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 Úvod 
 

Žijeme v době, kdy mají rozhodující a stále rostoucí význam média (zejména ta masová). 

Masová média v dnešní době zprostředkovávají velkou část naší zkušenosti s okolním světem 

a do značné míry určují naše názory. Masmédia ale společnost nejen formují, ale také ji 

odrážejí, vypovídají o tom, co považuje společnost za důležité, normální a čemu naopak 

nepřikládá velký význam, jsou tedy odrazem i zdrojem společenských norem a sociální 

soudržnosti. 

 Sametová revoluce v roce 1989 je jedním z nejvýznamnějších přelomů v českých (a 

československých) dějinách, který výrazně změnil životy dnes žijících lidí a poměry v české 

společnosti. Můžeme tedy říci, že má asmetová revoluce pro porevoluční (současnou) českou 

společnost značný význam.  

 V této práci se pokouším na základě analýzy obsahu vybraných médií zjistit, zda se 

význam sametové revoluce pro českou společnost za posledních devatenáct let nějak 

proměnil, či zda zůstal stejný. 

 Nekladu si vzhledem k rozsahu práce a metodě výzkumu za cíl detailně popsat, jak 

velký význam česká společnost skrze média v porevolučních letech klade, nýbrž pouze 

porovnat, zda se objevuje nějaká odlišnost mezi obdobím po revoluci a posledními lety. 

 V teoretické části práce nejprve stručně přibližuji, co vlastně je to revoluce v roce 

1989, v následující části se věnuji obecně médiím a jejich vztahu ke společnosti, na tu 

navazuje část, kde odhaluji a charakterizuji zkoumaný vzorek médií. V další části určuji 

metodu výzkumu. A na jejím základě v dalším oddíle popisuji postup analýzy. Na závěr 

uvádím výsledky výzkumu a shrnutí zjištěných poznatků. 

 Revoluce v roce 1989 
Ze všeho nejdříve bych rád stručně příbližil příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce. 

 V osmdesátých letech minulého století po čtyřiceti rocích komunistické totalitní 

nadvlády, když se začal postupně rozpadat východní komunistický blok byla naše 

republika téměř poslední kde ke změně nedošlo. Bylo tak zdánlivě jen otázkou 

času, kdy ke svržení komunismu u nás také dojde. Ukázalo se však, že naše 

společnost příliš příznivě nakloněna nějaké revoluci není, bylo to částečně 

způsobené relativně dobrou ekonomickou situací, která se však neúprosně 

zhoršovala, a tak když revolta, tak zatím spíš jen v soukromí. Ani opozice, což byli 



v té době vlastně pouze disidenti, jak se později ukázalo nebyla na převzetí moci 

připravena. K vymanění se z této letargie došlo překvapivě až po událostech, které 

doprovázeli tradiční studentskou manifestaci, která se konala k příležitosti  výročí 

17. listopadu 1939, kdy bylo po smrti Jana Opletala nacisty zatčeno a popraveno 

devět představitelů studentů a dalších 1200 jich bylo deportováno do 

koncentračního tábora. Poté co byla tato povolená manifestace oficiálně ukončena, 

se značná část demonstrantů vydala na pochod do centra Prahy, kde byla brutálně 

zastavena policií. Objevily se i zprávy o možném úmrtí jednoho studenta, které 

odvysílala i stanice Rádio Svobodná Evropa. Jak se však později ukázalo tato 

událost, která však byla zřejmě jen nějaká „hra“ StB a v podstatě zůstala 

nevysvětlena, rozhýbala „revoluci“. Od samého začátku tak již panují značné 

nejasnosti. Studenti,  na protest proti zásahu policejních složek začali stávkovat a 

téměř okamžitě se k nim přidali i herci. Bylo založeno Občanské Fórum, které 

hodlalo bránit zájmy lidí, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem. Po 

usilovných jednáních mezi OF a zástupci KSČ,  každodenních demonstrací na 

 podporu OF a po  generální stávce byla ústavně  zrušena vedoucí úloha strany 

(KSČ). O nějaký den  později pak byla jmenována nová ne zcela komunistická vláda 

a prezident G. Husák podal po jmenování této vlády  10. prosince 1989 demisi. Dne 

29.prosince byl Václav Havel zvolen prezidentem Československé socialistické 

republiky. V březnu poté zanikla Československá socialistická republika a vznikl stát 

Česká a Slovenská Federativní Republika. V červnu 1990 proběhly první svobodné 

volby od roku 1946. Tyto události dostali název „Sametová revoluce“ a odstartovali 

novou etapu naší společnosti.Panuje však stále mnoho dohadů o průběhu těchto 

dní. Bývá zpochybňováno zda tento proces byla opravdu revoluce, nebo jen došlo 

k určité dohodě o převzetí moci mezi opozicí(OF) a vládnoucí stranou(KSČ), nabízí 

se také varianta něco za něco. Je například s podivem, že i když byla komunistická 

strana označena za zločineckou organizaci nebyla u nás zakázána.Jediným 

omezením pro komunisty tak byl a je vlastně jen Lustrační zákon. Nepopiratelnou 

pravdou je také to že spousta komunistů, tím samozřejmě nemyslím ty řadové, 

dokázala využít své postavení a obchodní styky v nastalé transformaci z řízeného na 

tržní hospodářství.   Faktem ale je že skončila čtyřicetiletá totalitní vláda  KSČ 

v našem státě. Přesto se naše společnost stále potýká s některými z totality 

přetrvávajícími problémy např. korupcí která se však dnes často skrývá pod názvy 



jako lobování, provize a pod.. Komunistická výchova a morálka je však stále i po 

téměř dvaceti letech v lidech zakořeněna. Je ale zároveň pravda že někteří mladí 

lidé určité pojmy z doby totality vůbec neznají a je proto dobře že média se k 

„Sametové revoluci“ i tomu co ji předcházelo a po ní následovalo neustále vracejí. 

 Média a masová komunikace 
Základním teoretickým východiskem této práce je, že média odrážejí a zároveň formují 

společnost, a podporují její kontinuitu, hodnoty a kulturní integritu. V této kapitole bych chtěl 

blíže popsat, co vlastně média jsou a jaký může být jejich vztah ke společnosti.  Chtěl bych 

upozornit, že nemám ambice zde předložit nějaký komplexní, podrobný výklad médií (což 

díky různorodosti a vrstevnatosti a protikladnosti velkého počtu mediálních teorií není ani 

možné), ale pouze v útržcích  přiblížit teoretické poznatky, ze kterých vychází tato práce. 

 Poznatky, které zde uvádím, čerpám (pokud není uvedeno jinak) z knihy významného 

teoretika médií Denise McQuaila Úvod do teorie masové komunikace. 

 Jan Jirák v předmluvě této publikace definuje teorii masové komunikace jako obor, 

který se soustředí na studium procesů veřejného a zvláště masového komunikování, institucí, 

jež tyto procesy zaštiťují (médií), obsahů, které jsou těmito institucemi produkovány a šířeny, 

a skupin příjemců, které se kolem těchto obsahů ustavují, a jejich chování. Média a masová 

komunikace mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam,neboť jsou 

rozhodujícím konstituujícím a stabilizačním elementem společnosti. To vše jen zdůrazňuje 

význam studia role a účinku mediovaných obsahů, stejně jako studia moci mediálních 

organizací. Teorie masové komunikace dnes představuje jeden z oborů, který hledá odpovědi 

na základní otázky týkající se podstaty fungování současných společností. Ačkoliv dnes 

dochází k oslabení masového charakteru industriální společnosti a oslabuje se tak i masová 

komunikace, nabývá paradoxně na významu ve všech svých podobách. 

 

Význam masových médií 

Podle McQuaila mají masová média v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající 

význam, neboť: 

• jsou zdrojem moci – potenciálním prostředkem vlivu, ovládání a prosazování inovací 

ve společnosti, pramenem informací  životně důležitých pro fungování většiny 

společenských institucí a základním nástrojem jejich přenosu. 



• jsou prostředím , kde se na národní i mezinárodní úrovni odehrává celá řada událostí 

z oblasti veřejného života. 

• jsou významným zdrojem výkladů sociální reality a představ o ní; proto jsou média 

také místem, kde jsou konstruovány,  ukládány a nejviditelněji vyjadřovány změny v 

kultuře a hodnotách společností a skupin. 

• jsou primárním klíčem ke slávě a k postavení známé osobnosti, stejně jako k 

účinnému vystupování na veřejnosti. 

• jsou zdrojem uspořádaných a veřejně sdílených významových soustav, které 

empiricky i hodnotově vymezují, co je  normální; odchylky jsou pak signalizovány a 

poměřovány tím, co je považováno za veřejně akceptovanou podobu normality. 

 

Rozdílné typy teorií 

V oblasti masové komunikace můžeme rozlišit čtyři základní typy teorií:  

1) sociálněvědní – obecná tvrzení o povaze, fungování a účincích masové komunikace 

založená na systematickém a objektivním studiu médií a dalších relevantních zdrojů. 

2) normativní – zkoumají a předepisují, jak se média mají chovat, mají-li být zviditelněny či 

zvýrazněny některé společenské hodnoty. Vyrůstají obvykle z obecnější sociální teorie či 

ideologie dané společnosti. Jsou významné, protože hrají roli při utváření a legitimizaci 

mediálních institucí a mají zásadní vliv na očekávání, jež s médii spojují ostatní sociální 

činitelé, a někdy i dokonce sami příjemci. Notný díl výzkumu masových médií je výsledkem 

snahy aplikovat na média jisté normy společenského a kulturního chování. Normativní teorie 

lze obvykle najít v zákonech, nařízeních, mediální politice, etických kodexech a veřejných 

debatách. 

