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1. Úvod. 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala analýzu způsobu Jakým konkrétní tištěná média 

informovala v konkrétních časových obdobích o smrti Jana Masaryka, který byl nedlouho před 

svou smrtí jmenován ministrem zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda. Důvodem mého výběru 

tématu byl a je fakt, že okolo příčiny smrti tohoto politika doposud panuje mnoho nejasností, 

které mohly byt způsobeny mimo jiné historickými okolnostmi v době jeho úmrtí. 

Jan Masaryk, syn Tomáše Garriguea Masaryka, byl dne 10. března 1948 nalezen mrtev 

pod okny svého bytu v Černínském paláci. Policie a vyšetřovatelé tehdy věc uzavřeli tím, že Jan 

Masaryk spáchal sebevraždu, že „skončil dobrovolně svůj život" (viz zkoumaná periodika v době 

jeho smrtí), neboť „bylo zjištěno, že v posledních dnech trpěl nespavostí, a podle zanechaného 

množství nedopalků z cigaret lze usuzovat, že tomu tak bylo i této noci...". Zprávy o okolnostech 

jeho smrti podléhaly centrální kontrole distribuce informací a jiná příčina Masarykovy smrti 

nebyla dle zkoumaných pramenů oficiálně komunistickou vládou připuštěna. Dodnes ovšem o 

okolnostech jeho smrti panují pochybnosti - existuje názor, že bylo příhodné pro Gottwalda na 

pokyn Moskvy, se Masaryka, nekomunisty ve vládě, zbavit. 

Ke zpracování tohoto tématu mě inspiroval leden roku 2004, kdy se téma Masarykovy 

smrti opět otevřelo. Na začátku ledna 2004 vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu k tématu zprávu, ve které se psalo, že Masaryk byl zavražděn, a čeští novináři toto 

téma po delší odmlce otevřeli. Pro ilustraci uvádím článek z časopisu Týden, který dle mého 

názoru situaci jasně shrnuje: 

„Policie uzavřela 56 let starý případ záhadné smrt poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. 

Podle závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu byl Masaryk krátce po 

komunistickém převratu v roce 1948 zavražděn. Další vyšetřování případu úřady odložily, za 

vraždu tak zřejmě nebude stihaná žádná konkrétní osoba. Pátrání po vrahovi brání neochota 

ruských úřadů poskytnout vyšetřovatelům archivní materiály, které by mohly přinést do případu 

nové světlo. Další důvod je, že možní pachatelé jsou, nebo během několika let budou, po smrti."1 

Předpokládaný název diplomové práce zněl „Obraz smrti Jana Masaryka v českých médiích 

1 Týden, prosinec 2004 (zvláštní vydání „Kronika roku 2004"), ročník X., str. 24 
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v letech 1948 - 1949, 1968 - 1969, 2003 - 2004. Z důvodu nedostatečného množství 
výzkumného materiálu pro roky 1949 a 2003 jsem byla nucena pozměnit vymezení zkoumaných 
období (podrobněji rozvádím v kapitole 4) a upravit název práce tak, aby přesně odpovídal 
zkoumanému problému. V průběhu studia jsem také zjistila, že některé předpokládané odborné 
literární prameny uvedené v původní tezi jsou nevyhovující, a na základě další rešerše jsem proto 
vybralajiné. 

Již zkraje je nutno upozornit na to, že si tento text neklade cíle být prací vědeckého formátu, 
přinášející nové, dosud neznámé poznatky do studia historického kontextu okolností a příčin 
smrti Jana Masaryka. To vychází jednak z vlastního cíle práce, jejího omezeného rozsahu a 
především pak z možností autorky a její erudice. 
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2. Cíl práce. Hypotéza. 

2.1 Cíl práce. 
Cílem mé práce není vznést soud, zda byl Jan Masaryk zavražděn či zda spáchal sebevraždu, ale 
analyzovat způsob, jakým se o Masarykově smrti psalo v konkrétních novinách v konkrétních 
letech, respektive, jaký prostor tématu jednotlivé deníky věnovaly a k jakému informativnímu 
posunu došlo v jednotlivých obdobích. Snažila jsem se proto vybrat deníky celoplošné a politicky 
či názorově odlišné: Lidová demokracie (deník ČSL), Mladá fronta (deník SČM), Práce (deník 
ROH), Rudé právo (deník KSČ), Svobodné slovo (deník ČSS) a Zemědělské noviny (deník 
Jednotného svazu českých zemědělců) pro roky 1948, 1949, 1968 a 1969 a Lidové noviny 
(nezávislý deník), Blesk (bulvární deník), Haló noviny („levicově zaměřený deník")2, MF dnes 
(nezávislý deník), Hospodářské noviny („deník s důrazem na ekonomiku a politiku 
v souvislostech")3 a Právo (označující se „nezávislé noviny") pro rok 2004. Zprávy týkající se 
smrti Jana Masaryka jsem zde sledovala v těchto časových obdobích: rok 1948, 1949, 1968, 1969 
a leden až březen roku 2004. 

Domnívám se, že je zajímavé sledovat, analyzovat, popsat a charakterizovat, jak, 

s jakými závěry a v jaké míře ústřední české a československé deníky informovaly o smrti tohoto 

politika ve výše uvedených časových obdobích. Novináři měli totiž ve všech obdobích 

k dispozici stejná základní data, avšak jejich závěry jsou rozdílné co do způsobu zpracování 

dostupných informací. Také se jejich interpretace mění v závislosti na časovém období, ve kterém 

byly publikovány. Domnívám se, ze kontroverzní témata se otevírají právě v historicky 

přelomových letech - a smrt Jana Masaryka kontroverzním tématem dlouho byla, neboť na ni 

bylo uvaleno pomyslné komunikační embargo spojené s politickými změnami roku 1948. 

Předpokládala jsem rovněž, že díky rozvolnění poměrů v roce 1968 bude možné ve zkoumaných 

médiích vysledovat posun v kvalitě informací, týkajících se smrti Jana Masaryka (samozřejmě s 

ohledem na typ media - nepředpokládala jsem to např. u Rudého práva). 

2.2 Hypotéza. 

Pro účely práce jsem si sestavila následující hypotézu: 

2 http://www.halonoviny.cz (10/2005) 
3 http://economia.ihned.cz/index.php?p=110000 (10/2005) 
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Dobový kontext ovlivňuje způsob, jak média o událostech (v mém případě o smrti Jana 
Masaryka) referují. Zpracování tématu smrti Jana Masaryka podléhá ve sledovaných obdobích 
politickému a společenskému zadání a tlaku. Předpokládám tedy, že v letech 1948 - 1949 budou 
informace velmi věcné a strohé, že v letech 1968 - 1969 se vzhledem k uvolněnosti poměrů 
připustí i názorově rozmanitější komentáře a téma se otevře, zatímco v roce 2004 se logicky bude 
polemizovat nad možností vraždy a sebevraždy. 

3. Charakteristika a popis zkoumaných periodik. Historické zakotvení: stručný nástin 
politické situace v Československu a ČR ve zkoumaných obdobích. Československy denní 
tisk ve zkoumaných obdobích. 

Převedení hypotézy na konkrétní výzkumné otázky si lze jen těžko představit bez průzkumu 
širších souvislostí. V této části se proto nejprve zaměřuji na stručnou charakteristiku zkoumaných 
periodik, posléze politické situace ve zkoumaných obdobích a nakonec obecně dennímu tisku ve 
zkoumaných obdobích. 

3.1 Charakteristika a popis zkoumaných periodik. 

Protože jsem žádnou ucelenou příručku, která by podrobněji charakterizovala československá a 

česká periodika, ani po dlouhém usilovném pátrání nenašla, vycházela jsem pro roky 1948, 1949, 

1968 a 1969 z příslušných ročenek periodického tisku4 a u roku 2004 z webových prezentací 

jednotlivých deníků či vydavatelství. Níže uvedené charakteristiky proto nemají ambici být 

detailním pojednáním o historii jednotlivých periodik, ale slouží k orientaci a lepšímu pochopení 

možných rozdílů v jejich obsahu. Množství dostupných informací se u jednotlivých deníků lišilo, 

proto jsou některé charakteristiky delší a jiné kratší. 

V případě Lidových novin a Práva jsem kontaktovala přímo oddělení komunikace, kde 

jsem chtěla získat potřebné informace, protože informace na webových stránkách těchto deníků 

mi přišly nedostačující. V redakci Lidových novin mi vyšli vstříc pracovníci na sekretariátu 

šéfredaktora a zaslali mi mimořádnou přílohu Lidových novin ze dne 

4 Adresář československého tisku, roč. I-1948, Orbis, Praha 1948. Jilemnický, F., Pospíšil, F.: Noviny a časopisy v 
českých krajích 1967-1969, Stknihovna ČSR-Nár. knihovna, Praha 1969 
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18. dubna 2005 vydanou u příležitosti nové grafické podoby Lidových novin. V redakci Práva mi 
ani po opakované prosbě žádné další informace poskytnuty nebyly. 

Lidová demokracie: Podle Adresáře československého tisku roč. 1-1948 (vydaného 

nakladatelstvím Orbis „z pověření Ministerstva informací") tento list „hájí demokracii politickou 

i hospodářskou v zájmu klidného života příslušníků našeho národa a státu. Informuje věcně o 

všech událostech ve vládě i v parlamentě a také o událostech světových. Přináší hodnotné 

povídky a reportáže, kulturní, divadelní a filmové zprávy. Má obsažnou módní a hospodyňskou 

hlídku a jednou týdně přináší souhrn všech důležitých zpráv zemědělských, obchodních a 

finančních. Pravidelné a pohotové sportovní zpravodajství těší se největší oblibě v kruzích 

sportovců a je po zásluze oceňováno po odborné stránce našimi předními sportovci." Motto 

v upoutávce na Lidovou demokracie uveřejněné v Adresáři čsl. tisku dále říká: „Lidová 

demokracie jako státní forma je politickým programem našeho státu a je také vyjádřena v našem 

novém ústavním zákoně. Deník Lidová demokracie hájí demokracii politickou i hospodářskou 

v zájmu klidného života příslušníků našeho národa a státu." 

Lidová demokracie byla listem československé strany lidové, vydávaný výkonným 

výborem ČSL. V Adresáři čsl. tisku je udáno jako téma listu: „politika - Čs. strana lidová". 

Deník Lidová demokracie vycházel v nákladu 100 000 ks. Vznikl z původního periodika 

Československé strany lidové, které se jmenovalo Lidové listy. „Po zřízení Ústředního 

výkonného výboru Československé strany lidové v roce 1922 (...) však bylo rozhodnuto, aby byl 

zřízen i ústřední tiskový orgán strany, kterým se měly stát tehdy založené Lidové listy."5 Lidové 

listy se po osvobození přejmenovaly na Lidovou demokracii. 

„Deník se stal ústředním orgánem celé strany. (...) List zastával politiku vedení strany, 

která byla velmi opatrná a snažila se neprovokovat komunisty." Přestože Lidová demokracie 

spadala pod centralizovaný tisk, snažila se v určité době dát prostor i svobodněji smýšlejícím 

novinářům a zachovat si tak i v době, která rozmanitosti názorů nepřála, dobrou úroveň 

žurnalistiky. Přesto, že se Lidová demokracie na sebe snažila co do obsahové stránky zbytečně 

neupozorňovat, objevila se v ní „i řada ostřejších protikomunistických článků, především z pera 

H. Koželuhové - Procházkové (1907-1967), která byla za svůj, vůči vedení strany velmi kritický, 

5 Marek, Pavel: Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území Československa v letech 
1860 - 2000. In: Tisk a politické strany: sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci v Olomouci ve 
dnech 24. - 25. října 2000, Moneta, Olomouc 200, str. 89 
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postoj v roce 1946 vyloučena z lidové strany."6 Lidová demokracie si svoji dobrou úroveň 

udržovala navíc i tím, že nechala prostor redaktorům politických stran, které po roce 1945 

nesměly obnovit svou činnost. V letech 1947 - 48 se však zhoršila situace i pro tento list. 

„Konfrontace s komunisty se v listu zostřila zvláště v druhé polovině roku 1947 a počátkem roku 

1948 před únorovým převratem. V jeho průběhu převzalo nové vedení ČSL v čele s Aloisem 

Petrem (1879-1951) a Josefem Plojharem (1902-1981) již 24. Února ČAT, tiskovou kancelář 

lidové strany i Lidovou demokracii a učinilo z ní orgán obrozené strany, která pak existovala pod 

diktátem KSČ." Od poloviny roku 1948 pak vycházel list Lidová demokracie vydávaný „novými 

představiteli strany, jež se stala pouhým přívěskem vládnoucí Komunistické strany 

Československa."7 

V příručce „Noviny a časopisy v českých krajích 1967 - 1969", kterou vydala Státní 

knihovna ČSR - Národní knihovna Praha v roce 1969, je Lidová demokracie charakterizována 

jako „orgán československé strany lidové vycházející šestkrát týdně", „poučná a zábavná" a 

zahrnující navíc přílohu Neděle s Lidovou demokracií. 

Mladá fronta: Upoutávka na tento deník zveřejněná v Adresáři československého tisku, roč. I -

1948 oznamuje: „Mladá fronta je oblíbený list mladých i starých. Čtou jej sportovci, studenti, 

dělníci, obchodníci, živnostníci a vůbec lidé, jdoucí s duchem doby."8 Mladá fronta byla deníkem 

Svazu české mládeže, který ji vydával. Zaměřovala se na téma „politika - celonárodní institut 

mládeže" a vycházela v nákladu 120 000 ks. Příručka „Noviny a časopisy v českých krajích 1967 

- 1969" označuje Mladou frontu jako „deník mládeže" vycházející šestkrát týdně se sobotní 

přílohou „52 víkendů s MF".9 

Práce: Práce byla deníkem ROH Praha, které ji přímo vydávalo. Podle inzerátu ve výše 

zmíněném Adresáři československého tisku „dva miliony českých odborářů čte denně listy a 

časopisy vydavatelstva Práce". Deník Práce vycházel v 27 krajských vydáních. Hlavním tématem 

byla „politika - celonárod. ROH". Práce vycházela v nákladu 400 000 ks. V letech 1967 - 1969 

6 Ibid., str. 92 
7 Ibid., str. 93 
8 Adresář československého tisku, roč. I- 1948, Orbis, Praha 1948 
9 Jilemnický, F. Pospíšil, F.: Noviny a časopisy v českých krajích 1967-1969, StJknihovna ČSR-Nár. knihovna, Praha 
1969 
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vycházela Práce šestkrát týdně a v neděli s přílohou. 

Svobodné slovo: „Ústřední orgán Československé strany socialistické", vydával jej Ústřední 

výkonný výbor Československé strany socialistické. List vycházel denně mimo pondělí, tématem 

byla "politika - ČSS". V letech 1967 - 1969 vycházelo Svobodné slovo také šestkrát týdně. 

Zemědělské noviny: Vydával je Jednotný svaz českých zemědělců. Tématem zemědělských 

novin byla „politika - celonárodní, zemědělství". Ve sborníku pro období 1967 - 1969 byly tyto 

noviny charakterizovány jako „deník venkova" vycházející šestkrát týdně. 

Rudé právo: Stěžejní deník, který určoval tok informací, a byl přímo mluvčím, propagandistou a 

propagátorem komunistického režimu v Československu. V Adresáři československého tisku roč. 

I - 1948 je Rudé právo stručně charakterizováno takto: „Rudé právo - ústřední orgán KSČ 

s milionovým nákladem je největší denní list, který je čten všude, kde jsou čeští lidé. Jediný 

deník ve střední Evropě, vycházející v moderním novinovém formátu.". V Adresáři se dále píše, 

že hlavním tématem je „politika - KSČ". Klement Gottwald a Rudolf Slánský dokonce o rok i 

později Rudé právo ve svém „Dopise předsednictva ÚV KSČ k 30. výročí vzniku Rudého práva 

(20. září 1950)" označili za „věrného, nenahraditelného pomocníka strany."10 Rudé právo bylo 

skutečně „hlásnou troubou" Komunistické strany, slovy Gottwalda a Slánského „neúnavným 

propagátorem světodějných vymožeností Velké říjnové socialistické revoluce."11 Rudé právo 

mělo za úkol propagovat a hlásat ideologii KSČ a mělo být „příkladem vysoké ideovosti, 

bojovnosti, nesmiřitelnosti k nepřátelským ideologiím".12 Veškeré zprávy Rudého práva byly 

přesně ideologicky vymezené. „Rudé právo je ústředním orgánem KSČ, je prvým listem v naší 

zemi."13 

Haló noviny, „levicově zaměřený deník"14 vychází denně kromě neděle. Jeho součástí jsou 

přílohy Společnost, ekonomika, politika (vychází v pondělí), OBRYS KMEN (vychází v pátek), 

Haló magazín (vychází v pátek) a Haló na sobotu (vychází v sobotu). Haló noviny jsou ve 

10 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha, 1976, str. 69 
II Ibid., str. 69 
12 Ibid., str. 73 
13 Ibid., str. 73 
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skutečnosti deník ovládaný ústředním výborem KSČM. Redakce sídlí na adrese Politických 
vězňů 9, Praha 1. Vydavatelem Haló novin je Nakladatelství Futura, které vzniklo 1. ledna 1992 a 
je zaměřené na „vydávání původní české literatury a literatury levicově zaměřených autorů, která 
je v současné společnosti opomíjena".15 

Deník Blesk: Vychází denně od pondělí do soboty. V pátek vychází Blesk magazín s televizním 

programem na celý týden. V neděli potom vychází Nedělní Blesk. Deník Blesk je 

nejprodávanějším deníkem na českém trhu. Redakce Blesku sídlí U průhonu 13, Praha 7. 

Vydavatelem Blesku je společnost Ringier ČR, a. s., která provozuje rovněž internetové verze 

svých titulů. Z hlediska počtu čtenářů je Ringier jedním z nej větších českých vydavatelství. Podle 

údajů Mediaprojektu čtou jeho tituly více než 3 miliony čtenářů. To představuje 38 % celé 

populace (období 1. 10. 2001 až 31. 3. 2002). Ringier je na prvním místě podle počtu čtenářů 

mezi deníkovými vydavateli, na časopiseckém trhu mu patří třetí místo(období 1.11.2003 až 31. 

12. 2003). 

Ringier vstoupil jako na český trh v roce 1991. V roce 1992 byl založen bulvární deník 

Blesk a jeho suplement Blesk magazín. Po rozdělení federace působí v České republice 

společnost Ringier ČR, a. s., a na Slovensku Euroskop, a. s. (dnes Euroskop-Ringier). Ringier 

vydává také první nedělník na českém trhu Nedělní Blesk.16 

Hospodářské noviny: „Deník s důrazem na ekonomiku a politiku." Hospodářské noviny patří 

mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 1989. „Mezi čtenáři HN převažují lidé s 

vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, ekonomicky aktivní s vyšším příjmem 

domácnosti a vzhledem k zaměření listu i podnikatelé, střední řídicí management a ředitelé firem. 

Čtenáři na HN oceňují především objektivní zpravodajství, aktuální a vyvážené komentáře, 

odborné články a analýzy. Ze všech českých deníků věnují HN největší rozsah informacím z 

české i světové ekonomiky. Ekonomická část listu se věnuje nejen podnikové ekonomice, ale i 

osobním financím." 

HN mají denně několik složek a příloh. Pravidelnou přílohou je páteční magazín Víkend. 

14 http://www.fiitura.cz (10/2005) 
15 http://www.halonoviny.cz (10/2005) 
16 http://www.blesk.cz a http://www.ringier.cz (10/2005) 
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Ve středu vychází magazín IN věnovaný cestování a turistickému ruchu. Mezi pravidelné sekce 

deníku patří Svět věcí O'ehož součástmi je Auto & Moto a Digital), Kariéra, Zdraví a věda i další. 

Zpravidla jednou měsíčně vychází magazínová příloha Exportér a čtyřikrát ročně příloha o 

luxusním zboží Inspirace. HN vycházejí od pondělí do pátku s následujícími přílohami: Kariéra 

Business, Svět věcí, IN magazín, Zdraví, Věda a lidé, Víkend, Exportér, Inspirace. „Na stránkách 

Hospodářských novin se neobjevují jen články více než stovky kmenových novinářů listu, ale 

také analýzy, komentáře a reportáže od několika stovek zahraničních žurnalistů. Exkluzivní 

partnerství s deníky The Wall Street Journal Europe a Handelsblatt umožňuje svobodně otisknout 

jakýkoli materiál připravovaný pro oba renomované evropské tituly." 

