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Anotace 

Téma diplomové práce je obraz Světového kongresu žen, který se konal 

v roce 1981 v Praze, v československém dobovém tisku. V termínu od 8. do 

13. října 1981 se do Paláce kultury sjely na akci, kterou pořádala 

Mezinárodní demokratická federace žen, zástupkyně 133 zemí, aby 

diskutovaly o rovnoprávnosti a míru. Světový kongres žen byl zeměmi 

východního bloku vnímán jako jedna z nejdůležitějších politických akcí 

roku 1981. 

Uchopení tématu umožní zpracovat událost, o které chybí odborná literatura 

po roce 1989, která by se jí zabývala, charakterizovat tehdejší mediální 

scénu, analyzovat přístup tisku k pokrytí události a v neposlední řadě také 

charakterizovat postavení a roli ženy v roce 1981, jak ji prezentovala média.  

Diplomová práce si klade za cíl přiblížit tuto historickou událost z pohledu 

vybraných dobových deníků a časopisu a přinést hloubkovou studii mapující 

toto historické téma.  

 

Annotation 

The main objective of the diploma thesis is The Media image of the World 

Cogress of Women in Pragie in 1981 in chosen contemporary press. Women 

from 133 countries went, in the period from 8 to 13 October 1981, to the 

Palace of Culture in Prague to discuss equality and peace, descended on the 

event hosted by the Women´s International Democratic Federation. The 

World Cogress of Women was seen as one of the most important political 

events of the year 1981 by the Eastern bloc countries. 



Grasping the topic to handle an event about which no literature after 1989, 

which would address it, thes describe the media scene, analyze access to 

press coverage of the event and last but not least, to characterize the status 

and role of women in 1981, as presented by media. This thesis aids to bring 

this historical event from a historical perpective of selected dailies and 

magazine and bring in-depth study of the topic. 
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ÚVOD 

Už od skončení druhé světové války se svět nacházel ve válce nové, 

studené. Vztahy mezi dvěma supervelmocemi USA a SSSR byly napjaté. 

 Osmdesátá léta dvacátého století byla zvláštním obdobím. Studená 

válka vrcholila a koncem těchto let začalo období "tání". Československo 

bylo součástí východního totalitního bloku, kde byli obyvatelé drženi pod 

stálou kontrolou. Osmdesátá léta zde znamenala poslední dekádu 

komunistické diktatury, kterou zahájil Únorový převrat na začátku roku 1948. 

V roce 1981 bylo Československo přibližně uprostřed dvou historických 

mezníků: vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a začátku 

normalizace a sametové revoluce v roce 1989. Rok 1981 byl 

v Československu rokem významných politických akcí a výročí:  XXVI. 

sjezd KSSS a XVI. Sjezd KSČ, 60. výročí založení naší komunistické 

strany, volby do zastupitelských regionů všech stupňů. V USA se stal 

prezidentem Ronald Reagan, s jehož nástupem se začala vyhrocovat 

relativně poklidná situace 70. let, v americké politice skončila doba 

smířlivosti. Reagan přinesl kromě jiného další závody ve zbrojení. Právě na 

tuto situaci ve světové politice reagovala Mezinárodní demokratická 

federace žen a nechala do Prahy svolat Světový kongres žen, jehož hlavním 

programem byl boj za mír, který podle ní ohrožovalo nebezpečí jaderné 

války.  

V říjnu 1981 se do Prahy sjely zástupkyně 133 zemí, aby diskutovaly o 

rovnoprávnosti, národní nezávislosti a míru. Akce byla zeměmi východního 

bloku a KSČ vnímána jako jedna z nejdůležitějších politických událostí 

roku 1981.         

 Diplomová práce přináší ucelený a komplexní pohled na tuto událost, o 

které chybí odborná literatura z období po roce 1989, která by se jí 

zabývala. Práce si klade za cíl zachytit historickou událost ve vybraných 

dobových denících a časopise a přinést hloubkovou studii mapující toto 

historické téma. Zároveň bude cílem poukázat na různost a odlišnost, jakou 

vybrané deníky a týdeník o této události referovaly. Bude zajímavé sledovat 

a porovnat, jakým způsobem byla akce prezentována v denním tisku a 
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jakým způsobem v časopise. Druhotním cílem práce je analýza tehdejšího 

postavení žen. 

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a výzkumné. 

 První kapitola teoretické části uvádí zkoumaný jev do historicko-

společenského kontextu, neboť je to pro celistvé pojetí problematiky 

důležité. Média vždy odrážela dobové události a reagovala na ně, vždy 

působila v sociálním a politickém rámci. Zaměřuji se proto na situaci ve 

východním i západním bloku, důraz kladu na období normalizace v 

Československu a postavení a roli médií v té době. Mezi další teoretická 

východiska řadím postavení ženy ve společnosti, odlišnost její role a jejího 

chápání v západním a východním světě, představuji ženské organizace. 

Světovým kongresem žen, jeho organizací, průběhem a výsledky se 

zabývám ve třetí kapitole. První část zakončuji teoretickým zázemím pro 

zkoumání mediálních obsahů a technikami jejich zkoumání.  

 Analytická část zpracovává stěžejní téma diplomové práce: Mediální 

obraz Světového kongresu žen v Praze v roce 1981 na stránkách dobového 

tisku. V rozmezích dvou měsíců se na třech vybraných denících zaměřuji na 

způsob a rozsah, jakým o několikadenní akci referovaly. Časopis pro ženy 

sleduji v delším časovém období, a to během celého roku 1981. Všímám si 

rozdílného pojetí a postoje k danému tématu, reakce médií na dané události 

a provedu základní rozbor zveřejněných textů. Jedná se o deníky Rudé 

právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a týdeník Vlasta. Výběr titulů 

jsem podřídila jejich politické orientaci, respektive tomu, která politická 

strana je vlastnila. Rudé právo bylo vybráno z pozice dominantního 

komunistického stranického deníku, další dva jej pak vhodně doplňují, jako 

deníky dvou povolených politických stran Československé strany lidové a 

Československé strany socialistické. Časopis Vlasta plnil během 

komunistické éry roli hlavního ženského tisku, po obnovení činnosti 

Československého svazu žen v roce 1967 se stal jeho hlavním tiskovým 

orgánem.         

 Metodou práce je zkoumání vybraných článků za pomoci kvantitativní 

obsahové analýzy, jež se snaží odpovědět na otázky týkající se tematické 

agendy deníků ve spojitosti se Světovým kongresem žen, původnosti 
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příspěvků, či celkového vyznění článků. Stanovila jsem si hlavní výzkumný 

záměr: Jak vybrané deníky a týdeník interpretovaly Světový kongres žen v 

Praze? Liší se náhled na událost? Pokud ano, jak?   

 Při výzkumu pracuji s hypotézou, že se KSČ snažila propagandisticky 

zdůraznit konání takové velké mezinárodní akce v Československu. 

Očekávám, že bude v této souvislosti zdůrazňováno, jak dobré je postavení 

žen v zemích komunistického bloku.     

 Ve výsledné analýze zhodnocuji přístup zkoumaného tisku. Pracuji 

s texty i s obrazovou složkou, žánrově není vzorek omezen, do analýzy 

řadím všechny články, které se Světového kongresu žen týkaly.  

 Součástí výzkumné části je analýza textů Sociologického časopisu 

v letech 1979, 1980 a 1981. Na základě jejich rozboru ukazuji, jak postavení 

ženy hodnotili a psali o něm odborníci. Nepoužiji již složité metodologické 

koncepty, pouze jednoduchou analýzu, ve které se zaměřím na témata a 

výrazové prostředky.        

 Nedílnou součástí diplomové práce je pak textová a obrazová příloha, 

která přináší plné textové znění jednotlivých dokumentů vycházejících 

z kongresu, dále seznam všech článků, které vyšly ve vybraném tisku za 

sledované období a nakonec i praktické ukázky článků v jednotlivých 

titulech. 
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ČÁST PRVNÍ: TEORETICKÁ 

1. SVĚT A ČESKOSLOVENSKO V 80. LETECH 

První kapitola uvádí zkoumaný jev do historicko-společenského kontextu, 

neboť je důležitý a významný pro celistvé pojetí problematiky. Vše se vždy 

odehrávalo a odehrává ve společenském kontextu, navíc média odrážela 

dobové události a reagovala na ně, působila v sociálním a politickém rámci. 

Zaměřuji se proto na situaci ve východním i západním bloku, na vztahy 

mezi nimi, důraz kladu na období normalizace v Československu a 

postavení a roli médií v té době. 

 

1.1 Vztahy mezi Východem a Západem 

Východní a západní blok se nacházel ve studené válce, součástí které byly 

závody ve zbrojení, projevovala se vzájemnou nedůvěrou a podezíravostí. 

Několikrát se vyhrotila natolik, že vzrostly obavy z možného vzplanutí třetí 

světové války. K takovému střetnutí nikdy nedošlo.1    

 Na přelomu 60. a 70. let došlo v zahraniční politice USA ke změně, což 

mělo vliv i na vývoj poměrů uvnitř sovětského bloku. Místo politiky 

střetávání s komunismem byl kladen důraz na mírovou koexistenci. V roce 

1972 USA prosadily dohodu s SSSR o omezení jaderných zbraní (SALT 1). 

 Celý proces zmírnění napětí vrcholil jednáním v Helsinkách v roce 

1975. Tato konference je považována za nejdůležitější okamžik soužití mezi 

Východem a Západem. Obě strany na ní podepsaly dokument Závěrečný akt 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Týkal se 

bezpečnosti a hospodářské, vědecké a obchodní spolupráce a pojednával i o 

dodržování občanských práv a svobod. Tato součást jednání se přímo týkala 

osudu opozičních hnutí v zemích sovětského bloku. Porušování občanských 

a lidských práv bylo přímo podstatou totalitních systémů. Jakmile však 

vlády těchto zemí podepsaly Závěrečný akt, vystavily se kritice ze strany 

demokratických států a daly do rukou opozičních hnutí významný nástroj 

obrany.2   

                                                           

1 VINEN, Richard. Evropa dvacátého století. Praha: Vyšehrad 2007, s. 261 
2 HARNA, FIŠER. Dějiny českých zemí II. Praha: Fortuna 1998, s. 248 
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 Na konci 70. let ale došlo k obratu v politice Západu, a to kvůli zesílení 

ofenzivy sovětského pronikání do třetího světa. Po nástupu prezidenta 

Ronalda Reagana v roce 1981 opět začaly závody ve zbrojení. Skončila 

doba smířlivosti a byla zahájena velká ofenziva Program strategické 

iniciativy, známější pod názvem „hvězdné války“. Reagan, i za cenu 

vysokého rozpočtového deficitu, zapletl Sovětský svaz do závodů ve 

zbrojení, ve kterých Sověti nemohli držet s Američany krok.3 Významnou 

úlohu sehrávaly nukleární zbraně a fakt, že je od roku 1949 oba bloky 

vlastnily, brzdil jejich ochotu konflikt vyvolat. Postupem času obě strany 

dávaly najevo vzrůstající vzájemnou snášenlivost a na začátku 70. let 

začínají analytici hovořit o zmírnění napětí ve vztazích obou bloků.4 

 USA chtěly vystupňovaným tlakem na zbrojení podlomit ekonomiku 

socialistických států. Těm začaly docházet rezervy, opatření měla jen dílčí 

výsledky a stále naléhavěji byla pociťována potřeba hlubší reformy režimu.5 

Čím více se zvyšovaly výdaje na zbrojení, tím více se snižovaly výdaje na 

sociální účely, zdravotnictví, školství a zhoršovala se životní úroveň rodin. 

Každé další úsporné opatření postihovalo hlavně ženy.    