3) provozní – praktické představy, které vyznávají a jimiž se řídí mediální praktici při své 

práci v médiích. 

4) každodenní – odkazuje ke znalostem, které všichni máme ze své dlouhé zkušenosti 

s médii, a které nám umožňují pochopit, co se děje, jak médium zapadá do našeho 

každodenního života, jak bychom měli jeho obsah číst podle záměrů podavatele a jak jej 

skutečně číst chceme. Z takové teorie vychází naše schopnost činit logická rozhodnutí, utvářet 

si vkus a činit soudy. Tato naše schopnost působí zpětně na podobu skutečné nabídky médií a 



určuje směr i meze vlivu médií (např. tím, že nám umožňuje „číst mezi řádky“, prohlédnout 

přesvědčovací postupy reklamy apod.) 

Pro potřeby této práce jsou z výše uvedených relevantní zejména sociálněvědní a normativní 

teorie. 

Komunikační teorie a výzkum si obecně klade tyto otázky: 

 

• Kdo s kým komunikuje? (Zdroje a příjemci)  

• Proč komunikujeme? (Funkce a účely)  

• Jak komunikace probíhá? (Kanály, jazyky, kódy)  

• O čem je? (Obsah, odkazy, druhy informací)  

• Jaké jsou důsledky komunikace? (Záměrné i nezáměrné) 

 

Vztah mezi masovými médii a společností 

Pohled na vztah mezi masovými médii a společností lze rozdělit na čtyři hlavní hlediska: 

materialistické -  masová média jako aspekt společenský (základní či strukturní). Kultura je 

závislá na ekonomické a mocenské struktuře společnosti, díky čemuž ten, kdo vlastní nebo 

ovládá média, může rozhodovat o jejich činnosti nebo ji omezovat. 

idealistické – masmédia ve světle svých obsahů (tedy spíše jako „kultura“). Média jsou 

nadána silným vlivem a prvotní příčinou společenské změny jsou myšlenky a hodnoty 

přenášené médii bez ohledu na to, kdo média vlastní či ovládá. 

vzájemná závislost – předpokládá, že masmédia a společnost jsou průběžně ve vzájemné 

interakci a navzájem na sebe působí (stejně jako společnost a kultura). Média (jako kulturní 

odvětví) reagují na poptávku společnosti po informacích a zábavě a současně podněcují 

inovaci a přispívají ke změnám společensko-kulturního klimatu, které vzápětí nastolují nové 

nároky na komunikaci. 

autonomie – je velmi pravděpodobné, že společnost a masmédia se do jisté míry mohou  

měnit a vyvíjet nezávisle na sobě. Tento přístup naznačuje, že mediální kultura je povrchni a 

nemusí se nijak významně dotýkat místní kultury, díky čemuž se „kulturní imperialismus“ 

pravděpodobně neprosadí jen tak shodou okolností nebo proti vůli kultury, kterou 

„kolonizuje“. 



 Nejrůznější vlivy jsou dnes však natolik propojené, že masovou komunikaci si nelze 

představit bez moderní společnosti a naopak. Jedno je nezbytnou podmínkou pro existenci 

druhého a média je proto třeba chápat jako fenomén odrážející i formující společnost a 

společenské změny. 

 Informace, obrazy a ideje zpřístupňované médii mohou být pro většinu lidí hlavním 

zdrojem uvědomování si sdílené historie a současného společenské postavení. Média jsou 

navíc zásobárnou vzpomínek a mapou, z níž vyčteme, kde se právě nacházíme a kdo zrovna 

jsme. Média tedy zprostředkovávají (mediují) společenskou realitu; slouží rovněž jako 

rozhodující zdroj standardů, modelů a norem.  

Média lze chápat jako (co se týče způsobů zprostředkování reality): 

okno, jímž lze vidět události a zkušenosti a které nám rozšiřuje rozhled a umožňuje na vlastní 

oči vidět, co se děje; 

zrcadlo událostí ve společnosti a ve světě, což vnuká představu věrného obrazu (ale 

zrcadlového a často poněkud zkresleného); 

filtr („gatekeepera“), který záměrně či bezděčně třídí vybrané části získané zkušeností a 

upozorňuje na ně, zároveň potlačuje jiné náhledy a názory; 

ukazatele, průvodce či vykladače, který ukazuje, kudy se má jít, a dodává smysl matoucím a 

útržkovitým sdělením; 

fórum či platformu sloužící k předložení informací a idejí veřejnosti, často s možností reakce 

a zpětné vazby; 

plátno nebo bariéru, neboť média nás mohou nabídnutým falešným obrazem světa odříznout 

od skutečnosti. 

 

Můžeme říci, že naše zkušenost je zprostředkována vždy skrze určitou společenskou instituci. 

Masová komunikace tedy  není ničím jiným než novým zprotředkovatelem, který se rozšířil a 

soutěží s jinými společenskými institucemi (rodina, škola apod.), nebo je nahradil. 

Média mohou mít na společnost nejen pozitivní (integrující, sjednocující) účinek, ale také 

negativní (odstředivý, izolující, odcizující) účinnek. 

Média jsou rovněž svým původem, postupy a zvyklostmi národními institucemi. Odrážejí a 

vyjadřují „národní zájmy“, někdy jim i aktivně slouží. 



 

Funkcionalistická teorie médií 

Funkcionalismus se snaží vysvětlit společenskou praxi a společenské instituce 

prostřednictvím „potřeb“, které má společnost i jednotlivec (Merton, 1957). Pokud jde o 

mediální instituce, souvisejí předpokládané „potřeby“ nejvíce s kontinuitou, řádem, 

integrací, motivací, vedením, socializací, přizpůsobením apod. Společnost je chápána jako 

vyvíjející se systém provázaných celků či subsystémů, mezi něž patří i masová média. Každý 

ze subsystémů přitom přispívá svým dílem ke kontinuitě a řádu. Strukturně-funkcionalistický 

přístup proto nepředpokládá, že média sledují nějaký zvláštní myšlenkový směr, ale popisuje 

média jako samořídící a samoregulační systém. Tato definice má sklon vnímat média jako 

prostředky udržující společnost ve stávajícím stavu, nikoli jako zdroje zásadních změn; 

obsahuje konzervativní pohled na svět.  

 Z pohledu funkcionalistické teorie jsou masová média pro společnost nezbytná kvůli 

integraci, kooperaci, pořádku, kontrole a stabilitě, mobilizaci, vyrovnávání napětí a 

zajišťování kontinuity kultury a hodnot. Média s rozsáhlým publikem mají sklon být ve 

vztahu k převládajícím hodnotám spíše konformmní a podporující než kritická.  

 Z normativního hlediska je podstatné zejména to, že jsou média odpovědná 

ke společnosti, a měla by proto sloužit především veřejnému zájmu, podporovat 

kooperaci, většinový pohled na svět a mocenské poměry, hodnoty společnosti, 

ochraňovat kulturní autonomii a integritu, a tedy i latentně zajišťovat kontinuitu a 

integraci společenského řádu. 

 Výzkumná metoda 
Tato část je věnována výkladu výzkumné metody této práce, kterou je kvantitativní obsahová 

analýza. Poznatky jsem čerpal z knihy Analýza obsahu mediálních sdělení autorů 

Schulze, Reifové a kolektivu. 

 Základními dvěma metodickými přístupy při výzkumu obsahu mediálních sdělení jsou 

hermeneutická textová a obrazová analýza a na druhé straně kvantitativní obsahová analýza. 

Podstatným rozdílem mezi oběma způsoby je stupeň strukturovanosti, popř. otevřenosti 

postupu. 

 Hermeneutická analýza vychází z literárně vědní textové interpretace. Pomocí 

subtilních interpretačníchpostupů se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší struktury. 



Odkrývají se autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační struktury. Pro tuto 

metodu je charakteristická vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých 

mediálních obsahů. Tímto postupem je možné analyzovat pouze několik málo textů, zato z 

mnoha různých aspektů. Pro zpracování většího množství textů je však tato metoda nevhodná. 

Navíc je tento způsob rozboru silně subjektivní. Výsledek výzkumu je spjatý s osobou, která 

výzkum provádí. Různí odborníci se tak mohou dobrat velmi rozdílných výsledků. 

 Kvantitativní obsahová analýza je na rozdíl od hermeneutické analýzy vysoce 

strukturovaným a selektivním procesem. Tento postup vychází ze sociálněvědních metod 

měření a kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 

vybraných znaků. Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s 

tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Při rozboru podléhá každý krok explicitně 

formulovaným pravidlům. Mezi další přednosti této metody patří možnost zpracovat velké 

množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit statistickým 

analýzám. Výsledky se pak anvíc dají precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, 

tabulkách a grafech. 

 Mezi těmito dvěma ideálními typy leží široká škála smíšených forem. Použít lze i 

smíšený přístup obou těchto metod. Hermeneutická analýza je často předstupněm 

kvantitativní analýzy. 

Obsahová analýza 

Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis mediovaných obsahů. Na začátku 

obsahové analýzy je zapotřebí zpracovat relevantní odborou literaturu. Než přistoupíme k 

vypracovávání metod obsahové analýzy, musíme si nejprve ujasnit, zda je tato metoda 

nejvhodnějším způsobem, jak odpovědět na zadanou otázku. Předpokladem pro využití 

kvantitativní obashové analýzy jsou otázky, které mají alespoň nepřímou vazbu na mediální 

obsahy.  

