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Abstrakt 

Návštěvy papeže patří mezi důležité společenské, politické, ale i mediální události. Papež 

vždy přijíždí do hostitelské země s předem danou agendou, ne nepodobnou té u státních 

návštěv politiků. Centrem veřejné části agendy jsou papežovy proslovy. Cílem této práce je 

analýza poselství, která dva papežové ve svých návštěvách Československa a České 

republiky prezentovali národu i světu. A také to, jakým způsobem média tato poselství 

uchopila, interpretovala a přinesla svým publikům. Z výsledků vyplývá, že papeži 

zdůrazňovali řadu témat od duchovní obnovy, návratu k tradicím, reorganizaci církve až po 

připomínku křesťanství jako základu evropské kultury. Média ovšem tyto rámce z velké části 

ignorovala, protože ani použití rámců nezaručuje preferované dekódování. Analýza 

vybraných periodik ukázala, že nejlépe šířily papežská poselství Lidové noviny, tedy list, 

který je zaměřen na silné názorové texty. Což je o to překvapivější, protože Lidové noviny 

stavěly na tradiční antikatolické tradici. Úzce zaměřený Katolický týdeník poselství nešířil 

v takové míře. V případě mainstreamové Mladé fronty Dnes převládla forma návštěvy nad 

obsahem a hlavní roli hrály technické aspekty akce a další zajímavosti. Návštěvu Benedikta 

XVI. vyhlásil list jako „akci roku“, což do značné míry vypovídá o stylu informování o 

návštěvě. 

 

Abstract 

The Pope's visits are important social, political, and media events. The pope always comes 

to the host country with a predetermined agenda, not unlike the one for state visits by 

politicians. The Pope's speeches are at the center of the public part of the agenda. This thesis 

aims to analyze the messages that the two popes presented to the nation and the world during 

their visits to Czechoslovakia and the Czech Republic. And also how the media captured, 

interpreted, and brought these messages to their audiences. The results show that the popes 

emphasized several topics, from spiritual renewal, return to tradition, reorganization of the 

Church to the commemoration of Christianity as the basis of European culture. However, 

the media largely ignored these frames, because even the use of frames does not guarantee 

preferred decoding. The analysis of selected newspapers showed that the papal messages 

were spread the best in Lidové noviny, a paper focused on strong opinion texts. This is all 

the more surprising because Lidové noviny was built on the traditional anti-Catholic 

tradition. The narrowly focused Catholic weekly did not spread the message to such an 



 

 

 

extent. In the case of the mainstream Mladá fronta Dnes, the form of the visit prevailed over 

the content, and the main role was played by the technical aspects of the event and other 

interesting facts. The visit of Benedict XVI was declared by Mladá fronta Dnes, „event of 

the year“ which largely testifies to the style of informing about the visit. 
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Úvod 

Bůh s lidmi komunikuje pomocí symbolů, tvrdí filozof Tomáš Halík (Jandourek a Halík, 

1997, s. 10). Pokud tuto tezi alespoň na okamžik přijmeme, je možné také tvrdit, že hlava 

Svatého stolce Božská poselství přetváří v rámce, které vkládá do svých proslovů, činů i 

gest. Předmětem tohoto výzkumu je analýza toho, co bylo jádrem poselství, které dva 

papežové ve svých návštěvách Československa a České republiky prezentovali národu i 

světu. A také to, jakým způsobem média tato poselství uchopila, interpretovala a přinesla 

svým publikům. 

Ze středoevropského pohledu, konkrétně České republiky, byl nejdůležitějším papežem Jan 

Pavel II., který z tohoto regionu pocházel. Právě jeho osobní zkušenost s komunismem a 

střední Evropou vedla k jeho extrémnímu zájem a aktivitě v tomto regionu. Jan Pavel II. 

před pádem totality úzce spolupracoval s českými kardinály i podzemní církví. Na podzim 

roku 1989 se ukázala jeho jasnozřivost, nebo spíše přesné informace, kdy už sedmého 

listopadu upozornil Tomáše Halíka: „Připravte se, už brzy budete svobodní“ (Jandourek a 

Halík, 1997, s. 156). Mimo jiné a možná i proto bylo po sametové revoluci pozvání papeže 

do Prahy jednou z osobních priorit prezidenta Václava Havla. Právě první návštěva papeže 

v českých zemích nastavila měřítko, jakým způsobem budou organizovány další návštěvy i 

jak o nich bude uvažováno, a to veřejností, politiky i médii, včetně tónu, jakým se o osobě 

papeže bude v jedné z nejvíce ateistických zemí Evropy informovat. 

Papež podobně jako politici přijíždí na návštěvy s předem danou agendou, které se chce 

v dané zemi věnovat. Ta může být i tak jednoduchá, jako je podpora věřících ve víře, ale 

také složitá, která zahrnuje oficiální i zákulisní politická jednání vatikánského státního 

sekretáře a vše mezi tím. Středobodem papežské agendy jsou jeho veřejné proslovy a 

promluvy, poněkud méně viditelné jsou gesta, symbolika a konkrétní místa návštěv.  

Odchylky od tezí 

V průběhu hlubší rešerše podkladů byla zjištěna řada skutečností, které ovlivnily finální 

podobu diplomové práce. Zejména byly vypuštěny kapitoly týkající se historie, průběhu a 

typů návštěv i osobností papežů. Naopak byl kladen vyšší důraz na mediální pokrytí návštěv 

a jejich politických aspektů a sebepropagaci církve. Celková struktura práce se proto oproti 

tezím značně změnila. Přeformulovány byly taktéž výzkumné otázky, samotný cíl práce ale 

zůstal nezměněn. 
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1 Návštěvy papežů v Československu a České republice 

1.1 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1990 

1.1.1. Československo v roce 1990 

Jan Pavel II. v dubnu 1990 přijel do Československa, které po předání moci nebylo ještě 

zcela konsolidováno. Obavy obyvatel jasně reflektují dobová média, jak výběrem témat, tak 

i konkrétními otázkami na polistopadové politiky. S velkou obezřetností se přistupovalo 

k ministerstvu vnitra, které z dob komunismu disponovalo nemalou mocí. Ve Federálním 

shromáždění se kromě reforem řeší i změna názvu republiky. Rozhodnutím parlamentu z 20. 

dubna 1990 se stát přejmenovává na Českou a Slovenskou federativní republiku. 

V roce 1990 také začínají snahy o nápravu křivd a rehabilitaci osob. Svolávají se například 

letci, kteří museli z politických důvodů opustit vojenskou službu, nebo politicky 

perzekvovaní studenti, doktorandi a vědečtí pracovníci Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy. V dubnu pražský městský prokurátor Tomáš Sokol přirovnává komunistickou 

stranu k nacistické NSDAP a hrozí, že jejich činnost v metropoli po prvním květnu 1990 

bude posuzována jako možný trestný čin podpora a propagace fašismu a podobných hnutí. 

Jeho krok tehdy vedl k možné ústavní krizi a prohloubil rozbroje mezi vedením Občanského 

fóra a místními organizacemi. Generální prokuratura ovšem Sokolův právní názor nesdílela. 

Z dopisů čtenářů otiskovaných médii je patrné, že lidi trápí výše mezd či příliš pomalé, nebo 

naopak rychlé společenské změny. Zároveň se také řeší téma přechodu k tržní ekonomice a 

debatovalo se také o tom, jestli je to nejlepší volba pro Československo. Zároveň vznikají 

nové podnikatelské projekty1, kterým je ovšem často předpovídán rychlý bankrot2. Stále 

častěji se také objevují inzeráty cestovních kanceláří nebo přepravních služeb. Objevují se 

ale také již moderní problémy jako jsou drogy, šíření AIDS nebo násilnosti na fotbalových 

zápasech. V rámci transformace ekonomiky a potažmo celé společnosti se řeší na první 

pohled marginální, ale sektorově důležitá témata. Příkladem může být sklizeň chmelu. 

Studenti, kteří se jí tradičně účastnili, v roce 1990 odmítají pracovat za předlistopadové 

mzdy, chmelaři při tom měli již měli uzavřené exportní smlouvy, které počítaly se 

 
1 K podnikatelským projektům v souvislosti s návštěvou papeže se kriticky vyjádřil i Katolický týdeník (ČAR, 
1990), i přesto, že na podobnou službu dříve otiskl neoznačenou inzerci (Jednota, 1990). 
2 Například zakladatel nakladatelství Paseka situaci viděl naopak optimisticky. „Rozdíl je v tom, že to budu 
dělat za vlastní peníze, s vlastním rizikem,“ uvedl Ladislav Paseka v rozhovoru pro Lidové noviny (Lukeš, 
1990, s. 5). 
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stávajícími mzdami.  

Řada institucí také hledá nové zaměstnance v důsledku odchodů a propouštění spojeného se 

změnou režimu3. Médii rezonuje příprava prvních svobodných voleb. Ve sledovaném 

období se o nich Lidové noviny poprvé zmiňují již v čísle 33/90 z 10. dubna (Anon, 1990). 

Panuje také přesvědčení, že návštěva Jana Pavla II. může volby ovlivnit4. V roce 1990 

vzniká celá řada nových médií, která inzerují v těch stávajících5.  

1.1.2. Politický rozměr návštěvy 

Polistopadové státní struktury nebyly ještě zcela ukotveny, panovaly obavy o budoucnost6 a 

navíc se blížily první svobodné volby, byla první papežská návštěva v historii země 

mimořádně významnou událostí. O vlivu příjezdu papeže měla média jasno. 

Novináři polemizovali o tom, jestli může návštěva Jana Pavla II. ovlivnit červnové volby7 

(ep, 1990). Tuto možnost připustil i místopředseda federální vlády Josef Hromádka. Vliv na 

politiku u událostí, které nejsou prvoplánově politické, je v odborné literatuře dobře 

zdokumentovaný (Samuelson a Zeckhauser, 1988; Martin a Tesser, 1992; Marcus, Neuman 

a Mackuen, 2000). Na experimentu jej prokázali Healy, Malhotra a Mo (2010), kdy na 

příkladu výsledků zápasů amerického fotbalu a lokálních voleb stanovili, že „voličská 

rozhodnutí jsou ovlivněna irelevantními událostmi, které nemají nic společného 

s kompetencemi nebo efektivitou vlády“ (Healy, Malhotra a Mo, 2010, s. 12805). 

Nad papežskou návštěvou z roku 1990 lze uvažovat obdobně. Mladé státní zřízení a 

nezkušená politická garnitura potřebovala úspěch, který by mohla prezentovat společnosti. 

Nelze pochybovat o tom, že dobře zorganizovaná a mediálně sledovaná8 návštěva papeže by 

tímto úspěchem mohla být. Dílčím úspěchem bylo už nadstandardně rychlé naplánování 

návštěvy – Jan Pavel II. dostal pozvání od Václava Havla a kardinála Františka Tomáška 20. 

ledna 1990. Příprava návštěv na vrcholné politické úrovni přitom může trvat i roky9.  

 
3 Pedagogy hledá například První obnovené reálné gymnázium či Univerzita Karlova. Ústav pro jazyk český 
hledá vědecké pracovníky. Opačnou cestou se vydává například pivovar Staropramen, který inzeruje, že ho 
minulost zaměstnanců nezajímá. 
4 Více v podkapitole Lidové noviny v roce 1990. 
5 Časopis Mladý hlasatel, Softwarové noviny nebo měsíčník Anno Domini. 
6 Viz kapitola Československo v roce 1990. 
7 Kromě Občanského fóra by návštěva papeže z principu pomohla nejvíce lidovcům. Ti byli ovšem těsně 
před volbami poškozeni tzv. Aférou Bartončík a ve volbách do Federálního shromáždění získali jen devět, 
respektive šest mandátů. 
8 K 10. dubnu 1990 bylo na návštěvu akreditováno na 930 novinářů z 28 zemí světa (ep, 1990). 
9 Například Maďarsko pozvalo Jana Pavla II. již v roce 1988, na návštěvu dorazil až v roce 1991. 



 

 

6 

Jan Pavel II. byl z tohoto úhlu pohledu ideálním kandidátem. Narodil se ve východním 

bloku, kázal česky a mluvil srozumitelným jazykem pro každého věřícího. O Janu Pavlovi 

II. se navíc vědělo, že svoboda je pro něj obzvláště důležité téma již od počátku jeho 

pontifikátu (Giansanti, 2014). Organizované církve navíc během komunistického režimu 

trpěly jako málo jiných skupin obyvatel. V roce 1990 navíc ještě nevyšla najevo řada 

skandálů ze zahraničí, které poškodily obraz církve u řady lidí. 

Do souvislosti s volbami dal návštěvu i Václav Havel, který několik dnů před příjezdem 

papeže řekl Československému rozhlasu, že je dobře, že tak krátce před volbami přijíždí 

„někdo, kdo na pár dní obrátí naši pozornost nahoru,“ od předvolebního střetávání 

protichůdných zájmů (Anon, 1990, s. 8). Havel také zdůraznil symbolický význam cesty a 

paralelu mezi masovou mší, připravovanou na Letenské pláni, a mítinky z podzimu roku 

1989. 

O motivaci Václava Havla k rychlému pozvání papeže do Československa nepochyboval ani 

novinář francouzského listu Libération Jean Hatzfeld v reakci na návštěvu, kterou otiskly i 

Lidové noviny (Anon, 1990b, s. 3): „Havlovy motivace se mohou zdát záhadné, zejména 

všem jeho přátelům a druhům, kteří ho nikdy neviděli vstoupit do kostela za poslední dva 

roky“. Hatzfeld předkládá jako možné vysvětlení Havlovu snahu ochránit Československo 

před oportunismem a dalšími „ismy“, které po revoluci začaly proudit ze západní Evropy a 

dodává, že není jisté, zda Jan Pavel II. a Václav Havel chtějí pro republiku to samé. 

S nebezpečím nových „ismů“ v rozhovoru pro Mladou frontu (Pecháčková, 1990, s. p2) 

nesouhlasí filozof Václav Bělohorský, který tvrdí, že peníze nejsou nejhorším božstvem, ale 

varuje před nebezpečím, „že stát se bude chtít starat o naše štěstí, být naším pastýřem, 

vychovávat nás, říkat nám, co je dobré a co zlé“. 

Václav Havel poukázal na politický rozměr návštěvy i zpětně v Hovorech z Lán otištěných 

v Lidových novinách číslo 43/90, kdy si stěžuje na ochlazení revolučního nadšení, které 

vyústilo ve „malicherné stranické půtky i intriky“ (Anon, 1990c, s. 16). Vysvětluje tak, proč 

papeže přivítal mezi „námi hříšníky“ a zároveň prezident varuje před tím, že „s duchem 

svobody vybuchlo i to méně dobré, co v nás všech je“. Havel tak nepřímo potvrzuje 

Hatzfeldovu tezi o snaze o ochranu Čechoslováků před – pro ně novými - „ismy“. Jan Pavel 

II. (1990) se netajil svým kritickým pohledem na privilegované jedince a skupiny lidí, stejně 

tak jako na žádostivost, egoismus, hromadění přebytečných statků a mrhání prostředky. 

Místopředseda vlády Josef Hromádka papeže označil jako posla míru, a zároveň médiím 
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zdůraznil, že se jedná o pastorační i státní návštěvu (ček, 1990). 

1.1.3 Média a mediální pokrytí návštěvy 

Lidové noviny v roce 1990 

Lidové noviny již v roce 1990 jsou periodikem moderního stylu. Pět sloupců textu je 

doplněno černobílými fotografiemi zpravidla přes dva sloupce, vydání má standardních osm 

stran. Za pozornost stojí absence úvodní fotografie na titulní stránce – hlavní pozici zaujímá 

kreslený vtip z pera Vladimíra Jiránka. V roce 1990 vycházely Lidové noviny denně (kromě 

neděle) a ve čtvrtek s přílohou Literární noviny. Titulní stranu tvoří kromě již zmíněné 

kresby hlavní kauza, sloupek a také názorový text.  

Komentáře mají v listu výsadní postavení. Rubrika Komentáře, poznámky, stanoviska zabírá 

celou stranu tři a částečně další dvě strany. Silná je také kulturní sekce, kterou doplňuje 

domácí a zahraniční zpravodajství a sport. Ve sledovaném období v dubnu 1990 silně 

rezonuje vypořádávání se se starým režimem10, náprava křivd a velký prostor dostávají také 

vládní politici11. 

Lidové noviny a první papežská návštěva 

V deníku se objevují zmínky o návštěvě Jana Pavla II. již na počátku sledovaného období. 

Za povšimnutí stojí čtyřodstavcový článek Za deset dní přijede papež (ep, 1990, s. 3). I přes 

malý rozsah obsahuje informace pro několik skupin čtenářů. Jeden odstavec je věnován 

podrobnostem o papamobilu, jeden organizační stránce akce, se zdůrazněním vysokého 

počtu akreditovaných novinářů. V posledním odstavci se Lidové noviny ptají místopředsedy 

vlády ČSFR Josefa Hromádky, zda papežská návštěva může ovlivnit červnové volby. Ten 

pouze připustil, že to možné je. 

V souvislosti s návštěvou se v Lidových novinách objevuje inzerce na nabídku jídel12 na 

Velehradě či na pamětní medaile. List věnuje pozornost organizaci a otiskuje praktické 

informace k návštěvě, včetně nákresů tribun či přístupových koridorů (Anon, 1990e). Deník 

se také věnuje zahraniční politice Vatikánu, potažmo přímo papeže (Šetlík, 1990; 1990a).  

 
10 Například články Celá pravda o majetku KSČ (Mlynář, 1990, s. 1) nebo KSČ musí vracet! (LN, 1990, s. 1). 
11 V čísle 33 věnovaly Lidové noviny celou stranu čtyři plnému znění projevu prezidenta Václava Havla na 
setkání Meeting '90, na který poutá ústřední text titulní strany (Anon, 1990d, s. 1). Dalším příkladem je 
rubrika Hovory z Lán, ve které list vybírá z nedělních Havlových rozhovorů pro Československý rozhlas, 
podobně jako v případě projevu, bez redakčního komentáře. 
12 Na rozdíl od Katolického týdeníku (Jednota, 1990) je zde totožný text označen jako inzerce. 
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Zajímavostí je, že ve vydání 39/90 list otiskl tři texty týkající se Jana Pavla II. Dva z nich se 

ale dají interpretovat jako tzv. poutáky13. Článek s titulkem Historická návštěva papeže 

(Anon, 1990f) neobsahuje žádné informace o návštěvě, ale popisuje volbu, při které byl 

v roce 1978 zvolen Karol Wojtyla, a dále přináší výběr z historických faktů o papežích. Text 

s titulkem Jan Pavel II. (citáty) (Anon, 1990g) obsahuje pouze výběr několika citátů bez 

kontextu či klíče, jak byly zvoleny. Oba texty na první pohled působí jako výplň s minimální 

redakční prací. 

První den návštěvy Lidové noviny číslo 42/90 otiskly na titulní straně dokument, který má 

souvislost s kardinálem Tomáškem. Redakce jej požádala, aby jejím jménem i jménem 

čtenářů přivítal Jana Pavla II. v Československu. Den po odjezdu papeže věnoval list plnou 

dvoustranu nezkráceným projevům Jana Pavla II. a Václava Havla bez redakčního 

komentáře. 

Po odjezdu papeže Lidové noviny zařadily dva texty týkající se papežských návštěv vedle 

sebe. Článek s titulkem Kubánské čekání na papeže (Hála, 1990) popisuje marnou snahu 

tamních katolíků přivítat Jana Pavla II. Do sousedního sloupce redakce zařadila text 

obsahující hodnocení návštěvy z pohledu zahraničních agentur a listů, včetně francouzského 

komunistického listu L'Humanité. 

  

 
13 Poutákem novináři označují článek, který upozorňuje – poutá na konkrétní událost. Poutáky mají obvykle 
přinášejí minimum nových informací. 
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Katolický týdeník v roce 1990 

Katolický týdeník začal vycházet v roce 1990. Pět sloupců textu doplňují fotografie obvykle 

široké dva sloupce. Kombinuje informační servis pro věřící se zpravodajstvím. Pravidelné 

rubriky jako Bohoslužba slova či Liturgický kalendář jsou doplněny zahraničními i 

domácími tématy. Obsahem rezonují zahraniční témata týkající se katolíků, historická 

témata a také snaha vypořádání se s érou komunismu (Vaško, 1990; MŠ, 1990).  

Na titulních stranách převažuje větší množství kratších textů, ústřední, nosný text obvykle 

chybí. Častá je také publikace poezie na titulních stranách14. Týdeník přebírá v menší míře 

zprávy z jiných médií, například z Vatikánského rozhlasu (LM, 1990; Anon, 1990h), ale 

také z Mladé fronty (Anon, 1990i). List provázejí technické problémy, které způsobují chyby 

v tisku, ale také vnější nehody jako například požár rotačky, který způsobil zpoždění 

jednoho vydání. 

Katolický týdeník a první papežská návštěva 

Katolický týdeník byl na návštěvu dobře připraven. Pro zdůraznění15  její důležitosti redakce 

listu používá logo vycházející z osobního znaku Jana Pavla II. 16 Před návštěvou se jí ale 

poněkud překvapivě týdeník příliš nevěnuje, větší množství článků vychází až během 

návštěvy a po ní. Vzhled Katolického týdeníku číslo 16/90, který vyšel poslední den 

papežské návštěvy, ilustruje důležitost návštěvy pro československé věřící, potažmo pro list. 

Krátké texty na hlavní straně jsou nahrazeny dominantní fotografií Jana Pavla II., která je 

doplněna článkem Jsme církví věrnou a vděčnou (Malý, 1990).  

Obvyklá báseň nechybí, nicméně je vybrána tematicky – má vztah k Janu Pavlu II. jako 

prvnímu slovanskému papeži. Přibližně čtvrtinu titulní strany tvoří kopie dopisu, ve kterém 

Jan Pavel II. přijímá pozvání do Československa. Na spodní části titulní strany je samostatný 

pětisloupcový titulek Svatý otče děkujeme v červené barvě, který taktéž dokresluje 

 
14 Zde je patrná podobnost s Lidovými novinami, ve kterých na titulních stranách vycházel sloupek. Oba listy 
věnovaly prominentní místo nezpravodajským formám. 
15 S užitím loga týdeník pracoval volně, tj. jeho použití nebylo vázáno jen na texty týkající se návštěvy 
Československa. Například článek Svatý otec o budování pluralitní společnosti (čar, 1990a) vychází 
z papežových výroků, které pronesl v Brazílii a neobsahuje žádnou přímou spojitost s Československem, 
pouze přenesenou. A zároveň logo není u všech textů týkajících se papeže. 
16 Stylizovaný znak je doplněn o datum 21. – 22.4. 1990 a zastávky návštěvy – Československo, Praha, 
Velehrad, Bratislava. 
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důležitost události. 

Dnešní optikou za pozornost stojí text Den Jana Pavla II. (DP, 1990). V současnosti jsou 

články na téma denních rutin známých osobností oblíbené mezi copywritery a šéfredaktory 

zejména internetových médií, a to jak domácích, tak i zahraničních17. Čtenářsky totiž mají 

nadprůměrný potenciál.  

Katolický týdeník nešetří kritikou některých aspektů části návštěvy konající se na 

Velehradu, kdy až posměvačným tónem psal o „podnikavcích“, kteří chtěli na akci vydělat. 

Dle listu jich byly stovky a nabízeli vše od piva a párků až po banány. „Všichni byli ztrátoví. 

Vždyť lidé přišli na Velehrad za něčím jiným,“ komentuje týdeník (čar, 1990, s.6). I přesto 

se však v Katolickém týdeníku i Lidových novinách a ve sledovaném období nacházely 

inzeráty s nabídkou upomínkových předmětů a služeb spojených s návštěvou. 

