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Abstrakt
Diplomová práce Obraz médií  v české próze mezi lety  1989 a  2009 si  klade za cíl 

popsat způsoby zachycení médií v umělecké literatuře. Cílem naší práce je analyzovat 

různé úhly pohledu při zobrazení médií. Diplomová práce přímo navazuje na poznatky 

z předmětu Média a kultura. V teoretické části se věnujeme vývoji literatury a médií 

v námi  vytyčené  době.  Všímáme  si  také  role  novinářů  ve  společnosti  a  jejich 

sebehodnocení.  V analytické  části  pak  dělíme  jednotlivé  knihy  do  kapitol.  Naším 

kritériem pro jejich vytvoření je role, jakou média v textu mají a dále způsob, jak jsou 

popsána - například satira. Při podrobném analyzování knih jsme vycházeli z literární 

teorie,  zejména  pak  využíváme poznatky  naratologie.  Opíráme  se  také  o  informace 

z vývoje mediální  scény v dané době a  výzkumy zaměřující  se  na novináře a  jejich 

postavení ve společnosti. Naše diplomová práce je první prací na toto téma. Chceme 

proto podat základní přehled způsobů zachycení médií.  Jako druhé dominantní téma 

jsme během práce vymezili i téma popisu novinářů. Naše práce tak přináší i poznatky o 

hodnocení  jejich práce a  také jejich sebehodnocení,  většina autorů v našem souboru 

textů jsou totiž novináři. Diplomová práce Obraz médií mezi lety 1989 - 2009 jednak 

konkrétně popisuje způsoby zobrazení médií, ale v obecné rovině i rozšiřuje poznatky o 

vztahu médií a kultury. 



Abstract
Image media in the Czech prose between 1989 and 2009 aims to describe methods of 

recording media in artistic literature. The aim of our study is to analyze different points 

of view while  viewing the media.  Thesis  is  directly linked to the knowledge of the 

subjects Media and Culture.  The theoretical part deals with the literature development 

and media in the time identified by us. We are aslo noticing the journalist role in our 

society and their self-appraisal.  In the analytical part we divide individual books into 

chapters. Our criteria for their creation is the role which the media have, and discribed 

methods – for example satire. Within detailed analyzing of the books, we came out from 

literary  theory,  especially  we  use  knowledge  of  narratology.   We  also  lean  on 

information from the media development scene and research focusing on journalists and 

their position in society. Our thesis is the first work on this topic. We therefore give a 

basic overview of the captured media. As a second dominant theme during the work, we 

chose  a  subject  of  reporters  description.  Our  work  brings  the  knowledge  of  the 

evaluation of their work and their self-esteem, most authors in our text are journalists. 

Our work describes both specific ways to view the media, but in general terms extends 

knowledge about the relationship between media and culture. 

Klíčová slova
Česká media, česká próza, čeští novináři, zobrazení médií, zobrazení novinářů

Keywords
Czech media, Czech prose, Czech journalist, view of media, view of journalist

Rozsah práce: 242 794 znaků s mezerami 



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 V Praze dne 19.5.2011 Jana Zuščicová 



Poděkování 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, Prof. PhDr. Janu 

Jirákovi, PhD., za odborné vedení a také trpělivost a ochotu při konzultování práce.

 



Institut komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT:
Příjmení a jméno diplomanta:
Zuščicová Jana
Imatrikulační ročník diplomanta:
2008/2009
E-mail diplomanta:
jana.zuscicova@centrum.cz
Studijní program/studijní obor:
Mediální a komunikační studia/Mediální 
studia

Razítko podatelny:

katedra mediálních studií IKSŽ UK FSV
k rukám Doc. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D.

Předpokládaný název práce v češtině:
Obraz médií v české próze mezi lety 1989 - 2009
Předpokládaný název práce v angličtině:
The picture of media in czech prose in years 1989 - 2009          
Předpokládaný termín dokončení (semestr, školní rok – vzor: ZS 2012) 
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy teze schválené v LS 
2010/2011 umožňují obhajovat práci nejdříve v LS 2011/2012):
LS 2010        
Pedagog,  s nímž byly  teze  konzultovány (příjmení,  jméno,  pracoviště  –  vzor:  Mocnář,  Karel, 
KMS IKSŽ UK FSV):
Prof., PhDr. Jan Jirák, PhD. KMS IKSŽ UK FSV
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (rozsah do 1800 znaků):

Téma se zabývá obrazem mediálního prostředí v próze. V průřezu let 1989 - 2009 budeme sledovat

různé úhly pohledu  na mediální prostředí. Druhým aspektem práce je, že dané zobrazení budeme moci

porovnat i se stavem médií. Teoretická část totiž přinese i pohled na stav mediální scény v průřezu 20

let.  Jádro  práce  ale  bude  spočívat  analýze  textů  a  jejich  způsobů  zachycení  médií.   

Naše  diplomová  práce  vychází  z  předmětu  Média  a  kultura,  kde  jsme  se  podobným  problémem

zabývali v seminární práci. Analyzovali jsme zobrazení médií v konkrétní knize a porovnávali ho se

stavem mediální krajiny v reálném světě. Podobné téma zpracovává ve své kvalifikační práci Pavla

Köpplová - Obraz žurnalistické profese v české literatuře v 2. pol. 19. století. Další pohled pak přínáší

ještě  Linda Kolenatá  v  práci Obraz novináře a  médií  v  dílech českých spisovatelů první  poloviny

dvacátého století. Naše práce tak doplní tyto, které se zabývají minulým vývojem, o pohled na vztah

médií a kultury v současnosti.
Předpokládaný  cíl  diplomové  práce,  původní  přínos  autora  diplomové  práce  ke  zpracování 

tématu, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (rozsah do 1800 znaků): 

Cílem naší diplomové práce je analyzovat vztah mezi médii a kulturou - konkrétně v jaké relaci je 

próza a média. V práci budeme hledat odpověď nejen na otázku, jak ovlivňují média kulturu/literaturu, 



ale také vztah opačný tedy, jak ovlivňuje kultura média. Pro zkoumání totiž budeme volit i autory, kteří 

jsou novináři. Jedna z výzkumných podotázek tak je, jestli se liší texty lidí, kteří v médiích pracují a 

lidí, kteří jsou naopak nezatíženi „profesní deformací“.

Práce nemá ambici podat pohled na všechny autory, kteří v daném období psali o mediální prostředí. 

Knihy vybíráme na základě rešerší ryze účelově. Výběrem chceme přesto postihnout širší spektrum 

literárních typů například zobrazení novináře a médií v brakové literatuře, dále u populárních autorů, 

jako je například Michal Viewegh. Věnovat se budeme i  případu, kdy novinář píše o novinářském 

prostředí – Věra Nosková. 

Jednotlivé kapitoly v praktické části  budeme pak vytvářet  na základě podobných motivů,  které se 

vyskytnou v několika knihách. Psát o každém autorovy zvlášť, pokud samozřejmě nepůjde o nějakým 

způsobem unikátní pohled na média, považujeme za neefektivní. 

Přínos diplomové práce spočívá v rozšiřování pohledu na média a kulturu. Jak je uvedeno níže na 

podobné  téma  vznikly  tři  kvalifikační  práce.  Žádná zatím ale  nehodnotila  dobu nejbližší  a  zčásti 

vlastně současnost. Přínos práce je tedy v tom, že tedy poskytne nový pohled na vývoj médií a jejich 

vztah s kulturou v dosud nezkoumaném období. Může být navíc výchozí prací pro jiné kvalifikační 

práce, které budou chtít rozšiřovat třeba konkrétní kapitolu – například situaci,  kdy novinář píše o 

mediálním prostředí.
Předpokládaná  struktura  práce  (rozdělení  do  jednotlivých  kapitol  a  podkapitol  se  stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):

I. Teoretická část

V teoretické část chceme charakterizovat zkoumané období z pohledu novodobých dějin. Samozřejmě 

přineseme také pohled na vývoj literatury, jádro ale bude spočívat ve vymezení dění na mediální scéně. 

Pro přehlednost každou z oblastí rozdělíme do podkapitol. Ve třetí část se budu věnovat metodě práce.

1.Vymezení historických souvislostí

1.1 Stav české společnosti mezi lety 1989 - 2009

1.2 Česká literatura ve sledovaném období

2. Vývoj médií ve sledovaném období

2.1 Česká mediální scéna jako taková

2.2 Postavení médií a role novináře ve společnosti

3. Metoda práce

II. Praktická část

V druhé části práce přistoupíme k samotné analýze konkrétních textů. Spíše než řazení podle 

jednotlivých autorů se pokusíme propojit konkrétní knihy motivickými souvislostmi. Pokud bychom 

měli každého autora analyzovat zvlášť, byla by práce neúnosně dlouhá - už v této chvíli obsahuje náš 



seznam primární literatury 19 titulů. Za účinnější metodu zpracování považujeme řazení podle stejných 

motivů, které se vyskytnou v několika knihách současně. Pokud se bude některé kniha zpracováním 

vymykat, samozřejmě jí vlastní kapitolu věnujeme.
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1. Shrnutí

2. Použitá literatura 
Vymezení  podkladového  materiálu  (např.  analyzované  tituly  a  období,  za  které  budou 
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ČERMÁK , Miloš. Jak se skáče na špek. Vyd. 1. Praha: Amphora: Academia, 2001. 183 s. ISBN 80-
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FRÝBORT,Pavel.  Reportér.  Vyd.  1.  Praha:  Šulc  a  spol.,  2001.  325  s.  ISBN  80-7244-069-1
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Pražská  edice,  2006.  22ř  s.  ISBN  80-86239-12-8

MICHALEC, Libor. Tenkrát na houpačce. Vyd. 1. Praha: Šulc a spol., 1998.221 s. ISBN 80-85636-95-
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ISBN  80-86337-25-1
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RAŠEK, Antonín. Internetová láska: /pokus o vzkříšení epistolografie/. Praha: Agentura VPK, 2000.
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ROD,  Rostislav.  Odstřelte  premiéra!:  skandální  román  o  lásce  a  nenávisti.  Úvodní  slovo  Jana

Bobošíková.  Vyd.  1.  Praha:  SinCon,  2005.  143  s.  ISBN  80-86718-57-3

SMETANA,  Miloš.  Ředitel  zeměkoule:  román  poněkud  satirickým,  poněkud  ironický  i  dost

indiskrétní.  Vyd.  2.,  přeprac.  v  nak.  Motto  1.  Praha:  Motto,  2005.  258  s.  ISBN  80-7246-227-X
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Vymezení  korpusu  textů  jsme  naznačili  vlastně  už  názvem  práce.  Budeme  se  věnovat  nedávné 

minulosti a také přítomnosti. Pro zkoumání jsme texty vymezili časově lety 1989 – 2009. Na základě 

rešerší  jsme zvolili  19 základních  knih.  Téma budeme samozřejmě zkoumat  dál  a  pravděpodobně 

seznam ještě dále rozšíříme. 

V teoretické části  poskytneme pohled na historické souvislosti literatury, společnosti jako takové a 

samozřejmě mediální scény. Metoda práce praktické části se pak bude zakládat na podrobném studiu 

textů a jejich interpretaci.  Jednotlivé knihy a autory nebudeme řadit  jedna kniha = jedna kapitola. 

Takové zpracování totiž přináší jednak neúnosnou délku a je také neefektivní, protože v některých 

knihách nemusí být zobrazení mediálního prostředí zajímavé a může se také způsobem zpracování 

překrývat s jinými knihami. Proto raději volíme metodu, kdy knihy zpracované podobným způsobem s 

podobnými motivy vřadíme do jedné kapitoly. Tento způsob práce umožňuje přehledné řazení způsobu 

popisu  mediálního  prostředí  a  také  pak  můžeme  podobné  motivy  v  rámci  kapitoly  porovnat  a 

konfrontovat je. 
Základní literatura (nejméně 10 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích. 1. Vyd. Praha: Portál, 2005, s. 141. ISBN 80 – 7178 – 925 - 

9.

Publikace mapuje vývoj českých médií během deseti let. Kniha nabízí 10 pohledů významných

osobností tuzemské mediální scény. Tematicky zde najdeme zastoupenou jak teorii mediální

komunikace tak třeba vývoj mediálního práva.

Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s 460. ISBN 80 – 246 

– 0632 – 1

Publikace  přináší  přehledný  rejstřík  přelomových  okamžiků  ve  vývoji  médií  na  území  Čech.  Ke 

každému datu najdeme v knize stručný popisek dané události. 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-

7178-714-0

Kniha přináší  komplexní pohled na mediální komunikaci.  Velkou část  zájmu věnuje McQuail  také 

výzkumu účinků médií na společnost. Jako dílčí částí výzkumu se zabývá i vztahem médií a kultury. 

POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Vyd. 1. Brno, Cerm, 2000.307 s. ISBN 80-

7204-162-2 

HRABÁK, Josef. Čtení o románu. 1. vyd. Praha : Horizont, 1981. 327 s. 

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie literatury. 1. vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 

269 s.
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Univerzita  Karlova  (Praha).  Fakulta  sociálních  věd.  Institut  komunikačních  studií  a  žurnalistiky. 

Katedra masové komunikace ; vedoucí práce Jan Jirák
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Obraz novináře ve vybraných českých tištěných mediích a jeho vliv na postavení profese v české 

společnosti [rukopis]  / Ondřej  Běhal  ;  Univerzita  Karlova  (Praha).  Faklulta  sociálních  věd.  Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra masové komunikace ; vedoucí diplomové práce Barbara 

Köpplová
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381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

373 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 390.6 542.5 432]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

374 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 452.7 413.9 473.4]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

374 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 452.7 413.9 473.4]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
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I.Teoretická část

Naší ambicí je rozebrat v diplomové práci obraz médií a mediální problematiky 

v české próze v letech 1989–2009, tedy vlastně zmapovat, jak literární tvorba vnímá a 

zachycuje média během dvaceti let demokratického vývoje. Toto období jsme si zvolili 

proto, že je plné překotných změn, a to nejen ve společnosti, ale i v oblasti médií. V 

próze tak budeme sledovat proces odstátňování médií, přes jejich personální obměnu 

zahájenou nástupem demokratického zřízení až po současnou konsolidaci poměrů. 

V  naší  práci  budeme  vycházet  z  literární  teorie (CULLER,  2002; 

PECHLIVANOS,  RIEGERSTRUCK,  &  WEITZ,  1999).  Čerpat  budeme  především 

z metodologické  tradice  naratologie,  která  nám  umožní  lépe  uchopit  jednotlivé 

komponenty  vyprávění  (CHATMAN,  2008).  Podrobněji  se  metodologii  věnujeme  v 

kapitole  Metoda  práce.  Do  analýzy  knihy  se  promítnou  i  dějiny  českých  médií 

(Kolektiv, 2005) a teorie mediální komunikace jako taková  (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 

2009; MCQUAIL, 2007). 

V teoretické části vymezíme dobu, kterou budeme analyzovat, z pohledu vývoje 

literatury. Samostatnou kapitolu věnujeme také stavu médií a věnovat se budeme i roli 

novináře. V analytické části pak vymezíme konkrétní způsoby zobrazení médií v české 

próze posledních 20 let. Budeme sledovat, jak autoři konstruují svět médií, jaké hodnoty 

s ním spojují a jakou roli médiím přisuzují. Podobně budeme také zkoumat, jak popisují 

novináře, jakou jim dávají roli ve společnosti. Nepůjde nám čistě o to, nakolik zrcadlí 

autoři ve svých textech realitu, protože „… snad není třeba zdůrazňovat, že pro poučené 

čtení a interpretaci vyprávění je bezproblémový předpoklad přímého vztahu světa textu 

a  světa  „reality“ nešťastný a  zavádějící.  Literatura  není  imitací  reality  …“ (BÍLEK, 

2003, str. 184). Nehodláme tedy fanaticky srovnávat fikční svět konstruovaný daným 

autorem a realitu, ale jde nám o vypozorování procesu, kterým se daný autor zmocňuje 

tematiky médií a jak ji zpracovává, o jaké významy ji obohacuje a jako kterou složku 

vyprávění média užívá. Vztahu literárního díla a reality se dále věnujeme podrobněji 

v kapitole Metoda práce.

Oproti schváleným tezím jsme v naší práci provedli několik úprav. Změnili jsme 

strukturu teoretické části. Vyřadili jsme z ní kapitolu o vývoji společnosti, neboť jsme 

během psaní diplomové práce došli k závěru, že je neefektivní zabývat se tímto tématem 

šířeji.  Daná kapitola nám totiž přímo nepomůže pochopit  způsob určitého zobrazení 
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médií v próze. Pomoci nám tyto informace mohou jen v případě, že budeme vztahovat 

dané  zobrazení  médií  v konkrétním textu  ke  skutečnosti.  Jde  ale  spíše  o  okrajovou 

informaci. Jako účinnější jsme proto shledali nahradit vypuštěnou kapitolu doplněními 

dobových souvislostí do poznámek pod čarou v analytické části. V opačném případě, 

tedy kdybychom popisovali detailně dobu mezi lety 1989 až 2009, by teoretická část 

byla příliš objemná a navíc využití poznatků by bylo příliš malé.  Vývoj médií v daném 

období a popis české mediální scény jsme pak sloučili do jedné kapitoly. Důvodem je 

opět snaha o efektivnost. Popisovat trendy ve vývoji médií v uplynulých dvaceti letech 

celosvětově je zbytečné v případě, že analyzujeme českou prózu. Všechny analyzované 

tituly popisují navíc výlučně českou mediální scénu.

Strukturu  analytické  části  jsme  podle  schválených  tezí  dělili  věcně.  Neřadili 

jsme tedy texty na základě měřítka jedna kniha = jedna kapitola, ale řadili jsme je podle 

role, jakou média ve struktuře vyprávění mají. V našem korpusu textů jsme vydělili tři 

skupiny knih podle úlohy, jakou v nich média zastávají:

a) Média jako téma

b) Média jako dějotvorný prvek

c) Média v nerelevatní roli. 

V naší práci jsme využili pouze knihy z prvních dvou skupin. Poslední skupina textů 

zachycovala  media  příliš  útržkovitě  a  nebylo  možné  poznatky  z  nich  nijak  využít. 

Analytickou část jsme pak rozdělili do dvou oddílů podle míry, jakou se média podílí na 

vytváření děje: média jako hlavní téma a média jako vedlejší téma. V rámci prvního 

oddílu jsme vyčlenili kapitoly Satirický popis médií (kapitola 1.1), Kritický popis médií 

(kapitola 1.2), Realistický popis médií (kapitola 1.3) a Popis médií s prvky non-fiction 

(kapitola  1.4).  Do druhého  oddílu,  kde  analyzujeme  knihy,  které  mají  média  jako 

vedlejší téma, jsme bez dalšího členění na kapitoly pak zařadili jen dvě knihy. Pouze 

dva  tituly  totiž  vykazovaly,  že  média  v nich  hrají  konstitutivní  úlohu  ve  struktuře 

vyprávění.  V ostatních  titulech  byla  úloha  médií  podružná  a  neposkytovala  dostatek 

materiálu  k analýze.  Z celého  korpusu  19  knih  jsme  jich  zařadili  do  práce  většinu. 

Vyřadili  jsme  pouze  ty,  kde  měla  média  minimální  úlohu.  Jde  o  tituly:  Jan  Cézar, 

Králožroutky (CÉZAR, 2004);  Ilja  Kučera,  Pravděpodobně láska  (KUČERA, 2008); 

Martin  Mařan,  Nová  doba,  nebo,  Běh  století,  nebo  Hrdinové  dne,  nebo,  Šílenství 

(MAŘAN,  2006);  Eva  Michorová,  Všechno  v pořádku,  slečno  Karpíšková? 

(MICHOROVÁ,  2005);  Jan  Pixa,  Na  přeskáčku  (PIXA,  2004);  Antonín  Rašek, 
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Internetová  láska  (RAŠEK,  2000);  Jana  Tržilová,  Vzpomínky  obyčejné  ženy 

(TRŽILOVÁ, 2006).  
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1. Vymezení historických souvislostí

1.1 Česká literatura ve sledovaném období 

Hodnotit  období  vývojově nejbližší  je  vždycky vstupem na tenký led.  Chybí 

odstup potřebný pro kritické zhodnocení vývoje v literatuře: „… její průzkum můžeme 

přirovnat k chůzi po čerstvém lávovém poli – vyhlíží stále jinak, jen občas spatříme, že 

je v pohybu ...“ (Kolektiv, 2004, str. 919). Změna režimu v roce 1989 s sebou přinesla 

zásadní  obrat  ve vývoji  společnosti  a  samozřejmě i  kultury.  Literatura  rozdělená do 

několika  proudů  daných  situací  v  komunistickém Československu  se  ocitá  v  úplně 

jiném  prostředí.  Během  několika  dní  mohou  publikovat  svobodně  všichni  autoři, 

kritérium  ideové  vhodnosti  je  smazáno  a  nastupuje  hledisko  komerční  úspěšnosti. 

Literatura i mnohé ztratila: jak ukážeme dále, chybí jí například společné téma. Období 

po převratu v listopadu 1989 s sebou nese tedy změnu tematiky a roztříštění skladby 

dosavadního literárního života. Do roku 1989 existovaly v beletrii 3 proudy: oficiální, 

samizdatový a exilový (Kolektiv, 2004). Ty se tříští a vzniká jediný literární proud1, 

který segmentuje trh na literaturu populární s širokým okruhem publika a literaturu pro 

intelektuálnější okruh čtenářů, která je naopak menšinová. 

V první polovině devadesátých let literární život směřuje k vyplnění prázdných 

míst.  Nakladatelé  se  vracejí  k  autorům  ineditním,  vycházejí  samizdatové  a  exilové 

knihy. „Nastala tedy svoboda, po které toužilo několik generací českých spisovatelů. 

Zároveň s ní nastal nebývalý kulturní chaos, neboť na trhu se objevily knihy z různých 

časových  období  i  roztodivných  hodnot,  publikace  samizdatové,  exilové,  díla  po 

desetiletí ležící jako rukopisy i pomíjející sezónní novinky.“ (Kolektiv, 2004, str. 924) 

Návrat k autorům zakázaným a vydávání knih exilových byl živelný - vycházela celá 

řad knih, příležitost dostala hlavně generace 50. a 60. let. „Literární život udělal dočasně 

čelem vzad a začal hledat sebe sama v minulosti.“ (JANOUŠEK, 1996, str. 10)

Došlo navíc  k  podstatné  změně funkce literatury ve společnosti.  Před rokem 

1989 šlo o prestižní záležitost, která s sebou nesla navíc často roli pojítka společnosti. 

Na rozpad literárního života poukazuje řada literárních vědců. Například Aleš Haman v 

Lidových novinách mluví o „atomizaci“. (HAMAN, 1999, str. 13) Také Pavel Janoušek 

poukazuje na fakt, že u literatury po pádu komunismu není až takový problém v její 

1   V tom smyslu, že padají omezení daná totalitárním režimem. 

5



kvalitě, ale v tom, že se literární život rozpadl na více separovaných aktivit.  Důvod 

rozpadu literárního života podle něj spočívá v tom, že „českému literárnímu životu po 

ztrátě  nepřítele totiž  chybí  pevný bod – klíčová otázka,  která  by vtahovala  autory i 

čtenáře  do  komunikace  …,  jež  by  hierarchizovala  postoje  a  názory,  díla  a  autory.“ 

(JANOUŠEK, 1996, str. 10)

Druhá  polovina  90.  let  byla  ve  znamení  pluralizace  literatury  –  silný  trend 

vydávání samizdatových a exilových autorů upadá. Objevují a rozvíjejí se další žánry. 

Podle některých teoretiků ale takový rozpad literárního života vedl k tomu, že autoři 

marně hledají společné téma.2 Nemůžeme tedy mluvit o tom, že by existoval nějaký 

konkrétní literární směr, jako tomu bylo například v době „ismů“ ve 20. - 30. letech 20. 

století3. Přesto se v literatuře vytváří několik tendencí, podle kterých ji můžeme rozdělit. 

Jedno  z  rozhraní,  které  můžeme  v  rámci  literárního  života  vymezit,  je  dělení  na 

náročnou a triviální literaturu. Podle Hamana se následně literatura náročná uzavírá do 

úzkého okruhu zasvěcenců a literatura triviální v podstatě splývá s populární kulturou 

(HAMAN, 1999, str. 13). Literaturu triviální ale není radno podceňovat, protože „tato 

literatura  má prostupné  hranice s  literaturou uměleckou,  ale  i  s  lidovou četbou či  s 

inzitním  uměním  …  Dnes  je  třeba  její  prvky  posuzovat  prizmatem  poetiky 

postmodernismu a v kontextu současné masové kultury.“ (POLÁČEK, 2000, str. 156) 

V rovině  výstavby  textu  krystalizují  podle  Lubomíra  Machaly (MACHALA, 

2001) také dva proudy. Jednak jde o literaturu imaginativní inspirovanou zmiňovanou 

postmodernou a literaturu tzv. autenticitní. Vytváří se tak dva proudy autorů, kdy jedni 

pracují se sny, mýty a fantaziemi a umně přitom proplétají několik rovin textu. Druzí 

pak pracují jen s objektivně přijatelnými fakty, kdy je pro ně reálná empirická zkušenost 

povýšená nad ostatní.  Proud imaginace reprezentuje například Jáchym Topol v knize 

Anděl exit nebo Jiří Kratochvil v Nesmrtelném příběhu nebo v knize Truchlivý bůh aj., 

proud autenticitní pak představuje třeba Božena Správcová ve Spravedlnosti. 

Podstatnou změnou české literární scény po roce 1989 je také proměna knižní 

kultury. Stávající státem řízená produkce knih se hroutí a to od cenzurních kritérií pro 

jejich vydávání, přes systém státních nakladatelství až po centrálně řízenou distribuci. 

Knižní  produkce  nabývá  roli  jednoho  z  produktů  trhu  a  literatura  se  začíná 

komercializovat:  „Vliv  literatury  na  společenské  dění  se  tedy  po  listopadu  1989  v 

2 Viz výše, kde mluvíme o příčině rozpadu literárního života. 
3 Jako ismus bychom mohli uvést postmodernismus – na literární scéně byl ale spíše módou. Machala 

(MACHALA; 2001) například tvrdí, že opravdovým postmodernistou je Jiří Kratochvil. Řadí k němu 
už jen několik málo dalších.
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podstatě  redukoval  na  osobní  zapojení  několika  spisovatelských  osobností  ... 

komercializace  literatury  patří  k  základním  rysům  české  literární  scény  tohoto 

desetiletí.“ (MACHALA, 2001, str. 16) 

Po sametové revoluci byl nový trh otevřený autorům ineditním, samizdatovým a 

také  zahraničním.  Jednoduše  řečeno:  na  českém trhu  se  kvůli  předchozím zásahům 

totalitního  režimu  otevřel  velký  prostor.  Kvůli  zhroucení  systému  nakladatelství  a 

distribuce  bylo  jeho  zaplnění  značně  chaotické  (ŠMEJKALOVÁ,  2000).  „Nově 

vznikající  knižní  trh  byl  schopen  absorbovat  i  ve  světových  měřítcích  neuvěřitelné 

náklady 250 až 500 tisíc výtisků bez ohledu na to, že již od prvních týdnů docházelo ke 

konfliktům mezi  zúčastněnými  subjekty,  od  nakladatelů  přes  autory  až  po  tiskaře.“ 

(ŠMEJKALOVÁ, 2000, str. 139) Nakladatelé při vydání knihy mění především měřítka 

pro její vydání. Už pouhý rok po pádu komunistického režimu na to poukazuje Pavel 

Janoušek: „ … přičemž nakladatelé vybírají a vydávají jednotlivé knihy nikoliv podle 

literárních a hodnotových kritérií, nýbrž podle předpokládaného komerčního úspěchu, 

podle dostupnosti konkrétního textu pro určitého nakladatele …“ (JANOUŠEK, 1990, 

str. 4) 

Tento  princip  ekonomického  uvažování  u  českých  nakladatelů  přetrvává  do 

dnes. Prioritou je vydávat ziskové tituly. U velkých firem se pak nově prosazuje trend, 

že  „bestsellery“  vydělávají  na  neziskové  tituly.  Nakladatelství  tedy  vydá  knihu 

s očekávaným čtenářským úspěchem a ziskem z prodeje pokryje propad tržeb za vydání 

titulu s úzkým kruhem čtenářů. Menší nakladatelství si pak mohou příjmy zvyšovat také 

žádáním o granty od ministerstva kultury (GREGOR & ČOPJAKOVÁ, 2007). Důležité 

je také připomenout, že na komerční úspěch knihy má vliv také případná filmová nebo 

seriálová adaptace. Ze seriálů je to například Zdivočelá země natočená na motiv knihy 

Zdivočelá  země  a  Aukce  autora  Jiřího  Stránského,  dále  Bylo  nás  pět  inspirované 

stejnojmennou knihou Karla Poláčka. V oblasti filmu pak můžeme jmenovat například 

snímek Milenci a vrazi, který má předobraz ve stejnojmenné knize Vladimíra Párala. 

Podobně také Kytice nebo Máj čerpají ze stejnojmenných textů Karla Jaromíra Erbena. 

Výše popsané změny přinesly enormní nárůsty počtu vydávaných titulů a také 

s tím související  nárůst  množství  nakladatelství.  „Knižní  kultura  znovu prožila  zrod 

soukromého  podnikání.  Výsledkem  byl  enormní  nárůst  počtu  nakladatelství  a 

vydavatelství.“ (VÁCLAVÍKOVÁ,  2004,  str.  167) To  s  sebou  ale  postupně  přináší 

jednak časté krachy nakladatelství, která mnohdy nekriticky vydávala velké množství 

v některých  případech  nekvalitních  titulů,  ale  také  jejich  postupnou  specifikaci. 
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„Zanikají také některá tradiční nakladatelství (Odeon, Československý spisovatel), která 

neobstojí v tržní konkurenci.“ (Kolektiv, 2004, str. 920) Kromě toho se na knižním trhu 

výrazně podepsala nezvládnutá privatizace státních nakladatelství. S jejich přechodem 

do soukromého sektoru většinou přebíral kupec dluhy „Díky nerealistickému odhadu 

aktiv  byla  velká  nakladatelství  zamotaná  do  vzájemných  finančních  závazků 

s tiskárnami, distributory a knihkupci. … to vše pravděpodobně odsuzovalo privatizační 

projekty předem k neúspěchu.“ (ŠMEJKALOVÁ, 2000, str. 144) Počet nakladatelů byl 

nejvyšší v roce 1995 a od následujícího roku začal klesat (ŠMEJKALOVÁ, 2000). 

Strategie  vydavatelů  postupně  vykrystalizovala  do  stávajících  praktik. 

Nakladatelství  vydávají  velké  množství  titulů  v  malých  nákladech,  čímž  si 

prozkoumávají trh. Úspěšné tituly se pak dočkávají reedic. Například Argo v roce 2007 

vydalo  dokonce  100  titulů. (GREGOR  & ČOPJAKOVÁ,  2007).  „Zájem čtenářů  o 

českou literaturu, jenž kulminoval na počátku 90. let, se záhy prudce snížil. Statisícové 

náklady krásné prózy zůstaly nostalgickou vzpomínkou, hodnotné knihy se prodávají 

jen ve stovkách exemplářů ...“ (Kolektiv, 2004, str. 925)  Uvedený citát se ale týká jen 

beletrie a poezie, jejichž vydávání se vyznačuje poklesem počtu vydaných titulů. Podle 

Ireny  Václavíkové  si  beletrie  zažila  svůj  vzestup  v letech  1994  a  1995 

(VÁCLAVÍKOVÁ, 2004). Náklady knih v České republice v souhrnu ale stále rostou: 

„počet knih vydaných v České republice od počátku devadesátých let nepřetržitě roste. 

Loni vyšlo podle údajů Národní knihovny rekordních 17 tisíc titulů oproti osmi tisícům 

z roku 1993. Obrat se odhaduje už několik let v neměnné výši čtyři až pět miliard korun. 

“ (GREGOR  &  ČOPJAKOVÁ,  2007,  str.  38) Rok  2009  ale  přinesl  zvrat,  počet 

vydaných titulů klesl podle údajů Svazu českých knihkupců a nakladatelů o 5% - svaz 

to  připisuje  na  vrub  celkovému propadu ekonomiky (BLAŽEK,  2009)4.  Nelze  tedy 

s jistotou tvrdit, zda jde o nový trend, nebo krátkodobý výkyv. Největšími nakladateli 

jsou podle posledních údajů Svazu českých knihkupců a nakladatelů Grada Publishing, 

Euromedia Group a Moravská Bastei (BLAŽEK, 2009)5.

Řada nakladatelství se mezi lety 1989 a 2009 věnovala české literární tvorbě. Jde 

například o brněnské nakladatelství Host, které vydává českou beletrii. Má také celou 

ediční řadu Česká knižnice, kde se soustředí na vydávání reprezentativních děl české 

literatury.  Řídí  ji  literární  odborníci.  Původně  díla  České  knižnice  vycházela 

v nakladatelství Český spisovatel (od roku 1997), v roce 1998 přešla pod nakladatelství 

4  http://www.sckn.cz/index.php?p=ckt_soucasnost
5  http://www.sckn.cz/index.php?p=ckt_soucasnost
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Lidové noviny a v roce 2009 ji převzalo právě nakladatelství Host (Nakladatelství Host, 

2010)6.  Na  českou  tvorbu  se  pak  zaměřuje  právě  i  zmíněné  nakladatelství  Lidové 

noviny. Soustředí se především na publikování vědeckých prací. Jde například o edici 

Česká historie a také čtyřsvazkové vydání dopisů Boženy Němcové. V oblasti beletrie 

vydává  nakladatelství  také  řadu  českých  autorů,  nejde  ovšem  o  primární  záměr 

(Nakladatelství Lidové noviny, 2010)7. Na domácí tvorbu se zaměřovalo i nakladatelství 

Československý, později Český spisovatel,  které zaniklo v roce 1997. Nakladatelství, 

které se profiluje jako zaměřené na vyloženě českou beletrii, je Šulc a Švarc. Vzniklo 

v roce 1991 a vydává především romány a prózy, dále i poezii a příležitostně i překlady 

(Nakladatelství Šulc a Švarc, 2010)8. Dále českou tvorbu vydává nakladatelství Paseka, 

které je navíc hlavním vydavatelem knih Petra Šabacha (Nakladatelství Paseka, 2010)9. 

Podobně  také  zaniklé  nakladatelství  Petrov  vydávalo  exkluzivně  knihy  Michala 

Viewegha. Paseka vydala také spisy Vladimíra Holana a Divadla Járy Cimrmana. 

V souvislosti  s budováním  knižního  trhu  se  mění  také  prodej  knih.  Kromě 

běžných  kamenných  obchodů  vznikají  velké  knihkupecké  domy.  Českému  trhu 

dominuje firma Kanzelsberger. „ … je důležité si znovu uvědomit obecnou tendenci 

dnešního  českého  knižního  trhu  –  monopolizaci.  Trend  přináší  příslib  vyšší 

konkurenceschopnosti  jednotlivých  firem  za  cenu  vstupu  do  velké  společnosti  … 

Příkladem  expanze  knihkupeckých  domů  je  prodejna  Jana  Kanzelsbergera.“ 

(VÁCLAVÍKOVÁ, 2004, str.  262) Mezi jeho konkurenty patří například pražská síť 

knihkupectví  Luxor (GREGOR  &  ČOPJAKOVÁ,  2007).  V současnosti  si 

Kanzelsberger s téměř 40 prodejnami dál drží pozici největší sítě knihkupectví.

Dalším  z  rysů  literárního  života  je  stahování  do  ústraní.  „Reálná  kritika  se 

odehrává ve specializovaných časopisech s minimálním čtenářským dopadem, masová 

média prezentují literaturu velice výběrově a spíše formou informování o textech než o 

událostech.“ (Portál  české  literatury)10 Důkazem  toho  může  být  absence  literárních 

pořadů v komerčních médiích – televizi  a rozhlasu.  Literární  život prezentují  pouze 

média veřejné služby, například Česká televize v pořadu Kultura.cz nebo Český rozhlas 

četbami  na  pokračování.  Masově  šířený  tisk  se  literatuře  věnuje  okrajově  právě  ve 

smyslu pouhého informování o aktuálně vycházejících knihách. Pokud budeme mluvit o 

ústupu  literárního  života,  pak  musíme  zdůraznit  také  silnou  marginalizaci  poezie. 
6  www.hostbrno.cz
7  www.nln.cz
8  www.sulc-svarc.cz
9 www.paseka.cz
10  http://www.czlit.cz/main.php?pageid=53http://www.czlit.cz/main.php?pageid=53
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„Nikoli  snad pouze samy demokratické poměry,  ale  stále  se  rozšiřující  dosah médií 

šířících populární kulturu … odsunul poezii  na samý okraj zájmu …“ (PIORECKÝ, 

2008, str. 6)11 Také Martin Křivánek poukazuje na to, že v demokratických poměrech 

jsou lidé zahlceni zábavou a popkulturou, která je doslova všudypřítomná. „Dnes může 

psát bez frustrujících či drtících vnějších tlaků politických či ideologických, ale jeho 

tvorba  poté  vstupuje  do  mechanismu  knižního  trhu,  ovládaného  reklamou,  médii  a 

penězi, a nachází ve velké konkurenci velmi složitě své čtenáře.“ (KŘIVÁNEK, 2005, 

str. 6)12 Na druhou stranu ale právě nástupu internetu začali básníci využívat pozitivně – 

počáteční  nevýhodu otočili  ve  svůj  prospěch a  pro  část  z  nich  se  z  internetu  stalo 

prostředí například pro publikaci.13 

S proměnou knižní kultury souvisí dále i zásadní proměna čtenářských návyků. 

První reprezentativní výzkum proběhl v této oblasti až v roce 2007. Poslední výzkum 

před sametovou revolucí se uskutečnil v druhé polovině 80. let. Provedl ho Aleš Haman 

ovšem  pouze  na  vzorku  návštěvníků  veřejných  knihoven  (TRÁVNÍČEK,  2008). 