1) Výběrový soubor 

Operacionalizace začíná většinou vymezením výběrového souboru šetření, kterým se rozumí 

výběr jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu. Nejprve musíme rozhodnout, jaká média 

budeme rozebírat. Za druhé si musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v těchto médiích 

analyzovat. Za třetí musíme stanovit, za jaké časové období budeme mediální obsahy 

sledovat. A konečně si musíme také specifikovat mediované obsahové jednotky. 



Vzhledem k tomu, že naše zdroje jsou většinou časově i finančně omezené, je velmi potřebná 

úvaha o vymezení co nejmenšího vzorku médií, který však přesto umožňuje dospět k 

přiměřenému výsledku. Je zapotřeba najít kompromis mezi požadavky na přiměřený a 

spolehlivý výzkum na jedné straně a omezenými prostředky na straně druhé. 

2) Předvýběr materiálů 

Jestliže jsme si již stanovili vzorek médií, pak si jako další krok musíme určit, jaké části médií 

budeme analyzovat. Analyzovat celý redakční obsah má smysl jen tehdy, jestliže chceme 

získat přehled o celé tematické šíři určitého média. Většinou však máme zájem jen o zcela 

určité obsahy, jako např. o příspěvky, vztahující se k určitým tématům. Pak musíme stanovit 

kritéria, podle nichž lze rozhodnout, které součásti mediovaného obsahu jsou pro dané šetření 

relevantní. Pokud jsme si již určili mediované obsahy, musíme se v další fázi seznámit se 

samotnými médii, příliš rozsáhlý materiál zúžit a vybrat si z něj pouze vzorek 

3) Techniky zkoumání 

Kódování 

Kódováním označujeme praktický úkon, při němž mediované obsahy, které chceme 

analyzovat, identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot – kódů. Nejprve 

musíme mediované obsahy na jednotlivé kódovací jednotky a ty pak popisujeme pomocí 

pevně stanovených kategorií. Kategorie popisují vlastnosti mediovaného obsahu, kteeé 

jsourelevantní pro naše téma. Je nutné vypracovat velmi podrobné pracovní postupy, pomocí 

nichž lze relevantní materiál identifikovat a roztřídit do kódovacích jednotek. Celkově lze říci, 

že jsou vhodnější jednoduchá formální členění neý komplikované sémantické jednotky. Čím 

menší jednotku si stanovíme, o to precizněji můžeme pojmout strukturu zpravodajství, o to 

komplikovanější a nákladnější však bude proces analýzy. 

Proměnné v obsahové analýze 

Jestliže jsme si už materiál rozdělili do jednotek, musíme si stanovit, jaké znaky na něm 

budeme podchycovat. Jednotlivé prvky předmětu výzkumu si musíme převést na měřitelné 

velikosti a znaky ta definovat tak, aby je bylo možné při analýze jednoznačně zjistit. Znaky 

mohou mít formu ryzího pojmenování (nominální škála), mohou ukazovat pořadí mezi 

určitými jevy (ordinální škála), nebo mohou být pravými hodnotami, jako je např. délka 

příspěvků (metrická škála). Proměnné (kategorie) můžeme rozdělit na identifikační (umožňují 

zpětné vyhledání analyzovaných příspěvků v médiích) a analytická proměnná. 



4) Získávání dat a vyhodnocení 

Máme-li data zanesená do počítače, je třeba je verifikovat a vyčistit. Kromě vyhledání 

chybných hodnot by se měla data vždy ještě překontrolovat. Po prověření dat následuje 

vyhodnocování. 

 Postup analýzy 
Cílem této práce bylo zjistit na vzorku deníků Lidové noviny a (Rudé) Právo, zda, případně 

jakým způsobem se během devatenácti let od sametové revoluce změnila míra, jíž se věnují 

tématu revoluce v roce 1989. 

 Lidové noviny jsem si vybral proto, že je to (dle obecného povědomí) spíše pravicový 

deník, jehož historie je navíc výrazně spjata s revolucí v roce 1989. (Rudé) Právo jsem si 

vybral coby jakýsi protipól k Lidovým novinám, neboť je to deník, který si po celou dobu své 

existence uchovává výrazně levicové názory a jehož historie je (opět v kontrastu k Lidovým 

novinám) výrazně spjata s komunistickým režimem. Níže uvádím profily obou deníků: 

Lidové noviny jsou deník jehož první číslo vyšlo 16.prosince 1893 v Brně 

a v němž publikovala řada slavných českých spisovatelů. Do okruhu jejich 

přispěvatelů a redaktorů patřili Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass, 

Karel Poláček, Rudolf Těsnohlídek, Jiří Mahen, Jan Drda, Václav Řezáč, 

ale i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Noviny vznikly 

spojením olomouckého časopisu Pozor a brněnských Moravských listů, 

jejichž zakladatel Adolf Stránský sloučení inicioval. První redakce LN s 

šéfredaktorem Emilem Čermákem dosáhla nákladu asi 6000 výtisků. V 

roce 1898 se Stránský stal výhradním majitelem deníku. Z původních 

odpoledních novin se postupně stal raník a od roku 1909 pak hlavní 

list. Do 2. světové války tento deník požíval vysoké vážnosti. Za okupace 

byla do redakce dosazena říšská správa. Po komunistickém převratu (v 

roce 1948) bylo vydávání tohoto deníku v roce 1952 zcela zastaveno. V 

roce 1987 vydávání Lidových novin obnovila skupina disidentů, kteří se 

rozhodli vytvářet nezávislé noviny. S počátky novodobého vydávání 

Lidových novin jsou spojeni lidé jako Jiří Ruml, Jiří Dienstbier a Ladislav 

Hejdánek. Jejich cílem bylo noviny oficiálně zaregistrovat a vydávat jako 

měsíčník. Na podzim 1987 vyšla dvě nultá čísla, první číslo vyšlo v lednu 

1988. Protože se noviny nedařilo až do listopadu 1989 oficiálně 



zaregistrovat,  museli je tvůrci šířit ilegálně jako samizdat. Od 2.dubna 

1990 začaly Lidové noviny vycházet  legálně jako deník. O několik let 

později se sloučily se zanikající Lidovou demokracií (deník ČSL). Deník 

nyní patří do koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei- und 

Verlagsgesellschaft, GmbH,.1 

 

Deník Rudé právo byl založen roku 1920  po rozkolu mezi českými sociálními 

demokraty a komunisty. První číslo Rudého práva vyšlo 21.září 1920 .( za 

komunistického Československa byl tento den slaven jako „Den tisku, rozhlasu a 

televize“).Při sloučení sociální demokracie s KSČ v roce 1948 bylo zastaveno 

vydávání sociálně demokratického deníku Právo lidu a Rudé právo pak uvádělo 

vedle čísla ročníku Rudého práva i číslo ročníku Práva lidu, čímž se jaksi 

považovalo za nástupce obou periodik. V období 1948-1989 bylo Rudé právo 

naším největším deníkem a hrálo klíčovou roli v ideologické 

propagandě.Posledním komunistickým šéfredaktorem Rudého práva byl Zdeněk 

Hoření, jeho zástupcem pak současný šéfredaktor a  většinový majitel Zdeněk 

Porybný.Porybný Hořeního ve funkci vystřídal hned po sametové revoluci na 

podzim 1989 a převzal i vydavatelství Rudé právo. V září 1990 pak založil 

akciovou společnost Borgis a část akcií nabídl členům tehdejší redakce Rudého 

práva. Díky své trojjediné roli ředitele vydavatelství Florenc, šéfredaktora Rudého 

práva a předsedy představenstva a. s. Borgis . Od 1. ledna 1991 začal vydávat 

Rudé právo sám jako soukromý vydavatel. Podtitul „Deník KSČ“ byl pouze 

nahrazen obecnějším „levicový list“. Vydavatelství Florenc na Porybného, za 

operaci kterou se mu podařilo získat Rudé právo, podalo trestní oznámení na 

jehož základě bylo proti němu zahájeno v roce 1992 trestní stíhání, které však 

bylo  o devět měsíců později zastaveno.Dne 18. září 1995 pak vydavatel 

uskutečnil závěrečný krok, který se již delší dobu očekával, a přejmenoval deník 

na Právo. Právo se profiluje jako levicově orientovaný deník a je považováno za 

noviny blízké sociální demokracii. Současným šéfredaktorem je stále Zdeněk 

Porybný (který je tak nejdéle „sloužícím“ šéfredaktorem ze všech 

                                                 
1 infrormace jsou čerpány z publikace: Pernes, Jiří. Svět Lidových novin 1893 – 1993: stoletá 

kapitola z dějinčeské žurnalistiky, kultury a politiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
1993. 



polistopadových tištěných masmédií vůbec). Právo vychází ve vydavatelství 

Borgis a je považováno za jediný deník, který má české vlastníky.2 

 

Deníky jsem zkoumal v časovém úseku prvních pěti let po revoluci (tj. v letech 1990 -

 1994) a posledních pěti let (tj. v letech 2004 - 2008). Zkoumány byly všechny roky v 

každém období a v každém roce vždy pouze vydání před 17.11., vydání po 17.11. a také 

vydání ze 17. listopadu, které se však v roce 1991 (díky tomu, že je 17.11. neděle) a ve 

všech letech období 2004 – 2008 (díky tomu, že je 17. listopad státním svátkem) 

nevyskytuje. 

Vzorek byl zvolen tak, aby pokrýval začátek devadesátých let a pokrýval roky nejblíže 

současnosti. Tři vydání okolo 17.11 jsem pro výzkum zvolil proto, že v tyto dny se dá 

očekávat, že noviny budou přinášet nejvyšší počet příspěvků s touto tematikou. 