K návštěvě se týdeník vrací i na titulní straně následujícího čísla s upozorněním, že pobytu 

Jana Pavla II. se list bude věnovat až v dalších číslech z důvodů dlouhé výrobní lhůty. 

Podobně jako v předchozím vydání list otiskl kopii textu podepsaného Janem Pavlem II. – 

požehnání pro všechny čtenáře, lidi dobré vůle i celé Československo. 

Katolický týdeník číslo 18/90, který vyšel dva týdny po odletu Jana Pavla II., se návštěvě 

věnuje zejména na první a poslední straně s upozorněním, že veškeré promluvy Svatého 

otce, které v Československu měl, budou uveřejněny až v následujícím vydání.  

Z pohledu mediálních studií, ač se přímo netýká papežské návštěvy, stojí za bližší pozornost 

text papežovy výzvy ke sdělovacím prostředkům, který Katolický týdeník zdůraznil 

červenou barvou písma. Jan Pavel II. se v něm odvolává na jeden ze základních dokumentů 

římskokatolické církve o médiích Communio et progressio a sdělovací prostředky nabádá 

ke službě pravdě také tomu, co „člověka dělá lepším a důstojnějším“ (Jan Pavel II, 1990a, s. 

3). 

Mladá fronta v roce 1990 

V roce 1990 vychází list Mladá fronta stále s podtitulem Deník čs. mládeže. I grafická 

úprava zůstává totožná s komunistickým obdobím – šest sloupců textu je doplněno tiskařsky 

nekvalitními fotkami, červeno-oranžové titulky se střídají s černými. Deník tvoří převážně 

kratší články, které jsou doplněny pravidelnými rubrikami. Ty jsou silně čtenářsky 

 
17 Jako příklady lze uvést Euro.cz (Michl, 2016; adk, 2018) nebo Insider (Cranley, 2019; DesMarais, 2019). 
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orientované18.  

Cílová skupina listu je jasně patrná, je jí mládež. Mladá fronta proto přináší například 

televizní program zahraničních stanic a v souladu se zaměřením vybírá témata – ekologie, 

věda, technika a podobně. Nechybí také kuchařské recepty, móda či otázky sexu a erotiky19. 

Velký prostor je věnován inzerci v rubrice Oznamovatel. Ze známých osobností v listu 

pravidelně publikoval například Miloš Zeman sloupek Nápady nezávislého prognostika. 

Rok 1990 byl pro deník důležitý. V létě, po dramatických jednáních mezi vydavatelem a 

redaktory, přestala Mladá fronta vycházet a byla nahrazena listem Mladá fronta Dnes 

(Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011, s. 372). 

Mladá fronta a první papežská návštěva 

O první papežské návštěvě Mladá fronta informuje od začátku sledovaného období, kdy 

poněkud paradoxně přináší informace o odjezdech vlaků z Prahy po skončení akcí spojených 

s návštěvou (sob, 1990). List mimo jiné také informuje o doprovodných akcích návštěvy i 

nácviku uvítání, a to včetně původních fotografií (Anon, 1990j). Mladá fronta, podobně jako 

i další média, měla tendenci dávat do souvislosti s návštěvou i témata, která se týkala 

křesťanství či víry obecně20. Podobně jako ostatní média se Mladá fronta zaměřuje na 

technické aspekty návštěvy, jako je obří obrazovka nebo pontonový most u Velehradu (do, 

1990). 

List věnoval část přílohy Víkend, která vyšla první den papežovy návštěvy, tématu víry. 

Příloze dominuje obsáhlý rozhovor s filozofem Václavem Bělohradským. V jeho úvodu 

autorka uvádí, že motivace k uskutečnění rozhovoru21 je „nikoliv jen – ale také proto, že 

k nám dnes přijíždí papež Jan Pavel II.“ (Pecháčková, 1990, s. p1). Autorka se také vyznává 

z vědomého i podvědomého hledání víry, které je možné díky pádu komunismu. Dalším 

rozsáhlým textem přílohy je historie poutního místa Velehradu od Velké Moravy až po 

současnost. 

V pondělí 23. dubna 1990, den po odjezdu papeže, věnuje Mladá fronta drtivou část vydání 

návštěvě. Na stránkách se střídají texty různých žánrů – od zpravodajství, přes komentáře a 

rozhovory, až po monitoring zahraničních agentur. List také otiskl nezkrácené projevy Jana 

 
18 Jedná se například o rubriky Zeptali jsme se, Odpověď na vaši otázku či glosy a poznámky. 
19 Otiskuje fotografie polonahých žen jako součást inzerce i u zpravodajských textů. 
20 Například recenze audiovizuálních děl (Švamberk, 1990). 
21 Další motivací je i promo na vydavatelstvím Mladá fronta chystanou knihu rozhovorů (Pecháčková, 1990). 
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Pavla II. a Václava Havla z Pražského hradu. Naopak bratislavskému zakončení návštěvy 

věnuje Mladá fronta jen několik odstavců. Zajímavostí je dvojice článků o jednání Václava 

Havla s papežem mezi čtyřma očima. První z nich vyšel 21. dubna 1990 s titulkem Budou 

si rozumět (ček, 1990), druhý s titulkem Rozuměli si (tav, 1990) vyšel den po jednání, právě 

24. dubna. Úspěchem listu bylo získání povolení k mapování bezpečnostních opatření 

spojených s návštěvou, redaktor Rostislav Rod (1990) tak dva dny následoval ochranku 

papeže. 

1.2 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1995 

1.2.1 Česká republika v roce 1995 

Hospodářská situace v Česku byla nadprůměrně dobrá. Hrubý domácí produkt rostl rychleji, 

než ekonomové předpokládali. Inflace přitom byla nejnižší za celé postkomunistické období. 

Ekonomická situace nahrávala požadavkům na růst platů některých profesí22, proti čemuž 

vystupoval tehdejší premiér Václav Klaus (1995, s. 5). Struktura inzerce se oproti roku 1990 

změnila. Na pracovním trhu je poptávka po vysokoškolácích z většiny oborů. Častěji se 

objevuje inzerce na luxusní zboží a služby23.  

ODS, která v roce 1994 zvítězila v komunálních volbách, se připravovala na sloučení 

s Křesťanskodemokratickou stranou24, což vyvolávalo pnutí na tuzemské politické scéně. 

Premiér Klaus také oslovil svůj slovenský protějšek, Vladimíra Mečiara, s požadavkem na 

ukončení platnosti platební dohody, což slovenská strana odmítla. Ze společenských témat 

dominují drogy a také rasismus. Na stránkách médií se začíná objevoval jméno Viktor 

Kožený, a to v souvislosti s kauzou Wallis. 

V roce 1995 také vrcholila bosenská krize a několik českých vojáků bylo drženo bosenskými 

Srby jako rukojmí a lidské štíty před nálety Severoatlantické aliance. Prahou otřásl požár 

hotelu Olympik, při kterém zemřelo osm lidí. Řešila se také vysoká míra kriminality – 

zločiny z nenávisti, organizovaný zločin prostituce a další. Ve společnosti také silně 

rezonuje nový protikuřácký zákon. 

 
22 Na podzim roku 1995 se uskutečnila první stávka lékařů v novodobé české historii.  
23 V roce 1990 inzerovaly cestovní kanceláře cesty po Evropě – zejména Středomoří či Západní Německo. 
V roce 1995 lze nalézt inzeráty na exotičtější a vzdálenější destinace např. Spojené státy nebo Afrika. 
24 Smlouva o integraci obou stran byla podepsána v červnu 1995. strany se sloučily v březnu 1996. 
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1.2.2 Politický rozměr návštěvy  

Jan Pavel II. v roce 1995 přijel do Česka v pro církev složité době, jak z pohledu veřejného 

mínění, tak z ekumenického úhlu pohledu. Na konci roku 1994 rozhodl soud, že svatovítská 

katedrála patří církvi, což část veřejnosti nesla nelibě. Spor pomohl vygradovat například i 

spisovatel Zdeněk Mahler, který na knižních stránkách i televizních obrazovkách vystupoval 

proti navrácení chrámu církvi. Prezidentská kancelář se následně proti soudnímu rozhodnutí 

odvolala, v době návštěvy o něm ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Společnost navíc Jana 

Pavla II. vnímala jako extrémně konzervativní osobnost, a to zejména v otázce plánovaného 

rodičovství25. S tímto označením ale nesouhlasí například filozof Tomáš Halík, který 

poselství Jana Pavla II. chápe jako „velkorysý projekt ‚ekologie svobody' a obhajobu hodnot, 

které jsou nezbytným předpokladem skutečné svobody a důstojnosti člověka“ (Halík, 1995, 

s. 1). Papeže se zastává také arcibiskup olomoucký Jan Graubner (1995). 

Situace, kdy papež přijíždí do odlišně naladěného státu, si samozřejmě byla vědoma i sama 

římskokatolická církev. V pastýřském listu k návštěvě Jana Pavla II. v České republice to 

tuzemští duchovní otevřeně uznali. Věřící, kterým byl list adresován, byli navíc upozorněni 

na to, „že papežské návštěvy dnes nejsou událostmi století, ale stávají se pravidelnou 

součástí života křesťanů v civilizovaných zemích“ (Biskupové českých a moravských 

diecézí, 1995, s. 3). Mezi církevními hodnostáři navíc panovaly obavy o to, jestli se 

strahovský stadion v Praze, kde byla naplánována mše pod širým nebe, podaří zaplnit. 

Naopak na mši na olomouckém letišti se nahlásilo více než 70 tisíc lidí26 (ČTK, 1995). 

Necelý týden před návštěvou se ale z pohledu církve tyto obavy ukázaly jako liché (kt a 

ČTK, 1995). I přesto někteří komentátoři vnímali zejména pražskou část návštěvy jako 

zklamání. Jana Bendová (1995) označila stadion na Strahově jako poloprázdný a návštěvnost 

dala do souvislosti s koncertem kapely Rolling Stones, kdy byl stadion zcela zaplněn.  

Na odlišnou situaci mezi rokem 1990 a 1995 upozornil (Anon, 1995, s. 3) i premiér Václav 

Klaus, když v souvislosti s církevními restitucemi uvedl: „V prvních dnech [po revoluci] 

jsme všichni měli pocit, že máme co nejvíce fandit těm, kteří v komunistickém režimu 

nejvíce trpěli, mezi něž církev v každém případě patřila (…). Dnes už se situace normalizuje 

a tato životní filozofie soutěží s dalšími.“ S těmito názory částečně souhlasí i Jana Bendová 

 
25 Například kvůli jeho encyklikám Veritatis splendor z roku 1993 či Evangelium vitae z roku 1995. 
26 Naplno se tak ukázal kontrast mezi Prahou, potažmo Čechy, a Moravou, kde se nacházejí okresy 
s nejvyšším počtem věřících (Český statistický úřad, 2004). 
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(1995), která upozorňuje, že během komunistické éry se křesťanská víra často stala 

prázdným symbolem odporu proti režimu a je proto logické, že vlna zájmu o organizovanou 

církev rychle opadla. V dalším textu Bendová (1995a, s. 12) právě toto vidí jako největší 

selhání a zároveň úkol církve do budoucna, protože „kořeny rezervovanosti vůči katolické 

církvi prostě nejsou slabé a vězí hluboko“. 

Publicista Ludvík Urban navíc hovoří o zklamání, které nastalo po první papežské návštěvě. 

„Tehdy se řada lidí domnívala, že se jedná o něco jako raketový start, který musí mít 

pokračování jen strmě a vzhůru (…). Skutečnost byla ale právě opačná,“ píše Urban (1995, 

s. 5) v dobovém textu. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, v rozhovoru pro Lidové noviny 

(Vysloužil, 1995, s. 16) zklamání společnosti vysvětluje možnou nereálností očekávání a 

neochotou činit pro víru oběti. Nicméně věří, že návštěva bude pro mnohé lidi povzbuzením. 

Proti této zklamané až negativní náladě ve společnosti mluví průzkum veřejného mínění 

agentury Dema, o kterém informovala Mladá fronta Dnes (rep, 1995). Z výsledků vyplývá, 

že polovina respondentů považuje návštěvu papeže za důležitou událost pro celou republiku, 

nikoliv jen pro věřící. 

Situaci tuzemské římskokatolické církve navíc zkomplikovalo to, že část českých 

evangelíků protestovala proti svatořečení Jana Sarkandera27, které bylo plánováno během 

návštěvy v Olomouci. Jan Pavel II. na toto téma poslal dopis předsedovi Ekumenické rady 

církví v České republice Pavlu Smetanovi, ve kterém uvádí, že svatořečení není zamýšleno 

jako ospravedlnění dřívějšího násilí. Kanonizaci papež odůvodnil pozváním biskupů do 

České republiky a také kritickým zhodnocením konfliktů 17. století (ČTA a rep, 1995). 

Sarkandera vnímá papež jako příklad „věrnosti k pastýřské službě, a zvláště ke zpovědní 

svátosti včetně závazku, který přináší“ (Jan Pavel II., 1995, s. 3). Argumentuje také vztahem, 

který k němu mají laici i duchovní. Smetanovi v dopise nabízí smír s odkazem na výstupy 

Druhého vatikánského koncilu. Smetana nicméně setkání s papežem v sídle apoštolského 

nuncia v Praze odmítl (Anon, 1995a).  

O důležitosti tohoto tématu svědčí i umístění článku na titulní stránku Lidových novin. 

Katolický týdeník naopak informuje pozitivním přístupu polských evangelíků a radosti 

představeného evangelické církve augsburského vyznání Pawla Anweilera z plánovaného 

 
27 Polsko-český kněz, který se v 17. století podílel na rekatolizaci Moravy. Zemřel na následky opakovaného 
mučení ze strany luteránů, které mělo směřovat k tomu, aby vyzradil zpovědní tajemství pána Ladislava 
Lobkovice, které mělo být použito k jeho usvědčení z vyjednání pomoci císaři Ferdinandu II. od polských 
kozáků (Cekota, 1995). 
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setkání (jis, 1995). List se také snaží zdůrazňovat, že historické křivdy se staly na obou 

stranách – katolické i protestantské (Cekota, 1995; Hrdlička, 1995). Spor o Sarkanderovu 

kanonizaci vidí Jana Bendová (1995a, s. 12) jako zúžení tradičních protikatolických nálad 

v české společnosti, které se často zjednodušují do hesel typu „upálili nám Husa“ nebo 

„sloužili Habsburkům“. 

Odilo Štampach (1995) dává kanonizaci do souvislosti s vnitrocírkevními vztahy, politikou, 

diplomacií i ve sdělení věřícím, protože některé kanonizační procesy mohou trvat celá staletí 

a je jen na církevních špičkách, kdy a pokud vůbec budou završeny svatořečením. Debatu o 

kanonizaci Sarkandera proto vnímá jako téma přesahující církev a věřící. Obdobně vidí 

Sarkanderovo svatořečení i ordinář bielsko-žywiecké katolické diecéze28 biskup Tedeusz 

Rakoctzy, který „kanonizaci chápe jako otevření se církve svatovojtěšským směrem“ (jis, 

1995, s. 5). Štampachovi dává částečně za pravdu i Vojtěch Cekota (1995, s. p12), který 

tvrdí, že Sarkanderova mučednická smrt a kanonizace má vést k upevnění vztahu věřících 

k biskupům a církvi jako takové, ale také paradoxně i „k usmíření a k vzájemnému sblížení 

křesťanů“. Na to odkazuje i Katolický týdeník, který připomíná, že sjednocení křesťanů je 

jedním z hlavních témat pontifikátu Jana Pavla II., které si za pastorační povinnost vytyčil 

ve své knize Překročit práh naděje (len, 1995). 

Další kanonizovanou osobou během této návštěvy byla paní Zdislava, u ní vidí Štampach 

snahu papeže vyzdvihnout důležitost laiků a krok směrem k odklerikálnění církve. Jako 

hlavní důvod pro výběr těchto dvou osobností, které měly vícenárodní původ či působily na 

územích, kde se hovořilo více jazyky, nabízí Štampach (1995, s. XIII) prezentaci 

odmítavého postoje „k překonávající morálně a duchovně teritoriální a nacionální 

omezenosti“. 

Za kanonizaci Jana Sarkandera a paní Zdislavy ve Vatikánu lobbovali nejen tuzemští a polští 

představitelé církve i věřící. Dle Jaroslava Němce (1995) se s tzv. prosebnými listy obrátili 

na papeže i ministři české vlády a prezident Václav Havel. Němec (1995, s. p21) uvádí, že 

kanonizace církev „zevnitř reformují a povzbuzují“, čímž nepřímo potvrzuje Štampachovy 

a Cekotovy teze. 

Důležitým bodem druhé návštěvy Jana Pavla II. byla již výše zmíněná oficiální omluva a 

 
28 Diecéze ve Slezském vojvodství, kde se Sarkander narodil a část života působil. Nutné je také zmínit, 
že města Bielsko-Biala a Žywiec jsou spjaty s rodinou Karola Woltyly. Rodina z tohoto kraje pochází a 
v Bielsku žil a zemřel Wojtylův bratr (jis, 1995). 
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prosba za odpuštění všech historických křivd, kterých se římskokatolická církev dopustila 

na nekatolících (von a ll, 1995). Těch je v české historii celá řada – upálení mistra Jana Husa, 

pobělohorské období rekatolizace, kdy žil Jan Sarkander, či těsné propojení církve a 

habsburské monarchie.  

Historik Dušan Třeštík (1995) dává omluvu Jana Pavla II. do souvislosti se snahou Vatikánu 

znovuzískat ztracené pozice v sekularizované Evropě. Třeštík také poukazuje na akci „Cesta 

mistra Jana Husa do Kostnice“29, která odstartovala souběžně se mší na pražském Strahově. 

„Nebyla to už národní manifestace, bylo to ale přinejmenším připomenutí toho, že časy první 

republiky nejsou tak vzdálené a že se stále pohybujeme na tom ideovém půdorysu, který byl 

tehdy narýsován30,“ píše k „husitskému“ průvodu Třeštík (1995, s. 1) v dobovém textu. 

Ukazuje se tak značný kontrast mezi první a druhou návštěvou. V roce 1990 byl papež 

vnímán spíše než jako hlava římskokatolické církve jako zástupce svobodného, západního 

světa. O pět let později je Jan Pavel II. vnímán především jako církevní představitel, jak 

dokazuje nejen „husitská“ protestní akce31, ale také debaty o finanční náročnosti návštěvy, 

kterým u jiných diplomatických akcí není věnována mediální pozornost32. Diskuzi o 

nákladech spojených s návštěvou odmítá i Jana Bendová (1995, s. 12), která Jana Pavla II. 

označuje za „jednu z nejváženějších osobností a morálních autorit“ a připomíná povinnost 

státu hradit státní návštěvy. Ve svém textu volá po důstojném uvítání papeže. 

Druhá papežská návštěva stála nemalé prostředky nejen stát33, ale také římskokatolickou 

církev, která kvůli výpadku některých sponzorů musela pro zajištění duchovní části akce 

čerpat pětimilionovou bankovní půjčku. A to i přesto, že část přípravných akcí a služeb si 

zajistili věřící svépomocí (jou, 1995). Kvůli financování návštěvy vznikaly i spory mezi 

samosprávou a církví na lokální úrovni (df, 1995; df 1995a). Zejména pak v Olomouci, kde 

město vedlo spor s arcibiskupstvím o zaplacení vícenákladů v řádech stovek tisíc korun. Bez 

 
29 Zhruba sedmdesát účastníků v dobových husitských kostýmech na koních a s vozy vyrazilo na cestu do 
Bádensko-Württemberské Kostnice, průvodu v Praze přihlížely stovky lidí. 
30 Třeštíkovu tezi dokládají například spory politiků i odborníků o repliku Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. Celý proces trval již od roku 1918 a sloup byl vztyčen až v roce 2020 (Kavička, 
2021). 
31 Protestní povaha akce závisí na konkrétním autorovi a médiu. Mladá fronta Dnes o akci informovala, 
nicméně ji s návštěvou papeže nedala do žádné souvislosti (ot, 1995). 
32 Například návštěva švédského královského páru z roku 1990. V Lidových novinách dal do souvislosti 
kritiku nákladů papežské návštěvy s pobytem švédského krále například místopředseda sněmovny Jan Kasal 
nebo ministr vnitra Jan Ruml (Anon, 1995b). 
33 Olomoucká radnice přispěla na návštěvu šesti miliony, celkem papežova zastávka v Olomouci stála zhruba 
20 milionů korun (df a ar, 1995). Za pražskou část návštěvy zaplatila církev téměř šest milionů korun (ar, 
1995). 
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zajímavosti není ani to, že návštěva přinesla i kontroverze na poli veřejných zakázek. 

V Olomouci na ní vydělal člen městské rady, jehož firma byla vybrána bez výběrového 

řízení k zajištění mobilních toalet tamní části návštěvy (df, 1995b). 

Byť pro média méně zajímavá měla i tato návštěva politický rozměr, který jí dodal mimo 

jiné mluvčí Jana Pavla II. Joaquin Navarro-Valls, který na okraj akce uvedl, že Vatikán je 

připraven jednat o církevních restitucích (Anon, 1995c). Jako příklad zmínil katedrálu 

svatého Víta na Pražském hradě. Nicméně dodal, že během návštěvy toto téma nebylo 

otevřeno, protože jednání musí probíhat na úrovni ambasád.  

Možný vstup Vatikánu do církevních restitucí znovu rozvířilo tuto otázku na české politické 

scéně. Vidina zapojení papežského stolce se ale nesetkala mezi českými křesťanskými 

politiky s pochopením, naopak byla řada z nich výrokem mluvčího překvapena. Ti přitom 

patřili mezi nejpevnější spojence Vatikánu v Česku.  

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL přirovnal postoj Vatikánu ke snahám zapojení 

Spojených států amerických do restitucí židovského majetku (Štětka, 1995). K otázce se 

vyjádřil i premiér Václav Klaus, který odmítl „absolutistické církevní restituční nároky“ 

(Anon, 1995c, s. 3). 

1.2.2. Média a mediální pokrytí návštěvy 

Lidové noviny v roce 1995 

V roce 1995 se již na první straně neobjevoval kreslený vtip34 – nahradila ho fotografie přes 

tři sloupce. Napříč celým deníkem včetně titulní strany přibyly inzeráty a další placené texty. 

Sloupek na hlavní straně zůstává, zachována je i rubrika Poslední slovo. List je dále rozšířen 

o přílohu o hospodářství a financích Koruna. V roce 1995 již má list svou dnes již typickou 

modrou barvu. Na začátku sledovaného období se list rozsáhle věnuje výročí 50 let od konce 

druhé světové války, a to včetně otištění dobových retrostránek. 

Obdobně jako v roce 1990 dostávají na stránkách Lidových novin velký prostor zejména 

vládnoucí politici, například předseda vlády Václav Klaus (1995; 1995a), ministr průmyslu 

a obchodu Vladimír Dlouhý (1995) či Václav Havel ve stále vycházející rubrice Hovory z 

Lán.  

 
34 Kreslený vtip se přesunul na poslední stranu. 
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Lidové noviny a druhá papežská návštěva 

První zmínka o druhé návštěvě Jana Pavla II. se v Lidových novinách v rámci sledovaného 

období objevuje pouhých devět dnů před jeho příletem. Na akci se redakce dívá pohledem 

finanční i organizační náročnosti. Titulek konstatuje, že za návštěvu zaplatí stát více než 

věřící, mezi kterými probíhaly sbírky na náboženskou část návštěvy (Anon, 1995d, s. 16). 

Další článek nadepsaný KDU-ČSL: Návštěva papeže je velkou ctí (fsch, 1995) naznačuje, 

že finanční stránka návštěvy se řešila i na lokální úrovni, konkrétně v Brně.  