 Sovětský svaz se dostal do hluboké krize. Ve snaze zvládnout tempo, 

které udávaly USA, začal investovat polovinu hrubého domácího produktu 

do zbrojařského průmyslu (USA v té době 10 %). Aby dokázal udržet krok, 

potřeboval by investovat ještě více, to bylo vzhledem k ekonomickým 

podmínkám nemožné. SSSR nakonec musel závody vzdát a Reagan tak 

vlastně ve studené válce zvítězil. Ve svém důsledku to vedlo k pádu 

komunistického bloku v Evropě na přelomu 80. a 90. let a k obnově 

demokratického zřízení a tržní ekonomiky ve většině zemí sovětského 

bloku. V právě rozpadlém sovětském bloku to mělo za následek i ústup od 

nepřátelských pozic zaměřených proti Západu.6  

 

                                                           

3 ŠTĚPÁNKOVÁ A KOLEKTIV. Dějepis 2. Brno: Didaktik 2006, s. 173 
4 VINEN, 2007, s. 261 
5 HARNA, FIŠER, 1998, s. 249 
6 VINEN, 2007, s. 369 
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1.2 Československo v dob ě tzv. normalizace 

V roce 1981 se Československo nacházelo v době, kdy nejtvrdší 

normalizační7 vlna pominula, ovšem se vznikem Charty 77 začalo období 

lepšího organizování disentu a s tím i nová vlna represí.   

 Snaha sovětského vedení opět zavést stalinský režim a především 

obnovit vedoucí úlohu strany, která zajišťovala vládnoucí garnituře 

monopol moci a návrat k centrálnímu řízení ekonomiky, vyvolala na 

přelomu 70. a 80. let krizi.8 

Charakteristickým rysem počátku normalizačního vývoje 

v Československu byly prověrky, které postihly nejen funkcionáře na všech 

úrovních, ale i řadové členy KSČ a všechny, kdo aktivně podporovali 

obrodný proces a nesouhlasili s okupací.9 Takoví se stali neplnoprávnými 

občany, nesměli vykonávat svá původní povolání, jejich děti nesměly 

studovat. Část z nich se stala oporou formující se opozice, která usilovala o 

odstranění Husákova vedení. Československo vstoupilo v 70. letech do nové 

etapy vývoje, jejíž charakter vymezil XIV. sjezd KSČ v roce 1971. Sjezd 

byl vydáván za mezník v novodobých dějinách Československa a potvrdil 

politiku stávajícího vedení. Nastalo období relativní stabilizace vnitřních 

poměrů sovětského bloku, které bývá nazýváno obdobím neostalinismu. 

Obnovení totalitních forem vlády se stalo oficiální linií politiky KSČ.10 

„Druhá fáze posrpnového režimu (1972 až druhá polovina 80. let) bývá 

charakterizována jako zamrznutí stavu vzešlého z první fáze, hovoří se o ní 

jako o stabilní fázi v protikladu k předchozí dynamické normalizaci. Platil a 

                                                           

7 Normalizace bylo oficiální pojmenování pro opatření po násilném potlačení Pražského 
jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy.  Za její počátek lze považovat 17. duben 
1969, kdy ve funkci prvního tajemníka KSČ nahradil Gustav Husák Alexandra Dubčeka. 
Poměry a vztahy ve společnosti se po uvolnění a po reformních pokusech v roce 1968 měly 
navrátit ke komunistickým poměrům, které vláda nazývala „normální“. Heslem 
normalizace bylo „nic neměnit a vše zakonzervovat v zájmu stability“. Po celou dobu 
normalizace byla na československém území umístěna sovětská okupační vojska. Někteří 
autoři (např. Stanislav Balík) upozorňují, že označení normalizace pro celé období 1969 – 
1989 je nepřesné. Jako normalizaci můžeme podle něj pouze první vývojovou etapu (1969 
– 1972) politického systému v Československu před rokem 1989. 
8ŠTĚPÁNKOVÁ A KOLEKTIV, 2006, s. 193 
9 OTÁHAL, Milan. Česká společnost na počátku tzv. normalizace. In Pět studií k dějinám 
české společnosti po roce 1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008, s. 20 
10 PERNES, Jiří. Československo 1946-1992. Praha: Albatros 1999, s. 43 
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fungoval sociální kontrakt nastartovaný v předchozí etapě a současně trval 

informační monopol státní moci.“11  

Život byl po všech stránkách podřízen komunistické ideologii. Podle ústavy 

byla hlavním nositelem vládní i výkonné moci vláda, ve skutečnosti ale 

Ústřední výbor KSČ a jeho generální tajemník. Vnitřní struktura ÚV KSČ 

kopírovala strukturu ministerstev a každý ministr měl svého „nadřízeného“ 

v podobě příslušného tajemníka ÚV. 12       

 Z hlediska vnitrostátní politiky už nebyla normalizace tak krutá jako 

padesátá léta. Režim už se nesnažil tak silně pronásledovat své nepřátele. 

Zacházení s disidenty nebo jinak nepohodlnými lidmi bylo sice i nadále 

drsné, ale krutost státu byla předvídatelná a lidé většinou věděli, jak se jí 

vyhnout. Nejvýraznějším rysem komunismu tohoto období byla strnulost. 

Ve společnosti vládla normalizační každodennost. Komunisté pořádali 

stranické sjezdy a zasedání a lidé unikali k náhražkovým aktivitám, 

významnou roli hrála rodina a soukromí.13     

 Až do roku 1989 platil jako dogma dokument Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti14  po XIII. Sjezdu KSČ. V roce 1970 ho 

schválil ÚV KSČ, obsahoval normalizační výklad událostí roku 1968.  

Normalizační opatření zasáhla celou společnost. Nové komunistické vedení 

chtělo přeměnit veškeré obyvatelstvo v poslušnou masu.  

 Lidé na nástup normalizace reagovali rozdílně. Nové vedení KSČ 

podpořila jen malá část lidí, zejména ti, před kterými se otevřela možnost 

kariéry, velká většina ale setrvávala v odporu. Lidé se vzdali hodnot jako 

demokracie a svoboda a veřejně předváděli svou loajalitu, jak to vyžadoval 

normalizační režim. Byla jim dána příležitost, že pokud nedají veřejně 

najevo svůj nesouhlas a nespokojenost, mohou žít bez větších problémů. 

Vedení KSČ slíbilo lidem za jejich loajalitu jistou životní úroveň, která byla 

                                                           

11 BALÍK, Stanislav. Komunistický režim v Československu a přechod k demokracii, 
seminář 15 LET OD LISTOPADU 89 očima přímých účastníků studentské demonstrace, 
16. 11. 2004, dostupné z WWW: http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=473 
12 Tamtéž 
13 KONČELÍK A KOLEKTIV. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál  2010, s. 207 
14Text tzv. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ schválil 
ÚV KSČ 11. prosince 1970. Dokument měl představovat kolektivní poznání strany a stal se 
závaznou normou pro interpretace událostí roku 1968. Jeho přijetím se uzavřela první vlna 
rozsáhlých čistek. XIV. sjezd strany závaznost dokumentu v květnu 1971 potvrdil.  
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vedle NDR nejvyšší v sovětském táboře.15 Lidé si uvědomovali, že naděje 

na reformu jsou pryč a že se musejí přizpůsobovat životu v reálném 

socialismu.  Režimu se sice nebáli, ale nic od něj neočekávali. 

Komunistické režimy byly natolik autoritativní, aby si vynutily poslušnost, a 

natolik realistické, že nevyžadovaly víru v komunistickou propagandu.16

 Společnost se podařilo dokonale rozdělit. Vedle početné skupiny 

diskriminovaných se začala vytvářet nová vrstva privilegovaných, často i 

méně kvalifikovaných zájemců o uvolněná místa ve státní správě, ve 

výrobních podnicích, školách apod. Mezi tím byli politicky indiferentní 

občané, kteří se smiřovali s danou situací. Společnost byla v naprosté izolaci 

a oficiální propaganda vyzdvihovala každý dílčí úspěch a zahlcovala 

veřejnost velkolepými akcemi. Nemožnost projevit vlastní názor a uplatnit 

osobní iniciativu způsobovala, že se lidé stahovali do soukromí, hledali únik 

v konzumním způsobu života. Část společnosti vnímala režim jako něco 

cizího, vnuceného, smiřovala se však s daným stavem. Zájem světové 

veřejnosti o politické dění v Československu klesl na minimum.17  

 Přes veškeré úspěchy normalizačního procesu si nový režim 

uvědomoval slabiny svého postavení. Z řady důvodů bylo nezbytné udržet 

alespoň vnější zdání klidu. Pozornost se soustředila na ekonomické otázky. 

Československá ekonomika ovšem vykazovala stejné problémy jako ta 

sovětská. Nebyla schopná konkurence, zaostávala ve vývoji. Podniky plnily 

plány, ale nevyráběly věci, které by někdo kupoval. Na žádané zboží 

existovaly pořadníky.18        

 Depresi, do které společnost upadla, narušily až události roku 1977. 

Vzniklo hnutí Charta 77, které prezentovalo odpor k režimu a vyzvalo 

komunistické vedení k diskuzi na demokratické úrovni. Komunisté na to 

zareagovali vězněním a pronásledováním signatářů.  Větší vliv na dění 

v Československu získala Charta až v druhé polovině 80. let.19  

                                                           

15 OTÁHAL, 2008, s. 68 
16 VINEN, 2007, s. 368 
17 HARNA, FIŠER, 1998, s. 249 - 250 
18 ŠTĚPÁNKOVÁ A KOLEKTIV, 2006, s. 192 
19 Charta 77 byla neformální občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ 
za nedodržování lidských a občanských práv. Impulsem pro její založení bylo zatčení členů 
hudební skupiny Plastic People of the Universe v roce 1976. Režim se snažil tuto iniciativu 
umlčet, hlavně za pomoci tvrdých represí proti signatářům. Charta 77 se tak stala součástí 
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 Definitivnímu rozpadu sovětského bloku a pádu režimu předcházela 

řada jednotlivých krizí, které ho postupně rozkládaly, k pádu komunismu 

v Československu došlo 17. listopadu 1989 během Sametové revoluce. Po 

brutálním zásahu proti studentské demonstraci na Národní třídě nezbylo 

totalitní moci a KSČ nic jiného, než předat moc do rukou disidentské 

opozice. 

 

1.3 Československá média v dob ě normalizace 

Média vždy hrála velmi významnou roli v uspořádání společnosti, a to jak 

těch demokratických, tak i totalitních. Jejich role se ovšem liší tím, že 

v demokratických poměrech jsou média chápána jako instituce svobody 

projevu, v totalitních systémech jsou pak nástrojem propagandy. 

Propaganda je záměrná a systematická snaha o formování představ, 

ovlivňování a usměrňování názorů a mínění. Propaganda usiluje o vytvoření 

celospolečenského vědomí, je to jeden z nejúčinnějších prostředků sociální 

kontroly. V totalitním státě je propaganda nedílnou součástí celého 

systému vládnutí. Její nedílnou součástí je pak cenzura.20  

 Vztah mezi médii a společností (politikou) vyjadřují normativní rámce 

chování médií. Vzhledem k různým historickým podmínkám se postupem 

času formovaly různé normativní teorie, které se zabývají tím, jak by měla 

média fungovat a co se od nich očekává. Pojednávají o tom, co je žádoucí 

ve vztahu mezi strukturou médií a jejich chováním. Snahy o popis 

jednotlivých druhů mediálních soustav a typů vztahů mezi médii a politikou 

začínají po druhé světové válce.21      

 V následujících podkapitolách se zaměřím na fungování médií 

v totalitních systémech, krátce představím - dříve velmi vlivný, dnes 

kritizovaný- pokus o výklad vztahů mezi médii a politikou tzv. Čtyři teorie 

                                                                                                                                                    

vztahů mezi Východem a Západem, díky ní se aktivizoval československý exil. Signatáři 
reprezentovali odlišná povolání, politické postoje i náboženská vyznání. Řada z nich se 
výrazně zapojila do veřejného života po Sametové revoluci v roce 1989. Chartu 77 
podepsal například Václav Havel, Pavel Kohout, Marta Kubišová, Kamila Moučková, Jan 
Patočka, Jaroslav Seifert, Ludvík Vaculík. Dnes je Charta 77 považována za jednu z 
nejvýznamnějších akcí odporu vůči předlistopadovému režimu v období normalizace po 
roce 1968. 
20REIFOVÁ A KOLEKTIV. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004, s. 192-194 
21 JIRÁK A KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál 2010, s. 118 
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tisku, následuje mediální systém komunistického Československa a 

struktura tištěných médií.  