V každém zkoumaném vydání jsem vybral všechny příspěvky, které se nějakým 

způsobem (ať už explicitně či implicitně) zmiňují o revoluci v roce 1989 (tj. o 

událostech počínaje 17.11.1989 a konče prvními svobodnými volbami v červnu 1990) a 

ty jsem analyzoval. Výsledný soubor čítá celkem 263 příspěvků. 

U každého příspěvku jsem sledoval následující proměnné: 

Deník 

− příslušnost příspěvku k deníku (LN nebo P). 

Období 

− příslušnost příspěvku do období 90-94 (1), nebo 04-08 (2). 

Rok 

− v jakém roce se příspěvek nachází. 

Den 

− datum vydání, ve ktrém se příspěvek nachází. 

�ázev příspěvku 

Autor 

Druh autorství 
                                                 
2 Informace o deníku Právo pocházejí z internetové encyklopedie Wikipedia 



− zda se jedná o podepsaný příspěvek, vlastní příspěvek, agenturní příspěvek, příspěvek 

podepsaný značkou. 

Rubrika 

− do jaké rubriky příspěvek spadá. 

Forma příspěvku 

− žánr příspěvku (vymezení žánru a jeho jednotlivých druhů viz kap. 5.1). 

Zpravodajství/publicistika 

− publicistické či zpravodajské zaměření příspěvku, souvisí s kategorií forma příspěvku 

(bližší popis viz kap. 5.1). 

Rozloha příspěvku v mm 

− absolutní rozloha příspěvku v mm2. 

Relativní rozloha příspěvku 

− relativní rozloha příspěvku vůči celkové rozloze všech zkoumaných vydání v daném 

roce. 

Analytickými kategoriemi výzkumu jsou počet příspěvků, (relativní) rozloha příspěvků, druh 

autorství a forma příspěvku. Na základě těchto kategorií se pokouším porovnat, jak se 

jednotlivé deníky věnují tématu sametové revoluce v prvních pěti letech po revoluci a naopak 

v posledních pěti letech nejblíže současnosti.  

 Žánr 

Žánr (převzato z francouzštiny kde slovo genre znamená rod, druh) je výraz platný pro 

všechny práce stejného typu které mají společné prvky hlavně tematické a kompoziční a 

slouží k určení novinářského tvaru, který žurnalista zvolil tak aby co nejvíce odpovídal 

danému tématu a shromážděným faktům. Protože, v dnešní době se žánry  jaksi 

prolínají a překrývají a nejsou ani tak produktem teorie a vědy, jako spíše praktického 

používání v médiích tak se od jednoznačného žánrového rozdělení upustilo. Žánr však 

zůstává stále jednou z kategorií, na základě kterých lze příspěvky rozdělit. Žánr je 

užitečný při orientaci v nepřeberném počtu mediálních výstupů a jako pomoc při 

popisování a kategorizaci obsahu a  myslím že toto  srovnání je zajímavé a ukazuje 

jakou formou porovnávané deníky informovaly o sledované události. Pro lepší orientaci 

nám poslouží definice jednotlivých použitých žánrů,  které jsou čerpány z publikací 



Zpravodajství v médiích od kolektivu autorů a Encyklopedie praktické žurnalistiky od 

B. Osvaldové, J.Halady a kolektivu a jsou v textu psány kurzívou.  

 Během vývoje novin (a později i dalších médií) postupně vzniklo základní rozdělení žánrů na 

zpravodajské a publicistické. Hlavní znaky těchto dvou forem jsou tyto:   

  

 Zpravodajství je nejstarší forma žurnalistiky, vzniklo z potřeby informovat o aktuálních 

změnách jak v politice tak v ekonomice a z touhy být s novinkami včas seznámen.  Má za 

úkol hlavně informovat a definovat, proto se snaží aktuální události bez zpoždění 

zaznamenat,  popsat a interpretovat. Zpravodajství má být pokud možno přesné, vyvážené, 

nepředpojaté a poctivé při výběru, zpracování a prezentaci, nestranné, aktuální, včasné, 

jasné, srozumitelné a mělo by odrážet myšlenkovou pluralitu společnosti. 

  

Publicistika je hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, úsudků  a vlastních 

stanovisek ke známým faktům, obsahuje nejen soudy a názory, a jejím cílem není jen 

informování ale i poznávání a zobecnění jak k těmto názorům dospěla. Předmětem 

publicistické činnosti může být stejně událost jako „pouhá“ myšlenka tedy věc která se udála , 

ale také podnět duchovní povahy. 

  Lidově řečeno zpravodajství je informování o faktech a publicistika vyjadřuje názory na tyto 

fakta.  Právě separace na zpravodajství a publicistiku jak v oblasti obsahové tak , tak 

formální   je jedním z předpokladů lepšího pochopení toho co je náplní žurnalistiky a jak mají 

být náplň a sama žurnalistika vnímána.  

  

  

Mezi zpravodajské žánry patří: 

Denička – jedná se o stručnou informaci bez titulku, která vypovídá o aktuální události, 

respektive odpovídá minimálním počtem slov na základní otázky: kdo, co, kde a kdy. Denička 

je pak řazeny do rubrik, kde první tři či čtyři slova bývají vyznačena jiným typem písma, např. 

tučně, a váže se k události maximálně předcházejícího dne. 

  



Fotografická aktualita – nejdůležitější žánr žurnalistické fotografie, obrazová zpráva o 

událostech a lidech do událostí zapojených, která přináší informaci o něčem novém, co se 

právě událo. 7edílnou součástí fotografické aktuality je popisek, upřesňující fakta, která nelze 

fotografickým obrazem vyjádřit.Takto jsou označeny zpravodajské příspěvky, které mají 

formu fotografie a popisku, který nahrazuje zprávu a případně i opakuje, co ukazuje 

fotografie. 

  

Zpráva - zpráva je  definována jako žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo 

nebo nestalo, stane nebo nestane, nebo o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky 

při tom pouze zaznamenává a sumarizuje a konstatuje. Zpráva odpovídá na základní otázky: 

kdo, co, kde, kdy, a u delších zpráv také jak a proč. Přestože se, žánr zpráva dá rozdělit na 

více druhů, pro potřeby této práce jsem ponechal pouze rozdělení na výše uvedenou 

fotografickou aktualitu, fotoreportáž, deničku, tedy drobnou zprávu bez titulku, a na 

„zprávu“, která označuje všechny ostatní (rozsáhlejší) zprávy s titulkem. 

  

 

Publicistické žánry: 

Beseda – žánrová forma rozhovoru více než dvou účastníků, připravená a řízená jedním 

z nich, vedoucím besedy, tj. redaktorem, moderátorem. V tomto případě se jedná de facto o 

přepis besedy 

  

Citace,citát – doslovné uvedení nějakého výroku, výňatek z textu, zlomek jiného jazykového 

projevu. V práci jsou takto označeny především výroky různých osobností a úryvky z knih. 

  

Článek – 1. v širším laickém pojetí jakýkoli materiál v novinách kromě zprávy; 2. v odborném 

pojetí samostatný žánr, obsahující jasné, věcné, srozumitelné a logické vysvětlení události 

nebo myšlenky, faktů i jevů. Článek hledá souvislosti, příčiny, následky, analyzuje a třídí 

fakta, doplňuje je argumenty a přináší zobecnění; obsah tvoří základní myšlenka, 

argumentace a závěry. Článek přináší subjektivní přístup autora v oblasti kompozice, jazyka, 

stylu, a proto je řazen k materiálům publicistickým nebo analytickým. Má různé podoby: 

komentář, úvodník, analýza. Je pro něj charakteristické, že používá grafy, citáty i tabulky. 



V práci jsou takto označeny příspěvky, které naplňují výše uvedené charakteristiky, ale na 

rozdíl od komentáře hlavním cílem není ukázat autorův názor, nýbrž srozumitelně popsat a 

vysvětlit nějakou událost, jev či myšlenku. 

  

Fejeton - fejeton byl klasickým představitelem subjektivní publicistiky s dominantním 

názorem tvůrce na jeden fakt, umocněný lehkou stylistickou formou. Správný fejeton graduje 

od pointy, využívá ironie i sarkasmu; problém se snaží vidět nově, z nečekaného úhlu pohledu. 

Graficky bývá fejeton často odlišován kurzívním typem písma. 

  

Fotoreportáž – fotografická výpověď o aktuálním společenském jevu nebo významné 

události, prezentovaná jako osobní svědectví fotoreportéra. Tvoří ji série fotografií, které 

zachycují událost nebo jev v širších souvislostech. Součástí reportáže je obvykle i text 

s upřesňujícími informacemi, které nelze vyjádřit obrazem. 

  

Komentář - druh článku, jenž vznikl z komentované zprávy a poznámky k událostem a 

vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává do souvislostí, odhaluje pozadí, 

příčiny i důsledky, připojuje subjektivní pohled. Pokud má být komentář zasvěcený, 

předpokládá specializaci v oboru a široké zdrojové zázemí. Stejně jako článek může užívat 

statistických údajů, jeho specifikum však je v nápadu, zpracování, použití neotřelých 

jazykových prostředků a možném pointování. Český komentář je od svého vzniku 

v devatenáctém století polemický a politický až satirický, což je dáno okolnostmi jeho vzniku a 

vývoje v rámci Rakouska-Uherska; je výrazně autorský, uplatňuje se jak v denním tisku, tak 

v časopisech, zařazován je do pravidelné rubriky nebo komentářových, názorových stran 

oddělených od stran zpravodajských. Jako komentář jsou označeny i příspěvky, které kriticky 

hodnotí či posuzují umělecké dílo, film, televizní pořad. 

  

Kreslený vtip – kreslený vtip pracuje s karikaturou, ale doplňuje ji o děj vrcholící pointou 

(vyhrocením myšlenky, vtipným nebo ironickým zaostřením závěru); tím se stává vlastně 

kreslenou anekdotou. 