Den před příjezdem Jana Pavla II. Lidové noviny opět rozvířily debatu na téma nákladů na 

oficiální návštěvu anketou mezi politiky napříč spektrem (Anon, 1990b, s. 3). Jediný 

z oslovených politiků, který se vyslovil proti financování ze státního rozpočtu, byl 

komunistický poslanec Dalibor Matulka. Zástupci lidovců, ODS a ODA se k návštěvě 

vyjadřovali vesměs pozitivně až neutrálně, debatu nad financemi odmítali. 

Papežská návštěva se dostala i do ekonomické přílohy deníku (Pšenička, 1995), což je možné 

považovat za důkaz toho, že papežské návštěvy mají kromě duchovní a politické roviny také 

ekonomickou35. 

Před blížící se návštěvou se Biskupská konference, potažmo celá církev, stává na stránkách 

Lidových novin terčem kritiky. Důvodem je právě rozhodnutí Biskupské konference veřejně 

podpořit Mendlovu zdravotní pojišťovnu36, která odmítala hradit interrupce a umělá 

oplodnění. Zájemci o veřejné zdravotní pojištění u této instituce se mohli hlásit po mši přímo 

v kostelech. Komentátor Bohumil Pečinka přirovnal postup církve k „profesionálně 

optimistickým televizním reklamám“ a zkritizoval doporučování firem věřícím (Pečinka, 

1995, s. 5). 

Lidové noviny přikládají důležitost tématu kanonizace Jana Sarkandera. Toto téma, která se 

na první pohled jeví jako čistě církevní otázka, v roce 1995 silně rezonovalo. Jeden ze tří 

článků na toto téma byl umístěn na titulní stránce (Anon, 1995e) a historické analýze osoby 

Sarkandera (Mikulec, 1995) věnoval list dvě třetiny stránky. O kanonizaci se píše i Ludvík 

Urban (1995) ve svém komentáři. 

 
35 Debaty o ekonomické rovině návštěvy kritizoval například Katolický týdeník (čar, 1990). 
36 Pojišťovna měla dle zákona ukončit činnost v roce 1996 kvůli nedostatku klientů. V roce 1998 šetření 
Nejvyššího kontrolního úřadu prokázalo, že pojišťovna nakládala se svěřenými prostředky nehospodárně. 
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V den příjezdu papeže události věnoval deník krátkou tříodstavcovou zprávu37 na okraji 

titulní strany, která se omezila na organizaci návštěvy (von a urb, 1995, s. 1).  Další zpráva 

podobného stylu – popisující papežův oběd s biskupy – je na následující straně. U příležitosti 

návštěvy položily Lidové noviny několik otázek olomouckému arcibiskupovi Janu 

Graubnerovi (Vysloužil, 1995). Bohužel, jako už několikrát předtím, redaktoři listu 

předpokládají určitou znalost kontextu – ptají se na témata, o kterých list dříve ve 

sledovaném období neinformoval38. Pavel Vysloužil (1995, s. 16) se ve všech otázkách 

zaměřil na nepříjemné nebo přímo negativní aspekty návštěvy a problémy církve – restituce, 

problémy spojené s návštěvou a zklamání společnosti z církve po opadnutí porevolučního 

nadšení. 

V kritickém tónu list pokračuje i ve své příloze Nedělní Lidové noviny, kde v podtitulku 

rozhovoru s papežským nunciem (Čech a Vondráček, 1995, s. I), považovala redakce za 

nutné zdůraznit, že nuncius39 odpovídal na otázky Lidových novin jako diplomat. Nelze 

předpokládat, že u velvyslance jiné země by toto bylo předmětem sdělení, tím méně 

podtitulkem. Autoři navíc v perexu rozhovoru zdůraznili kontrast mezi zdobným barokním 

přijímacím sálem pražské nunciatury a heslem nuncia – Střídmé opojení duchem. 

Dokončení rozhovoru na straně III doplňuje článek Pavla Vondráčka (1995. s. III) 

s podtitulkem Příběh náhodně vybraného faráře, nalezeného v obci, kde došel benzín. 

Článek vypovídá o represích, kterým církev během komunistického režimu čelila. Na 

historické informace navazuje popis nepříliš dobré aktuální situace církve. Zařazení tohoto 

textu v den příjezdu Jana Pavla II. nelze chápat jinak než jako záměr editora. 

Politický rozměr návštěvy Lidové noviny zesílily zařazením textu Vatikán je připraven 

hovořit o restitucích (Anon, 1995c) na titulní stranu těsně pod článek informující o hlavním 

plánovaném bodu návštěvy – kanonizaci paní Zdislavy a Jana Sarkandera a také o 

překvapivé omluvě Jana Pavla II. za historické křivdy, kterých se římskokatolická církve 

dopustila (von a ll, 1995). 

List návštěvě přiřknul i humornou linku. Otázkou údajného komerčního sponzoringu mše 

na Strahově se zabývala pravidelná mystifikační rubrika z pera agentury Wild Duck (1995, 

 
37 Text doprovází nelichotivá fotografie papeže pořízená deníkem. Na základě srovnání s obrazovým 
materiálem, který list dříve zveřejnil, vyvstává otázka, zda šlo o editorský záměr. 
38 Zde se jedná kauzu ochranných známek a rozmíšku mezi olomouckou radnicí a arcibiskupstvím 

(Vysloužil, 1995, s. 16). 
39 Papežský nuncius je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec (Blajdová, 2018). 
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s. 24). Střet víry a kapitalismu se dostal i do kresleného vtipu Miroslava Kemela. 

Po odjezdu Jana Pavla II. Lidové noviny informují o Vatikánu především v souvislosti 

s církevními restitucemi, z nichž se stalo aktuální téma díky výroku papežova mluvčího 

Joaquina Navarro-Vallse40 (Anon, 1995c). 

Katolický týdeník v roce 1995 

V roce 1995 se list vizuální podobou podobá Lidovým novinám. Na titulní stránce je 

pravidelně otiskován sloupek v klasickém literárním významu, či ve formě zamyšlení nebo 

krátké eseje. Na protějším okraji se nachází další sloupek, v tomto případě se ale jedná 

odpověď osobnosti na otázku v jednosloupcovém formátu s vnějším ohraničením. Hlavní 

fotografie nemá pevně dané umístění, redakce ji nasazuje podle konkrétní situace a také dle 

technické kvality obrazového materiálu.  

Podobně jako Lidové noviny věnuje Katolický týdeník mnoho prostoru výročí konce druhé 

světové války, a to jak na titulní straně, tak na dalších místech vydání. O důležitosti tématu 

z duchovního pohledu svědčí i to, že předcházení ozbrojeným konfliktům věnoval Jan Pavel 

II. (1995a) tradiční promluvu před velikonoční modlitbou Regina Coeli. 

Katolický týdeník věnuje nadstandardní prostor reakcím čtenářů – celou stranu dva. Aktivně 

také pracuje s anketami, jak mezi čtenáři, tak mezi členy a funkcionáři různých církví. 

Ve zřejmé snaze o co největší informační servis list věnuje celé strany televiznímu 

programu, kulturnímu programu i řádkové inzerci spolu s křesťanskou seznamkou. Oproti 

roku 1990 ubylo rozsahu pravidelného servisu pro věřící jako liturgický kalendář a další. 

V příloze čísla 21/95 je jasně patrný posun oproti roku 1990 a to jak redakční, tak i technický. 

Příloha je celobarevná s velkým množstvím grafických prvků, tabulek i fotografií. Navíc je 

v ní vidět detailní redakční práce – kvalitní rešerše, střídání slohových útvarů, tematická 

pestrost a v neposlední řadě oslovení vysoce postavené církevní osobnosti – arcibiskupa 

olomouckého k napsání předmluvy. 

Katolický týdeník a druhá papežská návštěva 

V rámci informování o druhé návštěvě Jana Pavla II. se Katolický týdeník snaží zdůraznit 

mezicírkevní shodu na kanonizaci paní Zdislavy (Anon, 1995f) více než naopak některými 

církvemi negativně vnímané svatořečení Jana Sarkandera. V jeho případě týdeník naopak 

 
40 Více v kapitole Návštěva Jana Pavla II. v roce 1995, podkapitola politický rozměr návštěvy. 
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zdůrazňuje pozitivní a odpouštějící přístup polských evangelíků (jis, 1995). 

V plném znění týdeník otiskl pastýřský list k cestě papeže do České republiky, kde 

biskupové českých a moravských diecézí (1995) mimo jiné41 zdůrazňují důležitost sbírek a 

dobrovolnické činnosti pro zajištění celé akce. 

List také v rámci organizačních příprav návštěvy píše o rozsáhlém zapojení armády – 

pyrotechnici asanovali letiště Neředín před stavbou oltáře a dalších zhruba 2550 vojáků 

zajišťovalo pořádkovou službu, protože ministerstvo vnitra nedisponovalo potřebným 

množstvím policistů a dalšího personálu (ČTK, 1995). Věnuje se také přípravám televizního 

přenosu ze mše v Olomouci. 

U příležitosti 75. květnových narozenin Jana Pavla II. si Katolický týdeník na titulní stránce 

všímá jeho poezie, které se s oblibou věnoval, ale také proměně papežovy osoby, osobnosti 

i zvyků, ke které došlo od poslední návštěvy. List se také opakovaně vrací k jeho výroku 

z roku 1978, kdy byl zvolen hlavou církve: „Nebojte se! Otevřete brány Kristu.“ 

Katolický týdeník k papežské návštěvě ani k aktivitám Jana Pavla II. nepřistupuje jen 

z duchovního a politického hlediska, ale také z pohledu organizačního. Například v čísle 

20/95 věnuje na titulní straně značný prostor rozhovoru s českým zástupcem v Papežské 

akademii společenských věd Bedřichem Vymětalíkem, který zdůrazňuje mimo jiné 

důležitost odborů k uplatňování etických principů ve společnosti42 (vm a jis, 1995). List se 

zároveň nebojí napsat o návštěvě odlehčeným tónem, a to ani na titulní straně (Oulík, 1995). 

Podobně jako o pět let dříve uveřejňuje týdeník inzerci na produkty spojené s návštěvou. 

Dalším katolickým textem, který týdeník přinesl v plném znění je novéna k návštěvě. 

K jejímu otisknutí ale došlo o týden později, než by bylo z hlediska víry žádoucí. Redakce 

to vysvětluje pozdním dodáním rukopisu (red, 1995). V posledním čísle před příletem Jana 

Pavla II. přináší Katolický týdeník rozsáhlý informační servis, nadepsaný výzvou: Svatý 

otec za námi přiletí až z Říma, přivítejme ho osobně a neseďme doma, o podrobnostech akcí 

v Praze a Olomouci, a to včetně detailů typu umístění parkoviště pro novináře (Anon, 1995g) 

nebo seznam zvláštních vlaků (Anon, 1995h). Za pozornost také stojí varování před 

 
41 Více k pastýřskému listu k cestě papeže Jana Pavla II. do České republiky (Biskupové českých a 
moravských diecézí, 1995) v kapitole Návštěva Jana Pavla II. v roce 1995, podkapitola politický rozměr 
návštěvy. 
42 Toto téma rezonuje společností a médii i dnes. Aktuálně se řeší například zakládání odborů a 
společenským aktivitám zaměstnanců v technologických gigantech jako jsou Amazon (Hanley a Hubbard, 
2020) nebo Google (Ghaffary, 2019). 
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překupníky místenek na pražskou mši, které byly distribuovány zdarma a před kapsáři (kt a 

ČTK, 1995).  

Druhou návštěvu Jana Pavla II. využil na stránkách Katolického týdeníku ke kritice 

tehdejšího stavu římskokatolické církve v České republice filozof Tomáš Halík, který 

poukazuje na to, že církev promarnila mnohé z výzev, které papež v Čechách a na Moravě 

prezentoval o pět let dříve. Druhou návštěvu nicméně vidí „jako příležitost přehodnotit 

chybný kurz [církve v tuzemsku] a nabrat druhý dech“ (Halík, 1995, s. 1). 

V čísle 21/95, které vyšlo během návštěvy věnoval list absolutní většinu titulní strany 

svatořečení. Hlavní text se věnuje obecným aspektům svatořečení a definici termínu svatý 

(Štampach, 1995a). V rubrice Dnes odpovídá… se týdeník ptal autorky daru pro Jana Pavla 

II. – krajky sv. Jana Sarkandera (kk, 1995). List také znovu varuje před podvodníky, kteří 

prodávají padělané místenky na Strahovský stadion. 

Týdeník se rozsáhle věnuje organizaci návštěvy a přináší rozsáhlý informační servis pro 

účastníky akce – program, užitečné tipy, ale také program televizních přenosů akce i dispens 

od účasti na nedělní bohoslužbě dne 21. května 1995, který věřícím udělili čeští a moravští 

biskupové (kt, 1995).  

Podobně jako Lidové noviny i Katolický týdeník se věnuje finanční stránce návštěvy. 

Akcentuje zejména svépomocnou stránku – výnosy ze sbírky mezi věřícími a také služby, 

které si církev zajistí sama – část přípravných prací, sečení trávy nebo catering (jou, 1995). 

Nemalý rozsah věnuje Katolický týdeník otázce svatořečení Jana Sarkandera, a to včetně 

původní reportáže ze Sarkanderova rodného města (Swiczy, 1995) nebo dopisu, který papež 

na téma adresoval předsedovi ekumenické rady církví v Česku Pavlu Smetanovi (Jan Pavel 

II., 1995). 

Toto vydání bylo rozšířeno o zvláštní celobarevnou přílohu u příležitosti kanonizace Jana 

Sarkandera a paní Zdislavy s předmluvou arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera (1995). 

Katolický týdeník se extenzivně věnuje osobě Jana Pavla II. – přináší jeho životopis, seznam 

cest i encyklik a také připomíná jeho návštěvu z roku 1990. List se obšírně věnuje oběma 

kanonizovaným osobnostem, zejména pak jejich životům a místům, kde působily. 

Vysvětluje také podrobnosti procesu svatořečení. Příloha také pokrývá témata, které se 

návštěvy týkají jen vzdáleně43. Ve velké míře list využívá nepůvodní texty z jiných zdrojů, 

 
43 Obsahuje například seznam tuzemských diecézí či seznam Českých světců. 
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například knih44 nebo ročenek. 

Na závěr návštěvy se Katolický týdeník zaměřuje na budoucnost církve ve třetím tisíciletí, 

když ve dvou vydáních rozebírá apoštolský list Tertio millennio adveniente, protože stejně 

jako pro světský svět tak i pro církev rok 2000 znamená jubileum, na které je nutné se 

připravit (Z.F., 1995). 

Titulní stranu prvního vydání po papežově odjezdu ovládlo téma ekumenického bratrství, 

zejména pak omluvy Jana Pavla II. za hříchy způsobené katolickou církví. List věnoval 

plnému znění omluvy ústřední místo, předseda komise pro ekumenismus České biskupské 

konference František Radkovský označil omluvu za velkolepé gesto (jou, 1995a). 

Šéfredaktor František Reichel mladší (1995) si papežovu omluvu vybral za téma svého 

sloupku. Dále v čísle následuje velké množství krátkých, někdy až jednoodstavcových zpráv 

bez vlastních titulků, mapujících nejrůznější aspekty návštěvy – od rozmluvy Jana Pavla II., 

přes kanonizační mši až po bezpečnostní opatření. List ve velké míře využívá agenturní 

zpravodajství. Katolický týdeník si také všímá některých zastávek a činů, které nebyly 

předem plánovány, nebo odporovaly protokolu. List se také prostřednictvím šéfredaktora 

omluvil čtenářům za vyšší množství tiskových i jiných chyb z důvodu extrémního časového 

tlaku. List se mimo jiné věnoval také monitoringu českých deníků z období před návštěvou, 

během i po ní. 

Mladá fronta Dnes v roce 1995 

V roce 1995 již Mladá fronta vychází v moderním layoutu včetně, nyní již tradičního, slova 

Dnes v červené barvě tištěného verzálkami. V běžném vydání jde o jediné použití barevného 

prvku. Novinkou roku 1995 je spuštění nové přílohy Praha Dnes. Ta vychází od května 

v rozsahu čtyř stran. Kromě toho v listu pravidelně vychází přílohy Víkend a Test Dnes. 

Mladá fronta Dnes a druhá papežská návštěva 

Prvním článkem ve sledovaném období, který deník návštěvě věnuje, je informace o 

výdajích na olomouckou i pražskou zastávku papeže, na rozdíl od Lidových novin ale Mladá 

fronta Dnes informuje o sumě zpravodajským až formálním způsobem (ar, 1995; df, 1995a; 

df a ar, 1995). Obdobný rozdíl ve formě informování je vidět i v případě kauzy Mendlovy 

zdravotní pojišťovny – Mladá fronta Dnes o ní informuje včetně zprávy o tom, že přihlášky 

 
44 Článek Velká cesta z přílohy čísla 21/95 je doslovně převzatým textem z knihy Portrét Jana Pavla II. 
(Frossard, 1990). 
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k pojištění jsou rozdávány na některých mších. List se ovšem zdržuje jakýchkoliv 

hodnotících výroků45. Na rozdíl od Lidových novin ale opakovaně upozorňuje, že pojišťovna 

svým přístupem k antikoncepci a umělému oplodnění může porušovat zákon (ben a rea, 

1995; rea, 1995). 

S blížícím se příletem Jana Pavla II. se list více věnuje technickým a organizačním stránkám 

návštěvy, zejména se zaměřuje na stavbu oltářů či personální nasazení jednotek 

bezpečnostních a zdravotních složek. Deník také opakovaně čtenářům připomíná, že na 

masové akce spojené s návštěvou je vstup zdarma a varuje před překupníky (df a ar, 1995; 

rep, 1995a). Navzdory tomu, že pro výzkum bylo použito pražské vydání deníku, přináší list 

mnoho zpráv o moravské části návštěvy. Zde se střetává místní zaměření vydání s těžištěm 

návštěvy – tím je dvojitá kanonizace v Olomouci – přičemž těžiště vítězí. 

Tři dny před papežovým příletem věnoval deník návštěvě celou stránku s titulkem Papežova 

návštěva: Jan Pavel II. přicestuje, aby prohlásil za svaté dva nové světce. Na této straně 

kombinuje biografické texty o Janu Pavlu II., program jeho návštěvy spolu s výčtem 

tuzemských svatých a světců. Obdobně řazená strana vyšla v listu v den příletu papeže. 

Tentokrát byla věnovaná oběma kanonizovaným osobnostem. Hlavní titulek zněl Zdislava: 

ochránkyně rodiny, Jan Sarkander: moravský protějšek Jana Nepomuckého. 

V pondělním čísle 118/95 z 22. května, tedy po svatořečení, ale ještě před koncem návštěvy, 

byl hlavní článek (Bigas, 1995) vydání věnován kanonizaci a také odmítnutí setkání 

s papežem ze strany zástupců některých církví. Redakce se rozhodla pro použití nezvyklého 

dvojitého titulku, kdy je hlavním titulkem: Jan Pavel II. svatořečil Zdislavu a Jana 

Sarkandera. Menším fontem následuje druhý titulek: Zástupci čtyř dalších církví se 

s papežem odmítli setkat. Perex se přitom týká pouze hlavního titulku. Z novinářského 

hlediska je také zajímavé, že se v hlavním textu editor rozhodl upřednostnit dvě očekávané 

události – svatořečení a absenci některých duchovních na úkor nečekané události, kterou 

byla omluva Jana Pavla II. za hříchy římskokatolické církve. 

Ve vydání list dále popisuje rozpory českých protestantů s papežem, ale také průběh pražské 

mše a olomoucké slavnosti, a to i odlehčeným tónem popisu kuriózních zranění, nepřízně 

počasí či snahy obchodníků na návštěvě vydělat prodejem upomínkových i duchovních 

předmětů. Ty často pocházely z přebytků po první papežské návštěvě Prahy (Anon, 1995i). 

 
45 Výjimkou je krátká glosa v komentářové sekci v podrubrice Poznámka (ben a rea, 1995). Ovšem i ta, spíše, 
než hodnotí, pouze popisuje. 
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List také věnoval jednu zprávu z polské části návštěvy a kanonizace se dostala i do 

kresleného vtipu Vladimíra Jiránka. 

1.3 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1997 

1.3.1 Česká republika v roce 1997 

Ani v roce 1997 stále nebyly dořešeny církevní restituce. Církevní představitelé se proto 

dohodli na vzniku skupiny46, která měla vést jednání se státem, a to nejen v otázce 

majetkového vyrovnání. Celý proces již nicméně započal a v dubnu 1997 vláda rozhodla o 

navrácení více než dvou stovek nemovitostí církvím (mrk, 1997). V tomto roce také mírně 

narostl počet lidí, který by církvím vrátil veškerý majetek. Zároveň pak minimálně kleslo 

množství lidí, kteří by církvím nevraceli nic47 (ČTK, 1997, s. 3). 

Čeští vojáci působili pod hlavičkou jednotky SFOR v Bosně, kde se v rámci mezinárodní 

koalice snažili zklidnit napjatou situaci. S armádou a bezpečností souvisí i téma 

přístupových rozhovorů do Severoatlantické aliance, které v roce 1997 nabíraly na 

obrátkách. Řešila se například i otázka uskutečnění referenda o vstupu do NATO, které ale 

odmítl jak prezident Havel, tak i premiér Klaus (Mocek, 1997). Úspěšné přístupové 

rozhovory do Severoatlantické aliance se promítly i do již značně zhoršených vztahů se 

Slovenskem48. 

V roce 1997 se začala zhoršovat ekonomická situace Česka, a proto se vláda rozhodla pro 

rozsáhlé škrty v rozpočtu, zavedení cel a snížení tempa růstu mezd státních zaměstnanců (ha, 

1997). Média dokonce spekulovala o devalvaci či přímo o měnové reformě. Tyto spekulace 

ovšem kabinet Václava Klause opakovaně vyvracel (Achremenko a Korecký, 1997). Situace 

vedla k frustraci ve společnosti, která vyvrcholila řadou stávek49. Ekonomické chyby státu 

kritizoval i kardinál Miloslav Vlk, který vládu vyzval k větší odpovědnosti (bof, 1997). 

V médiích se objevují kauzy známé i ze současnosti jako jsou například CS Fondy nebo 

kladenská Poldi. 

 
46 Součástí skupiny byli kromě zástupců České biskupské konference také představitelé řeholních řádů a 
Ekumenické rady církví (ČBK a ČTK, 1997, s. 5). 
47 V roce 1997 by církvím vrátilo veškeré majetky 27 procent lidí, o rok dříve to bylo o tři procenta méně. 
Podle 35 procent lidí by se nemělo církvím vracet nic. Počet lidí s tímto názorem klest od roku 1996 o jedno 
procento. 
48 Média špatné vztahy dokonce nazvala „směsnou studenou válkou“ (pav a ČTK, 1997, s. 6). 
49 V roce 1997 stávkovali například učitelé, železničáři či pracovníci olomouckého dopravního podniku. 
Poslední jmenovaní přerušili činnost na celých 14 dní. 
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1.3.2 Politický rozměr návštěvy  

V období kolem návštěvy Jana Pavla II. v roce 1997 rezonovala Českou republikou otázka 

připojení se k Severoatlantické alianci50. A příjezd papeže připomínajícího tisícileté výročí 

úmrtí svatého Vojtěcha, který je považován za prvního Čecha evropské důležitosti, poskytl 

vítanou záminku obě témata propojit. Svědčí o tom například projev prezidenta Václava 

Havla k uvítání Jana Pavla II. na pražské Ruzyni. Václav Havel (2007, s. 77, 78) hovořil o 

„Evropě sjednocené“, o společenství s vůlí ke sdílení společných hodnot a jeho aktuálnosti, 

evropské integraci a spoluzodpovědnosti za tento svět a přiblížení se k Vojtěchově ideji 

spolupracující Evropy. Tyto body jeho projevu se dají vnímat jako odkaz k přístupovým 

rozhovorům k Severoatlantické alianci. Zároveň pak třetí návštěva nepřinášela kontroverze 

jako akce z roku 199551, protože postavu svatého Vojtěcha, na rozdíl od svatého Jana 

Sarkandera, uznávají katolíci i protestanti (Jandourek, 1997, s. 13). 