Reprezentativní výzkum tak proběhl až před čtyřmi lety (respektive jeho první část) a 

provedla  ho  agentura  DEMA, výstup  z něj  zpracoval  Jiří  Trávníček  (TRÁVNÍČEK, 

2008).  V roce  2010  probíhala  druhá  část  výzkumu  zaměřená  na  beletrii.  Dostupné 

výstupy jsou vzhledem k datu psaní naší diplomové práce omezené. Nicméně alespoň 

základní  údaje  o  krátkodobém  vývoji  čtenářských  návyků  nám  poskytují.  Podle 

výzkumu v roce 2007 si 83% Čechů přečetlo za rok alespoň jednu knihu. Průměrně pak 

obyvatel České republiky přečetl 16 knih ročně. Většina lidí četla knihy v češtině a to 

zejména beletrii  a  literaturu  faktu.  Ve srovnání  s prvními  výsledky výzkumu z roku 

2010 (TRÁVNÍČEK, 2010) 14 je patrné, že počet čtenářů klesá. Alespoň jednu knihu za 

rok si přečetlo 79 % lidí. Poklesl také počet zakoupených knih z 6 na 5 a výdaje za 

knihy klesly zhruba o tisícikorunu. Jediným údajem, který stoupl, je počet přečtených 

knih. Místo 16 jich jeden obyvatel přečetl 17. Setrvalým trendem naopak je, že čtou 

ženy více než muži. V roce 2007 se za čtenáře označilo zhruba 70 % mužů a 75% žen. 

O tři roky později je rozdíl téměř totožný (TRÁVNÍČEK, 2010)15. Z věkových skupin 

pak nejvíce čtou mladí lidé od 15 do 24 let a to jak v roce 2007 tak v roce 2010. V roce 

11  http://www.itvar.cz/archiv/20TVAR_08.pdf
12  http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/2005/4
13 Proud literatury užívající internet jako tvůrčí prostředí můžeme lze vymezit jako další proud – často 

jde o literaturu, která se dá popsat jako undergroundová nebo literatura začínajících autorů. Mezi 
českými básníky internet jako možnost rozvoje pojali třeba Norbert Holub nebo Petr Odillo Stradický 
ze Strdic.  

14  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
15  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
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2010 se pak výrazněji zvýšil počet čtenářů ve věkové skupině 35 – 40 let a to o 5 % 

(TRÁVNÍČEK,  2010)16.  Otázkou  spojenou  s proměnou  čtenářských  návyků  je  pak 

nástup nových komunikačních technologií a především v uplynulém dvacetiletí nástup 

internetu. Podle dat z výzkumu je patrné, že knihy a internet nejsou pro českého čtenáře 

konkurenčními aktivitami. Skoro 70 % starších 15 let v průzkumu nesouhlasilo s tezí 

„Nepotřebuji už knihy v podobě tištěné (papírové), dokážu si představit, že bych je četl 

pouze v podobě elektronické (na obrazovce počítače, čtečky, nebo displeji v mobilu).“ 

(TRÁVNÍČEK, 2010)17 Z výzkumu dokonce vyplývá, že obě aktivity na sebe mají spíš 

pozitivní vliv: „častí internauté jsou i častými čtenáři, třebaže nečtenáři vykazují o něco 

větší počet „internetominut“ než čtenáři.“ (TRÁVNÍČEK, 2010)18 Uvedená data nám 

poskytují  možnost  pouze  krátkodobého  srovnání.  Vyplývá  z nich,  že  se  čtenářské 

návyky příliš nezměnily. Výrazný je pouze úbytek počtu lidí nakupujících knihy. Ostatní 

tendence  jako  rozdíl  mezi  počtem  čtenářů  a  čtenářek  nebo  rozdíl  v počtu  čtenářů 

s různou úrovní vzdělání nejsou ryze českým trendem, ale lze ho pozorovat i v jiných 

evropských zemích. Výlučným rysem českého čtenářstva ale je, že v něm neexistuje 

výrazná bariéra jak demografická, tak věková (TRÁVNÍČEK, 2010)19.

Pokud tedy shrneme výše řečené: literatura se v posledním dvacetiletí roztříštila 

–  neexistují  ucelené  myšlenkové  proudy.  V podstatě  se  současná  literatura  dělí  na 

triviální  a  náročnou.  Za  jediný proud,  rozhodně ale  ne  ucelený,  můžeme považovat 

postmodernu,  která  s  sebou  přináší  takové  prvky  jako  intertextovost,  imaginaci, 

oslovování čtenáře nebo omezení narace.  Obecně je beletrie a poezie vytlačována na 

okraj, jak jsme dokázali výše na údajích Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Český 

knižní trh zažil po roce 1989 velkou změnu. Ze státem řízeného přešel na trh volný. 

Zpočátku  došlo  k zahlcení  dříve  ineditními  autory  nebo  autory  samizdatovými. 

V návaznosti na nový prostor na trhu vznikala řada nových nakladatelství. Postupně se 

začala  nakladatelství  specifikovat  nebo  zanikala.  Státní  nakladatelství  byla 

privatizována,  většinou  však  neúspěšně  a  neobstála  v tržní  konkurenci.  Princip 

fungování  nakladatelství,  která  chaotickou  proměnu  trhu  přestála,  postupně 

vykrystalizoval do praktiky, kdy vydávají  velké množství titulů v malých nákladech. 

Takto si prozkoumávají trh a následně vydávají úspěšné tituly v reedicích. V distribuci 

knih je patrná monopolizace, kdy velké firmy drží většinovou část trhu. Dominantním 

16  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
17  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
18  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
19  http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskovka_CTENARI_zari_2010.pdf
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knihkupcem  je  firma  Kanzelsberger.  Čtenářské  návyky  byly  v demokratických 

podmínkách  zmapovány  dvěma  výzkumy  v roce  2007  a  2010.  Srovnání  nám  tak 

poskytuje pouze omezené údaje.
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1.2 Vývoj médií ve sledovaném období

Rok 1989 znamenal pro české,  respektive československé,  mediální  prostředí 

naprostý zlom. Média řízená státem byla postupně odstátněna a stala  se  stejně jako 

mnoho  dalších  odvětví  otevřeným trhem.  Postupně  byly  odstartovány  změny,  které 

vedly  ke  komodifikaci  médií:  „Rozhodující  ekonomický  kontext  celé  proměny 

nepochybně  představuje  rozvoj  podnikatelské  sféry,  příchod zahraničních  výrobců a 

služeb a s tím související ustavení a bouřlivý rozvoj reklamního trhu.“ (JIRÁK, 2004, 

str. 7) Spolu s tím přišla samozřejmě proměna obsahu, pracovního prostředí, postupů.

Nejdůležitějším  okamžikem  proměny  mediálního  prostředí  je  právě  zmíněné 

odstátnění.  „Média  při  přechodu  od  modelu  víceméně  státem  řízených  k  modelu 

liberálnědemokratickému zažívala doslova boom. Měnily se technologie, měnil se styl 

práce, celá organizační struktura a samozřejmě i vlastnická struktura se otočily doslova 

o 180 stupňů. Změn doznala vizuální podoba a také výběr témat byl podstatně jiný. 

Nepochybně pak i aspirace a očekávání publika od svobodných sdělovacích prostředků 

byly zcela jiné.“ (ZUŠČICOVÁ, 2009, str. 4) Pokud tedy shrneme oblasti, kde muselo 

být fungování médií proměněno, pak jde o oddělení jejich fungování od moci státu, v 

rovině ekonomické přešla jednotlivá vydavatelství a redakce do majetku soukromých 

firem a v rovině mediálních obsahů došlo ke komodifikaci a také bulvarizaci. „Muselo 

tedy  proběhnout  odstátnění  (deetatizace)  médií  jako  základní  podmínka  vytvoření 

demokratických  poměrů.  Pak  bylo  třeba  najít  přijatelné  nové  formy  jejich 

ekonomického, právního a společenského zakotvení.“ (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 2008, 

str.  219) Jak dále podotýkají  Jan Jirák s  Barbarou Köpplovou, jako hlavní řešení se 

prosadila  privatizace,  kdy  do  soukromého  sektoru  přešla  tištěná  média.  V  případě 

rozhlasu a televize se vytvořil duální systém.  

Vyrovnávání se s nastolením tržního prostředí probíhalo u různých typů médií 

odlišně. Pozoruhodná byla ale hlavně „divoká deregulace“ denního tisku. Ještě několik 

měsíců po převratu v roce 1989 vydávali denní tisk stejní vydavatelé jako před rokem 

1989. U řady deníků došlo pak postupně ke spontánní privatizaci, kdy šlo vlastně podle 

Josefa  Bendy  o  "legální  krádež" (BENDA,  2007,  str.  88).  Jako  příklad  uveďme 

privatizaci Mladé fronty, kdy sami redaktoři se stali akcionáři nově založené společnosti 

M a F. a.s.  Vzhledem k tomu, že titul  Mladá fronta nebyl právně chráněn, provedli 

registraci ochranné známky Mladá fronta DNES. U loga využili také původní grafiku. 
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Nástupnický vydavatel si zajistil  distribuci u Poštovní a novinové služby a redaktoři 

podali hromadnou výpověď, kterou šéfredaktor podepsal se všemi k 31. srpnu. Následně 

zaměstnanci  přešli  do "nově" vznikající  redakce.  1.  září  už vyšel  titul  Mladá fronta 

DNES (BENDA, 2007). Takto přešlo do soukromých rukou například také Rudé právo. 

Podobně také některá rádia vysílala, aniž by pro to měla oporu v zákoně, například rádio 

Stalin. 

Zhruba  ve  stejné  době,  kdy  se  odehrály  takovéto  mimoprávní  postupy  při 

privatizaci médií,  začal  také stát  s  proměnou mediální legislativy.  Deetatizace médií 

probíhala hlavně v letech 1990 a 1991 a během ní byl například zrušen Federální úřad 

pro tisk a informace. Naopak byl přijat Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání  nebo  zákony  vymezující  veřejnoprávní  rozhlas  a  televizi  (JIRÁK  & 

KÖPPLOVÁ, 2008).

Vstup českých médií na otevřený trh neregulovaný státem znamenal velký šok. 

Vydavatelství se musela vyrovnávat s do té doby neznámým konkurenčním prostředím. 

„To vše vedlo k tomu, že se česká média komodifikovala a komercionalizovala hlouběji 

než ve společnostech, kde existovaly kvalitní denní listy a kde byly tradiční liberálně 

demokratické nároky na média hlouběji zažité.“ (JIRÁK, 2004, str. 6) Média mezi lety 

1992 a  1993 postupně začínají  přebírat  typické  postupy masmediální  komunikace  z 

vyspělých zemí. „Hlavním rysem tohoto období byla privatizace médií, tedy vyváření 

struktury  vlastníků  médií,  rozvoj  reklamního  trhu  a  s  ním  spojená  komercializace 

mediální produkce a ustavování regulačních orgánů.“ (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 2008, 

str.  224) Vydavatelství  a  redakce  minimalizují  vynaložené  náklady  a  maximalizují 

příjmy a přebírají je nadnárodní koncerny. 

 Konsolidace  mediálního  trhu  nastala  v  době  dovršení  privatizace  (kolem r. 

1995), kdy česká ekonomika naplno využila své nové tržní základy. Zaklínadlem této 

doby se stal  počet příjemců, který vyžadovaly reklamní agentury (ŠMÍD, 2005).  Na 

základě toho se začala měnit jak vysílací, tak tištěná média. Noviny začaly využívat 

barvu a rozšiřovaly se o přílohy a regionální vydání. „ Nakonec se přizpůsobili tomu, že 

i deníková produkce je podřízena diktátu trhu: nástup tištěného bulváru nebo obsahový 

vývoj deníků směrem k větší zábavnosti je toho výmluvným důkazem.“ (JIRÁK, 2004) 

Podobně v oblasti  vysílacích médií televize Nova přináší proměnu vysílání,  které se 

orientuje výhradně na získaný počet diváků. „Televize Nova byla během deseti let téměř 

neustále terčem kritiky kvůli šíření pokleslé kultury a estetické plytkosti. Dokázala si 
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však  získat  většinu  diváků  a  být  tak  finančně  efektivním  a  výdělečným  médiem.“ 

(TRAMPOTA, 2004, str. 22)  

V  průběhu  privatizace  a  postupného  přibližování  českého  mediálního  trhu 

liberálnědemokratickému  vzoru  fungování  médií  se  vyprofilovaly  v  jednotlivých 

oblastech  vedoucí  subjekty:  „  ...  když  srovnáme  žebříčky  čtenosti,  poslechovosti  a 

sledovanosti, které už deset let připravuje Media Projekt, zjistíme, že hlavní trendy na 

poli mediálního trhu  určují  v podstatě stále  stejní  hráči:  soukromé televize Nova a 

Prima, Radiožurnál, rozhlasová síť Frekvence 1, deníky Blesk, MF Dnes, Právo, Lidové 

a Hospodářské noviny, televizní magazíny, týdeníky Květy, Vlasta, Reflex, Tina, později 

Rytmus života a další.“ (ŠMÍD, 2005, str. 26) 

Do hledáčku příjemcovy pozornosti (a tedy i větší atraktivity pro inzerenty) se 

dostala  jen  ta  média,  která  dokázala  stále  přinášet  nové  informace,  předkládala 

příjemcům nové podněty a také jim nabízela různé benefity právě třeba v podobě výše 

zmíněné  barvy  příloh  nebo  různých  soutěží.  To  vše  ale  pro  vydavatele  znamenalo 

nemalou finanční zátěž. Takové nákladné investice si proto mohly dovolit jen firmy se 

zahraničním  kapitálem.  Příchod  zahraničních  investorů  poznamenal  celou  mediální 

scénu napříč jednotlivými typy médií.

Pokud bychom se pokusili klasifikovat náš mediální trh na základě členění, které 

vypracovali Hallin a Mancini (HALLIN, 2008), došli bychom k závěru, že nespadá ani 

do jednoho z popsaných typů. Jedním z důvodů může být i fakt, že během jediného 

století  prošla  česká  mediální  scéna  dvěma  typy  systémů,  které  Hallin  a  Mancini 

vymezují20.  Pokud  se  podíváme  na  český  mediální  systém,  vidíme,  že  například  v 

genderovém  rozvrstvení  čtenosti  novin  se  aktuálně  čísla  blíží  demokraticko-

korporativistickému modelu (JIRÁK & TRAMPOTA, 2008, str. 17). Další podobností 

je také interní pluralismus vysílacích médií. V celkové čtenosti novin (relativně nízká) 

se ale náš systém nachází někde mezi modelem středomořským a zbylými dvěma, tedy 

demokraticko-korporativistickým  s  liberálním.  Politický  paralelismus,  provázanost 

médií s politickými stranami, u nás v současné době víceméně chybí a lze vysledovat 

jen inklinaci k určitému politickému názoru (JIRÁK & TRAMPOTA, 2008, str. 18).

I  přes  fakt,  že  česká  mediální  scéna  přijala  některé  „západní“  vzory,  drží  si 

vlastní charakteristické rysy: „1. absence „seriózního“ tisku (seriózní deník typu FAZ, 

LeMonde  či Guardian  se přes některé  rozpačité  pokusy neuchytil),  2.  labilní  pozice 

20 Do roku 1938 vývoj k demokraticko-korporativistickému modelu, v současnosti se vyvíjí pod vlivem 
stále více se prosazujícího liberalismu.  HALLIN, Daniel C. MANCINI, Paolo. Systémy médií v  
postmoderním světě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 368 s. ISBN 978-80-7367-377-2
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„veřejnoprávních“  médií,  3.  hyperkomercionalizace  většiny  médií.“ (JIRÁK  & 

TRAMPOTA, 2008, str. 15) Relevantní data a výzkumy ale často nejsou k dispozici, 

proto se některá tvrzení pohybují v oblasti hypotéz. Zde se tak otevírá prostor pro další 

výzkum, který přesně popíše pozici české mediální krajiny. 
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 1.3 Zobrazení násilí v médiích 

Samostatně  se  zde  budeme  věnovat  ještě  dalšímu  trendu,  který  se  projevuje 

nejen na české mediální scéně. Jde o zvyšování počtu násilných scén v médiích a také 

větší  doslovnosti  zobrazení  násilí.  Jak  bylo  popsáno  v předchozí  kapitole:  média 

v současnosti fungují na ekonomickém principu a získání pozornosti je pro ně klíčové. „ 

… jednotliví výrobci, producenti či vysilatelé se předhánějí v tom, co nám předvedou. 

Nemohou  si  totiž  dovolit  riskovat  náš  případný  nezájem  o  programy,  které  sami 

považují  za  málo  vzrušivé.“  (JIRÁK,  2005,  str.  17)  Tento  rys  současné  mediální 

produkce samostatně uvádíme proto, že koresponduje s jednou z námi analyzovaných 

knih:  Slepé  mapy Terezy  Brdečkové.  Autorka  se  zabývá  vlivem násilí  zobrazeného 

v médiích na děti. I my tak budeme náš zájem v teoretické části směřovat především na 

dětského diváka. 

Otázka vlivu mediálního obsahu na jednotlivce se ve studiu médií objevuje již 

od  počátků  teoretického  zkoumání  mediální  produkce.  V začátcích  výzkumu  médií 

panovala představa o jejich velkém vlivu na jedince. V souvislosti s tímto obdobím se 

vžil  pojem  teorie  magické  střely.  Převládala  představa,  že  účinek  médií  je  silný, 

očekávatelný a  na každého jedince působí mediální  obsahy stejně.  Jde o období  od 

počátku  20.  století  do  30  let  (JIRÁK,  KÖPPLOVÁ,  2008,  str.  375).  Dojem velmi 

mocných  médií  navíc  posilovalo  jejich  spojení  s velkým  šířením  propagandy: 

„Používání médií  pro reklamu, jejich zneužívání ve službách diktátorských režimů a 

válečných propagandistů v meziválečných letech … pouze potvrzovalo to, čemu byli 

lidé v Evropě nakloněni věřit – totiž, že média jsou úžasně mocná.“ (MCQUAIL, 2007, 

str. 360) Další období lze zhruba vymezit od 30. do 60. let 20. století, kdy se více rozvíjí 

výzkum médií a jejich účinků. Teoretici upouští od představy mocných médií a v otázce 

působení médií připouští i  další jevy psychologické a sociologické povahy. Působení 

médií je tak limitováno interakcemi mezi lidmi, mezi společenskými skupinami a také 

psychickou  výbavou  jednotlivce.  Účinky  médií  jsou  popisovány  jako  selektivní 

(JIRÁK,  KÖPPLOVÁ,  2008,  str.  376).  „Nebylo  zjištěno,  že  média  jsou  zcela  bez 

účinků, spíše se však ukázalo, že fungují v rámci stávající struktury sociálních vztahů a 

konkrétního společenského a kulturního kontextu.“ (MCQUAIL, 2007, str. 361) V 70. 

letech se mediální odborníci vrací k představě silných médií. Objevují se práce, které 

zkoumají dlouhodobý vliv na společnost a její vývoj. Na druhou stranu příjemci je i 

v této době přičítána aktivní role. Pro nás je důležité, že se objevuje názor, že média 
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jsou  socializačním  činitelem,  tedy  že  dítě  se  prostřednictvím  nich  začleňuje  do 

společnosti a učí se (JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2008, str. 377 - 378). V 80. a 90. letech se 

pak studie obrací právě k takovým tématům jako je přílišné diváctví nebo vliv násilných 

obsahů na příjemce. Příčinou je závratně vzrůstající mediální produkce. Teoretici také 

zkoumají, jakým způsobem média spoluutvářejí realitu (JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2008, str. 

378). „Podle nové teorie spočívá nejvýznamnější účinek médií v konstruování významu 

a  v systematickém  nabízení  těchto  významů  publiku.“  (MCQUAIL,  2007,  str.  363) 

Zkoumání účinků mediálních obsahů tedy prošlo vývojem od představy přímého silného 

vlivu, přes vliv omezený po zkoumání dlouhodobého vlivu na celou společnost,  kdy 

jedinci je přičítána aktivní role. 

Také  v problematice  vlivu  násilných  obsahů  na  jedince  existuje  několik 

názorových proudů. Obecně se dají rozdělit na 2 skupiny:

1. Teorie, které se přiklání k tezi, že mediální násilí má velký vliv na jedince 

s tím, že násilí zobrazené v médiích může u příjemce spustit takové chování i 

v reálném  životě.  Sledování  mediálního  násilí  je  škodlivé.  Média  jsou 

v tomto případě spouštěčem agrese  (JIRÁK, 2005, str. 13).

2. Teorie, podle kterých není každé zobrazené násilí nutně špatné. Sledování 

násilných obsahů na jedince může mít vliv, ovšem musí být u něj ještě další 

osobnostní rysy,  případně mohou spolupůsobit  i  podmínky, v kterých žije. 

Násilní jedinci často sami vyhledávají násilné obsahy, a tak je těžké říci, zda 

předcházelo časté sledování násilí takovému chování, nebo zda osobnostní 

předpoklady  vedly  k jeho  častějšímu  sledování.  Média  jsou  zde  pouhým 

katalyzátorem násilného chování (VYHNÁLEK, 2009, str. 30-31).

Důležité  je  také  podotknout,  že  ne  každé  zobrazené  násilí  je  nutně  špatné. 

Například scéna, kdy je záporná postava spravedlivě potrestána, má zcela jiný význam 

než  scény  se  samoúčelným násilím:  scény,  kdy  je  násilí  zlehčováno  nebo  dokonce 

adorováno (JIRÁK, 2005, str. 18). Jiný pak bude také účinek sledování násilného filmu 

a  jiné  bude  patrně  působení  počítačové  hry,  kdy  je  jedinec  aktivní  původce  zla 

v mediální realitě a často je za násilné chování navíc odměňován. Obecně se má také za 

to, že jiný je vztah mezi sledováním násilí a následným chováním u dospělého jedince a 

dítěte. 

Adam Suchý, který se ve své práci Mediální zlo – mýty a realita (SUCHÝ, 2007) 

podrobněji zabýval působením mediálního násilí,  přímo definoval rizikového diváka: 
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„Je  mladší  dvanácti  let,  sleduje  televizi  tři  a  více  hodin  denně,  mezi  jeho  oblíbené 

pořady patří akční, násilné a hororové filmy, které definují nebezpečné násilí tak, jak 

bylo definováno výše (tedy samoúčelné, bagatelizující, legitimizované jako sebeobrana 

či běžná strategie, vytržené z kontextu či adorované), nežije ve spořádaném sociálním 

prostředí a je vybaven silnější dispozicí k agresivnímu chování.“ Pro naše potřeby se ale 

speciálně zaměříme na děti předškolního věku. Zhruba ve věku 3 let je už dítě schopné 

přijímat  televizní  nebo  filmovou  produkci.  Není  ale  ještě  schopné  vztáhnout  děj 

k vlastním zkušenostem, hodnotám. Děti se navíc okolo 4 let dostávají do fáze učení 

napodobováním. Riziko stoupá o to víc, pokud dítěti chybí dostatečné zázemí citových 

vazeb  a  pokud  rodiče  nejsou  schopni  shlédnuté  obsahy  nijak  vysvětlit,  korigovat. 

Schopnost širšího vnímání filmů nebo televize se rozvíjí u dětí až okolo devátého nebo 

desátého  roku  života.  Schopnost  se  od  děje  distancovat  až  okolo  jedenáctého  až 

dvanáctého roku (SUCHÝ, 2007, 37 – 38). 

Možných účinků sledování násilných obsahů na jedince je hned několik.  Média 

mohou  naučit  agresi  –  tento  přístup  vychází  z teorie  sociálního  učení,  kdy  dítě 

jednoduše  imituje  mediální  obsahy.  Vychází  z předpokladu  kanadského  sociologa 

Alberta Bandury, že agrese je naučená. Na místě je odkaz na pokus Alberta Bandury a 

Roberta Walterse s panenkou Bobo, kdy ji herec před dětmi na plátně bil a kopal. Děti, 

které  video  shlédly,  se  k ní  chovaly  stejně.  Nicméně  zde  jde  pouze  o  výzkum 

krátkodobého účinku (SUCHÝ, 2007, str. 41 - 44). Časté sledování násilí pak může mít 

na jedince i stimulační účinky, kdy se sledováním agrese stoupá odhodlanost jedince 

k takovému  jednání  (SUCHÝ,  2007,  str.  43).  Dalším  možným  účinkem  je  také 

habitualizace, tedy že se násilí stane normální, běžnou součástí sledovaných obsahů. Pro 

diváka  se  stává  normální  částí  pořadů,  které  sleduje,  a  nijak  pro  něj  nevybočuje 

z běžného standardu (SUCHÝ, 2007, STR. 43). Tato teze se týká množství sledovaných 

scén.  Co  se  týče  míry  jejich  agresivity,  můžeme  mluvit  ještě  o  desenzitivaci,  tedy 

určitému znecitlivění  vůči  zobrazenému násilí  (JIRÁK,  2005,  str.  15).  Tato  skupina 

možných účinků má ale i protipól: sledování násilí může podle některých teorií přinést 

jedinci katarzi. Sledováním násilí se tedy nahromaděné agresivní nálady vybijí a chuť 

reálně páchat násilí u jedince klesá (SUCHÝ, 2007, str. 42). Dále je to také inhibiční 

teze, kdy sledování násilí  způsobuje u jedince přímo strach z něj,  tím se u příjemce 

agrese přímo tlumí. 

Ve výzkumu vlivu médií na jedince existuje několik etap. Od představy mocných 

médií, přes teorie selektivního vlivu až k představám spíše mocných médií. V 80. a 90. 
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letech přibývá studií  zabývajících se účinky sledování násilí.  Ve zkoumání možnosti 

ovlivnění  jedince  násilnými  obsahy  jsou  dva  proudy,  které  se  liší  mírou  vlivu,  již 

připisují  násilným  obsahům  na  jednotlivce.  Násilí  v médiích  má  pravděpodobně 

škodlivější účinky, pokud je zobrazeno jako samoúčelné, bagatelizované nebo dokonce 

adorované.  Potenciálně  škodlivé  může  být  zejména  pro  děti  mladší  12  let,  přičemž 

v každé věkové skupině je zpracování mediálních obsahů jedincem různé. U skupiny 

dětí předškolního věku, která je pro nás důležitá, je reálná možnost nápodoby. Hlavní 

účinky  zobrazeného  násilí  mohou  být:  právě  nápodoba  (teorie  sociálního  učení), 

stimulace k násilí, habitualizace, desenzitivace, katarze, inhibice. 
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1.4  Postavení novináře ve společnosti

V naší  práci zkoumáme obecně obraz médií,  které  daný autor ve svém textu 

konstruuje. V korpusu textů má přitom většina autorů sama novinářskou zkušenost. Svět 

médií tak ve většině knih zosobňují novináři a jsou také hlavními postavami. Celkem 

jde o 10 knih,  kdy mají  jejich autoři  novinářskou zkušenost  a  zároveň jsou v jejich 

textech novináři hlavními postavami. Zde pak nastávají dvě situace: 

1.  Vypravěč popisuje novináře jako jeden z komponentů mediálního světa.  Vypravěč 

nezúčastněný děje nám tak nabízí pohled na mediální svět a také žurnalistickou profesi 

zvenčí.

2. Novináři jsou v některých knihách zároveň vypravěči, v tomto případě sledujeme svět 

médií a práci novináře zevnitř, sám aktér děje nám popisuje ze svého pohledu jednak 

svět médií, ale i svoji profesi. 

Kvůli velkému počtu textů, kde figurují novináři jako hlavní postavy, považujeme za 

důležité věnovat se podrobněji popisu novinářské profese mezi lety 1989 – 2009.

Žurnalistika je jedním z mnoha povolání, která nabízejí média. Přesná definice 

náplně  práce  novináře  je  velmi  obtížná.  Podstata  vychází  z předpokladu,  že  každý 

člověk má právo na svobodu projevu. Každý tedy může veřejně rozšiřovat své názory. 

Přesněji  bychom  mohli  žurnalistiku  charakterizovat  jako  „svébytný  typ  veřejné 

komunikace založený na systematickém vyhledávání, zpracovávání a distribuování (a) 

sdělení, jež informují o významných, důležitých nebo alespoň zajímavých událostech, 

nebo (b) sdělení, která analyzují, vysvětlují či doplňují informace o událostech, popř. (c) 

sdělení, jež nabízejí  nějaký názor na svět kolem nás, poučení o významných jevech 

tohoto světa, nebo alespoň (d) přinášejí rozptýlení a zábavu.“ (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 

2009, str. 78) Pojem žurnalistika můžeme vztáhnout nejen na typ mediální komunikace, 

ale lze tímto názvem označit i výkon samotného povolání či samostatný studijní obor.

V první  řadě se  pojďme věnovat  samotnému výkonu povolání  a  jeho roli  ve 

společnosti. Postavení novináře se skládá z řady dílčích rolí.  Práce žurnalistů je, jak 

bylo  řečeno  výše,  například  odrazem  svobody  projevu,  novináři  mají  tedy  ve 

společnosti  funkci  prostředníka  názorů  různých  společenských  skupin:  „Právě 

žurnalistika se postupem času stala nejvlastnějším „výrazem“, institucí svobody projevu 

jako základního politického práva člověka v moderní společnosti a tím i konstitutivním 

prvkem veřejné  komunikace.“ (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 2009,  str.  111) Kromě toho 
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z uvedeného citátu vyplývá, že kromě politické funkce má práce novináře také funkci 

sociální, vytváří veřejné fórum pro výměnu myšlenek, názorů a hodnot – má podíl na 

socializaci jedince (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 2009, str. 173-174). Žurnalistika má jistě i 

funkci  ekonomickou  –  novináři  se  často  stávají  terčem  zájmu  lobbistických  nebo 

zájmových  skupin.  Jde  o  „vlivová  uskupení,  která  z nejrůznějších   -  politických, 

podnikatelských, atd.  - příčin potřebují získat či udržet vliv na veřejné mínění.“ (JIRÁK 

& KÖPPLOVÁ, 2009, str. 114) Žurnalistika má také ale také funkci zábavní. Pro mnohé 

příjemce jsou produkty novinářů výplní volného času. 

Na druhou stranu právě některé výše popsané funkce žurnalistiky ve společnosti 

ji  mohou  deformovat.  Například  vlivy  různých  zájmových  skupin  a  výše  popsané 

zaměření  médií  na  potřebu  generovat  zisk  přinášejí  novinářskému  povolání 

v současnosti velká omezení. „Úvahy o konci žurnalistiky se znovu objevily v poslední 

třetině první dekády 21. století v souvislosti s masivním rozvojem internetových médií, 

oslabováním role denního tisku a globální finanční a ekonomickou krizí.“ (JIRÁK & 

KÖPPLOVÁ,  2009,  str.  116) Novinářskou  profesi  tedy  ohraničuje  potřeba  za  co 

nejméně peněz vyrobit co nejvíc obsahu, který zároveň zaujme co nejširší publikum. 

Každá redakce má proto snahu vytvářet výrobní rutinu, která vede k výhodnější výrobě 

obsahu (JIRÁK  &  KÖPPLOVÁ,  2009).  Žurnalistiku  tak  mohou  deformovat  tlaky 

ekonomické. Dále jsou to i vlivy politické, které jsme už načrtli  výše: v principu se 

snaží jednotlivé politické skupiny získat vliv na veřejné mínění. Třetí proměnnou, která 

může  deformovat  výkon  žurnalistického  povolání,  je  technika.  „Pro  změny  spojené 

s rozvojem  telekomunikačních  spojení  a  s digitalizací  dat  je  příznačné,  že  pro 

novinářství  znamenají  daleko širší  přístup k informacím,  větší  možnosti  archivování, 

snazší  zpracování  sdělení  …  a  snazší  distribuci  a  prezentování.“ (JIRÁK  & 

KÖPPLOVÁ, 2009, str. 183) V posledních dvaceti letech se tedy novinářská profese 

značně  změnila  –  nástup  nových  technologií,  v českých  poměrech  demokratického 

zřízení a změna legislativy (a s ním ustavování mediální trhu) způsobily, že: „Pracovní 

výkon novináře má tak stále méně povahu osobní výpovědi či svědectví a představuje 

stále  více  naplňování  pouhé  administrativní  role  v  odcizeném  systému  globálních 

komunikací.“ (JIRÁK & VOLEK, 2006, str. 22)

Zde se tedy přesouváme k charakterizaci novinářů konkrétně v Československé 

a  posléze České republice.  Vývoj  žurnalistiky byl  v českých podmínkách několikrát 

přeťat  dějinnými  událostmi,  které  zásadně  ovlivnily  její  podobu.  Poslední  velkou 

proměnnou byl rok 1989. „Nově se ustavila vlastnická struktura médií  a změnilo se 
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složení  novinářské obce:  mnozí  novináři  profesi  opustili,  jiní  se  adaptovali  na nové 

poměry, do českých médií se po nucené dvacetileté přestávce vrátila řada zkušených 

novinářů a nastoupila generace žurnalistů začátečníků.“ (JIRÁK & VOLEK, 2006, str. 

22) Mezi českými žurnalisty tedy jednak přetrvávají zažité určité postupy a hodnoty 

z doby vlády totalitního komunistického režimu a zároveň jsou formováni „zkušeností 

s proměnou  žurnalistické  práce  v 90.  letech  minulého  století,  charakterizovanou 

především přejímáním profesních  hodnot  akcentujících  pojetí  novinářské  práce  jako 

marketingového nástroje zaujetí pozornosti.“ (JIRÁK & VOLEK, 2006, str. 25)  

Data pro konstrukci obrazu „typického českého novináře“ po roce 1989 čerpáme 

z již citovaného výzkumu Jiráka a Volka (JIRÁK & VOLEK, 2006). Z něj vyplývá, že 

jen těsná většina novinářů, 47,9%, má vysokoškolské vzdělání. Jen o něco menší počet 

žurnalistů  má  pak  středoškolské  vzdělání,  40,9%.  Mezi  dalšími  typy  vzdělání  jsou 

patrné velké rozdíly: přes 5 % novinářů studuje vysokou školu; 3,8 % má neukončené 

vysokoškolské  vzdělání  a  nejméně,  tedy  2,2%,  má  základní  vzdělání.  Pokud  se 

podíváme  na  další  charakteristiky  vyplývající  z  výzkumu,  pak  můžeme  tvrdit,  že 

nadpoloviční většina novinářů jsou muži (60%). Většinou jde o lidi ve věkové kategorii 

18 – 29 let (37 %). Druhou nejsilněji zastoupenou věkovou kategorií jsou novináři mezi 

30 a 39 lety (30%). Zastoupení dalších věkových kategorií je už méně početné: 40 – 49 

let: 20 %; 50 – 59 let:  11% a kategorie 60+ je pak zastoupena pouze 2%. Poslední 

z kategorií, které definují novináře na základě demografických údajů, je jeho pracovní 

zařazení. Nejvíce českých novinářů pracuje podle Jiráka a Volka v tištěných médiích – 

63 %, ostatní působí v audiovizuálních mediích. Nadpoloviční většina se pak pohybuje 

v celostátních médiích 71%. Pokud tedy výše popsané statistické údaje shrneme, pak 

můžeme říci, že typický český novinář je muž, má ukončené vysokoškolské vzdělání, je 

mu mezi 18 a 29 lety a pracuje v tištěném celostátním médiu.

Obecná charakteristika „typického novináře“ ale nevypovídá o jeho profesním 

sebepojetí.  Na ně se zaměřují také Jirák a Volek (JIRÁK & VOLEK, 2006). Dalším 

výzkumem  na  podobné  téma  je  projekt  Univerzity  Palackého  v Olomouci 

(SEDLÁKOVÁ, 2008), který se zaměřuje na téma, co by měl umět začínající novinář. 

„Obecně lze konstatovat, že si čeští novináři svou profesní komunitu příliš neidealizují 

… zvláště, pokud jde o dodržování etických standardů novinářské činnosti.“ (JIRÁK & 

VOLEK, 2006, str. 27) Na dotaz: „Která z uvedených charakteristik se Vám vybaví, 

když  si  představíte  průměrného  českého  novináře?“  totiž  většina  novinářů  (36  %) 

uvedla v sémantickém diferenciálu (kdy 1 byla nejvyšší hodnota a 7 nejnižší) užitečnost 

23



na hodnotě 2  a  29 % hodnotu 3. Stejný počet (36 %) ohodnotil důležitost hodnotou 2 

(hodnotou 3 pak 27 %). Velmi podobně pak novináři sami hodnotili i svou politickou 

neangažovanost.  Vůbec  nejhůře  pak  vyhodnotili  svoji  odpovědnost  (26  %  uvedla 

hodnotu 3),  morálnost (32 % hodnotu 4) a  politickou nezávislost  (33 % hodnota 4) 

(JIRÁK & VOLEK, 2006). „Uvedenou pochybnost naznačuje i rozložení odpovědí na 

otázku: „Jaký by měl být vliv novinářů na formování veřejného mínění?“. Velká většina 

respondentů považuje faktickou roli žurnalistů jako tvůrců veřejného mínění za silnou 

(85%), ale s tímto stavem souhlasí jen polovina novinářů (51%).“ (JIRÁK & VOLEK, 

2006, str. 28)

Při  zkoumání  profesního  sebepojetí  autoři  vycházeli  z tří  základních  přístupů 

k roli novináře: „a) neutrální (žurnalista jako „zrcadlo“), b) aktivistický (novinář jako 

„interpret“  obrazu  zachyceného  v mediálním  zrcadle),  …  c)  instrumentální  či 

pragmatický  přístup  k výkonu  profese  (jako  důsledek  komodifikace  médií  a 

komercionalizace jejich obsahů).“ (JIRÁK & VOLEK, 2006, str. 28) Na základě otázek 

uspořádaných  podle  výše  popsaných  přístupů  pak  zkoumali  identifikaci  novináře 

s různými  funkcemi,  které  novinář  ve  společnosti  zastává.  Podle  jejich  závěrů  se 

nejčastěji ztotožňují čeští novináři s pátračsko-advokátní funkcí (role ochránce slabých), 

méně se pak identifikují  s funkcí žurnalistiky jako prostředku individuální  kariéry a 

nejméně se ztotožňují s funkcí tvůrce mínění či vychovatele (JIRÁK & VOLEK, 2006, 

str. 29). Se ztotožněním s různými funkcemi nejvíce souvisí fyzický a profesní věk. Čím 

vyšší  jsou obě hodnoty,  tím víc tíhne žurnalista k funkci tvůrce veřejného mínění či 

vychovatele.  Další  výraznou  proměnnou  je  vzdělání.  Vysokoškolské  nebo  odborné 

žurnalistické vzdělání se většinou pojí s inklinací k hodnotám spojeným s formováním 

veřejného  mínění.  Důležitá  je  také  kariérová  orientace,  která  je  typická  pro  mladé 

novináře  pracující  ve  velkých městech.  Funkce  pátracího  advokáta  se  naproti  tomu 

většinou pojí s regionálními médii a také více s tištěnými médii (JIRÁK & VOLEK, 

2006, str. 36). 