  



Kronika – takto označený příspěvek líčí, pokud možno bez osobních komentářů, průběh 

minulé události. Jeho součástí mohou být i obrazové či textové dokumenty dokládající tento 

průběh. 

  

Medailon – portrét osobnosti, subjektivně laděný, charakterizuje vybranou osobnost, uvádí 

základní biografické údaje, zvýrazňuje specifické rysy umělecké i povahové. 

  

Polemika - vědecký, literární, žurnalistický nebo jiný spor, původně učená hádka vedená 

ústně nebo písemně, také bojovný článek, pojednání nebo brožura, jejíž pisatel hájí své 

stanovisko proti odpůrcům. Polemika vzniká zpravidla jako ohlas a prudká reakce na 

uveřejněný materiál nebo názor. Jedná se o články, v nichž autor ostře vystupuje proti 

určitému názoru nebo proti situaci ve společnosti apod.  

  

Portrét – v žurnalistice zevrubné publicistické hodnocení obecně známé osobnosti, které 

soustřeďuje všechna důležitá fakta a události portrétovaného. Při portrétu je v popředí snaha 

o objektivní hodnocení, analýzu tvůrčí činnosti a pohled na portrétovaného jako celek. Zde 

jsou takto označeny spíše kratší příspěvky, které předkládají výčet nejdůležitější fakt a 

událostí života určité osobnosti před listopadem 1989 a po něm. 

  

Poznámka/glosa - Poznámka – v žurnalistice krátký, nápaditě psaný útvar na aktuální téma, 

rozšiřující základní zpravodajskou informaci o novinářův názor vede k vtipnému, 

neočekávanému závěru nebo posunuje význam do jiné roviny. Poznámka může být zalomena 

samostatně nebo doplňovat komentářovou (názorovou) stranu. 

  

Glosa – žurnalistický druh se svérázným publicistickým akcentem, v němž se odráží jediná 

otázka či problém a jehož řešen je pouze naznačeno, nikoliv definitivně vyjasněno. Autor 

komentuje, často ironicky, vzniklou situaci. Dnešní glosa obsahuje konkrétní fakta i vztah 

autora k nim a patří k nejdrobnějším komentativním novinovým textům, proto bývá otiskována 

na tzv. názorových stranách novin i časopisů. Autory glos bývají často externí publicisté. 7a 

rozdíl od komentáře se však nezabývá daným jevem v celé jeho šíři a komplexnosti, ale věnuje 

se zpravidla jen jeho dílčím aspektům; od poznámky se odlišuje větší mírou kritičnosti a 



uplatněním beletristických prostředků. Autor glosy nezřídka používá ke zvýraznění 

kritizovaného jevu ironie, sarkasmu, metafory, vtipné pointy apod. 

  

Příběh – jedná se o články, které přibližují příběhy osobností během revoluce, často i 

s přesahem až do současnosti. 

  

Reportáž - publicistický žánr, svědecká výpověď konkrétního zážitku v písemné, slyšené či 

vizuální podobě. Spojuje v sobě aktuální informační a názorovou složku, vychází 

z bezprostředně nezvyklé situace, jíž byl autor většinou osobně přítomen. Reportér pozoruje a 

popisuje, hledá souvislosti příběhu, děj ztvárňuje prostřednictvím jednajících osob. 

V reportáži jde o nejsubjektivnější podobu publicistického vyjádření, v níž existují různé 

kompoziční postupy. I proto je reportáž využívána zejména při konfliktních výpovědích o 

skutečných událostech, kdy autor musí základní faktografii získat dotazováním, hledáním, či 

rešeršní činností. 

  

Rozhovor - žurnalistická metoda, jak získat informace, i samostatný, v médiích uplatňovaný 

druh; dialog otázek a odpovědí,v němž partneři na rozdíl od diskuse mají jasně stanovené 

role tazatele a odpovídajícího. 

  

Sloupek - publicistický žánr, který stojí na vtipném anekdotickém nápadu, podnětem je 

zážitek či pozorování, jež se snaží s vtipem a někdy ironií dovést ke zevšeobecnění. Sloupek na 

rozdíl od fejetonu se uzavírá s tématem do skutečné „klece“ jednoho sloupce, tj. rozsahem 

nemůže překročit více než stranu a půl textu, je aktuálnější, stručnější a konkrétnější. 

  

Jedinými žánry  které jsou uvedeny v našem případě v obou sledovaných kategoriích jsou:  

Anketa - žánrová forma rozhovoru, která se využívá v tisku, rozhlase a televizi 

k bezprostřednímu zjištění názorů více osob, zpravidla náhodně vybraných, na stejnou anketní 

otázku, někdy na více otázek. 7a rozdíl od besedy nemají dotazovaní možnost seznámit se 

s názory ostatních účastníků ankety a reagovat na ně. Anketa je  jednou zařazena i do 

zpravodajství a to v případě kdy působí jako aktuální zpráva. 



  

Dokument –  (z latinského documentum = naučení, příklad, doklad, důkaz, svědectví)  je 

písemný, zvukový nebo obrazový doklad, zápisek, list, chápáno i ve smyslu listina, noviny, 

časopisy, kniha nebo výstřižek, podávající důkazy o osobách, jevech, událostech nebo o době 

obecně a osvědčující jejich pravdivost. Uvedení dokumentu potvrzuje autentičnost informace; 

dokumenty by měly být ověřené. Jedná se o dokumentární fotografie, plné znění projevů 

různých osobností, plné znění dobových (vlastních i převzatých) zpráv, článků a jiných textů, 

přepisy z jednání. 

 

 Výsledky analýzy 

 Lidové noviny 

 Počet příspěvků 

Srovnáme-li počet příspěvků v Lidových novinách v období 1990 ― 1994 a v období 

2004 ― 2008, můžeme si všimnout, že v druhém období dochází k výraznému 

nárůstu absolutního počtu příspěvků (z 66 na 112, tj. o 46 příspěvků).  

Podíváme-li se na počet příspěvků z hlediska jednotlivých roků, uvidíme, že 

nejvyšší počty příspěvků se objevují v letech prvního, pátého a patnáctého výročí 

listopadové revoluce (tedy v letech 1990, 1994 a 2004). Vůbec nejvyšší počet 

příspěvků nalezneme v roce 2004, který obsahuje 65 příspěvků, což je 58 % celého 

druhého období a je to jen o jeden příspěvek méně, než kolik jich je v celém 

prvním období! Druhý nejvyšší počet příspěvků nalezneme v roce 1994 

(26 příspěvků) a následuje rok 1990 s 20 příspěvky. Nárůst počtu příspěvků 

v druhém období je patrný i v případě zbývajících „nekulatých“ výročí, u kterých 

však je počet příspěvků výrazně nižší než ve výše uvedených letech.  

 Rok 2004 je u Lidových novin tolik výjimečný zejména díky tomu, že vydání 

ze 16.11. tohoto roku obsahuje speciální přílohu o 16 stranách, která je celá 

věnována tématu revoluce v roce 1989. Podobná příloha se neobjevuje v žádném 

jiném vydání obou deníků. Tento fakt sám o sobě má obrovskou vypovídací 

hodnotu, pokud nás zajímá jak se tématu deníky věnují. Vzhledem k tomu, že 

předmětem výzkumu jsou obecně noviny, jejichž charakteristickým znakem je, že 

mají určitou pravidelnou strukturu (pevný počet stran, rozmístění rubrik, 



pravidelné přílohy apod.), a speciální příloha k výročí revoluce již samotným svým 

přízviskem „speciální“ vybočuje z této struktury, uvádím pro zajímavost u 

jednotlivých kategorií rovněž srovnání bez započítání této speciální přílohy; ukáže 

se totiž, že výsledky jsou pak často docela odlišné a neméně zajímavé. Údaje je 

však opravdu třeba brát pouze jako doplnění, neboť speciální příloha zkrátka 

součástí vydání je a proto do srovnání přísluší. Kdybychom ji vůbec nezapočítávali 

značně by se tím zkreslilo srovnání s jinými roky, neboť ty mohoou obsahovat na 

běžné straně příspěvky, které se ve vydání ze 16.11. na běžné straně neobjevují 

právě proto, že je pro toto téma určena celá příloha. 

 Vynecháme-li tedy speciální přílohu v Lidových novinách ze 16. 11. 2004 a 

porovnáme znovu počet příspěvků v prvním a v druhém období, uvidíme, že rozdíl 

již není zdaleka tak veliký, neboť Lidové noviny pak v druhém období obsahují 

pouze o 4 příspěvky více než v prvním období (70: 66), tj. v průměru o ani ne jeden 

příspěvek na rok více. U samotného roku 2004 pak klesá počet příspěvků z 65 na 23 

a víceméně se pak vyrovnává letům 1990 a 1994, které mají o 3 příspěvky méně, 

respektive více. 

 

 Rozloha příspěvků 

Výrazný nárůst počtu příspěvků v druhém období se odráží i v případě jejich 

celkové absolutní rozlohy (nárůst z 1 406 139 mm2 na 3 768 310 mm2). Podíl 

příspěvků na celkové rozloze všech zkoumaných vydání v daném období pak vzrostl 

z 5,3 % na 9,7 %. Nejvyššího podílu dosahují příspěvky v roce 2004 (27 % celkové 

rozlohy), následuje rok 1990 (12,6 %), shodně po 7,6 % mají roky 1994 a 2008, v 

ostatních letech už podíly nejsou tolik odlišné a nepřesahují 4 % hranici. 
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Graf  1: Počet příspěvků podle roku (LN) 



 Pokud vyřadíme ze srovnání speciální přílohu z roku 2004, zjistíme, že podíl 

příspěvků na rozloze celého období klesá v druhém období z 9,7 % na 6 %, což je 

jen o 0,7 % více než v prvním období. 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorství příspěvků 

V autorství příspěvků dochází v druhém období ve všech kategoriích k poměrně 

výrazným změnám. Klesá podíl příspěvků převzatých z tiskových agentur (z 24,2 % 

na 8 %) a podepsaných značkou (z 25,8 % na 9 %), zvyšuje se naopak podíl 

podepsaných příspěvků (ze 45,5 % na 67 %) a vlastních příspěvků (ze 4,6 % na 16 %). 