 

1.3.1 Média v totalitních režimech 

Totalitní systém a diktatura jedné politické strany se projevily mimo jiné i 

ve světě médií.         

 Společnost uplatňuje na chování medií určitá očekávání a hodnocení, 

tzv. normativní teorie. Jejich obsah odpovídá formě společnosti, ve které 

jsou uplatňovány. Podle toho lze pak rozlišovat typy společnosti.22 Ve 20. 

století se vlivnou typologií normativních rámců staly Čtyři teorie tisku. 

Souhrn představ, nároků a očekávání spojovaných s fungováním médií 

v soudobých společnostech představuje pojetí mediálních analytiků Freda S. 

Sieberta, Theodora Petersona a Wilbura Schramma. V roce 1956 vydali 

soubor esejů, v němž popsali základní normativní teorie jednání médií. 

Jedná se o: teorii autoritářskou; teorii libertariánskou; teorii sociální 

odpovědnosti a teorii sovětskou. Získaly si velký vliv, hlavně proto že 

mediální systémy třídí do několika jednoduchých modelů. 23  

 Z uvedených čtyř teorií nastíním tu sovětskou, která vychází z konceptu 

silného státu a beztřídní společnosti, tedy ideologických základů i pozdější 

praxe sovětského komunistického režimu.    

 Tisk v rámci sovětské teorie zastává primární a zcela specifické 

postavení. Dle Lenina se měl tisk chovat jako „kolektivní agitátor, 

propagandista a organizátor lidových mas“. Média chápe jako nástroj 

jednoho typu socializace, jako prostředek vzdělávání a osvěty.24 

 Sovětská teorie vycházela z nároků, které na tisk kladli Karl Marx, 

Friedrich Engels a Vladimír Iljič Lenin. Podle nich mají média sloužit 

zájmům lidu, pokud je stát výrazem existence beztřídní společnosti, 

respektive mají sloužit předvoji této společnosti, který se snaží stavu 

beztřídní společnosti dosáhnout. Média mají socializovat jednotlivce 

k životu v takové společnosti vzděláváním, mobilizováním, motivováním a 

                                                           

22TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál 2006, s. 140 
23 HALLIN, MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál 2008, s. 39 
24 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 122 
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informováním.25 Tato teorie prosazuje pozitivní roli médií ve společnosti 

s velkým důrazem na kulturu a informace a na úlohu médií v ekonomickém 

a společenském vývoji. Od médií se očekávalo, že budou seriózní a 

odpovědná.26        

 Čtyři teorie tisku byly velmi nedokonalým pokusem, který navrhl 

klasifikaci vztahů mezi médii a společností. Byly hojně kritizovány, hlavně 

proto, že nešlo o čtyři teorie, ale o dvě a dvě modifikace, že nebraly v úvahy 

země třetího světa a proto, že jde o ideologicky podbarvené vyhodnocení 

dvou či čtyř modelů popisovaných z jednoho úhlu pohledu a že se tak jedná 

o obhajobu a prosazování libertariánské teorie jako jediné správné. Rozpory 

konceptu se snažil překonat akademik zabývající se komunikační teorií 

Denis McQuail, který počet normativních teorií rozšířil a stávající 

redefinoval. Herbert J. Altschull zase koncept přepracoval s ohledem na 

země třetího světa. Zásadní kritiku zveřejnila v polovině 90. let skupina 

vedená Johnem C. Neronem v publikaci Last Right, která poukázala na 

ideologickou podmíněnost celého konceptu.27 Nejnovější kritický přístup 

představuje studie Hallina a Manciniho Systémy médií v postmoderním 

světě, kteří se snaží hledat způsoby, zda vnitřně diferencované normativní 

teorie existují.       

 Totalitní režimy záměrně využívají média k posilování a udržování 

svého statu quo. Pomocí médií lze manipulovat informacemi tak, aby 

výsledná sdělení byla výhodná pro konkrétní mocenské zájmy.  

 Oficiální média jsou pouze státní, navázána na státní rozpočet. Neplní 

tedy funkci kontrolní, ale jejich role je pouze jedna, a to propagandistická. 

Režim si s jejich pomocí vynucuje projevy demonstrativního souhlasu. 

Média vyjadřují zmanipulovanou vůli lidu, nikoli skutečnou. Noviny, které 

v totalitních společnostech vycházejí, jsou stranické a procházejí cenzurou. 

Není povoleno nic, co by poškozovalo stranu. Sdělení, která mají oslovovat 

veřejnost, jsou co nejdůsledněji vystavena kontrole. Činnost médií se musí 

podřídit tomu, aby ve společnosti naplňovala mobilizační, ideologickou 

funkci. Média neodpovídají za svou činnost ani veřejnosti ani svým 

                                                           

25 REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004, s. 37 
26 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2007, s. 154 
27 REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004, s. 128 
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vydavatelům, nýbrž vedoucí politické síle.   

 Úkolem médií v socialistické společnosti je zvyšovat a rozvíjet 

socialistické vědomí širokých vrstev obyvatelstva, formovat veřejné mínění, 

seznamovat se životem a prací lidí v socialistických zemích, získávat 

pracující pro aktivní politiku strany, bojovat proti nepřátelské propagandě, 

popularizovat nejlepší pracovníky a dosažené výsledky, podněcovat 

pracovní a občanskou iniciativu.28     

 Naproti tomu je hlavní podmínkou fungování médií v demokratické 

společnosti svoboda, která má svá kritéria a normativní požadavky. 

Demokracie mezi ně řadí absenci cenzury, objektivitu, vyváženost, 

nestrannost a veřejný zájem. 

 

1.3.2 Československá média a normalizace 

Stejně jako pro celou společnost znamenal začátek normalizace dramatický 

zlom i pro média.       

 Československá média29 se dostala do sféry vlivu SSSR, který měl o 

roli médií svou představu. Viděl média jako nástroj řízené práce s veřejným 

míněním a kontroloval je.30 Byl vytvořen systém komisí, které odpovídaly 

za kulturní tvorbu, nedostalo se přes ně nic, co by se vymykalo schváleným 

normám. Nejvíce tak byly postiženy masové sdělovací prostředky. 

 Strana se snažila veškerá média v zemi ovládnout a získat nad nimi 

kontrolu. Média byla podřízena oddělení masových prostředků ÚV KSČ a 

byla pod soustavným mocenským tlakem. Veškerý mediální provoz byl 

řízen z ÚV KSČ skrze organizace a úřady. Výbor rozhodoval o 

vydavatelských podmínkách, o nákladech titulů, o rušení a zakládání 

periodik.         

 Na počátku normalizace zasáhly všechny mediální organizace 

personální čistky. Režim pak nad nimi získal kontrolu a mohl je využívat 

jako nástroj propagandy. Režim se snažil tištěná média stabilizovat, a tak 

zakázal vydávání desítek titulů, zejména z časopisecké produkce. Periodika, 
                                                           

28KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Dějiny československé žurnalistiky, IV. díl: Česká a slovenská 
žurnalistika v letech 1944 - 1987. Brno: Novinář 1989. s. 189 
29 Československá média představovala kromě tisku u televize a rozhlas. Vzhledem 
k tématu a rozsahu práce, který mě limituje, se budu věnovat převážně tisku.  
30 HALLIN A MANCINI, 2008, s. 16 
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která hájila události Pražského jara, byla zrušena. Režim se tak zbavil jedné 

z překážek na cestě k nastolení mediálního pořádku. Způsob prezentace 

reality v médiích samozřejmě odpovídal totalitnímu režimu.31   

 Když nastoupil k moci Gustáv Husák, prohlásil, že má-li KSČ plnit roli 

vedoucí politické síly v zemi, musí si zajistit rozhodující vliv na tisk, rozhlas 

a televizi. Nepřímo tak ohlásil nástup normalizace v médiích.32  

 Konsolidace sdělovacích prostředků byla ukončena v roce 1971 a tisk, 

rozhlas i televize začaly opět plnit funkce socialistické žurnalistiky.33  

 

Rámec pro fungování médií v době normalizace utvořily legislativní úpravy 

přijaté jako důsledek Moskevského protokolu v roce 1968, kdy se 

českoslovenští představitelé pod nátlakem v Moskvě zavázali, že obnoví 

cenzuru. Kontrolu médií prováděl režim za pomoci cenzurních úřadů. 

V normalizačním Československu lze mluvit o cenzuře politické, která 

omezovala projevy svobody tisku a svobody vyjadřování, které by mohly 

ohrozit vládu kritikou a prezentováním opozičních názorů.34   

 V srpnu 1968 obnovila strana cenzurní instituci a založila Úřad pro tisk 

a informace (ÚTI). V lednu ale vstoupil v platnost Ústavní zákon č. 

143/1968 Sb. o Československé federaci, který ustavil systém dvou 

cenzurních úřadů, které zastřešoval Federální výbor pro tisk a informace 

(FVTI). Dosavadní ÚTI byl přeorganizován a přejmenován na Český úřad 

pro tisk a informace (ČÚTI), na Slovensku působil Slovenský urad pre tlač a 

informácie (SÚTI), který byl ustaven již dříve.35    

 Oba úřady uplatňovaly následnou cenzuru, hodnotily a analyzovaly 

činnost médií, sledovaly dodržování tiskového zákona. Veškerou 

odpovědnost nesl šéfredaktor, tento systém byl z pohledu moci efektivnější 

než předběžná cenzura. Normalizace znamenala pro média a novináře velmi 

zásadní proměnu podmínek jejich práce.     

 Důraz na propagandistické zaměření jednotlivých titulů nedovoloval 

novinářům vytvářet kvalitní žurnalistiku, začátek 70. let byla poznamenána 
                                                           

31 KONČELÍK A KOLEKTIV, 2010, s. 208 
32 Tamtéž, s. 213 
33 KŘIVÁNKOVÁ, 1989, s. 185 
34 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 366 
35 KONČELÍK A KOLEKTIV, 2010, s. 194 
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nuceným odchodem mnoha zkušených novinářů.36 Zásadní změnu prodělala 

i samotná profese novináře. Každý z nich se musel podílet na návratu médií 

do područí státního aparátu. Pokud to odmítl, musel svou práci sám opustit 

nebo k tomu byl posléze donucen. Na místa, která se uvolnila, nastoupili 

novináři loajální, kteří se drželi komunistické linie až do roku 1989. 

Vedoucí pracovníky schvalovala KSČ, zásadní roli hrála politická kritéria. 

Z médií tak odešla řada významných novinářů. Byli vyměněni redaktoři 

krajských novin, po nich následovaly zásahy proti novinám vydávaným 

jednotlivými závody. Stupňoval se také tlak na celostátně vydávané 

časopisy, jako byl např. Dikobraz, Vlasta či Mladý svět. 37  

 V roce 1972 ustanovil VI. sjezd Svazu novinářů Československý svaz 

novinářů (ČSSN). VII. sjezd ČSSN v roce 1977 schválil Zásady etiky 

československého novináře. Novináři se zavazovali dodržovat ideje 

marxismu-leninismu, aktivně se podílet na uskutečňování politiky KSČ, 

cílevědomě pracovat pro socialistickou společnost. Tyto zásady se staly 

pouze alibistickým nástrojem, kterým režim budoval zdání normality 

mediálního provozu.38  

Kontrolní systém médií se změnil v roce 1980, kdy byl zákonem č. 

