství]. ČT1, 22. 12. 2018. 
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Příloha č. 5: Obsah externí přílohy práce 

Příloha č. 1 (Kódovací kniha) ve formátu PDF. 

Příloha č. 2 (Záznamový arch) ve formátu PDF. 