Zde je však třeba upozornit na důležitou skutečnost, že „Vlastní“ příspěvky jako 

takové se v Lidových novinách neobjevují, jsou tak označeny příspěvky, které 

nemají žádné označení nebo podpis, ale zcela evidentně je jejich autorem redakce 

Lidových novin. Jedná se především o dokumenty, citace, kroniky apod. 

 Pokud opět z pozorování vyřadíme speciální přílohu v roce 2004, zjistíme, že 

podíl jednotlivých druhů autorství na celkovém počtu příspěvků sleduje mezi 

jednotlivými obdobími víceméně podobný vývoj, jako když jsme přílohu 

započítávali. Jedinou, ale o to výraznější odchylku můžeme sledovat u vlastních 

příspěvků jejichž původní nárůst o 11,5 % (když jsme přílohu započítávali) se mění v 

pokles o 1,7 %. 
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Graf  2: Rozloha příspěvků podle roku (LN) 

Graf  3: Autorství příspěvků (LN) 



 

 Zpravodajství a publicistika 

Můžeme říci, že v Lidových novinách v obou obdobích převažuje publicistika nad 

zpravodajstvím. Mění se však výrazně poměr mezi nimi: Zatímco v letech 1990-1994 

převažuje publicistika nad zpravodajstvím jen o 6 %, v letech 2004-2008 tvoří 

publicistika již 86,6 % příspěvků. Můžeme tedy pozorovat prudký nárůst 

publicistických příspěvků a také, i když o něco méně prudký, pokles zpravodajství. 

 Stejně jako ve všech ostatních kategoriích, i zde výsledky velice silně 

ovlivňuje rok 2004, který obsah speciální přílohu věnovou pouze tématu revoluce v 

roce 1989, poku ji vynecháme při srovnávání,vidíme, že počet  zpravodajských 

příspěvků zůstal nezměněn, zatímco publicistiky ubylo o plných 40 příspěvků (což 

je dáno samozřejmě tím, že se příloha zabývá jen událostmi během revoluce, tedy 

neauktuálními jevy). I tak zůstává podíl publicistiky v druhém období výrazně vyšší 

než v prvním a také vyšší než podíl zpravodajství. 
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Graf  4: Zpravodajství vs. publicistika (LN) 



 Forma příspěvku 

V prvním období se příspěvky objevují v celkem 16 žánrových kategoriích. 

Dominantní pozici má zpráva, která tvoří 31,8 % příspěvků, následují žánry 

dokument a sloupek s 9 %,  dále fejeton a fotografická aktualita (podíl 7,6 %), 

anketa, kronika, polemika a glosa s 3 % a po jediném výskytu (1,52 %) mají žánry 

beseda, článek, denička a kreslený vtip.  

 V druhém období je příslušnost příspěvků k jednotlivým žánrovým kategoriím 

oproti  prvnímu období vyrovnanější a také širší (je obsazeno 18 žanrových 

kategorií). Největší podíl má dokument (12,5 %), následuje s 11,6 % kronika, 9,8 % 

příspěvků tvoří rozhovor, 8,9 % zpráva, následuje komentář a článek (8 %), příběh 

(7 %), sloupek a glosa (5,4 %), kreslený vtip (4,5 %), fejeton (3,6 %), reportáž, citát 

a portrét s (2,7 %) a po dvou výskytech (1,79 %) mají žánry fotografická aktualita, 

polemika, fotoreportáž a medailon.  

 Oproti období 1990-1994 tedy můžeme v období 2004-2008 zejména sledovat 

výrazný pokles zpráv (o 52,4 %). Nepatrný pokles (o 1 příspěvek) lze sledovat u 

fejetonu, fotografické aktuality a reportáže. Oproti prvnímu období se již 

neobjevuje žádná denička, beseda ani anketa, které ale ani v prvním obodobí 

neměly příliš velké zastoupení (1-2 příspěvky). Ve stejném počtu  se v obou 

obdobích vyskytuje pouze sloupek a polemika (tj.6x, respektive 2x). Nově se v 

druhém obodobí objevují žánry medailon, portrét a příběh, kde zejména posledně 

jmenovaný příběh má výrazné zastoupení (8 příspěvků). K výraznému nárůstů 

dochází kromě příběhu také u žánrů rozhovor, článek, kronika, kreslený vtip, 

komentář, dokument a glosa, u nichž je počet příspěvků v druhém období alespoň 

dvojnásobně vyšší než v prvním a zároveň vyšší než 5 výskytů. 

 Pokud  při srovnávání vyloučíme příspěvky ze speciální přílohy v roce 2004, 

můžeme si všimnout zejména velmi výrazného poklesu četnosti u žánrů dokument, 

kronika, příběh a rozhovor. 

 

 
Graf  5: Formy příspěvků (LN) 



 

 Počet příspěvků na první straně 

Pokud porovnáme počet příspěvků, které se nacházejí na titulní straně, můžeme si 

povšimnout, že dochází v druhém období k nárůstu o 6 příspěvků (z 12 na 18 

příspěvků), a to i přes fakt, že v druhém období vyšlo o čtyři vydání méně než v 

období prvním. 

 Pokud se pokusíme tyto příspěvky nějak blíže charakterizovat, pak lze říci, 

že se jedná především o příspěvky v tradičních každodenních rubrikách prvních 

stran Lidových novin - „Sloupek LN“ a „Úhel pohledu“. Jedná se tedy o 

publicistické příspěvky, jejichž autor nějakým způsobem komentuje výročí 

revoluce. Pak jsou to samozřejmě zpravodajské příspěvky, které nejčastěji a 

hlavně v druhém období informují o tom, jak si politici a lidé připomínali výročí 

revoluce. Dále se jedná o dvě zprávy v prvním období, které informují o návštěvě 

zahraničního státníka při příležitosti výročí revoluce (návštěva G. Bushe a Mária 

Soarese), jedna zpráva informuje o výzkumu, který zjišťoval, jak se Češi 

vyrovnávají s minulostí, a jeden článek informuje o pozadí událostí ze 17. listopadu 

1989. 

 Shrnutí 

Porovnáme-li obě sledovaná období zjistíme, že došlo v průměru k mírnému nárůstu 

počtu příspěvků a nesporně více pak vzrostla jejich absolutní rozloha, což je 

pravděpodobně dáno celkovou  rozlohou listu, která stoupla zhruba o 100%.  
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 Zřejmě nepřekvapí, že oba parametry jsou největší v letech jubilejních, tzn. 1994 

a 2004 a i v roce 1990, v roce prvního výročí revoluce. Rok 2004 je specifický svou 

přílohou a tak se zcela vymyká všem sledovaným rokům a podstatně ovlivňuje 

hodnoty druhého období, protože bez přílohy by podíl rozlohy příspěvků r. 04-08 

byl přibližně stejný jako v letech 89-94. Celkově  výrazně klesl podíl příspěvků 

převzatých z tiskových agentur a zvýšil se podíl podepsaných příspěvků a vlastních 

příspěvků, ty však se jako takové v Lidových novinách nevyskytují, ale jsou to zcela 

evidentně příspěvky nepodepsané jejichž autorem je redakce Lidových novin. Tato 

skutečnost samozřejmě ovlivňuje i poměr zpravodajských a publicistických titulů 

jejichž poměr stoupá ve prospěch ve prospěch publicistických, čemuž odpovídá i 

snižující se počet převzatých příspěvků které lze  převážně považovat za zprávy 

event. za deničky. I zde jsou ale celkové výsledky silně ovlivněny rokem 2004. 

Příspěvky se v letech těsně po revoluci objevují v 16 žánrových kategoriích kterým 

s velkým náskokem jednoznačně vévodí zpravodajství před dokumentem a 

sloupkem, jediný výskyt mají žánry beseda, článek, denička a kreslený vtip. 

V současné době je příslušnost k jednotlivým žánrům rozsáhlejší (18 kategorií) a 

vyrovnanější. První místo zaujímá dokument a s drobnými odstupy následují 

kronika, rozhovor, zpráva, komentář a článek,příběh atd. a nejméně (po dvou 

výskytech)  mají fotografická aktualita, polemika, fotoreportáž a medailon. Oproti 

letům 1990-1994 vidíme hlavně veliký pokles počtu zpráv a jako nový žánr se 

objevuje  zejména příběh který je v tomto období zastoupen osmi příspěvky. V 

případě , že vyřadíme příspěvky ze speciální přílohy zjistíme značný pokles četnosti 

žánrů rozhovor, kronika, příběh a dokument. Na první stranu novin se dostali pouze 

publicistické příspěvky v každodenních rubrikách a potom hlavně zpravodajské 

příspěvky informující převážně o tom jak si veřejnost připomíná výročí revoluce. 

 

 Právo 

 Počet příspěvků 

Srovnáme-li počty příspěvků v Rudém právu v období 1990 - 1994 a Právu v období 2004 -

 2008, můžeme si povšimnout nárůstu absolutního počtu příspěvků v druhém období (celkem 

o 14 příspěvků, tj. o téměř tři příspěvky na rok více). 