Vydavatelem Hospodářských novin je Economia, zaměřená na ekonomická a odborná 

periodika. Společnost vydává celkem 15 tiskových titulů a spadá pro ni také webové 

zpravodajství www.ihned.cz. Economia byla založena roku 1990 a patří do skupiny 

ekonomického a finančního tisku Dow Jones - Handelsblatt GmbH.17 

Mladá fronta DNES: „Cílem listuje podávat svým čtenářům pravdivý a plnohodnotný obraz o 
světě, ve kterém žijí. Součástí tohoto obrazu musí být rychlé a kvalitní zpravodajství, stejně jako 
užitečné servisní informace a oddechové čtení ve specializovaných přílohách. To jsou pilíře, na 
kteiých stojí Mladá fronta DNES na prahu nového tisíciletí a díky nim je MF DNES právě těmi 
správnými novinami pro moderního čtenáře." 

V prvním sešitu listuje každý den zpravodajství z domova, ze světa a komentáře. Druhý 

sešit je věnován ekonomickému zpravodajství, burze a prestižní publicistické rubrice Společnost 

DNES. Ve třetím sešitu je pak sportovní zpravodajství a rubrika kultura, ve čtvrtém vždy 

příslušné regionální zpravodajství. a.s. provozovatel Zpravodajství doplňuje ještě portál iDnes, 

„který měsíčně využívá více jak 1,3 milionů uživatelů".18 

Vydavatelem MF Dnes je společnost MAFRA. Majoritním vlastníkem je od roku 1994 

německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH, který byl 

založen roku 1946. Druhým českým deníkem v této skupině jsou Lidové noviny. 

Lidové noviny: „Lidové noviny jsou deníkem, kteiý své čtenáře nejen pravdivě informuje, ale 

17 http://www.economia.cz (10/2005) 
18 http://www.idnes.cz a http://www.mafra.cz (10/2005) 
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také stimuluje jejich kritické myšlení o světě a společnosti. Lidové noviny jsou proto pro své 

čtenáře něčím víc než jen spolehlivým a kvalitním zpravodajským zdrojem."19 

Lidové noviny mají specifickou historii a ve vývoji české žurnalistiky zaujímají 

výjimečnou pozici. Jsou totiž nejstarším českým deníkem - vycházejí od roku 1893 s delší 

přestávkou, kterou zapříčinil komunistický režim, který jejich vydávání zakázal. První číslo 

Lidových novin vyšlo dne 16. prosince 1893 v Brně, filiální redakce Lidových novin byla 

otevřena v Praze roku 1920. Lidové noviny vznikly z Moravských listů, což byly „noviny 

vydávané v letech 1889 - 1893 Adolfem Stránským."20 Dr. Adolf Stránský byl vystudovaný 

právník, vzdělanec, aktivista a nadšenec, který přišel do Brna s úkolem „zformovat a do jednoho 

houfu soustředit všechny nespokojence s politikou moravské Národní strany."21 Ten mimo jiné i 

z tohoto důvodu založil svůj vlastní list již v roce 1884. „Společně s přáteli, kteří sdíleli jeho 

názory, začal v červnu 1884 vydávat vlastní politický list, nazvaný Národní noviny."22 První 

číslo Národních novin vyšlo 29. června 1884. „Vyplývalo z něj, že tento nový časopis, který měl 

zatím vycházet jen dvakrát týdně, je orgánem stoupenců opoziční politiky na Moravě. Hlásili se 

k Národní straně svobodomyslné v Čechách a o sobě samých mluvili a psali jako o ,lidové straně' 

nebo o ,mladé Moravě."23 

Od 23. května 1945 vycházely Lidové noviny pod názvem Svobodné noviny. Bylo to 

číslo „o čtyřech stranách a uváděl je komentář Eduarda Basse Nová svoboda."24 Jejich 

šéfredaktorem byl tehdy Eduard Bass. „Hned 7. května 1945 se dostavil poslední žijící 

předválečný šéfredaktor - Eduard Bass. Po svém odchodu z funkce až do 1.července 1941 

v Lidových novinách pracoval jako redaktor a pak odešel na dovolenou. (...) Nyní se vrátil a 

s vervou se pustil do práce. Všichni jej uznávali jako nespornou autoritu, která má právo stát 

v čele svobodných Lidových novin. Spolu s ostatními kolegy založil 9. května 1945 Národní 

výbor Lidových novin a okamžitě, bez ohledu na čas, se pustil do přípravy jejich svobodného 

vydání."25 

Počátkem roku 1945 na jeho místo nastoupil Ferdinand Peroutka. Jeho nástup působil 

19 viz http://www.mafra.cz (10/2005) 
Pernes, J.: Svět Lidových novin, 1893 -1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky, Lidové 

noviny, Praha 1993, str. 12 
21 Ibid., str. 9 
22 Ibid., str. 12 
23 Ibid., str. 12 
24 Ibid., str. 110 
25 Ibid., str. 109 

10 

http://www.mafra.cz


svým způsobem i jako osvěžení, protože v redakci rozdmýchal stojaté vody. „Nový šéfredaktor 
Svobodných novin Ferdinand Peroutka vnesl do listu jiného ducha než jeho předchůdce. 
Peroutkův politický pohled na svět byl totiž mnohem vyzrálejší než pohled Bassův a také jeho 
politická stanoviska byla vyhraněnější a jednoznačnější."26 

V polovině čtyřicátých let vzdorovaly Lidové noviny tlaku, který na ně vyvíjeli 

komunisté. Marxista Vojtěch Dolejší ve své knize Noviny a novináři dělí tehdejší tisk na: 
1. tisk komunistické strany; 

2. tisk masových organizací, v nichž měli komunisté značný vliv (Práce, Mladá fronta, 
Zemědělské noviny aj.) 

3. tisk sociálně demokratické strany 
4. reakční tisk (Svobodné slovo, Lidová demokracie, Svobodné noviny)27 

Peroutkovým nástupcem se stal dne 24. února 1948 Jan Drda. Stalo se tak poté, co 

v redakci proběhl komunistický převrat a Peroutka byl sesazen. „Stejně jako Nezval se chovala 

většina komunistů a vyhrocovala situaci k otevřenému střetu o moc. Rozhodnutí padlo koncem 

února 1948. S násilím vystoupili také komunisté v redakci Svobodných novin. Ještě nedávno 

nebylo jasno, jaký bude další osud demokracie v Československu, a rudí redaktoři již 24. února 

násilím sesadili z funkce šéfredaktora Ferdinanda Peroutku a na jeho místo jmenovali Jana 

Drdu."28 Poslední číslo Lidových novin, jejichž „nástupcem" se měl stát tehdy nově založený 

týdeník Literární noviny, vyšlo 8. února 1952. „Profesor Černý i Jaroslav Pilz vydávají ve svých 

pamětech svědectví o způsobu hospodaření, jaký uplatňoval Jan Drda: rozbujelý aparát, vysoké 

honoráře pro své přátele a soudruhy a nakonec desetimilionové dluhy, pro něž muselo být další 

vydávání Lidových novin zastaveno. Jejich poslední číslo vyšlo 8. února a nahradit jej měl 

týdeník Literární noviny, který se k jejich odkazu hlásil."29 

Svaz československých spisovatelů se dne 18. dubna 1968 usnesl Lidové noviny obnovit. 
„Lidové noviny žijící v myslích pamětníků, ve vzpomínkách čtenářů, nepřekonané žádným jiným 
listem, kteiý u nás od té doby vycházel."30 

2® Ibid., str. 114 
27 Dolejší, Vojtěch: Noviny a novináři, Praha 1963, str. 452 

Pernes, J.: Svět Lidových novin, 1893 -1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky, Lidové 
noviny, Praha 1993, str. 116 
29 Ibid., str. 117 
30 Ibid., str. 117 

11 



Den 22. května 1968 je v mimořádné příloze Lidových novin LN ze dne 18.dubna 2005 
(vydaný u příležitosti nové grafické podoby Lidových novin) popisován takto: „V Praze se na své 
první schůzi sešla správní rada Lidových novin. V červenci ministr vnitra sdělil redakci, že 
podniká kroky, aby jí byla přidělena budova v Benediktinské ulici v Praze. Okupace znamenala 
konec snah o obnovení vydávání LN. První číslo samizdatových lidových novin vyšlo v lednu 
roku 1988. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Ruml. Hned do prvního vydání přispěl svým textem 
mimo jiné Václav Havel." 

Byť iniciativa za znovuzrození Lidových novin byla podpořena i Svazem čs. Filmových a 
televizních umělců a už 22. května se sešla v Praze poprvé správní rada Lidových novin, jejich 
šéfredaktorem jmenovala novináře Antonína J. Liehma a vydání prvního čísla stanovila na 1. 
října 1968, nestalo se tak. ,,(...)Avšak dříve než mohly práce na Lidových novinách překročit své 
zárodečné stadium, přišel 21.srpen a s ním i konec všech snů a nadějí."31 

Definitivní zlom nastal až 5. prosince 1989, kdy „federální úřad pro tisk a informace 
udělil souhlas s vydáváním Lidových novin."32 Od té doby jsou Lidové noviny důležitou součástí 
českého mediálního trhu a ukončily svoji etapu samizdatu. „Teprve v osmdesátých letech, po 
dlouhém období,normalizace a konsolidace', až se reálný socialismus začal přežívat, vystoupila 
s myšlenkou na nové vydávání Lidových novin nová skupina lidí, oficiální propagandou 
označovaná za,disidenty'."33 

3.2 Historické zakotvení: Stručný nástin politické situace v Československu a ČR ve 

zkoumaných obdobích. Československý denní tisk ve zkoumaných obdobích. 

Je samozřejmě velmi obtížné shrnout charakteristiku let 1948 - 1949, 1968 - 1969 a roku 2004 

do několika stran. Snažila jsem se tedy soustředit na základní události, které z politického 

hlediska ovlivnily podobu příslušných období. Přiznávám, že bylo těžké se na tak malém prostoru 

vyhnout zjednodušování. Tato část diplomové práce si však neklade za cíl sloužit jako detailní 

analýza dění, ale jako historické pozadí výzkumu. 

31 Ibid., str. 118 
32 Lidové noviny speciál, 18. dubna 2005, str. 2 

Pernes, J.: Svět Lidových novin, 1893 -1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky, Lidové 
noviny, Praha 1993, str. 118 
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3.2.1 Stručná charakteristika období roku 1948 -1949 v Československu, denní tisk v letech 
1948 -1949. 

Stručná charakteristika období roku 1948 -1949 v Československu. 

Podobu Jet 1948 - 1949 nejvíce určil tzv. vítězný únor, 25. únor 1948, kdy došlo k definitivnímu 
převzetí moci komunisty. „Rok 1948 byl novou revolucí, která zničila demokratické instituce a 
společenský řád a nahradila je takzvaným socialistickým systémem, diktaturou vedenou 
komunisty."34 

Politika Národní fronty, která v Československu fungovala již od roku 1945, znamenala 

od počátku svého vzniku zrušení demokratického systému. „(...) Mluvíme-li o Národní frontě 

Čechů a Slováků, pak do února 1948 tím myslíme vrcholný orgán politické jednoty, jehož častého 

zasedání se zúčastňovali předsedové a generální tajemníci jednotlivých stran." Do Národní fronty 

byly do roku 1948 soustředěny strany KSČ, ČSNS, Čs. strana lidová a Čs. strana sociálně 

demokratická a slovenské strany KSS a Demokratická strana. 

Kroky československé vlády byly v této době zcela podřízeny Moskvě. „V roce 1945 bylo 

obnovení nezávislosti společným znakem vítězství Spojenců a osvobozeneckého zápasu Edvarda 

Beneše a domácího odboje, který vyvrcholil povstáním na Slovensku a v Praze. Ve srovnání s tím 

byly v roce 1948 domácí tlaky na provedení změn ze strany silné komunistické strany ještě větší, 

stejně jako jejich podpora ve veřejnosti, ale ovlivňovala je nebo řídila zvnějšku sovětská vláda a 

strana; Komunistická strana Československa působila jako agent Moskvy."35 

Pro toto období bylo charakteristické napětí mezi komunisty a ostatními stranami, které se 

pozvolna prohlubovalo od roku 1946. Jádro problému bylo těžko řešitelné - byl jím totiž obecně 

spor o tom jak se bude československo po válce dále vyvíjet. „Komunisté vycházeli z představy, 

že rozvoj socialismu v naší zemi bude etapový. (...) Předpokládali však přitom nejen zajišťování 

priority znárodněného podnikání, ale i další zásahy do ekonomické struktury, do soukromého 

vlastnictví."36 S tím se těžko smiřovaly ostatní strany. „Národní socialisté, lidovci i slovenští 

34 Skilling, Gordon H.: 1968 - přerušená revoluce? In: Soudobé dějiny V/4, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1998, 
str. 488 
35 Ibid., str. 487 

Deyl, Zdeněk: Jednám Národní fronty Čechů a Slováků v únoru 1948. In: Dějiny a současnost 1/1968, 
Socialistická akademie, Praha 1968, str. 1 
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demokraté považovali daný systém, tzv. socializující demokracii za systém, který zajistí rovné a 
trvalé podmínky pro všechny druhy podnikání a odmítali další zásahy do kapitalistického a 
drobného soukromého sektoru."37 Spor se projevil již v roce 1947, kdy se týkal přijetí či nepřijetí 
Marshallova plánu. „ Rozhodujícím momentem, který přeměnil toto rostoucí napětí v konfliktní 
situaci, byla patrně krize kolem Marshallova plánu. Oproti svým původním záměrům byla 
československá zahraniční politika nucena se rozhodnout a rozhodla se shodně s ostatními 
spojenci Sovětského svazu."38 Bylo tedy jen otázkou času, kdy krize v Národní frontě Čechů a 
Slováků vyvrcholí a co bude bezprostřední příčinou. 

Dne 20. února 1948 podali ministři národně socialistické, demokratické a lidové strany 

demisi. Příčinou bylo odvolání osmi pražských velitelů SNB, o kterém se ministři dozvěděli se 

zpožděním a náhodou, přičemž s odvoláním nesouhlasili. „O rozkazu zemského velitele SNB se 

národně socialističtí ministři dozvěděli náhodně těsně před schůzí vlády 13. února."39 

Podání demise mělo ztížit pozici komunistů před nadcházejícími volbami. „Hubert Ripka, 

jeden z tehdejších představitelů národně socialistické strany, později přiznal původní záměr a 

předpoklad, že ve vládní krizi vysloví parlament vládě nedůvěru, nebo že pro neústupnost 

ostatních stran komunisté z vlády sami vystoupí, popř. že vystoupí z vlády ostatní ministři a tím 

padne celá vláda."40 Klement Gottwald byl vzniklou situací pobouřen a v ruských archivech 

existují důkazy, že chtěl krizi zabránit nejen všemi dostupnými mimoparlamentními prostředky 

(jak se nakonec skutečně stalo), ale i vojenskou silou: „Gottwald (...) nevylučoval, že pravicové 

strany s podporou Edvarda Beneše učiní takový krok, jakým je vyslovení nedůvěry současné 

vládě, aby mohl být sestaven nový kabinet. Za takového vývoje událostí, řekl Gottwald, 

komunisté ,také půjdou až do krajnosti, tj. s pomocí ministerstva vnitra ovládaného komunisty a 

většiny armády uchopí veškerou moc v zemi a následně se vypořádají s reakcí."41 

Klíčovou osobou ve sporu ohledně demise ministrů se ve sledu dalších dní stal Edvard 

Beneš, který byl tlačen do přijetí demise vlády. Tlaky přicházely ze strany Gottwalda, 

Zápotockého a Noska, kteří poté, co Benešovi přeložili návrh na jmenování nových ministrů, 

37 Ibid., str. 1 
Křen, Jan: Vrchol a konec Benešovy politické dráhy. In: Dějiny a současnost 5/1968, Socialistická akademie Praha 

1968, str. 1 
Deyl, Zdeněk: Jednání Národní fronty Čechů a Slováků v únoru 1948. In: Dějiny a současnost 1/1968, 

Socialistická akademie, Praha 1968, str. 1 
40 Ibid., str. 1 
41 Murašková, Galina P.: Únorová krize roku 1948 a politické vedení podle materiálů ruských archivů. In: Soudobé 
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„žádali přijetí demise a Benešovo kladné a rychlé rozhodnutí (...) Také komunisté chtěli, aby 
rozhodnutí padlo 25. února, kdy Gottwald předloží prezidentovi návrh nové vlády. Vedení KSČ 
se usneslo zahájit celostátní generální stávku v případě, že prezident odmítne jmenovat vládu 
podle Gottwaldova návrhu."42 

Edvard Beneš byl nemocný a již déle cítil, že jeho pozice je oslabena, že se jeho 
poválečná politická koncepce představy o střední cestě a možné politické rovnováze ocitá ve 
slepé uličce. „Krize Benešových koncepcí doprovázená silným zhoršením jeho zdravotního stavu 
vtiskávala jeho činům jakýsi zoufalý a křečovitý ráz. (...) Znovu a znovu - jak bylo i v jeho 
povaze - se zoufale snažil udržet onu konstelaci z let 1945 - 1946, která byla zdrojem jeho 
největší slávy."43 Tento fakt samozřejmě nahrával komunistům, protože Beneš, ač sám vnitřně 
nebyl s demisí zcela ztotožněn, nebyl zastáncem radikálního řešení, jako například již zmíněný 
Ripka. „Beneš se zcela neidentifikoval s těmi elementy, které se dostaly do čela 
nekomunistickýeh stran. (...) Zatímco ,Ripkové' počali provádět,agresivní' politiku 
s perspektivou rozhodného střetnutí v blízké době (...), Beneš se této katastrofické orientace 
obával stejně jako v Mnichově."44 

25. února roku 1948 nakonec prezident Beneš tlakům podlehl a definitivně přistoupil na 

komunistické požadavky, přijal demisi demokratických ministrů a jmenoval vládu novou. Tento 

svůj krok chápal jako „záchranu před konfliktem v nejvyšší čas, v poslední chvíli, věřil v jeho 

uklidňující účinek na rozbouřenou politickou hladinu. (...) Obava z bezprostřední hrozby 

konfliktu, jehož signálem byla ohlašovaná generální stávka, patřila k hlavním příčinám 

prezidentova rozhodnutí z 24. na 25. února."45 Definitivní návrh nové vlády mu byl přitom 

představen ve stejný den. Z 25 křesel bylo v této vládě třináct přiděleno komunistům, tři 

bezpartijním (mezi nimi byl i ministr zahraničí Jan Masaryk) a devět členům nekomunistických 

stran.46 „Stejně jako J. Masaryk, i Beneš „Ripky" zklamal - demisi vlády přijal, sám neodstoupil 

a svou osobou „patronizoval" ústavní vyústění celé krize. To naprosto neznamená jeho solidaritu 

s kursem KSČ. Byl přesvědčen, že únorový obrat znamená definitivní prosazení,sovětského 

dějiny V/2-3, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1998, str. 315 
42 Kaplan, Karel: Poslední rok prezidenta, USD AV, Praha 1993, str. 29 

Křen, Jan: Vrchol a konec Benešovy politické dráhy. In: Dějiny a současnost 5/1968, Socialistická akademie, Praha 
1968, str. 38 
44 Ibid., str. 38 
45 Kaplan, Karel: Poslední rok prezidenta, USD AV, Praha, 1993, str. 32 
46 Kol. autorů: Osudové osmičky. Přelomové roky v českých dějinách, Lidové noviny, Praha 1999, str. 370 
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modelu' revoluce, který byl pro něj nepřijatelný, s nímž nikdy nesouhlasil."47 

Beneš tak volnou ruku komunistům, kteří se násilím chopili moci. Následovalo období 

komunistického teroru spojené s tzv. budování totalitního politického systému. Dne 19. září 1948, 

na oslavě ostravských komunistů, vystoupil předseda vlády Antonín Zápotocký projev na téma 

„Ostře proti rušitelům naší cesty k socialismu", v němž mimo jiné řekl: „Dlouho jsme byli 

shovívaví, snad více než bylo třeba a mnozí snad přestali věřit, že dovedeme zjednat pořádek. (...) 