180/1980 Sb. zřízen Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), který byl 

podřízen federální vládě. Ten působil až do roku 1988 paralelně s ČÚTI a 

SÚTI, které nově dozorovaly krajský, okresní a podnikový tisk a v roce 

1988 byly zrušeny. Hlavním úkolem cenzurního úřadu byla kontrola obsahu 

médií. Na poradách ÚV KSČ dostávali zástupci médií a FÚTI instrukce, o 

čem se musí nebo naopak nesmí psát. Stanovovala se i míra publicity 

jednotlivých událostí. „FÚTI zpětně sledoval dodržování doporučené míry 

publicity událostí a osob, vhodnost užití propagandistických prostředků ve 

zpravodajství o závěrech stranických jednání a sjezdů…“39   

 

                                                           

36BLODIGOVÁ, KÖPPLOVÁ, SEKERA. Dějiny českého novinářství a českých 
novinářských spolků. Katalog výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. 
Praha: Státní ústřední archiv 2002, s. 86 
37 KONČELÍK A KOLEKTIV, 2010, s. 243 
38 Tamtéž, s. 245 
39 Tamtéž, s. 210 
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Hlavním informačním zdrojem pro novináře v době normalizace byla 

Československá tisková kancelář (ČTK), která vznikla už v roce 1918. 

V době normalizace působila v područí režimu a stala se stejně jako ostatní 

média nástrojem politické propagandy strany. Zpravodajství bylo 

cenzurováno a vydávaly se pouze jeho dva typy – veřejné a neveřejné, které 

bylo určené pro vysoké stranické a státní funkcionáře.40   

 Vedle ČTK působila ještě agentura Orbis zřízená v roce 1977 

Československou společností pro mezinárodní styky. Režim ji využíval pro 

propagandistické působení v zahraničí, i když byla společenskou nevládní 

organizací. Jejím úkolem bylo za hranicemi informovat o úspěších reálného 

socialismu.41 

 

1.3.3 Struktura tišt ěných médií 

Systém periodického tisku představují noviny a časopisy určené masovým 

čtenářům. V roce 1971 byl tento systém dobudován, důraz byl kladen na 

obsahovou a formální kvalitu.42 V době normalizace už nedocházelo 

k výrazným změnám ve struktuře tisku. Celý systém vydávání periodického 

tisku dozoroval ÚV KSČ a jemu podřízené složky. V Československu došlo 

v 70. a 80. letech k dílčím změnám u některých typologických skupin tisku, 

týkaly se úprav nákladů, periodicity nebo sloučení listů s obdobným 

zaměřením.43         

 Strukturu tištěných médií na počátku 70. let výrazně poznamenalo 

jejich rušení. Během let 1968 – 71 bylo zrušeno 156 periodik. Rušení se 

týkalo hlavně časopisů, počet deníků zůstal prakticky beze změny. V roce 

1970 jich vycházelo 19, v roce 1989 18. Struktura periodického tisku 

navazovala na stav v druhé polovině 60. let. Základem zůstala celostátně 

vydávaná periodika, tzv. ústřední tisk. Vycházelo šest celostátních deníků: 

 

- Rudé právo (ústřední deník ÚV KSČ, který měl náklad kolem milionu 

kusů denně) 
                                                           

40 Historie ČTK. Online. [Citováno 28-10-2010]. Dostupné z WWW: 
http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/ 
41 KONČELÍK A KOLEKTIV, 2010, s. 212 
42 KŘIVÁNKOVÁ, 1989, s. 187 
43 Tamtéž, s. 188 
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- Lidová demokracie (deník Československé strany lidové) 

- Svobodné slovo (deník Československé strany socialistické) 

- Mladá fronta (deník ÚV Socialistického svazu mládeže) 

- Práce (deník Revolučního odborového hnutí) 

- Zemědělské noviny (deník ministerstva zemědělství)  

 

K nim se řadily dva tematické celostátní deníky: Obrana lidu (deník 

ministerstva národní obrany) a Československý sport. Vydavateli byly 

politické strany nebo společenské organizace. Vedle ústředního tisku 

vycházely regionální tituly: deset krajských deníků a večerníků, okresní 

noviny, podnikový a závodní tisk.44   

 

Deník Rudé právo představoval dogmatický přístup, jistou alternativou 

k němu byla Lidová demokracie nebo týdeník Mladý svět. Přestože 

podléhaly kontrole KSČ, podařilo se v nich někdy publikovat texty, které se 

nedržely dané linie a pro čtenáře tak byly atraktivnější a byl o ně vyšší 

zájem. Poptávka ovšem převyšovala nabídku, protože byl centrálně 

regulován příděl papíru i výše nákladu. Limitem byla i zastaralá výrobní 

technologie.       

 Vycházela pestrá nabídka časopisů zaměřující se na různé cílové 

skupiny (časopisy pro ženy, pro děti a mládež, pro zahrádkáře, atd.) i 

časopisy tematické (pro kulturu, pro sport, atd.). Erotické a bulvární tituly 

nevycházely vůbec, protože neodpovídaly ideově výchovné funkci tisku a 

marxisticko-leninské žurnalistické teorii. Bulvární tisk nahrazovaly 

čtenářům večerníky, které nabízely i nenáročné čtení. 45 

Jako důsledek tvrdé normalizační mediální politiky vznikaly 

alternativní komunikační systémy, které fungovaly nezávisle na politické 

moci a které znamenali „inovaci“ tištěných médií. Jedním z produktů byla 

samizdatová periodika46, která se stala, zvláště po vzniku Charty 77, 

                                                           

44KONČELÍK A KOLEKTIV, 2010, s. 215 
45 Tamtéž, s. 217 
46Samizdat je způsob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru. Samizdatová tvorba 
probíhala mimo kontrolu státu, režim ji označoval jako ilegální či závadovou. První edice 
začaly vznikat už na samém počátku 70. let.  Mezi nejvýznamnější patřila Petlice Ludvíka 
Vaculíka, vynikající edičním programem i vzornou redakční úpravou. Důležitá byla i edice 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

17 

 

alternativou k médiím, které ovládal režim.     

 Druhou takovou alternativou se stala média exilová47, ta byla vydávaná 

ve svobodném světě. Řada z nich byla ilegálně dopravována do 

Československa. Spolupráce mezi samizdatovou a exilovou tvorbou se 

výrazně prohloubila na přelomu 70. a 80. let. 

 

Přestavba struktury tištěných médií začala až v roce 1985 s nástupem 

Michaila Gorbačova k moci v SSSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Expedice manželů Havlových, Česká expedice nebo Pražská imaginace. Od osmdesátých 
let se k samizdatové literatuře přidaly literární časopisy. Mezi nejdůležitější patřil Kritický 
sborník, Obsah, Host, Akord, Vokno a ke konci osmdesátých let Revolver Revue. 
47 Exilovou tvorbu představují hlavně nakladatelství vzniklá v cizině. Mezi nejznámější 
patří nakladatelství 68, které v Torontu zřídili manželé Švorečtí, Index v Kolíně nad 
Rýnem, Rozmluvy v Londýně, Konfrontace v Curychu ve Švýcarsku. Vznikaly exilové 
časopisy: např. Svědectví Pavla Tigrida v Paříži, Listy Jiřího Pelikána v Římě. 
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2. POSTAVENÍ A SOCIÁLNÍ ROLE ŽEN VE 

SVĚTĚ V 80. LETECH 

Kromě historicko-společenského kontextu je pro téma práce důležitá také 

otázka postavení a role ženy ve světě. V této části se proto nejprve zaměřuji 

na srovnání ženské otázky na východě a západě, srovnávám, jak se lišilo 

demokratické a totalitní vnímání ženy a jaké bylo postavení ženy 

v normalizačním Československu. Představuji také ženské organizace, 

Mezinárodní demokratickou federaci žen a Československý svaz žen. Jedna 

z podkapitol je také věnována Marii Kabrhelové, jednomu ze symbolů 

normalizace a předsedkyni Československého svazu žen, a Mezinárodnímu 

dni žen jako nejdůležitější akci svazu.  

V kapitole používám pro dokreslení situace výroky nejrůznějších 

představitelek ženských hnutí, které zazněly v analyzovaných článcích. Je 

tedy třeba brát v úvahu, že se jedná o výroky žen levicového zaměření a jde 

o dobové hodnocení.  

 

2.1 Demokratické a totalitní vnímání ženy 

Konec druhé světové války a rozdělení světa na dvě supervelmoci rozdělil i 

vnímání a postavení žen ve společnosti. Žena východní a západní se značně 

lišila.  

Během první poloviny dvacátého století získaly české ženy volební 

právo, právo na vzdělání a některé začaly chodit do zaměstnání. Dále se 

ovšem hnutí za ženská práva nedostalo. Ve společnosti a v rodině zůstalo 

rozdělení rolí jasné: žena byla rodička a pečovatelka a muž živitel. Ve 

chvíli, kdy ženy stály na začátku svého svobodného rozvoje, bylo jeho 

pokračování posunuto komunistickým režimem do úplně jiné roviny. 

Rovnost žen a mužů už se neřešila, neboť režim tvrdil, že jsou si všichni 

rovni.48          

 V Československu se ženy staly rovnoprávnými již v roce 1948, 

rovnoprávnost jim byla dokonce přiznána ústavním zákonem: „Muži a ženy 

                                                           

48 BOEHMOVÁ, Tereza. Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny pod vlivem 
feministických teorií. Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, 1998, s. 6 
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mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke vzdělání i 

ke všem povoláním, úřadům a hodnostem.“ Američankám se o „povinnosti 

pracovat a volit jednu stranu ani nesnilo“.49  

O rok později začal platit nový zákon o rodině, který byl na svou dobu 

nesmírně pokrokový, obě pohlaví ve všech oblastech rodinného i 

pracovního práva důsledně zrovnoprávnil. Emancipace dosáhla svého 

vrcholu a také velmi rychle skončila – eliminací demokratického smýšlení 

formou politických procesů, které vyvrcholily popravou například Milady 

Horákové.50       

 V Socialistické ústavě z roku 1960 stojí za zmínku článek 20, který 

říká, že muži a ženy mají stejné postavení v rodině, v práci i ve veřejné 

činnosti. Článek 27 ho pak konkretizuje: „Rovnoprávné uplatnění žen 

v rodině, v práci a ve veřejné činnosti je zajišťováno zvláštní úpravou 

pracovních podmínek a zvláštní zdravotní péčí při těhotenství a mateřství, 

dále též rozvojem zařízení a služeb umožňujícím ženám využít všech 

schopností k účasti na životě společnosti.“ 

 

Na západě si ženy své menšinové postavení začaly uvědomovat 

v šedesátých letech, v letech volnosti a svobodomyslnosti. V roce 1963 

vydala knihu Mystika ženství Betty Friedanová a zahájila tak novou vlnu 

ženského protestu označovanou jako druhá vlna feminismu. Mystika ženství 

odmítá klasickou sociální roli ženy jako služky a pečovatelky. O tři roky 

později založila Friedanová Národní organizaci žen (NOW), která měla ve 

svém programu legalizaci potratů nebo zrušení diskriminace v zaměstnání. 

Ženy se angažovaly v boji o lidská práva, uvědomovaly si stále přítomnou 

podřízenost mužů a nerovné hodnocení v zaměstnání.51    

 Výrazným působištěm feministek52 byly právě Spojené státy americké. 