Pro další popis obrazu českého novináře po roce 1989 budeme čerpat z výzkumu 

Univerzity  Palackého  v Olomouci,  který  se  zabýval  praktickými  dovednostmi 

začínajícího novináře (SEDLÁKOVÁ, 2008). Za nejdůležitější charakteristiky dobrého 

novináře označovali  respondenti  z řad vedoucích pracovníků v médiích nejen dobrou 

stylistiku,  znalost  české  gramatiky  a  komunikační  dovednosti,  ale  silné  byly  i 

požadavky na osobnostní rysy: samostatnost, přesnost, preciznost a také schopnost mít 

vlastní názor (SEDLÁKOVÁ, 2008, str. 354 ). 
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Právě  vzdělávání  je  zajímavou  otázkou  profesionalizace  novináře.  Model 

univerzitního  vzdělávání  v  oboru  žurnalistika  je  v  Česku  zakotvený (JIRÁK  & 

KÖPPLOVÁ,  2009,  str.  182).  Přesto  univerzitní  vzdělání  není  jedinou  podmínkou, 

kterou  musí  dobrý  novinář  splnit.  Ukazuje  to  průzkum  provedený  na  Univerzitě 

Palackého  v  Olomouci (SEDLÁKOVÁ,  2008),  kdy  výzkumníci  dotazovali  redakce 

spolupracující se studenty žurnalistiky. V průzkumu, kdy byli dotazováni šéfredaktoři na 

dovednosti absolventů, se ukázalo jedno z úskalí akademického vzdělávání novinářů. 

Nejčastější  stížnosti  padaly  na  nedostatek  nápadů  (45%) (SEDLÁKOVÁ,  2008,  str. 

349), nesamostatnost a nedostatečný všeobecný přehled (shodně 35%) (SEDLÁKOVÁ, 

2008, str. 349). Často zmiňovaným problémem byla i malá praxe. Někteří respondenti z 

řad šéfredaktorů přímo ve výzkumu  uvedli, "že pro vykonávání žurnalistické profese 

není  až  tak  důležité  vzdělání,  ale  spíše  určité  osobnostní  předpoklady,  především 

nadšení a zvídavost, schopnost naslouchat a klást správné otázky ... Jinými slovy: toto 

řemeslo  vyžaduje  praxi." (SEDLÁKOVÁ,  2008,  str.  349) Právě  v  otázce  nutnosti 

získání určité praxe se shodla valná většina z účastníků průzkumu. Praktické dovednosti 

uvedlo jako oceňovanou profesní dovednost 78 % šéfredaktorů (SEDLÁKOVÁ, 2008, 

str. 351). Jak už bylo řečeno výše: Česko v ohledu vzdělávání novinářů vyniká silnou 

zakotveností univerzitního vzdělávání novinářů. Ve světě pak existuje několik dalších 

způsobů  přípravy  novinářů:  od  organizování  kurzů  a  přednášek,  přes  školy 

neuniverzitního  typu  nebo  elévství  až  právě  po  zakládání  vysokoškolských  oborů 

(JIRÁK  &  KÖPPLOVÁ,  2009,  str.  181-  182).   „Ucelené  univerzitní  vzdělávání 

novinářů se etablovalo až ve druhé polovině 20. století na Karlově univerzitě (Jirák – 

Köpplová 1998).“ (JIRÁK & KÖPPLOVÁ, 2009, str. 182)

Pokud tedy shrneme výše řečené: pak definice náplně novinářského povolání je 

nejednoznačná. Žurnalistika může mít ve společnosti mnoho rolí. Pro nás je relevantní, 

že jde o svébytný typ veřejné komunikace a také o název profese. Úloha novináře ve 

společnosti má více podob: novinář může vytvářet veřejné fórum pro vyjádření názorů, 

jeho práce může mít funkci socializační, najdeme v ní i aspekty ekonomické a politické. 

Česká  žurnalistika  prošla  v souvislosti  se  změnou  politického zřízení  od  roku 1989 

řadou změn.  Například  mnoho novinářů  muselo  opustit  svá  místa.  Podle  výzkumů, 

z kterých  jsme  čerpali,  je  typickým  českým  novinářem  mladý  muž,  který  pracuje 

v celostátním tištěném médiu, je mu mezi 18 a 29 lety a má vysokoškolské vzdělání. 

Univerzitní vzdělání je ale jen jedním z kritérií, které má novinář splnit, důležité jsou i 
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osobnostní  rysy.  Co  se  týče  sebepojetí  novináře,  pak  se  čeští  žurnalisté  nejčastěji 

ztotožňují s rolí pátračsko-advokátní (ochránce slabých). 
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2. Metoda práce

Cílem naší práce je charakterizovat popis médií a také novinářů v období 20 let 

po  odstoupení  totalitního  režimu.  Při  analyzování  korpusu  19  knih  (z  nichž  7  jsme 

vyřadili kvůli okrajové roli médií) jsme měli na výběr dvě cesty: řadit materiál podle 

metody jedna kniha = jedna kapitola, nebo texty řadit podle společných znaků. Nakonec 

jsme zvolili druhou metodu a texty jsme se rozhodli řadit podle žánru, který je spojuje. 

V naší diplomové práci jsme tedy vyčlenili celkem dva tematické bloky. První blok má 

4 kapitoly, kde jsou jednotlivé knihy řazeny na základě jeden žánr = jedna kapitola. 

V druhém tematickém bloku jsou pouze dvě knihy – žádnou kapitolu jsme tady proto 

netvořili.

Při analýze literárních děl budeme vycházet z literární teorie, opřeme se zejména 

o poznatky a postupy vycházející z naratologie. Zkoumání narativu, toho co a jak se 

vypráví, nám pomůže izolovat jednotlivé složky prozaických textů, vysledovat jejich 

souvislosti  a  přidělit  jim  také  patřičný  význam.  Pokud  se  obrátíme  k  počátkům 

naratologie, můžeme si narativ blíže definovat asi  takto: „Barthes rozlišuje jednotky 

vyprávění, jednání (příběh) a narativní diskurz. V centru tohoto trojvrstevného modelu 

je pak otázka, jak je možné z jednotek vyprávění a omezeného počtu kombinací vytvořit 

narativní  souvislost  vyprávění.“ (SCHARDT,  1999,  str.  60) Řád  a  hlavně  smysl 

vyprávění pak vznikají skloubením všech jeho rovin. Žádná jednotka vyprávění sama o 

sobě smysl nemá a získává ho až v interakci s ostatními. S tímto chápáním textu souvisí 

také pojem hermeneutického kruhu. Textu můžeme porozumět pouze tehdy, známe – li 

vztah  celku  a  jeho  částí.  Zároveň při  četbě  platí  i  opačný vztah:  „četba  částí  textu 

současně vždy ovlivňuje to, jakým způsobem předjímáme jeho význam.“ (NÜNNING; 

2006, str. 293) Význam textu tedy není nic předem daného, ale jednotlivé jeho části a 

jejich vztah k celku čtenář během četby spojuje a význam se konstituuje až v průběhu 

čtení. Naratologové proto často odkazují k jazykovědě s tím, že uspořádání příběhu má 

podobnou strukturu jako uspořádání věty – všechny její prvky mají svůj význam jen v 

interakci s ostatními a existuje určitý omezený počet jejich kombinací: (naratologie) 

„ netvrdí,  že autoři (by) měli  psát tak a tak. Spíše se ptá: Co lze říci o tom, jak se 

organizují struktury, jako jsou narativy? A tato otázka vyvolává otázky průvodní: Jakým 

způsobem  si  uvědomuje  přítomnost  či  nepřítomnost  vypravěče?  Co  je  to  osnova? 

Postava?  Prostředí?  Hledisko?“ (CHATMAN,  2008,  str.  18) Budeme  tedy  vycházet 
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jednak z interpretačních postupů naratologie a použijeme také jí definované jednotky 

jako je například právě vypravěč, vnímání prostoru a podobně. 

Naším hlavním zájmem při analýze děl bude téma. Podle něj jsme ostatně volili 

korpus analyzovaných knih. „Interpretační úsilí tedy musí nutně směřovat k tematické 

rovině, byť její uchopení a vyjádření bude vždycky nutně reduktivní, posunuté a do jisté 

míry individuální.“ (BÍLEK, 2003, str. 126) Téma chápeme v nejširším slova smyslu 

jako „ideu díla, k níž je zaměřené, která je v díle znázorněna“ (HAMAN, 2004, str. 87) 

Při seznamování s knihou si načrtneme základní rysy textu: „ … v této první 

fázi, již nazýváme hypotetickou, jde o načrtnutí kontur, o naznačení omezeného počtu 

základních orientačních bodů. … Interpret prozaické i básnické epiky může k tomuto 

účelu  využít  přinejmenším prvních  rámcových  poznatků  o  průběhu vývoje  a  řešení 

hlavních  konfliktních dějových situací, jak je zprostředkuje zjevný či skrytý vypravěč; 

...“ (ZEMAN, 1986, str. 16) Na základě prvních poznatků o textu si budeme moci udělat 

už zevrubnou představu o zpodobení médií a novinářské profese. V další fázi se pak 

budeme zaměřovat na podrobnější poznatky jako motivy, vedlejší témata, vypravěč a 

podobně  „  jednota  kontextu  tematických  složek (je)  v  epice  zprostředkována 

vypravěčem, přesněji jeho různými typy, s nimiž souvisí způsob výstavby děje, postav i 

prostředí.“ (ZEMAN,  1986,  str.  22) Po  podrobném  popsání  složek  syžetu  pak  už 

budeme schopni kategorizovat jednotlivé způsoby zobrazení mediálního prostředí, které 

budeme řadit do jednotlivých kapitol a dále je interpretovat.

V tématu  interpretace  je  důležitý  vztah  literárního  díla  a  reality  a  jeho 

odkazování  k mimoliterárním  skutečnostem.  V našem  případě  se  nabízí  otázka 

propojení díla a autora. Většina spisovatelů v našem korpusu textů jsou totiž lidé, kteří 

mají  zkušenost  s médii.  V literární  vědě  existují  různé  pohledy na  propojení  autora 

s dílem.  Jednak  jsou  zde  extrémní  popisy  autora  jako  v  podstatě  nedůležitého,  kdy 

konkrétní literární dílo mohl napsat podobně i jiný autor v dané době a celospolečenské 

podmínky by způsobily, že by dané dílo formuloval stejně. Naopak existují také teorie 

vyzvedávající autorský subjekt. Do hry se zde dostává právě i vztah k mimoliterární 

skutečnosti,  která  má  v tomto  případě  zásadní  vliv  na  formování  uměleckého  díla. 

Existují tak obecně dva přístupy k analýze literárního díla.

1. Přístup sociologický

 „Sociologický  přístup  vidí  autora  jakožto  určitý  průsečík  společenských  sil, 

jejichž  mluvčím  se  autor  stává.“  (HAMAN;  2004,  str.  56)  V rámci  sociologického 
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přístupu  se  podle  Hamana  objevují  ještě  dva  proudy.  Jde  o  proud  společenské 

podmíněnosti,  kdy  je  autor  až  determinován  prostředím  (marxismem  inspirované 

přístupy).  Druhým  proudem  je  hledisko  statusu  umělce  ve  společnosti,  jeho  image 

(HAMAN;  2004,  str.  56).  Hledisko  autora  jako  průsečíku  sil  bylo  dovedeno  až  do 

krajnosti   názory,  že  „autor  je  nedůležitý,  že  podstatný  je  jen  jeho  projev,  dílo  … 

Dokládají  to  názory  francouzského  filosofa  Michael  Foucalta.  Jejich  základem  je 

myšlenka,  že  autor  není  odpovědný,  za  to  co  řekl,  protože  je  nahodilou  součástí 

diskurzu.“ (HAMAN; 2004, str. 60) 

2. Přístup psychologický

Další  přístup je  pak opačný:  literární  dílo  je  především subjektivní  výpovědí 

autora,  je jedinečné.  V rámci psychologického hlediska nemůžeme mluvit  o jediném 

pohledu. Existuje zde geneze, kdy zhruba v 19. století začali literární vědci zkoumat 

osobnost autora. Například romantismus považoval umělce za jedinečného génia. Ve 20. 

století  pak  psychologické  postupy  zkoumání  díla  rozšiřují  poznatky  freudovské 

psychoanalýzy a uplatňují  se  posléze i  teorie archetypů C.G. Junga.  Na začátku 20. 

století  navíc  teoretici  ještě  liší  autora  jako  reálnou  osobu  (člověka,  který  funguje 

v běžném  životě:  nakupuje,  uklízí  apod.)  a  autorský  subjekt  (tedy  osobu,  která  je 

tvůrcem  literárního  díla).  Postupně  ale  „byly  psychologické  přístupy,  které  se 

zaměřovaly  na  vznik  díla  z psychologických  a  životopisných  předpokladů  umělce, 

kritizovány a pozornost se od autora počala přesouvat na dílo samo, na text.“ (HAMAN; 

2004, str. 56 - 59) 

Kromě hlediska psychologického pak mohou přistupovat literární vědci k autorovi také 

z hlediska filosofického. 

Dílo tedy z dnešního pohledu lze vnímat jako jedinečný soubor jednak okolností, 

které na autora mohly působit, a částečně autorovy osobnosti. Vztah literárního díla a 

reality je ale mnohem složitější a nelze ho redukovat na otázku vztahu autora a díla. 

Text je souborem jazykových znaků, kdy mezi znakem a realitou je vztah označování, 

denotace. Znak je tedy určitý zástupný symbol, který odkazuje k reálným předobrazům. 

Konkrétní význam znaku v daném užití zná pouze jeho autor, čtenář pak může význam 

rekonstruovat  na  základě  interpretace.  Do  hry  tady  pak  vstupují  okrajové  významy 

znaku,  které  mohou  v různých  kontextech  vystupovat  různou  měrou  na  povrch. 

Odkazování znaku je tedy při jeho uměleckém využití oslabeno. „ … zvláštnost tohoto 

uměleckého sdělení spočívá v tom, že jeho referenční vztah k mimouměleckému světu, 
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ke konkrétním předmětům mimouměleckého světa  je  u  uměleckého díla  oslaben.  U 

portrétu  koneckonců  nerozhoduje,  do  jaké  míry  přesně  reprodukuje  předlohu.“ 

(HAMAN, 2004, str. 106) Zde leží jisté meze interpretace. Dále také hraje roli podle 

Jonathana Cullera (CULLER, 2002) čtenář. Právě on je další proměnnou, která se na 

tvorbě obrazu  podílí.  Dotváří  ho  totiž  svým způsobem interpretace.  „Interpretace  je 

společenská praxe,“ (CULLER, 2002, str. 73) poznamenává Culler. Podle něj čtenáři 

mohou interpretovat jednak sami při četbě, ale třeba i při hovoru s přáteli. Interpretace 

literárního zobrazení pak může nabývat rozdílných podob. Odraz tedy nestává jen z 

objektivní  reality  a  jejího  zpracování  autorem,  ale  je  ještě  v  procesu  literární 

komunikace na ose autor  –  dílo  –  čtenář  dotvářen právě příjemcem. „Dnešní  teorie 

aktivizují roli příjemce, ovšem nechápou aktivitu příjemce jako dialog mezi autorem a 

vnímatelem (příjemcem), ale spíše jako dialog mezi příjemcem a sdělením, textem.“ 

(HAMAN, 2004, str. 50) 

Téma vztahu literárního díla a skutečnosti je tedy tvořené řadou vztahů: autor-

dílo, dílo-čtenář a další. Umělecký text se skládá z řady znaků odkazujících k reálným 

jevům. Reference takového znaku je  v uměleckém díle  oslabená,  protože primárním 

záměrem není pravdivost, ale estetičnost. Obecně se dá říci, že představa literárního díla 

jako  věrného  obrazu  skutečnosti  je  překonaná.  Toto  pojetí  je  charakteristické  pro 

literární vědu inspirovanou marxismem (NÜNNING, 2006, str. 656). Vztah literárního 

díla  a  reality  tedy  závisí  jednak  na  autorovi,  na  interpretaci  čtenářem,  ale  také  na 

kontextu,  na jehož základě čtenář hodnoty popsané v textu interpretuje.  V naší  práci 

budeme při  analýze literárních děl vycházet  z literární  teorie,  především naratologie. 

Tuto metodologickou tradici jsme vybrali proto, že nám umožňuje dobře vymezit složky 

vyprávění  zejména  vypravěče,  popis  místa,  plynutí  času,  hlavní  a  vedlejší  postavy. 

Hlavním předmětem našeho zájmu bude téma jednotlivých knih. Budeme analyzovat 

zpracování tématu médií a také téma novinářského povolání. V naší práci využijeme 

některé  údaje  z vývoje  českých  médií  a  také  výsledky  výzkumů,  které  se  zabývají 

novinářským povoláním. Uvědomujeme si totiž, že literární odrazy jsou věcí do jisté 

míry subjektivní a závisí jak na autorovi, tak na dobových podmínkách a také čtenářské 

interpretaci. Opřením poznatků o reálné údaje chceme dosáhnout větší validity našich 

závěrů.  Zároveň  nám  výše  popsané  reálné  údaje  pomáhají  rekonstruovat  kontext 

čtenářské recepce.21 Haman k procesu literární  komunikace poznamenává,  že na ose 

21  Jsme si vědomi, že kontext nemůžeme rekonstruovat plně. Můžeme rekonstruovat určité obecné podmínky, ke 
kterým kniha odkazuje a  s kterými ji  může čtenář spojit.  Nejsme ale schopni rekonstruovat  aktuální  kontext 
(konkrétní okamžik), kdy čtení probíhá.  
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autor – čtenář se vkládají do toku informace v první řadě text, dále repertoár životních 

zkušeností a kód, tedy pravidla, normy literárních forem (HAMAN; 2004, str. 51). Toto 

členění se pro nás stalo vodítkem. 

1. Literární formy jsme užili jako měřítko pro strukturu naší práce (viz. výše)

2. Repertoár  životních  zkušeností  se  pro  nás  zčásti  kryje  se  zmiňovaným 

kontextem22

Výše popsané metodologie v naší práci aplikujeme následovně. Naratologie je 

pro  nás  metodou,  která  nám  pomáhá  blíže  poznat  a  klasifikovat  jednotlivé  složky 

vyprávění.  Poznatky  o  konstrukci  významu  v textu  a  jeho  vztahu  k mimoliterární 

skutečnosti nás pak vedou k závěru, že informace o autorově osobnosti jsou pro nás 

vedlejší. Okolnosti vzniku díla, společenské podmínky, jsou pro nás důležité jen, pokud 

k nim autor odkazuje přímo v textu23. Primární pro nás je především text. V analytické 

části  pak  jeho  interpretaci  budeme  opírat  o  konkrétní  citace  z  něj.  Citace  budou 

konkrétními příklady závěrů,  které  z textu vyvodíme.  Naše metoda práce se podobá 

hermeneutickému  přístupu,  kdy  vycházíme  především  z textu.  Jeho  význam 

konstruujeme ze vztahů jeho částí k celku. Význam nepovažujeme za předem daný, ale 

tvořící  se  v průběhu čtení.  Zároveň  si  ale  uvědomujeme meze  tohoto  přístupu,  kdy 

interpretace  může  být  zatížena  osobními  předpoklady  čtenáře.  Proto  poznatky 

dokládáme citacemi z textu nebo je opíráme o reálné události na poli vývoje médií. 

Na téma podobné našemu vznikly tři kvalifikační práce24. Zatím žádná se ale nevěnuje 

období současnosti – letům 1989 až 2009. Naše práce tak může být také výchozím textem pro 

další výzkumy, které se budou zabývat vztahem kultury, společnosti a médií. 

22  Repertoár životních zkušeností se podle Hamana dělí jednak na čtenářskou zkušenost (pro nás neměřitelná), dále 
do  něj  patří  i  praktické zkušenosti  každodenního  života,  které  můžeme do  určité  míry  rekonstruovat.  „Toto 
schéma ovšem předpokládá, že pro autora i adresáta je kód i repertoár zkušeností do určité míry blízký, obdobný 
nebo stejný.“ (HAMAN; 2004, str. 51) Situace se podle něj komplikuje u děl časově vzdálených (HAMAN; 204, 
str. 52), což ale není náš případ. 

23  Okolnosti vzniku textu jsou pro nás navíc těžko rekonstruovatelné, protože rok vydání knihy se nemusí krýt 
s rokem, kdy autor dílo tvořil. . 

24  Obraz žurnalistické profese v české literatuře v 2. pol. 19. století [rukopis] / Pavla Köpplová ; Univerzita Karlova 
(Praha). Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra masové komunikace ; 
vedoucí práce Jan Jirák.  Obraz novináře a médií v dílech českých spisovatelů první poloviny dvacátého 
století [rukopis] / Linda Kolenatá ; Univerzita Karlova (Praha). Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky. Katedra masové komunikace ; vedoucí práce Barbara Köpplová. Obraz novináře ve 
vybraných českých tištěných médiích a jeho vliv na postavení profese v České společnosti [rukopis]/Ondřej 
Běhal; Univerzita Karlova (Praha). Fakulta sociálních věd. institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
masové komunikace; vedoucí diplomové práce Barbara Köpplová.
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369 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [201.8 122.8 524.4 133.2]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

370 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [99 112.4 524.4 122.8]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

371 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 369.9 92.5 390.6]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

372 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 432 542.5 445.8]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

373 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 390.6 542.5 432]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

374 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 452.7 413.9 473.4]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

370 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [99 112.4 524.4 122.8]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

371 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 369.9 92.5 390.6]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

372 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 432 542.5 445.8]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

373 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 390.6 542.5 432]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

374 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 452.7 413.9 473.4]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'
javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

371 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 369.9 92.5 390.6]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

372 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 432 542.5 445.8]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

373 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 390.6 542.5 432]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

374 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 452.7 413.9 473.4]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

375 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 494.1 542.5 507.9]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

376 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 473.4 542.5 494.1]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

377 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 618.3 306.1 639]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

378 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 659.7 542.5 673.5]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

379 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [45.1 639 542.5 659.7]
   /A << /Type /Action
         /S /URI
         /URI (javascript:open_window()
      >>
>>
endobj

380 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.8 437.5 521.4 458.2]
   /Dest [63 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

381 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [244.6 591.7 248.2 612.4]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

382 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [128.3 550.3 131.9 571]
   /Dest [66 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

383 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [457.8 281.2 461.4 301.9]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

384 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [365.9 219.1 369.5 239.8]
   /Dest [72 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

385 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [127 736.6 130.6 757.3]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 128.8 0]
>>
endobj

386 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [279.3 653.8 282.9 674.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

387 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [271.6 571 275.2 591.7]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

388 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.9 550.3 521.5 571]
   /Dest [75 0 R /XYZ 104 94.2 0]
>>
endobj

389 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [284.4 239.8 291.4 260.5]
   /Dest [75 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

390 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [159.1 715.9 165.9 736.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 163.5 0]
>>
endobj

391 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [126.6 612.4 133.6 633.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 151.9 0]
>>
endobj

392 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [259.6 571 266.6 591.7]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

393 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [237.7 301.9 244.7 322.6]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

394 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [417.1 198.4 424.1 219.1]
   /Dest [78 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

395 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [209.8 736.6 216.8 757.3]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

396 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [206.9 612.4 213.9 633.1]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

397 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [419.7 571 426.7 591.7]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

398 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [428.5 446.8 435.5 467.5]
   /Dest [81 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

399 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [143.6 322.6 150.6 343.3]
   /Dest [93 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [189.4 115.6 196.4 136.3]
   /Dest [138 0 R /XYZ 113.1 103.3 0]
>>
endobj

401 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [185.6 643.8 192.6 664.5]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 229.9 0]
>>
endobj

402 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [272.2 509.6 279.2 530.3]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 177 0]
>>
endobj

403 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [383.3 344 390.3 357.8]
   /Dest [141 0 R /XYZ 113.1 155.1 0]
>>
endobj

404 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [384.7 276 391.7 301.9]
   /Dest [153 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

405 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [144.3 260.5 151.3 281.2]
   /Dest [156 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

406 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [281 508.9 288 529.6]
   /Dest [174 0 R /XYZ 113.1 114.9 0]
>>
endobj

407 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [514.4 757.3 521.4 771.1]
   /Dest [177 0 R /XYZ 113.1 134.4 0]
>>
endobj

408 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [333.3 633.1 340.3 653.8]
   /Dest [180 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

409 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [179.5 736.6 186.5 757.3]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 140.4 0]
>>
endobj

410 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [350.1 561 357.1 581.7]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

411 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [402.3 271.2 409.3 291.9]
   /Dest [195 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

412 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [465.5 550.3 472.5 571]
   /Dest [213 0 R /XYZ 113.1 117.3 0]
>>
endobj

413 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [517.5 508.9 523.9 529.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

414 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [395 301.9 402 322.6]
   /Dest [216 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

415 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [266.8 612.4 273.8 633.1]
   /Dest [219 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

416 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [208.3 457.5 215.3 478.2]
   /Dest [225 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

417 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [337 529.6 344 550.3]
   /Dest [228 0 R /XYZ 113.1 105.7 0]
>>
endobj

418 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [348.5 695.2 355.5 715.9]
   /Dest [237 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

419 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [330.6 457.5 337.6 478.2]
   /Dest [240 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

420 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [132.6 695.2 139.6 715.9]
   /Dest [243 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

421 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [174.4 142 181.4 162.7]
   /Dest [261 0 R /XYZ 113.1 94.2 0]
>>
endobj

422 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [304.3 633.1 311.3 653.8]
   /Dest [264 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

423 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [230.7 301.9 237.7 322.6]
   /Dest [267 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

424 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [434.7 757.3 441.7 771.1]
   /Dest [285 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

425 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [480.5 416.8 487.5 437.5]
   /Dest [306 0 R /XYZ 113.1 93 0]
>>
endobj

426 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Link
   /Border [0 0 0]
   /Rect [228.3 183.4 235.3 204.1]
   /Dest [318 0 R /XYZ 113.1 82.6 0]
>>
endobj

452 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

453 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

40 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 608.1 381.3 616]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�1)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 452 0 R /Off 453 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

454 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

455 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

41 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [373 580.5 381.3 588.4]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�2)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 454 0 R /Off 455 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

456 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

457 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

42 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [502.9 566.2 511.2 574.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�21)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 456 0 R /Off 457 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

458 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

459 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

43 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504 552.4 512.3 560.3]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�22)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 458 0 R /Off 459 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

460 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

461 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

44 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [503.6 538.6 511.9 546.5]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�23)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 460 0 R /Off 461 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

462 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

463 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

45 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.7 524.8 513 532.7]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�24)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 462 0 R /Off 463 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

464 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

465 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

46 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.3 511 512.6 518.9]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�25)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 464 0 R /Off 465 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

466 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 67
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��*Tp
��2P���t���D�$��=C��4^.C=c���IQа�T����r����R ���3�"
endstream
endobj

467 0 obj
<< /Type /XObject
   /Subtype /Form
   /BBox [ 0 0 8.1 8.1 ]
   /Resources 451 0 R
   /Length 19
   /Filter /FlateDecode
>>
stream
x����Pp�u��r����V��
endstream
endobj

47 0 obj
<< /Type /Annot
   /Subtype /Widget
   /F 4
   /Rect [504.1 497.2 512.4 505.1]
   /FT /Btn
   /P 37 0 R
   /T (Za<U+0161>krt�vac�26)
   /TU <FEFF>
   /V /Off
   /DV /Off
   /DR << /Font 448 0 R >>
   /DA (0 0 0 rg /ZaDb 0 Tf)
   /MK << /CA (8) >>
   /AP <<
     /N << /Yes 466 0 R /Off 467 0 R >>
   >>
   /AS /Off
>>
endobj

468 0 obj
<< /Type /Catalog
   /Pages 427 0 R
   /AcroForm << /Fields [
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 
] /DR 451 0 R /NeedAppearances true >>
>>
endobj

469 0 obj
<< /Title <FEFF004B00410052004C004F0056004100200055004E0049005600450052005A004900540041002000560020005000520041005A0045>
/Author <FEFF006C006F006B0061006C>
/Creator <FEFF005700720069007400650072>
/Producer <FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200032002E0030>
/CreationDate (D:20110509222350+02'00'


II. Analytická část 

1.Média jako téma

V oddílu Média jako téma jsme zanalyzovali celkem 10 knih. Média ve fabuli hrají 

podstatnou roli a bez jejich zobrazení by děj neměl smysl. Celá zápletka je postavená na 

jejich  přítomnosti.  Hlavní  postavy  jsou  ve  většině  případů  lidé  působící  v médiích. 

Výjimkou je kniha, Slepé mapy, kde jsou média také naprosto stěžejní, ale ani jedna z 

hlavních  postav  v médiích  nepracuje.  Autoři  všech  knih  jsou  lidé,  kteří  v médiích 

pracovali  nebo  stále  pracují  a  prošli  také  novinářskou  profesí.  Dále  jsme  sledovali 

konkrétní fungování mediálního světa, jak ho konstruuje daný autor. Zaměřili jsme se 

především na principy mediální logiky a dále popis profesí s médii spjatých, většinou se 

jedná  o  povolání  novináře.  Jako  třetí  tematický  celek,  který  se  ale  objevuje  pouze 

v některých  textech,  je  pak  odkazování  na  reálné  události.  Nejčastěji  se  jedná  o 

privatizaci  novin,  příchod  zahraničního  kapitálu  a  v jednom  případě  je  popsána 

konkrétní mediální kauza, tzv. aféra kolem bytu bývalého premiéra za ČSSD, Stanislava 

Grosse.

Kapitoly  jsme  dělili  podle  literárních  žánrů.  Sám  pojem  žánr  je  ovšem  dosti 

problematický. Klasifikace literatury se v průběhu času neustále vyvíjí.  Nejobecnější 

dělení je literární druh: poezie, próza, drama.  Tyto druhy se dále dělí do jednotlivých 

částí,  které  jsou  naproti  tomu méně  pevně  vymezené:  „žánrové  oblasti  považujeme 

v porovnání  s literárními  druhy,  určenými  vzájemnými  systémovými  vztahy,  za 

podstatně  volnější  konfigurace.“  (MOCNÁ  &  PETERKA,  2004,  str.  7).  Žánr  je 

charakterizován určitými postupy při tvorbě textu, objevují se v něm konkrétní kódy. 

„Žánrový kód je  čtenáři  avizován zřetelnými  signály,  někdy již  názvem, podtitulem 

typickými  formulemi,  přítomností  či  absencí  příběhu  …  implikuje  určité  tvůrčí 

kompetence, určitého čtenáře, ovlivňuje čtenářskou orientaci i výběr textu.“ (MOCNÁ 

& PETERKA, 2004, str. 6) Charakteristiku žánrů jsme v naší práci čerpali z již citované 

Encyklopedie literárních žánrů (MOCNÁ & PETERKA, 2004), dále Lexikonu teorie 

literatury a kultury (NÜNNING, 2006) a Labyrintu literatury (KARPATSKÝ, 2008).

 První tematický blok, kam jsme zařadili texty, které mají média jako hlavní téma, 

čítá  4  kapitoly.  První  z  nich  si  všímá satirického popisu  médií  a  patří  do ní  vůbec 

největší  vzorek 4 knih:  Věra Nosková,  Ten muž zemře (NOSKOVÁ, 1996);  Libuše 

Burger, Novináři (BURGER, 2008); Miloš Čermák, Jak se skáče na špek (ČERMÁK, 

2001) a  Miloslav  Lubas,  Průvodce  mediálním  hyenismem (LUBAS,  2002).  Další 
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kapitola  vznikla  z textů,  které  popisují  média kriticky.  Sem spadají  3  knihy:  Tereza 

Brdečková, Slepé mapy (BRDEČKOVÁ, 2006); Martin Nezval, Premiér a jeho parta 

(NEZVAL, 1994); Pavel Frýbort, Reportér (FRÝBORT, 2001). Jedinou knihu pak tvoří 

kapitola  realistického  popisu  médií:  Libor  Michalec,  Tenkrát  na  houpačce 

(MICHALEC, 1998). V korpusu textů jsou pak i dvě knihy, které mají společné rysy 

s žánrem non-fiction, zařadili jsme je proto do samostatné kapitoly: Stanislav Yichak 

Rod,  Odstřelte  premiéra (ROD,  2005) a  Miloš  Smetana,  Ředitel  zeměkoule 

(SMETANA, 2005). 
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1.1 Satirický popis mediálního světa

Nejčastěji  zastoupeným způsobem zachycení  médií  je  v našem souboru textů 

satira.  Jejím základem je  humor.  Není  ovšem samoúčelný,  ale  jeho cílem je  kritika 

poměrů  a  útok  na  určité  nedostatky  zpravidla  týkající  se  lidských  charakterů 

(KARPATSKÝ, 2008, str. 425). Stejně tak je to i v případě námi zvolených knih. Nejde 

v  nich  o  vysmívání,  autoři  (ve  všech  případech  lidé  s  novinářskou  zkušeností) 

upozorňují  na řadu nešvarů spojených s médii  i  novináři.  Ve všech případech autoři 

zpracovávají  téma  médií  do  novel,  v  případě  Miloslava  Lubase  jde  spíše  o  krátké 

povídky spojené jedním tématem a jednou postavou. 

 Satirické zpracování  tématu médií  má za účel  demaskovat  jejich fungování. 

„Základem satirického postoje je radikálně kritický vztah vůči zobrazované skutečnosti, 

předpokládající  jasnou  intelektuální  a  morální  převahu  tvůrce  a  nad  zobrazovaným 

objektem a ústící v despekt vůči němu.” (MOCNÁ & PETERKA, 2004, str.  612) V 

textech námi  analyzovaných autoři  přímo kritizují  některé  aspekty fungování  médií, 

zejména  ale  kritice  podrobují  povolání  novináře.  K zesměšnění  médií  a  novinářské 

profese pak využívají prostředky jako ironii, parodii a také staví často různé novinářské 

typy do kontrastu. Kritické vyznění má v korpusu analyzovaných textů různé odstíny – 

například  u  Věry  Noskové  má  ráz  didaktický  (tento  typ  satiry  kritizuje  za  účelem 

nápravy (MOCNÁ, PETERKA; 2004, str. 613). U Miloslava Lubase pak převažuje vice 

komično nad kritikou a text má v některých pasážích až groteskní ráz. Satiričnost textu 

Miloslava  Lubase  spočívá  v protikladu ideálního  stavu  a  skutečného stavu,  který  je 

ideálu velmi vzdálený.  Podobně vyznívá i  text Libuše Burger, která celou zápletku 

vystaví na jednom novinářském omylu – zdrojem satiry je zde opět protiklad, i když 

v trochu jiném smyslu. Jde o kontrast skutečného stavu věcí a jeho mylné interpretace. 

Kromě toho je zdrojem satiry v textu Libuše Burger  „satirická postava“ (NÜNNING; 

2006, str. 354) novináře, kterého vystihuje už pouhé jméno Jiří Šourek.  Miloš Čermák 

pak zakládá svoji satiru na kontrastu, kdy proti sobě staví novinářku ze “seriózniho” 

deníku a novináře bulvárního plátku. 

1.1.1 Věra Nosková – Ten muž zemře

 Titul Ten muž zemře je prozaická prvotina Věry Noskové. Sama se k ní ale příliš 

nehlásí (ZUŠČICOVÁ, 2009).  Pro  nás  je  kniha  zajímavá ze  dvou důvodů.  Autorka 
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jednak zachycuje dobu přerodu společnosti z komunistické na demokratickou – v knize 

zaznamenává  například  momenty  příchodu  zahraničního  kapitálu  na  mediální  trh, 

trivializaci obsahů nebo vycházení vstříc příjemci. Dalším důležitým momentem je, že 

veškeré změny ve společnosti i samotné dění v redakci nahlížíme očima dvou redaktorů. 

Jak se pokusíme dokázat dále, autorka do těchto postav promítla i své zkušenosti. 

 Příběh  novely  je  rámován  dvěma klíčovými  událostmi.  Celý  děj  začíná  na 

večírku ještě v době totalitního zřízení. Tady jsme seznámeni s důležitými postavami, 

Filipem Vinickým a Jankem. Oba jsou značně protikladní, společnou mají posléze jen 

profesi  a  nedůvěru  k  paranormálním  jevům.  Jak  si  ukážeme  dále,  právě  skepse 

k nadpřirozenu je jedním z autobiografických momentů textu. Filip Vinický je světák se 

značnou zálibou v ženách. Naopak Janek je charakterizovaný jako intelektuál, který si 

vzal dívku z venkova. Další děj se odehrává v redakci nebo při práci obou novinářů. 

Většinou zpracovávají pro bulvární plátek obskurní témata týkající se nadpřirozených 

jevů  nebo  rozličných  forem  léčitelství.  Uspořádání  dějové  linie  je  vlastně  jen 

chronologicky řazeným nakupením řady různých událostí. Celý příběh vrcholí opět na 

večírku, kde se scházejí stejní přátelé jako v úvodní scéně. Večírek se nakonec zvrhává 

v moralistní debatu o úloze médií a jejich ideální podobě.  Zachycení médií v příběhu se 

týká hlavně jejich interního fungování  a  druhou částí  pak je práce novináře a  s tím 

spojená autobiografičnost.