Jan Pavel II. i při této návštěvě poukazoval na nedořešenou otázku církevních restitucí, když 

navrhoval ustanovení smíšené komise, kde by zasedli zástupci státu i církve. Zároveň pak 

volal po tom, aby tuzemská církev připravila jasný plán dalšího postupu a důsledně jej 

dodržovala. Na setkání s členy České biskupské konference pak prohlásil, že „církev má 

právo žít soběstačně a žádá-li tyto majetky, pak to činí kvůli tomu, aby jimi mohla odpovídat 

na nezcizitelné požadavky svého poslání“ (Jan Pavel II., 2007, s. 88). Před papežovým 

příjezdem média spekulovala o obsahu a tématech setkání papeže s premiérem Klausem a 

jako nejpravděpodobnější se jevily oblasti spojené se zhoršenými vztahy vlády s katolickou 

církví, restituce a také koncepce odluky církve od státu (Häckl, 1997). 

Politický rozměr návštěvě z roku 1997 dodala dubnová cesta Jana Pavla II. do Bosny, při 

níž papež vystupoval nejen jako duchovní vůdce, ale také jako silný politický hráč tak, aby 

přispěl k uklidnění situace v regionu. Těsně před příletem jej proto česká média vnímala více 

jako politika. V té době dal navíc prezident Václav Havel rozhovor (kt, 1997) několika 

médiím včetně Katolického týdeníku, ve kterém se vyjadřoval k papežovým politicko-

sociálním názorům, čímž zdůraznil politický rozměr papežského úřadu. Ve srovnání s první 

polistopadovou návštěvou ale podle řady odborníků (Häckl, 1997, s. 4) naopak převažovalo 

 
50 Na jaře Česko prošlo prvním kolem připravenosti, v polovině dubna se sešel premiér Václav Klaus 
v Bruselu s generálním tajemníkem NATO Javierem Solanou. Pouhých několik dní před příletem papeže 
ministr zahraničí Jozef Zieleniec prohlásil, že je pravděpodobné, že na jaře 1999 bude již Česko plnoprávným 
členem aliance (NatoAktual.cz, 2021). 
51 O tom svědčí i to, že Pavel Smetana tento rok již pozvání na setkání s papežem přijal (ČTK, 1997).  
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vnímání této návštěvy jako převážně náboženské akce. 

U příležitosti dubnové návštěvy okomentoval český velvyslanec ve Vatikánu František X. 

Halas (Fliedr, 1994, s. 4) posun v bilaterálních vztazích oproti počátku devadesátých let. 

Zdůraznil pak zejména papežův nesouhlas s rozdělením Československa, ale také obdiv za 

dobré zvládnutí celé situace, která se obešla bez konfliktu. Halas dělení Československa 

srovnává s rozdělením Jugoslávie, které skončilo válkou a genocidou. 

1.3.3 Média a mediální pokrytí návštěvy 

Lidové noviny v roce 1997 

V roce 1997 Lidové noviny stále více využívají pro svá vydání typickou modrou barvu. 

Kromě názvu listu na titulní straně jsou modře nadepsané i názvy jednotlivých rubrik 

zejména pak na poslední straně. Rubrika Poslední slovo je modře podbarvená celá. Stálicemi 

listu jsou sloupek na první straně a také mystifikační rubrika Wild Duck, která je spolu 

s kresleným vtipem otiskována na straně poslední. V listu také vychází řada pravidelných 

příloh, jako například kulturní příloha Národní. Lidové noviny v roce 1997 vycházejí 

šestkrát týdně. 

Lidové noviny a třetí papežská návštěva 

O třetí papežské návštěvě list ve sledovaném období začíná informoval nenápadně, a to ve 

vydání 85/97 krátkou zprávou ČTK o plánovaném vypravení zvláštních vlaků u příležitosti 

návštěvy. I v následujících vydáních se omezuje na publikování občasných agenturních 

zpráv o chystané akci. Více než tématu návštěvy se list věnuje problematice církevních 

restitucí (ČTK, 1997; mrk, 1997; bof, 1997), která budila značné emoce.  

První významnější text v Lidových novinách vychází až méně než týden před příletem 

papeže. Je jím rozhovor s biskupem Václavem Malým, který zodpovídal za přípravy 

návštěvy (Fliedr, 1997a, s. 5). Rozhovor se zaměřuje na sporné či potenciálně negativní 

aspekty návštěvy. Otázky směřují na restituce, zdravotní stav papeže, ale také na možnou 

kritiku z důvodu nenavštívení Moravy, kde žije více katolíků než v Čechách. Bob Fliedr 

nevynechal ani otázku na důsledky svatořečení Jana Sarkandera a také vystavěl paralelu 

mezi ním a svatým Vojtěchem.  

Tři dny před papežovým příletem počet článků začíná narůstat. Objevují se autorské i 

agenturní zprávy, jejichž hlavním tématem jsou technické a organizační aspekty návštěvy. 
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Lidové noviny se zaměřují především na bezpečnostní opatření (Fliedr a Pávová, 1997; 

ČTK, 1997a) a v menší míře pak na podvody a technickou stránku návštěvy. Den před 

začátkem návštěvy ovládlo toto téma rubriku komentáře, kde se k papeži vyjádřil historik 

Dušan Třeštík (1997) a spisovatel Martin C. Putna (1997). V den příjezdu Jana Pavla II. 

otiskly Lidové noviny komentář Miroslava Vlka (1997). Dále v listu dostává prostor i Tomáš 

Halík.  

Za ústřední téma papežova projevu list považoval jeho varování před konzumismem (Fliedr, 

1997b). ve dvou textech Lidové noviny kritizují chování a pasivní přístup některých 

novinářů, list nicméně nikoho konkrétního nejmenuje. Na Letenské pláni se podle deníku 

novináři nudili (Putna, 1997a, s. 1), ve svatovítské katedrále naopak svým chováním rušili 

(Fliedr, 1997b, s. 1). Třetí den papežovy návštěvy akci věnovaly Lidové noviny kromě dvou 

textů na titulní straně také celou stranu čtyři. Zde redakce zvolila použití většího množství 

kratších textů, které mapovaly kroky Jana Pavla II. po Česku, dodávaly návštěvě kontext, 

ale také zdůraznily politický rozměr návštěvy. Po papežově odjezdu se list návštěvě věnoval 

jen okrajově, a to zejména formou názorových textů a zájem o akci rychle opadl. Za 

pozornost stojí, že téměř polovina všech textů vydaných Lidovými novinami ve sledovaném 

období pocházela z pera jediného novináře – Bohuslava Fliedra. 

Katolický týdeník v roce 1997 

Za dva roky od předchozí návštěvy se vizuální ani obsahová stránka Katolického týdeníku 

nezměnila. Hlavním tématem dubnových vydání je připomínka svatého Vojtěcha, která je 

také středobodem třetí návštěvy Jana Pavla II. v Česku, respektive Československu. Obšírně 

se list také věnuje programu Desetiletí duchovní obnovy, které v roce 1997 vrcholilo. 

Číslo 17/97 vyšlo v rozšířeném vydání se čtyřmi stranami navíc. K uvítání papeže se redakce 

rozhodla první a poslední stranu vydat barevně. Zvýšené finanční náklady pokryl list 

rozšířením inzertních stránek (Badal, 1997). Na rozdíl od předchozí papežské návštěvy 

v roce 1997 Katolický týdeník nevydal speciální přílohu k události. Namísto ní byl do tohoto 

čísla vložen celobarevný ediční plán nakladatelství Zvon. 

Katolický týdeník a třetí papežská návštěva 

Katolický týdeník o akci informuje již na začátku sledovaného období, kdy šéfredaktor listu 
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Norbert Badal (1997a) ve svém pravidelném úvodním slově52 představuje královéhradeckou 

diecézi, kam měl Jan Pavel II. při návštěvě zamířit. V představení pak list pokračuje i 

později, když mimo jiné vysvětluje vztah diecéze ke svatému Vojtěchovi53 (Sůva, 1997). To 

je důležité, zejména pro laické čtenáře, jelikož na první pohled nemusí být důležitost této 

oblasti patrná a návštěva papeže právě zde může působit zvláštně.  

List se dopodrobna věnuje organizačním a technickým aspektům návštěvy. Skutečnost, že 

akce má i jiné aspekty než jen duchovní či politický, například organizační a technický, 

dokládá řada krátkých informačně hutných zpráv. List otiskl například zprávu o zrušení 

tradiční finanční sbírky, aby zabránil aktivitám případných podvodníků54 (ČBK a ČTK, 

1997, s. 5), doporučení policie používat ledvinky namísto batohů a kabelek (ČBK a BE, 

1997, s. 5) nebo vysvětlení, proč televize neodvysílá přenos z Letné55 (BE, 1997, s. 5).  

V posledním čísle před příletem papeže list zvolil jako hlavní text rozhovor s Václavem 

Havlem (kt, 1997), který byl zaměřen na návštěvu a na svatého Vojtěcha. V prvním čísle po 

jeho odletu dominantní místo ve vydání patřilo reportáži (BE et al., 1997, s. 1, 12) mapující 

jednotlivé body programu Jana Pavla II. v Česku. Rozsáhlý prostor v reportáži věnovala 

redakce části projevu ze setkání s biskupy, který se věnoval otázce církevních restitucí. 

V další části textu bylo nicméně zdůrazněno, že tuto otázku Jan Pavel II. s premiérem 

Václavem Klausem neřešili. Členění reportáže nebylo z editorského hlediska běžné. 

Jednotlivé body programu byly odděleny mezititulky a pod každým z nich byly uvedeni 

autoři. Celkem se tak na textu podílelo pět autorů, část reportáže byla navíc převzatá z České 

tiskové kanceláře. 

Plné dvě strany byly věnovány výňatkům z projevů Jana Pavla II., církevních představitelů 

a politiků. Jednotlivé projevy byly redakčně zkráceny a doplněny titulkem. Perex byl 

nahrazen místem a osobou, která řeč pronesla. 

I po odjezdu papeže list uveřejňoval výňatky z papežských projevů a také zpětně hodnotil 

návštěvu z organizačního hlediska, kdy byl například otištěn box o zajímavých číslech 

 
52 V pozdějších úvodnících se Badal k tématu opakovaně vrací, čímž signalizuje důležitost události pro 
redakci listu. 
53 Svatý Vojtěch se narodil v Libici nad Cidlinou, která spadá právě pod královéhradeckou diecézi. 
54 Tento problém nastav u návštěvy v roce 1995, kdy se objevili překupníci, kteří prodávali původně 
bezplatné místenky. 
55 Česká televize uzavřela dohodu s Českou Biskupskou konferencí o tom, že odvysílá jednu mši a jednu 
liturgii. Církev dala přednost mši v Hradci Králové kvůli její specifičnosti a také kvůli snaze přilákat na Letnou 
co nejvíce lidí (BE, 1997, s. 5). 
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návštěvy56. K výňatkům z projevů a homilií se dle redakční poznámky list vracel i po 

sledovaném období. 

Mladá fronta Dnes v roce 1997 

Mezi lety 1995 a 1997 nedoznal deník výraznějších změn. V nenadepsaném a nepodepsaném 

sebepropagačním textu v čísle 85/95 list uvádí, že je nejčtenějším deníkem v Česku. 

S odvoláním na data Unie vydavatelů a Media projektu na konci roku 1996 dosahoval 

průměrný denní prodaný náklad 374 tisíc a průměrný denní počet čtenářů přesáhl milion a 

čtvrt. V inzerci měl list nastavené volné mantinely – objevovaly se sexistické reklamy, či 

inzeráty s nahými dětmi. 

Mladá fronta a třetí papežská návštěva 

Třetí návštěvě Jana Pavla II. v Praze se Mladá fronta Dnes na začátku sledovaného období 

věnuje zejména v pražské příloze Zprávy z městských částí, a to sérií článků popisujících 

život, činy a dobu svatého Vojtěcha (jkt, 1997; 1997a; 1997b; 1997c; 1997d; 1997e). 

V pražské příloze list informuje o doprovodných akcích spojených s miléniem Vojtěchovy 

mučednické smrti jako jsou výstavy fotografií a kreseb. Deník se ale nebrání ani 

bulvárnějším tématům spojených s návštěvou57. 

List neopomíná ani zprávy spojené s organizací návštěvy a informace pro návštěvníky ať už 

jde o ubytování, cesty nebo varování před podvodníky. Deník také upozorňuje na problémy 

spojené s návštěvou – nedostatek ubytovacích kapacit, zvýšené riziko krádeží i nevyhovující 

hygienické podmínky v Hradci Králové. Dalším oblíbeným tématem se pro list stal 

papamobil, v období před návštěvou se k tomuto technickému unikátu několikrát vracel, a 

to včetně článku na titulní stránce doplněného fotografií (dký, 1997). 

Mladá fronta Dnes také rozebírá důvody, proč Česká republika patří mezi státy s nejmenším 

zájmem o náboženství. V úvodu shrnujícího textu (mkl, 1997, s. 4) dokonce přirovnává třetí 

návštěvu Jana Pavla II. k misijní cestě svatého Vojtěcha k pohanům, na které světec zahynul. 

Do souvislosti s nízkou oblibou katolicismu v Česku také deník dal dva roky starou 

kanonizaci Jana Sarkandera. Prostor dostávají odborné hlasy jako sociolog Jan Jandourek, 

 
56 Obsahoval například počty akreditovaných novinářů, kněží, nebo detaily o transportu papamobilů. 
57 Například článek o snoubencích, kteří si přestali rozumět a proto uvítali, že byl termín jejich svatby kvůli 
papežské návštěvě zrušen (Bílek, 1997), anonymní výhružky narušení královéhradecké bohoslužby sirénou 
(mrk, 1997) nebo policejní dohled nad umístěním přenosných toalet na Letné (Kolomazníková a Konečný, 
1997). 
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religionista Zdeněk Vojtíšek, nebo teolog Tomáš Halík. 

Hlavní text (rep, 1997, s. 1, 3) k příletu papeže překvapivě namísto zcela autorského textu 

částečně tvoří monitoring zahraničních médií k návštěvě. Článek se věnuje jen okrajově 

Vojtěchovu odkazu, namísto toho jsou hlavním tématem církevní restituce. V pokračování 

na straně tři se list věnuje zejména podrobnostem z uvítání. Později se list znovu vrací 

k papežově zdravotnímu stavu a návštěvu mapuje reportážním stylem.  

Po papežově odletu deník také vydal hodnotící komentáře sociologů (bar a mkl, 1997), kteří 

se převážně domnívali, že tato návštěva zanechá v české společnosti stopu, a to zejména 

s ohledem na hospodářský útlum, se kterým se Česko v roce 1997 potýkalo. O návštěvě 

přestává Mladá fronta Dnes informovat 29. dubna. Pozdější zprávy ve sledovaném období 

hovoří o dalších návštěvách a agendě papeže. 

1.4 Návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 

1.4.1 Česká republika v roce 2009 

Ekonomická recese, která odstartovala hypoteční bublinou ve Spojených státech o rok dříve, 

byla hlavním tématem médií v roce 2009. O důležitosti tématu svědčí i to, že se krize dostala 

na stránky Katolického týdeníku (Kupka, 2009), který se obvykle ekonomickým tématům 

nespojeným s církví vyhýbal. Recese zasáhla Česko tak silně, že římskokatolická církev 

odložila další řešení restitucí (red, 2009). Na politické scéně panovala nepřehledná situace – 

vládl úřednický kabinet Jana Fischera a uvažovalo se o uspořádání předčasných voleb. 

Parlamentní strany se stavěly negativně k vládou navrhovanému úspornému balíčku, který 

mimo jiné zvyšoval daně. Premiéru Fischerovi se jej ale hrozbou demise podařilo prosadit. 

Na mezinárodní scéně se Česko stalo méně čitelným zejména kvůli odmítnutí stavby radaru 

v Brdech. 

1.4.2 Politický rozměr návštěvy  

Benediktova návštěva byla čistě pastorační – politika nebyla tématem. Na tom se shodla 

například i redakce Mladé fronty Dnes (Gazdík a Kaiserová, 2009), papežův mluvčí 

Federico Lombardi (Kaiserová, 2009) i Katolický týdeník, který zdůrazňoval odložení 

jednání o církevních restitucích (red, 2009). Kladnému přijetí58 Benedikta XVI. širokou 

 
58 Objevovaly se také negativní hlasy. Například sociolog Jan Jandourek (2009, s. B3) zdůrazňoval Benediktův 
odpor k tomu, aby se tajní kněží z komunistické éry zapojili do polistopadové církve či bagatelizoval 
důležitost návštěvy. 
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českou společností napomohla jeho národnost, akademické pozadí a v neposlední řadě i úcta 

některých politiků. 

První dva prezidenti České republiky měli k papežům specifický vztah. Václava Havla pojilo 

s Janem Pavlem II. přátelství a odpor ke komunismu. Nástupce Jana Pavla II. na Svatém 

stolci zase sdílel s prezidentem Václavem Klausem světonázor. Prezident Klaus to 

opakovaně během papežovy návštěvy v projevech připomínal. Zdůrazňoval zejména obranu 

tradičních hodnot (Klaus, 2009, s. 8). Konkrétněji se Klaus vyjádřil na setkání papeže 

s představiteli politického a veřejného života, kde mluvil o „degradaci modelu klasické 

rodiny“, „pokusech o zneužití objevů přírodních věd“ či o „mediální manipulaci, vydávající 

různé nepřirozené výstřelky za pokrok“. Mluvil také o sdílení podobných názorů59 na řadu 

otázek světa, ke kterým s papežem došli, každý na základě odlišných zkušeností a jiné 

světonázorové orientace (Klaus, 2009a, s. 30).  

Benedikt XVI. mu tuto náklonnost do značné míry opětoval, a to zejména v závěru svého 

úvodního projevu, když prohlásil: „Vážený pane prezidente, znám Vaše přání, aby 

náboženství hrálo větší roli v záležitostech této země. Prezidentská zástava, vlající nad 

Pražským hradem, hlásá heslo ‚Pravda vítězí‘: je mým upřímným přáním, aby světlo pravdy 

dále vedlo tento národ“ (Benedikt XVI., 2009, s. 10). Papežova slova se dají interpretovat 

jako podpora Klausových názorů a stylu vedení státu. 

Ačkoliv Benedikt XVI. o politice během návštěvy nehovořil, vatikánský státní sekretář 

Tarcisio Bertone v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (Suchomel, 2009, s. A6) lobboval za 

ratifikaci mezinárodní smlouvy mezi Českem a Vatikánem. Konkrétně využíval 

protibruselských nálad ve společnosti, když prohlásil, že smlouva může ochránit české 

tradice i před pravidly EU. Jako příklad pak uvedl aktivní podporu církve směrem ke státům, 

které vystupují proti sňatkům stejnopohlavních párů, pro případ, že by Evropská unie tyto 

sňatky schválila na celoevropské úrovni. Na okraj rozhovoru vyjádřil sekretář plnou podporu 

premiéru Fischerovi. 

1.4.3 Média a mediální pokrytí návštěvy 

Lidové noviny v roce 2009 

Od poslední papežské návštěvy nedoznaly Lidové noviny výraznějších vizuálních změn. 

 
59 Prezident Klaus byl některými teology za svůj postoj kritizován. Tomáš Halík ho nazval názorově 
flexibilním politikem, který dokáže využít každé situace (Dolanský a Kratochvíl, 2009, s. 1). 
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Stále více staví na názorových textech a tematických přílohách. Ty jsou často namísto 

fotografie uvozeny autorskou ilustrací. V roce 2009 Lidové noviny procházejí obsahovým 

remodelingem.  Každý den v týdnu, kdy list vychází, je do něj přiložena pravidelná oborová 

příloha v rozsahu osm až 12 stran. Na ústředním místě hlavičky se list prezentuje slovy: 

„Nezávislý deník založený 1893“. Na titulní straně i napříč vydáními list poutá na své 

internetové stránky, kde nabízí například nezkrácené verze rozhovorů. 

Lidové noviny a čtvrtá papežská návštěva 

Prvním textem ve sledovaném období týkajícím se návštěvy je rozsáhlý rozhovor 

s Tomášem Halíkem (Němeček 2009, s. 27), který v něm upozorňuje v souvislosti 

s návštěvou na rostoucí mírou toxického antikatolictví, které se šíří v kybernetickém 

prostoru. Halík naopak vyzdvihuje plánované setkání papeže s akademickou obcí, ke které 

má Benedikt XVI. blízko. Halík se zde také vyznává z toho, že před nástupem Benedikta 

XVI. na Svatý stolec měl z nového papeže obavy, které jsou však již dávno rozptýleny. 

Z počátku zkoumaného období je zájem listu o akcí spíše mírný, zaměřuje se zejména na 

technické zajímavosti typu stavby baldachýnu nebo odlévání zvonů, které měl papež 

posvětit. 

Lidové noviny věnovaly samostatný článek (jih a miš, 2009, s. 5), protestní akci skupiny 

Condom Positive, která protestovala na brněnské mši60. Zároveň je v textu popsána úloha 

firmy Primeros, která hnutí veřejně podpořila61. List také upozorňuje na církevní památky, 

které navštíví papež a které nejsou v Česku známé tolik jako v zahraničí. Jedná se o Pražské 

Jezulátko, Pannu Marii tuřanskou a Palladium země české (Šenkýř a Veselá, 2009). List se 

kromě obvyklých praktických informací pro účastníky zabývá i otázkou vhodného či 

předepsaného oblečení na brněnskou mši a další akce, kterých se papež má zúčastnit. 

Návštěva papeže byla tématem jak publicisticko-religionistických textů, tak i komentářů. 

Tam, kde se vyskytovala přímo osoba Benedikta XVI., zdůrazňovali autoři zejména rozdíly 

mezi ním a jeho předchůdcem na Svatém stolci (dom, 2009; Kubálková, 2009). Jako hlavní 

atribut byla Benediktovi připisována jeho racionalita (Petráček, 2009; Spousta 2009). List 

informoval i o další k návštěvě kritické akci, kdy majitel stejnojmenného pivovaru Stanislav 

 
60 Pro srovnání: Mladá fronta Dnes informovala o protestu jen v rámci shrnujících článků a bez jmenování 
skupiny (Kopecký, 2009; Gazdík, 2009). 
61 Deník se k tématu vrátil po odjezdu papeže, když stručně informoval o zamezení protestu ostrahou akce 
(dom a ČTK, 2009). 
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Bernard na billboardech upozorňoval na údajně nelogické uzavření dálnice D1 v souvislosti 

s návštěvou (ČTK, 2009). Lidové noviny dávají značný prostor také autorům z katolického 

prostředí jako je sociolog Jan Spousta či katolický bloger David Petrla. Na stránkách deníku 

je tak zastoupeno široké spektrum názorů62. 

Jako hlavní zprávu při popisu návštěvy Lidové noviny zvolily popis nadstandardní 

náklonnosti prezidenta Klause k Benediktovi XVI. Povšimly si také kritiky, které se 

prezidentovi za některé výroky dostalo od Tomáše Halíka (Dolanský a Kratochvíl, 2009, s. 

1). Dále se ve zpravodajství redakce zaměřila zejména na technické detaily a zajímavosti a 

také na popis jednotlivých Benediktových zastávek v Česku. Důležitou součástí 

informačního servisu je také velké množství autorských fotografií, stejně tak jako osobní 

zážitky přímých účastníků mší. List také spekuloval (jih a miš, 2009a; Šenkýř a Veselá, 

2009a; Petráček, 2009a) o papežově zmínce o řádové sestře Marii Restitutě Kafkové. 

Papežova slova podle oslovených expertů mohla znamenat předzvěst jejího svatořečení63. 