                                                           

49 ŠALDA, F. X. Dějiny ženy. Praha: Otakar II. 1999, pátou doplňující část „Od 30. let 
k dnešku“ zpracovala Evženie Kloučková, s. 1049 
50 WAGNEROVÁ, A. Ženy socialisticky osvobozené. Literární noviny, 2007, č. 5, s. 8 
51 ŠALDA, 1999, s. 1049 
52 Feminismus je název pro komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a 
ideologií. Jeho cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za utlačování ženského 
pohlaví. Pojem feminismus je relativně mladý, jelikož sahá do druhé poloviny 20. století, 
kdy se dostal do popředí všeobecného zájmu. Předtím se používalo označení ženské hnutí. 
Feministické hnutí je velice různorodé a štěpí se na mnoho křídel a směrů - od umírněných 
hnutí prosazujících základní lidská práva až po nejradikálnější směry feminismu, které jdou 
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V 50. letech tam došlo ke státem a médii podporovanému návratu žen do 

domácnosti, což ale vyvolalo odpor, a úsilí feministek ženy osvobodit.  Od 

60. let začalo hnutí stavět proti liberálnímu požadavku rovnosti stavět 

požadavek osvobození žen z útisku a jejich zvýhodňování v zákonech.53  

 

V Československu se zájem o pochopení situace žen ve společnosti se zvýšil 

v bouřlivé a nadějné atmosféře 60. let. Kvůli mimořádným okolnostem 

politických dějin zde ale nebyla vlna nového feminismu téměř 

zaznamenána, i když právě v té době vyšla česky kniha Simone de 

Beauvoire Druhé pohlaví54. Druhá vlna feminismu dala podnět ke vzniku 

dějin ženy, které se staly aktuálním tématem historie. Tato vlna feminismu 

naší společnost minula, socialistická ideologie se od feminismu plně 

distancovala.55         

 V Československu lze mluvit pouze o feminismu socialistickém, který 

klade důraz na ekonomický útisk žen spojený s jejich podřadným sociálním 

postavením. Silně se zaměřuje na péči o děti a práci v domácnosti a snaží se 

převést hodnoty do ekonomických ukazatelů. Chce setřít rozdíly mezi muži 

a ženami. Stoupenkyně toho druhu feminismu se vždy snažily o zapojení 

ženských skupin do politického boje za svobodnou společnost.56  

 

Pro dosažení ženské rovnoprávnosti byla po celý totalitní režim směrodatná 

marxisticko-leninská ideologie, která si kladla za úkol docílit emancipace 

všech lidských bytostí bez pohlavní rozdílnosti. Rozdíly mezi muži a 

ženami měl vyřešit proces emancipace, která se měla dostavit společně se 

zdáním o rovnosti mezi všemi lidmi socialistického světa. V praxi ovšem 

nezajistila pro ženy větší respekt, stejný plat nebo pomoc mužů 

v domácnosti. Pouze jim kromě práce doma přidala ještě zaměstnání.57 

                                                                                                                                                    

až k popírání jakýchkoliv rozdílů pohlaví nebo propagují vyloženě nepřátelský přístup k 
mužům. 
53VODÁKOVÁ, Alena. Rod ženský. Praha: Slon 2003, s. 348 
54 Filozofické eseje vyšly ve francouzském originále v roce 1949, česky v roce 1967, byly 
velice významné pro konstrukci pojmu gender, v západním světě byly podnětem k novému 
chápání postavení ženy. 
55 PEJCHALOVÁ, Jana. Ženské organizace a společenské postavení žen v českém prostředí 
v letech 1945 – 1989. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 5 
56 VODÁKOVÁ, 2003, s. 350 
57 BOEHMOVÁ, 1998, s. 6 
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Socialismus hlásal rovnost všech a ženskou otázku viděl pouze z hlediska 

tzv. emancipace a boje proti třídním rozdílům.58 

Olga Vacková, tajemnice ÚV Československého svazu žen, řekla v roce 

1981 (před zahájením Světového kongresu žen) deníku Svobodné slovo: 

„Skutečná rovnoprávnost žen existuje jen v zemích socialistického 

společenství, kde bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem a kde se 

žena stala rovnoprávným partnerem muže.“59  

 Emancipace byla vnímána jako dlouhodobý proces, který je spjat s 

celkovou revoluční přeměnou celé společnosti. Za její brzdu byla 

považována ekonomická nesamostatnost ženy a tradiční ženské pracovní 

aktivity v domácnosti, které jsou spojeny s monotónností, časovou 

neomezeností, fragmentací, absencí finančního ohodnocení, a tudíž 

s nízkým společenským statutem a se společenskou izolací. Dle koncepce 

socialismu spočívá nerovnoprávnost ženy v jejím dvojím „vykořisťování“, a 

to v pracovním procesu a ve vlastní domácnosti.    

 Socialistická žena musela plnit tři základní společenské úlohy: 

mateřskou, ekonomickou a aktivní občanskou. Demokratické smýšlení bylo 

eliminováno. Ovšem rovnost mezi muži a ženami byla jen po stránce 

pracovní. O respektování pohlaví a posílení rodinného života nemohla být 

ani řeč. 60   

 

Nejvýraznějším znakem socialistické emancipace žen byla právě 

zaměstnanost. Socialistická cesta emancipace žen vykazovala jistá specifika, 

která se projevovala ve způsobu, jak byly ženy do zaměstnání přijímány, jak 

byla jejich práce oceňována, jak společnost organizovala náhradní péči o 

děti a jak řešila provoz domácnosti vůbec. Zkušenost socialistických žen 

ukázala, že zapojení ženy do pracovního procesu ji neosvobozuje, ačkoliv 

stát pokládal ženskou zaměstnanost za dosažení rovnosti. Pracovní uplatnění 

žen vyhlašoval režim téměř za stání ideologii. Ženy ovšem žádnou 

emancipaci nepociťovaly, naopak se dlouhá léta přizpůsobovaly nerovným 

pracovním podmínkám a diskriminačním praktikám. Ženy pracovat musely, 

                                                           

58 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri 2004, s. 39 
59 -NO-. Na prahu kongresu. Svobodné slovo, 6. 10. 1981, r. s. 1 
60 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 26 
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protože jinak by byly obviněny z příživnictví podle paragrafu z trestního 

zákona ČSSR. Paragraf o příživnictví byl všudypřítomný tlak na práci. 

Člověk bez práce byl stíhán za příživnictví a parazitování na celé 

společnosti. Práce tak pro ženu byla nejen právem, ale i povinností.61 Ženy 

byly dosazovány do různých funkcí, chyběly jim však potřebné kompetence, 

aby ovlivnily fungování organizací vedených komunistickou stranou. Ve 

vedení ministerstev a ÚV KSČ seděli většinou muži, na funkce ve vrcholné 

politice ženy nedosáhly.62       

 Ženám se sice otevřela veřejná sféra, ovšem veřejné bylo omezeno 

pouze na pracovní, společenský život se přenesl do soukromí, kde se rodina 

stala významným místem uchování osobní důstojnosti. Ženy volily 

dominanci v rodině, ponechávaly si zaměstnání, ale rezignovaly na profesní 

kariéru.63 

Jedna z „hrdinek socialistické práce“ Jaroslava Holanová řekla v době 

konání Světového kongresu žen Rudému právu: „My si ani neuvědomujeme 

celý dosah životní jistoty, jakou je právo na práci. Neumíme si ani 

představit, že by naši mužové odjížděli za prací na dlouhá léta do ciziny, že 

by denně obléhali zprostředkovatelny práce, že bychom hospodařily pouze 

s podporou v nezaměstnanosti, že by naše dospívající děti jen tak lelkovaly 

po ulicích, protože se nemají, kde učit, ani kde vyučit.“ 64 Čímž narážela na 

sociální situaci v západním bloku, tak jak ji tehdy lidem prezentoval režim a 

média. Například Rudé právo v roce 1981 napsalo: „Vysoká zaměstnanost 

československých žen, úroveň jejich vzdělanosti, péče o děti pracujících 

matek, široká účast žen v politickém veřejném a kulturním životě jsou 

přitažlivým vzorem pro jejich vrstevnice z nesocialistických států.“ 65 

 Za socialismu se v Československu sice podařilo dosáhnout jedné z 

nejvyšší zaměstnanosti žen v Evropě, tento „úspěch“ ovšem spočíval v 

politicky a ekonomicky vnucené zaměstnanosti, jejíž typickou 

                                                           

61 SLAČÁLEK, Ondřej.  Zahálka jako sebeobrana. Online. [Citováno 2010-12-27]. 
Dostupné z WWW: <http://konfrontace.bloguje.cz/851540-zahalka-jako-sebeobrana.php> 
62 JECHOVÁ, Květa. Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české společnosti 20. století. In 
Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 
2008, s. 92 
63 OSVALDOVÁ, 2004, s. 40 
64 LIŠKOVÁ, Jiřina. Ženy. Rudé právo, r. 62, 10. 10. 1981, příloha Haló sobota 
65 LABUDOVÁ, Hana. Hlas míru zazní z Prahy. Rudé právo, 6. 10. 1981, r. 62, s. 2 
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charakteristikou je snížený výběr profese.66 Československé ženy začaly 

pracovat a staly se částečně ekonomicky nezávislé. V odpoutání od práce 

v domácnosti předběhlo Československo všechny západní země, jinde 

musely ženy o vstup na pracovní trh tvrdě bojovat. Ženy ovšem tento proces 

nepřijaly pozitivně, neboť proběhl násilně, ne přirozeně.67 Ženy se nemohly 

samy rozhodnout, zda pracovat chtějí nebo ne. Byly donucené režimem do 

práce jít. 68 Skutečnost, že podíl socialistických žen na trhu práce byl 

mnohonásobně vyšší než podíl západních žen, platila až do roku 1989. 

Právě z roku 1981 pochází statistika, která uvádí, že podíl pracujících žen 

v SRN je 51 %, v NDR 87 % a v SSSR dokonce 94 %.69  

 

Únik ženám poskytovala hlavně rodina. Socialistická rodina však také 

znamenala pro ženu velkou zátěž, neboť vstupem na pracovní trh nebyla 

zbavena zodpovědnosti za chod rodiny a péči o děti. „Vztyčit hlavu muži, 

který přichází z práce unaven“ bylo úkolem manželky jak let padesátých, 

tak sedmdesátých a osmdesátých.      

 Rodina měla naplňovat nejen individuální, ale rovněž – nebo možná 

především – společenské potřeby. Nejdůležitější společenskou „potřebou“ 

přitom byla výchova nového socialistického člověka, přizpůsobeného 

„životu ve společnosti s vyvlastněnými výrobními prostředky“ Cíl zůstal 

stejný jako v 50. letech – „nový socialistický člověk“, jen nástroje se 

změnily – místo kolektivní výchova rodinná. V 70. a 80. letech byl ve 

společnosti značně rozšířený familiarismus, tj. orientace na rodinu a stažení 

                                                           

66 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 26 
67 BOEHMOVÁ, 1998, s. 6 
68 Situace připomínala 50. léta, kdy režim vyvíjel masivní a systematický tlak na odchod 
žen, a to i matek malých dětí, z domácností do zaměstnání a rušil rodinná hospodářství jako 
místa, které stmelovalo rodinu kolem společné práce, a pomáhalo udržovat rodinnou 
tradici. Práce v domácnosti a péče o děti se obecně nepovažovala za společensky 
prospěšnou práci. Odchodu žen z domácnosti měl napomoci i projekt tzv. „osvobozené 
domácnosti“, který počítal s tím, že klasické domácí práce zajistí sítě placených služeb a 
výchovu dětí převezmou specializovaná předškolní a školní zařízení s kvalifikovanými a 
politicky připravenými pedagogy.  
(HAMPLOVÁ Dana. Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období 
socialismu, Online. [Citováno2010-18-11]. dostupné z WWW: 
http://www.cefres.cz/pdf/c22/hamplova_2001_ideove_pristupy_rodina_socialismus.pdf) 
69 ŠALDA, 1999, s. 1044 
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se do soukromé sféry, značně rozšířený.70 Ženy rodily své první děti 

bezprostředně po uzavření manželství, byl preferován model rodiny s dvěma 

dětmi, mezi jejichž narozením byl krátký časový interval, přes 90 % dětí se 

rodilo v manželství.71      

 V roce 1970 byly zavedeny mateřské příspěvky, od ledna 1973 se 

zvýšily rodinné přídavky, v dubnu 1973 stát zavedl systém 

novomanželských půjček. Tato populační politika sklidila úspěch, v letech 

1969 – 1974 stoupla porodnost a držela se na vysoké úrovni. V první 

polovině 70. let byl zaznamenán nejvyšší meziroční růst narozených dětí. 