V našem státě převzal moc pracující lid a my si uděláme zákony na ochranu lidově 

demokratického řádu a mírové cesty k socialismu." To samozřejmě vyústilo v násilné potlačovaní 

lidských práv: „Budeme trestat ty, kteří by chtěli naši mírovou cestu k socialismu narušovat."48 

Bylo to období „třídního boje", období politických procesů. „Jako takové je komunistická 

moc v Československu používala ve zvlášť velkém rozsahu ve svém zakladatelském období, v 

letech 1948 - 1954, kdy počet jejich obětí dosáhl téměř dvou set tisíc."49 

Denní tisk v Československu letech 1948 -1949. 

„Komunistická strana Československa vykonala po roce 1945 obrovskou práci ve svém úsilí 
změnit tisk, rozhlas a televizi v nástroje boje za socialistické proměny naší společnosti, za 
prostředek propagandy nového, komunistického světového názoru. "50 

Pro podobu tisku let 1948 - 1949 byl stěžejní Košický vládní program. V Košicích byla 

jmenována 4. dubna 1945 první vláda Národní fronty Čechů a Slováků a Košický vládní 

program byl přijat rovněž v Košicích dne 5. dubna 1945. Jednalo se o „program, na němž se 

shodly všechny významné protifašisticky orientované politické síly české společnosti."51 V jedné 

z kapitol Košického programu doslova stojí: „Bude provedena důkladná očista v oblasti 

žurnalistiky, rozhlasu a filmu (...)."52 

47 Křen, Jan: Vrchol a konec Benešovy politické dráhy. In: Dějiny a současnost 5/1968, Socialistická akademie, Praha 
1968, str. 38 

Kaplan, Karel: Kpolitickým procesům v Československu 1948 -1954, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 
1994, str. 21 

Kaplan, Karel: Největšipolitický proces, M. Horáková a spol. Ustav pro soud. dějiny AV, Praha 1995, 
str. 5 
50 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi (1945 -1975), Novinář, Praha 1976, str. 7 

Blodigová, A. - Kopplová, B. - Sekera, M.: Dějiny českého novinářství a novinářských spolků. Katalog výstavy 
k dějinám českého tisku na území České republiky, SÚA, Praha 2002, str.70 
52 Hoření, Zdeněk (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi (1945 -1975), Novinář, Praha 1976, str. 58 
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Přesné cíle stranického tisku byly stanoveny v usnesení VIII. sjezdu KSČ ze dne 
31.března 1946 jako „základní teze pro úsek tisku". Dočteme se v nich například, že se usilovalo 
o „zvýšení úrovně stranického tisku" a o „zvítězení ve zpravodajské bitvě dobrým a včasným 
zpravodajstvím."53 Novinářská práce byla vnímána jako třídní boj, nástroj propagandy, 
uvědomění a osvěty. Základní teze pro úsek umění a vědy pak dále stanovovaly, že tisk přejde 
pod jednotnou kontrolu státu „z výlučného vlivu soukromopodnikatelského."54 

Dalším mezníkem pro vývoj tisku byl únor 1948. Centralizování a normalizace 
zpravodajství, ale i práce novináře samotného měla podlehnout jednotným směrnicím. Média se 
měla od této chvíle stát ještě nekompromisnějším nástrojem třídního boje. „Formující se 
socialistická žurnalistika dostala do vínku závazný a velký úkol stát se jedním z hlavních činitelů 
národní, státní a mravní výchovy lidu (...) - lid nejen informovat, ale i organizovat, uvědomovat, 
vychovávat a vést."55 

Novináři byli organizováni ve Svazu čs. Novinářů a jejich poslání bylo vládnoucí 

garniturou jasně definováno. „Českoslovenští novináři, programoví a tvůrčí pracovníci 

sdělovacích prostředků jsou součástí stranického aktivu, jsou politickými pracovníky, výrazně se 

podílejícími na popularizaci a uskutečňování, ale i na vlastní tvorbě politiky KSČ a 

odpovídajícími za svou činnost komunistické straně a vládě socialistického státu."56 

Noviny v tomto období v pravém smyslu neinformovaly, byly totiž nástrojem osvěty 

režimu. „Plénum KSČ (...) připomnělo všem, kdož pracují ve sdělovacích prostředcích, aby si 

neustále byli vědomi, že tyto prostředky nejsou tribunou pro pochybné subjektivní názory, ale 

musí sloužit jako důležitý kolektivní organizátor, informátor a výchovný nástroj socialistické 

společnosti."57 

Úkolem tisku bylo se zcela odlišit od a především ve zlobě zavrhnout, podle komunistické 

dikce, takzvané buržoazního novinářství: „V celé soustavě sdělovacích prostředků v naší zemi tak 

převládl nový typ novinářství, zásadně se odlišující svým společenským posláním a charakterem 

od novinářství ovládaného zákony buržoazního měšce a buržoazní morálky."58 Cílem bylo 

„probojovat do života nejen novinářů, redaktorů, ale také samotných čtenářů základní leninské 

53 Ibid., str. 60 
34 Ibid., str. 60 
55 Ibid., str. 7 - 8 
56 Hudec, Vladimír: Základní otázky žurnalistiky I. - / / . , Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha 1978, str. 14 
57 Ibid., str. 14 - 15 
58 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi (1945 -1975), Novinář, Praha 1976 str. 7 
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principy socialistické žurnalistiky,"59 přičemž byl kladen důraz na „pohotovost v hodnocení 

aktuální společenské reality a na správnost ideově politické orientace ve společenské 

problematice."60 Ke kontrole informací dopomáhala samozřejmě cenzura. „Promyšlenou selekcí 

informací a ochranou komunistické ideologie se významně podílela na získání a udržení politické 

nadvlády a státního vlastnictví úzké skupiny osob podřízených zájmů cizí mocnosti."61 

Nejrazantnějším hlasatelem komunistického režimu bylo Rudé právo, deník KSČ. 

V publikaci Základní otázky žurnalistiky, která měla dle jejího autora Vladimíra Hudce sloužit i 

jako učebnice na fakultě žurnalistiky, se k poslání stranického tisku doslova píše: „ Zejména 

stranický tisk musí ještě,více přispívat k rozvoji tvůrčího marxistického myšlení, zpřístupňovat 

aktuální teoretické poznatky a praktické zkušenosti bratrských stran, zejména KSSS."62 Klement 

Gottwald o poslání Rudého práva na zasedání ÚV KSČ dne 18. prosince 1945 pronesl: „Soudruzi 

z redakce Rudého práva musí sebrat všechen svůj um dohromady, aby se z Rudého práva stala 

ostrá zbraň, která bude informovat lid a pranýřovat nešvary, které se dějí." Všechny noviny, na 

rozdíl od současného stavu, byly navíc stranickými časopisy, nestranický tisk nebyl povolen. 

Reorganizaci československého tisku provádělo ministerstvo informací - jmenovitě tehdejší 

ministr informací Václav Kopecký. To se opíralo „o vyhlášku ministra informací ze dne 26.října 

1945 (Úř. list, díl 1.) o některých omezeních při vydávání periodického tisku."63 

Periodický tisk byl v této době regulován natolik, že se na něj vázala i přísně 

kontrolovaná distribuce novinového papíru. Novinový papír byl obhospodařován ministerstvem 

informací, přičemž „pro periodický tisk byl z rozhodnutí vlády zaručen v důvodové zprávě 

k zákonu o dvouletém plánu kontingent 4000 tun ročně."64 Počet povolených novin a časopisů, 

které mohly vycházet, byl tedy pevně dán právě i díky nedostatku novinového papíru: „Aby bylo 

lze provésti nejen náležitou distribuci papíru, ale i plánovati jeho výrobu, nutno postupovati 

plánovitě také při povolování nových časopisů."65 Žádost o vydávání periodik musela být 

směřována na ministerstvo informací, které ji posuzovalo podle velmi tendenčních kritérií. 

„Ministerstvo informací (...) především zjišťuje, jsou-li splněné podmínky stanovené zákonem, 

59 Ibid., str. 7 
60 Hudec, Vladimír: Základní otázky žurnalistiky I. II., Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha 1978, str. 14 
61 Kaplan, Karel, Tomíček, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945 -1956, Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 1994, str. 7 
62 Hudec, Vladimír: Základní otázky žurnalistiky I. -II., Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha 1978, str. 15 
63 Adresář čsl. tisku, roč. I-1948, Orbis, Praha 1948, str. 4 
64Ibid„ str. 4 
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za druhé zkoumá, je-li takového časopisu v zájmu veřejném také objektivně třeba. (...) O 
chystaném časopisu si vyžádá napřed posudek příslušného úřadu nebo nadřazené instituce, do 
jejichž působnosti časopis svým programem spadá." Pokud byly „podmínky k vydávání 
časopisu" splněny, ministerstvo vydalo povolení k tisku.66 

Podle Adresáře československého tisku roč. í - 1948 bylo v Československu v roce 1929 

periodik 3500, v roce 1940 „na zmenšeném území t.zv. Protektorátu už jen polovina tohoto 

počtu."67 Komunistický režim se snažil periodika spíše potlačit a omezit jejich počet, což šlo 

poměrně jednoduše i díky tomu, že byla potlačena a zakázána soukromá vydavatelství., Adresář 

čs. tisku, který sestavilo podle stavu k 1. květnu 1948 ministerstvo informací, ukazuje, že počet 

periodik povolených na území ČSR po osvobození činí sotva třetinu periodik z roku 1929. (...) 

Již tato čísla sama o sobě dokazují, že nové organisaci tisku v osvobozené republice se podařilo 

do značné míry zabránit nezdravé nadprodukci novin a časopisů, jak jsme ji poznali v době 

liberalistického řádu první republiky."68 Tisk byl stranou přísně regulován a dle Adresáře 

československého tisku „budován" na dvou základních myšlenkách: „1. že tisk, zejména tisk 

periodický (t.j. noviny a časopisy), má veřejné poslání, a že na vydávání novin a časopisů nelze 

pohlížeti jako na živnostenské podnikání, kterého může býti použito k účelům převážně 

výdělečným; 2. že periodický- tisk nelze ponechati bezplánovitému vývoji, neboť by bylo 

nelogické, aby v plánovaném vývoji našeho veřejného života složka tak důležitá, jako je 

periodický tisk, byla ponechána jen a jen konjunkturálnímu rozvoji."69 

Dalším podstatným rysem denního tisku konce let čtyřicátých je fakt, že z novinových 

stánků zcela zmizely bulvární noviny a časopisy, které byly považovány za buržoazní přežitek 

první republiky. Komunisté bulvár zrušili i v rámci zlepšování a regulování „obsahové a 

hospodářské úrovně" tisku. „V českých zemích úplně vymizel nechvalně proslulý bulvární tisk, 

včetně šestákového literárního braku. Naproti tomu vznikl nový typ časopisů závodních, které 

hrají velmi důležitou úlohu při budování lidově-demokratické republiky."70 Bulvární tisk se ke 

čtenářům mohl vrátit až na český mediální trh počátku devadesátých let. 

65 Ibid., str. 4 
66 Ibid., str. 4 
67 Ibid., str. 3 
68 Ibid., str. 3 
69 Ibid., str. 3 
70 Ibid., str. 5 
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3.2.2 Stručná charakteristika období roku 1968 -1969 v Československu, denní tisk v letech 
1968-1969. 

Stručná charakteristika období roku 1968 -1969 v Československu. 

Konec šedesátých let znamenal pro obyvatele ČSSR dobu změny spojenou s uvolněním. V české 
společnosti se začínal na chvíli opět rozdmýchávat plamínek veřejného mínění, potlačovaného 
komunistickým režimem. „Nejpozději už v březnu 1968 bylo možné hovořit o znovuzrození 
veřejnosti a nezávislého veřejného mínění. Všechny dosavadní společenské organizace, zájmová 
či profesionální sdružení a spolky všeho druhu včetně organizací označovaných jako 
(nekomunistické) politické strany povolené v rámci tzv. Národní fronty se poměrně rychle 
vymaňovaly z pout stalinsko-leninského modelu ,převodových pák'."71 

S koncem šedesátých let je neodmyslitelně spojen pojem „pražské jaro" - období víry 

v možnost reformování komunistického režimu. „V roce 1968 revoluce usilovala o zásadní 

změnu komunistického systému a o obnovu demokracie, třebaže v nové formě, která spojovala 

socialismus s demokracií."72 Toto období začíná lednem a končí invazí vojsk Varšavské smlouvy 

21. srpna roku 1968. „Leden a události, které následovaly, takový zásadní obrat v životě Čechů a 

Slováků vskutku představovaly. Navíc uvolnily značné síly pro ještě radikálnější reformu a 

vytvořily tudíž ještě širší prostor pro možnou změnu. Byly počátkem kontinuálního procesu 

změn, který by - nebýt sovětské intervence - možná nakonec přerostl v revoluci."73 

Snaha o reformu přicházela z řad široké vrstvy občanů, stojících převážně mimo 

komunistickou stonu. „Pražské jaro patřilo k jednomu z nejvážnějších pokusů o reformu 

sovětského socialismu, neboť nebylo jen záležitostí vnitrostranickou či frakční; reformní hnutí 

podporovala totiž značná část obyvatelstva. Tehdy se rodilo nezávislé veřejné mínění a zárodky 

občanské společnosti a lid se v určitých situacích stával samostatnou politickou silou."74 

Důležitou roli přitom hráli také novináři. „Koncem února a března vstoupili do liry jako celistvá 

skupina novináři, tehdy z 80 procent členové KSČ. V padesátých a šedesátých letech a několik 

71 Pecka, J. Prečan, V.: Proměny pražského jara 1968 -1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1993, str. 16 
Skilling, Gordon H.: 1968 - přerušená revoluce? In: Soudobé dějiny V/4, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1998, 

str. 488 
73 Ibid., str. 485 - 486 
74 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost, Ústav pro soud. dějiny, Praha 1994, str. 11 
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týdnů ještě po ,lednu' většinou v tisku podporovali oficiální politiku, i když si často o ní mysleli 
své a nejednou s kritickými články vystupovali."75 

„Vstřícným krokem", který signalizoval uvolnění poměrů, bylo i zrušení předběžné 

cenzury, což sdělovací prostředky částečně osvobodilo. „Předsednictvo ÚV KSČ poté 4. března 

na základě návrhu Jiřího Hendrycha zrušilo usnesení z roku 1966, podle něhož vrchními cenzory 

byli pracovníci aparátu komunistického ústředí. Namísto předběžné cenzury měla být zavedena 

následná, která byla svěřena Ústřední publikační správě na ministerstvu kultury a informací."76 

Důležitým hybným momentem, který vyšel „ze zdola" byl pak manifest „Dva tisíce slov, 

které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem", sepsané Ludvíkem Vaculíkem 

a uveřejněné v Literárních novinách, roč. I, č. 18, dne 27. června 1968, které nabádalo 

k občanské protirežimní aktivitě. Do Literárních novin navíc přispívali nejlepší z českých 

novinářů a spisovatelů. „Zvláštní úlohu v urychlení politického pohybu, zvláště v prostředí 

inteligence, sehrál od března vycházející týdeník Literár ní listy. Autoři úvodníků a jiných 

„směrodatných" článků patřili mezi nejlepší tehdejší české spisovatele, žurnalisty a vědecké 

pracovníky."77 V Literárních listech se navíc otevírala i témata, o kteiých se do té doby mluvit 

nesmělo. „Například Dušan Hamřík otevřel problém politických procesů, filozof Karel Kosík 

nové podoby české otázky, Milan Hubl otázku slovenskou, VI. Klokočka psal o renesanci moci, 

L. Fischer o dědictví T. G. Masaryka. Objevily se i dvě tři,vlaštovky' zvěstující volání po 

existenci opozičních stran."78 

Naděje, že komunistický režim nabere „lidštější podoby", skončila s 21. srpnem 1968. 
„Okupace Československa armádami pěti zemí Varšavské smlouvy však zásadně změnila 
společenskou situaci neboť přeměnila sovětské vedení v dominantní faktor československé 
politické scény, který mohl bezprostředně politicky zasahovat a vměšovat se do každé vnitro- i 
zahraničně politické záležitosti."79 

Rok 1969 by se dal také ještě označit jako rok „tiché" vzpoury. V tomto roce se na protest 
proti komunistickému režimu upálil Jan Palach. „K dalšímu vzepětí studentského hnutí došlo 
v lednu 1969 v souvislosti se sebeupálením Jana Palacha. Svým činem chtěl vyburcovat 

75 Kural, V. - Moravec, J. - Janáček, F. - Benčík, A.: Československo roku 1968 - díl /.: Obrodnýproces, Ústav 
mezinár. vztahů, Praha 1993, str. 44 
76 Ibid., str. 44 
77 Ibid., str. 45 
78 Ibid., str. 45 
79 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, str. 11 
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veřejnost, aby aktivně hájila polednové vymoženosti, i když požadavky jím zformulované, tj. 
zrušení cenzury a zákaz rozšiřování kolaboranty vydávaného časopisu Zprávy, vyznívaly 
mnohem skromněji."80 

V tomto roce také českoslovenští hokejisté vyhráli v hokejovém zápase nad SSSR, což 
vzbudilo všeobecné nadšení. Vítězství mělo totiž pro Československo ještě druhý význam - stalo 
se symbolem vzpoury proti diktátu Sovětského svazu. „28. března se pro sportovce nečekané 
stalo skutkem. Československo vyhrálo v dramaticky napínavém zápase 4:3. Druhá porážka 
sovětské sborné znamenala pro mezinárodní sportovní veřejnost nečekanou senzaci. Pro domácí 
fanoušky více než jenom radost ze sportovní výhry. Občanskou společností byla přijata jako 
náplast na v srpnu 1968 ponížené národní sebevědomí."81 

Rok 1969 byl však také rokem zatýkání z politických důvodů a pomalému spění k 

"normalizaci" situace v Československu. „Novou politickou linii v pookupační situaci formuloval 

A. Dubček na zasedání ústředního výboru KSČ koncem srpna 1968; její podstatou bylo 

překonání nedůvěry sovětského vedení, plnění tzv. moskevského protokolu a normalizování 

poměrů v zemi, čímž rozuměl obnovení autority a výkonu funkcí všech státních, stranických i 

společenských organizací, ale i dočasné omezení demokratických práv, zvláště svobody slova a 

shromažďování."82 Nastalo období zákazů, perzekucí a opětovného udušení zárodků výše 

zmíněného veřejného mínění. „V praxi vedla tato politika k zákazu časopisu reportér a Politika, 

k vytvoření Úřadu pro tisk a informace, který se měl stát nástrojem opětného podřízení masových 

sdělovacích prostředků kontrole KSČ, k rozpuštění nezávislých organizací, jako byl K 231, KAN 

a Slovenská společnost na ochranu lidských práv."83 

Jednou z možností, jak komunistickému režimu vzdorovat, byly umělecké prostředky. 

Proto v letech 1968 až 1969 vznikly umělecky ceněné filmy, knihy či divadelní liry. „Zvláštní 

sférou byla kultura, zvláště tvůrčí umění, kde docházelo k největšímu vnitřnímu oproštění od 

souhlasu se stranickou kuratelou a - při využití občasného ,tání' - k evoluci nezávislosti, jež 

kladla základy i pro neobyčejný umělecký vzestup - od divadel malých forem (v čele s proslulým 

80 Ibid., str. 13 
Felcman, O.: Počátky ostré etapy normalizace, in: Československo roku 1968 - díl 11.: počátky normalizace, Ústav 

mezinárodních vztahů, Praha 1993, str. 
Bárta, M.: Pokus o záchranu reformního programu, in: Československo roku 1968 - díl II.: počátky normalizace, 

Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1993, str. 5 
83 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1994, str. 12 
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Semaforem v Praze a s Lasicou se Satinským v Bratislavě) přes literaturu (Kundera, Hrabal, 
Mftaěko, Tatarka apod.) a divadlo (Topol, Havel, Karvaš) až po celém světě proslulou vlnu 
českého filmu."84 Mnoho filmů a knih bylo komunisty zakázáno a začal tak pozvolna vznikat tzv. 
disent. V disentu se pohybovali bývalí komunisté i nekomunisté, které spojovalo jedno -
definitivní konec iluzí o možnosti reformování komunistického režimu. Trvalo dalších 21 let, než 
se stalo Československo skutečně demokratickým státem. „Sovětská invaze a o několik měsíců 
později na jaře 1969 Husákův nástup k moci obnovily staiý typ komunistického systému (...) A 
konečně rok 1989 byl úplně novou revolucí, která nakonec zničila komunistický systém a zavedla 
svobodné a demokratické Československo."85 

Denní tisk v Československu v letech 1968 -1969. 