 Jako první se budeme věnovat dílčímu tématu: práce novináře. Nosková sama 

působila jako novinářka. „Začínala jsem jako redaktorka a tajemnice redakce Českého 

deníku a končila v příloze Věda a lidé Hospodářských novin. Byla jsem redaktorkou 

Týdne (někdejší časopis pro venkov a zemědělce), dále mě zaměstnával Blesk magazín 

jako  reportérku,  poté  Europress.“ (NOSKOVÁ,  2010)25 Samo  o  sobě  to  nutně 

neznamená, že celý děj knihy je autobiografický, několik okamžiků jich v knize Ten 

muž zemře ale rozhodně najdeme. Průkazně je to například skepse vůči paranormálním 

jevům. Věra Nosková je spoluzakladatelkou klubu skeptiků Sysifos.  V textu můžeme 

vydělit dvě skupiny postav: lidé jednající na základě emocí a lidé jednající na základě 

rozumu. Ke druhé skupině lidí patří obě hlavní postavy, Filip a Janek. Tito novináři se 

sice často tématy paranormálních jevů zabývají,  ale jen proto,  že jim je to nařízeno 

šéfredaktorkou. Oba se k nim navíc staví velmi skepticky: „Doba přála jurodivým a 

fantasmagorické  teorie  a  věrouky  nacházely  téměř  vždy  nějaké  stoupence.  Bylo 

spravedlivé, že na rozdíl od některých islámských zemí a na rozdíl od dob inkvizice si 
25  http://www.noskova.eu/zivotopis
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každý  mohl  svobodně  vybrat,  čemu  chce  věřit.  Filip  ovšem  na  tomhle  tržišti  nic 

výměnou za svůj odstup a skepsi koupit nechtěl.“ (NOSKOVÁ, 1996, stránky 48-49) 

Také dobové kritiky v recenzích zmiňují  důležitý  autobiografický rys:  „Autor Pavel 

Vachtl  v  ní  poukazuje  jako  na  jeden  z  důležitých  momentů  textu  na  jeho 

autobiografičnost. Jak už jsme psali výše, v části věnované tvorbě Noskové, autorka 

sama pracovala v redakci. Pisatel zde pak zdůrazňuje hlavně její zkušenost z bulváru.“ 

(ZUŠČICOVÁ,  2009,  str.  3) Obě  hlavní  postavy,  Filip  Vinický  a  Janek,  pracují 

v redakci bulvárního plátku Supernova. 

Novináře v textu Ten muž zemře lze rozdělit do několika skupin. Jednak jde o 

lidi vzdělané a sečtělé, kteří berou své povolání pragmaticky jako svým způsobem nutné 

zlo:  reprezentuje  je  Janek,  který  původně  vystudoval  filosofii  a  jako  novinář  začal 

pracovat až na popud Filipa Vinického. Jeho práce je pro něj pouze zdrojem obživy. 

Dokonce  zvažuje,  že  z redakce  bulvárního  plátku  odejde,  ale  nakonec  ho  manželka 

přesvědčí, že lépe placenou práci by sehnal těžko.  Další skupinou jsou novináři, které 

práce baví.  Tyto reprezentuje Filip Vinický. Filip,  i  když musí  zpracovávat většinou 

obskurní témata (jak jsme výše popsali,  je k nim spíše skeptický),  přichází v mnoha 

případech  i  s vlastními  nápady  na  témata  (na  rozdíl  od  pasivního  Janka).  Vinický 

neuvažuje,  že  by  novinářskou  práci  opustil.  Nosková  také  popisuje,  že  v komunitě 

žurnalistů má také vytvořenou celou řadu pevných vazeb jak s kolegy, tak i se svými 

zdroji  informací.  Poslední  skupinou jsou novináři  diletanti,  kteří  se na danou pozici 

dostali díky potřebě médií zaplnit místa uprázdněná po odchodu novinářů spjatých s 

komunistickým režimem. Tento typ žurnalistů reprezentuje vedlejší postava přezdívaná 

Bahňák.

Hlavním  rysem  popisu  novinářského  povolání  je  v případě  Věry  Noskové 

cynismus26. Takto například popisuje Filipa Vinického při jednom z rozhovorů: „Prosím 

vás,  dejte  lidem  definici  a  oni  vám  vymřou.  Ale  makrobiotika  je  udrží 

naživu!“Vinického ovanula zatuchlou prázdnotou nuda.“ (NOSKOVÁ, 1996, str.  37) 

Místy její způsob vykreslení povahy novinářů směřuje až k určité dehonestaci: v jedné 

pasáži sledujeme Janka, jak jede na reportáž s kolegou fotografem. Dojde k situaci, kdy 

se ho aktéři jeho článku pokouší uplatit, aby o nich psal pozitivně: „Třeba by se mu 

26  Cynismus je charakterizován jako „morální postoj charakteristický přezíravým a pohrdavým vztahem 
k duchovním především morálním hodnotám.“ (KOLEKTIV; 2002, str. 72) U Noskové je skutečně i 
z uvedených citátů patrný přezíravý až pohrdavý postoj k popisované skutečnosti. Cynismus souvisí u 
Noskové i se satirickým popisem novinářů. Satira totiž předpokládá právě „jasnou intelektuální i 
morální převahu tvůrce nad zobrazovaným objektem ústící v despekt vůči němu.“ (MOCNÁ, 
PETERKA; 2004, s. 612). Cyničnost popisu novinářů je u Noskové jedním ze zdrojů satiry.
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ulevilo, kdyby rozebral situaci s Repťákem. Je ostřílený novinář s dvacetiletou praxí. 

Jenže bylo nepřehlédnutelné,  že Repťákova ostřílenost  rozkvetla  do povznesenosti  a 

pragmatičnosti s výhonky novinářského hyenismu.“ (NOSKOVÁ, 1996, str. 108) 

Extrémní podobou satirického popisu novinářského povolání v textu zosobňuje 

postava  Mariana  Kabáta  alias  Bahňáka.  Na  post  redaktora  se  dostane  díky  velké 

personální  obměně.  Navíc  šéfredaktorka  bulváru  Supernova  si  zakládá  na  přijímání 

mladých redaktorů. Postava Bahňáka je zástupcem novinářů diletantů. Kromě toho, že 

okrádá redakci a zneužívá její majetek, si také prokazatelně vymýšlí a zneužívá svou 

moc coby novináře. „Bahňáka předcházela pověst novinářského ranaře. Před rokem si s 

bulvárním kumpánem vyrobili průkazky, na něž se protáhli do administrativní budovy 

policie.  Napsali  o tom článek, v němž se státní  policii  vysmáli.  Ta je zažalovala za 

falšování legitimací … kdovíproč, Bahňák změnil zaměstnavatele.“ (NOSKOVÁ, 1996, 

str. 119) Šéfredaktorka sice nakonec Bahňáka propustí i z redakce Supernovy, autorka 

ale  s  ironií  popisuje  „trvanlivost“  podobných  typů  novinářů:  „Janek  nadskočil  a 

zmučeně vykřikl: „Ty zůstáváš u novinařiny?“ No co bych dělal asi jinýho,“ rozhodil 

rukama Bahňák a  dodal  pyšně.  „Nic jinýho neumím.“ (NOSKOVÁ, 1996,  str.  123) 

Pozornosti by také nemělo uniknout, že Nosková při konstruování příběhu nepostavila 

Bahňákovi do opozice stejně silnou kladnou postavu. V redakci sice je mladý novinář, 

který je vzdělaný a hlásí se na právnickou fakultu, v textu je mu ale věnováno mizivé 

množství místa. Postava mladého nevzdělaného novináře, který zneužívá své postavení 

a moc, tak převažuje. 

 Nosková kritiku novinářského povolání ještě zvýrazňuje v závěru knihy.  Janek 

s Filipem totiž na večírku ještě spolu s kolegyní novinářkou přemýšlí, jak si představují 

ideální noviny, kde by chtěli pracovat.  „Janek s Filipem probírali možnosti pracovních 

příležitostí na mediálním trhu. Slíbili si, že se konečně musí dostat do jedné redakce, 

snili, že obsadí časem řídící funkce a začnou ovlivňovat tvář některého časopisu podle 

svého  gusta  ...  Psal  bych  rozumně  a  vyváženě  o  ekologickém  chování  a  nových 

zákonech  v tomhle  oboru.  Dal  bych  čtenářům  alespoň  dvě  stránky  na  diskuze  o 

společenských problémech.“ (NOSKOVÁ, 1996, str. 153) Nosková tedy na konci textu 

žurnalistům  v dané  debatě  nastavuje  zrcadlo.  Sami  novináři  navíc  při  společném 

rozhovoru definují, že nejsou spokojení s aktuálním stavem. 

Pokud  bychom  vztáhli  tyto  poznatky  k údajům  z teoretické  části,  můžeme 

konstatovat, že v textu převládá typ novináře, který vnímá svou roli čistě pragmaticky. 

Janek, Filip Vinický i Bahňák se výkonu novinářského povolání zhošťují jako zdroje 
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obživy. Janek je přitom nejpasivnější postavou. U Bahňáka nacházíme pojetí novinářské 

profese jako prostředku individuální kariéry (tuto tezi navíc podporuje i fakt, že Bahňák 

je ze všech nejmladší. Jak jsme popsali výše, právě mladí novináři vnímají svoji profesi 

jako možnost kariérního růstu). Vinický pak podobně jako Janek nemá kariérní ambice, 

ale oproti Jankovi je mnohem aktivnější a jeho práce ho alespoň částečně naplňuje. 

Druhým dílčím tématem,  které  můžeme  v textu  vydělit,  je  interní  fungování 

médií  a také příklady mediální logiky.  V otázce fungování médií  nacházíme několik 

jevů,  které  jsou  spojeny  s dobou,  ke  které  se  text  vrací  –  počátek  90.  let  a  tedy 

ustavování  mediálního  systému v demokratizované  společnosti.  Jak  už  jsme  popsali 

v teoretické části, na český mediální trh začal proudit v první polovině 90. let zahraniční 

kapitál. Právě to je jeden z momentů, který Nosková popisuje. „Samozřejmě to nesmí 

vědět majitel listu … Jenže. Co na tom? Je to jen cizáckej kapitalista, kterýmu jde tak 

jen o prachy, a rozhodně je větší žralok než nějakej redaktůrek.“ (NOSKOVÁ, 1996, str. 

109) Dalším dobovým rysem je pak živelné nabírání mladých novinářů. V době přerodu 

společnosti  na počátku 90. let  musela skutečně řada novinářů ze svých postů odejít, 

protože byli příliš spjatí s režimem. Jejich místa bylo nutné naplnit, redakce tak masivně 

nabíraly nové pracovníky. V textu ten jev dokládá jednak jako extrémní příklad postava 

Bahňáka, který byl i bez maturity přijat hned do několika redakcí. Také Janek je jedním 

z lidí, který je přijat v rámci masivních náborů. V méně doslovné rovině pak masivní 

personální obměnu může dokládat i nápis umístěný na nástěnce v redakci Supernovy: 

„Báječní mladí mužové, přistupte blíž a nastupte v naší tiskovině! Neopovážíme se vás 

vyptávat  na  vzdělání,  názory  a  trestní  rejstřík  …  Kupujeme  si  vaši  dravost,  vaše 

bezkonkurenční mládí ...“ (NOSKOVÁ, 1996, str. 115)

Dále v  knize můžeme vypozorovat  i  několik  zmiňovaných principů mediální 

logiky. Je to například silná tendence vycházet vstříc čtenářům dané tiskoviny (s cílem 

získat jich co nejvíce). Jednak to můžeme pozorovat ve výběru témat: například debata s 

ufology nebo léčba rakoviny makrobiotikou.  Věra Nosková pak v jedné pasáži tento rys 

přímo pojmenovává: “Řeknu Ti, jak vidím náš soft bulvár. Supernova je bavidlo téměř 

pro  všechny.  Jedni  se  nad  jejími  stránkami  baví,  druzí  diví,  třetí  pohoršují,  čtvrtí 

pošklebují. Učni čtou její sexuální poradnu pod lavicí, ženské v ní listují u kafíčka, ...” 

(NOSKOVÁ, 1996, str. 27) Nosková si také všímá s tím související trivializace obsahů 

a to nejen u bulváru, ale i dalších periodik: “Časopis pro celou rodinu Náš svět mapoval 

na  křídovém  papíře  problematiku  jejich  světa  od  pocení  nohou  po  bermudský 

trojúhelník.  Redaktoři  kladli  podbízivé  otázky  známým  obličejům  a  pokoušeli  se 
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dojmout čtenáře informacemi, že slavný zpěvák si dá s chutí prostou bramboračku a 

jistý  politik  nezřízeně  holduje  sbírání  kravat.” (NOSKOVÁ, 1996,  str.  34) Popsaná 

snaha  získat  maximální  možný  počet  čtenářů  souvisí  s ekonomickým  principem 

fungování  médií,  která  dodávají  svým  inzerentům  pozornost  jejich  potenciálních 

zákazníků. Právě tento ekonomický princip fungování médií přímo pojmenovává i Věra 

Nosková: “Obalujeme několika články v podstatě předražený reklamní časopis. A to 

ještě polovina z našich textů je vlastně skrytou reklamou, za niž inkasuje požitky šéfka.“ 

(NOSKOVÁ, 1996, str. 98) 

Důležité je také podotknout, že Nosková média popisuje jako dominantní a také 

novinářům přisuzuje velkou moc. „Já vám nemůžu nic slibovat. Sám ještě nevím, co 

napíšu,“ řekl a pokolikáté si uvědomil moc, kterou disponuje, které se dá tak snadno 

zneužít a jíž se lidé obávají a bylo mu trapně.“ (NOSKOVÁ, 1996, str. 92) Nosková 

celkově média popisuje hlavně na základě jejich potřeby generovat ekonomický zisk a 

přitáhnout čtenáře, tento jejich rys reflektuje jako záporný. Ukazují to úryvky z knihy 

citované  v odstavci  věnovaném fungování  médií.  Nosková  v knize  tematizuje  snahu 

vyjít  vstříc  čtenářovi,  trivializaci  obsahů  a  tendenci  prodat  maximum  reklamního 

prostoru.

Pokud tedy shrneme výše řečené - v textu jsou dvě dílčí témata: práce novináře a 

principy  fungování  médií.  Autorka  popisuje  novináře  s velkou  dávkou  cynismu. 

Zosobněním  kritiky  je  několikrát  zmiňovaná  postava  Bahňáka  coby  novinářského 

diletanta. Nosková vyděluje 3 typy novinářů: vzdělaní, kteří berou práci spíš jako nutné 

zlo; novináři aktivní, které práce baví a diletanty, kteří zneužívají své postavení. Cílem 

jejich snažení je primárně jejich prospěch a to hlavně finanční. Pokud tedy vztáhneme 

tyto  údaje  k teoretické  části:  Nosková  popisuje  vykonávání  novinářské  profese  jako 

prostředek individuální kariéry. Žurnalisté berou svoji práci jako zdroj obživy. Je u nich 

možné vysledovat sklon k pojetí žurnalistiky jako prostředku budování kariéry. Janek je 

zdaleka nejpasivnější a žurnalistika je pro něj jen prostředek obživy, u Filipa Vinického 

můžeme  sledovat  pozitivní  přístup  ke  své  profesi.  Autobiografickým  momentem je 

skepse  k paranormálním  jevům  a  tematizace  prostředí  bulvárních  novinářů.  Média 

Nosková popisuje jako silná. Věnuje se jednak vybraným aspektům jejich proměny po 

roce  1989:  personální  obměně  a  nástupu  zahraničního  kapitálu.  Dále  si  všímá 

ekonomického  principu  fungování  médií,  kdy  popisuje  závislost  daného  bulvárního 

plátku na reklamě a počtu čtenářů a s tím i související trivializaci obsahů. 
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1.1.2 Libuše Burger – Novináři

 Autorka  knihy  Novináři,  Libuše  Burger,  má  podobně  jako  Věra  Nosková 

zkušenost se světem médií a vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky (BURGER, 

2008). V textu podobně jako Nosková tematizuje bulvár. Zatímco Nosková ho nevidí 

jako primárně špatný, u Burger můžeme najít polemiku o jeho povaze. Pokud jsme u 

Noskové určili dvě styčné plochy textu se světem médií, můžeme je vytyčit stejně tak i 

tady. První je tedy polemika o povaze bulváru, druhou je popis moci, jakou média mají. 

Na rozdíl od Noskové, která postřehy z mediálního světa demonstruje na explicitních 

příkladech,  třeba  v promluvách  postav,  Burger  moc  médií  předvádí  především 

v zápletce. Média v ní hrají naprosto ústřední roli, bez nich by se děj nevyvinul k pointě. 

Hlavní postavou Novinářů je Jiří Šourek, mladý žurnalista, který pracuje jako 

redaktor kulturní rubriky inzertních novin Pražský den. Jiří Šourek je v textu satirickou 

postavou. Už jen jméno Jiří Šourek vede k jeho zesměšnění. Dalším zdrojem satiry je 

v případě jeho postavy nesrovnalost jeho jednání se skutečností: jak popíšeme dále, na 

mylně interpretovaném dopisu si postaví kariéru.  Jiří práci bere jako způsob obživy, až 

do  okamžiku,  kdy  mu  astrolog  sestaví  osobní  horoskop.  V něm  uvede,  že  má  na 

investigativnější práci, než je pouhé sepisování článků o celebritách. Shodou okolností 

nedaleko redakce bydlí ministr Karel Rosenheim. Pošťačka Jiřímu předá jeden z dopisů 

pro  Rosenheima,  který  je  patrně  psaný  milenkou  a  je  podepsaný  jen  písmenem L. 

Z dopisu vyplyne, že se setkali při dovolené v Liberci. Jiří váhá, jestli má text zveřejnit, 

nakonec z něj pro Pražský den zpracuje článek.  Záhy se strhává kolem Rosenheima 

kolotoč  příspěvků  v dalších  médiích,  které  se  ministr  snaží  negovat  tiskovými 

prohlášeními. Do děje tady vstupuje další novinářka, Lucie Dvořáková. Lucie působila 

v tiskovém  oddělení  ministra  a  dokonce  byla  opravdu  ministrovou  milenkou. 

Rosenheim si  vydedukuje,  že  dopis  mohla  napsat  jen  ona,  aby  se  mu pomstila.  Ve 

skutečnosti to ale pravda není. Lucie po dobrovolném odchodu z ministerstva pracuje 

jako moderátorka televizního pořadu a soustředí se na svou kariéru. Ministr Rosenheim 

se  jí  rozhodne  pomstít  a  na  jeho  nátlak  je  propuštěna.  Lucie  pak  jako  pomstu 

v Pražském dni na pokračování otiskuje smyšlené vyprávění o jejich vztahu a k tomu o 

něm chystá knihu.  Příběh má ale nečekanou pointu.  Jiří si  totiž v ženském časopisu 

náhodou přečte  příběh  čtenářky,  která  se  na  dovolené  v Liberci  seznámila  s Karlem 

Rosenheimem z Prahy. Žena, která je podepsaná jako Linda, uvádí, že si našla adresy 

všech Karlů Rosenheimů v Praze a rozeslala jim totožný dopis. Dále čtenářka v příběhu 

uvádí, že se jí Karel ozval a přijede za ní do Austrálie. Jiří Šourek tak roztočil svým 
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článkem absurdní  kolotoč  událostí,  který  se  zakládal  na  jednom  vlastně  neplatném 

dopisu.  Mediální  aféra  kolem  psaní  byla  novináři  zveličená  do  té  míry,  že  se 

s Rosenheimem rozvedla žena a Lucie, ministrova milenka, přišla o práci. Jiří Šourek na 

jednom mylně interpretovaném dopisu postavil kariéru. 

Moc  médií  je  v  textu  demonstrována  v průběhu  celého  děje:  jeden  článek 

zpracovaný na  základě  kusé  a  špatně  interpretované  informace,  spustil  řadu  dalších 

událostí. Hlavní postava si na vykonstruované aféře postavila jméno, novinářka Lucie 

v důsledku  přišla  o  práci  a  problémy  způsobila  i  ministru  Rosenheimovi.  Autorka 

zároveň  pomocí  postavy  ministra  dává  moci  médií  další  rys.  Moc  médií  je 

nevyzpytatelná. Ministrovi totiž během aféry s údajnou milenkou stoupne popularita a 

jeho strana vyhraje volby. Dále Burger moci médií připisuje výslovně ještě další rys: je 

časově  omezená:   „Zpráva  v médiích  má  pozoruhodný  charakter.  V rychlosti  ji 

předežene asi jen světlo a životnost má o něco málo delší než jepice ...  Vyjádří – li 

zástupce  úřadu  pro  boj  s organizovaným  zločinem  podezření,  že  je  současná  vláda 

napojena na mafii, zahýbe to zemí více, ale za takový měsíc je opět ticho po pěšině.“ 

(BURGER, 2008, stránky 68-69) 

Burger také přináší několik postřehů v ohledu fungování médií. Podobně jako 

Nosková i Burger tematizuje ekonomické principy chování médií, resp. jejich fungování 

na základě prodeje  reklamního prostoru,  jehož atraktivita pro zadavatele  reklamy se 

odvíjí od počtu čtenářů: „V rozhlase a televizi běží zpráva o pokusu brutální vraždy 

redaktora Pražského dne a reputace deníku je, zdá se, napravena. Ba co víc, události 

posledních dvou měsíců výrazně zvedly jeho čtenost a vzrostl i počet firem, které do 

těchto novin chtějí umístit svou reklamu.“ (BURGER, 2008, str. 107) V souvislosti se 

snahou rozšiřovat okruh příjemců pak můžeme v textu najít momenty, kdy se redakce 

snaží  produkovat  maximálně  atraktivní  obsah.  „Takže  to  zkuste.  Ale  nechci  žádnou 

výstavu abstrakce ve studentský kavárně na Jarově ani rozhovor s mladou kapelou ... To 

by nikdo nečet, rozumíte?“ (BURGER, 2008, str. 57) V uvedené citaci se jedná o spor 

majitele s podřízenými, jestli mají inzertní noviny zvětšit kulturní rubriku. 

Dalším tématem,  které  můžeme  vydělit,  je  polemika  nad  povahou  bulváru. 

Vedoucí vydání inzertních novin a grafik se tvrdě staví proti bulvarizaci obsahu, naopak 

majitel Pražského dne prosazuje jeho zatraktivnění podobně jako hlavní postava, Jiří 

Šourek.  „Luboš  Janeček  i  asistentka  Alena  stojí  na  straně  Jiřího  Šourka,  protože 

uznávají,  že  komerční  periodika  mají  ve  společnosti  své  opodstatnění.“ (BURGER, 

2008,  str.  55) Dva členové redakce si  na  protest  dokonce  vyrobí  trička,  na která  si 
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nechají  natisknout  STOP BULVÁRU, a  nabízí  je  dál  kolegům. Ohledně bulvarizace 

obsahu vyvstává pak mezi majitelem a vedoucí vydání ještě několik sporů, které se dají 

shrnout jako boj mezi snahou tvořit  články bez tendence ke skandalizaci a opačnou 

snahou přitáhnout skandálními tématy co nejširší publikum. „Myslím, že byste měla 

změnit  pohled  na  novinářskou práci.  Něco prolomit  v myšlení,  víte?  Myslet  víc  na 

čtenáře a nejen na svoje představy o ideálním periodiku. Kdyby se Pražský den řídil 

vašimi zásadami, četla by nás tak ubohá skupinka lidí, že by nás to vůbec neuživilo.“ 

(BURGER, 2008, str. 83) 

Burger  v textu  dále  tematizuje  i  novináře.  V knize  jich  najdeme  sice  hned 

několik,  autorka  ovšem  jejich  postoje  k profesi  v textu  blíž  nepojednává.  Popis 

žurnalistů obecně je většinou velmi ironický. Vytváří tak dojem určitého odstupu od 

profese. Místy ironie, kterou autorka užívá při popisu redakce Pražského dne, vede k 

zesměšnění  novinářského  povolání27.  Například  celá  redakce  je  popsána  jako 

panoptikum  bizarních,  většinou  směšných  figurek.  „Redaktoři  sedí  pospolu  v jedné 

místnosti a vzájemně si lezou na nervy telefonováním, posmrkáváním a komentováním 

světových událostí; Luboš Janeček své kolegy obtěžuje nejvíc, protože mu kromě výše 

uvedeného navíc smrdí nohy.“ (BURGER, 2008, str. 7) 

V textu  nemáme  k dispozici  sebehodnocení  novinářů,  ani  jejich  hodnocení 

jinými  postavami.  Na  základě  kusých  informací,  můžeme  pouze  tvrdit,  že  hlavní 

postava pojímá svoji práci novináře jako prostředek individuální kariéry. Za začátku je 

pro Jiřího výkon profese pouze otázkou uživení. Po tom, co mu astrolog ale vyloží, že 

má  potenciál  zpracovávat  atraktivnější  témata,  získává  jeho  přístup  k profesi  ještě 

aspekt budování kariéry. Tento aspekt je zjevný ještě u postavy novinářky Lucie, bývalé 

milenky ministra Rosenheima. U ní kariéristický přístup dospěl tak daleko, že nepěstuje 

ani  osobní  život  a  soustředí  se  jen  na  práci  moderátorky.  Další  přístup  k výkonu 

novinářské profese pak můžeme vidět ve sporu o povahu bulváru. Na jedné straně stojí 

novináři, kteří usilují o maximální atraktivitu obsahu (zastupuje je zde hlavně majitel 

novin) – zde je vnímána role novináře jako instrumentální (jejich úkolem je vyrábět 

čtenářsky přitažlivý obsah). Proti nim ale stojí druhá skupina, která usiluje o kvalitu 

obsahu. Jejich pojetí  role novináře se dá popsat jako aktivní s tendencí vnímat svou 

profesi jako tvůrce veřejného mínění, nebo také vychovatele.

27  Cílem ironie užívané v textech bývá někdy až „pohanění“ kritizované skutečnosti. Zesměšnění nebo pohanění 
jsou tedy důsledkem tohoto postupu. Při využití ironie autor nekritizuje zjevně, ale využívá například kontrastu 
(kritika chválou aj.), staví do kontrastu ideální stav oproti stavu reálnému, nebo do textu zařazuje satirickou 
postavu (jako v našem případě Jiří Šourek) (NÜNNING; 2006, str. 354).
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Pokud shrneme vše výše řečené, Libuše Burger v knize tematizuje moc médií28. 

Primárně  to  můžeme demonstrovat  na  zápletce,  která  by  vůbec  bez  médií  nemohla 

vzniknout.  Burger  moc  médií  popisuje  v konkrétním  okamžiku  jako  velkou,  ale 

v dlouhodobém horizontu jako pomíjivou a nevyzpytatelnou. Vypravěč děj prezentuje 

velmi  ironicky  a  podobně  nahlíží  i  dění  v samotné  redakci.  Ironie,  s jakou  Burger 

novináře  popisuje,  směřuje  k zesměšnění.  Dále  Burger  tematizuje  spor  o  povahu 

bulváru.  V redakci vyvstává pře, zda se má obsah inzertních novin bulvarizovat.  Na 

jedné straně stojí dva členové, kteří odporují. Na straně druhé, která nakonec prosadí 

svůj  názor,  je  většina  novinářů  včetně  majitele.  Burger  tady  naráží  na  jeden 

z charakteristických rysů české mediální  scény v uplynulých 20  letech:  jde  o  silnou 

trivializaci  a  často bulvarizaci  obsahů.  Jak jsme popsali  v teoretické části,  média se 

v Česku  komercializovala  hlouběji,  než  v zemích,  kde  se  vyvíjela  po  desítky  let 

svobodně.  Jedním z projevů  komercializace  je  právě  zjednodušování  obsahu  a  jeho 

bulvarizace.  Kromě  toho  se  Burger  také  dotýká  ekonomického  principu  fungování 

médií,  která  žijí  (kromě  veřejnoprávních)  převážně  z reklamy.  Média  tak  usilují  o 

maximální atraktivitu pro příjemce. Velikost publika totiž určuje atraktivitu obsahu pro 

zadavatele reklamy (KÖPPLOVÁ, JIRÁK; 2008, str. 188). Fungování novin na základě 

příjmů z inzerce a bulvarizace spolu těsně souvisí.

 Výkon  novinářského  povolání  a  jeho  hodnocení  Burger  téměř  pomíjí. 

Hodnocení  novinářské profese a  roli  novináře můžeme konstruovat  jen z nepřímých 

zmínek.  Burger  v textu  popisuje  dva  přístupy  k výkonu  profese:  a)  prostředek 

individuální  kariéry  s  akcentováním  kariéristického  přístupu  b)  aktivní,  kdy  sami 

novináři  vnímají  svoji  roli  jako  tvůrce  veřejného  mínění  nebo  vychovatele.  Jen 

z nepatrné zmínky se dá usoudit, že majitel listu vnímá roli novináře instrumentálně, 

tedy jako výrobce obsahu atraktivního pro čtenáře. Novináři sami svoji profesi nikde 

explicitně nehodnotí.

1.1.3 Miloš Čermák – Jak se skáče na špek

Knihou, která média a také žurnalisty zobrazuje s humornou nadsázkou, je Jak se 

Skáče na špek. Autor pro popis daného prostředí používá často ironii. V tomto ohledu je 

text velmi podobný Novinářům. Kromě toho je děj konstruovaný tak, že bez médií by 

28  Vzhledem k tomu, že moc médií je velmi široký pojem, považujeme za nutného ho zde konkretizovat. Moc 
médií je dvojí: jednak jde o významné instituce spjaté s ekonomickými a politickými zájmy. Druhé potenciální 
pole působení mediální moci je možnost působit na příjemce  a,v obecnější rovině,  spolukonstruovat realitu 
(MCQUAIL, 2008, str. 92) Pro naši práci je důležité zmiňované druhé pole působnosti, tedy mediální konstrukce 
reality a zejména tyto projevy moci: „přesvědčují v záležitostech názorů a víry, ovlivňují chování, uspořádávají 
výklady reality, rychle a obšírně informují .“ (MCQUAIL, 2008, str. 92)

43



text nemohl vzniknout. Také v tomto ohledu nacházíme další paralelu s Novináři. Marek 

Dvořák, novinář pokleslého plátku Špek, má napsat investigativní reportáž a zaplétá se 

do absurdního kolotoče událostí. Titul má navíc ještě jeden rys společný s Novináři a 

také Ten muž zemře Věry Noskové:  věnuje se poměrně detailně otázce bulváru, v textu 

převládá hlavně popis jeho fungování a můžeme v něm najít i  hodnocení bulvárních 

novinářů. Pro úplnost obecné charakteristiky textu dodejme, že Miloš Čermák je, téměř 

jako všichni autoři, žurnalista (ČERMÁK, 2010)29.

Hlavní  postavou  děje  je  devětadvacetiletý  Marek  Dvořák.  V médiích  začne 

pracovat  se  svojí  přítelkyní  Věrou  Klasovou  hned  po  absolvování  vysoké  školy. 

Nastupují  spolu  do  Večerníku,  ale  Věra  záhy  odchází  za  lepší  prací,  kdežto 

neambiciózní Marek jde pracovat do Špeku. Jde o fiktivní bulvární plátek. V textu se ale 

objevují  i  skutečná  média  jako  Blesk,  Mladá  fronta  DNES nebo televize  Nova.  Ve 

Špeku dostane Marek za úkol napsat reportáž o milionářském klubu Klepetka, kde se 

údajně  ve  velkém  berou  drogy.  Tip  dostane  od  vydavatele  listu,  dovozce  potravin 

Volejníka.  Jedinou  možností,  jak  se  ale  do  uzavřené  společnosti  dostat,  je  dělat 

doprovod mladé zpěvačce Petře  Rákosové.  Její  manažer  ho začne vydávat za jejího 

přítele. Informace se dostane k reportérům Blesku, kteří Marka vyfotí shodou okolností 

s jinou ženou. Marek se tak stává nechtěně populární osobou. Když pak jede na večírek, 

Petra  Rákosová  ho  požádá,  aby  z akce  rychle  ujel.  Ve  skutečnosti  totiž  měl  Petřin 

manažer sehrát její vraždu v klubu a Marek se měl stát prvním svědkem. Petra by ale 

reálně  neumřela,  jen  by  vše  nafingovali,  a  než  by  přišli  svědci,  rychle  by  utekla. 

Nakonec se oba skryjí u rodičů Marka na Vysočině. Večer pak Nova vysílá o Petřině 

údajném únosu.  Všechno  nakonec  ale  sama  Petra  vysvětlí.  Děj  je  uzavřen  svatbou 

Marka Dvořáka a Petry Rákosové. 

Média jsou v textu popsána odlišně než u předchozích knih. Podle Čermáka totiž 

zdaleka nejsou všemocná, i když jejich moc je rozsáhlá, má své hranice.  „Dřív nebo 

pozdějc  pochopíš,  stejně  jako  já,  že  v těch  pitomejch  novinách  jseš  zahrabaná  jako 

v blátě a že se chlácholíš iluzí, že vo něčem rozhoduješ a máš vliv. Ale jak říkám, není 

to nic jinýho než iluze.“ (ČERMÁK, 2001, str.  45) V okamžiku, kdy Blesk zveřejní 

článek o tom, že Marek Dvořák chodí se zpěvačkou Petrou Rákosovou, hned volají 

Markovi  kamarádi,  rodina,  kolegové a  také ho kontaktují  z jiných médií  s žádostí  o 

vyjádření.  Na jednu stranu  je  tedy  moc médií  zpochybňovaná,  na  druhou stranu  je 

v textu ale jasně demonstrován její potenciál ovlivňovat velké množství příjemců. Moc 

29  http://www.blogger.com/profile/14136364416249169368

44



médií  je  také  omezená  tím,  že  jsou  podle  Čermáka  jejich  zaměstnanci,  novináři, 

manipulovatelní: „Novináři se mohli přetrhnout, aby se mnou mohli udělat rozhovor, a 

Petr na to všechno dohlížel. Někdy mi připadalo, že si s novináři tahá jako s figurkami 

po šachovnici.“ (ČERMÁK, 2001, str. 127) Pokud se podíváme na celou dějovou linii, 

pak můžeme opět demonstrovat manipulovatelnost novinářů. Marek Dvořák se má totiž 

stát pouze figurkou v plánu, kdy má být nafingována smrt Petry Rákosové. Dokonce její 

manažer v textu poznamenává, že potřebují jako svědka nějakého troubu. „Musí to bejt 

nějakej  trouba,  ale  zase  ne  tak  velkej,  protože  mu to  ostatní  musí  uvěřit,  … To je 

jednoduchý, zaangažujeme do toho nějakýho novináře. Ty jsou blbý dost a umějí na 

sebe upozornit.“ (ČERMÁK, 2001, str. 131) Pokud bychom tedy shrnuli zpodobnění 

moci  médií,  můžeme  říci,  že  na  příjemce  mají  v textu  dalekosáhlý  vliv,  jejich 

zaměstnanci, novináři, jsou ale manipulovatelní a sami o sobě mají vliv jen malý. 

Hodnocení  novinářské  profese  je  v textu  rozporuplné.  Přímé  komentáře  jsou 

často dosti kritické, celkově ale žurnalistika působí jako elitní povolání. Různé je také 

hodnocení  mezi  novináři.  Ti  ze  seriózních  novin  hledí  na  bulvární  novináře 

s despektem. Pokud se týče hodnocení laiků, tak u vzdělaných lidí převažuje skepse: 

„Nešťastně opakoval:  „Dvořáku, Dvořáku, vy jste snad úplné hovado, takový chytrý 

člověk, a on se zahrabe mezi novináře.“ (ČERMÁK, 2001, str. 10) Uvedený citát patří 

Markovu  vysokoškolskému  profesorovi.  Podobně  ale  synovu  profesi  vidí  i  rodiče 

z vesnice na Vysočině. Dokonce syna vydávají před sousedy za knihovníka. „Nakonec 

se s mým povoláním rodiče jakž takž smířili, i když jsem jim musel slíbit, že dokud 

budou živi, tak nikdy nenastoupím do televize ani do Lidové demokracie, kterou v naší 

vesnici odebírali na obecním úřadě.“ (ČERMÁK, 2001, str. 11) Mnohem příkřejší je ale 

hodnocení  ze  strany  seriózních  novinářů,  kteří  vnímají  bulvár  jako  velmi  pokleslý: 

„Chudáčku, je to vážně hnus,“ řekla mi Věrka, s kterou si někdy zajdu na skleničku. 

Mezi dvěma prsty držela poslední pestrobarevné číslo Špeku. … „Dostala bych Tě do 

nějakých  slušných  novin,  ale  dočista  sis  zničil  jméno.“ (ČERMÁK,  2001,  str.  13) 

Pomyslně uprostřed pak leží hodnocení ze strany běžných Pražanů. „Na rozdíl od lidí 

v Kulajovicích o mě sousedi na sídlišti vědí všechno, a docela si mě považují, protože si 

myslí,  že  se  se  všemi  těmi  lidmi,  o  kterých  píšeme,  taky  dennodenně  setkávám.“ 

(ČERMÁK,  2001,  str.  30) V hodnocení  novinářského  povolání  se  zobrazují 

demografické rozdíly mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva. 

Sám Marek přistupuje ke své práci ryze pragmaticky, bere ji jako zdroj příjmů. 

Nelze  u  něj  ale  vysledovat  zaměření  na  budování  kariéry.  Marek  je  v tomto  směru 
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naprosto pasivní a bere práci jako rutinu. Jeho protikladem je pak zmiňovaná bývalá 

přítelkyně  Věrka.  Její  přístup  k výkonu  profese  je  aktivní  a  navíc  ji  vnímá  jako 

prostředek  kariérního  růstu.  Na  rozdíl  od  Marka  si  zakládá  na  tom,  že  pracuje  v 

„seriózních“  novinách.  Ostatně  v textu  je  i  přímo  popsáno,  jak  Věra  přecházela 

z různých  redakcí,  až  se  vypracovala  na  redaktorku  Lidových  listů.  Protiklad  dvou 

novinářských  typů  je  v textu  částečně  i  zdrojem  satiry.  Věra  v několika  pasážích 

nastavuje  Markovi  zrcadlo  –  je  jeho  opakem.  Střetnutí  dvou  protikladů  akcentuje 

negativní hodnocení práce bulvárního novináře, protože dává možnost srovnání různých 

přístupů k práci novináře.

Dalším tematickým blokem, který můžeme v textu vydělit, je fungování bulváru 

a seriozních novin. Jak už bylo řečeno výše: seriózní novináři těmi bulvárními pohrdají. 

Zajímavé ale je, že jde o určitou řevnivost, protože z textu je patrné, že seriozní novináři 

si uvědomují, že jim bulvární noviny konkurují: „Když vo tom chtěj do prdele číst, tak 

ať si kupujou Blesk,“ halekal Skýva, na což mu Bíba odpověděl: „No však voni si ho 

taky kupujou. Bohužel.“ (ČERMÁK, 2001, str. 36) Uvedená citace je z pasáže, kdy se 

dohaduje vedoucí kulturní rubriky Lidových listů s šéfredaktorem o tom, jestli zařadí 

článek  o  populární  zpěvačce  do  kulturní  rubriky.  V textu  je  patrná  bulvarizace 

seriózních novin kvůli snaze konkurovat bulváru. Právě výše zmíněný šéfredaktor Bíba 

prosazuje mírnou bulvarizaci. „A spočítal si, že když se seriozní noviny trochu odvážou, 

ale jen trošku, tak to nákladu může jen prospět. A ty počty mu vyšly, to je jasná věc.“ 

(ČERMÁK, 2001, str. 35) Bulvárem tedy seriózní novináři pohrdají, na druhou stranu 

mu ale vedení seriózních novin přizpůsobuje obsah, protože je pro ně konkurencí.