Ve snaze vyřešit pro rodiny bytovou situaci začal režim program rozsáhlé 

výstavby panelových sídlišť. V letech 1969-1975 se počet bytů zvýšil o 55 

tisíc. Vedle paneláků se ale také budovalo velké množství rodinných domů, 

na které stát poskytoval půjčky. Bytovou situaci se ale vyřešit nepodařilo.72 

„V  totalitních zemích nahrazovala rodinu Strana a Vlast.“73   

„Na Východě byla rodina ostrovem svobody uprostřed utlačované 

společnosti, na Západě se na rodinu nahlíželo jako na nástroj útlaku 

uprostřed svobodné společnosti.“74      

     

Představitelka americké pokrokové ženské organizace Ženy za rasovou a 

ekonomickou rovnoprávnost Audrey Westová řekla v srpnu 1981 

v rozhovoru pro časopis Vlasta: 

„Vid ěla jsem na vlastní oči, že boj za práva žen, na jehož počátku v USA,  

v porovnání s vámi, teprve jsme, může být úspěšný. Zjistila jsem, že jejich 

práva nejsou pouze formální, jako je tomu v kapitalistických státech. Mají 

právo na práci, v zaměstnání se mohou realizovat a plně toho využívají, 

účastní se veřejného života, jsou rovnocennými partnerkami mužů v řízení 

rozvoje společnosti. Pro mne je velmi povzbudivé, že to, co je u nás 

v postavení žen zatím zcela výjimečné, je ve vaší zemi zcela běžné.“75 

                                                           

70 HAMPLOVÁ Dana. Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období 
socialismu. Online. [Citováno2010-18-11]. Dostupné z WWW: 
http://www.cefres.cz/pdf/c22/hamplova_2001_ideove_pristupy_rodina_socialismus.pdf) 
71  VODÁKOVÁ, 2003, s. 247 
72  PERNES, 1999, s. 46 
73  ŠALDA, 1999, S. 1040 
74  VINEN, 2007, s. 363 
75  -P-. Za rasovou a ekonomickou rovnoprávnost. Vlasta, 1981, r. 35, č. 34, s. 6 
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Předsedkyně Mezinárodní demokratické federace žen Freda Brownová 

v časopise Vlasta v červenci 1981 uvedla: „Mnoho vašich sociálních výhod 

už asi berete jako samozřejmost a jen těžko můžete pochopit, co by 

znamenaly pro miliony žen v kapitalistických zemích. Pro ženy, které 

nemohou sehnat práci a jejichž muž je rovněž bez práce, pro mladé matky, 

které musejí dávat část svého platu za soukromé hlídání dítěte, nebo pro ty, 

které platí polovinu svého příjmu za nájemné.“76  

 

Období normalizace je charakterizováno naprostou stagnací ve vývoji i 

reflexi ženské otázky. Ženy měly sice otevřený přístup ke vzdělání a 

zaměstnání, ale jejich sociální situace zůstala nevyřešena. Ženské otázce byl 

totiž nadřazen občanský problém.77 Ženám nebyla oficiálně vnucována 

tradiční ženská role, ale role pracovnice. Komunistická ideologie byla 

založena na tom, že ženy musí být osvobozeny hlavně ekonomicky, protože 

z ekonomických vztahů se odvíjejí všechny ostatní vztahy ve společnosti.78 

Tyto výroky chválí socialismus jako systém, kde ženy mají „všechny 

svobody“, za které musejí feministky na Západě tvrdě bojovat. Zajímavé je, 

že po rozpadu komunistického bloku byl tento socialismus smeten muži 

stejně tak jako ženami.79      

 Komunistická propaganda prezentovala ideální socialistickou ženu jako 

členku strany bojující za myšlenky socialismu, organizovanou nejméně 

v jedné organizaci, manželku, hospodyni, vychovatelku.  

    

2.2 Ženy a jejich organizace    

Po válce nastala obroda ženských spolků, jejichž činnost byla směřována 

k naplnění čtyř hlavních požadavků. Aktivistky požadovaly zlepšení péče o 

matku a dítě, větší ženskou veřejnou angažovanost, práci v domácnosti 

pojmout ve společenském kontextu a prosadit rovnoprávnost žen pomocí 

právních úprav. Komunistická ideologie usilovala o co nejvyšší 

angažovanost občanů při budování republiky. Lidé byli pod tlakem masivní 

                                                           

76 NESG. Bojovat a pracovat za život v míru. Vlasta, 1981, r. 35, č. 29, s. 2-3 
77 OSVALDOVÁ, 2004, s. 39 
78 HAUSEROVÁ, Eva. Na koštěti se dá i lítat. Praha: Lidové noviny 1995, s. 25 
79 HAUSMANN, J. Nahota feminismu. Ústí nad Labem: Reneco 2002, s. 19 
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propagandy přesvědčováni ke vstupu do různých organizací a zastávání 

nejrůznějších funkcí ve veřejném životě.80     

 Ženy pod tlakem režimu vstupovaly do společenských organizací, 

mnohdy jen formálně. Z ekonomicky činných žen bylo členkami těchto 

organizací na počátku osmdesátých let přibližně 89 %. Z tohoto počtu 

alespoň 40 % žen zastávalo minimálně jednu funkci. Čím vyšší se ženě 

dostalo vzdělání, tím vyšší funkce jí byla svěřena. Ženy se nejvíce 

angažovaly v Socialistickém svazu mládeže a v ROH, kde se podílely na 

organizování kulturní a zájmové činnosti, práci s dětmi. Řada žen se 

zapojovala i do aktivit Československého svazu žen. 81 

 

2.2.1 Dekáda OSN 1975-1985  

V roce 1975 se konalo XXX. Valné shromáždění (ústřední orgán OSN) 

OSN v Mexiku, na kterém byl přijat Světový akční plán, v rámci kterého 

byla ustavena Dekáda OSN pro ženu a součástí jejího hesla se stal mír. 

„Setkalo se to s odporem feministického hnutí na Západě. Jeho 

představitelky argumentovaly tím, že válka je věcí mužů, že ženy mají 

usilovat jen o své specifické cíle a že boj za mír k nim nepatří.“ 82 Rok 1975 

byl vyhlášen rokem ženy. 

Dekáda si stanovila hlavní úkoly, mezi ně například patřilo 

odstraňování negramotnosti, zvyšování společenského uvědomění žen, 

zabezpečení možnosti vzdělávání pro ženy, výchova žen v oblasti osvěty, 

školní a mimoškolní výchova ke správnému chápání úlohy ženy a muže ve 

společnosti a v rodině, požadavek výstavby dětských zařízení pro předškolní 

děti, ulehčení práce žen zaměstnaných v zemědělství.   

 V roce 1977 se v rámci Dekády konal v Praze mezinárodní seminář 

„Postavení dětí v současném světě a úkoly ženských organizací při přípravě 

Roku dítěte“, který OSN vyhlásila na rok 1979. Na seminář se sjelo 200 

delegátek a žen, hlavně ze socialistických zemí a bývalých kolonií.

 V roce 1980 se konala konference OSN o ženách v Kodani. Došla k 

závěru, že se postavení žen v kapitalistických státech stále zhoršuje a přijala 
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Úmluvu proti všem formám diskriminace žen.83 Zároveň stanovila program 

pro druhou polovinu dekády, který se týkal zaměstnanosti, zdraví a vzdělání 

žen jako podmínek pro zlepšení jejich postavení. Světový kongres v Praze 

byl jednou z nejvýznamnějších celosvětových akcí této Dekády. 

   

2.2.2 Mezinárodní demokratická federace žen 

Po skončení druhé světové války se rychle obnovily veřejné aktivity žen a 

vznikla myšlenka založit organizaci žen. Již v červnu 1945 vznikl v Paříži 

Svaz francouzských žen, jehož předsedkyní se stala Eugénie Cottonová. 

Konference, která tento svaz ustavovala, se účastnily ženy ze všech zemí 

světa, mimo jiné i z Československa. Nakonec z této konference vyšel návrh 

na vytvoření velké mezinárodní organizace a to hlavně od francouzských a 

sovětských žen. Od začátku byla hlavním cílem ženských organizací snaha 

o zachování míru, aby se neopakovaly hrůzy druhé světové války. 

 V listopadu 1945 se pak sešel kongres, který ustavil Mezinárodní 

demokratickou federaci žen (MDFŽ). Její vznik se datuje 1. prosince 1945 a 

sdružovala ženské organizace jednotlivých zemí. Předsedkyní federace se 

stala Cottonová, která ji vedla do roku 1967, kdy zemřela. Prvního kongresu 

této organizace se zúčastnilo 850 žen ze 41 zemí světa. V přijatém programu 

se delegátky zavázaly k potlačení fašismu, k úsilí o dosažení rovnoprávnosti 

žen a mužů v oblasti společenské, kulturní, hospodářské, politické a právní, 

ke zlepšení postavení ženy v sociální oblasti. Od roku 1951 bylo její stálé 

sídlo ve východním  Berlíně a vydávala každé čtvrtletí časopis Ženy světa 

v šesti jazykových mutacích.84   

 

Podle zakládající listiny to byla organizace, která sdružuje ženy bez ohledu 

na rasu, národnost, náboženství a politické přesvědčení. Ve svých stanovách 

měla úsilí o společenský pokrok, vystupování proti všem formám rasového 

a sociálního útlaku, podnikání akcí na pomoc dětem zaostalých a 

rozvojových zemí, spolupráci při odstraňování negramotnosti a hladu 

v některých částech světa.      
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 Důležitými mezníky v činnosti MDFŽ se staly kongresy. Jejich náplní 

byly nejen diskuze, ale hlavně formulace postojů žen k aktuálním 

problémům. MDFŽ sama uspořádala sedm kongresů: v roce 1945 v Paříži, 

v roce 1948 v Budapešti, v roce 1953 v Kodani (o tomto kongresu byl 

natočen sedmnáctiminutový český dokumentární film režiséra Petra 

Schulhoffa Poselství míru), v roce 1958 ve Vídni, v roce 1963 v Moskvě, 

v roce 1969 v Helsinkách a v roce 1975 ve východním Berlíně. Právě rok 

1975 byl z iniciativy MDFŽ vyhlášen OSN Mezinárodním rokem ženy. 

Další kongresy organizovala ve spolupráci s dalšími mezinárodními a 

národními organizacemi. Mezi ně patřil právě Světový kongres žen v Praze 

v roce 1981. Dále také setkání evropských žen pro mír a odzbrojení 

v Salcburku v roce 1960, mezinárodní konference na obranu dětí ve Vídni 

v roce 1952, světový kongres o problémech dětí, který se konal ve 

Stockholmu v roce 1966. Dále pořádala MDFŽ regionální semináře v Asii, 

Africe a Latinské Americe, které se týkaly postavení ženy a jejich role ve 

společnosti. Pořádala také masové protesty proti americkému imperialismu. 

Federace také spolupracovala s OSN a jejími specializovanými institucemi, 

včetně Hospodářské a sociální rady a Organizací spojených národů pro 

výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Nejvyšším orgánem byla rada, která 

volila prezidenta a ve které seděli zástupci všech národních organizací 

MDFŽ. 

Od roku 1951 také vydávala MDFŽ každé čtvrtletí časopis Ženy světa 

v šesti jazykových mutacích. Po roce 1989 není o činnosti MDFŽ slyšet, 

není, kdo by ji financoval. 