Období tzv. Pražského jara bylo problematické jak pro vládnoucí garnituru tak pro novináře 
samotné. Díky uvolnění poměrů a víru v možnost demokratizace komunistického režimu od smrti 
Josifa Vissarionoviče Stalina v březnu 1953, dala totiž valná většina žurnalistů najevo nesouhlas 
se stávajícími politickými poměry. „Tato událost vyvolala v celém světě vlnu nadějí a napjatého 
očekávání. Svět ví, že smrtí Josefa Stalina skončila jedna éra, prohlásil americký prezident 
Dwight Eisenhover."86 

V roce 1966 bylo na XIII. sjezdu KSČ vyneseno usnesení, že by měl „tisk, rozhlas a 

zejména televize vyhraněněji působit v komunistickém duchu (...), zvyšovat politickou a 

odbornou úroveň všech pracovníků tisku, rozhlasu a televize, upevňovat jejich stranickost a 

společenskou odpovědnost"87 

Pražské jaro, tedy období od ledna do srpna 1968, období plné naděje, že se dá 

komunistický režim reformovat, bylo pro český tisk dalším zásadním mezníkem. Bylo totiž 

krátkým obdobím, kdy česká veřejnost i nekomunisticky smýšlející redaktoři věřili, že by režim 

mohl „povolit". Jedním z důvodů této domněnky bylo vydání Akčního programu KSČ 5. dubna 

1968 (zveřejněno lO.dubna 1968). „Poté co se v březnu 1968 dala do pohybu také veřejnost a kdy 

84 Kural, V. - Moravec, J. - Janáček, F. - Benčík, A.: Československo roku 1968 - díl I.: Obrodnýproces, Ústav 
mezinár. vztahů, Praha, 1993, str. 10 
85 Skilling , Gordon H.: 1968 -přerušená revoluce? In: Soudobé dějiny V/ 4, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1998, 
str. 488 
86 Kol. autorů: Dějiny zemí koruny české, díl II., Paseka, Praha 1993, str. 273 
87 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha 1976, str. 184 
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zejména publicistika počala otevřeně kritizovat nedostatky a volat po uvolnění direktivního řízení 
společnosti i ekonomiky, vyhlásilo nové vedení komunistické strany počátkem dubna Akční 
program KSČ, v němž se snažilo vyjít kritice i vysloveným požadavkům vstříc, a přitom udržet 
iniciativu i kontrolu tohoto bouřlivého pohybu ve svých rukou. "88 Akční program byl však 
charakteristický svou dvojakostí - sice sliboval odstranit například diskriminaci na bázi 
kádrování, ale zároveň v něm bylo jakoby popřeno vše svobodné, co nabízel, protože 
rozhodujícím mocenským faktorem zůstávala stejně vůle vedení komunistické strany. „V 
historickém přehledu se zde na jedné straně odsuzovaly centralistické a direktivní metody, na 
druhé straně se konstatovalo, že socialistické zřízení zapustilo kořeny v zemi pevně a natrvalo."89 

Důležitou sjednocovací roli hrála v této době česká inteligence - spisovatelé, básníci, 
studenti, redaktoři, nezávislí intelektuálové, kteří polovičatost Akčního programu odmítali velmi 
důrazně. „Tento segment hnutí,pražského jara', který se brzy vymkl kontrole komunistické moci 
a který její vedení považovalo za skutečné ohrožení jím definované,obrody' (...) sílil s každým 
měsícem. Kritika, která se objevovala na stránkách Literárních novin, Reportéra a jiných časopisů 
nebo v některých komentářích televizních a rozhlasových redaktorů, směřovala mnohem dál než 
takzvaný demokratizační program KSČ."90 

V rozvolněném období roku 1968 před srpnovými událostmi se Svaz československých 

novinářů „plně postavil za společenské změny,"91 což si samozřejmě vyžádalo odvetu 

z nej vyšších postů, která v praxi znamenala zákaz činnosti pro konkrétní novináře. Dne 1. června 

1968 vyšla rezoluce nazvaná „O současné situaci a dalším postupu strany", která měla určit 

postup, jakým se bude bojovat s „antikomunistickými silami". Jednalo se o upevnění 

ideologického působení jak v samotných redakcích tak směrem ven (mělo se zesílit „politické 

působení" médií): „Komunistickým novinářům, kteří odpovědně plní své obtížné poslání, 

poskytne strana i nadále plnou podporu a bude se stavět proti útokům, jímž jsou vystavováni 

mnohdy ze strany pravicových antikomunistických sil, podobně jako komunisté na jiných úsecích 
,92 prače. 

88 Hrubý, K.: Perspektivy „pražského jara", In: Soudobé dějiny X/'4, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 2003, str. 613 
89 Ibid., str. 613 
90 Ibid., str. 621 

Blodigová, A. - Kopplová, B. - Sekera, M.: Dějiny českého novinářství a novinářských spolků. Katalog výstavy 
k dějinám českého tisku na území České republiky, SÚA, Praha 2002, str. 78 
92 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha, 1976, str. 185 
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Inteligence se však odmítla s Akčním programem smířit. Literární listy a deníky Práce, 
Zemědělské noviny a Mladá fronta uveřejnily koncem června 1968 totiž text prohlášení 
vyjadřujícího nesouhlas s praktikami režimu nazvaný Dva tisíce slov, sepsaný Ludvíkem 
Vaculíkem, „podepsaný stovkami straníků i nestraníků (a několika členy ústředního výboru ÚV 
KSČ)."93 Manifest Dva tisíce slov byl reakcí na Akční program. Stavěl se proti němu a 
mobilizoval veřejnost k občanské angažovanosti, například aby zakládala „vlastní občanské 
výbory a komise."94 

Dne 27. června 1968 předsednictvo ÚV KSČ text „posoudilo" a usneslo se na jasném 
závěru - uveřejnění zmíněného prohlášení bylo podle účastníků schůze „útok proti nové politice 
strany."95 Prohlášení Dva tisíce slov, jak jej interpretovalo Rudé právo dne 29. června 1968, piý 
„nabádá k útokům proti funkcionářům strany a státu (...), k rozvíjení takových forem jako jsou 

stávky, demonstrace, bojkot lidí apod " Jak jsem již výše uvedla, od tohoto prohlášení zbýval 

jen krůček k personálním čistkám v redakcích. Zákaz vykonávání povolání novináře platil např. 
pro Jiřího Dienstbiera, Čestmíra Suchého, Věru Šťovíčkovou, Jiřího Hanáka, Ludvíka Vaculíka, 
Vladimíra Škutinu, Stanislava Haštabu a další96. Ke dni 20.srpna 1968 v ČSSR vycházelo celkem 
779 periodik, „z toho 57 masových orgánů vedle rozhlasu a televize"97 Ve druhé polovině roku 
1968 bylo „zrušeno 9, v roce 1969 35 časopisů, celkem v období let 1968-71 zaniklo 156 titulů 
ústředně registrovaných časopisů."98 

Vládnoucí KSČ pocítila, že nastává určitý druh krize, se kterým doposud nebyla 

konfrontována: „Předsednictvo zhodnotilo současnou politickou situaci v zemi. Konstatovalo, že 

je nadále velmi vážná, že nebyly odstraněny základní zdroje napětí, spočívající v působení 

antisovětských a antisocialistických tendencí..." Proto byly během roku 1969 přijaty další 

směrnice a opatření „směřující ke zlepšení činnosti sdělovacích prostředků."99 V praxi to 

znamenalo, že komunisté, pracující ve sdělovacích prostředcích, dostali shora pokyn „urychleně 

93 Tigrid, Pavel: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Odeon, Praha 1990, str. 25 
94 Ibid., str. 25 
95 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha, 1976, str. 186 
96 Blodigová, A. - Kopplová, B. - Sekera, M.: Dějiny českého novinářství a novinářských spolků. Katalog výstavy 
k dějinám českého tisku na území České republiky, SÚA, Praha 2002, str. 82 
97 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha, 1976, str. 187 
98 Blodigová, A. - KSpplová, B. - Sekera, M.: Dějiny českého novinářství a novinářských spolků. Katalog výstavy 
k dějinám českého tisku na území České republiky, SÚA, Praha 2002, str. 82 
99 Hoření, Z. (ed.): KSČ o tisku, rozhlasu a televizi, Praha, 1976, str. 202 
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odstranit příčiny dosavadních nedostatků,"100 tedy k dalším perzekucím svobodně smýšlející 
inteligence a občanů. 

3.2.3 Stručná charakteristika období roku 2004 v české republice, denní tisk v roce 2004. 

Stručná charakteristika období roku 2004 v České republice. 

Události roku 2004 je celkem těžké objektivně hodnotit, protože od nich ještě nemáme patřičný 
historický odstup. Každopádně klíčovou situací roku 2004 byl pro naši zemi vstup do Evropské 
unie, odhlasovaný většinou občanů naší republiky v referendu. Česká republika se stala spolu se 
svými sousedy - Polskem, Maďarskem a Slovenskem - a dalšími převážně postkomunistickými 
státy Evropy právoplatným členem EU a pozvolna přijímá regule a směrnice schválené 
evropským parlamentem. 

Denní tisk v České republice v roce 2004. 

Současný stav denního tisku je dán poměrně strmým vývojem od listopadu 1989, kdy se po tzv. 

sametové revoluci a pádu komunistického režimu část vydavatelství přešla pod zahraniční 

vydavatele a redakce prošly restrukturalizací. Denní tisk se zbavil uniformity a normalizační šedi 

a vyprofiloval se spíše podle šíře politického spektra. 

Mnou zkoumané deníky z tohoto období jsou nezávislé. Jako zkoumané deníky jsem si 

pro toto období vybrala Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladou frontu, Právo, Haló noviny 

a Blesk. Výběr nebyl náhodný. Články věnované smrti Jana Masaryka jsem začala sledovat 

v lednu roku 2004, kdy Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu vydal k tomuto nematu zprávu, 

ve které se psalo, že Masaryk byl „možná zavražděn". Domnívám se, že i v tomto již svobodném 

období českého tisku existuje ve zmíněných titulech určitý rozdíl mezi mírou a kvalitou 

zprostředkovávaných informací. 

Velkou změnou pro denní tisk porevolučního období je existence bulváru, se kterou se 

musí mediální trh vyrovnat. Ať je pohled na bulvár jakýkoli, kvalitní bulvár podle mého názoru 

100 Ibid., str. 202 
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znamená pro průměrného českého občana zpestření české žurnalistiky, o čemž svědčí jeho 
vysoká čtenost. Jednoduché a jasné formulace, nad kterými se nemusí moc přemýšlet a hlavně 
zábava, to jsou charakteristické rysy českého bulváru, jmenovitě deníku Blesk. 

4. Metoda výzkumu. 

Jako výzkumnou metodu jsem použila kvantitativní obsahovou analýzu založenou na kódovacích 
jednotkách. Přestože vím, že tato metoda má určité slabiny, jeví se mi jako ve výsledku 
objektivní, protože vychází z reálných faktů, jejichž selekce a kódování probíhá na několika 
úrovních. „Narozdíl od hermeneutické analýzy je kvantitativní obsahová analýza vysoce 
strukturovanýma a selektivním procesem. Tento postup vychází ze sociálně vědných metod 
měření a kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 
vybraných znaků."101. 

Metodický průběh přípravy výzkumu i samotného výzkumu popisuji níže v sedmi 
chronologických bodech a) až h). 

a) zadání tématu 

Jak již název mé práce napovídá, v obecné rovině jsem chtěla sestavit Obraz smrti Jana Masaryka 
v českých médiích v letech 1948 - 1949,1968-1969, 2003 - 2004. Tuto zcela obecnou otázku 
jsem pak převedla na několik výzkumných, již konkrétnějších okruhů, které mi pomáhaly obraz 
sestavit. 

Výzkumné okruhy : 
1. Jak ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana Masaryka v letech 1948 

- 1949, 1968 - 1969,2003-2004? 

2. S jakými závěry ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana Masaryka 

v letech 1948 - 1949, 1968 - 1969,2003 - 2004? 

3. V jaké míře ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana Masaryka 

v letech 1948 - 1949, 1968 - 1969, 2003 - 2004? 

101 Schulz, W. - Hagen, L. - Scherer, H. - Reifová, I.: Analýza obsahů mediálních sdělení, Karolinum, Praha 1998, 
str. 30 
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První výzkumný okruh by se dala charakterizovat několika podotázkami: Jaká byla kvalita 
informací? Jinými slovy, jaké typy článků, resp. jaké žánry si jaká média k informování o této 
události vybrala? Jaké Žánry v tom kterém období převažovaly? Jsou články emotivní, 
propagandisticky zabarvené? Pokud ano, tak kdy více a kdy méně? 

Druhý výzkumný okruh souvisí již přímo se závěiy, které autoři článků v ohledu smrti 
Jana Masaryka učinily. Jednalo se o vraždu, sebevraždu neboje to snad vše úplně jinak? 
Vzhledem k tornu, že se v lednu 2004 téma Masaiykovy smrti znovu otevřelo, mě zajímalo, jak 
vlastně byla jeho smrt interpretována v médiích dříve - jaké byly závěry, argumenty a výsledky 
šetření. 

Třetí okruh jsem navrhla proto, abych zjistila, jak bylo téma Masarykovy smrti pro média 
atraktivní. Kolik prostoru tématu které noviny věnovaly a kdy, kolik obrazového materiálu a kde 
byly články umístěny? 

b) stanovení výběrového souboru 

Stanovení výběrového souboru znamená rozhodnutí, jaká média, jaké části těchto médií a 

v jakém časovém období budu zkoumat. 

Vytýčila jsem si nejdříve několik historických okamžiků spojených se smrtí Jana 

Masaryka, které splňovaly základní kritéria - měla být časově dostatečně daleko od sebe a svým 

způsobem přelomová (historicky, politicky), protože právě v přelomových letech se otevírají 

témata, která byla z nějakého důvodu do té doby tabuizovaná. Vzhledem k tomu, že Jan Masaryk 

zemřel v roce 1948, bylo na místě zkoumat tento rok, resp. období 1948 -1949. Dále jsem si 

vybrala období 1968 - 69, kdy se politické poměry na chvíli uvolnily a předpokládala jsem proto, 

že se bude diskutovat i nad možností zavraždění Jana Masaryka. Dále jsem potřebovala třetí bod, 

který by se vázal k současnému plně demokratickému systému. Dobře mi „posloužil" rok 2004, 

kdy, jak jsem již výše uvedla, se téma Masarykovy smrti znovu otevřelo. Tato skutečnost byla pro 

mě i impulsem k tématu mé diplomové práce. 

Když jsem měla vybraná období pro výzkum, musela jsem se rozhodnout, jaká konkrétní 

média budu zkoumat. Vzhledem k tomu, že mám ze své mimoškolní praxe nejvíce zkušeností 

s tištěnými médii, rozhodla jsem se pro ně. Zkoumání tištěných médií z výše uvedených tří 

období bylo pro mě také nejjednodušší co se týče možnosti přístupu k nim. Pro účely zkoumání 
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let 1948, 1949, 1968 a 1969 jsem si tedy vybrala celoplošné deníky, které by nějakým způsobem 
pokrývaly celé tehdejší politické spektrum, resp. zastupovaly by různé politické strany a 
organizace. 

Jednalo se jmenovitě o listy Lidová demokracie (deník ČSL), Mladá fronta (deník SČM), 

Práce (deník ROH), Rudé právo (deník KSČ), Svobodné slovo (deník ČSS) a Zemědělské noviny 

(deník Jednotného svazu českých zemědělců) pro roky 1948, 1949, 1968 a 1969. Podobně jsem 

postupovala u roku 2004, kdy jsem vybrala názorově či tematicky odlišné celoplošné deníky 

Lidové noviny, Blesk, Haló noviny, MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo. 

Základní soubor tedy obsahoval všechny čísla deníků ve zvoleném časovém období, tedy 

ročníky IV,V, XXIV a XXV Lidové demokracie, Mladé fronty, Práce, Rudého práva, 

Svobodného slova a Zemědělských novin a ročník 2004 Lidových novin, Blesku, Haló novin, 

MF Dnes, Hospodářských novin a Práva. Vzhledem ke svým výzkumným otázkám jsem se ale 

chtěla zaměřit pouze na ty články, které se týkaly smrti Jana Masaryka. Proto jsem si ve svazcích 

roků 1948, 1949, 1968 a 1969 vyhledala „ručně" všechny články v Knihovně Národního muzea 

(oddělení časopisů) a Národní knihovně, které toto kritérium splňovaly. Podobně jsem 

postupovala při vyhledávání článků z roku 2004, s tím rozdílem, že klíčová slova „smrt" (úmrtí) a 

„Jan Masaryk" jsem zadávala v různých kombinacích přímo v databázi NKC. Vznikl tak tzv. 

výběrový soubor - soubor článků vybraný na základě mnou zvolených kritérií. Vyhledané články 

jsem si ofotila. Fotiia jsem si vždy celou příslušnou stranu a rovnou jsem si i poznamenávala titul 

novin a datum otištění. 

Tato část předvýzkumu mi umožnila utřídit si informace, se kterými jsem měla dále 

pracovat. To bylo velmi důležité jak nejprve pro ověření cíle tak následně i předpokladu a 

hypotézy. Jak se totiž ukázalo, o smrti Jana Masaryka neinformoval deník Blesk, ten jsem tedy 

do výzkumu nemohla zahrnout. Nejintenzivněji se v mnou zkoumaných periodikách o úmrtí 

Masaryka informovalo okolo jeho úmrtí v březnu roku 1948, jmenovitě ve dnech 11.-15. března, 

stejně tak v roce 1968 a 1969 , což je logické, protože se jednalo o měsíc, kdy Jan Masaryk 

zemřel. V roce 1949 se mnou zkoumaná periodika k Masarykově smrti nevyjádřila, a to ani na 

počest ročního výročí jeho smrti, v roce 1968 se téma opět otevřelo k dvacátému výročí úmrtí, ale 

v roce 1969 v mnohem menší míře. V roce 2003 se mi tedy v tomto ohledu jevilo zkoumání jako 

bezpředmětné, když přelomovým rokem v ohledu úmrtí Jana Masaryka byl právě rok 2004. Ve 

výsledku tedy (narozdíl od původní představy) výběrový soubor představoval články z března 
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1948, března 1968, března 1969 a období ledna až března 2004 

c) určení velikosti kódovací jednotky 

Když jsem měla všechny materiály pohromadě, nastala fáze rozčlenění na kódovací jednotky. 
V mém případě se jednalo o články. Pod pojmem „článek" se rozumí spíše příspěvek, protože se 
jím myslí i samostatná fotografie s popiskem. 

Všechny nashromážděné články týkající se Jana Masaryka jsem pročetla a označila šije 
na příslušných novinových stránkách, abych je nemusela při kódování složitě hledat. 

d) stručná charakteristika článků výběrového souboru 
Výběrový soubor se skládal z novinových článků různého rozsahu a charakteru. 

Ve zkoumaných denících z roku 1948 se jednalo vesměs o články na prvních stranách listu -

„otvíráky", informujících o Masarykově úmrtí a pohřbu, o „truchlení v parlamentu". Z žánrů se 

zde vyskytovaly úvodníky, zprávy, vzpomínkové medailony, soustrastné projevy (z domova a 

v menší míře i ze zahraničí - např. od W. Churchilla či polského velvyslance), články o Janu 

Masarykovi jako člověku, o Janu Masarykovi a jeho srovnání s T. G Masarykem, některé citově 

zabarvené, tendenčně přetlumočené reakce ze zahraničí, někdy dokonce i emotivní dopisy 

čtenářů redakci. Dále pak samozřejmě články detailně popisující pohřeb Jana Masaryka, smuteční 

průvod a přepis Gottwaldova projevu nad rakví, tryzny v Praze, Stockholmu a Londýně, články 

o politickém odkazu Jana Masaryka a samozřejmě také o „trpkých chvílích, které prožíval než 

spáchal sebevraždu". Jiná verze smrti v článcích z roku 1948 zmíněna nebyla. 