V textu dále můžeme sledovat práci bulvárních novinářů. Je zajímavé, že autor 

popisuje u bulváru řadu nekalých praktik: jako vymýšlení článků, překrucování faktů, 

velký podíl skryté reklamy, ale nevyjadřuje se o tom vyhroceně kriticky. Spíš popisuje 

takové praktiky s lehkou ironií. „Pochopil jsem, že když nevím, s kým má ten či onen 

člověk poměr, tak si to prostě musím vymyslet. Když se jednalo o začínající zpěvačku, 

řekl jsem, že spí se známým kardiologem, a naopak.“ (ČERMÁK, 2001, str. 15) Dalším 

principem  práce  novináře  v  bulváru  je  překrucování  faktů.  To  je  popsáno  nejen 

v přímých řečech postav, ale také ho zachycuje jedna z důležitých situací v textu: Marek 

si  vybírá  oblečení  na  večírek  v milionářském klubu.  Kadeřník,  ke  kterému jde,  pak 

zavolá do  Blesku,  že  stříhá  člověka,  který chodí  se  slavnou zpěvačkou Rákosovou. 

V okamžiku, kdy jde Marek po ulici s jinou ženou, ho vyfotí bulvární novináři a celou 

situaci překroutí. Napíší, že Marek žije neurovnaným osobním životem a že má poměr 
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se starší ženou a přitom chodí se zpěvačkou Rákosovou. „Když mě Blanka přivezla 

v poledne  domů,  v klidu  jsem  si  ten  pitomý  článek  v Blesku  ještě  jednou  přečetl. 

Okamžitě jsem si  vzpomněl na všechny ty texty,  které  mi prošly rukama ve Špeku. 

Mnohoznačné  citáty,  vyhýbavé  formulace,  rádoby důvěrné  zdroje.  Panebože!  Nikdy 

bych si  nepomyslil,  jak jednoduché je  někoho potopit.“ (ČERMÁK, 2001,  str.  134) 

Kromě vlastního psaní článků autor ještě naráží na bulvarizaci i vizuální stránky novin. 

Při popisu opět využívá ironie: „Na titul bychom měli dát tu prsatou buchtu z Drakuly, 

Karel říkal, že je fakt talent.“ (ČERMÁK, 2001, str. 17) „ … protože i bez Kohoutových 

grafů víme, že když je na obálce mladá kozatá holka, tak se Špek prodává líp, než když 

je tam starej vrásčitej chlap, samozřejmě kromě Goťáka, ten vyprodá každou sračku.“ 

(ČERMÁK, 2001, str. 18) 

Kromě samotné práce Čermák také popisuje obecné praktiky fungování bulváru. 

Jak už bylo řečeno výše, bulvární novináři fakta často překrucují, pokud tedy rovnou 

nelžou.  Samozřejmě  pak  existuje  riziko,  že  je  poškozený  zažaluje.  Čermák  v textu 

vysvětluje, proč nejsou soudy v Česku kvůli lživým článkům běžné. Jako příklad uvádí 

lživý článek o umělém poprsí  zpěvačky Petry Rákosové: soud se podle něj potáhne 

neúnosně dlouho, dokazování by většinou zahrnovalo intimní věci z jejího soukromí a 

nakonec by zpěvačka získala maximálně 100 000 korun odškodného a malou omluvu na 

spodku  stránky.  Většinou  tak  s bulvárem  funguje  mimosoudní  dohoda,  kdy  se  obě 

zúčastněné strany domluví například na tom, že až zpěvačce vyjde nové CD, zveřejní 

noviny její fotku s rozhovorem na titulní stránce jako protislužbu. „Mám dokonce pocit, 

že ty  největší  blbosti  vypouštějí  lidé,  které  jejich zveřejnění  zdánlivě  poškodí.  Mají 

z toho totiž parádní reklamu zadarmo, přičemž v druhé fázi si můžou diktovat, co se má 

a co nemá otisknout.“ (ČERMÁK, 2001, str. 50) Na základě podobných protislužeb je 

pak založené  celé  fungování  bulvárních  novin.  Například,  když  se  potřebuje  Marek 

Dvořák dostat do milionářského klubu, manažer Petry Rákosové se nabídne, že ho tam 

dostane za to, že Špek udělá velkou reportáž z jejího focení na Kanárských ostrovech. 

Snad  nejvýmluvnějším  popisem  fungování  bulváru  je  pak  článek,  který  napíše 

šéfredaktor  Špeku  pro  Lidové  listy.  Jednak  v něm  shrnuje  výše  zmíněné  praktiky, 

poznamenává ale taky jednu zajímavou věc: mezi českým a zahraničním bulvárem je 

veliký rozdíl. „Naivně jsem si myslel, že i v Čechách lze dělat seriózní bulvár, jakkoli to 

zní protimluvně. Myslím tím bulvár v západním smyslu slova: aneb druh žurnalistiky, 

která píše o plytkých a nepodstatných věcech, například o soukromí známých lidí, ale 

dělá to s plným nasazením a také novinářskou odpovědností.“ (ČERMÁK, 2001, str. 93)
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Miloš Čermák tedy v knize Jak se skáče na špek popisuje prostředí bulvárních 

novinářů. Média hrají v textu ústřední roli, bez nich by se děj nemohl daným způsobem 

vůbec vyvinout.  V textu  sice  dominuje  popis  bulváru,  ale  najdeme v něm i  několik 

pasáží věnovaných seriozním novinám. Čermák popisuje novinářské prostředí satiricky. 

Text  má pro nás  dva  podstatné  tematické  bloky:  hodnocení  novinářů a  popis  práce 

bulvárních  novinářů  +  obecné  principy  fungování  bulváru.  Hodnocení  novinářské 

profese se v rámci různých skupin společnosti liší.  Lidé z venkova a vzdělaní lidé ji 

vnímají  jako  podřadnou,  Pražané  si  pak  novinářů  cení  kvůli  stykům  se  známými 

osobami.  Mezi  bulvárními  a  seriózními  novináři  je  vzájemná  řevnivost.  Seriózní 

žurnalisté hledí na bulvár s opovržením, zároveň si ale uvědomují, že je jejich vážnou 

konkurencí. Obě skupiny novinářů zastupuje Marek Dvořák a Věra Klasová. Marek je 

pasivní novinář, k práci přistupuje pragmaticky jako k prostředku obživy. Nelze u něj 

vysledovat ani kariérní ambice. Naopak Věra je typ aktivního novináře.  Můžeme u ní 

vysledovat  velmi  silnou  orientaci  na  kariéru.  Jak  jsme  popsali  v teoretické  části, 

převažuje u ní přístup individuálně kariérní. Ve vztahu bulvárních a seriózních novinářů 

se  pak objevuje skutečný rys vývoje české mediální  krajiny v uvedených 20 letech. 

Bulvární  noviny  se  skutečně  staly  pro  seriózní  listy  vážnou  konkurencí.  Řada  tzv. 

seriózních  listů  začala  přizpůsobovat  bulváru  svoji  podobu.  Jak  jsme  popsali 

v teoretické části: nejprodávanějším českým deníkem je Blesk. Své obsahy mu tak ve 

snaze získat další čtenáře začaly přizpůsobovat i ostatní deníky. Bulvarizaci Lidových 

listů kvůli vysoké čtenosti Blesku ostatně výslovně Čermák v textu popisuje. 

V bloku popisu novinářského povolání převažuje popis praktik bulváru. Autor 

naráží jednak na vizuální stránku, převážně si  ale všímá praktik novinářů jako lhaní 

nebo  překrucování  faktů.  Ve  fungování  bulváru  obecně  pak  zmiňuje  klientelismus. 

Novináři totiž často napíší lživý článek, s jeho aktérem se pak místo dlouhých soudních 

tahanic domluví, že příště o něm napíší pozitivně. S tím souvisí i skrytá reklama, kterou 

mohou  vlivné  osobnosti  do  bulváru  dostat  výměnou  za  protislužbu.  Kniha  zároveň 

s kritikou  novinářů  ironicky  kritizuje  kulturu  celebrit,  která  je  s novinami  (zejména 

bulvárními)  těsně  spojená.  Jde  do  jisté  míry  o  symbiotický  vztah,  kdy  celebrity 

potřebují, aby o nich novináři psali, a žurnalisté zároveň potřebují dostatek atraktivních 

témat ze soukromí známých lidí. Větší váhu ale v tomto vztahu dává autor novinářům. 

Důkazem může být například okamžik, kdy o Markovi napíše Blesk. Marek se okamžitě 

stává celebritou. Čermák tak demonstruje, že svět populárních osobností je do jisté míry 

konstruovaný právě médii a novináři. Ti totiž rozhodují, koho zviditelní. Lidé, kteří se 
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snaží posílit svou popularitu, pak sami novinářům nadbíhají a aranžují mediální události 

a pseudoudálosti30. Příkladem mediální pseudoudálosti je večírek v milionářském klubu, 

extrémní podobou mediální události je ale především fingovaná vražda Petry Rákosové. 

Kniha je tak nejen kritikou bulvárních novinářů, ale také karikuje svět celebrit, který do 

určité míry média spoluvytváří. 

1.1.4 Miloslav Lubas – Průvodce mediálním hyenismem

Stylem psaní je Novinářům a také Jak se skáče na špek velmi podobná kniha 

Průvodce  mediálním  hyenismem.  Nejvýznačnějším  rysem  textu  je  totiž  opět  jeho 

ironičnost. Autor Miloslav Lubas vystudoval žurnalistiku na Fakultě žurnalistiky UK, 

poté pracoval jako novinář (LUBAS, Blog, 2010)31.  Textu podobně jako u Ten muž 

zemře chybí spojitý děj. Kniha je dělená do kapitol, kdy se v každé autor věnuje určité 

době, kterou popisuje z pohledu novináře. K tomu přidává i popis stavu médií. Jedinou 

spojnicí  jednotlivých kapitol  je,  že můžeme sledovat  jak vypravěč,  který je  zároveň 

hlavní postavou a patrně alter egem Miloslava Lubase, sbírá novinářské zkušenosti.

V jednotlivých kapitolách se Lubas věnuje jednak určité době a konkrétnímu 

jevu ve světě médií a také určité charakteristice práce novináře. Text se dá rozdělit na 

dvě  části:  první  se  týká  vývoje  médií  a  druhá  zahrnuje  principy  mediální  logiky  a 

novinářské práce.  Vývoj  médií  pak můžeme ještě  rozdělit  na dobu před Sametovou 

revolucí a dále proměnu médií v demokratických podmínkách. 

Kniha má velký půvab v tom, že na jednu stranu nás autor seznámí s tím, jak by 

měla ideálně práce novináře vypadat. Vzápětí ale patrně na základě své praxe popisuje, 

jak  reálné  dění  v  redakci  vypadá  skutečně.  Tento  postup  založený na  protikladu  je 

v textu nejsilnějším zdrojem humoru. Ještě v předmluvě nás Lubas ironicky seznamuje 

s podle něj základní zpravodajskou hodnotou - negativismem32: „Dobrá zpráva, žádná 

zpráva. … Koláče sledovanosti, poslechovosti a čtenosti říkají jasně: „My je většinou 

chceme.  Ty  hrozné  mrtvé  Honzíky,  dráždivé  Bářiny  robertky,  ošklivě  rozčtvrcené 

manželky, …“ (LUBAS, 2002, str. 7) 

Hned v několika pasážích autor poznamenává, že hlavní princip práce novinářů 

v době vlády totalitárního komunistického režimu a v demokracii  se  tolik  nezměnil, 

jejich  nezávislost  a  nestrannost  je  jenom  iluzí:  „Podle  Teorie  marxisticko-leninské 
30  Mediální událost je definovaná jako určitá událost předem organizovaná podle předpokladu 

přítomnosti médií. Pseudoudálost je pak navíc ještě v některém svém aspektu nadhodnocená a tak 
zkreslená (JIRÁK, KÖPPLOVÁ; 2008, str. 177)

31  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/miloslav-lubas.php
32  Negativismus je skutečně jedním z kritérií pro výběr do zravodajství (JIRÁK, KÖPPLOVÁ; 2008, 

str. 176) 

49



žurnalistiky musely být zprávy, referáty, reportáže a ostatní novinářské žánry především 

stranické. To znamenalo, že musely pomáhat komunistické straně … A někde na třetím, 

čtvrtém místě musely být i pravdivé. „To se teď nijak výrazně nezměnilo,“ říká v roce 

2002  náš  spolužák,  významný  znalec  české  mediální  scény.  …  Zprávy  a  ostatní 

novinářské žánry musí  být  taky stranické.  To znamená,  že musí  pomáhat  majitelům 

médií.“ (LUBAS,  2002,  str.  17) Autor  tedy  relativizuje  svobodu  novinářské  práce. 

Využívá  k tomu  kontrast  práce  novináře  v totalitním  uspořádání  a  práce  novináře 

v demokracii.  Je  ale  patrné,  že  nad  novinářem  je  vždy  další  nadřízený,  který  je 

neoddělitelně napojen na stávající společenské uspořádání. Zde naráží na fakt zmíněný 

v teoretické části: novinář se při práci dostává do střetů s řadou vlivových skupin. Může 

jít jednak o skupiny politické (typické pro práci novináře před rokem 1989) i finanční 

(prosazují v souvislosti s nástupem demokratického zřízení a tedy i tržního prostředí).

 Kromě svobody novinářské profese zpochybňuje také mediální obsahy, ostatně 

už z výše uvedeného vyplývá, že jejich pravdivost není na prvním místě. Do iluzivnosti 

mediálních obsahů se tedy kriticky pouští i dál: „Věřili jste tomu, co jste četli? Tak jako 

každý  den  věříte  novinám,  které  si  kupujete?  Zapnutým  rádiím?  Příjemným 

moderátorům  na  televizních  obrazovkách?  Nebuďte  blázni.  Kdyby  to  byla  pravda, 

nikdy by se to neprodalo.“ (LUBAS, 2002, str. 146) Ostatně jak Lubas poznamenává, na 

fabulování dochází u novinářů často i kvůli tomu, že „nejsvatější přikázání pro všechny 

noviny zní: „Hlavně, ať je to (myšleno novinový papír) potištěný.“ Zívá – li  na vás 

hodinu před uzávěrkou bílá plocha, jde stranou všechno. Realita se stává virtuální …“ 

(LUBAS, 2002, str. 31) Novináři jsou tedy podle Lubase vždy pod vnějšími tlaky ať už 

politickými,  ekonomickými  nebo  tlaky  danými  povahou  novinářské  práce  (časová 

omezení). 

Dalším pododdílem tématické části principy mediální logiky a práce novinářů 

jsou také příjemci mediálních sdělení. Lubas je většinou popisuje jako důvěřivé lidi bez 

kritického úsudku. V souvislosti s tím ale také kritizuje nešvar médií příjemce často i 

záměrně klamat: „No jasně naletí všemu a jsou jako janci.“  „Počkej, a co kdyby jim 

Železný ve Volejte řediteli třeba řek, že když ho zavřou kvůli neproclenejm vobrazům, 

tak je vohrožená jejich televizní zábava, a jestli jim na ní záleží, tak ať jdou zejtra na 

Václavák.“ (LUBAS, 2002, str. 62) Jako další příklad klamání příjemců popisuje autor 

příběh, kdy jeho známý kameraman měl natáčet lidové slavnosti na Ještědu, ale nechtělo 

se mu tam jet. Použil tak rok staré záběry. Příběh má ovšem nepříjemnou pointu: na 

záběrech byl půl roku mrtvý člověk. V souvislosti s příjemci pak Lubas poukazuje na to, 
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že obsah médií nikdy nebude věrně kopírovat realitu, ale je určitou výsečí – nemůžeme 

ho vnímat jako stoprocentně pravdivý: „Když něco není v televizi, neznamená to, že to 

není. Když tam něco je, neznamená to, že to je.“ (LUBAS, 2002, str. 72)

Jak uvádíme výše, text se dá rozdělit z hlediska vývoje médií na dvě části: média 

před sametovou revolucí a po ní. Vývoj médií začíná autor sledovat od roku 1979 a 

končí v roce 2002. Nejprve je tedy sledujeme v době vlády komunistického režimu. 

Tato  část  je  pro  nás  relativně  nezajímavá,  protože  média  rozvoj  nebo  změny  příliš 

nezažívala a práce novináře měla jasně dané mantinely, jak ostatně popisuje i  autor. 

Miloslav Lubas se úlohou médií v přelomovém okamžiku, Sametové revoluci, zabývá 

pouze  okrajově  a  lakonicky  poznamenává,  že  „o  úloze  médií  v  ní  by  mohl  být 

nekonečný příběh.“ (LUBAS, 2002, str. 65) 

V souvislosti  s  děním po  revoluci  zachycuje  několik  důležitých  rysů  vývoje 

médií. Popisuje třeba změnu témat. Například do redakce liberecké Mladé fronty DNES 

přijel vězeň s tím, že jeho spoluvězni žádají, aby noviny napsaly o jejich požadavcích. 

Autorovo alter  ego,  novinář  Míla,  také vyjíždí  za reportážemi do zahraničí:  mapuje 

třeba situaci gastarbeiterů v příhraničních oblastech Německa. 

Velkou změnu obsahu zpravodajství přinesl také nástup televize Nova. Její vstup 

na mediální trh byl podle Lubase tak zásadní, že celou jednu kapitolu uvozuje: „Roky 

1992 – 94 (Charakteristika doby: Doba, kdy mezi nás vstoupila televize Nova …). Nova 

přinesla  nebývalý  drajv  i  do  zpravodajství.  V době  před  Novou  v  něm byl  klid  a 

pohoda.“ (LUBAS, 2002, str. 94) V knize nacházíme také proměnu tematiky mediálních 

obsahů,  kterou  způsobila  Nova.  Popisuje  například,  jak  reportérka  Novy  musela  jít 

zpovídat ženu, která spálila v kotli svá novorozeňata. Televize Nova začala vysílat 4.2. 

1994 a  její  vstup na  rodící  se  trh  znamenal  malou revoluci.  Například v  rozporu  s 

tehdejšími normami přerušovala vysílání pořadů reklamou. RRTV raději změnila zákon, 

než aby Novu sankcionovala. Navíc Nova jen dva měsíce po svém nástupu měla vyšší 

sledovanost než všechny programy ČT dohromady. "Razantní nástup TV Nova překonal 

všechna očekávání mediálních odborníků a TV Nova získala dominantní postavení na 

českém televizním trhu.“ (Kolektiv, 2003, str. 290) 

 Lubas také píše o změnách postupů novinářské práce, které Nova přinesla. V 

tomto je Lubasův pohled odlišný: většinou si  autoři  všímají  proměny tematiky nebo 

zpracování mediálních obsahů vlivem nástupu Novy. V žádné z analyzovaných knih si 

ale  autoři  nevšímají  toho,  že  silná  komerční  televize  výrazně  proměnila  postupy 
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novinářské práce: „Kdyby se stejná tragédie stala v roce 2001, přetlačovaly by se na 

příkrém svahu u mostu nad řekou Kamenicí mezi záchranáři tři televizní štáby – ČT, 

Prima a Nova. Regionální reportéři Novy by ale stejně byli na místě první. Naučili se 

perfektně odposlouchávat hasičské,  lékařské i  policejní  vysílačky. Uplácet dispečery, 

operační důstojníky a další důležité lidi, …“ (LUBAS, 2002, str. 95)

Jako  další  proměnu  médií  v demokratických  poměrech  autor  popisuje  také 

bulvarizaci. Jednak ji v textu předznamenává nástup Novy, akcentuje ji pak stále silnější 

postavení deníku Blesk na trhu. Jeho působení je podle autora tak silné, že jeho popisem 

opět otevírá kapitolu: „Roky 1995 – 96 (Charakteristika doby: Tvrdá doba )V bulvárním 

Blesku vycházely na titulní straně články o masových vrazích, kteří ukládali kýty ze 

svých obětí  do  mrazáků ve  svých lednicích.  I  seriozní  Mladá  fronta  DNES na  své 

kriminálně zaměřené straně podrobně popisovala, jak šílený zemědělec pobil sekerou 

celou  svou  rodinu.“ (LUBAS,  2002,  str.  94) Blesk  vstoupil  na  český  (tehdy 

československý trh) v roce 1992. Šlo o první bulvární deník, který vycházel v barevném 

provedení. Jeho vydavatelé čerpali inspiraci u německého Bildu a rakouského Blicku. 

Blesk je od začátků vydáván pobočkou švýcarské společnosti Ringier (BENDA, 2007). 

V roce  1996,  tedy  roce,  který  popisuje  Lubas,  se  Blesk  sloučil  s deníkem Expres  a 

expandoval.  Průvodním  jevem  byly  „rozsáhlé  obsahové  a  grafické  změny,  jejichž 

uskutečnění bylo doprovázeno od 1. června propagační kampaní.“ (BENDA, 2007)   

V části popisu fungování médií v konkrétní době Lubas využívá faktů z vývoje 

českého  mediálního  systému  v uplynulých  dvou  desetiletích.  Jednak  u  Lubase 

nacházíme reálné okamžiky z vývoje médií, jde o nástup Novy a také posilování deníku 

Blesk, které jsme popsali výše. Lubas zachycuje změnu mediálních obsahů v souvislosti 

s těmito  okamžiky.  Jak  jsme  popsali  v teoretické  části,  mediální  trh  se  v Česku 

komercionalizoval hlouběji, než v jiných státech. Příčinou toho bylo rychlé ustavování 

reklamního trhu. Na rozdíl od zemí, kde vývoj médií probíhal kontinuálně bez zásahů 

totalitního režimu, proběhl nástup tržního prostředí a jeho konsolidace během necelých 

6  let,  kolem roku 1995 byl  proces  dovršen (ŠMÍD,  2005).  Média  se  tak  v českých 

podmínkách  silně  orientovala  na  počet  získaných  čtenářů  a  v souvislosti  s tím  své 

obsahy trivializovala. Typickými příklady těchto změn byly právě televize Nova a deník 

Blesk (v oblasti vysílacích médií sem můžeme zařadit také celoplošné rádiové stanice 

Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2). Ostatní média pak v zájmu udržení čtenářů musela své 

obsahy přizpůsobovat nejsilnějším hráčům na trhu. Právě na to Lubas poukazuje při 

popisu  médií  v demokratických  poměrech.  Snad  nejvýmluvnějším  důkazem  je  již 
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zmiňovaný citát: „Dobrá zpráva, žádná zpráva. … Koláče sledovanosti, poslechovosti a 

čtenosti  říkají  jasně:  „My  je  většinou  chceme.  Ty  hrozné  mrtvé  Honzíky,  dráždivé 

Bářiny robertky, ošklivě rozčtvrcené manželky, …“ (LUBAS, 2002, str. 7) 

V textu  nenacházíme  dostatek  odkazů  k tomu,  abychom  mohli  podobně 

rekonstruovat  role,  jaké  autor  připisuje  novinářům.  Nenacházíme  ani  konkrétní 

sebehodnocení novinářů, ani jejich hodnocení laiky. Nemáme tedy dostatek poznatků, 

abychom mohli přesněji definovat jejich roli a vztáhnout ji k provedeným výzkumům 

popsaným v teoretické části, kapitole Role novináře ve společnosti.

Pokud  tedy  shrneme  výše  řečené:  kniha  popisuje  vývoj  médií  a  proměny 

novinářské  práce  v  úseku  asi  20  let.  Hlavní  postavou  je  novinář  Míla  pracující  v 

liberecké regionální redakci, kdy jde patrně o autorovo alter ego. Jako jedno z hlavních 

témat textu můžeme vydělit principy novinářské práce a mediální logiky. K tomu se 

váže také podtéma příjemců mediálních sdělení. Autor se v textu zabývá i samotnými 

sděleními, kterým podle něj nemůžeme bezezbytku věřit. Reprezentují totiž jen určitý 

výsek reality. Autor detailněji popisuje vývoj demokratizovaných médií, kdy si všímá 

hlavně  nástupu  Novy  a  Blesku  a  bulvarizace  obsahů  (s  tím  je  spojená  také  jejich 

trivializace jako důsledek orientace vydavatelství na počet získaných příjemců). Nástup 

Novy  a  Blesku  podle  něj  přinesl  jednak  změnu  tematickou  a  také  změnu  postupů 

novinářské práce. Média Lubas popisuje jako velmi mocná: „Cítil jsem opojnou moc. 

Vědět, když druzí nevědí. Tápou v nejistotách. Svazuje je strach.“ (LUBAS, 2002, str. 

60) 
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1.2 Kritický popis médií

Kapitola věnovaná satiře a kapitola, která se věnuje dílům vyloženě kritickým, 

mají jeden styčný bod. Jak už jsme popsali v předchozí části: cílem satiry je demaskovat 

určité jevy a podrobit je kritice. Autor v tomto případě nekritizuje přímo, ale ponechává 

výklad zčásti na čtenáři a jeho znalostech kontextu. Naproti tomu kritické texty přímo – 

bez humorné nadsázky -poukazují na konkrétní jevy a zcela jasně vyslovují hodnotící 

stanovisko. Cíl těchto postupů výstavby děje je totožný: odhalit nepravosti a poukázat 

na ně. V některých textech směřuje způsob vyprávění až ke kriticko – moralistickému 

postoji.  Rozdílný  je  pouze  způsob,  jakým  toho  autor  dosáhne.  V satiře  nechává 

interpretaci zčásti na příjemci, v kritice vyslovuje hodnocení přímo a čtenáři ponechává 

menší prostor pro interpretaci. Hlavními kritickými žánry jsou recenze, kritika nebo esej 

(KARPATSKÝ  &  KUDĚLKA,  2008).  V našem  případě  je  ale  kritika  zpracovaná 

formou  novel.  Převládá  tedy  u  ní  více  umělecký  vkus  autora  než  čistě  analytické 

poznatky (jako je tomu například v případě recenze).

1.2.1 Tereza Brdečková – Slepé mapy

Autorka v knize Slepé mapy tematizuje účinky mediálních obsahů, konkrétně je 

popisuje jako původce zla. Hlavními nositeli děje jsou Viktor Herman, okrajově jeho 

rodina a  dvě milenky,  Sabina a  Ema.  Viktor  po  revoluci  začne  úspěšně  podnikat  v 

zařizování interiérů. S rodinou se přestěhují do nového rozlehlého domu. Jeho ideální 

život  ho  ale  po  čase  začíná  nudit  a  najde  si  milenku.  Paralelně  Brdečková  začíná 

rozvíjet také další dějovou linii Emy Jahnové, která pracuje jako učitelka v mateřské 

školce. Odsud odchází po incidentu, kdy na chvíli odvrátí pozornost od dětí a jeden z 

chlapců zabije druhého úderem trubkou do hlavy. Ema poté zakládá nadaci Stříbrná 

stopa  (v  době  vraždy  pozorovala  na  obloze  stříbrnou  stopu  tryskáče)  a  pátrá  po 

příčinách násilí ve společnosti. Je přesvědčená, že jeho nárůst způsobují média. Než se k 

tomuto pro nás klíčovému bodu vrátíme, zrekonstruujeme alespoň v náznaku celý děj. 

Plynutí  času  v knize  je  velmi  složitě  uspořádané.  Viktor  se  ocitá  v  časové 

smyčce,  kterou  autorka  objasní  až  později.  Ve  městě,  kde  bydlí  Viktor,  žije  paní 

Jahnová, která se stará o bosenského chlapce Nenada Džukiče. Jde o Emu Jahnovou, 

zakladatelku  Stříbrné  stopy.  Zde  se  obě  linie  protínají  jen  do  té  míry,  že  Viktor  je 

obviněn ze zneužití Nenada. Vinným uznán není, protože chlapci se vrací vzpomínky z 
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války, které projektuje do současnosti na osoby ze svého okolí. Viktor se následně po 

soudu rozvádí (i kvůli milence Sabině) a odchází do Prahy, kde se setkává s Emou ještě 

předtím, než si adoptovala Nenada. Autorka zde použila časovou smyčku. Děj vrcholí 

odjezdem  Emy  z Prahy,  kde  se  scházela  s Viktorem,  do  Francie.  Tady  si  adoptuje 

chlapce Nenada. 

Téma médií se jeví v úvodu knihy jako jedno z nedůležitějších – posléze se ale 

vytrácí. Ostatně i Ema svou nadaci, jejíž hlavní oblastí činnosti je shromažďovat důkazy 

o  přímém vlivu  médií  na  násilné  činy,  rozpouští.  Při  bližším  rozboru  jsme  došli  k 

závěru, že zobrazení trýznění v médiích je jen jedna z forem násilí, které se autorka 

věnuje.  Násilí  zobrazované  médii  zastupuje  Ema,  fyzické  násilí  v  reálném  světě 

symbolizuje bosenský chlapec Nenad a Viktor zastupuje psychické násilí.33 Pro bližší 

analýzu si vybereme postavy Emy a Viktora. Na povrchu textu se jasně můžeme setkat 

s tezí, že mediální obrazy násilí ho přímo vyvolávají u lidí. V hlubší rovině pak můžeme 

odhalit také vzájemné odcizování lidí kvůli přítomnosti médií. V postavě Emy autorka 

působení médií  eskaluje až do té míry,  že se  stírá rozdíl  mezi médii  prezentovanou 

realitou a skutečnými událostmi. 

Při zevrubné analýze textu vyvstává jako hlavní tematizace médií jejich přímý 

vliv na příjemce sdělení. Autorka je popisuje v první řadě jako spouštěče krutosti. „Ivan 

ležel na zádech. Netroufala si s ním pohnout a tak sundala tričko a přiložila ho k ráně … 

Pak ho odvezla sanitka a Ema čekala na policii. Ptala se Tomáše, proč to udělal. Řekl, 

že  neví,  chtěl  prý  jenom  slyšet  prasknout  lebku,  tak  jako  včera  v  televizi.“ 

(BRDEČKOVÁ, 2006, str. 14) Při dalším zkoumání policie zjistí, že chlapec chodil do 

videopůjčovny, kde si obstarával filmy a videohry. Doma si pak přesně evidoval, které 

viděl, kolik v nich zemřelo lidí a jakým způsobem. „Ema došla ke zvláštnímu závěru: v 

hlubokém míru jejího světa vyrazily obrazy hrůzy a násilí z lidské mysli, popraskaly 

chladem a nechaly se  pochytat.  Vtělily  se  do  Tomášových her  a  filmů.  Zatímco se 

všichni navzájem uklidňují, že všechny tyhle výrobky ventilují agresivitu a chrání nás 

před  zločinem,  je  to  právě  naopak:  obrazy  hrůzy  přestaly  násilí  bránit  a  začaly  ho 

podněcovat.“ (BRDEČKOVÁ,  2006,  str.  35-36) Ema  poté  začne  pátrat  po  dalších 

podobných událostech,  kdy se snaží  v  jednotlivých kriminálních případech nacházet 

jejich  přímý  předobraz  v  médiích.  „Podle  Eminy  teorie  měly  obrazy  schopnost 

33 K tomuto závěru jsme došli na základě několika okamžiků děje: donutí jít milenku na potrat, rozbije 
svůj rodinný život – manželka ho pak přímo obviňuje, že ho nikdy nezajímali jiní lidé a také je mu 
lhostejná jeho matka. Viktor je navíc postava charakterizovaná jako solitér, který prosazuje svoji 
jedinečnost.
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přeskakovat do skutečnosti. Ti, kdo vydělávali na obrazech násilí, tím byli vinni a ona 

chtěla dokázat, že je možné je odsoudit.“ (BRDEČKOVÁ, 2006, str. 84) Sama se pak 

stane  obětí  vlastní  práce,  když  nám vypravěčka  poodhaluje,  že  Ema  hledá  případy 

zvláště  brutální,  což  jí  přináší  uspokojení.  Dokonce  za  nimi  vyráží  i  za  hranice.  V 

jednom případě jede kvůli aféře s údajnými pedofily až do Francie, kde si pak osvojí 

chlapce Nenada. 

Zde můžeme odkázat k teoretické části, kde jsme popsali jednak různé možné 

účinky médií a také jejich vliv na děti předškolního věku. Autorka v textu jednak naráží 

na možný účinek katarze, který ale neguje. Brdečková vidí násilí zobrazené v médiích 

jako přímý stimul k jeho páchání. Vzhledem k tomu, že vraždy se dopustilo malé dítě v 

předškolním věku, můžeme uvažovat i o nápodobě shlédnutého násilí. Jde o chlapce ve 

věku, kdy se učí nápodobou – ostatně chlapec v textu říká, že chtěl slyšet prasknout 

lebku jako v televizi. Je také ale patrné, že chlapec násilné obsahy cíleně vyhledával.34 

Objevuje se tak zde otázka, jestli časté sledování násilí ho opravdu může vyvolat nebo 

jestli osobnostní předpoklady k násilnému chování nevedou člověka k jeho vyhledávání 

ve formě filmů nebo videoher. Na Tomášově chování se také můžeme všimnout určité 

desenzitivace,  citovému okorání.  Chlapec  svého činu  nelituje,  jen lakonicky popíše, 

proč se ho dopustil. Nakonec můžeme poukázat i na fakt, že videohry, kdy je jedinec 

přímým původcem násilí a je za něj odměňován, mohou být potenciálně nebezpečnější 

podobně  jako  zobrazení  násilí  jako  samoúčelného,  jeho  bagatelizace,  vytržení 

z kontextu nebo adorace. 

Při prvním kontaktu s textem se nám představuje poněkud zjednodušené vidění 

světa, kdy jeden podnět z médií vyvolá skoro totožnou reakci35. Kniha vyznívá značně v 

neprospěch médií a působí velmi moralistně. Při hlubší analýze textu nám posléze ale 

vyvstávají ještě další nuance, které rozhodně nevyznívají tak přímočaře a zjednodušeně: 

odcizování lidí působením médií a stírání rozdílů mezi médii prezentovanou realitou a 

skutečnými událostmi. Odcizování se v textu projevuje menším výskytem přímé osobní 

komunikace (vztah Viktor – Sabina) nebo její úplnou absencí (vztah Viktor – dcera).  

Odcizování lidí se představuje hlavně v postavě Viktora. Jak už jsme nastínili 

výše, v jeho figuře se manifestuje psychické trýznění, snad proto jsou v jeho případě 

účinky médií  mnohem sofistikovaněji  popsané.  Se  svou první  milenkou Sabinou se 

seznámil tak, že se na internetovém chatu vydával za svého syna. Po té začali společně 

34  Je ovšem otázka, jak si mohlo předškolní dítě půjčovat filmy a videohry a ještě si je evidovat.
35  Odkázat tady lze k prvním výzkumům vlivu médií, jak jsou popsány v teoretické části, konkrétně 

k představám o přímém, přesně definovatelném, předvídatelném a u každého stejném účinku médií. 
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komunikovat přes telefon a až po delší době se začali vídat. Po celou dobu vztah řídil 

Viktor, kdy si zásadně vymínil, že do telefonu bude mluvit jen on. V okamžiku, kdy se 

začali se Sabinou vídat, zase vznesl požadavek, že kontaktovat ji bude zásadně sám. 

Jeho milenka  ale  nakonec  vztah  obrátila  ve  svůj  prospěch,  když  se  mu delší  dobu 

neozvala  a  nakonec  si  zmíněné  výhody  komunikace  sama  přivlastnila.  Vztah  pak 

ukončila  tím,  že  si  zrušila  telefonní  číslo.  Zde  můžeme doložit  odcizení  způsobené 

komunikací přes média na celé jedné dějové linii. V textu pak nacházíme ještě jeden 

okamžik, který je spíš metaforický36, ale dobře dokumentuje odcizování: „Držela v ruce 

dobrodružnou  knihu,  kterou  četla  pořád  dokola  už  víc  než  rok  a  nikdy  neuměla 

vysvětlit, co se jí na ní tolik líbí … Lili od ní nezvedala hlavu a Viktor mohl jen hádat, 

jestli si čte anebo s ním jenom nechce mluvit, jestli se bojí nebo mu věří, a nevěděl, jak 

se na to všechno zeptat.“ (BRDEČKOVÁ, 2006, str. 104) Zde tedy vidíme, že pouhé 

čtení  knihy  vytvořilo  mezi  Viktorem a  jeho dcerou  Lili  bariéru mlčení,  kdy se Lili 

uzavírá do vlastního světa četby.

Pokud  bychom  pak  šli  do  dalších  rovin  textu,  našli  bychom  ještě  třetí  typ 

působení  médií  a  to  je  stírání  rozdílů  mezi  realitou  prezentovanou médii  a  realitou 

skutečně žitou. V rovině dějové to můžeme doložit na chování Emy, která fanaticky 

pátrá  po  kriminálních  případech,  které  podle  ní  beze  zbytku  odpovídají  svým 

předobrazům v médiích. Ema je i svým okolím upozorňována, že nelze vidět v každém 

trestném činu věrný obraz události, která se objevila v médiích. Pro Emu už se stírá 

rozdíl  mezi  skutečným a  mediovaným:  „Stíhat  dvacet  lidí  na  základě  nedoloženého 

obvinění  vzneseného dětmi,  poslat  celou  městskou honoraci  do  vazby a  pak  teprve 

pátrat, co se stalo - , nechápu … Za panikou stojí pouze neschopnost potlačit emoce a 

spoléhat na rozum. Radil bych vám, abyste sledovala tenhle případ až do konce, jedině 

tak přestanete sama vidět tajemné úkazy tam, kde nejsou.“ (BRDEČKOVÁ, 2006, str. 