 

V roce 1947 se sjezd MDFŽ konal v Praze. Zúčastněné delegátky tvořily z 

velké většiny komunistky. Organizace demokratických žen, jejíž základní 

program je naplněn demokratickými idejemi, byla vlastně skrytou 

komunistickou propagandou. Jak se postupně ukázalo, šlo o komunistky a 

na fungování organizace vynakládal východní blok nemalé částky.  

Československou delegaci na přípravné zasedání i na samotný první kongres 

MDFŽ vedly komunistky.85  

                                                           

85 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 10 
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Předsedkyní MDFŽ byla v době konání kongresu v Praze v roce 1981 Freda 

Brownová. Do čela organizace byla zvolena v roce 1975. Narodila se v roce 

1919 v Sydney. Pracovala jako novinářka, po válce se stala jednou ze 

zakladatelek Svazu australských žen. V roce 1979 obdržela Leninovu cenu 

míru za „úsilí o mír a porozumění mezi národy“. Nositelkou stejné ceny 

byla i Mirjam Vire-Tuominenová, generální tajemnice MDFŽ. Kromě 

předsedkyně měl MDFŽ i osm místopředsedkyň a šest čestných 

místopředsedkyň. Jednou z nich byla Gusta Fučíková.    

„Cílem světových kongresů je umožnit ženám, aby se setkaly, vyměnily se 

zkušenosti a vytyčily plány společných akcí do budoucnosti“, řekla v roce 

1981 Freda Brownová v rozhovoru pro časopis Vlasta.86  

 

Kromě MDFŽ existoval i Výbor sovětských žen, který byl založen v roce 

1941 a který sdružoval ženské organizace socialistických zemí. 

 

2.2.3 Československý svaz žen 

Ženy v socialistickém bloku byly sdružovány v rámci Mezinárodní 

demokratické federace žen, která byla považována v rámci socialistického 

bloku za největší a nejreprezentativnější mezinárodní ženskou organizaci.87

 V Československu prošly ženské organizace složitějším vývojem. 

V červnu 1945 byla ustanovena Národní fronta žen (NFŽ) a nadstranická 

Rada československých žen (od února 1948 Akční výbor Rady 

československých žen), které zastřešovaly většinu ženských spolků.  

NFŽ se rozpadla v roce 1947 z důvodu rozdílnosti zastřešujících politických 

principů (byly v ní komunistky, národní socialistky, lidovkyně a sociální 

demokratky). Předsedkyní RČŽ byla Milada Horáková, Vystupovala jako 

nadstranická a feministická organizace sloužící výhradně k prosazování 

žádoucích a relevantních ženských zájmů. Radu se pod svůj vliv snažily 

získat komunistky. Po únoru 1948 byla pod nátlakem, kterému ale 

Horáková nepodlehla, a tak RČZ zanikla. Byl ustaven společný akční výbor 

Rady československých žen a Národní fronty, demokratickými principy 

                                                           

86 NESG. Zdravíme ženy celého světa. Vlasta, 1981, r. 35, č. 41, s. 2-3 
87 DOMKÁŘ, Z. Světový kongres žen, Praha: Mladá fronta, 1982 
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hýřící organizace podlehla diktátu KSČ. Akční výbor převzal roli stmelující 

základny ženského hnutí. Ženské organizace a spolky se musely buď stát 

členem akčního výboru, nebo svoji existenci ukončit. To, že se dosavadní 

jednotlivé ženské organizace sdružily v jeden celek, umožnilo komunistům 

ženské hnutí snáze kontrolovat.88 V roce 1950 došlo ke sloučení Rady 

československých žen a Slovenského svazu žen. Tím vznikl jednotný 

Československý svaz žen, který na sjezdu v roce 1967 přebudoval svoji 

strukturu do jednotlivých výborů. V roce 1967 byl tedy obnoven 

Československý svaz žen (ČSSŽ) jako masová organizace.89 Jeho činnost 

ale začala celostátním sjezdem90 v létě 1967, který zdůraznil důležitost 

jednotné ženské organizace.91 Vystoupil na něm vedoucí stranické a vládní 

delegace, člen předsednictva ÚV KSČ Josef Korčák, který ve svém projevu 

řekl: „Cílem socialismu je osvobodit ženu od zotročující domácí práce, od 

ponižující závislosti na muži a od neplnoprávného postavení ve společnosti. 

Socialismus ženě umožňuje stát se kvalifikovanou pracovnicí, šťastnou 

matkou a aktivní občankou.“92  

V průběhu zasedání byla zvolena předsedkyní ÚV ČSSŽ Marie 

Kabrhelová, dlouholetá předsedkyně svazu a členka ústředního výboru KSČ 

v době normalizace.  Zasedání schválilo zásadní cíl ČSSŽ: aktivně se 

podílet na realizaci politiky komunistické strany a získávat pro ni všechny 

ženy. Poslání svazu tedy byla především agitační a výchovné. Bylo 

rozhodnuto, že bude organizován bez individuálního členství, ale bude mít 

placený aparát v okresech a krajích.     

 Po srpnu 1968 se ČSSŽ angažoval v odporu proti okupaci, proto byly 

na počátku normalizace jeho představitelky potrestány vyloučením 

z veřejného života.93  

 

                                                           

88  PEJCHALOVÁ, 2006, s. 11-14 
89 Kam směřují neziskové organizace zaměřené na rovnost mužů a žen. [On-line]. 
[Citováno 2009-04-18]. Dostupné z WWW: 
<http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=670488>  
90  Video na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-
doby/1974/byl-ustaven-ceskoslovensky-svaz-zen-v-cele-s-marii-kabrhelovou/ 
91  JECHOVÁ, 2008, s. 89 
92  Video na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-
doby/1974/byl-ustaven-ceskoslovensky-svaz-zen-v-cele-s-marii-kabrhelovou/ 
93  JECHOVÁ, 2008, s. 91 
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Tabulka 1: Počet členek v ČSSZ 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: JECHOVÁ, Květa. Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české 

společnosti 20. století. In Pět studií k dějinám české společnosti po roce 

1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 92] 

 

Svaz měl vzbudit větší zájem o ženskou otázku a měl se zabývat 

konkrétními problémy ve společnosti. Měl mluvit hlasem všech žen, takže 

pod jeho patronát patřily i všechny další ženské organizace. Soustředil se 

hlavně na pořádání sjezdů a konferencí.     

 Důležitou akcí bylo připomínání výročí významných soudruhů a 

připomenutí jejich práce formou celorepublikových besed. Osobní výročí 

státníků tak svaz využíval k propagaci socialismu, pořádal přednášky, které 

měly posluchačky utvrzovat v tom, jak prospěšná nepanující ideologie a že 

za socialismu se jim skutečně daří nejlépe. Na druhou stanu poskytoval i 

přednášky o ženách v kapitalistických zemích. Nejdůležitější a 

nejvýznamnější akcí organizace byl Mezinárodní den žen. 

Společné všem organizacím a spolkům bylo komunistické vedení a 

ideologie, v jejímž duchu pracovaly. Práce žen měla jeden hlavní cíl, a to 

byla stabilita světového míru a jeho udržení.94 Po celou dobu své existence 

pomáhal ČSSZ uplatňovat komunistickou politiku. Odstupoval od řešení 

skutečných a reálných ženských problémů.95    

 Oficiálním tiskem ženské organizace se stal časopis Vlasta, který se 

snažil o socialistickou výchovu žen. Vlasta vycházela už od roku 1947, kdy 

ji vydávala Rada československých žen. Původně si časopis kladl za cíl 

přispívat k rovnoprávnému postavení žen, zůstat nestranický, s vývojem 

událostí se ale stal hlavním tiskem Svazu a tím i propagátorem komunistické 
                                                           

94 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 6 
95 Tamtéž, s. 39 

Rok Počet členek 

1975 439 303 

1980 575 101 

1983 597 153 

 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

32 

 

ideologie. Redakční činnost byla bedlivě sledována (jako všechny redakce) 

jak samotným Svazem, tak Ústředním výborem KSČ a Federálním úřadem 

pro tisk a informace v 80. letech, které řídily práci redakce. Náplň listu 

musela plně odpovídat ideovým záměrům komunistické strany. Časopis 

přinášel informace o aktivitách hnutí, upozorňovala na akce, uveřejňovala 

plány, činnosti, výzvy. Vlasta přinášela reportáže ze spřátelených lidově 

demokratických republik, jejichž součástí byly i rozhovory s tamějšími 

ženami o tom, jak se jim v socialismu dobře žije.96 ČSSZ publikoval v 

oficiálním tisku propagandistické články oslavující společenské postavení 

ženy za socialismu.      

 S časopisem Vlasta budu pracovat ve své výzkumné části, podrobněji se 

mu tedy bude věnovat kapitola o analyzovaném materiálu. 

ČSSŽ reprezentoval otázku rovnoprávnosti mužů a žen z pozice 

socialistického zřízení. Ta byla naplněna plnou zaměstnaností žen, existencí 

předškolních zařízení nebo vyzdvihováním důležitosti žen při budování 

socialismu. Svaz určoval jednotnou linii ženského hnutí, prorůstal do 

vrcholné politiky a jejích struktur, na druhé straně působil v regionech jako 

iniciátor aktivit pro rodinu a volný čas.97 Jako jediná ženská organizace 

vystupoval svaz v pozici mluvčí všech žen Československa na zahraniční i 

vnitrostátní scéně.     

Svaz se při uplatňování politiky komunistů postupně odchyloval od 

řešení reálných problémů žen.98 Jeho představitelky přistupovaly hlavně 

v 50. letech k politice strany naprosto nekriticky a jejich nadšení mnohdy 

přerůstalo ve fanatismus. Nejvyšší představitelky Svazu se téměř každý den 

objevovaly v médiích. Patřila k nim především Marie Kabrhelová.99 

   

Po vypuknutí sametové revoluce v roce 1989 Československý svaz žen 

zanikl. 

                                                           

96 Například Vlasta 33/81 přinesla reportáž šéfredaktory časopisu Slovenska, která se 
v Bejrútu zúčastnila sjezdu Ligy za práva libanonských žen Z ruin povstává život.  Vlasta 
28/81 měla reportáž z Jemenské lidově demokratické republiky Vzdušnou čarou 6 000 
kilometrů.) 
97 KADANÍKOVÁ. Olga. Obraz ženy na stránkách Vlasty v roce 1980 a 2000. Bakalářská 
práce 2007, s. 12 
98 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 39 - 40 
99 PERNES, Jiří. Komunistky s fanatismem v srdci. Brána: Praha 2006, str. 6 
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Marie Kabrhelová100 

Byla ve své době osobou obecně známou, po roce 1989 se jí lidé spíše 

smáli, stala se terčem posměchu a na její adresu padalo nemálo vtipů. 

Opovržení jí bylo určeno jako představitelce komunistického režimu. 

 Narodila se 4. května 1925 v Opatově, nedaleko Jihlavy, za svobodna 

se jmenovala Karásková. Její otec byl krejčí a kromě ní živil ještě další čtyři 

děti. V rodném Opatově chodila do národní a pak do měšťanské školy, a 

když v roce 1939 základní vzdělání ukončila, začala se u otce učit 

švadlenou. Konec války a osvobození republiky ovlivnily její život podobně 

zásadní způsobem, jako se to stalo spoustě jiných tehdy mladých lidí. Měli 

pocit, že se před nimi otevírá nový svět a že jeho předvojem je komunistická 

strana. Marie Karásková se hned v roce 1945 stala členkou KSČ, práce ve 

straně se pro ni stala celoživotním posláním. V roce 1946 opustila šicí stroj, 

začala pracovat jako referentka v aparátu krajského výboru KSČ v Jihlavě, o 

rok později nastoupila jako úřednice Krajské odborové rady v Jihlavě. Od 

samého začátku také vykonávala řadu funkcí v místní i okresní organizaci 

strany, nakonec se stala i členkou krajského výboru KSČ v Jihlavě a 

dokonce zasedala v jeho předsednictvu. 