V roce 1968 jsem zase zkoumala vzorek složený z článků vzpomínkových věnovaných 

výročí úmrtí Jana Masaryka, zprávy o studentském pietním aktu v Lánech u hrobu Jana 

Masaryka, vzpomínkové medailony (např. od L. Clementisové a dr. B. Pátkové), vzpomínkové 

komentáře o Janu Masarykovi jako člověku a příteli či jako politikovi. 

Nejrozmanitější zkoumaný vzorek článků byl z deníků v lednu 2004. Zde se vyskytovaly 

kromě klasických zpráv i rozsáhlé rozhovory a ve velké míře komentáře a dokonce i jeden 

pokus o analýzu Masarykova pádu z okna Černínského paláce. 

e) tvorba kódovací knihy102 

102 viz také část 4.1 diplomové práce „Popis kódovací knihy" 
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Při tvorbě kódovací knihy (kterou jsem několikrát přepracovávala, jsem se soustředila na mnou 

položené podotázky výzkumných okruhů. Pro první okruh se zaměřuje na to, jak se o 

Masarykově smrti informovalo, tedy jaká byla kvalita informací, jaké typy článků, resp. jaké 

žánry si média k informování o této události vybrala, jaké žánry v tom kterém období 

převažovaly, zda jsou články emotivní, propagandisticky zabarvené atd. Pomůckami měření 

tohoto aspektu se staly proměnné „periodikum", „grafika", „emotivní škála článku" (se 

stupnicí 1 až 3 od nejméně do nejvíce emotivního, která byla sestavena na základě vzorových 

článků), „témata článků" a „propagandistické využití smrti". Proměnné „přítomnost E. 
Beneše v článku"a „přítomnost Kl. Gottwalda v článku" ilustrují, jací vybraní aktéři se ve 

zkoumaných článcích vyskytují. Proměnná „přítomnost TGM v článku" měla zase 

identifikovat, nakolik novináři ve svých článcích připomínali příbuzenský vztah Jana Masaryka s 

jeho otcem Tomášem G. Masarykem. Druhý okruh byl zaměřen na závěry, která média 

v souvislosti se smrtí Jana Masaryka učinila. K tomu sloužila proměnná „způsob smrti" 
rozdělená na podkategorie „sebevražda" (důvody: zdraví, politika domácí, politika zahraniční, 

rodinné důvody, jiné), „vražda" (Západ, Východ, StB, jiné...) a „autor nenabízí řešení" (neví, 

nechce rozhodnout, je to jinak, nelze určit...). Třetí okruh sledoval, v jaké míře média 

informovala o smrti Masaryka, na což byly zaměřeny identifikační proměnné „periodikum", 
„datum otištění", „plocha článku" a „umístění zprávy ve výtisku". 

Systém proměnných jsem konstruovala po podrobném prozkoumání všech 

shromážděných textů. Bez jejich znalosti by nebylo možné kódovací knihu sestavit. Sestavování 

kódovací knihy proběhlo mnoha úpravami (důvodem byla snaha o jednoznačnost a 

srozumitelnost proměnných) a neobešlo se bez několikerého ověřování. 

f) ověření kódovací knihy 

Jelikož jsem byla jediným kódovačem, musela jsem provést test shody v kódování sama. Učinila 

jsem tomu dvojím způsobem. Jednak jsem s určitým časovým odstupem zakódovala stejný 

materiál dvakrát, abych si ověřila, zda jsou proměnné srozumitelné i po určité časové prodlevě. 

Za druhé jsem modelově zakódovala články ze všech zkoumaných období ( z každého jeden), 

abych zjistila, zda lze proměnné skutečně aplikovat na všechna mnou zkoumaná období. Tato 

fáze samozřejmě souvisela s tvorbou kódovací knihy jako takové, protože jsem postupným 

zkoumáním zjistila, zdaje některou proměnnou nutno jasněji definovat, změnit či zrušit. 
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g) sběr dat 
Pro reálný sběr dat jsem si vytvořila dva druhy tabulek na zanášení kódů - jeden na papíře a 
druhý v počítači (exeelová tabulka). K tomuto kroku jsem se rozhodla proto, abych si kódovací 
archy mohla s sebou vzít kamkoli a ušetřila tak čas. Kódy jsem tedy zanášela nejprve na papír a 
teprve potom do excelové tabulky, která již sloužila jako podklad pro analýzu dat. 

Oba typy tabulek byly identicky organizované. Jednotlivé sloupce jsem označila čísly 
proměnných, do řádků jsem pak zanášela příslušné kódy. Kódování mi trvalo s přestávkami 
přibližně tři až čtyři týdny. 

h) vyhodnocení 

Sběrem dat vznikla databáze novinových článků, které se vztahovaly ke smrti Jana Masaryka, 
které byly uveřejněny v titulech Lidová demokracie, Mladá fronta, Práce, Rudé právo, Svobodné 
slovo a Zemědělské noviny v období března 1948, 1968 a 1969 a články z deníků Lidové noviny, 
Haló noviny, MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo z ledna až března 2004. Následně byla 
provedena statistická analýza dat s pomocí programu SPSS. proměnné byly dány do vzájemných 
vztahů s ohledem na výchozí výzkumné otázky. 

Výsledkem je soubor tabulek a jejich interpretací, které se pokouší ilustrovat jak, v jaké 
míře a s jakými závěry informovaly výše uvedené deníky v různých časových obdobích o smrti 
Jana Masaryka. 
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5. Popis kódovací knihy, kódovací instrukce. 

Kódovací kniha103 obsahuje 14 proměnných. Kódovací jednotkou je jeden článek, při kódování 
článku se postupuje od proměnné 1 až k číslu 14. 

1 - Periodikum 
Název periodika, ve kterém se příslušný článek vyšel. Identifikuje se dle názvu v záhlaví titulní 

strany. Pro 12 periodik je zde 12 jednotlivých kódů (1 - 12). Kód 99 („nelze určit") je zde pro 

případ, že by z nějakého důvodu bylo nebylo možné určit název periodika. 

2 - Datum otištění 

Datum, kdy příslušný článek v periodiku vyšel. Tento údaj kódujeme vždy ve tvaru RRMMDD. 
Datum 10.3. 1968 tedy zakódujeme 680310. Protože excel nepovolil zakódovaní roku 2005 jako 
05, kódovala jsem tento rok jako 5 (8.1.2005 je tedy 50508). 

3 - Umístění zprávy ve výtisku 
Kóduje se strana periodika, na které je článek umístěn (dle číslování v novinách): 1 - titulní 

strana, 2 - druhá strana, 3 - třetí strana, 4 - čtvrtá strana, 98 - každá jiná strana než strany 1 - 3 . 

Kód 99 použijeme v případě, že číslo strany nelze určit (např. je stránka v rohu utržená atd.). 

Přetahované články se kódují vždy na příslušné straně, tedy zvlášť jako dva různé články. Pokud 

mají společný titulek, počítá se k první zprávě. 

4 - Výška čiánku 

Výšku článku kódujeme v případě, že se jedná o rovnoměrný útvar (čtverec, obdélník). 

Zaneseme číselný údaj v cm zaokrouhlený najedno desetinné místo. V případě, že je článek 

členitý, zanášíme kód 98 („nerovnoměrný útvar - viz plocha článku") a kódujeme pak rovnou 

plochu článku. Článek kódujeme s fotografií, popisky, fotkami i podpisy. 

5 - Šířka čiánku 

Platí zde stejné kódovací instrukce jako pro výšku článku. 

103 viz příloha diplomové práce 
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6 - Plocha článku 

U výše definovaných pravidelných útvarů je plocha dána násobkem výšky a šířky. V případě 
nepravidelnosti musíme zanést celou plochu útvaru danou součtem jednotlivých pomyslných 
částí. 

7 - Grafika 

Označuje, zdaje u článku použita grafika, a v jaké formě. Grafika = vše, co není text (fotografie, 
graf, ilustrace, obrázek k textu): 1 - text samostatně (bez grafiky), 2 - text s grafikou (fotografií, 
ilustrací, obrázkem k textu...), 3 - grafika bez textu (foto jen s popiskem). Kategorie 98 (,jiné") 
je zde pro případ, že nejde v pravém smyslu o grafiku, ale ani o text, kategorie 99 („nelze určit") 
je zde pro případ nouzové situace (stránka je např. poškozená). 

8 - Emoční zabarvení článku 

Identifikuje, nakolik dal autor při sestavování článku své emoce, přičemž se vychází ze stanovené 

stupnice 1 - bez emocí (jedná se o strohý informativní článek), 2 - středně emotivní, 3 - silně 

emotivní. Jako vzory slouží pro kód 1 zpráva „Květy na hrob Jana Masaryka" (Mladá fronta 

11.3.1968), pro kód 2 zpráva „Tragický skon Jana Masaryka" (Zemědělské noviny, 11.3.1948), 

pro kód 3 zpráva „Odkaz Jana Masaryka" (Zemědělské noviny, 11.3.1948).104 Kód 99 („nelze 

určit") použijeme v případě, že z nějakého důvodu není možné emotivní stupeň určit. 

9 - Smrt Jana Masaryka v článku 

Proměnná ilustruje, jakému konkrétnímu aspektu spojenému se smrtí Jana Masaryka se článek 

věnuje, přičemž společným tématem článkuje smrt Jana Masaryka (dále také JM). Může se 

jednat o událost, ale nemusí. Otázka zní: na co se článek v souvislosti se smrtí Jana Masaryka 

zaměřuje? 

1 - oficiality spojené se smrtí a výročím úmrtí JM (patří sem oficiální a soukromé tryzny, 

politická jednání a prohlášení ke smrti JM, informace o konání pohřbu, pietní akty, informace o 

průběhu státního pohřbu) 

2 - JM jako člověk (retrospektivní úvahy o JM jako člověku, politikovi, jeho životopis, ohlédnutí 
104 viz příloha diplomové práce 
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za jeho činy a za jeho osobností, vzpomínky na JM) 

3 - svědectví (výpovědi o posledním dni s JM konkrétních osob) 

4 - výsledky šetření (vyšetřovatelské analýzy způsobu smrti JM, výsledky šetření ÚD V) 
98 - jiné (všechny články nespadající do kategorií 1 - 4) 

99 - nelze určit (článek je např. nečitelný, poškozený) 

10 - Přítomnost Edvarda Beneše v článku 

Tato proměnná ukazuje, zdaje v článku zmíněna osoba Edvarda Beneše. 1 - ano, 2 - ne, 99 -
nelze určit (viz výše). 

11 - Přítomnost KL Gottwalda v článku, 12 - Přítomnost Tomáše Garriguea Masaryka 
v článku 

Pro tyto proměnné platí stejné kódovací instrukce jako pro proměnnou č. 10. 

13 - Propagandistické využití smrti JM 

Touto proměnnou rozumíme odpověď na otázku, zda byla ve článku dána smrt Jana Masaryka do 

souvislosti s frázemi a názorovými klišé poplatnými době zveřejnění článku 

11 - ano - komunistické (např. smrt Jana Masaryka coby důsledek „štvanice Západu", JM „věrný 

lidu", „přítel Sovětského svazu", JM „pro spolupráci mezi národy", „budovatelství", „kladný 

postoj JM k nové vládě", nutnost i po této smutné události, jít dál", „budovat"...) 

12 - ano - nekomunistické (automatické spojení smrti s bývalým SSSR) 

2 - ne - o smrti se mluví, ale neutrálně 

98 - nelze určit (nespadá-li článek do kategorií 11, 12, 2) 

14 - Způsob smrti Jana Masaryka 

Touto proměnnou se rozumí argument v článku klonící se k jedné ze tří možností: 

I - sebevražda, 2 - vražda, 3 - autor nenabízí řešení. Kódují se rovnou dvojcifemé proměnné, 

jejichž první číslo je indikátorem způsobu smrti, druhé pak důvodu této smrti. 

Důvody sebevraždy: 

II - zdraví (důvodem byly zdravotní problémy - kouření, pití, nervozita, melancholie, deprese, 
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špatný psychický stav, labilita) 

12 - politika domácí (reakce na změny ve vládě, které JM neustál) 

13 - politika zahraniční (reakce na tlak ze zahraničí, který JM neustál) 

14 - rodinné důvody (problémy soukromého charakteru) 

19 - jiné (jedná-li se o sebevraždu, ale nespadá-li důvod do kategorií 11 -

Vražda: 

21 - Západ (vražda organizovaná v tehdejším kapitalistickém státě) 

22 - Východ (vražda organizovaná v komunistickém státě) 

23 - Československo (vražda organizovaná StB) 

29 - jiné (jedná se o vraždu, ale organizátor nespadá do kategorií 21-23) 

Autor nenabízí řešení: 

31 - autor neví 

32 - autor nechce rozhodnout 

33 - dle autora je to úplně jinak 

99 - nelze určit 
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6. Výsledky výzkumu. 

Úvodní přehled zakódovaného materiálu 

Tab. 1: Přehled celkového množství zakódovaného materiálu (červenou barvou jsou v tabulkách 
označena periodika z let 1948, 1968 a 1969) 

Rude právo 19 8% 
Lidová demokracie 31 12% 
Mlada fronta 65 26% 
Prače 40 16% 
Svobodné slovo 39 15% 
Zemedelske noviny 31 12% 
Lidové noviny 10 4% 
Halo noviny 5 2% 
MF Dnes 9 4% 
Hospodářské noviny 1 0,25% 
Právo 3 0,75% 
Celkem1"5 253 100% 

Tabulka č. 1 napovídá, že z veškerého zakódovaného materiálu (253 článků) byl největší podíl 
článků v Mladé frontě (26%), naproti tomu nejméně článků bylo v Právu (0,75%) a 
Hospodářských novinách (0,25%). Tato tabulka ovšem nebere v úvahu období, kdy byly články 
zveřejněny. 

Tab. 2: Celkový podíl článků dle roku 
2004 1948 1968 1969 Celkem 

28 209 10 6 253 
11% 83% 4% 2% 100% 

Ze všech zakódovaných článků bylo 83% z roku 1948, 11% z roku 2004, 4% z roku 1968 a 2% 

z roku 1969. Je přitom nutné vzít v úvahu fakt, že v roce 1948 byly články uveřejněné přímo ke 

smrti a pohřbu Jana Masaryka a v roce 2004 se toto téma znovu otevřelo u příležitosti zjištění 

nových faktů. 

105 Pozn.: Vzhledem k zaokrouhlování na celá čísla může někde vzniknout drobná odchylka v desetinách procent. 
Údaje v tabulkách tedy nemusí vždy dávat přesně 100%. Pro větší přesnost jsem u některých tabulek zaokrouhlovala 
najedno, resp. dvě desetinná místa. Dále jsem vzhledem k užití programu SPSS z tabulekvypustila diakritická 
znaménka. 
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Grafl: Množství článků týkajících se smrti Jana Masaryka uveřejněných v jednotlivých 
zkoumaných obdobích 
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Množství článků týkajících se 
smrti Jana Masaryka 

9 
1948 1968 1969 2004 

Výše uvedený graf ilustruje množství nakódovaného materiálu pro různé roky. Celkem jsem 
nakódovala 253 článků jedenácti různých periodik různých ročníků. Nejvíce článků bylo s datem 
roku 1948, nejméně s datem roku 1969. 
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Tab. 3: Počet článků vzhledem k datu 
Celkem 
clanku k 

Datum 
zverejneni 

tomuto 
datu 

Procent z 
celku 

11/3/48 56 22% 
12/3/48 43 17% 
13/3/48 46 18% 
14/3/48 53 21% 
16/3/48 9 4% 
17/3/48 1 0% 
18/3/48 1 0% 
10/3/68 4 2% 
11/3/68 5 2% 
12/3/68 1 0% 
10/3/69 2 1% 
11/3/69 4 2% 
6/1/04 4 2% 
7/1/04 6 2% 
8/1/04 3 1% 
10/1/04 3 1% 
13/1/04 1 0% 
19/1/04 3 1% 
28/1/04 1 0% 
25/2/04 1 0% 
4/3/04 1 0% 
6/3/04 1 0% 
8/3/04 1 0% 
11/3/04 1 0% 
13/3/04 2 1% 
Celkem 253 100% 

Nejvíce nakódovaných článků mělo datovaných 11. března 1948, tedy den po Masarykově smrti 

(22%). Následuje 14. březen (21%), což je den po státním pohřbu Jana Masaryka. V den státního 

pohřbu, 13. března 1948, vyšlo 18% článků a 12. března 1948 (17%). Hodnoty jsou tedy 

poměrně vyrovnané. 

U příležitosti výročí úmrtí Jana Masaryka, tedy 10. března 1968, vyšla pouze 2% článků a 

10. března 1969 pouze 1%. 

Pro lepší orientaci jsou tabulky dále organizované dle mnou vytýčených výzkumných okruhů. 

1. Jak ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana Masaryka v letech 
1948 -1949,1968 -1969,2003 - 2004? 

První výzkumný okruh by se dala charakterizovat několika podotázkami: Jaká byla kvalita 
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informací? Jinými slovy, jaké typy článků, resp. jaké žánry si jaká média k informování o této 
události vybrala? Jaké žánry v tom kterém období převažovaly? Jsou články emotivní, 
propagandisticky zabarvené? Pokud ano, tak kdy více a kdy méně? 

Tab. 4: Frekvence zaměření článků 
soustr. projevy + 51,4% 
ofíciality 
JM jako clovek, 24,9% 
politik, životopis... 
svedectvi 6,3% 

vysledky setřeni 9,5% 

jine 7,9% 

Celkem (počet 100% 
clanku) (253) 

Ze všech zaměření článků zkoumaných článcích převažovaly soustrastné projevy a popisy 

oficiálních úkonů spojených se smrtí Jana Masaryka (51,4%), jedná se přibližně o polovinu všech 

článků. Zaměření na Jana Masaryka coby politika, člověka atd. můžeme sledovat ve 25% článků, 

tedy cca jedné čtvrtině. Nejméně článků (6,3%) tvoří přímá svědectví. 

Tab. 5: Zaměření článků v jednotlivých periodicích 
soustr. projevy 
+ ofíciality 

JM jako clovek, politik, 
životopis... svedectvi 

vysledky 
setřeni jine 

Rude právo 8% 8% 6% 8% 0% 
Lidová demokracie 13% 19% 0% 4% 5% 
Mlada fronta 25% 31% 52% 1% 35% 
Prače 19% 16% 6% 4% 15% 
Svobodné slovo 20% 8% 13% 0% 30% 
Zemedelske noviny 15% 13% 13% 0% 10% 
Lidové noviny 0% 3% 6% 29% 0% 
Halo noviny 0% 0% 0% 17% 5% 
Hospodářské noviny 0% 0% 0% 4% 0% 
Právo 0% 0% 0% 13% 0% 
MF Dnes 
Celkem (počet 
clanku) 

0% 

100% (130) 

2% 

100% (63) 

4% 

100% (16) 

20% 

100% (24) 

0% 
100% 
(20) 

Soustrastné projevy a ofíciality spojené s úmrtím Jana Masaryka dominovaly v Mladé frontě 

(25% ze všech takto zaměřených článků). V Lidových novinách, Haló novinách, Hospodářských 

novinách a Právu se tyto články vůbec nevyskytly. To je logické, protože v roce 1948 se konal 

pohřeb Jana Masaryka a v roce 1968 a 1969 proběhly pietní akty na počest úmrtí Jana Masaryka. 

Zaměření na osobu Jana Masaryka jako člověka a politika převažovalo rovněž v Mladé 
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frontě (31%), stejně tak svědectví. Výsledky šetření převažují v Lidových novinách (29%), MF 
Dnes (20%) a Haló novinách (17%). Naopak v periodicích z let 1948 a 1968 se pohybuje 
procentuální podíl mezi 0% až 8% (Rudé právo). 

Tab. 6: Celkový podíl emočního zabarvení 
bez emoci 52% 
Stredne 
emotivní 32% 
Silné 
emotivní 16% 
Celkem 100% 
(počet clanku) (253) 

Za indikátor vyváženosti zpravodajství bývá mimo jiné považováno, jak jsou novináři schopni 

nepodlehnout při výkonu svého povolání emocím. Z tabulky č. 4 vyplývá, že z celkového množství 

článků jich bylo 52% bez emocí, tedy čistě informativních, což je o trochu více než jedna polovina. 