108)

Pro  úplnost  je  důležité  zmínit,  že  v  textu  jsou  i  další  prostředky  výše 

zmiňovaného odcizování: například cestování. Média tak zdaleka nejsou jeho jedinou 

příčinou.  Co  se  týče  autorčina  obviňování  médií  z  jejich  negativního  působení  na 

společnost v ohledu přímého zapříčinění násilí, je důležité podotknout, že Brdečková 

sama  do  určité  míry  tento  předpoklad  neguje.  Konkrétně  toho  dosahuje  Eminým 

fanatickým hledáním mediálních předobrazů skutečných trestných činů. Emino okolí ji, 

36  Uznat ho můžeme pouze v případě, že kategorie médií budeme vnímat šířeji a přijmeme do ní i 
literaturu.

57



jak už jsme popsali výše, upozorňuje, že není možné takto přímo hledat důsledky vlivu 

médií.  Autorka tak připouští  sama meze jejich vlivu – nemůžeme v médiích hledat 

jediné spouštěče reálných událostí. Jedna akce nemůže vyvolat přesně stejnou reakci. 

Zveličené obviňování médií ze zapříčinění trestných činů se tak jeví pouze jako jeden z 

prostředků výstavby příběhu. Autorka sama ústy postav příběhu přiznává hyperbolizaci 

obviňování médií ze zapříčiňování trestných činů. 

Pokud  tedy  shrneme  výše  zmíněné  poznatky,  pak  docházíme  k závěru,  že 

autorka tematizuje v knize různé druhy násilí. To se objevuje v textu ve třech různých 

podobách: násilí fyzické, psychické a násilí virtuální - zprostředkované médii. Každý 

druh pak zosobňuje jedna postava. Pro nás je relevantní postava Emy Jahnové, která 

zosobňuje virtuální  násilí,  a  Viktora Hermana,  který představuje  trýznění  psychické. 

Ema Jahnová pátrá po účincích mediálních obsahů. Celé její snažení odstartuje událost, 

když během jejího dozoru ve školce zabije jeden chlapec jiného kvůli tomu, aby slyšel 

prasknout lebku tak jako v televizi. Autorka tady naráží na otázku škodlivost sledování 

násilí v médiích dětmi. Konkrétně se dotýká možných účinků stimulace, naučení násilí a 

neguje možnost katarze. Brdečková si navíc vybírá postavu dítěte předškolního věku, 

kde  je  možnost  naučení  násilnému  chování  ze  všech  věkových  kategorií 

nejpravděpodobnější, navíc jde patrně o dítě k násilí predisponované. Chlapec Tomáš si 

totiž  násilné  obsahy cíleně  vybírá.  Viktorova  postava  je  spojená  s médii  podobným 

způsobem.  Autorka  na  vedlejší  dějové  linii  demonstruje  odcizování  Viktora  od  lidí 

působením různých  komunikačních  prostředků.  Dokázat  to  můžeme na  románku  se 

Sabinou, kdy se na internetovém chatu vydává za svého syna a seznámí se s ní. Později 

si začnou telefonovat a pak se i setkávat. Jejich schůzky Viktor řídí telefonicky s tím, že 

Sabina mu nikdy nesmí volat. Nakonec dívka otočí vztah, kdy se ona stane dominantní. 

Také komunikace po telefonu se odehrává v její režii. Posléze si číslo zruší a Viktora tak 

„odstřihne“ od své osoby. Metaforicky můžeme odcizování sledovat i na vztahu Viktora 

a jeho dcery Lili, která dokola rok čte stejnou knihu. S otcem v podstatě nekomunikuje, 

ani on neví, jak s ní začít mluvit. Třetím pohledem na média je stírání mezi realitou jimi 

zprostředkovanou a skutečnými událostmi. Autorka to zobrazuje v chování Emy, které 

až  hyperbolizuje.  Ema  totiž  vidí  v řadě  mediovaných  případů  přesné  předobrazy 

trestných činů. Pro Emu mizí rozdíl mezi mediovaným a skutečným, na což je okolím 

upozorněna.  Autorka  tak  sama  klade  meze  jedné  z hlavních  myšlenek  v textu 

popsaných:  násilí  zobrazené  v médiích  spouští  násilí  v reálném  životě.  Jakoby 
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Brdečková nadsazeným chováním Emy dodala: není ale možné hledat v mediovaných 

událostech přesné předobrazy vyvolané činnosti. 

1.2.2 Martin Nezval – Premiér a jeho parta

Zatímco v textu Slepé mapy Terezy Brdečkové převládala kritika, v Premiérovi a 

jeho partě se k ní přidávají ještě prvky akčnosti. Nezval využívá takových motivů jako 

rvačky, přestřelky a také do textu zařazuje erotické pasáže. Zatímco ve Slepých mapách 

zcela chyběl popis novinářské profese, právě v Premiérovi a jeho partě naopak převládá 

nad popisem médií. Objevuje se tady i hodnocení novinářské profese. Hlavní hrdina 

sám svoje povolání hodnotí  nejen v interakci  s dalšími postavami,  ale i  ve vnitřních 

monolozích. Martin Nezval pak nabízí také praktický pohled na novináře pohybujícího 

se  v  mašinerii  jednak  nejprodávanějších  novin  a  také  v  zákulisí  politické  scény. 

Sledujeme  tedy  novináře  přímo  při  výkonu  své  práce.  Autorem knihy  je,  jak  bylo 

řečeno, Martin Nezval – sám novinář, který působil v řadě redakcí (Mladá fronta DNES, 

Reflex,  Blesk),  od  roku  1996  je  poradcem  ve  věcech  mediálních (MACHALA & 

KOŠNAROVÁ, 2009)37. 

Hlavním hrdinou knihy je novinář Robert Musil, který píše pro nejčtenější deník 

v republice, Čas. Děj se odehrává v blíže nespecifikované době několik let po Sametové 

revoluci. Robert se nechtěně zaplétá do složité sítě kontaktů s politiky a podnikateli. 

Píše  článek  o  manželech  Šecových,  kteří  v  restituci  získali  majetek.  Vydírá  je  ale 

ruskojazyčná mafie. Po tom, co manželům podpálí někdo auto, prosí ho Ivana Šecová, 

aby článek nevydával.  Robertovi zároveň začnou chodit  anonymní výhružky. Z nich 

podezírá vydíraného manžela. Během psaní článku se totiž sblíží s jeho ženou Ivanou. 

Při hádce a následné rvačce muže zastřelí. S Ivanou se pak snaží vraždu zamaskovat. 

Nakonec ho začne vyšetřovat policie, podezření se ale nepotvrdí.  Paralelně se začne 

ještě rozvíjet příběh s premiérem Valachem, který několikrát Roberta kontaktuje. Pozve 

ho i k sobě do kanceláře, kde Robertovi jeho asistent předá materiály na jednoho z členů 

partaje.  Strana  se  ho  potřebuje  zbavit.  To  se  jí  ale  nepovede  a  tak  sežene  další 

kompromitující  materiály,  které  chce  opět  po  Robertovi  sepsat  do  článku  a  vydat. 

Robert odmítne,  ale Valach ho vydírá.  Má totiž natočenou vraždu podnikatele Šece. 

Robertovi nabízí i místo šéfredaktora Času. Robert ale odmítá a nakonec jsou i s Ivanou, 

která stála celou dobu na straně Valacha, zastřeleni. 

37  http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=469
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Média  se  při  prvním čtení  dělí  v  textu  o  hlavní  roli  s  politikou.  Ovšem při 

pozornějším čtení zjistíme, že média jsou ve světě, jak ho konstruuje Martin Nezval, 

důležitější, novináři mají v návaznosti na to značnou moc. Nezval na mnoha místech 

zdůrazňuje,  jak se  situace oproti  době totalitní  vlády, kdy novináři  byli  přisluhovači 

politiků, změnila. „Novináři s úžasem zjistili, že nejsou kašpárci, kteří mají povinnost 

žasnout při sebestupidnějších výrocích politiků, ale že jsou to naopak oni – novináři – 

kdo rozhodují, jak se svět bude dívat na politiky.“ (NEZVAL, 1994, str. 45) Žurnalisté 

jsou v textu popsaní jako prospěchářští a cyničtí lidé. V knize můžeme vydělit pro nás 

zajímavé dvě tematické linie: fungování médií  v demokratizované společnosti,  popis 

novinářské profese. 

Jak už bylo výše řečeno, autor popisuje média v knize jako velmi mocná a to ve 

smyslu, který jsme popsali už u Libuše Burger.38 Hned v úvodu knihy, kdy novináře 

Roberta  žádá  vydíraný pár  o  pomoc,  autor  píše,  že  například  podnikatelé  nemají  v 

podstatě žádnou moc – získat ji mohou jen přes veřejné mínění: „Já měl jen možnost 

ovlivňovat názory lidí v nejčtenějších novinách. Jenže právě to je něco, kam už tihle 

nemohou.  Mají  peníze  ale  nic  více.  … Potřebovala  mě.  Věřila,  že  ji  mohu  přivést 

alespoň na hranice společnosti těch, kteří ovlivňují veřejné mínění, a tím nepřímo chod 

téhle země.“ (NEZVAL, 1994, str. 30)

Nezval v textu popisuje fungování médií v demokratizované společnosti. Všímá 

si ve fungování médií nově se rozvíjejících jevů – týkají se hlavně obsahu. Můžeme tak 

pozorovat například nástup skryté reklamy: „A jelikož dělám v reklamní agentuře, můžu 

Ti  říct  jedno.  Víš,  kolik  novinářů,  a  váženejch  novinářů,  je  na  naší  černý  výplatní 

listině? … Pamatuj si, skrytá reklama nese v určitým smyslu víc než přímá!“ (NEZVAL, 

1994, str. 36) S tématem reklamy souvisí také otázka inzerce a ekonomického fungování 

médií.  Autor  poměrně  přesně  vystihuje  problém,  na  který  naráží  i  Miroslav  Lubas: 

novinářská nezávislost je zdánlivá, novináři většinou podporují stávající zřízení – status 

quo.  Také  Martin  Nezval  zmiňuje  fakt,  že  novinářská  profese  je  v  demokratických 

poměrech  omezená.  Mantinely,  které  v době  totality  nastavoval  establishment,  nově 

nastavuje trh. „Vypadl nám materiál, kterej odhaloval, jaký sviňárny dělají oxfordský 

fondy. … Dali si k nám inzerci za tři miliony. A prej ji vezmou zpět, jestli  do nich 

budeme dál kopat.“ (NEZVAL, 1994, str. 38) Na daném příkladě můžeme demonstrovat 

38  Viz. strana 49. Burger akcentuje hlavně potenciál médií působit na příjemce. Nezval pak v textu 
naráží i na další možnost působení moci médií a to jako důležitého subjektu navázaného na politické a 
ekonomické zájmy.
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možnost vzniku nátlaků ze strany vlivových či zájmových skupin, jak jsme ji popsali 

v teoretické části věnované popisu novinářského povolání. 

V oblasti  obsahu je  pak ještě  další  jev,  který autor  zachycuje (podobně jako 

Lubas)  -  je  to  zaměření  novin  na  negativní  zprávy.  Jednak  popisuje,  kterak  jsou 

komentátoři  k  politikům vyhroceně  kritičtí,  dokonce  poznamenává,  že  z  komentářů 

šéfredaktora jde až zloba. Negativismus pak sledujeme i ve výběru témat. „Kdysi mi 

vysvětloval, že noviny jsou ryze negativní záležitost. Lidé nechtějí číst, jak někde něco 

funguje; štěstí je nudné a banální, proto tak rádi čtou o neštěstí. … Tohle poznání nás 

prý živí.“ (NEZVAL, 1994,  str.  39) Orientace  na negativní  zprávy pak hraničí  až  s 

hyenismem: „Jestli ty diskotékaře odkrouhnou, budeme aspoň první, kdo to bude mít, 

že,  cha,  cha.  Už  jim můžeš  psát  nekrolog.  Zvýší  to  náklad  a  porostou  dividendy.“ 

(NEZVAL, 1994, str. 40) 

Velkou  změnou,  kterou  Nezval  v souvislosti  s médii  v demokratizované 

společnosti  zmiňuje,  je  propojení  public  relations  soukromých  subjektů  (firem  a 

politických stran) s médii.  Několikrát popisuje ranní porady, kdy jsou krátce odbyta 

vlastní témata novinářů, dále se noviny sestavují z článků ČTK a hodně také tiskových 

konferencí. Jednak tedy rozvoj PR můžeme zaznamenat právě v podobě organizování 

tiskových  konferencí  soukromými  subjekty,  na  které  novináři  pravidelně  dochází. 

Mnohem závažněji ho můžeme pozorovat v podobě pěstování klientelismu. Soukromé 

subjekty se snaží udržovat s novináři přátelské vztahy. Rozvoj PR je tady ale zachycen 

ještě v zárodku, dal by se popsat příslovím: „já na bráchu, brácha na mě“. Například 

Robert  má napsat  pochvalnou recenzi  na desku skupiny,  kterou potřebuje vydavatel 

zviditelnit. Za to má od vydavatele slíbenou pomoc, v případě potřeby. Nezval se pak 

věnuje  ještě  horší  formě  PR  –  Konzervativní  strana,  kterou  vede  premiér  Valach, 

podplácí vedení v novinách Čas. „Uvědomoval jsem si, že až ztratím postavení libera v 

nejvlivnějších novinách v zemi, ztratím zároveň cenu pro všechny politiky a podnikatele 

kolem. Ale teď mě ještě potřebují. Tak ať mi za to zaplatí.“ (NEZVAL, 1994, str. 45) 

Robertovi  pak nabízí  dokonce šéfredaktorské místo,  pokud bude zveřejňovat  články 

podle instrukcí vedení. Robert to odmítne a je následně zastřelen. 

Podobně jako Lubas také Nezval vidí mediální obsahy jako zkreslené. Zatímco 

Lubas to přičítá na vrub drobným lidským nešvarům, jako lenosti nebo nedůslednosti, 

Nezval  příčiny  shledává  v  prospěchářství.  Články  podle  něj  představují  jen  určitou 

výseč reality kvůli záměrnému zkreslení. Například Robert Musil má zveřejnit největší 

politickou aféru za 50 let, ke které dostal podklad přímo od Konzervativní strany. Partaj 
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mu podklady o nekorektních obchodech svého člena dala nikoli kvůli vlastní očistě, ale 

vnitrostranickému boji. Čtenář se ale o pravých důvodech nedozví, stejně jako o tom, že 

do nekalých obchodů je v tu dobu zapleten skoro každý politik. „Od deseti let jsem 

toužil dělat novináře, abych razil cestu pravdě. Co na tom, že nesdělím celou pravdu? 

Ona  i  ta  malá  částečka  bude  dostatečně  šokující.  Stanu  se  odhalitelem  největšího 

politického skandálu za posledních padesát let.“ (NEZVAL, 1994, str. 104) „Dnes stačí, 

aby  se  pár  novinářů  domluvilo,  a  politik  jde  ke  dnu,  to  bez  ohledu  na  objektivní 

skutečnost. Žijeme v době second-handu informací – dávno není podstatné, jak se věci 

staly, ale to, jak se o nich píše.“ (NEZVAL, 1994, str. 58)

Popis fungování médií v textu koresponduje i s reálným vývojem. Kniha byla 

totiž vydána v roce 1994. Je to doba, kdy vrcholila kuponová privatizace, a fungování 

české ekonomiky se ustálilo na tržním základě. Spolu s tím začaly také růst investice do 

reklamy a začal se ustavovat reklamní trh (ŠMÍD, 2005). Zaklínadlem doby se tak stala 

atraktivita  obsahu  a  počet  příjemců,  které  dokázalo  dané  médium získat.  Jak  jsme 

popsali v teoretické části, se snahou získat maximum příjemců souvisí zjednodušování 

obsahů médií a jeho bulvarizace. Nezval nepopisuje tyto jevy přímo, ale třeba právě 

zaměření  na  negativní  zprávy  je  jedním z příznaků  tohoto  směřování.  Bohužel  rok, 

kterého se děj přímo dotýká, Nezval nezmiňuje, podobně jako konkrétní událost, podle 

které bychom mohli text lépe časově ukotvit.

„Noviny  nejsou  jenom  obrazem  světa.  Noviny  jsou  také  obrazem  nálady 

novinářů.“ (NEZVAL, 1994, str. 139) Jací tedy jsou podle Nezvala novináři a také jejich 

nálady, které mají tak velkou moc? Hlavním osobnostním rysem novinářů v textu je 

cynismus. Jednak ho můžeme vyčíst takzvaně mezi řádky, autor ho také ale připisuje 

novinářům  zcela  zjevně.  „  …  nicméně  jsem  počal  utápět  své  svědomí  v  teritoriu 

cynismu. Jako novinář jsem o tom mnohé věděl. Například to, že zpráva je pro veřejnost 

zajímavá  až  od  určitého  počtu  mrtvol;  popřípadě  od  určitého  způsobu  vraždy.“ 

(NEZVAL, 1994, str. 56) 

Novináři  jsou podle Nezvala navíc také prospěcháři.  Částečně to vyplývá i  z 

moci,  kterou  média  ve  světě  konstruovaném  Nezvalem mají.  Už  výše  jsme  uvedli 

skrytou  reklamu,  za  kterou  si  nechávají  platit.  Dalším  projevem  prospěchářství  je 

Robertovo vědomí moci, kterou disponuje nad Ivanou (manželka vydíraného muže). Pár 

nejprve chtěl svůj příběh zveřejnit, pak ale změnil názor ze strachu o život a Ivana jela 

žádat Roberta osobně, aby nic nezveřejňoval. Novinář chtěl její postavení zneužít ve 

svůj prospěch a svést ji. „Nikdy jsem svého postavení takhle nezneužíval. Konstatoval 
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jsem, že jsem pěkná svině, ale bavilo mě to.“ (NEZVAL, 1994, str. 27) Kromě toho 

zneužívá Robert své moci vyplývající z jeho povolání při výslechu na policii. Svědkyně 

ho  totiž  za  podnikatelova  vraha  neoznačí.  Robert  následně  začne  vyšetřovateli 

vyhrožovat, že celý výslech popíše ve své reportáži.39

Novinář je v textu celkově zpodobněn velmi negativně. Povahu žurnalistů autor 

ještě  explicitně  popisuje  v  pasážích,  které  jsou  velmi dehonestující.  „  … novinář  v 

nejadaptabilnější zemi uprostřed Evropy byl vždycky považován za něco srovnatelného 

s  děvkou.“ (NEZVAL, 1994,  str.  145) Dokonce také tvrdí,  že  není  důvod si  tohoto 

povolání vážit: „ … a rozhodně si zmíněného řemesla příliš neváží (není ani důvod).“ 

(NEZVAL,  1994,  str.  144) Nabízí  se  tady  potom  otázka,  zda  novinářské  povolání 

přitahuje určité typy charakterů, nebo se lidé mění výkonem novinářského povolání. 

Odpověď sice v textu nenajdeme úplně na povrchové rovině, můžeme ji ale dovodit. 

Východiskem naší  úvahy je,  že média dávají  novinářům obrovskou moc, ostatně na 

několika místech to Nezval píše: „Novinář určuje, kdo bude mít moc a kdo ne. Novinář 

rozhoduje, která politikova myšlenka se podtrhne a která potlačí.“ (NEZVAL, 1994, str. 

153) Druhým  východiskem  je,  že  v  textu  najdeme  několikrát  vyřčeno,  že  hlavní 

postava, Robert, chtěl být od dětství novinářem. „Již od mládí jsem chtěl být novinářem. 

Věřil jsem, že je to náročná a odpovědná profese.“ (NEZVAL, 1994, str. 24) Z tohoto 

konstatování přímo čiší deziluze. Zdá se tedy, že podle Nezvala spíš média nebo moc 

jimi svěřená novinářům kazí charaktery lidí,  než že by povolání novináře pokřivené 

charaktery přitahovalo. Tuto tezi dokládá také stať Davida Macháčka ve sborníku Média 

Dnes: „V každoročních průzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění, které zjišťují 

novinářskou prestiž povolání, se novináři umisťují v horní polovině žebříčku. Novinář 

je spíše pozitivní vzor. … Lze tedy předpokládat, že studenti žurnalistiky si svůj obor 

vybrali  na  základě  pozitivní  motivace.“  (MACHÁČEK,  2008,  str.  341)  Co  se  týče 

sebereflexe povolání, pak ho novináři vnímají jako zdroj příjmů a také ne zcela etických 

výhod (výnosy ze skryté reklamy, možnost protekce). Kromě toho hlavní postava má 

velké  kariérní  ambice.  Robert  Musil  vnímá  žurnalistiku  jako  prostředek  kariérního 

růstu. Kromě toho také autor na několika místech popisuje roli novináře jako tvůrce 

veřejného mínění.

Martin  Nezval  tedy  popisuje  v  textu  jednak  média  proměňující  se  v 

demokratizované společnosti.  Upozorňuje na  nové jevy jako rozvoj  reklamního trhu 

nebo PR, skryté reklamy. Tato témata vztahuje k novinářské práci. Charakter žurnalistů 

39   Robert je vraždou vinný, snaží se ale svým osobním postojem zakrýt svůj čin.
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je podle něj pokřivený, často jde o prospěcháře, cyniky a egoisty, kteří si svoji moc 

dobře  uvědomují  a  zneužívají  ji.  Na druhou stranu podle některých indicií  můžeme 

soudit,  že novináři  primárně nejsou lidé se špatným charakterem, ale kazí je média. 

Nezval popisuje povolání novináře jako ne příliš prestižní a to i přesto, že řada vlivných 

lidí novináře potřebuje. Novinář vnímá v textu svoje povolání pragmaticky, pro hlavní 

postavu je to individuální prostředek kariérního růstu. Novináři mají v textu také roli 

tvůrců veřejného mínění. Proto se je snaží ovlivňovat zájmové skupiny.

1.2.3 Pavel Frýbort – Reportér 

Kniha Premiér a jeho parta má v našem korpusu textů ještě svoje dvojče. Titul 

Pavla Frýborta, Reportér  (FRÝBORT, 2001), je totiž předchozí knize podobný v řadě 

bodů výstavby textu. Děj knihy se odehrává v redakci, hlavní postavou je reportér a 

v obou případech se dostává k velmi atraktivnímu tématu. Oba v závěru končí špatně 

kvůli zákulisním politickým a ekonomický zájmům. Frýbort blíže nespecifikuje dobu 

nebo rok, ke které se text obrací. Pavel Frýbort také patří do řady spisovatelů, kteří mají 

sami novinářskou zkušenost (Spisovatelé, 2007)40. 

Hlavní postavou knihy Reportér je Petr Rybář, kterého kontaktuje tajemný zdroj 

(Rybář si zjistí, že jde o majitele informační agentury) a nabízí mu vysoce atraktivní 

materiál.  Rybář  po  poradě  s vedením týdeníku  Kurýr,  kde  pracuje,  materiál  přijme. 

Zjistí, že jde o tunelování investičního fondu s vazbami na stávající vládu. Informace si 

ověřuje u Jany Rackové, asistentky investičního makléře, přes kterého vytunelování a 

„vyprání“  peněz  proběhlo.  Racková  mu  pomůže  dostat  se  do  počítače  svého 

nadřízeného. Rybářovi i vedení je jasné, že někdo chce informace zveřejnit se záměrem 

zlikvidovat současnou vládu. Přesto se rozhodnou článek vydat. Mezi tím se Rybáře 

snaží získat jako šéfredaktora konkurenční týdenník. Reportér ale zjistí, že ho kupuje 

firma napojená na aféru s tunelováním. Následně je povýšen na šéfredaktora Kurýra. 

V tu chvíli se spouští kolotoč záhadných událostí, které vrcholí nabídkou úplatku, když 

článek  nevyjde.  Rybář  ale  150  tisíc  odmítne.  Krátce  na  to  ho  zatýká  policie  pro 

podezření  z krádeže.  Žena,  která  mu  nabízela  úplatek,  se  na  policii  vydávala  za 

pracovnici humanitární organizace s tím, že peníze si v jeho kanceláři zapomněla, ale 

Rybář  jí  je  nevrátil.  Druhý  den  článek  vyjde.  Z politické  scény  přichází  výhružky 

žalobou. Pak se ukáže, že materiál byl podvrh. Všichni od investičního makléře, přes 

jeho  asistentku  po  právníka  jsou  totiž  ve  skutečnosti  členy  tajné  informační  služby. 

40  http://www.spisovatele.cz/pavel-frybort
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Rybář se stává obětí zákulisního souboje dvou odnoží tajných služeb, které válčí o moc. 

Děj  vrcholí  propuštěním  Petra  Rybáře  z pozice  šéfredaktora.  Pokud  fabuli  textu 

zjednodušíme do nejhrubších obrysů: média v textu se stala prostředkem boje tajných 

služeb.41

Předchozí titul Premiér a jeho parta byl unikátní v reflexi novinářského povolání, 

obsahoval řadu hodnotících stanovisek. Najdeme je také v Reportérovi s tím rozdílem, 

že jich je podstatně méně a jejich kritičnost není tak příkrá. Frýbort v knize Reportér 

také popisuje zásady a principy novinářské práce. Výkonu novinářského povolání od 

vymýšlení titulků až po sbírání materiálu je věnována řada pasáží. Laik si na základě 

přečtení  textu  může  udělat  o  práci  žurnalisty  velmi  přesnou  představu.  Novinářské 

povolání má v knize v rovině konkrétních vyjádření méně negativní konotace než u 

předchozí knihy Premiér a jeho parta. Text se dá rozdělit na dvě části: konkrétní popis 

novinářské profese a hodnotící komentáře k jejímu výkonu. 

Autor povolání žurnalisty popisuje podobně jako v řadě předchozích případů s 

lehkou ironií a cynismem. „Vy jste taky novinář? Otázka musela padnout, když už jsem 

ji pozval do žurnalistického doupěte. … „Taky, ale nic si z toho nedělejte. V životě se 

stávají horší věci.“ (FRÝBORT, 2001, str. 55) Cynismus a prospěchářství jsou jediné 

společné rysy, které novináře popsané v textu spojují. Najdeme v něm totiž řadu typů od 

pečlivého začínajícího žurnalisty přivydělávajícího si ke studiu, přes tupého vedoucího 

kulturní  rubriky,  až  po  skupinu  žen  reportérek,  které  volný  čas  v  práci  vyplňují 

tlacháním. Je mezi nimi navíc i několik kladných postav novinářů. 

Cynismus se zobrazuje například na poradách, kde jsou zlehka debatována často 

morbidní  témata.  Prospěchářství  je  pak  nejlépe  popsáno  ve  skryté  reklamě,  kdy  se 

dozvíme, že z článku otištěného pro konkrétní firmu profitoval někdy snad každý člen 

redakce: „Většina mých drinků v domácím baru pocházela z darů či pozorností, jak se 

tomu  eufemisticky  říká.  Každý  bere  pozornosti.“ (FRÝBORT,  2001,  str.  62) Ve 

prospěch novinářů ale mluví fakt, že podle vypravěče mají i přes sklon k prospěchářství 

své hranice: „I prodejný novinář má svoji profesionální čest. Může prodávat své pero, 

své názory – pokud prodejný pisálek nějaké názory má - ,  ale nebude prodávat své 

zdroje informací ...“ (FRÝBORT, 2001, str. 192)

Co se týče hodnocení novinářského povolání, tak si autor na řadě míst značně 

protiřečí: na jednu stranu ho označuje jako atraktivní profesi, ale odbornou způsobilost 

41   V textu ale pojem tajné služby má trochu jiný význam – nemyslí se tím jen služby státu, ale také 
služby soukromých subjektů. Například když chce firma zjistit podrobnosti o konkurenci. 
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novinářů  zpochybňuje:  „Když se  naučíš  pár  základních  frází,  můžeš  jít  k  novinám. 

Gramatické chyby ti dneska opravuje počítač automaticky a stylistika … to je pojem, 

který většina autorů ani nezná.“ (FRÝBORT, 2001, str.  66) Na první pohled je tedy 

hodnocení rozporuplné. Ve prospěch žurnalistů ale mluví postoj hlavní postavy Petra 

Rybáře,  který má evidentně svoji  práci rád a  i  po postupu na pozici  šéfredaktora si 

vymiňuje  dál  psát  články.  Dokonce  v některých  chvílích  projevuje  i  velkou  dávku 

nadšení: „Tohle bylo něco, co mě může udělat tak slavným, že se o tom ani neodvážím 

snít, ale taky mi to může zlomit vaz. Rozumný člověk by vážil obě alternativy, jenže 

novinář,  který ucítí  senzaci,  je jako ohař vyrážející  po stopě s pachem štvané zvěře 

v nozdrách.“ (FRÝBORT, 2001, str. 30) Novináři jsou tak sice popsaní jako lidé cyničtí, 

prospěchářští,  ale  práci  oddaní.  I  když  je  jejich  hodnocení  rozporuplné,  můžeme se 

přiklonit  spíš  ke  kladnému popisu.  V jedné  pasáži  pak  nacházíme  přímo  obhajobu 

novinářského povolání. „Usoudil jsem, že žurnalisty dvakrát v lásce nemá. Takových 

lidí je víc. Domnívají se, že by svět byl krásnější, kdybychom psali jen o pozitivních 

věcech.  Zřejmě věří,  že ty negativní by přestaly existovat.  Někteří  dokonce věří,  že 

novináři mohou za všechno zlo.“ (FRÝBORT, 2001, str. 167) Navíc žurnalistika, i když 

ji podle výše uvedeného citátu může na první pohled vykonávat každý, je přesto podle 

hodnocení hlavní postavy povolání výběrové – je k němu potřeba podle hlavní postavy 

nadání:  „Dřív jsem byl  naivní a pokoušel  se zaučovat  redakční elévy … Brzy jsem 

zjistil,  že  je  to  marná  práce,  protože  k  tomuhle  řemeslu  potřebuješ  talent.  Ten  se 

naštudovat  nedá.“ (FRÝBORT, 2001, str.  66) Jak dále trefně poznamenává:  novináři 

jsou ve všem laiky, proto mohou psát o všem a snad i proto je víc než škola důležitý 

podle Rybáře talent.

Hodnocení  novinářské  profese  v textu  potvrzuje  řadu  poznatků  vyřčených 

v teoretické  části.  Frýbort  jednak  okrajově  tematizuje  profesionalizaci  novinářského 

povolání.  Potvrzuje  se  tady,  že  vysokoškolské  nebo  odborné  žurnalistické  vzdělání 

nejsou pro výkon povolání bezpodmínečně nutné. Hlavní postava i v pozici šéfredaktora 

preferuje  u  podřízených  osobnostní  rysy  a  vyslovuje  i  myšlenku,  že  pro  výkon 

novinářského  povolání  je  potřeba  talent.  Tyto  poznatky  rezonují  s výzkumem 

provedeným  na  Univerzitě  Palackého  v Olomouci,  jak  jsme  ho  popsali  výše 

(SEDLÁKOVÁ, 2008). Co se týče pojetí novinářské role, pak můžeme říct, že hlavní 

postava  zastává  postoj  k práci  jako  prostředku individuální  kariéry,  zesílený  je  u  ní 

aspekt kariérní (práci vnímá jako zdroj financí a také mnohých výhod od dárků až po 

protekci a získání vazeb na vlivné osoby). Toto pojetí novinářské role je v textu spjato 
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s negativními jevy jako existence skryté reklamy, lhaní, překrucování faktů a narušování 

soukromí zdrojů. Jak už jsme řekli výše, v mnoha pasážích ale Rybář projevuje i velmi 

kladný přístup k práci a je velmi aktivním novinářem. Sám hledá nová zajímavá témata, 

kdy vyhledává řadu zdrojů informací. V jednom z citátů je i popsáno, jak horlivě jde za 

zpracováním atraktivního  tématu.  U  Rybáře  tak  můžeme  definovat  ještě  pátračsko-

advokátní  funkci,  jak  jsme  popsali  v teoretické  části.  Kromě  toho  můžeme  v textu 

z náznaků  vysledovat  i  další  funkci  novináře  a  to  tvůrce  veřejného  mínění.  Toto 

hodnocení není explicitní, ale je spíš zakódováno ve fabuli. Jak už jsme popsali výše: 

média  jsou  v textu  prostředkem boje  tajných služeb.  Položme si  otázku,  proč  autor 

vybral zrovna média. Zrovna tak si mohli tajné služby vyřizovat účty formou přímých 

konfliktů, formou korupčního jednání, formou různých sabotáží. Autor ale přesto zvolil 

jako prostředek boje média a konkrétně si  vybral  investigativního reportéra jednoho 

z nejčtenějších plátků. Patrně tedy přisuzuje reportérské práci v týdeníku takovou váhu, 

že ovlivní veřejné mínění natolik, že může vážně poškodit určitou zájmovou skupinu.

Jak už jsme předeslali, text podrobně zachycuje práci novináře. S plynutím děje 

nás  autor  seznamuje  s povoláním  stále  podrobněji.  Jako  začáteční  scénu  uvádějící 

čtenáře  do  dění  v redakci  popisuje  autor  poradu.  Jednak  se  debatují  zpracovávaná 

témata,  ale  také  celková  vizuální  podoba  týdeníku  –  laik  se  tak  může  seznámit 

s fungováním tisku doslova od píky. „Obálka je vizitka časopisu. Obálka ho prodává, 

stejně jako deník prodává horní polovina první stránky. Kvůli obálce je na každé poradě 

řev.“ (FRÝBORT,  2001,  str.  15) Poněkud  ironicky  je  popsané  vybírání  témat  pro 

týdenník Kurýr. Do souvislosti to můžeme dát s ekonomickými zájmy – atraktivností 

témat a tím pádem zvyšováním prodeje.  Na poradě,  která celý text otevírá,  je řešen 

právě výběr témat a také jejich zpracování. Hlavní postava Petr Rybář se ohrazuje proti 

kritice šéfredaktora, že jejich témata nejsou čtivá a poukazuje na to, že udělal rozhovor 

s pedofilním deviantem. Šéfredaktor mu ale  vytkne,  že  materiál  byl zpracován málo 

skandálně. Ostatně ironicky až jízlivě popisuje Frýbort výběr témat i na dalších místech: 

„Pokud se někde nějaký spisovatýlek nebo veršotepec ožere, vymlátí hospodu, znásilní 

chlapečka nebo si pustí plyn, dostane se na stránky našeho listu také. Knížky nás budou 

zajímat jedině v případě, že je napíše lesbička nebo buzerant.“ (FRÝBORT, 2001, str. 

85) V daném citátu se mimochodem jedná o kritéria výběru témat pro kulturní rubriku.

S výběrem  témat  se  pojí  i  otázka  čtenářstva.  Podobně  jako  v předchozích 

knihách i tady se hlavní postava dovolává toho, že plytká témata vybírá kvůli čtenáři. 

Frýbort  polemizuje,  zda  novináři  nemají  zkreslenou  představu  o  podobě  čtenářsky 
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atraktivních témat: „Jenže takzvaný nosný materiál v čísle je to, co si přeje čtenář. Já se 

domnívám, že se už léta pokoušíme vychovávat čtenáře k obrazu svému a cpeme mu 

krev a drby tak masivně, že si na podobná zvěrstva zvykl jako na drogu a vyžaduje ji.“ 

(FRÝBORT, 2001, str. 33) Frýbort nahlíží tuto část novinářské práce naprosto odlišně 

než ostatní  autoři.  Ptá se:  Jsou témata,  která  lidem předkládáme,  opravdu čtenářsky 

atraktivní? Zajímala je někdy? Nevychovali jsme si čtenáře, kteří vyžadují bulvárnost 

sami?  Jeho  představa  recepce  textu  připomíná  teorii  magické  střely,  kdy  mediální 

obsahy mají přímý a přesně definovatelný vliv na příjemce. Tuto naši tezi dokládá ještě 

další  úryvek,  kdy  hlavní  postava  Petr  Rybář  popisuje  podobu  konkurenčního  listu: 

„Jenže  oni  tisknou jen  to,  co  odpovídá  názorům a  vkusu  jejich  čtenářstva.  Není  to 

cenzura, je to jenom vymývání mozků.“ (FRÝBORT, 2001, str. 79)

 V průběhu děje můžeme novináře sledovat snad ve všech fázích jeho práce. Po 

výběru témat tak logicky přichází práce se zdroji a také samotné zpracování materiálu. 

Co se týče zdrojů, předkládá Frýbort takové zásady novinářské práce jako ověřování 

informací,  nebo  možnost  zatajení  totožnosti  zdroje,  pokud  by  se  mohl  ocitnout 

v nebezpečí.  Ostatně kontakty jsou pro novináře životně důležité:  „každý novinář je 

úspěšný  podle  toho,  jaké  má  kontakty.  Bez  kontaktů  můžete  v nejlepším  případě 

opisovat Četku. ... Nejlepší je mít styky v politice a u policajtů. Politika a krev je dneska 

to, co kromě skandálů noviny prodává.“ (FRÝBORT, 2001, str. 20) Na druhou stranu 

novináři také v textu nejednou etické principy své práce porušují. 

Kromě samotné práce novináře a principu fungování novin se Frýbort věnuje 

také  obecným  ekonomickým  principům  fungování  médií.  „Bojuje  se  různými 

soutěžemi, výhodami pro předplatitele, ale hlavně senzacemi. Obrovská fotka a tučný 

titulek  na  první  stránce  slibující  poodhalenou  záclonu  ze  soukromí  nějaké  slavné 

osobnosti, je doménou bulvárů. Skandály politické povahy živí takzvané seriózní listy. 

My jsme se řadili někam doprostřed – takže jsme brali všecko.“ (FRÝBORT, 2001, str. 