 Z pohledu jednotlivých let je nejvyšší počet příspěvků v roce 2004 (18 příspěvků) a 

následují s odstupem roky 2007(13), 1994(12), 1990(11) a 2005 (9). Alespoň dva příspěvky 

na vydání mají ještě roky 1991, 2006 a 2008. Ve zbývajících letech (1992 a 1993) je počet 

příspěvků na vydání již nižší než 2. U těchto dvou roků se dokonce ve vydáních před 17.11. (a 

v případě roku 1992 i ve vydání po něm) neobjevuje ani jeden příspěvek, který by se nějak 

zmiňoval o revoluci v roce 1989! V roce 1992 se tak ve třech zkoumaných vydáních objevuje 

jeden jediný příspěvek. Největší rozdíl mezi oběma obdobími lze tedy vidět kromě abolutního 

nárůstu příspěvků, právě v tom, že v druhém všechna vydání obsahují nějaký, respektive 

minimálně dva příspěvky na vydání. 

  

 

 Rozloha příspěvků 

Srovnání plochy, kterou příspěvky v jednotlivých obdobích zabírají, ukazuje, že v druhém 

období dochází sice k nárůstu absolutní rozlohy příspěvků (o 271 734 mm2, tj. o téměř 2,5 

průměrné strany více. Srovnáme-li však relativní rozlohu příspěvků v jednotlivých obdobích, 

dojdeme překvapivě k opačnému výsledku, totiž k tomu, že v prvním období je podíl 

příspěvků na rozloze všech zkoumaných vydání vyšší, než je tomu v období druhém. Jinými 

slovy, v druhém období mají příspěvky dohromady o 0,1 % menší podíl na celkové rozloze 

všech zkoumaných vydání než v období prvním (pokles z 3,9 % na 3,8 %). 

 Nejvyššího podílu na celkové rozloze dosahují příspěvky v roce 1990 (12,7 %), 

následuje rok 2004 (9,6 %) a rok 1991 (7,2 %). Naopak nejmenší podíl zabírají příspěvky v 

letech 1992, 1993 a 2006, kdy zabírají méně než 2 % celkové plochy. Zcela nejhůře je na tom  

rok 1993, kde 4 příspěvky zabírají pouze 1,2 % celkové rozlohy.  
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Graf  6: Počet příspěvků podle roku (P) 



 

 

 Autorství příspěvků 

V případě autorství příspěvků můžeme sledovat, že zatímco v prvním období byl podíl 

jednotlivých druhů autorství, až na vlastní příspěvky, kterých bylo výrazně méně, poměrně 

vyrovnaný. V druhém období dochází zejména k výraznému nárůstu podílu podepsaných 

příspěvků (z 34,3 % na 55,1 %), který je vyvažován klesajícím podílem agenturních 

příspěvků (z 34,3 % na 16,3 %). Mírně vzrůstá rovněž podíl vlastních zpráv (z 2,9 % na 

6,1 %). Přestože v druhém období přibylo značkou podepsaných příspěvků, zabírají díky 

nárůstu absolutního počtu příspěvků menší podíl než v prvním období (z 28 % na 22,4 %). 

 

 

 

 

 Publicistika a zpravodajství 

Pokud se podíváme na graf zobrazující příspěvky podle základního dělení mezi zpravodajské 

a publicistické příspěvky, můžeme sledovat, že jak v období 1990 ― 1994, tak v období 2004 

― 2008 převažují zpravodajské příspěvky nad publicistikou. Co se však výrazně 
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Graf  8: Autorství příspěvků (P) 

Graf  7: Rozloha příspěvků podle roku (P) 



mění je jejich vzájemný poměr. V druhém období totiž výrazně narůstá počet 

publicistickcýh příspěvků, zatímco zpravodajství se příliš nemění, díky čemuž se 

převaha zpravodajství snižuje ze  71,4 % na pouhých 55,1 %. 

 

 

 Forma příspěvku 

Podíváme-li se na graf zastoupení jednotlivých forem příspěvků v Rudém právu v letech 1990 

― 1994 a Právu v letech 2004 ― 2008, můžeme si povšimnout, že převažujícím 

žánrem je v obou obdobích zpráva (45,7 respektive 49 % příspěvků).  K 

nejvýraznějšímu nárůstu dochází u žánru komentář,  který se v prvním období 

vůbec nevyskytuje a v druhém již je s 12 příspěvky (a podílem 24,5 % z celkového 

počtu příspěvků) druhým nejčastějším žánrem. Naopak nejvýraznější pokles 

můžeme sledovat u deničky, která byla s 8 příspěvky (a podílem 22,9 %) po zprávě 

druhým nejčastějším žánrem prvního období, a v druhém období se již vůbec 

neobjevuje. Tento pokles však plně vyvažuje nárůst počtu zpráv ( o 8 příspěvků). V 

druhém obodobí se navíc objevují i dvě fotografické aktuality. Další výrazný pokles 

se odehrává u rozhovoru, jehož podíl se propadl ze 17 % na pouhá 2  %. Ostatní 

žánry se objevují maximalně v počtu dvou za rok, většina z nich se objevuje pouze 

v jednom období a převažují mezi nimi publicistické žánry. 
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 Počet příspěvků na první straně 

Srovnání příspěvků, které jsou v jednotlivých obdobích umístěny na titulní straně, ukazuje, že 

ani v jednom období nepřipadá na titulní stranu ani jeden příspěvek na vydání (0,7 v prvním 

období, 0,5 příspěvku v druhém). Absolutní počet příspěvků na titulní straně je nicméně v 

prvním období dvojnásobný, než v druhém období (10 : 5). Všech 5 příspěvků druhého 

období je zpravodajských a informují o tom, jakým způsobem si lidé a významné osobnosti 

veřejného života připomínali revoluci v roce 1989. V prvním období se objevují 4 zprávy, z 

nichž dvě informují o událostech k výročí revoluce, jedna informuje o návštěvě americkéhho 

pezidenta G. Bushe a jedna o projevu Václava Havla k výročí revoluce. Na první straně se 

objevuje také jeden sloupek komentující porevoluční vývoj. V každém roce prvních pěti let se 

objevuje naprvní straně rozhovor s  významnou osobností. 

 Shrnutí 

Srovnáme-li množství příspěvků v Rudém právu za  období 1990-1994 s obdobím 

2004-2008 v Právu je možné si povšimnout výraznějšího nárůstu počtu  příspěvků. 

Zajímavé určitě je že v roce 1992 Rudé právo  během sledovaných vydání má pouze 

jeden příspěvek což v praxi znamená, že dvě sledovaná vydání jedno před a jedno 

po 17.listopadu nepřinesla o revoluci ani zmínku. Ve druhém období pak všechna 

vydání obsahují minimálně dva příspěvky. Porovnáme-li plochu kterou jednotlivé 

příspěvky zabírají, zjistíme, že je v prvním období, přestože (jak jsme již zmínili) 
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byla v roce 1992 dvě vydání bez jakéhokoliv příspěvku a rok 1993 byl na posledním 

místě co do objemu, podíl příspěvků na celkové rozloze sice těsně ,ale větší než v 

letech 2004-2008.  Bez pochyby stoupl počet podepsaných příspěvků a s tím 

zároveň klesl podíl agenturních zpráv, přesto v Právu i nadále převažují 

zpravodajské příspěvky nad publicistickými. Celkově se však převaha 

zpravodajských příspěvků snižuje. Logicky vzato jsou tedy nejrozšířenějším žánrem 

Práva zprávy, k největšímu nárůstu dochází u žánru komentář a naopak největší 

pokles můžeme najít u deničky. Absolutní počet příspěvků na první straně je je 

v prvním období dvakrát takový než ve druhém a v každém roce prvního období 

najdeme rozhovor s významnou osobností.  

 

 Vzájemné porovnání deníků 

 Období 1990 ― 1994 

Ačkoliv obsahuje Rudé právo v prvním sledovaném období, tedy v letech 

1990 ― 1994 celkem o 31 (tj. 47 %) příspěvků  méně než Lidové noviny a celková 

absolutní rozloha příspěvků je nižší o 35,7 %, relativní rozloha příspěvků je nižší 

pouze o 1,4 %, obzvláště když vezme v potaz skutečnost, že Rudé právo na rozdíl 

od Lidových novin ve čtyřech vydáních neobsahuje žádný příspěvek. Můžeme tedy v 

tomto ohledu říci, že se Lidové noviny našemu tématu věnují sice mnohem větším 

počtem příspěvků, ale věnují mu přibližně stejný prostor jako Rudé právo. 

 Pokud se podíváme na rozložení počtu příspěvků a jeich rozlohy podle 

jednotlivých roků, můžeme vidět, že si Lidové noviny ve všech pěti letech udržují 

vyšší počet příspěvků, které se zmiňují o revoluci. Kromě roku 1990, kdy je 

relativní rozloha příspěvků v obou denících prakticky shodná, a roku 1991, kdy je 

relativní rozloha příspěvků v Lidových novinách dokonce o 5,5 % nižší než v Rudém 

právu, zabírají ve všech letech příspěvky v Lidových novinách větší podíl celkové 

plochy. Dle očekávání se oba deníky věnují tématu nejvíce v letech 1990 a 1994, 

tedy v roce prvního a patého výročí revoluce. 