Zhruba třetina článků (32%) byla středně emotivních a 16% článků silně emotivních. 

Tab. 7: Emoční zabarvení článků v jednotlivých periodicích 
Rude Lidová Mlada Svobodné Zemedelske Lidové Halo 

Bez 
právo dem. fronta Prače slovo noviny noviny noviny HN Právo 

emoci 58% 55% 58% 42% 64% 26% 70% 0% 100% 100% 
Stredne 

0% 100% 100% 

emotivní 26% 32% 36% 30% 26% 35% 30% 80% 0% 0% 
Silné 

0% 

emotivní 16% 13% 6% 28% 10% 39% 0% 20% 0% 0% 
100 

0% 

Celkem 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Celkem (19) (31) (74) (40) 100% (39) 100% (31) (10) (5) (1) (3) 

Nejemotivnější byli ve svém projevu novináři Zemědělských novin (39% článků v tomto 

periodiku) a Práci (28%). Na nejvyšší úroveň, co se týče silně emotivních článků, se dostaly ze 

současných deníků pouze Haló noviny (20%). K periodikům komunistické éry tak přibyl i 

současný deník propojený s KSČM. 

Nejméně emocí projevovaly ve svých článcích Rudé právo (58%) a Mladá fronta (58%), ze 

současných periodik pak Hospodářské noviny (100%), Právo (100%) a Lidové noviny (70%). 

Haló noviny měly 80% článků středně emotivních a 20% silně emotivních. Středně emotivní 

články dominovaly v periodicích z let 1948,1968 a 1969 v Mladé frontě (36%), u ostatních 

periodik z této doby se pohybovaly mezi 26% a 32%. 
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Tab. 8: Propagandistické využití smrti Jana Masaryka (dle počtu článků v konkr. rocích) 
2004 1948 1968 1969 

64% 44% 80% 83% 
ario - komu-
nistické 18% 55% 20% 17% 
a n o -
nekomunist 18% 1% o% 0% 
nelze určit 0% 0% 0% 0% 
Celkem 100% 
(článků) 100% (28) (209) 100% (10) 100% (6) 

V některých článcích byla dána smrt Jana Masaryka do souvislosti s frázemi a názorovými klišé 
poplatnými době zveřejnění článku. Z tabulky jasně vyplývá, že nejvíce se s komunistickou 
propagandou setkáváme v periodicích z roku 1948 (55% ze všech článků z této doby). 

V periodicích z roku 2004 převažují články bez propagandistického zabarvení (64%), stejně tak 
v letech 1968 (80%) a 1969 (83%). Propaganda nekomunistická se výrazně projevuje logicky 

v roce 2004 (18%), zatímco v letech 1968 a 1969 se neobjevuje vůbec. Zajímavé je jedno 
procento článků s nekomunistickou propagandou z roku 1948. Podle nakódovaných údajů se 
jedná o Svobodné slovo z 
11. března 1948. 

Tab. 9: Podíl propagandy (z celkového počtu článků) 
2004 1948 1968 1969 

Ne 7% 36% 4% 2% 
ano-
komunisticka 2% 45% 1% 0% 
ano - někom. 2% 1% 0% 0% 
nelze určit 0% 0% 0% 0% 

Z celkového množství nakódovaného materiálu převažuje komunistická propaganda v roce 1948 
(45%), nekomunistická v roce 2004 (2%) a články bez propagandistického zaměření v roce 1948 
(36%). 

Tab. 10: Celkový podíl grafiky 
text text s grafika bez 
samostatné grafikou textu 

Clanku 176 57 20 
Procent 70% 23% 7% 

Z celkového počtu nakódovaných článků převažovaly texty bez grafiky (70%). Textů s grafikou 

bylo 23%, samostatných „grafik" (= vše, co není text, tedy například fota s popiskem), bylo 

pouhých 7%. 
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Tab. 11: Urafika a periodika 
text texts grafika bez 
samostatné grafikou textu 

Rude právo 9% 7% 0% 
Lidová demokracie 12% 11% 20% 
Mlada fronta 24% 23% 50% 
Prače 18% 11% 15% 
Svobodné slovo 19% 7% 5% 
Zemedeiske noviny 13% 12% 10% 
Lidové noviny 3% 9% 0% 
Halo noviny 1% 5% 0% 
MF Dnes 2% 11% 0% 
Hospodářské noviny 1% 0% 0% 
Právo 0% 5% 0% 
Celkem 100% (176) 100% (57) 100% (20) 

Ze všech samostatných textů bez grafiky jich bylo nejvíce v Mladé frontě (24%), Svobodném 
slovu (19%) a Práci (18%), tedy v periodicích let 1948, 1968 a 1969, nejméně pak v Právu (0%). 

Text s grafikou převažoval v Mladé frontě (23%), naopak žádný takový text se nevyskytl 
v Hospodářských novinách. Grafika bez textu, tedy fotografie s popiskem, ilustrace atd. byly 
nejvíce zastoupeny v Mladé frontě (50%) a naopak se nevyskytly v Právu, Hospodářských 
novinách, MF Dnes, Haló novinách a Lidových novinách, tedy všech zkoumaných periodicích 
z roku 2004. 

Tab. 12: Zmínka o T. G. Masarykovi v článcích (celkový podíl) 
TGM ano TGM ne 

Rude právo 3% 4% 
Lidová demokracie 5% 8% 
Mlada fronta 4% 22% 
Prače 4% 12% 
Svobodné slovo 4% 11% 
Zemedeiske noviny 4% 8% 
Lidové noviny 1% 3% 
Halo noviny 0% 2% 
MF Dnes 1% 3% 
Hospodářské noviny 0% 1% 
Právo 0% 1% 
Celkem % (článků) 26% (65) 75% (188) 

Zmínky o T. G Masarykovi se celkem vyskytly ve 26% zkoumaných článků, což je přibližně 

jedna čtvrtina, naopak u tří čtvrtin (75 %) se nevyskytly. Z celkového počtu nakódovaných 

článků byly zmínky o T. G Masarykovi nejvíce v Lidové demokracii a poměrně vyrovnaně 
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rozložené u periodik Zemědělské noviny, Svobodné slovo, Práce, Mladá fronta a Rudého práva. 
Články tiskovin komunistické éry se zmínkou o T. G Masarykovi tedy tvoří celkem 24% z celku 
a mezi tiskovinami, které takové články uveřejnily, jasně převažují. 

Tab. 13: Zmínka o TGMano 
Rude právo 12% 
Lidová demokracie 18% 
Mlada fronta 15% 
Prače 15% 
Svobodné slovo 14% 
Zemedelske noviny 15% 
Lidové noviny 5% 
Halo noviny 0% 
MF Dnes 3% 
Hospodářské noviny 0% 
Právo 2% 

100% 
Celkem (65) 

Jak jsem již výše uvedla, zmínka o T. G Masarykovi se nejvíce objevila u článků periodik 

z komunistického období, poměrně vyváženě u všech takových periodik, nejvíce pak u Lidové 

demokracie. Naopak se tato zmínka nevyskytla v článcích Hospodářských novin a Haló novin. 

Domnívám se, že četný výskyt zmínek o T. G Masarykovi v periodikách z let 

komunistický je dán tím, že se ve článcích ke smrti Jana Masaryka poukazovalo na jeho 

slavného otce. Skutečnost, že mezi oběma všeobecně zesnulými existuje tato těsná vazba, 

informaci v článku jasně nahrává. Blíže tento fakt prozkoumáme v tabulce č. 14. 
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Tab. 14: Zmínka o TGM vzhledem k datu uveřejnění článku 
Celkem Zmínka o 
clanku TGM 

Datum k tomuto k tomuto 
zverejneni datu datu 

6/1/2004 4 25% 
7/1/2004 6 17% 
8/1/2004 3 33% 
10/1/2004 3 33% 
13/1/2004 1 0% 
19/1/2004 3 33% 
28/1/2004 1 0% 
25/2/2004 1 0% 
4/3/2004 1 0% 
6/3/2004 1 0% 
8/3/2004 1 0% 
11/3/2004 1 0% 
13/3/2004 2 50% 
11/3/48 56 25% 
12/3/48 43 33% 
13/3/48 46 13% 
14/3/48 53 32% 
16/3/48 9 22% 
17/3/48 1 100% 
18/3/48 1 0% 
10/3/68 4 25% 
11/3/68 5 40% 
12/3/68 1 0% 
10/3/69 2 100% 
11/3/69 4 0% 

Celkem 
253 clanku 

Výše uvedená tabulka ilustruje v druhém sloupci počet článků vzhledem k datu uveřejnění, ve 

třetím pak procentuální podíl těchto článků se zmínkou o T. G. Masarykovi. Nejvíce článků 

vztahujících se ke smrti Jana Masaryka vyšlo ve dnech 

11. až 14. března 1948. Ze všech článků uveřejněných dne 12. března 1948 jich 33% 

obsahovalo zmínku o Janu Masarykovi, podobně jako 14. března 1948 (32%). V obou případech 

se jedná o dny, které jsou časově blízko Masarykovu úmrtí (10. března 1948). 
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Tab. 15: Zmínka o K. Gottwaldovi celkem 
Zminka Zmínka 

ano ne 
50 203 

20% 80% 

Tab. 16: Zmínka o K. Gottwaldovi ano 
Rude právo 16% 
Lidová demokracie 8% 
Mlada fronta 18% 
Prače 20% 
Svobodné slovo 8% 
Zemedelske noviny 12% 
Lidové noviny 4% 
Halo noviny 8% 
MF Dnes 4% 

Hospodářské noviny 0% 
Právo 2% 
Celkem (článků) 100% (50) 

Klement Gottwald byl zmíněn celkem ve 20% všech nakódovaných článků, což je jen o 6% méně 
než u zmínky o T. G Masarykovi. 

Ze všech článků, ve kterých byl Gottwald zmíněn, jich většina (20%) vyšla v deníku 
Práce a Mladá fronta (18%). Opět se tedy jedná a periodika komunistické éry. Klement Gottwald 
coby předseda vlády měl totiž k úmrtí Jana Masaryka smuteční projev. 
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Tab. 17: Zmínka o Gottwaldovi vzhledem k datu uveřejnění článku 

Datum 
zverejneni 

Celkem 
clanku 
k tomuto 
datu 

Zmínka o 
Gottwaldovi 
k tomuto 
datu 

6/1/04 4 0% 
7/1/04 6 17% 
8/1/04 3 67% 
10/1/04 3 33% 
13/1/04 1 100% 
19/1/04 3 33% 
28/1/04 1 0% 
25/2/04 1 100% 
4/3/04 1 0% 
6/3/04 1 0% 
8/3/04 1 100% 
11/3/04 1 0% 
13/3/04 2 50% 
11/3/48 56 29% 
12/3/48 43 7% 
13/3/48 46 9% 
14/3/48 53 32% 
16/3/48 9 0% 
17/3/48 1 0% 
18/3/48 1 0% 
10/3/68 3 25% 
11/3/68 5 0% 
12/3/68 1 0% 
10/3/69 2 0% 
11/3/69 4 0% 
Celkem (clanku) 203 

Jak jsem již výše uvedla, největší množství článků vztahujících se ke smrti Jana Masaryka vyšlo 
ve dnech 11. až 14. března 1948. Nejvíce zmínek o Gottwaldovi vzhledem k počtu článků 
zveřejněných v ten den vyšlo dne 14. března 1948 (32%) a 11. března 1948 (29%). Ve dnech 16. 
až 18. března již žádné takové články nevyšly. 

Tab. 18: Články se zmínkou o Gottwaldovi a propagandistické zabarvení 
bez prop. 36% 
prop. 
komunistická 62% 
prop. 
nekomunisticka 2% 
nelze určit 0% 
celkem clanku 
se zminkou o 
Gottwaldovi 100% (50) 

Výše uvedená tabulka ilustruje vztah mezi články se zmínkou o Klementu Gottwaldovi a 
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propagandistickým zabarvením článku. Celkem 62% ze všech článků se zmínkou o Klementu 

Gottwaldovi byla obsahovala propagandistická klišé a fráze typické pro komunistický režim. 

2. S jakými závěry ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana 
Masaryka v letech 1948 -1949,1968 -1969,2003 - 2004? 

Druhý výzkumný okruh souvisí již přímo se závěry, které autoři článků v ohledu smrti Jana 

Masaryka učinily. Jednalo se o vraždu, sebevraždu neboje to snad vše úplně jinak? Vzhledem 

k tomu, že se v lednu 2004 téma Masarykovy smrti znovu otevřelo, mě zajímalo, jak vlastně byla 

jeho smrt interpretována v médiích dříve - jaké byly závěry, argumenty a výsledky šetření. 

Tab. 19: Způsob smrti Jana Masaryka (celkový podíl) 
sebevražda 18,2% 
vražda 4% 
autor nenabízí řešení 77,9% 
celkem 100% 
(článků) (253) 

Co se týče „verdiktu" autora nad způsobem smrti Jana Masaryka, převažují jednoznačně články, 
ve kterých autor nevynáší soud (77,9%). Sebevražda je uvedena v 18,2% ze všech zkoumaných 
článků, vražda ve 4%. 

Pro sebevraždu, vraždu i možnost, že autor nenabízí řešení, jsem měla v kódovací knize 

ještě další konkretizující možnosti, které podrobněji rozvádím v následujících tabulkách. 

Tab. 19a: Příčiny sebevraždy Jana Masaryka 
zdraví 
(sebevražda) 41% 
politika domácí 
(sebevražda) 9% 
politika zahraniční 
(sebevražda) 30% 
jine - sebevražda 20% 

Celkem 100% 
(clanku) (46) 

Z celkového množství sebevraždy připadá nej větší počet, tedy 41% možnosti, že ji Jan Masaryk 

spáchal z důvodu zdravotních problémů. K možnosti z důvodu zahraniční politiky se přiklání 

30% článků. Jiné důvody uvádí 20% článků. 
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Tab. 19b: Aktéři vraždy Jana Masaryka 
Zapad 20% 
(vražda) 
Východ 40% 
(vražda) 
StB 
(vražda) 40% 
Celkem 100% 
(clanku) (10) 

Z celkového počtu s článků s argumenty pro vraždu patří 40% možnosti, že Masaryka zavraždila 
Státní bezpečnost, stejný procentuální počet pak patří možnosti Východ (bývalé komunistické 
státy kromě ČSSR). 

Tab. 19c: Autor nenabízí řešení 
autor nevi 

2% 

autor nechce 
rozhodnout 98% 
dle autora je to 1% 
jinak 

Celkem 100% 
(clanku) (197) 

Z článků, kde autor nenabízí řešení, je nejvíce zastoupená možnost „autor nechce rozhodnout" 
(98%). 

Následující tabulky ilustrují vztah mezi různými argumenty o způsobu smrti (sebevražda, vražda, 
autor nenabízí řešení) a datem uveřejnění článků s tímto argumentem. 

Tab. 20a: Sebevražda (zdraví) 
11/3/48 63% 
13/3/48 11% 
14/3/48 21% 
10/3/1968 5% 
Celkem 100% 
(clanku) (19) 

Ze všech článků argumentujících pro možnost, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu ze 

zdravotních důvodů, jich nejvíce (63%) bylo uveřejněno 11. března 1948, nejméně pak (5%) dne 

10. března 1968. Pro roky 1969 a 2004 nebyly v mém zkoumaném vzorku žádné články 

s takovýmito argumenty. 
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Tab. 20b: Sebevražda (domácí politika) 
7/1/04 25% 
8/1/04 25% 
10/1/04 50% 
Celkem 100% 
(clanku) (4) 

Argument, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu pod tlakem událostí domácí politiky, převažoval 
v článcích ze dne 10. ledna 2004, 7. ledna 2004 a 8. ledna 2004. Nebyly zde žádné články 
s takovýmto argumentem z let komunistického režimu (1948, 1968 a 1969). 

Tab. 20c: Sebevražda (zahraniční politika) 
8/1/04 7% 
25/2/04 7% 
8/3/04 7% 
11/3/48 29% 
12/3/48 21% 
13/3/48 7% 
14/3/48 14% 
10/3/68 7% 
Celkem 100% 
(clanku) (14) 

Sebevražda pod tlakem ze zahraničí, resp. zahraniční politiky se nejvíce objevuje dne 

11. března 1948, tedy den po Masarykově smrti (29%), jedná se téměř o třetinu takto 

argumentujících článků. Větší procento se týká také 12. března 1948 (21%). Sedmiprocentní 

hodnoty tento argument dosahuje také ve dnech 8. ledna 2004, 25. února 2004 a 8. března 2004. 

Tab. 20d: Sebevražda (jiné) 
19/1/04 11% 
6/3/04 11% 
11/3/48 22% 
12/3/48 22% 

13/3/48 22% 
10/3/68 11% 
Celkem 100% 
(clanku) (9) 

Jiné důvody pro sebevraždu se vyskytují v článcích z 11. až 13. ledna 1948 (22%) a taktéž 

vyrovnaně ve dnech 11. až 13. března 1948 a 19. ledna 2004. Výsledek nezahrnuje žádný článek 

z roku 1969. 
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Tab. 21a: Vražda (aktér Západ) 
13/1/04 
28/1/04 
Celkem 
(clanku) 

50% 
50% 
100% 
(2) 

Možnost vraždy, kdy aktérem je některá z kapitalistických zemí (označení poplatné roku 1948) se 
vyskytuje pouze ve dvou článcích z ledna 2004. Vzhledem ke zkoumaným periodikům tohoto 
období se domnívám, že půjde o články uveřejněné v Haló novinách. 

Tab. 21b: Vražda (aktér Východ) 
6/1/04 25% 
7/1/04 25% 
19/1/04 50% 
Celkem 100% 
(clanku) (4) 

Komunistickou zemi jako aktéra vraždy Jana Masaryka uvádějí pouze články z roku 2004. Tuto 
možnost neuvádějí žádná periodika z doby komunistického režimu. 

Tab. 21c: Vraždo, (aktér StB) 
6/1/04 25% 
7/1/04 75% 
Celkem 100% 
(clanku) (4) 

Tab. 22a: Autor nenabízí řešení-autor neví 
6/1/04 33% 
4/3/04 33% 
11/3/48 33% 
Celkem 100% 
(clanku) (3) 

Procentuální podíl argumentace „autor neví" uvádějí celkem 3 články, 2 z roku 2004 a jeden 
z roku 1948. 
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Tab. 22b: Autor nenabízí řešení- autor nechce rozhodnout 
6/1/04 1% 
7/1/04 1% 
8/1/04 1% 
10/1/04 1% 
11/3/04 1% 
13/3/04 1% 
11/3/48 19% 
12/3/48 20% 
13/3/48 21% 
14/3/48 24% 
16/3/48 5% 
17/3/48 1% 
18/3/48 1% 
10/3/68 1% 
11/3/68 3% 
12/3/68 1% 
10/3/69 1% 
11/3/69 2% 
Celkem 100% 
(clanku) (193) 

Nejvýraznější argumentaci typu „autor nechce rozhodnout" můžeme sledovat ve dnech 11. až 14. 
března 1948, kdy se pohybuje mezi 19% až 24%. 

Tab. 22c: Autor nenabízí řešení - dle autora je to jinak 
14/3/48 100% 
Celkem 100% 
(clanku) (1) 

Pouze jediný článek nenabízí řešení s argumentem, že se věci mají úplně jinak, neplatí tedy pro 

ně žádné z výše uvedených argumentů. Tento článek je ze dne 14. března 1948. 

Tab. 23a, b: Celkový podíl článků dle roku a způsoby úmrtí 
a) celkový podíl článků dle roku... 

2004 1948 1968 1969 Celkem 

28 209 10 6 253 
11% 83% 4% 2% 100% 
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b) ...z toho: 

sebevražda vražda 

2004 32% 36% 

1948 16% 0% 

1968 30% 0% 

1969 0% 0% 

Výše uvedené tabulky ilustrují proměnu argumentů na pozadí zkoumaných období. Zjišťujeme, 
že ze všech článků uveřejněných v roce 1948 jich většina (84%) nenabízí ohledně smrti Jana 
Masaryka řešení a 16% argumentuje pro sebevraždu. Žádný z těchto článků však v tomto období 
nehovoří pro vraždu. Podobně je tomu v roce 1968 (70% nenabízí řešení, 30% sebevražda). 
V tomto roce se také nevyskytuje argument vraždy. 
Pro články z roku 1969 platí, že nenabízejí řešení. 