Katolický týdeník v roce 2009 

Katolický týdeník je v roce 2009 celobarevným médiem, fotografie nicméně tiskne v barvě 

jen občasně. V grafické úpravě převládá světle modrá barva a písmeno „t“ v názvu je 

nahrazeno stylizovaným křížem. List pro inzerci využívá mimo jiné i tzv. falešné titulní 

strany, které jsou v drtivé většině využity k promocím64. I přes své jasně dané zaměření se 

okrajově věnuje i jiným náboženstvím, například judaismu. Rubrika Slovo šéfredaktora se 

přejmenovala na kosmopolitněji znějící Editorial. Redakce také aktivně propaguje 

internetové stránky listu. Katolický týdeník mimo jiné otiskuje i politickou reklamu KDU-

ČSL. List také ve větší míře spolupracuje s dalšími médii, například s televizní stanicí TV 

Noe nebo s Radiem Proglas. 

Ve srovnání s rokem 1990 lze také pozorovat posun redakční politiky směrem k větší 

monetizaci. Při první návštěvě Jana Pavla II. list ostře kritizoval „stovky podnikavců (…), 

kteří odjížděli se smutkem“, jelikož nikdo nic nekupoval, protože „lidé přišli na Velehrad za 

něčím jiným“ (čar, 1990, s. 6). V redakčním textu z roku 2009 (red, 2009, s. 5) se lze naopak 

dočíst, jak redakce tipovala, o jaké propagační předměty Katolického týdeníku bude největší 

 
62 List například uveřejnil i komentář ředitele Institutu sv. Josefa Michala Semína (2009, s. 11), kde kritizoval 
Tomáše Halíka. Zde je patrné, že Lidovým novinám nevadily ani názorové střety mezi jednotlivými autory, 
kteří s listem dlouhodobě spolupracovali. 
63 Do současné doby zůstává Marie Restituta Kafková pouze blahoslavenou. 
64 Například číslo 38/09 vyšlo s falešnou titulní stranou věnované katolické televizi TV Lux. 
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zájem. Vítězem se stali plyšoví medvídci. „‚Vyprodali jsme je za hodinu. Všechny!‘ líčí se 

smíchem Hana Čulíková, která měla na starosti brněnský stánek,“ stojí dále v článku.  

Katolický týdeník a čtvrtá papežská návštěva 

První zmínka o papežské návštěvě se objevuje hned v prvním čísle (38/09) ve sledovaném 

období, a to na falešné titulní straně. Na standardní první straně téma dominuje, jsou mu zde 

věnovány čtyři články. Na titulní stranu se dostala i zpráva ČTK (2009a) o nabídce 

pamětních mincí, tedy suvenýru, jehož prodej během návštěvy v roce 1990 list odsuzoval65. 

Návštěvě Benedikta XVI. je věnován celý Editorial66 i anketa. Podle redakce (Anon, 2009, 

s. p1) mezi hlavní témata papežské návštěvy měly patřit i tři božské ctnosti – víra, naděje a 

láska67. List tyto ctnosti rozebírá trojicí textů externích autorů, které se shodují v tom, že 

sémantika a význam těchto ctností má odlišný význam pro katolíky a většinovou populaci. 

Titulní strana následujícího čísla je již kompletně věnována návštěvě. Ústředního textu se 

ujal kardinál Vlk, zbytek strany tvoří program akce a také zdravice apoštolského nuncia 

Diega Causera. Dále si list všímá zajímavostí spojených s návštěvou, ať už jde o detaily 

převozu lebky svatého Václava do Staré Boleslavi (Prinz, 2009), příběhy poutníků (tok a pri, 

2009) či nejvýznamnější dary pro Benedikta XVI. (tok a nov, 2009).  

Před příletem papeže redakce týdeníku zdůrazňuje (red, 2009a, s. 6) že, se při pokrývání 

návštěvy zaměří především na informace a zajímavosti, které nepostihnou ostatní média. 

Zároveň upozorňuje na svou uzávěrku, která se časově takřka kryje s Benediktovým odletem 

a předpovídá nutnost nepřetržitého provozu redakce. Katolický týdeník se ve značné míře 

věnuje pohledu dětí na papeže a jejich roli při návštěvě ať už v Praze nebo ve 

Staré Boleslavi68. Kromě již tradičních organizačních informací, které se v obdobné formě 

objevují ve všech sledovaných médiích, list přináší i zdravotní tipy a rady, kterými by se 

měli poutníci řídit (SCH, 2009). 

Katolický týdeník, podobně jako již dříve, kritizuje ostatní média69 za způsob, jakým o 

návštěvě, respektive o osobě papeže informují. V textu nadepsaném „Když je třeba hájit 

 
65 V čísle 41/09 list vyhlásil soutěž v níž tyto mince byly hlavními cenami. 
66 Vedoucí redakce Jiří Macháně (1997, s. 2) čtenářům líčí stres, ve kterém se nachází celá redakce ve 
spojitosti s návštěvou. 
67 Katolický týdeník to uvádí bez dalších podrobností nebo zdrojů. 
68 V čísle 39/09 se mimo jiné objevuje anketa mezi dětmi, či výzva k dokreslení papamobilu. 
69 Nelichotivě se o novinářích z mainstreamových médií vyjadřuje i Václav Štaud (2009) v ústředním textu 
následujícího vydání. Později práci mainstreamových novinářů naopak pochválil biskup František Lobkowicz 
(tok, 2009). 
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Svatého otce…“ (red a Badal, 2009, s. 9) vybrala redakce několik témat, která krátce glosuje 

bývalý šéfredaktor Katolického týdeníku Norbert Badal. Chybí klíč, podle kterého byla 

témata vybrána, stejně tak jako původní zdroje nebo kontext. Důsledkem krátkosti glos navíc 

dochází ke zkreslení či nedostatečnosti některých Badalových odpovědí70. Za pozornost také 

stojí to, že v případě Jana Pavla II., který byl vnímán jako mnohem konzervativnější 

osobnost a u jehož návštěvy z roku 1995 se například finanční stránka akce řešila šířeji, 

neměl list potřebu vystoupit podobnou měrou na jeho obranu. 

Jestliže se Katolický týdeník 39/09 věnoval převážně návštěvě Benedikta XVI., následující 

vydání je akci věnováno celé. Hlavní texty v prvním vydání po příletu papeže zaměřil list 

reportážním stylem na popis nálady a zajímavostí ze shromáždění na brněnském letišti a ve 

Staré Boleslavi. Zpráva z pražské Ruzyně je až na druhé straně, což dokládá, že v tomto 

případě byl Benediktův program v metropoli tím méně důležitým. Při výběru titulků ke 

zkráceným projevům papeže a prezidenta Klause postupoval list nadmíru konzervativně. 

Spokojil se s Vítejte u nás v případě prezidenta (Klaus, 2009b, s. 2) a Velmi jsem se těšil u 

projevu Benedikta XVI. (2009a, s. 2). List podrobně mapuje doprovodné kulturní akce, 

přináší ale také množství krátkých zpráv se zajímavostmi či reportáže z míst mší včetně toho, 

co jim předcházelo. 

Po Benediktově odletu nastal pro Katolický týdeník čas bilancování. Číslo 41/09 obsahuje 

řadu anket například mezi biskupy, akademiky, řadovými duchovními či věřícími. List také 

opakovaně vyzývá čtenáře k tomu, aby do redakce zaslali své osobní zážitky a vzpomínky 

na návštěvu. Z pohledu Katolického týdeníku byla důležitým tématem síla ticha, tedy 

okamžik, kdy papež v Brně vyzval sto dvacet tisíc lidí ke ztišení a zachování důstojnosti 

liturgie (Randa, 2009; str, 2009; vaš, 2009). Oproti předchozím vydáním list, zejména pak 

v názorových textech, oceňoval práci mainstreamových médií (mtz, 2009; mtz, 2009a; 

Glaser, 2009; Paulas, 2009). V textech týkajících se návštěvy převažují vzpomínky přímých 

účastníků – organizátorů, zástupců médií i běžných návštěvníků či poutníků. 

Mladá fronta Dnes v roce 2009 

V roce 2009 je list řazen do jednotlivých sešitů, které jsou tvořeny regionálními mutacemi a 

přílohami. Deník těží ze silného grafického oddělení – je použito velké množství barev, 

 
70 Jako příklad lze uvést Badalův argument, že návštěvu papeže zaplatí všichni obyvatelé Česka, stejně jako 
návštěvu prezidenta USA. Ponechává ovšem stranou, že státní návštěvy povětšinou nekonají masové akce 
na různých místech republiky. 
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grafických prvků, výřezů fotografií doplněných obtékajícím textem. Mladá fronta Dnes na 

titulní straně poutá na jednotlivé sešity, ale také na své internetové stránky.  

Mladá fronta Dnes a čtvrtá papežská návštěva 

O návštěvě Benedikta XVI. začíná list informovat hned zkraje sledovaného období. Od 

začátku akci popisuje bulvárním stylem, kdy papeže na titulní straně vydání 214/09 nazývá 

jeho přezdívkou „Rotvajler boží“ (Homolová, 2009, s. A1). Dále v témže článku autorka 

rozebírá Benediktovu oblibu v drahé módě a doplňcích, řeší také vysokou míru kriminality 

ve Vatikánu či zdroje financí Svatého stolce a majetkové poměry papežů. Homolová také 

poukazuje historický pojem „vatikánský vězeň“, nedostatek soukromí a značnou svázanost, 

s níž se papeži musí vyrovnávat. Stranou nezůstává ani papežova ochranka, politika 

Vatikánu či dogma neomylnosti. Strana je doplněna sloupky s popisem Benediktova denního 

rozvrhu, koníčků a dovolených, seznamem papežových poradců a popisem jeho oděvu. U 

příležitosti návštěvy redakce navíc připravila online speciál, na který poutá napříč vydáními. 

List také promuje i brněnskou mutaci webu, kde nabízí podrobnosti o přípravě tamní části 

návštěvy. 

S blížící se návštěvou Mladá fronta Dnes získala exkluzivní rozhovor s papežovým mluvčím 

Federicem Lombardim (Kaiserová, 2009), který autorka zaměřila zejména na negativní 

aspekty vnímání římskokatolické církve v Česku – rekatolizaci, celibát nebo absenci 

charismatických osobností. Na chladné vnímání katolíků upozorňuje i další text v témže 

vydání (Gazdík a Kaiserová, 2009), který především připomíná, že Česko nemá 

ratifikovanou mezinárodní smlouvu se Svatým stolcem tak jako většina evropských států. 

V článku vystupuje mimo jiné i hlasitý kritik církevních restitucí Zdeněk Mahler. 

Tři dny před papežovým příletem vydal list mimořádnou přílohu Papež v Česku, která je 

kromě osoby samotného Benedikta zaměřena na symboliku a zajímavosti spojené se Svatým 

stolcem, nechybí ani podrobný program jednotlivých částí návštěvy. V ústředním textu 

přílohy kritizuje teolog Rostislav Matulík (2009, s. B1, B2) tuzemské pojetí ateismu, když 

naráží na údajné české všeználkovství a zkratkovité uvažování. I ve speciálu list pokračuje 

v bulvárním stylu, kdy reportáž Magdaleny Sodomkové (2009, s. B2) z audience u papeže 

začíná několikaodstavcovým líčením shánění předepsaného oblečení a dále obsahuje obraty 

jako „[Papež byl] nastrojený jak Jezulátko“ či „[Benediktovy] červené botky“.  

Mladá fronta Dnes nenechala bez povšimnutí ani papamobil, kterému věnovala samostatný 
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článek a často se k němu vrací. Redakce také opakovaně popisuje zajištění bezpečnosti 

papeže, stranou nezůstávají ani takové detaily, jako rozhovor s českým řidičem papamobilu 

(Strnadová, 2009) či otázky na bezpečnost papežových pokrmů (Kaiserová, 2009a). Díky 

zájmu Benedikta XVI. o Pražské Jezulátko se soška dostala i do centra zájmu médií. Mladá 

fronta Dnes například upozorňuje, že jej zná jen 20 procent Čechů (Vodička, 2009). O 

důležitosti Jezulátka svědčí i to, že se v den příletu Benedikta XVI. dostalo na titulní stranu 

listu na rozdíl od papeže. Benedikt XVI. a papežský úřad jako takový byl i hlavním tématem 

přílohy Víkend, která vyšla v termínu jeho návštěvy. Mladá fronta Dnes se zaměřila 

především na Benediktovo mládí a život před nástupem do úřadu a také dějiny papežství ve 

20. století. 

Při informování o mších si podobně jako Katolický týdeník list všímá síly ticha a oceňuje 

také papežovu češtinu (Jarošová, 2009), zde je jasně patrné nevyřčené srovnání s Janem 

Pavlem II., který česky při návštěvách kázal. Mladá fronta Dnes také opakovaně informovala 

o drobných incidentech, které se odehrály během brněnské části návštěvy, kterou se pokusili 

narušit odpůrci církevního postoje k antikoncepci a homosexualitě (Kopecký, 2009; Gazdík, 

2009). Při popisu atmosféry při setkání s papežem se list nevyhýbá zabarveným výrazům 

typu „afektované pištění“ nebo „hysterický obdiv“ (Gazdík, 2009, s. A2). Deník si dále 

všímá i neobvyklého zájmu prezidenta Klause (vib, 2009, s. A2), který byl papežovi „po 

celé tři dny doslova v patách“. Prezidentův zájem o papeže okomentoval v témže článku i 

vatikánský mluvčí Lombardi, který uvedl, že „papež velmi oceňuje téměř stálou blízkost 

prezidenta Klause“. 

Deník si všímá i politických jednání na okraj návštěvy, kterých se účastnili například 

kardinál Vlk, premiér Fischer a vatikánský státní sekretář Bertone. Týkala se především 

mezinárodní smlouvy mezi Vatikánem a Českem (Suchomel, 2009) a církevních restitucí. 

Ty označil kardinál Vlk za své osobní selhání v čele tuzemské katolické církve (Kaiserová, 

2009b, s. A6). Prostor na stránkách deníku dostal i publicista Ivan Brezina (2009, s. A13), 

který ve svém komentáři připisuje Benediktu XVI. zodpovědnost za smrt statisíců lidí 

v Africe, a to kvůli výroku, že pandemii nemoci AIDS „nelze vyřešit rozdáváním kondomů, 

které naopak tento problém zvětšují“. 

Po papežově odjezdu list bilancuje návštěvu i její přímé či nepřímé důsledky, přináší osobní 

zážitky přímých účastníků mší a velký prostor dostává kardinál Vlk. Deník také spekuluje o 

tom, kdo ho nahradí ve funkci. V říjnu zájem o návštěvu rychle opadl a v listu se objevilo 
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jen několik textů. 

2 Papežské návštěvy jako PR římskokatolické církve 

Jedním z rozměrů papežských cest je zviditelnění církve71 nejen v médiích, ale také mezi 

lidmi jiného či žádného vyznání. Díky papežské návštěvě roste počet prostoru, kterému se 

věřícím dostává v mainstreamových médiích. V tomto smyslu je nutné na hlavu 

římskokatolické církve nahlížet nejen jako na politika a duchovního vůdce, ale také jako na 

celebritu globálního významu72. Sám Jan Pavel II. chápal své pastorační cesty jako 

starozákonní poslání apoštola Petra: Povzbuzuj své bratry (Halík, 1995). Jako povzbuzení 

se dá chápat i mediální zviditelnění víry v období kolem návštěv. Podle Andrého Frossarda 

(1990) papežské návštěvy slouží kromě prostého zviditelnění církve také k udržení zájmu o 

křesťanství, tam, kde upadá. Římskokatolická církev se z těchto důvodů dá chápat jako 

veřejný hráč, který chce prezentovat svá témata co nejširšímu publiku, a proto v procesu 

nastolování agendy soutěží o získání pozornost médií (Dearing a Rogers, 1996, s. 1,2).  

Otázkou zviditelňování církve73 se zabýval i arcibiskup Jan Graubner (1995, s. p1), který 

tvrdí, že „církvi nejde o to, aby se zviditelňovala ve světě, demonstrovala svou sílu nebo 

usilovala o společenský vliv“. Namísto toho používá Kristovo připodobnění církve ke světlu 

a tvrdí, že „církev se nemůže schovávat, ale musí usilovat o to, aby dobře svítila všem, kteří 

jsou v domě světa“. Graubnerova slova se dají interpretovat tak, že by církev neměla usilovat 

o chvilkovou mediální pozornost a nárazový růst zájmu společnosti, ale být stabilní součástí 

mediální krajiny a veřejného prostoru. Jan Graubner zůstal názorově konzistentní a obdobně 

se vyjádřil i po návštěvě Benedikta XVI., kterého označil za osobnost, která nehledá 

popularitu (Graubner, 2009. s. 6). V církevních kruzích panuje na tomto obecném přístupu74 

k osobě papeže shoda. Dokládají to například i slova Maria Böhma (1997, s. 1), který 

v dobovém textu napsal, že „papež není reklamní figurka, kterou církev staví do své výkladní 

skříně“. Naopak Benedikta XVI. kardinál Miloslav Vlk (2009, s. 1) nazval celebritou, která 

„má co říci dnešnímu světu a svět mu [papeži] naslouchá, jako velké duchovní autoritě“. 

Slova kardinála ukazují, že i uvnitř římskokatolické církve se mění vnímání osobnosti 

 
71 Papežské návštěvy nezviditelňují jen církev v hostitelské zemi, ale také samotný stát, na který se soustředí 
na krátkou dobu pozornost světových médií (Häckl, 1997, s. 4). 
72 Například hlavní twitterový účet papeže Františka @Pontifex sledovalo v březnu 2021 18,8 milionu 
uživatelů. 
73 Graubner (1995) kritizuje vměšování nevěřících do církevních otázek a pohoršuje se nad mediální kritikou 
encykliky o interrupcích a eutanázii. 
74 Existují ale i výjimky, například hojné cesty Jana Pavla II. viz níže. 
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papeže a jeho úřadu. 

Předseda komise pro ekumenismus České biskupské konference František Radkovský 

v dobovém textu nepřímo poukázal na důležitost papežských návštěv pro šíření informací 

směrem k široké veřejnosti, a to na příkladu omluvy Jana Pavla II. za hříchy spáchané 

římskokatolickou církví na nekatolících a odpuštění křivd způsobených naopak katolíkům. 

Radkovský tvrdí, že stejnou tezi napsal papež již dříve, ale „řekne-li to Svatý otec a řekne-li 

to právě zde, mají ta slova mnohem větší váhu“ (jou, 1995a, s. 1). Radkovský tak zdůrazňuje 

nejen důležitost papežských projevů, ale i výběru navštívených míst. 

Papežské návštěvy navíc ozvláštňuje i jejich technická stránka. Konkrétně se jedná o 

přípravu lokalit a stavbu pódií75. Obdobně média informují o přípravách největších 

koncertů76. Mladá fronta Dnes 214/09 dokonce dala papežskou návštěvu na titulní straně do 

přímého porovnání s koncertem skupiny Kabát na pražském Vypichu, dále ve vydání potom 

papeže přirovnala k popové zpěvačce Madonně či prezidentu USA Baracku Obamovi 

(Homolová, 2009, s. C1). Dalším technickým aspektem návštěvy je papežův vůz přezdívaný 

papamobil. Jedná se o speciálně upravený automobil, který je vybaven kopulí 

z neprůstřelného skla, odkud může papež za jízdy žehnat přihlížejícím. Média se papamobilu 

jako technické zajímavosti často věnují, protože ve veřejném prostoru má srovnání jen 

s jedním dalším vozem – limuzínou prezidentů Spojených států amerických s volacím 

znakem Cadillac One77. Právě tato unikátnost je hlavním důvodem zvýšeného mediálního 

zájmu o tento vůz, důkazem toho jsou i speciální pojmenování, která nejsou běžnou praxí.  

Další zajímavostí spojenou zejména s první papežskou návštěvou78 byla míra zabezpečení, 

které Československo dosud nezažilo. Lidové noviny i Mladá fronta informovali o nasazení 

12 tisíc osob k zajištění bezpečnosti papeže. Návštěvu list poté nazval největší akcí 

v dějinách (rod, 1990). 

Podoba papežských návštěv má ale i své kritiky. Například sociolog Jan Jandourek (1997, 

s. 13) tvrdí, že styl velkolepého uvítání, masových bohoslužeb, televizních přenosů a dalších 

 
75 V roce 2009 se stavba papežského baldachýnu dokonce dostala na titulní stranu Katolického týdeníku. 
76 Za „show“ označuje návštěvu papeže i publicista Vladimír Vlasák (2009, s. A13), když konstatuje, že církev 
má při pořádání křesťanských show tisícileté zkušenosti a upozorňuje, že papežovo pódium ve Staré 
Boleslavi „připomínalo scénu velkých koncertů“. 
77 Podobnosti si například v dobovém článku všímá i Mladá fronta Dnes, když píše „pro jeho [papežovy] 
cesty papamobilem platí totéž, co pro limuzínu Cadillac One“ (zuj, 2009, s. A7). 
78 Toto téma se nicméně objevuje v menší míře i v následujících letech. Například v roce 1997 přirovnala 
Mladá fronta Dnes zabezpečení návštěvy k pobytu amerického prezidenta Billa Clintona (rep, 1997a, s.3). 
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doprovodných akcí souvisejících s návštěvou římskokatolické církvi v Česku škodí. 

Jandourek navrhuje spíše více menších a neformálních setkání, a to těch včetně 

s tuzemskými kritiky katolicismu. 

Samostatnou kapitolou zviditelňování církve po celém světě jsou cesty Jana Pavla II., které 

podnikl v 80. a 90. letech. Vysloužil si za ně přezdívku „Papež cestovatel, ale také hanlivé 

‚Superstar Wojtyla‘. Kritici mu vyčítali, že „vyhledává jen triumfy a nejde mu o skutečnou 

účast, že realizuje tisíce příliš krátkých setkání“ (Giansanti, 2014, s. 86). S tím do značné 

míry souhlasil i teolog Aleš Opatrný (1997, s. 1), který souhlasil s označením Jana Pavla II. 

jako mediální hvězdy, a to až do poloviny 90. let. Poté dle Opatrného se papež změnil a stal 

se z něj „muž víry, muž Boží“, který je sice unavený, ale vyzařující zkušenosti a úspěch. 

Z pohledu PR se největším úspěchem pro šíření pozitivního obrazu církve v široké české 

veřejnosti stala historický první návštěva z roku 1990. Zájem vidět Jana Pavla II. byl takový, 

že v některých oblastech Československa vyhlásil ministr školství Milan Adam prázdniny79. 

Zároveň panovaly obavy, aby lidé, kteří papeže vnímali jako celebritu, nezabírali místo 

poutníkům a dalším věřícím. Například text Letnou věřícím z Lidových novin 33/90 proto 

vyzývá „zvědavce“, aby zůstali doma u televizních obrazovek, nebo pozdravili papeže při 

průjezdu Prahou (čen, 1990). Podobnou výzvu přinesla i Mladá fronta, která v textu Papež 

za sklem (tav, 1990a, s. 1) zdůraznila výrok místopředsedy vlády ČSFR Josefa Hromádky o 

tom, že „všudypřítomnost není lidskou vlastností“. 

Kritice tohoto aspektu návštěvy se věnoval Katolický týdeník, který rozporoval výběr 

osobností, které byly pozvány na Pražský hrad na setkání s papežem. List doslova píše o 

tom, že „jsme leckteré tváře postrádali a jiné se nám zdály být nadbytečné,“ (AK, 1990, s. 

6). Autor také kritizuje nezveřejnění klíče pro výběr hostů. 

Reklamu římskokatolické církvi, respektive povolání duchovního či řeholnice udělal 

Benedikt XVI. při své návštěvě v roce 2009, kdy na setkání s mládeží přítomné vyzval, aby 

zvážili službu Bohu jako své povolání. „Buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout 

život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob 

zcela zasvěcených službě Kristu80, Naději světa“ řekl mládeži Benedikt XVI. (2009a, s. 115). 