9) Frýbort také velmi přesně vystihuje, do jaké míry mohou ekonomické zájmy médií 

ovlivnit nezávislost žurnalistiky. Je to jev, který zmiňuje ve svých knihách více autorů 

se zkušeností z médií. Frýbort ho ale akcentuje snad nejvíce. Ukazuje to už jeden z výše 

uvedených citátů,  kde jedna z postav poznamenává,  že si  vlastníci  kupují  i  svědomí 

novinářů. Frýbort jde ale ještě dál, když kolizi novinářské práce s ekonomickými zájmy 

pojmenovává jako cenzuru: „Cenzura neexistuje – kromě cenzury vydavatele. Můžeš se 

hrabat ve špinavým prádle nějakého politika, můžeš skandalizovat známé zpěváky nebo 

herce, ale nedej bože, abys sáhl na firmu, která našim novinám zadává inzerci, a ohrozil 
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ekonomické  zájmy vydavatele.“ (FRÝBORT,  2001,  str.  24) K tomu pak  ještě  autor 

připojuje popis tlaků na snižování počtu pracovníků v redakci. Politikou vedení je totiž, 

aby  co  nejmenší  počet  zaměstnanců  podal  co  nejvyšší  výkon:  „Já  tenhle  německý 

systém znám. … Jenomže to se dá použít jenom v regionálních denících, který berou 

devadesát  procent  obsahu  z ústřední  redakce  a  pouze  mutují  jednu  dvě  regionální 

strany.“ (FRÝBORT, 2001,  str.  275) Frýbort  také popisuje  jeden z reálných jevů na 

českém  mediálním  trhu:  nástup  zahraničního  kapitálu.  Týdeník  Kurýr  je  totiž  ve 

vlastnictví  německého vydavatelství.  Jde o majitele  regionálního vydavatelství,  kteří 

koupili po revoluci několik titulů v Česku a postupně začali expandovat. V celém textu 

se jim posměšně říká „vepříci“.  Autor  v souvislosti  s nimi opakuje fakt,  že  svoboda 

novináře je zdánlivá. Jejím největším omezením jsou v textu právě „vepříci“. „Já zatím 

vždycky psal, co jsem chtěl. Podle svýho nejlepšího svědomí a ...“ „Jaký svědomí? To si 

páni majitelé kupují taky. Jsme zboží na prodej. Já vím, že ti žádný vepřík neporoučí, 

jak a co konkrétního máš napsat.  Je zajímá zisk.“ (FRÝBORT, 2001, str.  101) Text 

v tomto ohledu souvisí s reálnými událostmi. Po roce 1997 začínají noviny bojovat o 

čtenáře  jednak  barevným  vydáním  a  taky  novým  sešitovým  uspořádáním.  Takové 

změny ale vyžadovaly velké náklady, které byla schopná financovat silná vydavatelství. 

„Přicházeli  většinou  ze  zahraničí,  především  z Německa,  Švýcarska  a  Nizozemska. 

Zpočátku spolu soutěžili a snažili se zabrat každý pro sebe co největší krajíc mediálního 

trhu. Po roce 2000 však došlo na trhu novin a časopisů ke stabilizaci a rozdělení sfér 

vlivu.“ (ŠMÍD, 2005, str. 25-26)

V knize  Reportér  je  tedy  okrajově  popsán  celkový  obraz  médií,  resp.  jejich 

postavení ve světě zkonstruovaném Frýbortem. Jak jsme nastínili výše: média se v textu 

stala prostředkem boje tajných služeb. Jsou ale také popisována jako velmi mocná. Pro 

příklad: reportér Rybář se objeví v televizní diskuzi – druhý den autor popisuje, jak ho i 

cizí lidé oslovují například v restauraci. Média jsou tedy silným hráčem ve společnosti. 

Na druhou stranu jsou lehce zneužitelná. Jejich svoboda je zdánlivá, z pozadí je řídí 

nikoli novináři, ale maximální vliv na podobu mají majitelé, kteří se často vměšují i do 

konkrétní podoby zpracování článku. 

Kniha Reportér zachycuje podrobně výkon novinářské profese.  Novináři  jsou 

cyničtí a prospěchářští. Postoj hlavní postavy Petra Rybáře ke své práci ale negativní 

konotace vyvažuje. Rybář má svoji práci rád a věnuje jí i téměř veškerý svůj čas. Je 

patrné,  že  ho  práce  baví.  Jednak  tedy  můžeme  vysledovat  přístup  individuálně 

kariéristický, kdy je zesílen aspekt kariérní. Rybář práci bere jednak jako zdroj obživy a 
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také výhod (od darů za skrytou reklamu nebo kontaktů na vlivné osoby), zároveň má 

ambici v práci profesně růst. Jak jsme řekli výše, Rybáře zároveň baví jeho práce, rád 

odhaluje nové informace, stejně tak rád přichází s novými tématy a hledá zdroje pro 

jejich zpracování. Rybář je tak novinář, u kterého se mísí pátračsko advokátní přístup 

s kariérním přístupem. Okrajově pak můžeme z fabule rekonstruovat i funkci novináře 

jako tvůrce veřejného mínění. Kromě toho Rybář tematizuje i profesionalizaci novinářů, 

kdy vzdělání nevidí jako nutnou podmínku, ale spíš vyzvedává nutnost osobnostních 

rysů.  Kniha dále  velmi dopodrobna popisuje  postupy novinářské práce:  nejen výběr 

témat,  ale  i  práci  se  zdroji,  zpracovávání  materiálu  a  také  třeba  ochranu  zdrojů 

informací. V otázce fungování médií pak Frýbort popisuje také vlastnictví českého tisku 

německým  vydavatelstvím.  Týdeník  Kurýr  má  v majetku  německé  regionální 

vydavatelství. 
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1.3 Realistický popis médií

„Míra  realističnosti  textu  souvisí  s otázkou  recepce  knihy  čtenářem  a  také 

s mimetičností, tedy zjednodušeně řečeno s odkazování uměleckým dílem na skutečné 

jevy, události, osoby atp.“ (KARPATSKÝ, 2008, str. 395) Realistického efektu je možné 

dosáhnout jednak odkazováním ke skutečným událostem, ale také stylistickými postupy. 

Texty s odkazy ke skutečným událostem jsme vřadili do samostatné kapitoly non-fiction 

a zde se budeme věnovat pouze jedinému textu: Libor Michalec, Tenkrát na houpačce 

(MICHALEC, 1998).  

Zatímco předchozí díla  směřovala ke komičnu nebo kritičnu,  text Tenkrát na 

houpačce nesměřuje ani k jednomu pohledu. Realističnost v něm můžeme najít ve snaze 

kritické momenty vyvážit také pozitivním pohledem jak na média, tak na novinářské 

povolání. Michalec se také snaží o objektivitu, například popisuje požitky vyplývající 

z profese novináře, ale také zápory, které může obnášet.  Dalším vodítkem, které nás 

vede  k označení  textu  jako  realistického,  je  velmi  detailní  popis  práce  novináře. 

Z celého  souboru  textů  je  popis  novináře  a  jeho  práce  nejdetailnější  právě  v textu 

Tenkrát  na  houpačce.  Přitom  podrobné  zachycení  detailu  je  pro  realistický  efekt 

charakteristické.  „Z  pohledu  sémiotiky  definoval  Barthes  (1984)  realistický  efekt 

následovně: odkazem na kontingentní detaily skutečnosti v románu se etabluje přímá 

spojitost  mezi  označujícím  …  a  skutečností.“   (NÜNNING,  2006,  str.  660) Užití 

realistického detailu je dokonce tak důležité, že takový popis nemusí mít ani narativní 

vyústění. Realističnost díla může složit právě množství realistických detailů bez ohledu 

na strukturu zápletky (NÜNNING; 2006, str. 660). Text jako další ze znaků realismu 

vykazuje také střízlivost a věcnost (KARPATSKÝ & KUDĚLKA, 2008). Střízlivost se 

v našem případě projevuje právě i v konstrukci zápletky. V textu například nenacházíme 

jako například u Frýborta nebo Nezvala žádné tajné komploty, pletichy, boje tajných 

služeb  a  podobně.  Zápletka  je  poměrně  jednoduchá:  profesní  vývoj  jednotlivce  od 

novinářského  eléva  po  majitele  cestopisného  časopisu.  Realističnost  textu  je  tedy 

založená  na  detailním  popisu  práce  novináře,  střízlivé  zápletce,  věcnosti  a  také  na 

výběru  jazyka42.  Nacházíme  zde  minimum  emotivně  zabarvených  slov,  slov 

pejorativních  nebo  naopak  deminutiv.  V textu  se  objevuje  i  minimum  extrémně 

hodnotících slov nebo slovních spojení. 
42  Na rozdíl od textů kritických se vyhýbá Michalec hodnotícím slovům, nevyskytují se u něj emotivně 

zabarvená slova jako například v Odstřelte premiéra, Ten muž zemře nebo Jak se skáče na špek.
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1.3.1 Libor Michalec – Tenkrát na houpačce

Zobrazení médií je v Tenkrát na houpačce podobné jako u ostatních textů - jsou 

popsána jako velmi silná. Zato novinářské povolání je popsáno naprosto odlišně: hlavní 

postava, reportér Jan Brázda, je vykreslen jako pracovitý, bystrý člověk, který dokonce 

zakládá  i  vlastní  časopis.  V případě  satirického  i  kritického zobrazení  byli  novináři 

většinou vystaveni kritice. Na začátek ještě doplňme, že Libor Michalec je cestovatel a 

působí i jako novinář (MICHALEC, 2007)43.

Ústřední postavou je tedy Jan Brázda, reportér regionálního deníku v Ústí nad 

Labem – autor ho pojmenovává pouze Deník. Nejvýznamnější vedlejší postava je pak 

Márty, který zároveň celý příběh vypráví. Po vojně nastupuje Brázda do Deníku, kde 

dlouho pracuje jako elév a jeho práce není ničím výjimečná. Posléze se díky kolegyni 

z Bíliny učí základům novinářské praxe, sbírání informací, posilování vazeb se svými 

zdroji  a  jeho  práce  se  rapidně  zlepšuje.  Na  vlastní  pěst  pátrá  po  zkorumpovaných 

policistech, odhaluje pojistné podvody. Jeho potenciálně největším tématem je ústecký 

podnikatel Kleps, jehož ranč vyhoří a najde se v něm ohořelá mrtvola, kterou všichni 

pokládají za Klepsova bratra. Brázda o tom napíše článek a vzápětí ho Kleps žaluje. 

Spolu s tím se zhoršují vyhlídky i na Brázdovu kariéru v Deníku. Záhy si bere měsíční 

volno a na vlastní pěst odjíždí s Mártym do Himalájí. Tady udělá Jan Brázda zásadní 

rozhodnutí: vydávat vlastní časopis Globus. Původně mělo jít o křížovkářský časopis, 

nakonec z něj Jan a jeho kolegové vybudují prestižní cestopisný časopis vydávaný na 

křídovém papíře. Do kolektivu přichází i Márty coby reportér. Práci jim zkomplikuje 

jednak vykradení trezoru v redakci, ale především vytunelování konta časopisu v bance. 

V závěru  knihy  usiluje  Brázdovi  o  život  jeden  z jeho  nejbližších  kolegů,  bývalý 

policista, který u něj pracuje jako reportér. Policisté mu pak sdělí, že byl celou dobu 

v kontaktu  s podnikatelem  Klepsem  a  navíc  byl  závislý  na  drogách.  Děj  spojený 

s Janem  Brázdou  se  uzavírá  svatbou  s jeho  partnerkou.  Márty  pak  opouští  práci 

reportéra v Globusu a živí se jako cestovatel. Jeho fotek si na expedici v Indii všimne 

člověk z National Geographic. Celá kniha se tím uzavírá.

S ostatními  knihami,  které  podrobujeme  analýze,  má  Tenkrát  na  houpačce 

společné vnímání médií: vypravěč je reflektuje jako velmi silná. Jako příklad můžeme 

uvést situaci, kdy Jan Brázda s kolegy připravil pro klienta kvalitní reklamu nové banky. 

Díky dobře odvedené práci většina celostátních titulů napsala články o vstupu nové 

nejsilnější  banky na český trh.  „Další  den komentátoři  zkoumali,  jestli  může někdo 

43  http://www.hedvabnastezka.cz/cestovatele/libor-michalec
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používat název banky, která ještě není právně ustanovena, a třetí den to ministr financí 

schválil.“ (MICHALEC,  1998,  str.  13-14) Michalec  moc  médií  nepopisuje  přímo, 

můžeme ji z textu pouze vydedukovat. Většinou nevystavuje média a zejména novináře 

kritice,  jak  je  časté  v jiných  titulech  (Premiér  a  jeho  parta,  Odstřelte  premiéra, 

Reportér,…). Zde je ale popis naprosto opačný. Pozitivní vnímání světa médií není nijak 

explicitně vyjádřeno, spíš ho můžeme vyvozovat z vývoje celého děje. Média nejsou 

v textu obětí vyřizování účtů, ani přes ně nebojují mocenské skupiny. Deník i Globus 

jsou tady vykreslené jako samostatné, do jisté míry nezávislé tituly. Globus je navíc 

vlastněn pouze skupinou přátel. Deník je popsán jako závislejší – vlastní ho němečtí 

investoři. Autor pak okrajově popisuje ekonomické fungování Globusu. Všímá si, jak 

shání Jan Brázda reklamu, a popisuje  i  její  skrytou podobu. Obraz médií  je v knize 

neúplný, z textu ale implicitně vyplývá, že média a jejich praktiky vypravěč popisuje 

spíše pozitivně. 

Velmi podrobně je naopak v textu popsána práce novináře a jeho charakterové 

vlastnosti.  Z popisu  se  naprosto  vytrácí  cynismus,  který  provází  většinu  textů  námi 

analyzovaných.  Naopak  novinář  je  v Tenkrát  na  houpačce  popsaný  jako  člověk 

pozitivně  naladěný,  s kladným  vztahem  k práci.  Kromě  popisu  charakterových 

vlastností  novináře,  Michalec  v textu  zachycuje  velmi  podrobně postupy novinářské 

práce. 

Nejvíc prostoru autor věnuje vykreslení charakterových rysů žurnalisty a jeho 

pozici ve společnosti. Pro začátek podotkněme, že novináři v textu přímo reprezentují 

moc médií.  Michalec tematizuje  především moc médií  spočívající  v možnosti  rychle 

informovat a přesvědčovat.44 „Dostala se do tajné spisovny, muničáku, vozového parku. 

Její novinářský průkaz byl odznak moci. Mluvila běžně s politiky, vědci, umělci. Chtěl 

být jako ona. Chtěl vědět, kdo jsou tihle lidé, co každý den rozhodují o tom, jaký byl 

včerejší den, … Proč to dělají a proč je všichni každý den znovu čtou, poslouchají a 

sledují.“ (MICHALEC,  1998,  str.  18) Novináři  jsou  navíc  v textu  jedineční.  Třeba 

v knihách  Premiér  a  jeho  parta,  Reportér  a  hlavně  Odstřelte  premiéra  byli  novináři 

nahraditelní,  byli  jen součástí  mašinérie.  Naproti  tomu u Michalce je každý novinář 

nezastupitelný. Nejvíc to samozřejmě reprezentuje Jan Brázda, který je nenahraditelný 

už jako investigativní reportér Deníku a mnohem víc pak v době, kdy zakládá Globus. 

Jan Brázda je v Michalcově podání talentovaný reportér a následně pracovitý a úspěšný 

vydavatel vlastního časopisu. Už jako začínající novinář byl pro práci velmi zapálený a 

44  Viz. strana 49.
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odhodlaný.  Michalec  ho  popisuje  jako  člověka,  který  má  svoji  práci  hluboce  rád: 

„Napjatě čekal, jestli se pán zamračí nebo po první větě uskočí očima, ale on četl až do 

konce. Párkrát se pousmál a nakonec hlasitě uchechtl. Může být snad krásnější povolání 

než být reportérem? napadlo Honzu.“ (MICHALEC, 1998, str. 58) Jan Brázda je navíc 

popsán jako člověk velmi ambiciózní  a  cílevědomý:  „Já všem ukážu!“ „Musím být 

slavný!“ „Musím být bohatý!“ (MICHALEC, 1998, str. 112) Jan Brázda dokonce zkouší 

přetvořit ve skutečnost svoji vizi ještě z doby, kdy pracoval pro Deník. Představoval si 

tehdy vytvoření reportérské jednotky rychlého nasazení, kdy by se reportéři pohybovali 

ve speciálně vybaveném vozu v terénu, aby mohli  dojet  ke každé zajímavé události 

v okamžiku,  kdy  se  děje.  Jeho  pozdější  představa  je  psát  pro  Globus  maximum 

investigativních článků bez přebírání od tiskových agentur. Pro svoji myšlenku se navíc 

beze zbytku obětoval: „Honza budoval Globus a všechno, co dělal, podnikal na dluh a 

sám si nevyplácel skoro žádné peníze …“ (MICHALEC, 1998, str. 115) Muselo to být 

v něm, ta touha vést, řídit povznášet. Šílená oslava života jako by u něj pořád neměla 

konce …“ (MICHALEC, 1998, str. 123)

Co se týče pozice novináře ve společnosti, zachycuje Michalec jeho postavení 

mnohem komplexněji než předchozí autoři. Novináři byli v předchozích textech popsáni 

jako lidé, kteří svou práci (a moc z ní vyplývající) využívají k získání osobních výhod. 

Například je to protekce, kterou mohou získat díky své moci (resp. moci médií), dále 

také  výhody ze  skryté  reklamy.  Michalec  si  všímá jednak této  pro  novináře  kladné 

stránky,  ale  popisuje  i  zápornou stránku oné moci.  Například policisté  Jana  Brázdu 

vyslýchají za použití násilí, protože napsal článek o korupci na jejich oddělení: „V tom 

okamžiku dostal facku. Ani to moc nebolelo, jenom mu zůstaly na tváři červené otisky 

prstů. Nikdy mu nezapomněli ten článek PROHNILÍ.“ (MICHALEC, 1998, str. 198) 

Pokud se ještě vrátíme ke kladům vyplývajícím z práce novináře, pak jednak Michalec 

popisuje podobně jako jiní autoři možnost protekce, skrytou reklamu, ale také určitou 

exkluzivitu této profese. Opět zde nacházíme velký rozdíl oproti jiným textům, kde je 

povolání novináře spíš opovrženíhodné. „Kdyby se rozčílila, bylo by to něco jiného. Ale 

ona  na  to  reagovala  klidně  a  s rozmyslem.  „Abych  ti  řekla  pravdu,  kdybys  nebyl 

novinář, tak bych si tě tenkrát vůbec nevšimla.“ (MICHALEC, 1998, str. 137) Sám Jan 

Brázda vnímá svou práci jako elitní: „Novinařina je asi pěkný povolání, ne?“ zeptal se 

pantáta. „Jde to,“ připustil Honza. Poznáte známý lidi, dostanete se, kam nikdo nesmí.“ 

(MICHALEC, 1998, str. 44) Pokud bychom dané poznatky vtáhli k teoretické části, kdy 

jsme si vymezili roli novináře, pak se hlavní postava textu blíží jednak k roli pátracího 
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advokáta a také si výkonem povolání naplňuje kariérní ambice. Žurnalistika tak nabývá 

i role prostředku budování kariéry. Primární je u Jana brázdy nicméně role pátračsko-

advokátní. Jan je nejprve reportérem, kdy vyhledává skandální a atraktivní témata, a až 

po  tom,  co  začne  být  nespokojený v Deníku,  si  začíná  budovat  vlastní  periodikum. 

Márty jako nejdůležitější vedlejší postava pak vnímá práci pragmaticky jako prostředek 

obživy a možnost vyššího výdělku. Kromě toho rád cestuje, práce v cestopisném času 

pro něj tak přináší možnost zdarma navštěvovat cizí země. Pro Mártyho je žurnalistika 

jen prostředkem budování osobní kariéry. 

Se  společenskou prestiží  souvisí,  že  pro  Michalce  je  navíc  novinářská  práce 

výběrová – ovšem ne ve smyslu nutnosti určitého vzdělání. Jan Brázda se totiž nedostal 

na studium žurnalistiky. Pro výkon práce novináře je ale podle Michalce potřeba soubor 

osobnostních  rysů:  „Ale  žádný  nástroj  sám  o  sobě  nestačí  na  to,  čemu  se  říká 

novinářský  nos. U  Honzy  se  to  projevovalo  horečnatým  nutkáním někam  jet  nebo 

telefonovat a vždycky dokázal zjistit, co potřeboval.“ (MICHALEC, 1998, str. 33-34) 

Zde opět námi analyzovaný text koresponduje s teoretickou částí.  Michalec popisuje 

profesionalizaci novináře, kdy odkazuje na to, že pro výkon novinářského povolání je 

potřeba soubor konkrétních osobnostních vlastností.

Jak  bylo  řečeno  výše,  text  Tenkrát  na  houpačce  zachycuje  také  postupy 

novinářské  práce.  Jsou  zde například  popsány Honzovy začátky,  kdy jen přepisoval 

články z ČTK a sledoval televizi, aby věděl, jaké zprávy jsou za daný den nejdůležitější. 

Kromě  toho  jako  elév  musel  zpracovávat  některé  regionální  články.  Na  rozdíl  od 

ostatních  textů  je  v knize  detailně  popsán  postup  sestavování  konkrétního  vydání: 

„Uprostřed první strany stál vždycky „otvírák“ neboli aktuální článek na nějaké lokální 

téma, napsaný formou skládačky … Vpravo dole byl pak sloupek a stránku uzavíral 

„podval“  neboli  reportáž,  která  „přetékala“  většinou  na  třetí  stranu.“ (MICHALEC, 

1998, str.  27) Po tom, co Jan Brázda založil Globus, autor popisuje i  způsob řazení 

materiálu v něm. Vykresluje, jak si Honza sám redigoval celé vydání, kdy nejdůležitější 

vždy řadil  na  začátek,  delší  texty  dělil  mezititulky.  Pro  větší  atraktivnost  pak  řadil 

články na základě kontrastu anebo paralely, kdy na jednu věc předkládal dva názory. 

Kromě konkrétního sestavování novin pak na několika místech autor popisuje, jaký je 

základ postupu práce novináře:  „CO KDO KDY KDE PROČ A JAK? Zní základní 

otázky, na které musí reportér během několika hodin do uzávěrky bezpodmínečně najít 

odpověď. Celé je to vlastně o tom, vyrazit bez přípravy a nevrátit se bez kořisti. Na 

začátku není nic a na konci musí být story.“ (MICHALEC, 1998, str. 61) Co se týče 
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popsaných okamžiků reálného vývoje médií v Česku, pak je to jednak privatizace a také 

skupování českých titulů německými vydavatelstvími. V těchto otázkách ale Michalec 

žádný nový pohled nepřináší. Popisuje pouze vstup německého kapitálu na trh českých 

médií a to ještě velmi okrajově. 

Pokud  shrneme  tedy  všechny  poznatky  ke  knize  Tenkrát  na  houpačce,  pak 

musíme konstatovat, že mění pohled na novinářskou profesi,  kterou navíc zachycuje 

detailně. Naopak obraz médií je v ní neúplný, mnohem víc se Michalec věnuje popisu 

novinářského  povolání  a  také  osobnostním  rysům,  které  musí  novinář  mít.  Právě 

detailní popis žurnalistů je jedním z postupů, který je v textu prostředkem realističnosti. 

Dále je to pokus o objektivitu popisu. Michalcův text je navíc velmi věcný. Novináři 

jsou  v Michalcově  podání  lidé  pozitivně  naladění,  pracovití,  tvořiví  a  cílevědomí. 

Hlavní  postava,  Jan  Brázda,  dokonce  na  základě  toho,  že  má  vlastní  představu  o 

fungování  tisku  a  také  reportérské  práci,  zakládá  svůj  časopis  Globus.  Michalec 

akcentuje  Brázdovu pracovitost.  Oproti  jiným textům popisuje  nejen to,  že  novináři 

požívají ve své práci řadu výhod (placená skrytá reklama, protekce,….), ale že je to také 

povolání, které může být nebezpečné. Hlavní postava jednak zastává ve společnosti roli 

pátračsko-advokátní, která je akcentována hlavně při práci Jana Brázdy v Deníku. Po 

tom, co zakládá vlastní časopis, se spíš přiklání k pojetí žurnalistiky jako prostředku 

budování  vlastní  kariéry.  Podobně  také  jeho  kamarád  Márty,  nejdůležitější  vedlejší 

postava, je spíš novinářem kvůli možnosti vyššího výdělku a výhod. Márty vnímá svoje 

povolání pragmaticky.

 Michalec pak dále popisuje přímo sestavování vydání novin a také cestopisného 

časopisu Globus. V textu také najdeme několik zmínek o vstupu německého kapitálu na 

český trh a privatizaci médií.  V tomto směru ale žádný nový pohled na daná témata 

nepřináší.
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1.4 Popis médií s prvky non-fiction

Ve zkoumaném korpusu textů se objevují také dva texty, které se velmi blíží non 

– fiction. Jejich děj koresponduje s reálnými událostmi, ale autoři ho nepopisují čistě 

fakticky, zobrazují ho uměleckými postupy. Spisovatelé se tedy pohybují „na rozhraní 

románu a reportáže, který s dokumentární pravdivostí a uměleckou přesvědčivostí líčí 

skutečnou událost.“ (KARPATSKÝ & KUDĚLKA, 2008, str. 395) V obou knihách je 

navíc patrný subjektivní postoj autora. Jak jsme nastínili v kapitole metodologie, dílo 

lze vnímat jako subjektivní výpověď autorského individua. Právě v této kapitole je tento 

pohled  akcentovaný snad  nejvíce.  Velmi  subjektivní  výpověď můžeme najít  v knize 

Odstřelte premiéra, kdy Stanislav Yichak Rod podává velmi individuální popis skutečné 

události.  Subjektivizované  je  i  vyprávění  v Řediteli  zeměkoule,  kdy  hlavní  postava 

popisuje dění v České televizi ze své perspektivy. Mezi knihy s prvky non – fiction by 

se částečně dala zařadit také kniha Miloslava Lubase Průvodce mediálním hyenismem. 

Jak jsme v části jí věnované uvedli, dvě kapitoly uvádí reálnými událostmi s přesnou 

datací, příchod televize Nova a posilování pozice Blesku na českém mediálním trhu. 

V textu má ale nad popisem reálných událostí převahu jako průvodní rys satirický popis 

médií, který jde napříč všemi kapitolami. U dalších knih (Ten muž zemře, Jak se skáče 

na  špek,  aj.)  také poukazujeme na spojitost  s reálnými  událostmi.  Do kapitoly  knih 

s prvky non-fiction jsme je ale neřadili, protože spojitost se skutečností je méně patrná, 

jedná se spíš o obecné trendy ve vývoji médií. 

Z obou  knih  se  non-fiction  více  blíží  Odstřelte  premiéra.  Celý  děj  stojí  na 

skutečné události,  kdy byl někdejší  předseda vlády Stanislav Gross vyšetřován kvůli 

financování  svého  bytu.  Děj  knihy  je  naprosto  totožný  se  skutečnými  událostmi. 

Stanislav Yichak Rod text ale obohacuje o motivy konání jednotlivých postav. Text se 

tak  stává  jakousi  obhajobou  lidí  spojených  se  sledovaným  případem.  Autor  reálné 

události  neobhajuje  explicitně,  ale  lidem,  médiím  a  politickým  stranám  dává 

pseudonymy. Na začátku knihy pak uvádí malý slovník pojmů. Věcná, dokumentární 

složka non-fiction, je tedy v knize lehce oslabená. V jednom ohledu se pak text i mírně 

blíží  deníku,  kapitoly jsou totiž  řazeny podle  dat.  Každou kapitolu  vypráví  ale  jiná 

postava. Není to tak deník osoby, ale spíše události, která je chronologicky popsaná. 

Ředitel  zeměkoule pak odkazuje přímo na  realitu  pouze  v jedné  kapitole,  kde autor 

detailně zachycuje dění v České televizi během Sametové revoluce. Děj nezachycuje 
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objektivně, ale očima hlavní postavy. Věnuje se spíše tomu, co událost znamená pro 

hlavní postavu a jak se k ní má postavit. Chybí tady sice konkrétní datování, ale při 

srovnání s prameny, které dění v České televizi detailně rekonstruují, můžeme říci, že 

Smetana dění popsal chronologicky přesně. Určitá časová zakotvenost tady tak existuje. 

1.4.1 Stanislav Yichak Rod – Odstřelte premiéra

Stanislav Yichak Rod popisuje média podobně ambivalentně jako Pavel Frýbort 

v knize Reportér: média jsou silnou společenskou institucí určující veřejné mínění. To je 

ovšem jen první dojem, ve skutečnosti jsou v moci řady zájmových skupin, které určují 

obsah médií. Novinářské povolání je v knize zobrazené méně podrobně a zosobňuje ho 

tady reportér Zdeněk Komet. Jeho prostřednictvím popisuje Rod novináře jako vyloženě 

hloupé jedince,  kteří  píšou na objednávku. Sám přitom jako novinář  působil (ROD, 

2005). 

Už jen  pouhý  přebal  knihy  odkazuje  k  reálné  události.  Text  by  se  dal  totiž 

přirovnat k obhajobě lidí zapletených do případu, kdy premiér Stanislav Gross nebyl 

schopný  doložit,  jak  získal  peníze  na  koupi  svého  bytu.  Aféru  tehdy  odstartovali 

reportéři Mladé fronty DNES. Postupně pak celý případ nabýval na bizarnosti. Nejprve 

premiér prohlásil, že mu peníze půjčil strýc František Vik. Reportéři ale zjistili, že ani 

on nemohl takovou sumu mít. Poté se našel Rostislav Rod, který na směnku půjčil strýci 

Vikovi. Celá kauza vyvrcholila tím, že Michal Simkanič směnku koupil a spálil. Kniha 

svojí  dějovou  linií  věrně  kopíruje  tyto  události.  Rostislav  Rod,  který  je  věřitelem 

Grossova strýce, přidává k činům jednotlivých postav pouze motivy, proč dané kroky 

podnikly. Pro úplnost připomeňme vývoj situace okolo Stanislava Grosse a financování 

jeho bytu. Mladá fronta DNES zveřejnila v lednu 2005 článek, z kterého plynulo, že 

premiér Stanislav Gross za byt utratil víc peněz, než kolik mohl vydělat. V návaznosti 

na  to  pátrali  reportéři  Jiří  Kubík  a  Jaroslav  Kmenta  po  možných  zdrojích  peněz. 

Stanislav Gross uvedl jako zdroj financí svého strýce v důchodu, Františka Vika, který 

dřív pracoval jako voják.  Reportéři  ale spočítali,  že ani František Vik nemohl půjčit 

synovci skoro jeden a čtvrt milionu korun. V únoru dále situace gradovala, když Gross 

tvrdil, že si strýc peníze půjčil od dalších příbuzných. Jako věřitel se označil Rostislav 

Rod.  V půli  února pak oznámil  předseda strany Česká pravice Michal  Simkanič,  že 

směnku odkoupil a spálil. Reportéři Mladé fronty DNES pak odhalili i souvislosti, které 

jsou v knize popsané: Rostislav Rod je bývalý novinář, mluvčí Stanislava Grosse, Věra 
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Dušková,  je  Rodova známá. Také Michal Simkanič je  její  známý.45 Stanislav Gross 

rezignoval na premiérský post v září 2005.

Hlavním hybatelem celé aféry v textu je Ukradený domov, skupina Němců, kteří 

usilují o zrušení Benešových dekretů. V cestě jim stojí premiér Stanislav Gross (v textu 

má  pseudonym  Ladislav  Král).  Snaží  se  ho  proto  zdiskreditovat  cílenou  mediální 

kampaní. Začátek děje se dál odvíjí úplně stejně jako v reálu, premiér skutečně není 

schopen doložit své příjmy. Jeho strýc stejně jako ve skutečnosti neměl takový plat, aby 

mu mohl půjčit. Do děje tak vstupuje Rafael Silberstein (Rostislav Rod). Oslovuje ho 

mluvčí premiéra, aby veřejně přiznal, že je věřitelem premiérova strýce. Rod vysvětluje 

pohnutky svého alterega Rafaela tak, že má židovské kořeny a prostě se chová jako 

kterýkoli Žid. „O.K., tak já se k tý směnce přihlásím. Teď už to má důvod. Mezi náma, 

trochu se stydím, že pořád půjčuju na procenta. Ale nemůžu si pomoct. Mám to v krvi. 

Moje rodina to dělala pět set let.“ (ROD, 2005, str. 27) Následně v textu vstupuje do hry 

nevýznamná neparlamentní partaj Drsná strana a její předseda Milivoj Synkowitz (podle 

reálných událostí Česká pravice s předsedou Michalem Simkaničem). Úplně stejně jako 

v reálu směnku, kterou odkoupil, spálí. Podle Roda je jeho motivem, že chce zviditelnit 

sebe i svou stranu. Děj vrcholí odstoupením premiéra po tom, co ho strana potvrdí jako 

svého předsedu.

Jak  už  bylo  předesláno  výše:  média  jsou  v  knize  významnou  složkou 

společnosti,  ovšem podle  Roda se  ocitají  doslova  ve vleku zájmových skupin.  Jsou 

prostředkem  ovlivňování  příjemců.  Jejich  role  ve  společnosti  je  popsána  výhradně 

negativně. Už jen předmluva připomíná jakousi jejich obžalobu. Její autorkou je Jana 

Bobošíková a přirovnává je k hydře, která má amorfní strukturu. Její součástí jsou jak 

němečtí  vydavatelé,  novináři,  politici  ale  také podplacení  policisté  a  státní  zástupci. 

Bobošíková bez obalu tvrdí, že Gross se pouze stal obětí mediální kampaně. Proti hydře 

není  podle  ní  možné  se  jakkoli  vzepřít:  „Shrbené,  poslušné  a  výkonné  patolízaly 

HYDRA  dobře  platí.  Vzpurným  tvrdě  hrozí.  Když  nepošpiníš,  nezalžeš, 

nezmanipuluješ, neprodáš své svědomí a neposlechneš, přijdeš o místo, o vliv, o peníze. 

Přijdeš o zvrácené potěšení beztrestně lhát kdykoliv o komkoliv.“ (ROD, 2005, str. 8) 

Tristní je, že sama Bobošíková, ať už coby novinářka byla a v současné chvíli coby 

politička,  je  sama  součástí  hydry,  kterou  tolik  kritizuje.  Pojmem  hydra  označuje 

Bobošíková širší strukturu než jen média, ta v ní ale hrají naprosto ústřední roli. „Vliv 

HYDRY na českou společnost je obrovský. Její vůlí se řídí řada čtenářů, kteří nic netuší 

45   archiv článků www.idnes.cz
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a prostě novinám věří. HYDRA vede pero většiny novinářů. A politici? Téměř všichni 

přiznávají, že jejich rozhodnutí neřídí vůle voličů, politický program nebo svědomí, ale 

strach z toho, jak budou vypadat v médiích.“ (ROD, 2005, str. 9)

V podobném duchu se pak nese celý text, který neobžalovává takto výslovně, ale 

spíše  v  přeneseném  smyslu  –  Rod  přináší  konkrétní  příklady  fungování  médií. 

„Skromně řečeno,  angažovali  nás,  abychom vytvořili  aféru,  která  pozdvihne veřejný 

mínění  proti  premiéru  Královi.  …  Přitom  na  žebříčku  popularity  jel  dolů  jako  po 

tobogánu – mám to z první ruky, v našich novinách Jasnej rozhled jsme uveřejňovali 

průzkumy veřejného mínění.“ (ROD, 2005, str. 14) Dále Rod popisuje rozhovor mezi 

německým  majitelem  Jasného  rozhledu  (pseudonym  pro  Mladou  frontu  DNES)  a 

šéfredaktorem, kdy vedou debatu nad tím,  proč  premiér  nepadl,  když už tři  měsíce 

kauzu zveřejňují na titulní stránce. Rod pak popisuje i další pletichy médií.  „Dostali 

jsme padáka z deníku Infograf; majiteli se takříkajíc – zdálo, že moc šijeme do vládní 

Strany  národní  prosperity,  s  níž  pekl  nejrůznější  pikantní  privatizační  záležitosti.“ 

(ROD,  2005,  str.  19) Do  popisu  médií  pak  Rod  vtahuje  ještě  privatizaci  Jasného 

rozhledu (Mladé fronty DNES, kde byl sám akcionářem).

Pokud se budeme věnovat popisu fungování médií, pak je pro nás zajímavý ještě 

jeden fakt: samonaplňující se proroctví, tedy situace, kdy událost reálně nastane, až po 

tom, co je zveřejněná:  „Ale to už nastartoval motor mý fantazie a nic mě nemohlo 

zastavit. Pro tyhle chvíle svou práci miluju! „No a co, že není? Když budou noviny psát 

dostatečně  o  vládní  krizi,  tak  vládní  krize  bude!  To je  jako,  když  pustíte  fámu,  že 

zkrachuje banka. Druhej den tam máte fronty švédů, a už to nikdo nezastaví.“ (ROD, 

2005, str. 46) Média tedy podle Roda mohou silně ovlivňovat veřejné mínění. Jsou ale 

napojená na zájmové skupiny, které mohou ovlivňovat mediální obsahy. Jejich běžnou 

součástí jsou lži a smyšlenky.

Dalším  tematickým  blokem,  který  můžeme  v  textu  vymezit,  je  obraz 

novinářského  povolání.  Sám  Rostislav  Rod  alias  Rafael  Silberstein  působil  jako 

novinář. Dokonce se podílel na privatizaci Jasného rozhledu (MF Dnes). Jak už jsme 

předeslali  výše.  V tomto  textu  nacházíme  nejvíce  negativní  zobrazení  novinářského 

povolání. Autor novináře popisuje jako nesamostatné osoby bez vlastního úsudku, které 

navíc  pracují  na  zakázku  a  pošlapávají  jakékoli  zásady  práce.  „VÍTE,  CO  JE  TO 

INVESTIGATIVNÍ NOVINÁŘ? To je chlapec nebo dívka průměrné inteligence, kteří 

čtou dopoledne anonymy, co jim ráno přistály na stole. A nejlepší jsou ti, co si myslí, že 

dělají záslužnou práci pro blaho lidstva.“ (ROD, 2005, str. 21) 
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Kromě  „prodejnosti“  Rod  v  textu  popisuje  činnost  novinářů  jako  silně 

manipulativní a mediální obsahy jako zkreslené. „Schválně si vezměte červenou tužku a 

podtrhejte všechna hodnotící přídavná jména, ať vidíte, jak vám lížeme mozek. Vaše 

chyba,  že se spokojíte z (sic!) hodnotícíma přídavnejma jménama a unikne vám, že 

fakta chybí. Přece byste nám nekazili byznys.“ (ROD, 2005, str. 42) Negativní obraz 

novinářů, který v textu vytváří, také na řadě míst prokládá komentářem: „Novináři jsou 

kurvy! Já byl novinář, já to vím!“ (ROD, 2005, str. 36) Touto větou prokládá text tak 

často, až se z něj stává jakýsi refrén celé knihy. Kromě hodnocení, které lze nazvat jako 

interní (novinář hodnotí sám svou profesi), můžeme najít obdobně negativní hodnocení i 

externí  a  to  v  rozhovoru  Rafaela  Silbersteina  se  strýcem premiéra:  „Jsou  horší  než 

gestapáci!  Vím,  o  čem mluvím,  můj  otec  byl  u  výslechu.  Proti  novinářům to  byla 

korektnost sama. Stejně všechno napsali, jak se jim to hodilo!“ (ROD, 2005, str. 30) Jak 

bylo předesláno výše, média jsou ve vleku zájmových skupin a píší na jejich zakázku. 