Naproti tomu rozdělení argumentů ve článcích z roku 2004 je celkem vyvážené. Nejvíce 
(36%) argumentů je pro vraždu, 32% pro sebevraždu a 32% nenabízí řešení. 

nenab. Celkem 
reseni (clanku) 

100% 
32% (28) 

100% 
84% (175) 

100% 
70% (10) 

100% 
100% (6) 

Tab. 24: Argumenty pro sebevraždu vzhledem k období 
politika politika 

zdrávi domaci zahraniční jine 
2004 0% 9% 7% 4% 
1948 39% 0% 22% 13% 
1968 2% 0% 2% 2% 
1969 0% 0% 0% 0% 

celkem 100% 

clanku (46) 

Tabulka 24 napovídá, že argument, že Masaryk spáchal sebevraždu ze zdravotních důvodů 

převažoval v roce 1948 (39%) - vzhledem k ostatním příčinám sebevraždy. 22% z argumentu 

sebevraždy hovoří v roce 1948 pro tvrzení, že příčinou byla zahraniční politika. V roce 1969 se 

příčiny sebevraždy nezmiňují. 
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Tab. 25: Argumenty pro vraždu vzhledem k období 
Zapad Východ StB 

2004 20% 40% 40% 
1948 0% 0% 0% 
1968 0% 0% 0% 
1969 0% 0% 0% 

celkem 100% 
clanku (10) 

Možnost vraždy se vyskytla pouze v periodicích z roku 2004. Komunistické státy mají celkem 
80% (40% StB a 40% státy východního bloku). Západní státy coby aktéra vraždy jsou uvedeny 
ve 20% případů. 

Tab. 26: Typy argumentu „autor nenabízí řešení" vzhledem k období 
autor autor dle autora 
nevi nechce rozhodnout je to jinak 

2004 1% 4% 0% 
1948 1% 88% 1% 
1968 0% 4% 0% 
1969 0% 3% 0% 

celkem 100% 
clanku 197 

Největší podíl argumentu „autor nenabízí řešení" se vyskytuje v článcích z roku 1948 a spadá do 
kategorie „autor nechce rozhodnout". 

3. V jaké míře ústřední české a československé deníky informovaly o smrti Jana Masaryka 
v letech 1948 -1949,1968 -1969,2003 - 2004? 

Třetí okruh jsem navrhla proto, abych zjistila, jak bylo téma Masarykovy smrti pro média 
atraktivní. Kolik prostoru noviny věnovaly a kdy, kolik obrazového materiálu a kde byly články 
umístěny? 

Tab. 27: celkový počet článků vzhledem k období 
Celkem 2004 1948 1968 1969 

28 209 10 6 
11% 83% 4% 2% 

253 
100% 
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Celkem jsem nakódovala 253 článků o smrti Jana Masaryk ze všech zkoumaných období. 
Nejvíce článků zakódovaného materiálu bylo z roku 1948 (83%), nejméně pak z roku 1969 
(2%). 

Tab. 28: Počet článků k jednotlivým dnům 
6/1/04 4 1,6% 
7/1/04 6 2,4% 
8/1/04 3 1,2% 
10/1/04 3 1,2% 
13/1/04 1 0,4% 
19/1/04 3 1,2% 
28/1/04 1 0,4% 
25/2/04 1 0,4% 
4/3/04 1 0,4% 
6/3/04 1 0,4% 
8/3/04 1 0,4% 
11/3/04 1 0,4% 
13/3/04 2 0,8% 
11/3/48 56 22,1% 
12/3/48 43 17% 
13/3/48 46 18,2% 
14/3/48 53 20,9% 
16/3/48 9 3,6% 
17/3/48 1 0,4% 
18/3/48 1 0,4% 
10/3/68 4 1,6% 
11/3/68 5 2% 
12/3/68 1 0,4% 
10/3/69 2 0,8% 
11/3/69 4 

253 
1,6% 

Celkem (clanku) 100% 

Podíváme-li se na frekvenci uveřejnění článků o smrti Jana Masaryka vzhledem k jednotlivým 

dnům, zjistíme že ze všech zkoumaných období jich bylo z celkového počtu nejvíce uveřejněno 

ve dnech: 11. března 1948, tedy den po smrti Jana Masaryka (20,9%), 14. března 1948, tedy den 

po státním pohřbu Jana Masaryka (20,9%) a 13. března 1948, v den státního pohřbu Jana 

Masaryka (18,2%). 

Následující tabulky charakterizují jednotlivá období a ilustrují počet zveřejněných článků 

v jednotlivých dnech vzhledem ke všem článkům z konkrétního období. 
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a) 1948 
Tab. 29 a,b,c,d: Počet článků ke dnům v jednotlivých obdobích 

11/3/48 
12/3/48 
13/3/48 
14/3/48 
16/3/48 
17/3/48 
18/3/48 
Celkem 209 

56 
43 
46 

53 
9 

0,5% 
100% 

0,5% 

27% 
21% 

22% 

25% 
4% 

V roce 1948 vyšlo celkem 209 článků zaměřených na smrt Jana Masaryka, což je 83% 
z celkového počtu všech článků. 

Pro období roku 1948 platí, že články zaměřené na smrt Jana Masaryka vyšly 11., 12., 13., 
14., 16., 17. a 18. března. Články vyšly co do počtu celkem rovnoměrně ve dnech 11. až 14. 
března tohoto roku (procentuálně mezi 21% až 27%), přičemž 11. březen je den po smrti Jana 
Masaryka a 14. březen je den po státním pohřbu Jana Masaryka. Nejvíce článků (27%) z roku 
1948 přitom vyšlo den po smrti Jana Masaryka. Od 16. března 1948 má frekvence klesající 
tendenci, nejméně článků vyšlo ve dnech 17. a 18. března (celkem 1%). 

b) 1968 
10/3/1968 4 40% 
11/3/68 5 50% 
12/3/68 1 10% 
Celkem 10 100% 

V roce 1968 vyšlo, narozdíl od mého předpokladu, pouze 10 článků zaměřených na smrt Jana 
Masaryka (4% z celku). Všechny články vyšly v období od 10. do 12 března. V den 40. výročí 
Masarykovy smrti jich vyšlo méně (40%) než 11. března 1968 (50%). Poslední článek vyšel 12. 
března tohoto roku. 

V roce 1969 vyšlo celkem 6 článků zaměřených na smrt Jana Masaryka (2% z celkového počtu). 

Články vyšly pouze 10. a 11. března tohoto roku. Více článků vyšlo 11. března 1969 (67%) než 

c) 1969 
10/3/69 
11/3/69 
Celkem 

2 

4 
6 

33% 
67% 

100% 
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10. března 1969 (33%). 

i) 2004 
6/1/04 4 14% 
7/1/04 6 21% 
8/1/04 3 11% 
10/1/04 3 11% 
13/1/04 1 4% 
19/1/04 3 11% 
28/1/04 1 4% 
25/02/04 1 4% 
4/3/04 1 4% 
6/3/04 1 4% 
8/3/04 1 4% 
11/3/04 1 4% 
13/3/04 2 7% 
Celkem 28 (clanku) 100% 

V roce 2004 se téma Masarykovy smrti opět otevřelo. Z celkového počtu článků činí tyto články 
11%. 

Nejvíce článků v tomto období (21%) přitom vyšlo dne 7. ledna 2004. Články vyšly 
v období od 6. ledna (otevření tématu na základě nových závěrů) do 13. března 2004 (datum 
blízké výročí Masarykovy smrti). 

V lednu 2004 vyšlo 66% těchto článků, v březnu 2004 celkem 23% těchto článků. V den 
výročí Masarykovy smrti, 10. března 2004, nevyšel ani jeden článek. 

Tab. 30: Celkový podíl grafiky 
text text s grafika bez 
samostatné grafikou textu 

Clanku 176 57 20 
Procent 70% 23% 7% 

Z celkového počtu nakódovaných článků převažovaly texty bez grafiky (70%). Textů s grafikou 
bylo 23%, samostatných „grafik" (= vše, co není text, tedy například fota s popiskem), bylo 
pouhých 7%. 
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Tab. 31: Podíl grafiky napřič periodiky 
text texts grafika bez 
samostatné grafikou textu 

Rude právo 9% 7% 0% 
Lidová demokracie 12% 11% 20% 
IViiada fronta 24% 23% 50% 
Prače 18% 11% 15% 
Svobodné slovo 19% 7% 5% 
Zemedelske noviny 13% 12% 10% 
Lidové noviny 3% 9% 0% 
Halo noviny 1% 5% 0% 
MF Dnes 2% 11% 0% 
Hospodářské noviny 1% 0% 0% 
Právo 0% 5% 0% 
Celkem 100% (176) 100% (57) 100% (20) 

Ze všech samostatných textů bez grafiky jich bylo nejvíce v Mladé frontě (24%), Svobodném 
slovu (19%) a Práci (18%), tedy v periodicích let 1948, 1968 a 1969, nejméně pak v Právu (0%). 

Text s grafikou převažoval v Mladé frontě (23%), naopak žádný takový text se nevyskytl 
v Hospodářských novinách. Grafika bez textu, tedy fotografie s popiskem, ilustrace atd. byly 
nejvíce zastoupeny v Mladé frontě (50%) a naopak se nevyskytly v Právu, Hospodářských 
novinách, MF Dnes, Haló novinách a Lidových novinách, tedy všech zkoumaných periodicích 
z roku 2004. 

Tab. 32: Celkový podíl umístění článků 
Cislo Počet Procent 
strany clanku 

1 100 39,5% 
2 45 17,8% 
3 67 26,5% 
4 11 4,3% 

5 a dale 24 10,3% 
nelze 

10,3% 

určit 4 1,6% 
Celkem 253 100% 

Z celkového počtu článků jich bylo nejvíce umístěno na prvních stranách (39,5%) a třetích 
stranách (26,5%) periodik. 
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Tab. 33: Umístění článků v roce 1948 
11/3/48 12/3/48 13/3/48 14/3/48 16/3/48 17/3/48 18/3/48 Celkem 

Str. 1 12% 9% 8% 14% 1% 0% 0% 44% 
2 2% 3% 7% 5% 1% 0% 0% 18% 
3 10% 8% 7% 3% 2% 0% 0% 30% 
4 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 

5 a dale 
nelze 

0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

určit 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Celkem 209 článků (100%) 
0% 1% 

Z celkového počtu článků, které vyšly v roce 1948, je jich na prvních třech stranách periodik 
umístěno celkem 92% článků (44% na první, 30% na třetí a 18% na druhé straně). 

Tab. 34: Umístění článků v roce 1968 
10/3/1968 11/3/68 12/3/68 Celkem 

Str. 1 10% 30% 0% 40% 

2 10% 10% 0% 20% 

3 10% 0% 10% 20% 

4 0% 10% 0% 10% 

5 a dale 0% 0% 0% 0% 
nelze 
určit 10% 0% 0% 10% 

Celkem 10 článků (100%) 

V roce 1968 je na prvních třech stranách umístěno celkem 80% článků, které v tomto roce vyšly. 
Na první straně jich přitom vyšlo 40%, na druhé a třetí po 20%. 

Tab. 35: Umístění článků v roce 1969 
10/3/69 11/3/69 Celkem 

Str. 1 0% 33% 33% 

2 33% 0% 33% 

3 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 

5 a dale 0% 17% 17% 
nelze 
určit 0% 17% 17% 

Celkem 6 článků (100%) 

V roce 1969 se z celkového počtu tehdy vyšlých článků umístilo na prvních třech stranách 

celkem 66% článků (33% na první a 33% na druhé straně). 
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Tab. 36 (2 části): Umístění článků v roce 2004... 
6/1/04 7/1/04 8/1/04 10/1/04 13/1/04 19/1/04 28/1/04 

Str. 1 7% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
4 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 a dale 
nelze 

0% 18% 11% 11% 4% 11% 4% 

určit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

.. .pokračování tabulky 36 
25/02/04 4/3/04 6/3/04 8/3/04 11/3/04 13/3/04 C e l k e m 

Str. 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 % 

2 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4 % 

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7 % 

5 a dale 4% 0% 4% 4% 4% 8% 8 3 % 

nelze 
4% 

určit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Celkem 28 článků (100%) 

V roce 2004 bylo na prvních třech stranách umístěno celkem 15% tehdy vyšlých článků (11% na 

první straně, 4% na druhé straně). Většina (83%) jich byla umístěna na stranách 5 a dále. 
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7. Závěr. 

V závěru své práce bych se ráda vrátila k hypotéze, kterou jsem si pro svoji diplomovou práci 
stanovila: 

Dobový kontext ovlivňuje způsob, jak média o událostech (v mém případě o smrti Jana 
Masaryka) referují. Zpracování tématu smrti Jana Masaryka podléhá ve sledovaných obdobích 
politickému a společenskému zadání a tlaku. Předpokládám tedy, že v letech 1948 - 1949 budou 
informace velmi věcné a strohé, že v letech 1968 - 1969 se vzhledem k uvolněnosti poměrů 
připustí i názorově rozmanitější komentáře a téma se otevře, zatímco v roce 2004 se logicky bude 
polemizovat nad možností vraždy a sebevraždy. 

Stanovená hypotéza se potvrdila jen částečně. Rozdíl ve způsobu, jak média o smrti Jana 

Masaryka referovala v závislosti na čase, jsem ve výsledcích výzkumu zaznamenala. Z výzkumu 

vyplývá, že nejvíce se s komunistickou propagandou setkáváme v periodicích z roku 1948. 

V periodicích z roku 2004 převažují články bez propagandistického zabarvení, stejně tak v letech 

1968 a 1969. Propaganda nekomunistická se výrazně projevuje logicky v roce 2004, zatímco 

v letech 1968 a 1969 se neobjevuje vůbec. 

Z celkového množství článků argumentujících pro sebevraždu připadá největší počet na 

možnost, že ji Jan Masaryk spáchal z důvodu zdravotních problémů. Ze všech článků 

argumentujících pro možnost, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu ze zdravotních důvodů, jich 

nejvíce bylo uveřejněno 11. března 1948, nejméně pak dne 10. března 1968. Pro roky 1969 a 

2004 nebyly v mém zkoumaném vzorku žádné články s takovýmito argumenty. Připomínám, že 

argument pro sebevraždu ze zdravotních důvodů se představitelům komunistického režimu velmi 

hodil - zodpovědnost za tento čin nepadá na nikoho konkrétního kromě Jana Masaryka 

samotného. Naopak argument, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu pod tlakem událostí domácí 

politiky, převažoval v článcích ze dne 10. ledna 2004, 7. ledna 2004 a 8. ledna 2004. Tento 

argument se nevyskytl v žádném z článků z let komunistického režimu. Komunistickou zemi jako 

aktéra vraždy Jana Masaryka uvádějí pouze články z roku 2004. Tuto možnost neuvádějí žádná 

periodika z doby komunistického režimu. Zajímavé je, že možnost vraždy, kdy aktérem je 

některá z kapitalistických zemí (označení poplatné roku 1948) se vyskytuje pouze ve dvou 
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článcích z ledna 2004. Vzhledem ke zkoumaným periodikům tohoto období se domnívám, že 
půjde o články uveřejněné v Haló novinách. 

Potvrdila se také různorodost zaměření článků vzhledem k datu uveřejnění. Soustrastné 
projevy a ofíciality spojené s úmrtím dominovaly v periodicích z let 1948, 1968 a 1969. 
V periodicích z roku 2004 se takové články vůbec nevyskytly. Souvisí to se skutečností, že v roce 
1948 se konal pohřeb Jana Masaryka a v roce 1968 a 1969 proběhly pietní akty na počest úmrtí 
Jana Masaryka. Naopak výsledky šetření převažují výrazně v periodicích současných oproti 
rokům 1948,1968 a 1969. 

Nepotvrdila se však druhá část hypotézy, kde předpokládám, že v letech 1968 - 1969 se 
téma otevře ve velké míře. Ze všech 253 zakódovaných článků bylo 209 z roku 1948, 28 z roku 
2004, 10 z roku 1968 a pouze 6 z roku 1969. Očekávala jsem, že článků z let 1968 až 1969 bude 
podstatně více, protože 10. březen 1968 připadl na 48. výročí Masarykovy smrti a atmosféra 
v Československu v této době povolila. K letům 1968 a 1969 jsem měla tedy velmi úzký výběr 
nakódovaného materiálu, celkem 16 článků. Výsledky pro roky 1968 a 1969 nejsou vzhledem 
k celkovému počtu tolik signifikantní. Otázkou zůstává, co mohlo být příčinou tohoto faktu. 
Osobně si myslím, že jsem periodika z let 1968 a 1969 z obsahového hlediska přecenila. I přes 
relativní uvolnění komunistického režimu v této době (oproti roku 1948) byla mnou zkoumaná 
periodika centrálně kontrolována a nebylo tedy možné zveřejnit články názorově odporující 
komunistické moci. 

Práce na tomto výzkumu byla velmi dlouhá a namáhavá, ale ve výsledku podnětná. Vzhledem 

k obšírnosti tématu jsem si vědoma možných nedostatků ve svém výzkumu, pramenících 

z širokého záběru tématu. K podchycení veškerých aspektů smrti Jana Masaryka by muselo být 

provedeno takových výzkumů mnohonásobně více. Věřím však, že tato diplomová práce může 

být alespoň jedním kamínkem mozaiky, která se snaží vrhnout světlo na závěry spojené se smrtí 

Jana Masaryka v kontextu doby. 
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Résumé / Abstract 

Jan Masaryk's deatli has not yet been clearly explained and has been a white spot in the Czech 

and Czechoslovak history. This thesis, based on the data content analysis of local media (daily 

papers) attempts to make clear the media context of Jan Masaryk's death. The first step of this 

analysis is the theoretical part of the thesis, which focuses on historical background of the 

problem, on key political affairs in connection with development of daily press. SPSS programme 

was used for the content analysis, introduction to historical periods was elaborated with help of 

literature dealing with contemporary Czech and Czechoslovak history. Regarding the output of 

analysis, the core of the hypothesis is being confirmed, i.e.: the perception of Jan Masaryk's 

death has differed in regard to the the social and political change. Nevertheless, the anticipated 

debate and increase of interest concerning Masaryk's death did not follow the pattern of changes 

in the Czechoslovak society in 1968/69. 
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'se ná " neobvykle* velká » minia: 
Wl-ň<ÍB»<!n!.ltt« 

S d a e i é m í í . ví lehni p a s l t ó a . ; ^ ' 
i W ' P o o t * Jediné, místa v bezpro-
J í m m 4 desce stolu Icícls velkí 

« h W předseda Miteimráj-:JoŽetlDil 
ministrVnitra-.Viel tV .!* o s e 

Hotrokém Uchu vyslechla. smuteční 
tóme na Jiném místí. Po skohčéol 
-nfmovny novouvládu. snřmotné . ' ; " 

, D a v i d oznámO,"leVpIWmíjT vliftr: 
in-ni, povstala eěli snčmovnaa dlou-

ÍTcředsedy r l í d y n a řečnickou. tríbu-
gedr * u a r : K L G ó l ! w » J d a i z a z n í l 

V P ^ i i y ' i i f u i y v i i 
» nové vlády se shodují 6 dřívějším programem — Vlast-
[zajištěno v ústave ; , f tó^^ůi IVŮ) ^ 

TO zaijéjteh* t\>zb6íný'.a;. 
;vpp>vdí ajKnfcki postoj.v léto kriii. 