 
79 Například v okrese Uherské Hradiště. Rektoři vysokých škol na jižní Moravě dostali doporučení zrušit 
výuku (Anon, 1990e). 
80 V České republice dlouhodobě panoval nedostatek řeholníků. Na tento problém upozorňoval papeže 
například arciopat břevnovského kláštera Anastáz Opasek (2007, s. 98), který tento problém chápal jako 
důsledek „krátkozraké státní církevní politiky“. 
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V projevu dále ještě několikrát zmínil, že mladí jsou nadějí církve a v německy mluvené 

části znovu zopakoval důležitost toho, aby se mladí stávali kněžími.  

Mladá fronta Dnes dokonce označila Benediktovu návštěvu za „spíše fotogenickou než 

zásadní“, což vysvětlila tím, že hlavním papežovým cílem v roce 2009 bylo, aby česká 

společnost měnila názor na katolíky postupně (Gazdík a Kaiserová, 2009, s. A2). V tomto 

smyslu se o jeho pastorační cestě dá uvažovat s jistou mírou nadsázky jako o PR akci, která 

nejméně v případě prezidenta Václava Klause zafungovala – ze setkání s papežem si měl 

odnést fotografii, na které s Benediktem pózuje až deset členů Klausovy rodiny. Podle 

Tomáše Halíka (Anon, 2009a, s. 3) měla návštěva marketingovou hodnotu, která 

zafungovala jako reklama pro celou republiku. 
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3 Metodologie 

3.1 Kvalitativní obsahová analýza 

3.1.1 Rámcování 

Rámcování, nebo také rámování se v odborné literatuře objevuje již od 80. let 20. století. 

Vzhledem k tomu, že jedná o multidisciplinární koncept81, je složité určit jeho zakladatele 

či hlavního popularizátora. Z pohledu mediálních studií je za badatele, který definoval teorii 

rámcování a přinesl její první ucelenou verzi, považován Robert Entman. Do té doby dle něj 

neexistovala ucelená definice a použití termínu ani konceptu (Entman, 1993). 

V případě dalších vědních disciplín se ovšem objevují jiná jména. Karen Johnson-Cartee 

(2004) jako autora konceptu v komunikačním výzkumu uvádí Deboru Tannen, která rámce 

definovala jako „koncepty očekávání“ (Tannen, 1979, s. 137). V případě politické 

komunikace byl George Lakoff82 některými označen jako otec framingu (Bai, 2005). 

Definice rámce 

Rámcování dle Roberta Entmana stojí na tom, že „koncept rámcování nabízí způsob, kterým 

lze popsat sílu komunikovaného textu“ (Entman, 1993, s. 51) a rámce jsou pak 

spoluzodpovědné za tvorbu reakcí publika, protože aktivují asociace mezi zdůrazněnými 

částmi sdělení a tím, co již má publikum uložené v podvědomí (Entman, 2004, s. 51). 

Podobně vnímá rámcování i Jim Kuypers, který tvrdí, že se jedná o „proces, v němž 

komunikátoři tvoří – podvědomě či vědomě – konstrukt reality, který podporuje určitý úhel 

pohledu“ (Kuypers, 2009, s. 182). Zejména pak za použití zvýraznění určitých aspektů na 

úkor jiných. Rámce pak definují problémy, určují příčiny, činí morální soudy a navrhují 

nápravná opatření. V případě papežských projevů jsou zejména důležité morální soudy, 

protože hlava římskokatolické církve je často vnímána jako morální autorita (Udomah, 

2014). 

Jeffrey Feldman (2007, s. 2) definuje rámcování politické komunikace jako „prezentaci 

 
81 V psychologii a lingvistice a dalších podobných disciplínách se pojem schéma, který se ve významu blíží 
rámci objevoval dle Johson-Cartee (2004) už od 20. let (Head, 1920). 
82 Lakoff (2002; 2004) se dostal do širokého podvědomí před americkými prezidentskými volbami, kdy 
zpopularizoval pojem rámcování v kontextu volební kampaně. 
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politických idejí a zásad s cílem podpořit jeden preferovaný výklad“. 

Nutnou podmínkou preferovaného dekódování rámců je zkušenost a systematické 

organizování světa, díky kterému jednotlivec nemusí všechny aspekty světa 

znovuobjevovat. Teorie rámcování předpokládá, že příjemci nejsou prázdnými schránkami, 

které přijímají vjemy objektivně, ale zkušení veteráni na poli přijímání informací, kteří 

pracují se svou sdílenou zkušeností (Tannen, 1979, s. 144). 

Vhodnost metody  

 
Vzhledem k malému počtu projevů (jednotky během každé návštěvy) bylo nutné pro jejich 

zkoumání použít kvalitativní metodu (Wimmer a Dominick,2006), pro zkoumání obsahů 

sdělení je jednou z doporučovaných právě rámcování (Nečas, 2006). 

Rámcování je běžně používanou metodou pro zkoumání politických projevů a výstupů 

(Kuypers, 2009). V případě papežských projevů nelze pochybovat o tom, že minimálně 

jejich část sleduje „politický zisk“ papežovy strany – římskokatolické církve stejně tak 

posílení papežova vlivu – kritika frakcí uvnitř církve nebo nastolování agendy. Další část 

obsahu projevů míří k věřícím a také v neposlední řadě politikům navštívené země. 

Z hlediska rámcování jsem proto přistoupil k papežským projevům jako k projevům politiků 

a k jejich příjemcům jako k voličům. 

Při rámcování politické komunikace hovoří Lakoff (2002) o tom, že voliči reagují na 

velkolepé metafory – základní rámce, které jsou blízké každému. V případě papežských 

projevů je nicméně nutné s tímto termínem zacházet opatrně, protože papežové stejně jako 

Bible často používají podobenství. Podle Roberta Entmana (2004, s. 23) rámcování 

umožňuje výzkumníkům zlepšit teoretické pochopení politického vlivu na média. V případě 

tohoto výzkumu vycházím z aplikace této úvahy na papežské projevy a média, přičemž tento 

vliv je vzájemný, tedy dlouhodobá agenda médií může ovlivnit těžiště projevu, stejně tak, 

jako projev budoucí mediální agendu.  

Použití metody 

 
Při definování rámců jsem vycházel z tezí Roberta Entmana (2004, s. 5), který tvrdí, že věcné 

rámce musejí splňovat alespoň dvě z následujících kritérií: 

• Definování jevů, či podmínek jako problematických 

• Definice příčin 
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• Vynášení morálních soudů 

• Podpora nápravy, nebo zlepšení 

Entmanova východiska bylo nicméně nutné přizpůsobit parametrům mého výzkumu83. 

Vzhledem ke značné míře abstraktnosti papežských projevů a zejména absenci nosných 

témat jsem pro tento výzkum zvolil přísnější pravidla definice rámců – musely splňovat 

všechna čtyři výše uvedená kritéria. Ta podle Entmana (2004, s. 6) tvoří logický, kulturální 

celek. Spolu jsou pak propojeny sdílenou zkušeností a zvyky. 

Při definování rámců jsem vycházel z teorie preferovaného čtení (Hall, 1973) a zvolil jsem 

její adaptaci pro analýzu třetího stupně označování (Sedláková, 2014)84. Při opakovaném 

čtení papežských mediálních výstupů jsem se zaměřil na hledání „návodu“ pro preferované 

dekódování. Konkrétně pak na následující otázky (Sedláková, 2014, s. 377):  

• Zahrnuje sdělení významy pro jejichž dekódování je nezbytná znalost určité kultury? 

• Lze ve sdělení identifikovat explicitní odkazy na mainstreamové hodnoty, politiku 

či zájmy (jsou tyto odkazy určeny pro veřejnost vně církve)? 

• Které části sdělení a jejich zakódování odkazují k preferovanému čtení? 

• Jaké postupy sdělení používá k prosazení preferované perspektivy? 

• Existují aktuální témata, o nichž sdělení (vzhledem ke svému určení a kontextu) 

mlčí? 

Získané rámce vnímám jako jádro papežských poselství, tedy jako klíčová témata 

papežských návštěv. Následně slouží v kvantitativní analýze jako proměnné ke zkoumání 

toho, zda média rámce ve svých textech reflektovala. 

  

 
83 Robert Entman zkoumal zejména politické projevy vztažené k určité události – například k 11. září 2001. 
Projevy tedy byly úžeji zaměřené než u většiny projevů během papežských návštěv s výjimkou řečí týkajících 
se kanonizace v roce 1995. 
84 Tato adaptace se do značné míry prolíná s rámcovou analýzou (Hendl, 2016; Ritchie a Spencer, 1994).  
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3.1.2 Rámce obsažené v papežských projevech a promluvách 

3.1.2.1 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1990 

Rámec duchovní obnovy 

Československo se po dekádách komunistického režimu nacházelo ve stavu duchovního i 

morálního rozvratu. Cenzura, udávání i řada dalších patologických jevů byla široce přítomná 

napříč společností a byla do značné míry normalizována. Ne nadarmo mezi lidmi kolovalo 

heslo: kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Duchovní úpadek se projevoval i v umění. Státem 

preferovaný směr socialistického realismu dával přednost účelu a obsahu před formou. Do 

státu v tomto stavu měl přicestovat jeden z největších duchovních vůdců světa. 

Pro Jana Pavla II. byl rámec duchovní obnovy Čechoslováků dvojnásob důležitý. Pro 

římskokatolickou církev bylo a je důležitější duchovno před materiálnem. Samotný akt víry 

je projevem stavu ducha, nikoliv hmatatelných prostředků. Na počátku 90. let navíc 

docházelo k opětovnému dělení Evropy do sfér vlivu, ne nepodobnému tomu, které 

následovalo po konci druhé světové války. V zájmu papeže jako hlavy římskokatolické 

církve bylo posunout Československo na Západ, tedy pryč od možného vlivu pravoslaví, 

potažmo Východu jako takového.  

Papež i řada západních politiků věřili, že Václav Havel duchovní obnovu zajistí. Jan Pavel 

II. to dal najevo hned v prvních minutách po přistání v Praze, když se s prezidentem uvítal 

slovy: „Zdravím Vás jako muže, který obohacuje soudobou politickou kulturu Evropy 

důrazem na hodnoty, které jsou blízké právě nám křesťanům“ (Jan Pavel II., 2007a, s. 10). 

Václava Havla totiž Jan Pavel II. nevnímal jako politika, ale jako státníka, myslitele a 

umělce. V témže projevu zmínil morální úpadek i papež, když volal po duchovní a mravní 

obrodě států bývalého východního bloku. Mluvil pak také o programu Desetiletí duchovní 

obnovy národa, který mělo na této cestě Československu pomoci.  

Při promluvě k duchovním, řeholníkům a laikům Jan Pavel II. rámec duchovní obnovy 

zdůraznil zejména poděkováním laikům, které vyzval, aby se více zapojili do veřejného 

života a šířili Boží slovo. „Rozvíjejte a učte i druhé umění nepodlehnout, učte je této 

velikonoční proměně kříže a utrpení ve vítězství,“ řekl papež (Jan Pavel II., 2007b, s. 15). 

Narážel tím na práci, kterou laici pro církev vykonali v období totality, kdy uchovávali a 



 

 

47 

šířili víru. Ve stejném projevu se pak papež k tomuto rámci vrátil ještě několikrát. Například 

pak prohlásil, že duchovní obnova národa je pro církev „velkou setbou“, kterou nesmí 

promarnit. 

Později pak papež tento rámec zdůrazňoval pravidelně v takřka každém projevu. Na Letné 

například prohlásil, že „Vaši [čeští] svatí nemlčí“ (Jan Pavel II., 2007c, s. 20), s tím, že 

křesťanské dějiny Československa stále pokračují, je tedy na čem stavět, co obnovovat. 

Rámec reorganizace církve 

V důsledku pronásledování a potírání komunistickým režimem se organizovaná církev do 

roku 1989 nacházela ve stavu značného ochromení85, nicméně po sametové revoluci začala 

urychlená reorganizace za vydatné pomoci Vatikánu. Jedním z klíčových kroků bylo 

doplnění počtu biskupů a ustanovení biskupské konference. Jan Pavel II. proto po příletu 

zdravil hned po zástupcích vlády právě biskupy, na kterých ležela hlavní odpovědnost za 

rekonstrukci církve v Československu. Tento rámec se opakovaně vyskytuje napříč prvním 

projevem Jana Pavla II. v Československu. Papež jako své hlavní poslání k tuzemské církvi 

vnímal to, „co Ježíš věřil Petrovi: posilovat své bratry (srov. Lk 22, 32)“ (Jan Pavel II., 

2007a, s. 11). Dále také zdůraznil, že místní církev není mocná podle západních měřítek, ale 

je mocná vírou. Zde je patrná touha Jana Pavla II., aby církev v Československu posílila, 

protože národy střední a východní Evropy potřebují uzdravení a obnovu a dobře 

organizovaná církev by k tomu měla dopomoci. 

Papež si nicméně byl vědom toho, že reorganizaci církve není možné navázat na rok 1948, 

ale že je naopak nutný čistý start. Zdůraznil to v promluvě k duchovním ve svatovítské 

katedrále v Praze, kdy řekl, že je nutné navázat na to, k čemu církev v „během 

pronásledování uzrála“ (Jan Pavel II., 2007b, s. 14). V katedrále také zdůraznil a ocenil, že 

i přes mnohaletou absenci řady biskupů a ostatní překážky si církev v Československu 

udržela věrnost Svatému stolci ve Vatikánu. Dodal také, že „církev se v tomto národě (…) 

nesmí stát do sebe uzavřenou skupinou“ (Jan Pavel II., 2007b, s. 16). Funkční – 

reorganizovanou – církev papež zdůrazňoval propojením s tématem svobody, tento způsob 

zdůraznění rámce pak Jan Pavel II. opakovaně použil při projevu v Nové Rudolfově galerii 

 
85 Církev byla jedním z hlavních cílů StB. Namátkou lze zmínit Akci K, činnost tzv. církevních tajemníků nebo 
vznik a fungování kolaborantské organizace Pacem in terris (Balík a Hanuš, 2007). Církev v Československu 
nicméně fungovala relativně úspěšně, a to za pomoci badatelkou Evou Vybíralovou nedávno 
znovuobjevených tzv. mexických fakult – souboru dispenzí, které de facto umožnily podzemní činnost církve 
za zjednodušených pravidel. 
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(Jan Pavel II., 2007d, s. 22-30). Na Velehradě (Jan Pavel II., 2007e, s. 36) vyzval papež 

mladé věřící, aby chodili jako děti světla. Znovu se opakuje alegorie světel a stínů, kdy Jan 

Pavel II. vyzývá církev, aby se obrozená vydala zpět do světla, kde je její místo. 

Rámec naděje pro společnost 

V roce 1990 panovaly ve společnosti obavy o budoucnost86. Jan Pavel II. byl široce vnímán 

jako představitel svobodného světa i jako posel míru (ček, 1990). Pro uklidnění celé 

společnosti bylo proto důležité, aby byl výsledek návštěvy veskrze pozitivní. Jan Pavel II. 

jako zkušený politik si toho mohl být vědom, a proto také tento rámec byl akcentován ve 

všech jeho projevech. Ostatně i celá katolická víra je založena na naději. 

Naději zdůraznil Jan Pavel II. připomenutím svého dlouholetého přání navštívit ve své 

funkci Československo, které vnímal nejsilněji při svatořečení Anežky Přemyslovny v roce 

1989, kdy poutníci ve Vatikánu provolávali „Papež musí do Prahy!“ (Jan Pavel II., 2007a, 

s. 10). Jan Pavel II. také zdůraznil, nové –nadějné – vnímání politiky jako hledání a dobývání 

smyslu života tak, jak jej prezentoval Václav Havel. Výše zmíněné Desetiletí duchovní 

obnovy navíc mělo jako svůj vedlejší cíl připravit Československo na nový životní styl 

v novém miléniu. Napomoci tomu měly i nové vztahy mezi Vatikánem a Prahou, které měly 

za úkol „odstranit dávné stíny nedůvěry“ (Jan Pavel II., 2007a, s. 11). Jako gesto naděje se 

dá považovat i pokleknutí a políbení československé země papežem. 

Při projevu v katedrále svatého Víta Jan Pavel II. sice připustil, že fungování společnosti 

v názorovém pluralismu je obtížné, nicméně věří, že si Čechoslováci najdou správnou cestu 

a uchovají si svou identitu (Jan Pavel II., 2007b, s. 15). V dalších projevech pak papež tento 

rámec použil ještě několikrát. Například na Letné připomenul, že první Čech evropského 

významu byl již svatý Vojtěch (Jan Pavel II., 2007c, s. 20). Naději Jan Pavel II. (2007d, s. 

22) zdůraznil i v Nové Rudolfově galerii, když připomněl, že tuzemští herci na sebe vzali 

úlohu být svědomím národa. 

Při promluvě na Velehradě pak papež zdůraznil rámec obnovy na příkladu věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje, kteří přinesli Slovanům křesťanství (Jan Pavel II., 2007e, s. 34). Papež tím 

vytvořil paralelu s činností církve po roce 1989 která může společnosti přinést podobně 

důležitý dar. V apoštolské službě se podle něj zrcadlí dynamika nového života, v tomto 

kontextu naděje. 

 
86 Více v kapitole Československo v roce 1990. 
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3.1.2.2 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1995 

Rámec bratrské jednoty 

Ekumenické bratrství bylo důležitým tématem celého pontifikátu Jana Pavla II., když se 

snažil prosadit vizi Druhého vatikánského kongresu a vygradovalo v květnu 1995 vydáním 

encykliky Ut unum sint, která vyzdvihovala potřebu křesťanské jednoty. Vize Jana Pavla II. 

ovšem nebyla představiteli ostatních křesťanských církví vyslyšena (Weigel, 2005). Při 

návštěvě z roku 1995 navíc požádal o odpuštění za vše, čeho se katolíci v českých zemích 

dopustili na protestantech. Vzhledem k nedávnému rozdělení Československa se papež 

výzvami k bratrství navíc snažil uklidnit českou, potažmo slovenskou společnost.  

Rámec bratrství v projevech Jana Pavla II. během druhé návštěvy dominoval. Hned 

v počátku svého projevu po příletu na pražskou Ruzyni papež zdůraznil, jak se dva národy 

rozdělily ve vzájemné úctě a respektu k právu na sebeurčení, a přesto zůstaly bratry. Český 

národ bez dalších podrobností vyzval k „posilování bratrského soužití mezi národy“ (Jan 

Pavel II., 2007f, s. 53). Bratrství bylo pro Jana Pavla II. dle jeho vlastních slov důležité 

především v ekumenické otázce. „Zvláště pak zdravím ctihodné bratry v Kristu, 

představitele různých církví a křesťanských společenství, s nimiž se dnes setkám na 

apoštolské nunciatuře. Už od prvního okamžiku chci zdůraznit, že přicházím jako posel 

pokoje a lásky,“ řekl Jan Pavel II. (2007g, s. 45) a doplnil že započala cesta bratrské 

spolupráce. Tento rámec byl obsažen i v další části tohoto projevu, když papež řekl, že 

„hodnoty jako víra, spiritualita, dějiny, kultura a umění (…) mají zajisté moc a sílu spojit 

vás všechny v jednu velkou rodinu, i přeš existující rozdíly“ (Jan Pavel II., 2007g, s. 46).  

Jan Pavel II. pro zdůraznění ekumenického bratrství dokonce použil i Jana Sarkandera, tedy 

postavu, která z dobového pohledu stála v cestě sblížení protestantů s katolíky (Weigel, 

2005). Po jeho svatořečení prohlásil, že mučedníci „jsou prvními přímluvci ekumenických 

snah“ (Jan Pavel II., 2007f, s. 53). Zdůraznil také, že ekumenická jednota není jen pouhým 

úkolem, ale povinností každého věřícího. Rámec bratrství nejsilněji rezonoval v projevu na 

Strahově, kdy papež nabídl obšírný rozbor Kristovy modlitby ve večeřadle, když zdůraznil, 

že se v ní Kristus modlil za jednotu hned dvakrát. 

Rámec obětování se  

Oběti, a nejen pro víru, byly často zmiňovaným rámcem zejména díky hlavnímu bodu 
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návštěvy – kanonizaci Jana Sarkandera a paní Zdislavy87, ale také kvůli nepříliš vzdálené 

komunistické minulosti země. Papež zdůraznil oběti církve, která po podzimu 1989 

„vycházela z katakomb, velkých útrap, mučení a odříkání“ (Jan Pavel II., 2007g, s. 44), 

jmenovitě pak vyzdvihl další oběti režimu – chartisty Václava Havla, Jana Patočku a Josefa 

Zvěřinu. Je tedy patrné, že pro Jana Pavla II. nebyl zásadní důvod oběti (svoboda nebo víra), 

ale oběť jako taková. 

„Nelze zapomenout“ (Jan Pavel II., 2007f, s. 49), zdůraznil papež na stadionu na Strahově, 

když vypočítával oběti, které nejen věřící, církev, ale i celý národ podstoupil během totality. 

Sousloví během bohoslužby pro umocnění rámce ještě jednou zopakoval. 

Projev po kanonizaci dvou nových světců papež příhodně věnoval tématu obětování se. Co 

ale rámec obětování vykresluje, je volba odkazu na Ježíšova slova v Bibli Sk 20, 35: 

„blaženější je dávat než dostávat“. Tento citát dal Jan Pavel II. do souvislosti s obětováním 

se paní Zdislavy. Sarkanderův odkaz papež použil pro zdůraznění všech obětí v bývalém 

východním bloku, když prohlásil, že „jeho svatořečení chce být pramenem úcty také k těm, 

kdo v tomto století, a to nejen na Moravě a v Čechách, nýbrž v celé střední a východní 

Evropě, dali přednost ztrátě majetku, ústrkům a smrti před snadnějším řešením, jímž bylo 

shrbit se před útlakem a násilím“ (Jan Pavel II., 2007h, s. 60). 

Rámec vývoje církve v blízké budoucnosti 

Vývoj a posílení církve v nejbližší budoucnosti rezonovalo silně zejména v 90. letech. 

Pádem komunismu se otevřela cesta pro římskokatolickou církev zpět k řadě dlouhé dekády 

více či méně sekularizovaných národů. Zejména ve východní Evropě ovšem musel Vatikán 

soupeřit s pravoslavnou církví. Z globálního pohledu pak církev silně ztrácela svou pozici 

ve stále více materiálně založené Evropě88. Blížila se navíc dvě důležitá data, která 

umožňovala vyjadřovat se o blízké budoucnosti symbolicky – milénium mučednické smrti 

svatého Vojtěcha a začátek nového tisíciletí. 

Na oslavy výročí smrti světce se církev intenzivně připravovala. Jan Pavel II. například 

chystal cestu do měst s Vojtěchem spojených. Vzhledem k důležitosti oslav je papež značně 

 
87 Jan Sarkander se obětoval pro katolickou víru, paní Zdislava obětovala soukromý život charitativní 
činnosti. 
88 Výzkumy prokázaly, že evropské národy jsou méně nábožensky založené (Evans a Baronavski, 2018) a 
také potvrdily existenci vztahu mezi výší hrubého domácího produktu (HDP) a spojením morálky s vírou 
(Tamir, Connaughton a Salazar, 2020). Tedy platí, že čím je stát bohatší, tím méně jeho obyvatelé považují 
náboženskou víru za důležitou pro zachování morality. 
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vyzdvihoval. „Bude nám [Milénium] příležitostí, abychom opět šli cestou víry (…) a 

abychom si ověřili hloubku a ryzost způsobu křesťanského života v českých zemích“ (Jan 

Pavel II., 2007g, s. 46), uvedl papež a spojil oslavy s dílem nové evangelizace, tedy novou 

vlnou šíření víry. 