 

 N RP 

počet příspěvků 66 35 

Tab. 1: Počet a rozloha příspěvků (1990-1994) 



celková abs. rozloha příspěvků (mm2) 1406139 904260 

celková rel. rozloha příspěvků 0,053 0,04 

 

 

Pokud porovnáme podíly jednotlivých druhů autorství, můžeme pozorovat, že 

největší rozdíly se objevují především u podepsaných příspěvků (LN 45,5 %, RP 

34,3 % příspěvků) a  u agenturních příspěvků (24,5 % : 34,3 %), přibližně stejný 

podíl si drží příspěvky podepsané značkou(25,8 % : 28,6 %) a také u obou deníků 

nejméně časté vlastní příspěvky (4,6 % : 2,9 %). 

 

 
Srovnání obou deníků co se týče zpravodajského, nebo publicistického zaměření 

příspěvků ukazuje, že zatímco v Lidových novinách jsou oba typy zastoupeny 

prakticky rovnoměrně, či jen mírně převažuje publicistika (51,5 % : 48,5 %), v 

Rudém právu má naprostou převahu zpravodajství s podílem 71,4 % příspěvků. V 

Lidových novinách je rovněž zejména v případě publicistických příspěvků znatelný 

velký rozdíl v počtu příspěvků. Lze tedy říci že Lidové noviny uchovávají mezi 

informováním o aktuálních událostech spjatých s revolucí a jejich komentováním, 

zatímco Rudé právo poměně v hojné míře informuje o aktuálních událostech, ale 
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výročí revoluce příliš nekomentuje ani se jím nijak zvlášť do hloubky příliš 

nezabývá. 

 

 

Pokud srovnáme deníky podle žánru zkoumaných příspěvků, můžeme vidět, že v 

Lidových novinách je zastoupena mnohem širší paleta žánrů. V obou denících je 

dominantním žánrem zpráva (31,8 % v LN; 45,7 % v RP), z čehož můžeme usuzovat, 

že oba deníky především plní svůj hlavní úkol informovat o aktuálních událostech, 

což potvrzuje v případě Rudého práva i vysoký podíl deniček (22,9 %) a v Lidových 

novinách podíl fotografických aktualit (7,58 %) a reportáží (6 %). Vyšší podíl 

fejetonů a sloupků v Lidových novinách (7,5 respektive 9,1 %) ukazuje, že deník 

dává  prostor tématu revoluce ve svých pravidelných komentářových rubrikách. V 

Rudé právo pak poměrně často tématu revoluce věnuje pravidelný prostor na první 

straně, určený pro rozhovory s významnými osobnostmi. 
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Pokud se týká příspěvků umístěných na titulní straně, zde je situace mezi oběma 

deníky poměrně vyrovnaná: v Lidových novinách se zde objevuje 10 příspěvků a v 

Rudém právu o dva méně. V Rudém právu je takovýmto příspěvkem nejčastěji 

rozhovor (5x) a zpráva (4x), v Lidových novinách také zpráva (5x) a sloupek (4x). 

Ostatní žánry jsou zastoupeny již jen v jednotkách. V obou denících jsou tedy 

poměrně rovnoměrně zastoupeny jak jak aktuální informace spjaaté s revolucí, 

respektive s jejím výročím, tak názory na něj. 

 Období 2004 ― 2008 

Pokud se pokusíme srovnat deníky Lidové noviny a Právo za období 2004 ― 2008, 

můžeme v případě počtu příspěvků, které se nějakým způsobem zmiňují o revoluci 

v roce 1989, konstatovat, že Právo čítá výrazně menší počet příspěvků než Lidové 

noviny (o 56,3 %!). Rozdíl v celkové absolutní rozloze pak činí dokonce 68,8 %. 

Tomu odpovídá i rozdíl celkové relativní rozlohy příspěvků, která je v Právu bez 

jedné desetiny o 6 % nižší než v Lidových novinách. Můžeme tedy říci, že Lidové 

noviny v období 2004 ― 2008 věnují tématu revoluce v roce 1989 neporovnatelně 

větší prostor i počet příspěvků než deník Právo. 

 Pokud porovnáme počet a rozlohu příspěvků v jednotlivých letech, za 

povšimnutí stojí zejména skutečnost, že nejvyšších hodnot, jak co se týče počtu 

příspěvků, tak jejich rozlohy, dosahují oba deníky (dle očekávání) v jubilejním 

patnáctém výročí revoluce, tedy v roce 2004. Lidové noviny v tomto roce obsahují 

na rozdíl od Práva speciální 16stránkovou přílohu věnovanou výhradně revoluci. 

Právo díky tomu v roce 2004 obsahuje o  72 % méně příspěvků než Lidové noviny a 
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jejich relativní rozloha je oproti Lidovým novinám nižší o rekordních 17,2 %! 

Druhým kontrastním rokem je rok 2008, kdy je v Právu počet příspěvků o 66,7 % a 

relativní rozloha příspěvků o 5,7 % nižší než v Lidových novinách. Zbývající roky již 

jsou více vyrovnané. 

 

 N RP 

počet příspěvků 112 49 

celková abs. rozloha příspěvků (mm2) 3768310 1175994 

celková rel. rozloha příspěvků 9,7% 3,8% 

 

 

 Srovnání deníků podle druhu autorství příspěvků nám ukazuje, že v obou 

mají dominantní pozici podepsané příspěvky (LN 67 %, P 55,1 % příspěvků, ale rozdíl 

48! příspěvků). A za  zmínku také stojí o 83 % nižší absolutní počet vlastních 

příspěvků v Právu. 

 

 

Tab. 2: Počet a rozloha příspěvků (2004-2008) 
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Graf 16: Počet příspěvků podle roku (2004-2008) Graf 17: Rozloha příspěvků podle roku (2004-2008) 
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Graf  18: Autorství příspěvků (2004-2008) 



Pokud srovnáme Lidové noviny a Právo, co se týče základního zaměření příspěvků, 

můžeme na první pohled zpozorovat, že zatímco v Právu je jejich vzájemný poměr 

téměř v rovnováze (55,1 % : 44,9 %), v lidových novinách velmi výrazně převažuje 

publicistika (86,6  příspěvků), což je dáno z velké části přítomností speciální 

přílohy, která obsahuje výhradně jen publicistické příspěvky. Počet publicistických 

příspěvků je v Lidových novinách několikanásobně vyšší než v Právu, zatímco počet 

zpráv je naopak nižší. Ukazuje se tedy, že Lidové noviny se v tomto období hlouběji 

zabývají tématem revoluce či jeho výročí, zatímco Právo více informuje o 

aktuálních událostech vážících se k revoluci či jejímu výorčí, a rozborem a 

komentování revoluce se zabývá mnohem méně než Lidové noviny. 

 

 

I v tomto období mají Lidové noviny širší a vyrovnanější žánrové zastoupení než 

Právo. V Právu si udržuje dominantí pozici zpráva (49 % příspěvků), ale vysokého 

podílu dosahuje také komentář (24,5 %). Právo se již nezaměřuje tolik na aktuální 

informace jako dříve, ale revoluci či její výročí i ve větší míře také komentuje. V 

Lidových novinách je nejčastějším žánrem dokument (12,5 %), kronika a rozhovor, 

což zase na druhou stranu potvrzuje příklon tohoto deníku k publicistice a užší 

spjatost s revolucí než je tomu u Práva. 
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Graf 19: Zpravodajství vs. publicistika (2004-2008) 



Podíváme-li se nakonec na srovnání příspěvků na titulní straně, vidíme, že v 

Lidových novinách je v druhém období věnován našemu tématu více než 

trojnásobný počet příspěvků (18) než v Rudém Právu. U obou deníků jsou zde 

umístěny především zpravodajské příspěvky. Lidové noviny si stejně jako v prvním 

období udržují také vysoký počet komentářových příspěvků v pravidelných 

rubrikách „Sloupek LN“ a „Úhel pohledu“. V Právu se na druhou stranu již 

neobjevují pravidelné rozhovory a titulní strana obsahuje pouze zpravodajství. 

 

 Závěr 
Na základě provedeného výzkumu mohu konstatovat, že zájem sledovaných 

deníků o „Sametovou revoluci“ a rozsah příspěvků zmiňujících ji nepatrně 

stoupl. V uváděném vzorku je to však dáno do jisté míry tím, že se v druhém 

období zvětšila rozloha periodik. Zajímavou, i když asi ne příliš překvapivou 

skutečností je větší zaměření Práva na zpravodajství, a naopak Lidových novin 

na publicistiku, jejíž podíl u tohoto periodika výrazně stoupl, a to i v případě, 

že bychom nepočítali publicisticky „nadutou“ speciální přílohu z roku 2004. 

Naznačuje to do jisté míry neochotu deníku Právo se ke sledované události 

konkrétně vyjadřovat. V poslední době však došlo k nepatrnému zlepšení, a 

situace z roku 1992 kdy ve dvou případech nebyla v deníku o revoluci ani 

zmínka již nenastala. Pozitivní je zjištění, že autoři na rozdíl od minulosti se 

nestydí pod svoji práci podepsat. Celkem logicky si také přečteme nejčastěji 
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Graf  20: Formy příspěvků (2004-2008) 



zprávy a komentáře, neboť tyto dva žánry jsou základními stavebními kameny 

každých novin. Celkově lze říci že Lidové noviny se danému tématu věnují 

více.  

 Mohli bychom tedy říci, že česká společnost - viděno „levou“ i „pravou“ 

optikou „jejích“ dvou významných deníků – přikládá i 19 let po pádu totality 

stejný, ale spíše dokonce o něco větší význam této údálosti. Skvělé! Musím ale 

zdůraznit, že tento závěr nelze nikterak absolutizovat, ani mu přisuzovat 

nějaou hlubší platnost, neboť je plodem velice skromného a jen na 

nejzákladnější možné kategorie mediálního obsahu  zaměřeného výzkumu. 

Lecos však může napovědět. 
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