Si í v r . mUIoiw í m u t ó j r proalýcb <ó>ts-
4 •'_iní5l«li:.|' .'um vesnici. • Jaté'»»- • 
í c to i^ t l t i i á í l Jícml p h d novými Lipany . 
v*,iUzn.J.přtdi novíu BOoq horou* Noto-

j J e d n o t a byia rozdreeka a 
, k.irmhoitaťmu riora pfiidoa nyní ve 
Ý t l ^ J ^ t í i v . í i i r é t o r c h á '•látalcli, 
:; potoniét Í k o t c í n í a ÍShirita a nislednl-

;,v <a; siištřá J a w tipsí i n n Žižky > T m -
.aóvk. Prokopa Holého » Boháče* Ďnbé. 

r , J a k došlo k doplníni 'vlády 
1*3 Ťáie tedy bylo v důsiédlcu.píilU oka- : 

, | fého a drzého vystoUpehl konttiírtvdlu-
— / , kceí díky-pdhotovOstl a ostražitosti na je -

. . . . . . . . . . . , 1 , ha lldú a né áaswsléd — alky bdildsii 
mžlai b f t yykOTnJm ,»orgSi«M.|{j®ri,unMeKfc-slrapy Ceskbslovénska — 

Meilgence. Tím * « m byla dhvejvlád* j Vsi>tomr rpSkéeWa chvIH, kdy nám by-
:nottti vrstva skulečnS mlsunuta od tá;i<«áSrówí'^feíilSÍ Henú vlády,' za-
•hodujlcl - m * * * f P o ^ í W W Í s t u ť w j i d c l ř ' výSe < uvedéňé itráný.. Jsme 
:Sv£m neiclUlvěJSÍm místí, .na majetku. f f j i í n i . a nedvojsmyslní řekli na víechny 
Sa V nóvé lldovč demokraU(A4;rep«^l- ^ d r e q y : že xa p r v é není malný ná-

začs o , uskutečňovat,- ž e . z d r V feetáái i:«na,vlidy> kteH podali de-
jem v ě i k e T i é m o c i j o l l d . mlit; té z a d r u h é není motat Jednat 

' ' . '>' l, . ' ,"-| .:fcdpp^nfaillai rekonstrukci vlády ani jf 
U n m n r l i l i v i c l r v • i j i , třmi-.klikami, které] se vydávaly za s 
n r o m o a i l l Z I S K y • : ,Ve*J«nL',stran, jellehž Jiné- f-
lidu. Jak zrádci a kolaboranti byli | n « . / nam donld i^stuiSoyélyJa Jejichž důví- | 

;hem osvobozováni, o^bo ; ti<»tnl»Hiénl: ' m i hrabí . mraHly Bckll Jrms i 
pmU nlm,w»tavoviho;a1 Jak I ^ M i * 1 ? ! « 

t ? pofilall n-é, t m & A & i H f i m é á * . 
ne«Wd». «tran « í i ' .N , tomto iáWodS doílo skúíebií.ic do-
organlsacL Prosazovali ;na ;sredoactiiHa •'plnfnl. a rekonstrukci, vlidy" Doplně-
: tta{»;.tóchío itraaáthi a crgbnlsadch Si", 'rekonstruovaná vláda,Je vládíu 
Mml s e ^ ne to- w é > f r o ó t í j r . ' V é - J s o u 
. „ t á tov i . ň ^ J Í W e h / Í M ^ I W - . l ^ t l N ^ i ^ a ^ ^ «*P»-

, JeJfch prícL . Jak i i B ^ s t o r I jSnJÍ^ / i sofmclr tch t l r^ , ; : iafcol . I •v 

vůbec —. na toitt viem sé dalo přímo 
nshmatat. Jak tyto strany .pojtupnd po-

i diíhai! reaktal nákazo c Jak . niikonec 
i «». úplní zvrhají v nástroje reakce! , 

Výjledek tohoto .rývote" pak byl, l e 
po kvétnn 1845 velkobiirlosalé, odsnnu-
U od politické moci. rrafllla t pollllr-
ky. ie JeJt vliv sahal a l do vlidy a lo 

, tenlo vliv nemohl b « Jiný neí rtskínl. 
Jinými slovy! v kvltan-1WS i l sme ' to 
Ifsrdacl siní vlidy výhodní' reakci 
dveřmi a v ůnont O U m nkásalo, l« 
nim tam reskee vlexla aknem.. 

lem reakce. . . 
I kratičký íád, vidí lidu "vis, crf te'oovor 

borenl a náro<!ni revoluce pKňeala, vrá-
: tli bývalým majitelům, t » bylo ínárůd-

hSno, "a" nastolit ópSl nednirae^oa naďj 
vládu velkých a mocných' pánů.. Z a -

: h r a n 1 i n ě p ó l U l i k y r ? ! 6 : ' r e a k c i 
i o to, vzdálit ná* od SovíWtťlwi 'šváiu 

o.'od ostatních spoícncft a : přimktioul 
republiku opít k tSm. kdoí ma l ina své-
doml Mnichov. Mé! se prostí v t é j í l 
óňé (orrhí opakovat rok I82oj ítterý byl 
Mčátkem koncň vymožeností, j i ^ K U i 
lid dosáhl po roibl t i ' Rakóusko^Uher-
íká,'po'přynl svéUyvé válcem . 

ít proti lidu 
ostré svitlo na jejich dalekosáhlé'ino* 
renské dle. Navenek ílo asi p a gřřlo-
Sených úled-ilitů Sboru í i rodnl .brápcř-
!»st( v Praie.; Ve skúteiáósti se- náp?r 
reakco soustřeďoval proti: ccló nárí>lní 
berpcfnostl. Pánové počítali,tak: fdostát 
Sbor národní beipeínostl opét do r»ak?-
nlch rukfju a pod reak&í veleni, ,býv 
v důsledku toho s to; pmi i t tohoto sba-
ru proti lidu — jak loinu bylo v ne-
blahých dobách předmnichovských — 

: to znamená, difelat" d i , rukoU viechňy 
1 trumty a mlt možnost aatoíjt S,Jldem 
1 Ptfobnř, |ako s nim zatočil v roce 1920 
' nechvalné .známý Helhoídúv:důvěrník 
' Jan' Černý. P r o s t í i v ý m ' 1 n e z f 1-
' z e n ý m i ú t o k y p r o t i S b o r u n i -
• r o d n í b e z p e č n o s t i o d h a l i l i 
! P á n i u i p ř e d e m ř á s t í a v ý c b 
' r e a k č n l c h p l á n ů . «. : 

rohlédl * 
• kapkou, kterou l tak U1 přeplněná iiSc 
! trpžlívosu lidu píotekla. A byl to nejen 
• MS dílný lid ve m&ekch, nýbri mu-
• tataě také nál pracující lid na venko-
| ví. H d ve 'své zdrcující véUlné rázem 

pochopil, t e ve vládé nebíl l o n i jaké 
' "villchérné kMltínl spory' 0 křesla a 
- o hmotné'výhody, o spory tak, typické 
1 .pro koaliční vlády předmnichovské. Lid 

"své zdrcující vřUlné jasilí poznal. 
zde b a l o nebezpeťný pokus,'zvřá-
lidoví demokratický.reílm.a uvésll 

|v nlveí víechno tp, c(> nstcmu lldu přl-
» Sneslo, osvobozeni. Proto ono pHnwí.ll-

níl tůj ilvii^štolků a Intéllgence. A V Um 
««(<vri>ÍElme*k původíilmu'smystu a du-
chu Nármlnl fronty. Jak se. toto vytvá-
řela VodboJI.Ve slovenském 1 praiském 

ípďvitánl" a f vě dílech slavného oivo-
bozenl. /.t;;-, ' •' *:.Vt 

<I$távitÍ 'B parlamentíi í ecslou ' 
•sřKíójdrtíňl a reitottstrukĚťvISdy doílo 
pfisní dstavnt, demokratlékoš a par-
lánwňtnr eestoo.'Ťo musl umal každý, 
kda "má otl k vldínl o'UŠI k -ílySml. 
Cstasa a zvyklost předpisuje, le presl-
dentsiepubllky Jmenuje na návrh před-
scdysvlády nové dleny vlády v náhradu 
Jaíf l f t kteH odstoupni. To ' ne . stalo. 
Eřstavá.dilo pfixlplsule, že kaídá, tedy 
i-dneSiI-vláda, m i mitl -důvíru parla-
měňtit O .tiito důvéru Ústavodárného 
Jláwdhlfio stiromižrfénl «® nynějíl vlé-
tla 'obrozené Národní fronty uchází. Je 
ha vás. abyste tuto důvéru vládž dali 
nebo odepřeli. Mám za to. l« velká vét-

. l n - é i e n f t tohoto slavného sboru ny-
n í JSI vl iM svoji divlra.-vyslovt. Vý-
4or ( , JI tím více, když správné posoudí 
£ j l program.' ' , " . _...;' 

- Na adresu „ o b h á j c i " ústavnosti 
Zdá se vfalc přesto nutné, abychom 

adresovali nřkollk slov dneínlm zahra-
ničním I domácím „obhálcům" česko-
aloyenské ústavnosti. Tito lidé dnes křl-
řl. íe prý je poruíována feskoslovenská 
Ostává. Kde vlak byli vlbhnl tllo lidé. 
Když se v roce 1S38 odehrávala mni-
Uhovská tragedie? Co znamenal Mnl-
chov si hlediska československé ústov-
nóMI. Mnichov znamenal ncibezohled-
tií j í l pollanánl československý ústavy. 
A', v dobí Mnichova poSapalt řeskosló-
venstóu ústavu co-nelbezohledpéjl. Jak 
jrahřánlčnl, tak |.domácí ítoltělé. Čes-
koslovenská ústava Jasné praví, ža 

územním zmfnám republlky můio do-
jit Jen a jen' tó výslovného'souhlaiu 
-Národního .hrom&ždfnl. To vídéll dobře 
clzl l domácí mnlchované Kdo vlak so 
ptal ífeskoilóVensltého Národního,sbro-
m á l d ř o ť s o soudí o mnichovském,dlk-
ťátuí - Nikdo!,'CkMIínl, zmrzačeni a 
bclirotpenr republiky provedli tedy cizí 
i,domácí páni bez Jakýchkoli ohledů ňa 
československou ústavu. .T to lo Hdexn 
anebo.Jejich ná.tupcům. pokud dnei 
Jevili nad doinélým porulcnlm.ustavj-, 
Ai^hom radili: v domé óbMence rtemliiv 
o provaze!" " ( > 

Poíadavky závodních rad 
PfecMžlm nyní Je otázkám vlády 

obrážené Národní Jronty.' Vzhledem 
k tomu, že období Ostavodámčho. Ná-
rodního shromáidíni se chýlí ke ktwcl. 
Jo ' také program vlády vtzán na toto 
čaíiové.obdpbl-. - . -

Program vlááy moitno rozdíltti zhruba 
n a ttl části: vláda chce Za p r v é uskú-
tečnlt- ony neldúležitíjU části Vládního 

Tragický skon dr. h. c. Jana Masaryka 
, Celý n i r o d se skJinl ve smutku nad<jeho rakvt 1 ' 

P r a h a (CTK).'— K iraglclitara sksntí"mlnlitra szhrtnlfnifh vřcVdr, t>, 
. l a n a M a s a r y k a , p ln t sedaMm:»U«y ' TOWotJr:' Dné la. břrtn»' 13M' 

j j M w r i f c t o IwflliMrt wii i r t fc' Mi w>WI Í1WH 
p r o v í š i t ' a ti íroj, iglnlstr aahranlínlch v í t i <tr. h. «r. Jan Masaryk, V dů-
sledku své 
mžiku nervové.pwěochy. k- wkwiiíont Ilvoia* skokem" a ;čióá'.'irílio;.#e<liinii>' 
bytu do nádvoří Černínského palice: Dcn přcd avím.lraílckýro s^čiiem;* t á l 
jw". veteirnicli' hodinách" ministr, Masaryk, nejevil známky' duievnl skilíen<latl,< 
níbrž načpak být pln Uvolni aktivity,' a obiyklího sviho 'optimismu. 
drobné ielřenl-seiprovádL U'-- ' * ' - " ' • ' 

Sněmovna památce velkého mrtvého 
P r a h a -kis. !Smutek,' k t e f í 'se'zmocnU relébo niieíio nároďa ťad. smtU 

vťjtého- Číovéka, Jana Masarýka. vrhl,.svfll .'stín,-1 na středeénl zasedání 
Ostavodárného národního, shromáždí.iL Na.Masarykovi mlslé, v-ministerské, 
lavici byli*poloiepa lqrllcffinidých a bílýchrůží. ' . ČetájsnémOvna, ztrnuía 
r pravém slova úmyslu v opravdovém a lidský pochopllélftém pohnuti,"kdyřj> 

"ministr ,vnítra';pronáJel . smutečnrfe í . KaVili "'."•'•;• ' ~.''•"" . ' 
Je i t í jViiera idopotedne íiie zúčastnil 

slavnostního přijeli- pana tpolského 
velvyslance Oíszewského u pana pre-
sidenta republiky ;V Sezimové Osll 
•J.-ik známo,,bylo toto přijetí velmi 

. srdečné: Jak mní «l«:u=kantía.pre-
: klttenta republiky dr. Smutný, zdriol 
se, ministr. Masaryk - JeJtí i » . úkon-, 
Žení'. přijeti; V, přátelské a irdeíní 

- špoíefností u pana presidenla, od-
kup. pak odjel zjevné,:ve'spokojené 

•háladí. , '• -. 
' BChem odpoledne 1 veřera proje-l 

. voval, mlnlšlr Mararyk svůj obvyklý 
.opKmiinnili, a 'osoby, které « nim 
. příllý/do, íťyjtu,' liepofiřeKy fádnýtíť 

znáipek' >; tkllíénostl,'; V>: důsíedkU, 
. zlíoríuiícl, se,,nétóod"niistal»: .v ,nocí\ 

•_u ministra Mainryka ncrvovjS (irise • 
Bylo zjUtén6,*íe; v j»»le4nlch:dntó«):. 

•Irpffl, relFpavojti, ' i t - pocilij zanechai; 
í nébo 1 mridžstvťiíietjůpalkíi z; dgWetf 

lze usuzovat. Že lomu taJc byto i n t o -
naci. Kolem O hod ranní nastalo 

IÉ p*!trfl{ov4nl 

; S hlubokým- smutkem ; v - srdci , 
předstupují dnes před slavnou sní-
movnu,. abych. p'.ně Bit povUinoštl 
jako .ininlsir vnitra, oznámil, triicli- . 
livou zprávu,' le -ministr zahranič- , 
nich vici dr.- h.iO, J an Masaryk-není 
Již mezi.tiáml živými a že v oktátu 
.98, .narozenin svého v-ve*Jtétía; otče, 

S presidenta 1 Owob(5ciUc!e, Je zármut-
I ku čilého nárwfa,Ceiibá: a Slováků,; 
1 švé' rodihy,; 1 viech > svých: slovan-
I ských bratří'»'. přátel - ukončil- dobío-
S volní,SVŮJ;tlvoU/ . . . . . I 
8 Život Plní práce pro náťod.a stát; 
I I pro blahó .prnoijlctho lldiu:. ' 
1 Ministr-Masaryk,; o kterém mohu 
i j b t é prohlásit, že .v rá jem -národfi 
Ineměl nci>>átol," wým nedávním v | -
Irokem, le Jde vždycky*» Jidcmí vyi-
| jádHl jen lo, čeho sl .byl pracující 
| i d védóm-a. proč Jej.miliíyal ' 
i Na "základí prvních výsleaků - za-
hájeného řelřcni mohu Jli; H a . i o 
jda o , dobrovolnou smrt. za tichlo 

^ f W W M M M p . ^ . , 
• Poíodavky rolníků 

PÓjuť<ijcme-lí • bez zaujalosřt Vývoj . svazu "a osobní genarallitolmu Slallnovt 
'oalebo,hospodářství,od Voleb. JW6í: pak >&^^ pdroi^';kterou: l í t o ; iKiíkýil ímlmtK.:' 
nemlíemíj nevjdét jeho vzestupnou ten- • ;fádnpiifd6dávkoú 60O,tiOO Aup./chlebovín.', 
dencl. Při zrozeni dvoulciéiio liospodSí- . » k m n é b o obUI. AVíak, ubjehom sl.zli-
skéhij piánu prorokovali naSi protlOTÍci . Ji.tili.výllvu zvýKcnJím dovozom |W'.r»-
jcbo zhřoucěnl. Nestalo se tak. V prv- ' vln,-musim«-stupfiovat n í í vývoz prji-

•nlmVroce dvoulitkýfbjrl hospódárilíýif my»lovýcUyvýrobků<*mcZli,;J&iýn^it^*t 
plán splňte na 100.B prpcenta, v lednu • i-ýrobků íiroké spotřeby, jiehi t e proto 
t . r byl plán íplnfn na 103 5 procenta dostává na domácí trh méiu-
á předbéžná dala z únore t. r . ukazuji, Rolníkům J»ip«> aspoll íásjeín* hrsdlll 
že; I v "tomto mísící*vládni krlso byl íkodr, spésobené surben , tt,i ne nikdy", 
plán nejen splnfen. nýbrž I překročen, před lim neslala. Dali Jsme rolníkům 
Dokončit!• jwue vcelku osldienl naici)0 mimořádné příplítky ke vStm if roř«l-
pohraničí a z.ijWUi lut, nuui 1 i>i'lcnci sl.ám víroW Om ' rrJU<- pwiliM in 
Siatlřicům českých « slovenských lidí, rolníkům J«roe pi,ra«»II pHnfml po<l-
dílnIk6m;''zelnfeaiéam.'il,Tioslnlkan>'a , |wr*ml. /krá lka , ani lakoví přírodní 
Inteligenci. Přikročili Jsme k revbl p r r - kalaslrofa. J iko bylo loňské su«,o, ne-

- ni pozemkové r t lotmr a dávíme tln. d» dosedli n;Ce n i ro in l hoípclářslvl v í - ' 
rakou vjkonnfch rolníků dalli statlsicc šinout rovnováhy. 
hekUrit půdy, Udrželi )»ra» vcelku rov - - Nlcméni vfaTc mohli Jsme WH v k e n -
nov&hu mezi cenami a platy, stabilieo- solldad a* roikvétu nojcho hospodářství 
vali naSi mfnu a vyhnuli «o Inflét-L V r . : a-postupném zvyíovírtl úrovni lidu 
1917 nái , zahraniční obchod znační , mnohem dále. Také, neůrddu, způsobe-
vzrostl a jeho bUance byla v rovnováze, nou suchem,-Jsme mohli p t ó o n s t hlad-
V oblasti aoclální pojltlrké Jsme ve pro- ..Seji n.bezbolestněji Byla tobizdkl t ln-
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Základní hypotéza: 

Jan Masaryk (syn Tomáše Garrigua Masaryka) byl 10. března 1948 pod okny svého bytu v 
pražskem Černínském paláci nalezen mrtev. Policie tehdy vyšetřování smrti uzavřela s tím že 
Masaryk spachal sebevraždu. Dodnes ovšem o okolnostech jeho smrti panují pochybnosti a 
terna je pro média živé. Čeští novináři je otevřeli naposledy na začátku ledna 2004, kdy Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) vydal k tématu zprávu. 

Domnívám se, že by bylo zajímavé sledovat, analyzovat, popsat a charakterizovat, jak, 
s jakými závěry a v jaké míře ústřední československé a české deníky informovaly o smrti 
Jana Masaryka v letech 1948 - 1949, 1968 - 1969 a 2003 - 2004. Novináři, kteří se 
Masarykovou smrtí zabývali, měli k dispozici ve všech třech obdobích stejná základní data, 
avšak jejich závěry jsou, co do způsobu zpracování dostupných informací, rozdílné. 
Cílem práce tedy není podat verdikt o tom, zdali byl Jan Masaryk zavražděn či ne, ale 
porovnat způsob, jakým se o smrti Jana Masaryka v uvedených letech v československých a 
českých denících informovalo. 
Domnívám se, že materiál umožní doložit hypotézu, že dobový kontext ovlivňuje způsob, jak 
média o událostech (v mém případě o smrti tohoto politika) referují. Zpracování tématu smrti 
Jana Masaryka podléhá ve sledovaných obdobích politickému a společenskému zadání a 
tlaku. 

Charakteristika metody práce: 
Historická studie mediálního kontextu smrti J. Masaryka spojená s dílčí obsahovou analýzou 
českých (československých) deníků ve sledovaném období. 
Sběr dat, jejich porovnání, třídění. 

Osnova: 
1/ Uvedení do tématu 

2/Historické zakotvení 
a) stručná charakteristika období roku 1948-1949, 1968-1969, 2003-2004 
b) denní tisk v období 1948-1949, 1968-1969, 2003-2004 

3/ Dílčí obsahová analýza 
a) definice pojmů 
b) charakteristika a popis zkoumaných periodik 
c) zpracování dat 
d) jejich interpretace 
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4/ Shrnutí zjištěných závislostí 

5/ Přílohy (tabulky, grafy, dokumenty) 
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