Blížící se začátek tisíciletí papež v projevech často zdůrazňoval. Církev se k roku 2000 podle 

něj blížila „mílovými kroky“ (Jan Pavel II., 2007g, s. 52). Zde se rámec budoucnosti církve 

prolnul s rámcem bratrství, protože k novému tisíciletí vyzval papež ke křesťanské jednotě, 

tak, aby se zvrátil proces drolení křesťanských církví, který započal ve druhém tisíciletí. Při 

stejném projevu později rámec znovu zdůraznil, když prohlásil, „že mílovými kroky se 

blížíme k třetímu tisíciletí“ (Jan Pavel II., 2007f, s. 53). 

3.1.2.3 Návštěva Jana Pavla II. v roce 1997 

Rámec České republiky jako součást Evropy 

Středobodem návštěvy Jana Pavla II. v roce 1997 bylo tisícileté výročí mučednické smrti 

svatého Vojtěcha, který je často považován „za prvního skutečného Evropana českého rodu“ 

(Havel, 2007, s. 77). Tento rozměr českého světce se papež rozhodl zdůrazňovat napříč 

svými projevy. Rámec opakovaně umisťuje Českou republiku do Evropy, pryč ze sféry vlivu 

Ruska, respektive celého východního bloku.  

Ihned po svém příletu na pražskou Ruzyni Jan Pavel II. ocenil Václava Havla za to, jak světu 

prezentuje Českou republiku a za míru prestiže, kterou se mu povedlo pro stát získat (Jan 

Pavel II., 2007i, s. 79). V projevu dále rámec použil tím, že zopakoval Havlova slova o 

evropském významu svatého Vojtěcha. 

V promluvě ke členům České biskupské konference přirovnal Jan Pavel II. aktuální úkoly 

biskupů k výzvám, jakým čelil svatý Vojtěch. Toho papež nazval „biskupem otevřeným 

velkým evropským rozměrům“ (Jan Pavel II., 2007, s. 84). V tomto projevu také rámec 

používá při výčtu negativních jevů ve společnosti, které se v Česku po roce 1989 objevily 

anebo zesílily. Rozvody, prostituci, interrupce, hédonismus, pornografii či pedofilii vnímal 

Jan Pavel II. (2007, s. 85) jako důsledky konzumního způsobu života, který v České 

republice nastal po pádu komunismu. Ve stejné řeči papež také vystavěl paralelu mezi úkoly 

římskokatolické církve v ostatních evropských státech a v Česku – zdůraznil zejména výuku 

náboženství ve státních školách, pastorační péči ve věznicích a nemocnicích a také duchovní 

službu ve vojsku (Jan Pavel II., 2007, s. 89). Způsob, jakým Jan Pavel II. tento argument 
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předložil ukazuje, že Česko je součástí Evropy, a proto musí církvi umožnit stejné činnosti 

jako ostatní evropské státy. 

Ve své řeči v bazilice svaté Markéty papež opět připomínal svatého Vojtěcha jako důležitého 

Evropana, když prohlásil, že „Svatý Vojtěch, syn českého národa (…) kéž vlévá do vás 

žhavou touhu po plné jednotě křesťanů“ (Jan Pavel II., 2007j, s. 100). Zde je rámec naznačen 

a je použit zejména v tom, co zůstalo nevyřčeno – jednota se nachází v západní Evropě, 

tradiční sféře vlivu římskokatolické církve. 

Při své řeči na Letenské pláni se papež vrátil k tématu negativních západních vlivů na 

společnost. „Dnešním jazykem bychom mohli říct, že Pavel nás varuje před laicizací a 

sekularizací“, parafrázoval Jan Pavel II. (2007k, s. 106) apoštolova slova. Rámec je 

představován tím, že papež Čechy upozorňuje na škodlivé vlivy, které se šíří evropskou 

společností, a tedy i Českou republikou. Dále pak Jan Pavel II. (2007k, s. 108) prohlásil, že 

Vojtěchův odkaz „vyzývá každého syna tohoto národa, aby přispěl k jednotě v mnohosti“. 

Právě jednota v mnohosti se dá považovat za jednu ze základních hodnot současné Evropské 

unie. 

Rámec křesťanství jako základu evropské civilizace 

Rámec křesťanství jako základu evropské civilizace úzce navazuje na rámec Česka jako 

součásti Evropy, protože pokud je Česká republika opravdu platnou součástí evropského 

společenství, jsou její základy postavené na křesťanství. Což bylo pro papeže v extrémně 

sekularizovaném a ateistickém Česku důležitým bodem, který jako hlava římskokatolické 

církve zdůrazňoval. 

Na rozdíl od svých předchozích návštěv se při návštěvě v roce 1997 Jan Pavel II. již od 

prvních chvil obracel na nevěřící občany. Své výzvy k nim propojoval s odkazy na „dědictví 

křesťanských hodnot“ a také na svůj polský původ a působení v Krakově (Jan Pavel II., 

2007i, s. 81), který ač v jiném státě, je i tak Česku blízký.  

Tento rámec použil například takto: „Jsem přesvědčen, že dědictví křesťanských hodnot (…) 

nezanechá lhostejnými ani ty, kteří, i když jsou bez vyznání, cítí v srdci občanské, kulturní 

a duchovní kořeny, které tak hluboce určovaly dějiny vaší vlasti!89“ (Jan Pavel II., 2007i, s. 

81). Zde papež propojil křesťanské hodnoty s občanstvím a vlastenectvím. Což byl 

v podmínkách ateistického Česka a státu, který po roce 1989 stavěl do značné míry na 

 
89 Vykřičník v přepisu signalizuje, že Jan Pavel II. tyto slova zvolal, čímž rámec ještě zesílil. 
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odkazu protikatolické první republiky, odvážný pokus o získání veřejnosti na svou stranu. 

Obdobně papež propojil církevní a světskou historii v promluvě v bazilice svaté Markéty, 

když řekl: „na tomto památném místě takřka vytryskl pramen náboženských a národních 

dějin vaší vlasti“ (Jan Pavel II., 2007j, s. 99). Provazování dějin je efektivní cestou použití 

rámce, protože papežova slova se snaží naznačit, že národní dějiny by bez církevních dějin 

existovat nemohly. 

Před členy České biskupské konference Jan Pavel II. (2007, s. 86) jako součást tohoto rámce 

zdůraznil roli rodiny. Protože podle něj rodiny byly klíčové pro udržení křesťanského 

dědictví90, tedy souboru hodnot, které tvoří základy evropské civilizace.  

Před mší pro mládež v Hradci Králové Jan Pavel II. rámec použil, když připomínal předky 

Čechů, kteří „přijali křesťanství od ‚apoštolů Slovanů‘ [Cyrila a Metoděje] a potom se i oni 

stali apoštoly“ (Jan Pavel II., 2007l, s. 93). O několik pasáží později rámec Jan Pavel II. 

znovu zopakoval, když přítomným řekl: „žijete v situaci, která se v jistém smyslu podobá 

situaci prvních křesťanů“ (Jan Pavel II., 2007l, s. 95). Zde je opět odkaz na křesťanství jako 

základ západní civilizace. 

Na Letné pak papež rámec použil, když vypočítal vliv svatého Vojtěcha na okolní evropské 

státy a zdůraznil například i to, že křesťanství se z českých zemí šířilo mezi Prusy i Poláky 

(Jan Pavel II., 2007m, s. 106). Při použití tohoto rámce vyjmenoval Jan Pavel II. také vliv, 

který měli čeští svatí a mučedníci na českou i evropskou společnost. 

3.1.2.4 Návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 

Návštěva Benedikta XVI. roku 2009 se oproti předchozím papežským cestám vymykala 

absencí konkrétního středobodu návštěvy91. I přesto ale nástupce Jana Pavla II. na Svatém 

stolci použil jeden rámec – návrat k tradicím92, který byl přítomen ve vícero jeho projevech93.  

Rámec návratu k tradicím 

 
90 Zde je jasná paralela s komunistickým heslem rodina základ státu. 
91 V roce 1990 se jednalo o nově nabytou svobodu Československa, v roce 1995 svatořečení dvou světců a 
v roce 1997 o svatovojtěšské milénium. 
92 Při určení tohoto rámce a následné práci s ním přistupuji k výrazu tradice v nejširším možném smyslu. 
Kromě zvyků a obyčejů je do něj zahrnut i fundamentální návrat ke kořenům, zpět k–z církevního pohledu – 
jednodušším časům a dobám. 
93 Tento rámec je příznačný pro celý Benediktův pontifikát. Například publicista Peter Seewald (2011, s. 31) 
v sérii rozhovorů s papežem narážel na přetrvávající názor, že Řím zachází s konzervativními pravicovými 
uskupeními mírně, na rozdíl od levicových liberálů. 
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Hned v prvních větách po svém příletu Benedikt XVI. (2009, s. 10) zdůraznil symboliku 

české tradice – uvítání chlebem a solí. Následně připomněl některé světce a zastavil se u 

Johanna Gregora Mendela, kterého považuje za vzor souladu mezi rozumem a vírou a 

vyjádřil přání, aby se Česko vždy stavělo na tomto souladu. Benedikt XVI. na Mendelově 

příkladu ukázal, že i v historii existují tradice, na kterých lze demonstrovat spojení vědy a 

víry a také svou snahu tyto tradice propagovat. Na tomto konkrétním použití rámce se 

zřetelně projevuje Benediktovo akademické pozadí, které významně ovlivnilo celý jeho 

pontifikát. 

Později v projevu na Pražském hradu papež poukázal na to, že „dějiny častokrát ukázaly, že 

pravda může být zrazena a zmanipulována ve službě falešných ideologií“ a před tímto 

nebezpečím varoval (Benedikt XVI., 2009b, s. 34). Papež zde zjevně poukazuje nejen na 

diktatury 20. století, ale na starší státní útvary a zřízení. Zároveň v tomto projevu nabízí 

alternativu: „Pro křesťany má pravda jméno: Bůh“ (Benedikt XVI., 2009b, s. 32). Papež zde 

vyzdvihl starší organizaci světa, kde římskokatolická církev měla ústřední slovo a 

bezprecedentní moc. 

V katedrále svatého Víta Benedikt XVI. (2009c, s. 48) varoval před „moderní mentalitou 

hédonistického konzumismu“ a také před dopady ateistické ideologie. Přítomné duchovní 

také v odkazu na svůj první projev na českém území vyzval, aby se stali solí.  

Při mši na brněnském letišti se Benedikt XVI. vrátil ke své encyklice Spe salvi a znovu 

varoval před moderní dobou, ale také před vědeckým a ekonomickým pokrokem, který 

s sebou přináší řadu negativních jevů. „Ano, člověk potřebuje být osvobozen od materiální 

tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha“ 

(Benedikt XVI., 2009d, s. 65), odpověděl si papež na otázku lidských priorit a nepřímo tak 

volal po návratu starých jednodušších časů. Při následující modlitbě použil Benedikt XVI. 

(2009d, s. 66) rámec znovu slovy: „občas s jistou nostalgií zjistíme, že rytmus moderního 

života má snahu setřít některé stopy minulosti bohaté na víru“ a dodal, že tradiční zvyky 

představovaly ideál víry. 

Zástupcům Ekumenické rady církví v Česku papež zdůraznil, že v novém rozložení světa se 

křesťané nesmějí krčit a poukázal na potřebu toho, aby právě křesťané neustále připomínali 

Evropě její kořeny (Benedikt XVI., 2009e, s. 85). Při setkání s akademickou obcí se 

k tomuto rámci papež znovu vrátil, když vyslovil varování před oddělením akademického 

bádání od rozumu a před odklonem od intelektuální tradice. „Co se stane, oddělí-li se naše 
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kultura od svých životodárných kořenů v úzkosti, aby si zachovala radikální sekularismus?“ 

ptal se Benedikt XVI. (2009f, s. 98) s otevřeným voláním po návratu ke křesťanským 

kořenům. 

3.2 Kvantitativní obsahová analýza 

Jádrem kvantitativní obsahové analýzy je zkoumání obsahů s důrazem na předem vybrané 

znaky – proměnné (Scherer, 2004, s. 29). Realitu vnímá výzkumník právě jako proměnné a 

jejich vzájemné vztahy (Punch, 2008, s. 24). Díky vysoké strukturovanosti a tomu, že každý 

krok je přesně definován, je kvantitativní obsahová analýza velmi dobře ověřitelná. Další 

výhodou tohoto postupu je možnost zpracování velkého množství jednotek (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010, s. 103).  

Vhodnost metody  

Díky příhodnému operacionalizování do jednotek (jeden text = se jedna jednotka) a použití 

jednoduchých statistických operací ke zjištění počtu textů (Nečas, 2006, s. 85), které se 

věnovaly tématu výzkumu se kvantitativní obsahová analýza jevila jako vhodná sekundární 

výzkumná metoda. Zároveň je kvantitativní obsahová analýza tradiční metodou výzkumu 

tematické agendy médií, tedy „rozložení obsahů zkoumaného vzorku médií, do předem 

zvolených tematických kategorií“ (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 100, 101). 

Použití metody 

Po získání rámců projevů jsem mediální texty podrobil kvantitativní obsahové analýze, kde 

jsem kromě rámců zkoumal i několik dalších proměnných, které vyplynuly během rešerše 

podkladů. Vědom si omezení, že kvantitativní obsahová analýza může měřit pouze „počet a 

rozsah zpráv věnovaných danému tématu“ (Nečas, 2006, s. 85) jsem k proměnným týkajícím 

se obsahu přistupoval jako k tématům, tedy veškeré vybrané texty se primárně věnovaly 

římskokatolické církvi, sekundárně se ale mohli věnovat i technickým či organizačním 

aspektům návštěvy atp. Díky tomu lze zjistit „jak velký prostor byl věnován vybraným 

tématům“ (Nečas, 2006, s. 85). 

Při tvorbě hypotéz a výzkumných otázek jsem vzal v úvahu vlivy, které ovlivňují mediální 

obsahy (Croteau a Hoynes, 2000; Shoemaker a Reese, 2013). Jedná se zejména o vliv 

pracovníků v médiích, předpokládatelné preference publika daného média, obecný postoj 

společnosti a předpokládaný vliv na publikum. Zároveň jsem veškeré výzkumné otázky 
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formuloval tak, aby splňovaly empirické kritérium (Punch, 2008, s. 45). Analýza 

jednotlivých proměnných proběhla na základě preferovaného čtení (Hall, 1973), tedy 

chápání významu obsahu sdělení tak, jak ho médium nabízí. V případě více možností byla 

vybrána převládající varianta. 

Při kvantitativním šetření jsem vycházel z posloupnosti jednotlivých prvků, tak jak je 

navrhuje Keith Punch (2008, s. 41–45): 

• Oblast výzkumu: Poselství a mediální ohlas na návštěvy dvou papežů 

v Československu a České republice 

• Téma výzkumu: Způsob interpretování poselství veřejných projevů papežů 

• Výzkumná otázka: Jaký je vztah mezi zaměřením média a šířením rámců použitých 

papeži? 

Jako výběrový soubor (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 103) byla zvolena tři periodika, 

která se vzájemně liší svým zaměřením tak, aby byla zaručena co největší pestrost a názorová 

škála. U Lidových novin je předpoklad, že cílí na vzdělanější čtenáře a silně staví na 

názorových textech. Mladá fronta Dnes je zástupcem mainstreamových médií, který 

oslovuje širokou veřejnost. Katolický týdeník je naopak určen pro úzkou skupinu čtenářů a 

vzhledem ke svému zaměření se v tomto případě dá považovat až za tzv. insiderské médium.  

Analyzované období zahrnuje 14 dní před začátkem návštěvy a 14 dní po jejím konci. 

Dvoutýdenní úsek před příletem papeže vychází ze zpravodajských hodnot (Galtung a Ruge, 

1965), konkrétně pak z předpokladu, že nadcházející událost je pro média důležitější než již 

proběhlá akce. Stejně dlouhé období po papežově odletu je nutné k zajištění dostatečného 

množství textů z Katolického týdeníku, a to z důvodu jeho odlišné periodicity. Jednotkou 

měření je jeden redakční příspěvek, tedy útvar, který je tvořený převážně textem a není 

označený jako inzerce. Celkem bylo analyzováno 621 textů, které byly vybrány z fyzických 

kopií periodik na základě následujících klíčových slov: 

• Papež, Svatý otec nebo jiné označení pro hlavu římskokatolické církve 

• Jméno aktuálního papeže 

• Jakákoliv zmínka o papežské návštěvě 

Proměnné 
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• Číslo vydání, strana, titulek, autor – Slouží ke zpětné identifikaci textu. 

• Médium  

1. Lidové noviny 

2. Katolický týdeník 

3. Mladá fronta Dnes 

• Pořadí návštěvy 

1. Rok 1990 

2. Rok 1995 

3. Rok 1997 

4. Rok 2009 

• Technické aspekty – Jako technické aspekty jsou chápána témata týkající se zejména 

technických zajímavostí spojených s návštěvou. Typicky stavba pódia, papamobil či 

podrobnosti o bezpečnostním zajištění akce. 

1. Text neobsahuje zmínku o technických aspektech 

2. Text obsahuje zmínku o technických aspektech  

• Politické téma – Politická témata zpravidla zahrnují politiku Vatikánu, církevní restituce 

nebo ohlasy tuzemských politiků. Text může obsahovat více témat. 

1. Text neobsahuje politické téma 

2. Text obsahuje politické téma 

• Duchovní téma – Tímto tématem jsou myšleny zejména otázky víry či vnitrocírkevní 

procesy. Text může obsahovat více témat. 

1. Text neobsahuje duchovní téma 

2. Text obsahuje duchovní téma 

• Vyznění – Převažující vyznění hlavního tématu textu 

1. Pozitivní 

2. Negativní 

3. Neutrální 
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• Duchovní obnova, reorganizace církve, naděje pro společnost – Papežské rámce z první 

návštěvy (kódovány jsou pouze pro tuto návštěvu). 

1. Text neobsahuje rámec 

2. Text obsahuje rámec 

• Bratrská jednota, obětování se, vývoj církve v blízké budoucnosti – Papežské rámce 

z druhé návštěvy (kódovány jsou pouze pro tuto návštěvu). 

1. Text neobsahuje rámec 

2. Text obsahuje rámec 

• Česká republika jako součást Evropy, křesťanství jako základ evropské civilizace – 

Papežské rámce z třetí návštěvy (kódovány jsou pouze pro tuto návštěvu). 

1. Text neobsahuje rámec 

2. Text obsahuje rámec 

• Návrat k tradicím – Papežský rámec ze čtvrté návštěvy (kódován je pouze pro tuto 

návštěvu). 

1. Text neobsahuje rámec 

2. Text obsahuje rámec 

Dále v sekundární analýze je zkoumán vztah mezi proměnnými, které vyplynuly z rešerše 

materiálů. Vzhledem k tomu, že predikuji vzájemné vztahy, jsou pro ně použity hypotézy 

namísto výzkumných otázek (Lindlof a Taylor, 2011). 

• H1: Mladá fronta Dnes otiskne větší poměr článků týkajících se technických aspektů 

návštěv než Katolický týdeník. 

• H2: Katolický týdeník otiskne větší poměr textů týkajících se duchovní stránky 

návštěv než Lidové noviny a Mladá fronta Dnes. 

• H3: Lidové noviny otisknou větší poměr textů týkajících se politické stránky návštěv 

než Mladá fronta Dnes a Katolický týdeník. 

• H4: Lidové noviny otisknou větší poměr textů s negativním vyzněním než Mladá 

fronta Dnes a Katolický týdeník. 

• H5: Katolický týdeník otiskne větší poměr textů s pozitivním vyzněním než Mladá 



 

 

59 

fronta Dnes a Lidové noviny. 

 

3.1.3 Omezení 

Projevy papežů jsem čerpal výhradně z textových přepisů (Schrötterová, 2007; Martinková, 

2009). Ačkoliv tato metoda umožňuje plně se soustředit na obsah, je zcela vynechána forma. 

Projev je totiž tvořen nejen obsahem, ale také řadou vzájemně se překrývajících složek 

(Tannen, 1979). Gesta, mimika a další mimoverbální gesta tak nebyly předmětem zkoumání. 

Projevy představitelů státu a dalších církevních činovníků – přivítání apod. nebyly 

předmětem výzkumu s výjimkou těch, které byly otištěny ve sledovaných médiích. 

Vzhledem k rozdílné periodicitě sledovaných médií – dva deníky a týdeník, není možné 

vzájemně posuzovat množství vydaných textů týkajících se tématu, to ale ostatně nebylo ani 

předmětem zkoumání. 

V případě otištěných projevů, zejména papežů či vrcholných českých politiků, byly do 

analýzy zahrnuty jen redakční doplňující texty – typicky titulek a perex. Nebyl proto brán 

zřetel na případné zkrácení projevů a tedy možné rámcování na základě výběru konkrétních 

částí řečí. Metoda rámcování se pro tyto konkrétní případy nejeví jako vhodná94. 

4 Výsledky 

VO: Jaký je vztah mezi zaměřením média a šířením rámců použitých papeži? 

Nejvíce textů obsahujících rámce použité papeži vydal Katolický týdeník, zároveň ale také 

vydal ve sledovaném období největší počet textů týkajících se papeže (viz graf 1).  

 
94 Vhodnější metodou by bylo postupovat na základě hloubkových rozhovorů se zodpovědnými editory 
ke zmapování jejich postupů a pravidel při krácení projevů. Od papežských návštěv nicméně uplynula příliš 
dlouhá doba na to, aby byla tato metoda použitelná. 
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Po přepočtu na procenta je patrné, že Katolický týdeník vydal nejmenší poměr textů 

obsahujících rámce k celkovému počtu tematických textů ze všech sledovaných médií (viz 

tabulka 1). Z tohoto výsledku je zřejmé, že zaměření listu hraje roli – Lidové noviny stavějící 

na silných názorových textech šířily poselství papežů více než, ač tematicky bližší, Katolický 

týdeník. 

Tabulka 1 

 Texty celkem Texty s rámci Procentuální poměr 

Lidové noviny 126 44 35 

Katolický týdeník 282 57 20 

Mladá fronta Dnes 213 45 21 

 

H1: Mladá fronta Dnes otiskne větší poměr textů týkajících se technických aspektů 

návštěv než Katolický týdeník 

Hypotéza 1 se potvrdila. Technických aspektů návštěvy se týkala téměř třetina textů Mladé 

fronty Dnes. Katolický týdeník vydal jen 18 procent textů s tímto tématem (viz tabulka 2). 

Hypotéza 1 vycházela z domněnky, že Mladá fronta Dnes je mainstreamově zaměřený 

deník, tedy, že technické zajímavosti budou pro její čtenáře atraktivnější více než pro 

publikum úzce zaměřeného Katolického týdeníku. 
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Graf 1: Počet textů obsahujících rámce
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Tabulka 2 

 Texty celkem Texty s technickými 

tématy 

Procentuální poměr 

Mladá fronta Dnes 213 69 32 

Katolický týdeník 282 50 18 

 

H2: Katolický týdeník otiskne větší poměr textů týkajících se duchovní stránky návštěv 

než Lidové noviny a Mladá fronta Dnes 

Hypotéza 2 se částečně potvrdila. Textů s tématem duchovní stránky návštěv otiskl 

Katolický týdeník o 13 procent více než Mladá fronta Dnes (viz tabulka 3). Lidové noviny 

ale vydaly stejný poměr textů jako Katolický týdeník – 38 procent. 