Novináři jsou pak doslova figurkami v rukou vydavatelů. Z textu je patrné, že každý 

novinář  je  nahraditelný  žurnalistou  jiným:  výkonnějším,  ochotnějším  a  hlavně 

loajálnějším k vydavateli a potažmo i na něj napojené vlivové skupině. 

Rekonstruovat z textu roli novináře je poměrně komplikované. Na jedné straně 

se jasně rýsuje,  že výkon novinářského povolání může být prostředkem individuální 

kariéry.  Například  šéfredaktor  Jasného  rozhledu  je  velmi  ambiciózní  člověk,  který 

prahne po kariérním růstu. Na své práci navíc lpí i kvůli materiálním výhodám, které 

mu přináší. Na druhé straně je v textu řada novinářských postav, které sami svou práci 

nehodnotí. Vypravěč nám jejich postoj zamlčuje. Vycházíme tak z pohnutek pouze jedné 

postavy, ostatní novináři jsou popsaní jen zevrubně. Obecně je ale novinářské povolání 

popsáno v textu pragmaticky. Žurnalisté jen vyrábí na objednávku různé obsahy, které 

mají  buď  prospět  konkrétním  lidem,  nebo  jim  naopak  uškodit.  Novinář  je  jen 

prostředníkem naplňování cizích zájmů. Novinář je zároveň tvůrcem veřejného mínění. 

Ovšem,  jakým  směrem  bude  mínění  ovlivňovat,  neurčuje.  Je  pouze  prostředníkem 

názorů například zájmových skupin.

Rostislav  Rod  tedy  popisuje  média  jako  silnou  společenskou  instituci,  která 

utváří veřejné mínění. Popisuje ji ale jako závislou na establishmentu. Hyperbolizuje tak 

rizika  popsaná  námi  v kapitole  věnované  novinářskému  povolání:  snaha  ovlivňovat 

žurnalistiku ze strany politických, ekonomických nebo jiných vlivových skupin. V knize 

se tedy objevuje podobné zobrazení médií jako u Premiéra a jeho party nebo Reportéra: 

média jsou velmi mocná, ale slouží ve prospěch různých zájmových skupin. Novináři 
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jsou v Rodově pojetí  vypočítaví lidé, kteří  zkreslují  obsah médií podle toho, kdo je 

zrovna platí. Veřejným míněním manipulují ve prospěch sebe nebo politické strany či 

konkrétní  firmy.  Novináři  jsou  nahraditelní,  média  mají  ale  ve  společnosti 

nezastupitelnou funkci.  Funkce novinářů je tedy čistě  pragmatická:  jsou jen výrobci 

sdělení,  kterými  naplňují  prostor  novin  a  většinou  ho  píší  na  zakázku.  Dvě  role 

žurnalistiky, které v textu pro novináře vyvstávají, je prostředek individuální kariéry a 

tvůrce  veřejného  mínění.  Konkrétní  pohnutky  k výkonu  povolání  známe  jen  u 

šéfredaktora Jasného rozhledu. Ostatní postavy novinářů jsou popsané jen útržkovitě a 

vypravěč nás s jejich pohnutkami neseznamuje.

Kniha v sobě zahrnuje prvky non-fiction: zpracovává do beletristické podoby 

reálné události. Jejich popis je ale znejasněný tím, že každá postava, strana a médium 

má svůj pseudonym. Text má i znak deníku: děj je řazen chronologicky do kapitol podle 

dní a podle postavy, která kapitolu vypráví. Je patrné, že Rod napsáním knihy sleduje 

jasný cíl. Očistit sebe a další lidi zapletené do aféry s koupí bytu Stanislava Grosse. 

V tomto bodě odbíhá od reálných faktů. I přes jistou tendenčnost ale otevírá zajímavou 

otázku možnosti zpětné vazby, otázku zobrazení opozičního názoru v médiích. Jednak 

přímo v textu popisuje, že proti mediálním útokům se de facto nelze bránit. Text ale 

můžeme vnímat i jako pokus podat na věc svůj názor a to bez pomoci masových médií.

1.4.2 Miloš Smetana – Ředitel zeměkoule

Ze zcela jiného úhlu pohledu než předchozí knihy nahlíží média Miloš Smetana 

v knize  Ředitel  zeměkoule.  Text  je  pojatý  jako  polemika  mezi  „vysokým“ uměním, 

které reprezentuje divadlo,  a pokleslou zábavou, jakou je zde televize.„ Divadelního 

diváka  ani  nenapadne,  aby  během  večera  viděl  víc  představení,  neudělá  to  ani 

návštěvník biografu, ale u televizního konzumenta je tohle divácké přejídání či přímo 

obžerství  bezmála  pravidlem.“ (SMETANA, 2005,  str.  122) Už  jen  pojem televizní 

konzument, který zde působí oproti divadelnímu divákovi lehce pejorativně, nechává 

tušit, jaká hodnota je konkrétně televizi v textu přisuzována. V textu pak nereprezentují 

média novináři, ale herci, kteří se odtrhli od své původní profese. Do kapitoly Popis 

médií  s prvky  non-fiction  jsme  knihu  zařadili  proto,  že  v jedné  z kapitol  Smetana 

chronologicky zachycuje dění v Československé televizi v listopadu 1989. 

Základní  dějovou linií  je  příběh Leopolda  Brázdy,  který si  říká Leoš  Kovář. 

Působí jako herec v jednom z divadel ve středních Čechách. Zde se seznámí s herečkou 

Simonou, kterou láká hraní v televizi. Leopold odchod do Prahy odmítá a Simona ho tak 
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opouští. Poté si bere za ženu knihovnici Janu. Nakonec ale začne toužit také po odchodu 

k televizi do Prahy. Po několika letech se opět rozvádí a nakonec si  bere produkční 

Milenu. Po revoluci začíná podnikat v oblasti reklamy. Masová média v celém příběhu 

působí jako základna jeho činnosti. Zpočátku je odmítá, nakonec se v nich ale realizuje 

a  bez  televizní  slávy  nemůže  být.  Jemu protikladná  postava  je  ředitel  divadla,  kde 

původně Leopold působil, který ho od odchodu do Prahy zrazuje a přesvědčuje ho, že 

televizní sláva je jen pozlátko. Je zobrazená jako pomíjivá a falešná hodnota. Podobně 

je pak popsán také svět reklamy. 

Jak už bylo řečeno: hlavní postava Leopold je zpočátku stejného názoru jako 

ředitel  divadla.  Televize je  pro  něj  jen cosi  falešného,  pomíjivého.  Svoji  manželku, 

herečku Simonu, zrazuje od rozhodnutí pokusit se prorazit v Praze. „Nech toho!“ okřikl 

ji.  „Buď  ráda,  že  tě  před  tím  ochráním.  Víš,  co  je  televize?  Organizovaný  lhaní. 

Oblbování lidí.  Špinavost.“ (SMETANA, 2005, str.  159) Jeho postava ale prodělává 

během děje podstatný vývoj, v druhém manželství mění Leopold názor a sám začíná o 

kariéru usilovat. Spouštěčem tohoto jednání je snaha zajistit rodinu. Později se ale stává 

ze slávy, které se mu dostane, de facto droga. „Zvykl si, že druhý den vysílání soutěže si 

ho lidé prohlíželi a usmívali se; městečko, kde náhodou dělal svou estrádu, bylo vzhůru 

nohama, ale kdyby tam přijel s představením krajského divadla, nikdo by nehnul ani 

brvou.“  (SMETANA,  2005,  str.  121) Leopold  pořád  usiluje  o  nové  a  nové  role. 

Paradoxně je ale podle názoru svých nadřízených jen průměrný herec. K účinkování 

v televizním seriálu a později další práci se dostává protekcí, kterou mu vyjedná jeho 

tchán. Produkce televize je také právě s povrchností a průměrností hodně spojována. 

„Mnoho děl má úspěch předem zaručen zásluhou příbuzenství, které pojí průměrnost 

autorovu s průměrností publika.“ (SMETANA, 2005, str. 43) Vydatná kritika směrem 

k televizi  je  ale  směřována  i  z vlastních řad.  Například  režisér  seriálů  Straka  vnímá 

televizi a slávu jí získanou za příležitost k získání výhod a manipulování publika. „Svět 

klame a  chce být  klamán.  Hlas  diváků i  hlas  voličů  je  údajně posvátný,  ale  diváci 

nakonec bývají bezmocní. Manipulace funguje dokonale.“ (SMETANA, 2005, str. 93) 

Co ale jak Leopolda, tak Straku žene k práci v televizi i přes všechno řečené jsou jednak 

sláva, ale také peníze. Explicitně to autor zdůrazňuje v řeči ředitele krajského divadla. 

Leopold  se  k němu vrací  jako  známý herec  a  moderátor  a  také  úspěšný podnikatel 

v reklamě:  „Celá  ta  vaše  show,  reklama  a  televize,  to  jsou  jenom  prachy,  ne?  A 

bezohledné ohlupování lidí.“ Ještě dodal: „Ze špatného vkusu vzniklo ovšem daleko víc 

milionářů než z dobrého.“ (SMETANA, 2005, str. 251)
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Kromě  výše  popsaného  je  ale  televize  vylíčena  v jedné  z  kapitol  velice 

pozitivně. Její masovost se stává kladem během Sametové revoluce. Smetana se v dané 

kapitole věnuje dění v Československé televizi podrobněji. Její vysílání je rozdvojené 

na oficiální a vysílání zaměstnanců, kteří nesouhlasí s režimem. Zpočátku se ale daří 

alespoň  vysílat  některé  záběry  do  zahraničí.  „Milena  jim  prozradila,  že  mítink  byl 

natáčen a odvysílán přes satelit do zahraničí. „Nikdo už nemůže zatlouct, co se u nás 

děje.“ Vyfoukla dým z cigarety a dokonale triumfovala: „V naší redakci jsem založila 

Občanské  fórum.“ (SMETANA,  2005,  str.  197) Smetana  popisuje  detailně  vývoj 

situace.  Začíná  mítinkem  v garážích  Kavčích  hor,  dále  popisuje  schůze  čerstvě 

založeného  Občanského  fóra  na  Kavčích  horách,  kde  zaměstnanci  požadují  zařadit 

záběry  studentů  FAMU  z Národní  třídy  do  vysílání  a  přenášet  živě  ohlášenou 

demonstraci z Václavského náměstí. Hlavní postava celou dobu stojí stranou dění, jeho 

žena Milena ho ale na Kavčí hory přivede a to zrovna v okamžiku, kdy budovu začnou 

obsazovat  příslušníci  Veřejné  bezpečnosti.  Leopold se  tak stává nechtěným hrdinou. 

Venku zatím podporují zaměstnance Československé televize davy lidí. Leopold se ze 

začátku  akcí  směřujících  ke  svržení  režimu  bál  účastnit.  Nechtěl  totiž  v případě 

neúspěchu protestujících ztratit čerstvě nabytý titul zasloužilého umělce. Nakonec je ale 

manželkou nedobrovolně vtažen do situace. Vývoj událostí nakonec rozhodne za něj, 

zaměstnancům se podaří prosadit živé vysílání z Václavského náměstí a Leopold se pod 

tlakem  přidává  na  stranu  protestujících.  Popis  role  televize  v událostech  Sametové 

revoluce pak vrcholí  scénou, kdy zarputilý  odpůrce televizní  zábavy,  ředitel  divadla 

Navrátil, přiznává, že vysílání sehrálo pozitivní roli. „To jsem sám rád, pane řediteli, že 

jste aspoň jednou uznal, že televize jenom nekazí vkus lidí, ale taky něco rozumnýho 

vykonala.“ (SMETANA, 2005, str. 201) Právě tato pasáž se nejvíce blíží non-fiction. 

Jedinou výhradou může být,  že  v textu nejsou reálné  postavy ani  bližší  popis času. 

Nicméně Smetana tady i bez konkrétního časového vymezení přesně popisuje události 

v Československé  televizi  v chronologickém  řazení.  Zaměstnanci  televize  se 

shromáždili  v garážích  Kavčích  hor  21.11.  a  kromě  vysílání  přímého  přenosu 

z Václavského  náměstí  žádali  i  objektivní  televizní  zpravodajství  a  přihlášení  se 

k prohlášení Občanského fóra. Zaměstnanci se pak v garáži sešli hned následující den. 

Týž  den  se  začali  kolem  Kavčích  hor  shromažďovat  na  podporu  lidé  a  tajně  se 

v Československé televizi  sešlo Občanské  fórum.  V noci  pak  obsazuje  budovu Sbor 

národní bezpečnosti. Den na to zařazuje televize sestříhané materiály studentů FAMU 

natočené  na  Národní  třídě  do  vysílání.  O  několik  dní  později,  27.11.,  pak  vstupují 
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zaměstnanci Československé televize do Občanského fóra  (Kolektiv, Dějiny českých 

médií v datech, 2003). V tomto popise událostí se kniha shoduje s realitou. 

Miloš Smetana v knize Ředitel zeměkoule popisuje roli televize. Text je pojatý 

jako polemika mezi vysokým uměním reprezentovaným divadlem a nízkým uměním - 

televizí.  Proti  sobě  tak  stojí  dvě  postavy,  ředitel  divadla  a  herec,  který  odešel  do 

televize.  Ředitel  ostře  kritizuje  televizi  jako  pokleslou  zábavu.  Podobně  je  také 

nahlížena  sláva  získaná  prostřednictví  televize:  jako  cosi  falešného  a  pomíjivého, 

nicméně pro jejího nositele velmi návykového. V jediném bodě získává navrch, je jím 

okamžik  státního  převratu,  kdy  televize  jednak  vysílá  informace  do  zahraničí  a 

pracovníci  si  prosazují  i  možnost  informování  tuzemských  diváků.  Smetanův  text 

v tomto  bodě  nese  rysy  non-fiction.  Popisuje  chronologicky  reálné  události 

v Československé televizi v listopadu 1989.
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2. Média jako dějotvorný prvek 

Druhý tematický blok tvoří knihy, kde média jsou jako vedlejší téma, nicméně jejich 

přítomnost je pro vývoj děje nezbytná. Děj by bez nich mohl fungovat, vyvinul by se ale 

jiným způsobem. Média jsou tedy konstitutivním prvkem fabule jednotlivých textů. Jde 

o tituly Michala Viewegha Román pro ženy (VIEWEGH, 2005) a Trpaslíci ve vysoké 

trávě  autora Boleslava  Navrátila (NAVRÁTIL,  2002).  Michal  Viewegh média  užívá 

dvojím způsobem: pro charakterizaci žánru a taky jako nositele části děje.

Boleslav Navrátil  pak média  tematizuje  více okrajově.  Na přebalu knihy je  sice 

uvedeno, že jde o autora s novinářskou zkušeností, kterou při psaní často užívá. Opak je 

ale pravdou: kniha víc než do novinářského spadá do policejního prostředí. Autorova 

novinářská zkušenost se v textu příliš neprojevuje. Najdeme v něm několik zajímavých 

hodnotících stanovisek k výkonu novinářského povolání.

2.1 Michal Viewegh - Román pro ženy

Média ve Vieweghově příběhu mají dvě funkce. Jak si dokážeme dále, i když na 

první pohled nehrají významnou roli, jejich úloha ve výstavbě textu je důležitá46. Média 

mají v knize hned dvojí funkci:

1. Média jsou pevnou částí struktury textu. Jde o tu část, kdy hlavní postava Oliver 

nechává Lauře dopisy na reklamních plochách v metru. 

2. Média  dále  fungují  jako  prostředek  charakterizace  žánru  a  jeho  parodování. 

Hlavní  postava,  Laura,  pracuje  jako  redaktorka  ženského  časopisu.  Viewegh 

využívá  klišé  spojená  s levnými  ženskými  časopisy  k charakterizaci  žánru 

románu pro ženy.

První funkci mají  na úrovni struktury textu.  Retrospektivně vyprávěný děj je 

totiž prokládán dopisy, které Oliver píše Lauře. Jsou řazeny chronologicky, jak je Oliver 

publikuje. Obě linie se setkávají v závěru knihy. Takové řazení je textu zdrojem napětí. 

Viewegh  totiž  zpočátku  přítomnost  milostných  dopisů  v textu  vůbec  nevysvětluje  a 

nechává  tak  prostor  pro  čtenářovu  interpretaci.  Kromě  toho  zde  autor  odkazuje  k 

dopisovým románům, žánr ale aktualizuje. Dopisy totiž Oliver zveřejňuje na reklamních 

panelech v metru. Význam dopisů vsunutých do textu pochopíme až v okamžiku, kdy se 

46  Pro úplnost dodejme, že pod pojmeme média rozumíme komunikační prostředky v tom nejširším slova smyslu – 
tedy i reklamní poutače. 

86



lineární děj dostane do okamžiku rozchodu obou hlavních postav, Olivera a Laury. Pak 

teprve čtenář rozkryje, že je to druh Oliverovy omluvy Lauře. Úloha médií je zde jasná: 

aktualizují opuštěný žánr dopisového románu a způsob, jakým jsou do textu vřazeny, je 

zdrojem napětí.

Je zde pak ale ještě další funkce médií: dotváření žánru červené knihovny. Autor 

totiž  odkazuje  nejen  k  epistolárnímu  románu,  ale  především  k  žánru  tzv.  červené 

knihovny. Jedním z motivů, který toto směřování dotváří,  je popis redakce ženského 

časopisu. Abychom si mohli toto tvrzení dokázat, musíme si nejdříve podrobněji popsat 

fabuli.  Ústředními  postavami  jsou Oliver  a  Laura.  K nim se  přidávají  jako vedlejší 

postavy Ingrid, kamarádka Laury, a Lauřina matka Jana. Oliver je bývalý přítel Jany a 

současný přítel  Laury.  Vzniká  tady tak milostný  trojúhelník.  Děj  je  vcelku  banální, 

hlavním tématem je vztah Laury a Olivera, jejich rozchod a shledání. Jde o zápletku, 

která se v červené knihovně objevuje v různých variacích velmi často.

Autor sám k žánru červené knihovny odkazuje a to explicitně v řeči Huberta, 

Oliverova kamaráda: „Panebože, Laura! Sténá okázale a drží se za hlavu. „Mám v bytě 

Ingrid a Lauru … Mám doma oživlou červenou knihovnu!“ (VIEWEGH, 2005, str. 132) 

Autor se pak k žánru určeného především ženám hlásí i samotným názvem knihy. Co je 

ale důležité pro nás: Viewegh k jasnému definování žánru určenému především ženám 

používá i média. Vybírá si k tomu redakci časopisu Vyrovnaná žena. Při popisu obsahu 

časopisu  narážíme na  řadu stereotypů.  Několik  postav  se  o  jeho  náplni  vyjadřuje  s 

despektem. „Nejseš  na  vyrovnanou ženu  nějak moc nervózní,  Lauro?“  říká Hubert 

posměšně.  „Uvolni  se,  Lauro!  Udělej  si  třeba  salát  z  obilných klíčků,  abys  zahnala 

podzimní depresi …“ Ten slogan je mi povědomý … Teprve nyní si všimnu, že v ruce 

drží  poslední  číslo  Vyrovnané  ženy.“ (VIEWEGH,  2005,  str.  132) Prostřednictvím 

časopisu  tak  autor  text  specifikuje  jako  určený  především  ženám,  zároveň  ale  ono 

směřování  také  paroduje.  Hlavně  mužské  postavy  se  totiž  o  ženském  světě, 

reprezentovaném v textu časopisem Vyrovnaná žena, vyjadřují s despektem.

Média  jsou  tedy  u  Michala  Viewegha  jedním  z konstitutivních  prvků  děje. 

Dopisy,  které  Oliver  publikuje  na  reklamních  plochách  v metru,  jsou  pevnou  částí 

struktury děje. Tvoří jednu dějovou linii, její vřazení do retrospektivního vyprávění je 

zdrojem  napětí.  Dále  pak  autor  média  užívá  pro  popis  dalšího  žánru,  ke  kterému 

odkazuje – tzv.  červená knihovna.  Už jen název knihy,  Román pro ženy, tento žánr 

evokuje. Hlavní postava Laura navíc pracuje v redakci ženského časopisu Vyrovnaná 

žena. Viewegh tímto způsobem specifikuje, komu je text určen. Žánr červené knihovny 
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zároveň paroduje. Jednak se k němu staví odmítavě Oliver. Jeho kamarád ho pak ale 

vyloženě dehonestuje.

2.2 Boleslav Navrátil – Trpaslíci ve vysoké trávě

Další  knihou,  kde  jsou  média  ve  vedlejší  roli,  je  Trpaslíci  ve  vysoké  trávě 

Boleslava  Navrátila.  Text  na  obalu  knihy  je  pro  nás  zprvu  zavádějící.  Na obalu  se 

dočteme, že autor je novinář a na jeho knize je to prý zřetelně znát.  Údajně máme 

nahlížet dění po revoluci jejich očima. Zprvu děj opravdu směřuje k tomu, že novináři a 

média zde budou hrát hlavní úlohu – je totiž zavražděn Jiří Pospíšil šéfredaktor nově 

založených novin. Vyšetřované motivy jsou navíc pro naši práci víc než zajímavé. První 

vyšetřovanou verzí je, že ho zavraždil někdo z akcionářů novin, které založil s dalšími 

dvěma redaktory. Druhou verzí je, že byl zavražděn kvůli článkům. Nicméně ani jedna 

se  nepotvrdí,  je  zavražděn  kvůli  svým  pozemkům.  Pro  naši  analýzu  je  tedy  kniha 

důležitá  hlavně  z  toho  důvodu,  že  autor  v některých  pasážích  přináší  hodnotící 

stanoviska. Práci novináře v textu zobrazuje negativně. „ … Jirka by nevystopoval ani 

své kamarády, kteří šli do hospody. Ani se na novináře nehodil, poněvadž to byl docela 

slušný kluk.“ (NAVRÁTIL, 2002, str. 52) Navrátil navíc nabízí i cennou sebereflexi, 

mezi  českými  a  světovými  novináři  co  do  způsobu  práce  vidí  totiž  zásadní  rozdíl: 

„Vůbec nevím, co si o těch lidech mám myslet, hlavně z televize mi připadají drzí bez 

taktu a vědomostí, přetlačují se kolem politiků a kladou jim vždy a za každých okolností 

otázky,  které  mě  vůbec  nezajímají.  V amerických  filmech  jsou  novináři  něco  jako 

kovbojové, mladí, krásní, čestní, vynalézaví a neohrožení.“ (NAVRÁTIL, 2002, str. 63) 

Podobných velmi kritických momentů vůči novinářskému povolání najdeme v knize 

celou řadu. 

Navrátil si pak podobně jako třeba Libor Michalec v knize Tenkrát na houpačce 

nebo Zdeněk Frýbort  v Reportérovi klade otázku profesionalizace novináře.  V jedné 

pasáži  vyjadřuje  myšlenku,  na  kterou  jsme  narazili  už  v  teoretické  části  v  oddíle 

Postavení novináře ve společnosti: je pro žurnalistiku třeba mít teoretické vzdělání nebo 

naopak osobnostní předpoklady? „Novinařina je něco úplně jiného, dobrý psavec musí 

mít spoustu předpokladů, které nejdou naučit.“ (NAVRÁTIL, 2002, str. 69) O několik 

stran  dále  se  dokonce  dočítáme  i  o  konkrétních  vlastnostech,  které  jsou  pro  výkon 

povolání  důležité:  „  … jste  docela  bystří  pánové,  jako  novinářům  vám  zcela  jistě 

nechybí skepse, jste nedůvěřiví a kritičtí.“ (NAVRÁTIL, 2002, str. 71)
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Posledním  důležitým  momentem,  který  jsme  v  knize  zaznamenali,  je 

ekonomická stránka novinářského povolání.  Autor  jednak poznamenává,  že novináři 

jsou špatně placeni. Vidí je navíc jako úplatné. „Pospíšil se zabýval obsáhle odtažitými 

problémy  novinářské  etiky,  z  čehož  jsem  pochopil  pouze  to,  že  nezávislost  tisku 

případně nezávislost médií prostě neexistuje. Stěžoval si, že ze všech námezdních sil 

jsou  nejnámezdnější  žurnalisté.“ (NAVRÁTIL,  2002,  str.  197) Z těchto  kusých 

informací  bychom  mohli  výkon  práce  novináře  charakterizovat  jako  prostředek 

individuální kariéry.

Pokud  tedy  shrneme  výše  řečené:  novináři  v  knize  jsou  zobrazováni  jako 

nedůvěryhodní, úplatní, skeptičtí a často i neprofesionální. Jejich práce je pro ně pouze 

možností, jak vybudovat kariéru a získat výhody. Na druhou stranu ale v závěru knihy 

volá detektiv v ohrožení života i novináři, aby mu oznámil vše, co vypátral. Jde tedy o 

jakousi  pojistku,  že  celý  případ  bude  zdokumentován.  Novináři  tedy  jsou  na  jednu 

stranu v knize zobrazeni negativně, ale zároveň jim hlavní postava volá v okamžiku, 

kdy potřebuje, aby se všechny informace dostaly rychle na veřejnost. Navrátil si pak 

klade otázku profesionalizace novináře. Podobně jako další autoři v námi analyzovaném 

souboru  textů  vyslovuje  myšlenku,  že  pro  výkon  povolání  novináře  jsou  důležité 

osobnostní předpoklady.
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III. Závěr:

Kromě tématu médií se velmi silně v námi vybraných textech prosazuje i téma 

novinářské  profese.  Stalo  se  tak  naším  hlavním  podtématem,  které  jsme  sledovali. 

Ostatně většina autorů jsou sami novináři a u některých knih nacházíme jasné odkazy, 

kdy je patrné, že vychází ze svých zkušeností (Věra Nosková, Ten muž zemře; Stanislav 

Yichak Rod, Odstřelte premiéra). Popis médií je ve většině textů neutrální (případně 

můžeme vysledovat směřování buď k lehce negativnímu, nebo naopak k pozitivnímu 

popisu). Výjimkou je Tereza Brdečková, která explicitně kritizuje účinky médií. Naopak 

práce  novinářů  je  často  podrobena  hodnocení,  které  je  až  na  jednu výjimku (Libor 

Michalec  Tenkrát  na  houpačce)  výlučně  negativní.  Fungování  médií  je  totiž  spjato 

v textech  s konkrétními  osobami:  zahraniční  vlastníci,  šéfredaktor,  vlivové  skupiny, 

které  mají  potenciál  manipulovat  s novináři.  Média jsou tak jen nezaujatá  struktura, 

kdežto lidé v ní pracující, novináři, jsou potenciálně manipulovatelní a omylní, k čemuž 

právě  často  směřuje  kritika  (k  tématu  popisu  novinářské  profese  se  vrátíme 

v samostatném odstavci).

Polovina  autorů  popisuje  média  jako  mocnou  složku  společnosti  (Nosková, 

Burger,  Nezval,  Frýbort,  Michalec,  Rod).  Ostatní  autoři  ji  buď relativizují,  nebo se 

k moci médií nevyjadřují. Například Miloš Čermák v knize Jak se skáče na špek jednak 

popisuje  konkrétní  citelné  dopady  medializace,  zároveň  ale  zpochybňuje,  že  média 

mohou mít vliv na rozhodování příjemců. Podobně také moc médií relativizuje Tereza 

Brdečková.  Kdy hledá  odpověď na  možnost  zapříčinění  násilných činů  médii.  Moc 

médií pak přímo nepopisuje Miloslav Lubas v Průvodci mediálním hyenismem a dále jí 

nepopisuje  ani  Michal  Viewegh  v Románu  pro  ženy.  Jen  velmi  okrajově  můžeme 

vytušit, že Miloš Smetana v Řediteli zeměkoule nastiňuje média jako mocná. Většina 

knih se věnuje tištěným médiím, pouze jediná, Miloš Smetana, Ředitel zeměkoule, má 

v centru  zájmu  televizi.  U  Terezy  Brdečkové  v knize  Slepé  mapy  pak  nelze  určit 

dominantní předmět zájmu47.

Při  popisu  médií  můžeme  vydělit  další  podtémata,  která  jsou  společná  více 

knihám.  Autoři  jednak  popisují  obecné  principy  fungování  médií,  ale  zachycují  i 

okamžiky  jejich  vývoje.  V podtématu  fungování  médií  jde  nejčastěji  o  ekonomické 

principy a související témata: autoři si často všímají otázky prodeje reklamního prostoru 

47  Hlavní postava hledá předobrazy trestných činů napříč všemi typy médií.
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v médiích. S tím spojují téma čtenářské atraktivity obsahu a také samotného publika. S 

podtématem fungování médií souvisí i často popisovaný jev trivializace jejich obsahů a 

komercionalizace.  Do  jisté  míry  patří  tento  jev  i  do  podtématu  vývoj  médií.  Námi 

vytyčená  doba  mezi  lety  1989  –  2009  se  totiž  v českých  podmínkách  vyznačuje 

komercionalizací  a  zjednodušováním obsahů.  Jak  už  bylo  řečeno  v teoretické  části: 

česká  média se  během 20 let  komercionalizovala  kvůli  překotnému nástupu tržního 

prostředí velmi hluboko. Popis tohoto jevu je tedy jednak principem fungování českých 

médií, který ale zároveň souvisí také s jejich vývojem v uvedeném dvacetiletí. Co se 

týče obsahů, pak autoři často tematizují vztah obsahu a příjemců. Jako téma knihy to 

pojímá Tereza Brdečková ve Slepých mapách, kde tematizuje možnost zapříčinění násilí 

mediálními obsahy. Stanislav Yichak Rod v Odstřelte premiéra poukazuje na možnost 

zmanipulovat obsahy médií veřejné mínění, podobně jako Martin Nezval v Premiérovi a 

jeho  partě  a  Pavel  Frýbort  v Reportérovi.  Stanislav Yichak Rod otevírá  také  otázku 

interaktivity  –  tedy  do  jaké  míry  mohou příjemci  (konkrétně  lidé,  kteří  se  objevují 

v médiích)  na  daný  obsah  reagovat.  Podtématem,  které  se  v rámci  popisu  médií 

objevuje  velmi  často,  je  bulvár.  Věra  Nosková ho  popisuje  v Ten muž  zemře  spíše 

neutrálně, respektive, i když ho kritizuje, najde i jeho pozitivní stránky. Miloš Čermák 

v Jak se  skáče na špek ho popisuje  velmi  satiricky a  v explicitních promluvách mu 

připisuje  v mediální  krajině  podřadné  postavení.  Tematizuje  ho  i  Miloslav  Lubas 

v Průvodci  mediálním  hyenismem,  který  si  všímá  proměny  televizního  vysílání  po 

nástupu Novy a také proměně tištěných novin v době posilování deníku Blesk. Libuše 

Burger  v Novinářích  staví  na  protikladných  pohledech,  kdy  jednotlivé  postavy 

polemizují o bulvarizaci obsahu inzertních novin.

V druhém větším podtématu vývoje médií můžeme vydělit další celky. Jednak se 

autoři věnují konkrétním událostem a také popisují určité obecné principy fungování 

médií. Konkrétní okamžiky vývoje popisuje Miloslav Lubas, který datuje nástup Novy a 

Blesku a s tím spojenou změnu zejména v oblasti mediálních obsahů. Popis konkrétní 

události je také u Stanislava Yichaka Roda, jehož kniha Odstřelte premiéra se dá popsat 

jako interpretace aféry kolem financování bytu Stanislava Grosse z pohledu lidí v ní 

zainteresovaných.  Dále  Miloš  Smetana  v Řediteli  zeměkoule  tematizuje  v jedné 

z kapitol průběh Sametové revoluce v České televizi, kdy popisuje jednotlivé události 

s chronologickou přesností. U Věry Noskové pak můžeme vysledovat popis obecných 

principů  fungování  médií  krátce  po  listopadu  1989  (personální  obměna,  příchod 

zahraničního  kapitálu,  ..).   Právě  příchod  zahraničního  kapitálu  je  popsaný  ještě 
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v titulech: Pavel Frýbort, Reportér; Libor Michalec, Tenkrát na houpačce a Stanislav 

Yichak Rod, Odstřelte premiéra. U Roda je ještě popsána „divoká privatizace“ deníku 

Mladá fronta DNES.

Druhým  dominujícím  tematickým  blokem  je  popis  novinářů:  jejich 

charakterizace  a  popis  výkonu jejich  povolání.  Tomuto  tématu  se  věnuje  10  autorů 

z našeho korpusu. Jako hlavní postavu popisuje novináře 8 autorů. Novináři jsou v 8 

textech podrobováni v různé míře kritice. Pozitivně jsou popsáni pouze v knize Tenkrát 

na houpačce Libora Michalce. Spíše pozitivní je odraz novináře v textu Reportér Pavla 

Frýborta. Naopak s nejvyšší mírou kritiky je popisuje Stanislav Yichak Rod v Odstřelte 

premiéra. Ostrá kritika se pak objevuje ještě v Premiérovi a jeho partě Martina Nezvala. 

Spíše kritický je  text  Trpaslíci  ve vysoké trávě  Boleslava  Navrátila.  Satirický popis 

novinářů je v Ten muže zemře Věry Noskové; Novinářích Libuše Burger; Jak se skáče 

na  špek  Miloše  Čermáka  a  Průvodci  mediálním  hyenismem  Miloslava  Lubase. 

Výjimkou  je  text  Michala  Viewegha,  který  satiricky  zobrazuje  jen  určitou  výseč 

žurnalistů:  redakci  ženského  časopisu.  Většina  autorů,  kteří  popisují  novináře,  jim 

připisuje velkou moc, na druhou stranu často novináře limitují manipulovatelností (ať 

už vědomou či nevědomou). Velkou mocí disponují novináři v Ten muže zemře Věry 

Noskové;  Novinářích  Libuše  Burger;  Premiérovi  a  jeho  partě  Martina  Nezvala; 

Reportérovi Pavla Frýborta, Tenkrát na houpačce Libora Michalce a Odstřelte premiéra 

Stanislava Yichaka Roda.  Manipulovatelnost  pak novinářům přisuzuje  Rod,  Frýbort, 

Nezval,  Burger  a  také  Miloš  Čermák.  Text Jak  se  skáče  na  špek  ale  moc  novinářů 

relativizuje  a  jedna  z jeho postava přímo říká,  že  domněnka o jejich rozhodování  o 

událostech je mylná. Dalšími vlastnostmi, které autoři novinářů přisuzují, je cynismus a 

prospěchářství.  Pouze Libor  Michalec jim přisuzuje  řadu pozitivních vlastností  jako 

odvaha a kreativita.

Novináři jsou také charakterizováni na základě vztahu k výkonu profese.  V 7 

textech  je  popsán  vztah  novinářů  k profesi  jako  k prostředku  budování  individuální 

kariéry (Miloslav Lubas  bližší  hodnocení  nepřináší  podobně jako  Michal  Viewegh). 

Z toho můžeme najít jako vedlejší pohled vnímání práce novináře jako tvůrce veřejného 

mínění u Libuše Burger, Miloše Čermáka, Martina Nezvala, Stanislava Yichaka Roda a 

Pavla Frýborta. Novinář jako vychovatel se také objevuje okrajově a to opět u Libuše 

Burger. V pátračsko advokátní roli popisují novináře (byť často opět okrajově) Libor 

Michalec a Pavel Frýbort. 
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Dále autoři  popisují různé části  práce novináře. Týkají se práce v redakci při 

poradách, tematickém sestavování vydání nebo psaní článku. Autoři popisují pak i práci 

se  zdroji,  vyhledávání  témat  a  i  pátrání  po  souvislostech  během  přípravy  článku. 

Výrazným  podtématem  je  profesionalizace  novinářů.  Zachycují  ji  Miloš  Čermák, 

Miloslav  Lubas  a  Libor  Michalec  –  všichni  popisují  novináře  jako  vysokoškolsky 

vzdělané. Všichni tři autoři ale vnímají univerzitní vzdělání jako druhotné. Pro výkon 

práce novináře jsou podle nich důležité osobnostní předpoklady a zejména talent.

V námi zkoumaném souboru textů se tedy většinou objevoval popis médií. Jako 

druhé dominantní téma jsme vydělili popis novinářů. Média jsou popisována většinou 

neutrálně. Naopak novináři jsou téměř ve všech knihách, v kterých se objevují, terčem 

kritiky.  Při  popisu  médií  se  objevují  jednak  témata  související  s principy  jejich 

fungování  a  také  jejich  vývoje.  V tématu  novinářů  můžeme  vydělit  podtémata: 

charakterizace novinářů a popis výkonu povolání. Nejčastějším pojetím výkonu jejich 

práce  je  prostředek  individuální  kariéry.  Téma  výkonu  práce  obsahuje  řadu  dílčích 

podtémat, například profesionalizace. 

Naše  práce  nabízí  několik  možností  dalšího  rozpracování.  Možným  dalším 

výzkumem je práce zaměřená na autobiografičnost knih o médiích, které psali novináři. 

V našem korpusu je takových autorů většina. Dalším souvisejícím tématem, které může 

vyjít i z naší práce, je sebehodnocení českých novinářů v uvedených 20 letech. Zároveň 

může být naše práce výchozím textem pro navazující výzkum, který bude analyzovat 

obraz médií v próze například následujících 20 let. 
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IV. Summary

Our thesis consists of two parts: media as a theme and media as a dynamic-creating 

phenomenon. The first part is subdivided into four chapters: the satirical depiction of 

media, the critical depiction of media, the realistic depiction of media and the depiction 

of media with non-fictional elements. The second part consists of two parts only and we 

do not divide it any further. Our work is based on literary theory, mainly narratology. 

We also draw on the media development in the Czech Republic after 1989. It is the 

media that is the dominant topic of our work. The next significant topic is then the 

profession  of  a  journalist.  For  this  reason  we  also  use  journalist-centered  research 

findings for the book analysis. In addition to that, the majority of authors in our text 

corpus are journalists. The authors usually describe media neutrally but the journalistic 

profession is depicted critically. In the media description topic the authors mention other 

topics such as the description of czech media or the media development. The topic of a 

journalistic profession consists of subtopics such as the journalist’s characteristics or the 

policy of a journalist’s work. Our work may be perceived as a base or a resource for 

works concerned with the media and culture relation or for journalists’self-perception 

research.
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