Tabulka 3 

 Texty celkem Texty s duchovními 

tématy 

Procentuální poměr 

Lidové noviny 126 48 38 

Katolický týdeník 282 108 38 

Mladá fronta Dnes 213 54 25 

 

H3: Lidové noviny otisknou větší poměr textů týkajících se politické stránky návštěv 

než Mladá fronta Dnes a Katolický týdeník 

Hypotéza 3 se potvrdila. Lidové noviny otiskly nejvíce textů všímajících si politických 

aspektů návštěv, a to jak celkově, tak i procentuálním poměrem (viz tabulka 4). Z tohoto 

výsledku je opět patrné jasné zaměření Lidových novin i ostatních zkoumaných médií. 
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Tabulka 4 

 Texty celkem Texty s politickými 

tématy 

Procentuální poměr 

Lidové noviny 126 58 46 

Katolický týdeník 282 54 19 

Mladá fronta Dnes 213 46 22 

 

H4: Lidové noviny otisknou větší poměr textů s negativním vyzněním než Mladá fronta 

Dnes a Katolický týdeník 

Hypotéza čtyři se potvrdila. Ačkoliv nejvíce textů s negativním vyzněním otiskla Mladá 

fronta Dnes (viz graf 2), po přepočtu na podíl negativních textů vůči vydaným textům jich 

nejvíce uveřejnily Lidové noviny – 12 procent. U Mladé fronty Dnes negativní texty tvořily 

devět procent článků a v případě Katolického týdeníku pouhá tři procenta. 

 

  

126

282

213

31

102

26
15 7

19

0

50

100

150

200

250

300

Lidové noviny Katolický týdeník Mladá fronta Dnes

Graf 2: Texty s pozitivním či negativním vyzněním

Texty celkem Texty s pozitivním vyzněním Texty s negativním vyzněním



 

 

63 

H5: Katolický týdeník otiskne větší poměr textů s pozitivním vyzněním než Mladá 

fronta Dnes a Lidové noviny 

Hypotéza se potvrdila. Katolický týdeník otiskl nejvíce textů s pozitivním vyzněním 

v absolutních číslech i v přepočtu na procenta (viz graf 2 a tabulka 5). Překvapivý je vysoký 

25procentní podíl pozitivních textů u Lidových novin. 

Tabulka 5 

 Texty celkem Texty s pozitivním 

vyzněním 

Procentuální poměr 

Lidové noviny 126 31 25 

Katolický týdeník 282 102 36 

Mladá fronta Dnes 213 26 12 

 

4.1 Příklady mediálního použití rámců 

4.1.1 První papežská návštěva 

Ve výběru z Havlových pravidelných Hovorů z Lán v Lidových novinách 38/90 prezident 

vysvětluje, že duchovní obnovu chápe jako hlavní přínos papežovy návštěvy, což byl jeden 

z hlavních důvodů urychleného pozvání Jana Pavla II. do Československa. „Přijíždí někdo, 

kdo na pár dní obrátí naši pozornost nahoru. K tomu, co je nad námi, k odpovědnosti vyšší,“ 

řekl Havel (Anon, 1990a, s. 8). Narážel tím na své snahy o ochránění národa před některými 

z důsledků kapitalismu, které osobně považoval za škodlivé, a zasadit se tak o obrodu národa 

od materialismu, který je vyzdvihován jak komunismem, tak i kapitalismem, k vyšším 

principům – tedy k duchovnu95. 

S rámcem naděje pro společnost pracoval například napříč celým svým komentářem Přináší 

poselství z titulní stany Lidových novin 42/90 všem politolog František Šamalík (1990, s. 

1). Text autor otevřel Machiavelliho citátem „čas nestačil, aby vyhladil touhu po svobodě“ 

a dále Šamalík zdůraznil obraty jako „hloubková materiální a duchovní obroda“, „naše 

renesance“ či „národní pospolitost“. Komentář je do značné míry přímo ovlivněn 

 
95 Rámec duchovní obnovy byl v tomto případě zdůrazněn dvojnásobně – poprvé Václavem Havlem 
v rozhlasu a podruhé redakcí Lidových novin, když tuto pasáž vybrala k otištění. 
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myšlenkami Jana Pavla II., ze kterých autor čerpal, citoval je a z valné části s nimi souhlasil. 

Okrajově se Šamalík dotkl i dalšího papežského rámce, a to reorganizace církve, když 

katolickou církev označil jako sílu, která na troskách totalismu obnovuje řád humanity a 

vyznal k solidárnosti s ní. 

V hlavním textu k návštěvě v Lidových novinách 43/90 (Anon, 1990k) redakce zdůraznila 

dva ze tří papežových rámců (duchovní obnovu a reorganizaci církve), a to použitím přímých 

citací Jana Pavla II., které tyto rámce obsahovaly. Tento postup je příkladem dobré práce 

reportéra – zpravodaje, kterému se podařilo z projevů vybrat to nejdůležitější, tedy to, co 

sám Jan Pavel II. sám zdůraznil. 

Běžným novinovým útvarům a ve své podstatě i tématům nejčastěji spojených s papežskými 

návštěvami se vymyká text Dar svatému otci z Katolického týdeníku 15/90. V článku 

psaném ich formou se autor zamýšlí na příkladu ze svého života, co darovat papeži u 

příležitosti jeho návštěvy. Autor, lékař záchranné služby, se přiznává ke hříchu pýchy, když 

píše: „mé sebevědomí, či spíše pýcha z dobře vykonané služby, se proměnila ve výčitky 

svědomí“ a konstatuje, že se zachoval nekřesťansky (KK, 1990, s. 6). Autor nakonec přichází 

s názorem, že jediné, co papeži může nabídnout, je vděčnost, o které ale pochybuje, jestli je 

vůbec darem. Otištěním tohoto textu redakce poukazuje na rámce naděje pro společnost a 

duchovní obnovy, jelikož už jen fakt, že lidé, jako je autor článku existují, představuje naději, 

že se československá společnost začala ubírat správným směrem. Lékařovo osobní pokání a 

nabídnutí prostého daru pak zapadá do rámce duchovního očištění a oproštění se od 

materiálna, tak jak jej vnímal například Václav Havel (Anon, 1990a, s. 8). 

V zamyšlení po odjezdu Jana Pavla II. v Katolickém týdeníku 18/90 se knězi a akademikovi 

Petru Piťhovi podařilo poukázat všechny tři papežovy rámce, když zdůraznil nejdůležitější 

části a pasáže projevů, které je obsahují. Právě jejich shrnutí tvojí hlavní část textu, Piťhovy 

osobní pohledy jsou obsaženy až v samém závěru, kde píše: „Nyní máme slovo my. Kéž je 

to řeč srdcí a rukou, řeč činů a prací opravdu požehnaných“ (Piťha, 1990, s. 1). Jeho závěr 

je natolik obecný, že lze použít na každý z rámců zvlášť, nebo na všechny dohromady. 

4.1.2 Druhá papežská návštěva 

V textu Aleny Růžičkové (1995), který vyšel v Mladé frontě Dnes 114/95 s titulkem Polák 

Karol Wojtyla je prvním slovanským papežem v historii, zahrnula autorka z pohledu rámců 

obsažených v projevech Jana Pavla II. hned dva, které papež použil, a to i navzdory tomu, 
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že text vyšel v době před jeho příletem. Konkrétně se jedná o rámce bratrské jednoty a 

obětování se. Autorka zdůraznila papežova častá setkání s představiteli ostatních 

křesťanských i nekřesťanských církví, ale také odpor ke zmírnění zákona o celibátu – zde je 

patrná oběť, kterou kněží musejí ve své službě podstoupit.  

Rámec bratrství se nemusí týkat jen ekumenické otázky. V textu z Mladé fronty Dnes 117/95 

(ČTK a bas, 1995, s. 7) je jasně patrný i v otázce slovanské bratrskosti – ta je ostatně 

zmiňována již od národního obrození. Rámec je obsažen zejména v titulku Papež projevuje 

velký zájem o světce slovanského původu. 

Katolický týdeník 20/95 nabízí odlišný pohled na rámec bratrství. Článkem s titulkem Polští 

evangelíci se těší na papeže (jis, 1995, s. 5) nechává stranou názor části českých evangelíků, 

namísto toho informuje o jejich polských kolezích, kteří jsou papežově návštěvě naopak 

nakloněni a nesouhlasný postoj Čechů kritizují96. Ve zbylých dvou úvodních odstavcích 

autoři píší, že kanonizace je mimo jiné projevem sympatií a zájmu církve o „osudy určitého 

státu či národa“. Formulace zájmu prvního slovanského papeže o slovanské světce je proto 

rámcem bratrství. 

Podobně jako bratrství, ani rámec oběti nemusí být spojen s tradičním významem – života, 

financí97 a podobně. Oběť může být i na úkor osobního blaha či pohodlí. Příkladem, jak tento 

rámec rezonoval v médiích, je text z titulní strany Mladé fronty Dnes 118/95 nadepsaný 

Ochranka je na Svatého otce přísná (bas, 1995, s. 1). Článek popisuje bezpečnostní překážky, 

kterým musel Jan Pavel II. čelit po dvou pokusech o atentát. Zejména pak jde o používání 

papamobilu s neprůstřelnými skly, ale také civilních pancéřovaných vozů. „Papež řidiče 

požádal, aby stáhl na jeho straně okénko, neboť chtěl pozdravit všechny věřící před palácem. 

Ochranka to však nedovolila“. Tato pasáž obsahuje rámec osobní oběti papeže, kdy musel 

kvůli své důležitosti pro církev obětovat část své přirozenosti. 

Obdobnou, a přesto zcela odlišnou oběť ve formě rámce zdůrazňují i Lidové noviny 117/95. 

V reportáži typu hlubokého lidského příběhu s titulkem Rány se zahojí, řetěz spojí 

(Vondráček, 1995, s. III) autor popisuje pohnutý osud komunisty perzekvovaného faráře 

v pošumavské obci, kde stabilně ubývá věřících. Z reportáže vyplývá autorův přezíravý 

 
96 Svou roli zde může hrát i fakt, že rodina Karola Wojtyly pochází z oblasti, kterou se papež chystal navštívit. 
97 I oběti tohoto typu se ve sledovaném období objevují. Například v titulku článku z Katolického týdeníku 
21/95 Mnozí věřící vzali papežovu návštěvu za svou (jou, 1995). Přítomné jsou ale také oběti méně 
typického charakteru, viz text z Katolického týdeníku 20/95 o muži, který se na důkaz své víry rozhodl dojít 
do Olomouce pěšky (Oulík, 1995). 
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pohled na církev, potažmo víru, který je podpořen jeho snahou vložit do textu humorné 

pasáže. Perex a níže i tělo textu začíná zdvojeným popisem pokusů o podvod, kterým farář 

musí čelit – lidé se ho snaží pod smyšlenými příběhy připravit o peníze. Zde je obsažen 

rámec oběti, tedy že jako kněz musí čelit podvodníkům. Následuje popis jeho perzekuce za 

komunistické éry – nejen oběť, ale i bratrství, v tomto případě církevní pouto, které ho 

přivedlo až do vězení. Text končí zdůrazněním nelehké situace církve v obci a okolí spolu 

s nepovzbudivými vyhlídkami do budoucnosti. Autor tedy negativně rámcuje bratrství, 

obětování se i budoucnost církve, čímž ovšem tyto rámce posiluje (Lakoff, 2004). 

4.1.3 Třetí papežská návštěva 

V komentáři biskupa Vojtěcha Cikrleho z Katolického týdeníku 17/97 se objevují oba rámce 

ve vzájemném propojení. Cikrle (1997, s. 1) operuje s přesahem a velikostí světce, „jehož 

poselství se aktuálně dotýká také života naší doby“. Biskup upozorňuje, že je jen zásluhou 

svatého Vojtěcha, že papež v roce 1997 přijel. Zdůrazňuje tak jeho celoevropský význam a 

Česko jako pevnou součást Evropy.  

Katolický týdeník zdůraznil oba papežovy rámce volbou titulku k výňatku z uvítacího 

projevu Václava Havla (1997, s. 4) Naslouchejme poselství svatého Vojtěcha. Jak bylo 

rozebráno výše, tento světec byl důležitý jak pro evropské dějiny, tak pro české ukotvení 

v rámci Evropy. Tento titulek lze proto interpretovat tak, že poselství osobnosti svatého 

Vojtěcha je: Křesťanství je základem evropské civilizace a Česko, jako světcovo rodiště, 

patří do Evropy. Obdobně redakce použila papežský rámec při tvorbě titulku Vaši svatí 

nemlčí, vaši svatí žijí u proslovu Jana Pavla II. (1997, s. 12) před modlitbou Regina Coeli. 

Zde je zdůrazněn rámec křesťanství jako základu evropské civilizace připomínkou toho, že 

i na počátku české státnosti stála církev a její svatí. 

Rámec Česka jako součásti Evropy akcentoval i text nadepsaný Papež Jan Pavel II. a 

kardinál Miloslav Vlk k restitucím církevního majetku (ČBK, 1997). Článek je do značné 

míry hybridní – kombinuje výňatek z projevu Jana Pavla II. a část rozhovoru kardinála 

Miroslava Vlka pro ČTK. Kardinál Vlk v článku připomíná, že Vatikán vyzval Evropský 

parlament, aby po kandidátských státech, mezi které patřilo i Česko, požadoval před vstupem 

do Evropské unie legislativu pro vyřešení církevních restitucí. 

Použití obou rámců se jen těžce mohli vyhnout autoři článků o historii či životě svatého 

Vojtěcha. Ovšem i v tomto typu textů jsou vysledovatelné značné rozdíly. V článku Poslední 
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milénium patří mučednické smrti svatého Vojtěcha (jkt, 1997, s. p3) autor akcentoval oba 

rámce nadmíru silně. Jednalo se zejména o větu: „všechna tato výročí [zavraždění knížete 

Václava, založení pražského biskupství a prvního českého kláštera] souvisejí (…) s počátky 

české státnosti“. Pasáž přímo odkazuje na křesťanství jako základ nejen evropské civilizace, 

ale také českého státu. Na konci textu pak autor vyjmenovává státy, které svatý Vojtěch 

přímo či nepřímo ovlivnil, čímž poukazuje na Česko jako součást Evropy. 

Oba rámce zařadil do svého textu Svatý Vojtěch – první Evropan českých dějin i publicista 

Otakar Aleš Kukla (199, s. II) tím, že na konec článku popisujícího historický kontext a činy 

světce vložil hodnotící odstavec. Z neutrálního převážně historického textu se tím stal článek 

názorový. Kukla napsal: „Ve chvílích, kdy zodpovědně zvažujeme možnosti začlenění naší 

země do evropského společenství (…), nebude jistě marné zastavit se na chvíli také před 

základními kameny, na nichž tato civilizace stojí“. Jasně tím odkazuje na křesťanské kořeny, 

z nichž vychází evropské pojetí morálky, potažmo i pojetí celé západní civilizace. 

4.1.4 Čtvrtá papežská návštěva 

Ve svém, k české společnosti a mentalitě kritickém, komentáři kněz Milan Badal (2009, s. 

4) tvrdí, že jedním z hlavních aspektů návštěvy je povzbuzení lidí k tomu, „aby hledali své 

kořeny“. Badal tím používá papežský rámec, a to ještě předtím, než Benedikt XVI. do Česka 

přijel.  

Papežský rámec byl v Katolickém týdeníku obsažen také ve zprávě ze slavnostní akce na 

Pražském hradě (pau, 2009, s. I), když autor odcitoval pasáž z prezidentova projevu, ve které 

Václav Klaus zdůraznil sdílené obavy z rozpadu a relativizace tradičních hodnot. Ve stejném 

vydání se rámec objevil znovu, a to v odpovědi v anketě, kde provinciál řádu minoritů v ČR 

Bogdan Sikora chválil papeže za „opakovanou výzvu k zachovávání tradic“ a dodal, že ví, 

„že když se přetrhne spojení s kořenem, rostlina hyne“ (jej a vaš, 2009, s. 7). 

V hlavním textu k návštěvě Benedikta XVI. zdůraznila Mladá fronta Dnes 227/09 rámec 

návratu k tradicím, zopakováním papežova přání, „aby národy, které nahradily víru v Boha 

vírou ‚ve vědecký a ekonomický pokrok‘, našly cestu zpět ke Kristovi“ (Kopecký, 2009, s. 

A1). Obdobně pak v témže vydání zvýraznila redakce v grafikou odděleném boxu papežovu 

řečnickou otázku „Co se stane, bude-li naše kultura stavět pouze na módních argumentech, 

s malým odkazem na historickou intelektuální tradici?“ (Jarošová, 2009, s. A2). 

Na závěr sledovaného období v Lidových novinách 228/09 vyšel komentář Michala Semína 
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(2009, s. 11), jehož hlavním tématem byla kritika Tomáše Halíka, respektive tzv. 

modernistického proudu v římskokatolické církvi, jenž zastává, a také jeho častá spolupráce 

s Českou televizí. Ačkoliv autor přímo nevolá po návratu k tradicím, rámec je v komentář i 

tak obsažen. A to Semínovým odmítavým postojem k modernismu a kritikou úlohy 

masových médií. 

Závěr a diskuze 

Jan Pavel II. a Benedikt XVI. do svých projevů v Československu, respektive v České 

republice, zahrnuli rámce, tak, jak je běžné v politické komunikaci v tradičním slova smyslu. 

Média ovšem tyto rámce z velké části ignorovala, protože ani použití rámců nezaručuje 

preferované dekódování (Hall, 1973). Z analýzy vyplynulo, že papežská poselství se lépe 

než v katolickém médiu, šíří v názorovém listu. Lze se tedy domnívat, že názorová pluralita 

a vyhraněné texty tvoří lepší prostor pro analyzování papežských poselství a hledání jejich 

jádra – rámců v nich obsažených. Svou roli také hraje celková nálada ve společnosti, názory 

redakce a v neposlední řadě také majitel média. Poslední jmenovaný pak zejména v případě 

Katolického týdeníku, který je vlastněn Českou biskupskou konferencí, jež je jako právnická 

osoba zřizována přímo Svatým stolcem.  

Objektivita se stejně tak nedala předpokládat u Lidových novin, které především v 90. letech 

a v menší míře i později staví na silné prvorepublikové tradici, která je často spojena s 

antikatolicismem. To se projevilo například v případě návštěvy z roku 1995, kdy Jan Pavel 

II. ve svých veřejných projevech zdůrazňoval rámec bratrství. Lidové noviny se ale rozhodly 

pro vlastní agendu, a to zdůrazňování antibratrství – poukazovaly na rozdíly a spory, které 

panovaly mezi jednotlivými křesťanskými církvemi a na historické křivdy, kterých se 

římskokatolická církev na Češích dopustila. Negováním ale paradoxně papežův rámec 

posílily. Pokud by bylo cílem listu rámec bratrství oslabit, účinnější cestou by bylo na něj 

vůbec nepřistupovat a přijít s rámcem vlastním (Lakoff, 2004). 

V případě Mladé fronty Dnes je situace odlišná. Vzhledem ke svému širokému, 

mainstreamovému rozkročení při informování dává přednost faktorům zpravodajských 

hodnot (Galtung a Ruge, 1965) oproti papežským rámcům, a proto informují především o 

z jejich pohledu důležitých a čtenářsky zajímavých aspektech návštěv. Lze použít 

připodobnění k megakoncertu hudebníka či kapely světového formátu. Z pohledu médií je 

zajímavější náročnost stavby pódia, a to v kolika kamionech aparatura přijela, popřípadě jak 

interpret tráví volný čas před vystoupením a také jak se návštěvníci mají do areálu dopravit 
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a co je tam čeká. V případě papežských návštěv je informování podobné – forma návštěvy 

do značné míry převládá nad obsahem. 

Ačkoliv byla ústřední témata jednotlivých návštěv odlišná, v něčem se stejně nelišily. 

Přinášely s sebou negativní i pozitivní emoce, které poté média zprostředkovávala svým 

publikům. Činila tak na úkor jiných témat, a to například i papežských rámců, protože to, co 

je důležité pro Svatého otce, nemusí být důležité pro čtenáře a naopak. Na rozdíl od emocí 

se médiím těžko hledaly kontroverze, které jsou čtenářsky vděčné. Otázka církevních 

restitucí se řešila tak dlouho, až přestala být do značné míry mediálně zajímavá. Jedna 

výjimka se ale našla – svatořečení Jana Sarkandera v roce 1995. Z mediálního pohledu ale 

mělo toto téma krátké trvání a Sarkander se nikdy nestal národním světcem98 jako Jan 

Nepomucký, ke kterému je často připodobňován. Toho si ostatně byli vědomi i autoři 

dobových textů. Například Jiří Mikulec (1995, s. 20) na stránkách Lidových novin napsal, 

že kontroverze vyvolané touto kanonizací mají do jisté míry původ ve sdělovacích 

prostředcích, pro něž je celá papežova návštěva jen pomíjivou senzací. 

Média věnovala všem papežským návštěvám značný prostor, a to i přes varování církevních 

představitelů, že návštěvy papežů jsou v západním světě vcelku běžnou událostí. Deník 

Mladá fronta Dnes například vyhlásil příjezd Benedikta XVI. za návštěvu roku, což je 

zapříčiněno unikátní trojjediností papeže, který je nejen hlavou církve a politikem, ale také 

v jistém aspektu celebritou. Papežské návštěvy proto přitahují široké spektrum osob – 

konzumentů médií. 

Otevírá se také prostor pro další bádání, protože církev již po staletí preferuje dvoufázový 

model komunikace – od duchovních k věřícím. Během bohoslužeb a dalších církevních akcí 

a setkání kněží i laici fungují nejen jako duchovní rádci, ale také jako názoroví vůdci 

(Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 1968). Je proto možné, že při této formě komunikace byly 

rámce šířeny více než v mediálním prostoru. Ačkoliv by bylo obtížné měřit vliv na konečné 

příjemce (Jirák a Köpplová, 2007), efekt na názorové vůdce, konkrétně způsob, jakým 

předávali papežská poselství, by měřitelný měl být. 

Pro další zkoumání metodou rámcování se projevy, ale i další veřejné či medializované 

výstupy papežů přímo nabízejí. Neotřelým aplikováním metody může být parafráze pohledu 

George Lakoffa na americkou politiku. Lakoff (2002, 2004) ji chápe jako střet mezi 

 
98 Sarkanderovo jméno se do médií dostává především v souvislostí s jubilei jeho svatořečení či smrti a dále 
také v lokálních zprávách o olomouckých památkách nebo v církevním zpravodajství.  
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republikány – metaforicky striktními otcovskými figurami a progresivisty – pečujícími 

mateřskými figurami. Křesťanské učení přitom obsahuje podobnou dvojjedinost – 

starozákonního, trestajícího Boha, ale také novozákonního Boha – otce, který lidstvu poslal 

svého jediného syna. Podobné rámce se proto dají očekávat i v papežských projevech. 

  



 

 

71 

Summary 

John Paul II and Benedict XVI included frames in their speeches during their visits to 

Czechoslovakia and the Czech Republic, respectively, as is common in political 

communication in the traditional sense. However, the media largely ignored these frames, 

because even the use of frames does not guarantee preferred decoding. The analysis showed 

that the papal messages spread better than in the Catholic medium in the opinion-based 

newspaper. It can therefore be assumed that the plurality of opinions and distinct texts form 

a better space for analyzing the papal messages and searching for their core – the frames 

contained in them. The overall mood in the society, the opinions of the editorial staff and 

last but not least, the ownership of the media also play a role. The latter, especially in the 

case of the Catholic Weekly which is owned by the Czech Bishops' Conference which is 

established as a legal entity directly by the Holy See. 

Objectivity could not be assumed in the same way in Lidové noviny, which, especially in 

the 1990s and to a lesser extent later, builds on a strong First Republic tradition which is 

often associated with anti-Catholicism. 

In the case of Mladá fronta Dnes, the situation is different. Due to their wide, mainstream 

genre, they prefer the factors of news values over the papal frames, and therefore they inform 

mainly, from their point of view, important and readable interesting aspects of visits. An 

analogy to a world-class music or band mega-concert can be used. In the case of papal visits, 

the information is similar – the form of the visit largely prevails over the content. 
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