 

Foto: ČTK 

                                                           

100Portrét Marie Kabrhelové je zpracován na základě knihy: PERNES, Jiří. Komunistky 
s fanatismem v srdci. Brána: Praha 2006 
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Když v únoru 1948 přebírala KSČ moc v zemi, zapojila se Marie Karásková 

aktivně do převratu na Jihlavsku. Stala se místopředsedkyní Krajského 

akčního výboru Národní fronty v Jihlavě. Díky své angažovanosti se dostala 

k novým funkcím a budovala kariéru. Po převratu ji strana povolala do 

Prahy, kde se stala vedoucí organizačního oddělení Ústřední rady odborů, 

získala funkci vedoucí večerní stranické školy, vyvíjela činnost jako 

aktivistka městského výboru KSČ, stala se tajemnicí kulturní komise 

Ústředního národního výboru hlavního města Prahy.  

V roce 1950 se provdala za Josefa Kabrhela, důstojníka Československé 

lidové armády. Láska k sovětskému svazu se promítla i do osobního života, 

když se jí v roce 1951 narodil syn, dostal jméno Ivan, mladšího syna 

pojmenovala Ilja (tato křestní jména dávali i lidé, kteří Sovětský svaz 

nemilovali).        

 V roce 1963 začala studovat Vysokou školu politickou ÚV KSČ a 

vysokoškolské vzdělání jí otevřelo cestu k dalšímu politickému postupu: 

stala se instruktorkou ve III. oddělení ÚV KSČ pro úsek masových 

organizací, místopředsedkyní ÚV odborového svazu pracovníků průmyslu.

 V roce 1967 byla na sjezdu Československého svazu žen zvolena jeho 

předsedkyní, v roce 1969 se stala náměstkyní ministra práce a sociálních 

věcí Františka Tomana, o dva roky později se stala tajemnicí Ústřední rady 

odborů. Působila zde do roku 1974, tehdy ÚV KSČ rozhodl, že její funkce 

předsedkyně ÚV Československého svazu žen bude placená. Čestnou 

předsedkyní (neplacenou) se stala další zasloužilá soudružka Gusta 

Fučíková.        

 Režim ji v roce 1974 vyznamenal Řádem práce, v roce 1975 Řádem 

Vítězného února a o deset let později Řádem republiky a Řádem přátelství 

národů SSSR. Vrcholem kariéry se stalo zvolení do nejvyšších stranických 

orgánů. Na XV. Sjezdu KSČ v roce 1976 ji soudruzi zvolili členkou ÚV 

KSČ a členkou sekretariátu ÚV KSČ. Dostala se do úzké skupiny lidí, 

v jejichž rukou se soustředila moc. Vydržela v ní až do pádu režimu. V roce 

1990 byla z KSČ vyloučena. 
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2.2.4 Mezinárodní den žen 

Mezinárodní den žen (MDŽ)101 byl nejdůležitější akcí svým významem i 

organizováním. Přípravy byly velkolepé a byly zajišťovány v dostatečně 

dlouhém časovém předstihu. Doprovázela je masivní propagační kampaň 

vedená ve všem oficiálním tisku, rozhlase i televizi.   

 Samotnému osmému březnu předcházely dva agitační víkendy, kdy 

určené dvojice složené z členů Národní fronty obcházely jednotlivé 

domácnosti a zvaly k účasti na MDŽ. Při vlastním pozvání měly aktivní 

dvojice též za úkol rozmlouvat se ženami o mezinárodních a vnitřních 

problémech, vysvětlovat význam mírového hnutí. 102   

 MDŽ je mezinárodním dnem uznávaným v různých částech světa, 

minulý režim ho ale v Československu využil k propagandě komunistické 

ideologie a k vytlačení z vědomí lidí svátku Dne matek, který se 

v Československu začal slavit za první republiky, z podnětu Alice 

Masarykové, dcery prvního československého prezidenta a předsedkyně 

Československého červeného kříže. 

 

Historie MDŽ začíná už v roce 1907, původně se mu říkalo Den žen. Ve 

Stuttgartu na prvním sjezdu socialistek vystoupila rakouská delegátka 

s myšlenkou, že by ženy měly žádat o své volební právo na veřejných 

schůzkách jeden den v roce.       

 V roce 1908 demonstrovalo v New Yorku 8. března 15 tisíc žen za své 

volební právo. Jejich demonstrace se konaly tradičně na konci zimy v neděli 

na popud tamní Socialistické strany Ameriky.    

 Na II. Mezinárodní konferenci žen v Kodani v roce 1910 prosadila 

německá socialistka Clara Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy 

ještě bez určení pevného data. Poprvé byl slaven v roce 1911 v Německu, 

Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a v Americe. Ženy, podporovány 

muži, požadují na demonstracích volební právo, právo na veřejné funkce, 

právo na práci a konec diskriminace v zaměstnání.   

                                                           

101MDŽ bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Nejedná se však o svátek uměle 
vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1909.  
102 PEJCHALOVÁ, 2006, s. 18 
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 Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem 

velké ženské demonstraci v Petrohradě proti válce a bídě roku 1917 těsně 

předcházející únorové revoluci. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal 

od politického a feministického protestu po apolitickou socialistickou 

obdobu Svátku matek.       

 Od roku 1975, kdy byl MDŽ oficiálně uznán OSN a v důsledku toho 

přijat mnohými národními vládami. Je připomínán jako den mezinárodní 

solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Základy pro 

opravdu oficiální a jednotné oslavy MDŽ v Československu položil 

ustavující sjezd Československého svazu žen v roce 1974. Cílem bylo, aby 

měla strana pod kontrolou veškeré ženské záležitosti (k čemuž ovšem 

nesloužil jen ČSSŽ). Prezident Gustáv Husák si od té doby zval k oslavám 

MDŽ významné zástupkyně svazu na Hrad. 
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3. SVĚTOVÝ KONGRES ŽEN 

Tato kapitola se věnuje samotné akci Světový kongres žen v Praze v roce 

1981. Nastiňuje strukturu, organizace, program, poslání a výsledky. 

Zaměřuje se také na aktivity spojené s konáním kongresu. Nesmíme přitom 

zapomínat, že se vše odehrávalo v historicko-společenském kontextu, jak je 

prezentováno v první kapitole, ani na to, v jaké roli a postavení byly ženy 

v normalizačním Československu a vlastně v celém východním bloku. 

Prameny k tomuto tématu jsou značně omezené, zatím se nenašel nikdo, 

kdy by se tímto tématem zabýval. Neexistuje samostatná publikace, která by 

ho po roce 1989 shrnovala a kriticky hodnotila, zprávy a připomínky, chybí 

i knihy, které se zabývají ženskou otázkou v době socialismu. Jediným 

výchozím zdrojem byl sborník, který připravil Zdeněk Domkář a v roce 

1982 ho vydala Mladá fronta. Byl vydán v šesti jazycích (čeština, 

francouzština, angličtina, španělština, ruština a němčina) a shrnuje průběh a 

výsledky celého kongresu. Celá brožura je doplněna barevnými fotografiemi 

z kongresu, jejichž autorem je Miroslav Hucek,103 významný český fotograf, 

který se věnuje hlavně dokumentární a v poslední době i reklamní fotografii, 

do roku 1975 byl fotoreportérem časopisu Mladý svět.104 

 

3.1 Organizace kongresu 

Světový kongres žen začal v Praze 8. října a trval do 13. října 1981. Pod 

heslem „Rovnoprávnost, národní nezávislost, mír“ ho svolala Mezinárodní 

demokratická federace žen. A zúčastnily se ho ženy ze všech kontinentů. O 

jeho konání se rozhodlo na zasedání MDFŽ v Berlíně v roce 1980. Zde byla 

také přijata Výzva k ženám celého světa, která se obrací na nejrůznější hnutí 

                                                           

103 Miroslav Hucek(*1934) je český fotograf věnující se dokumentární a reklamní 
fotografii.  V roce 1957 začal studovat filmovou fotografii na FAMU, ale po roce studia 
zanechal. Do roku 1962 pracoval jako asistent kamery v Československé televizi. V letech 
1960 - 1975 byl fotoreportérem časopisu Mladý svět. Po nuceném odchodu z redakce 
časopisu se stal fotografem na volné noze. Věnuje se reklamní fotografii a volné tvorbě 
zaměřené na člověka a výjevy ze života v cyklech Takoví jsme byli, Vesnice, Jak chutná 
polibek, Všude žijí lidé, U nás ve Zbraslavi, Cesta za snem, z nichž některé byly vydány 
knižně.  
104 Neúnavný fotograf každodenního života. Online. [Citováno 2009-05-01 ]. Dostupné 
z WWW: <http://www.paladix.cz/clanky/neunavny-fotograf-miroslav-hucek.html> 
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a organizace, na představitele veřejného a politického života a vyzývá je 

k účasti na kongresu.105 

Hlavní náplní kongresu bylo posílení boje za mír a proti zbrojení. 

Reagoval na situaci v americké politice, kdy se stal prezidentem Ronald 

Reagan, a začaly nové závody ve zbrojení. Světový kongres žen v Praze měl 

představovat manifestaci za mír. Ten měly podle socialistického bloku 

ohrožovat USA. „Mírové myšlenky jsou o to důležitější, že kongres jedná 

v tak složité mezinárodně politické situaci, v době, kdy válkychtivé síly světa 

stupňují agresivitu své politiky a ohrožují tak světovým mír.“106 Světový 

kongres žen byl považován za součást „nejvlivnějších společenských sil 

světa“ . Předseda Světové rady míru Roméš Čandra řekl po svém příletu do 

Prahy: „Světový kongres žen je bezesporu největší událostí mezinárodního 

pokrokového hnutí v letošním roce. Vždyť na něm přivítáme bojovnice za 

mír z celého světa.“ 107   

Světový kongres žen dokonce označil sám sebe za největší událost roku 

1981 v boji proti nebezpečí jaderné války.108  

„Síly světového imperialismu svou novou politikou prudce zhoršily 

mezinárodní atmosféru, zahájily novou etapu horečného zbrojení a hromadí 

po celé naší planetě obrovské množství ničivých zbraní.“109  

Při projevu na kongresu řekl generální tajemník ÚV KSČ a prezident 

ČSSR Gustav Husák: „Jsme rádi, že právě Československo je hostitelem 

významného Světového kongresu žen. Pro delegátky z kapitalistických a 

rozvojových zemí bude pobyt v Československu příležitostí, aby poznaly, jak 

žijí čs. ženy, jejich rodiny a všechen náš lid.“     

 Jiřina Švorcová, předsedkyně Svazu českých dramatických umělců, 

řekla, že tak významné fórum, jako je tento kongres, může sehrát důležitou 

roli v boji za mír. „V ěřím, že delegátkám ukážeme naše pozitivní výsledky, 

které přináší socialistické budování, aby mohly odjet s pravdivou 

                                                           

105 MATĚJKOVÁ, Anna. Pohostinná náruč celé naší země. Svobodné slovo, ročník 37, 8. 
10. 1981, s. 1 
106 LABUDOVÁ, Hana. Hlas míru zazní z Prahy. Rudé právo, r. 62, 6. 10. 1981, s. 1-2  
107 -NO-. Na prahu kongresu. Svobodné slovo, r. 37, 6. 10. 1981, s. 4 
108 -LI-. Za mírovou budoucnost našich dětí, Rudé právo, r. 62, 13. 10. 1981, s. 2 
109 -LI-. Za mírovou budoucnost našich dětí. Rudé právo, r. 62, 13. 10. 1981, s. 2 
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představou, že socialismus usiluje o pokojný život a blahobyt všeho lidstva 

pro nynější i příští generace.“ 110     

Celá akce se konala v Paláci kultury na Vyšehradě, který byl otevřen teprve 

půl roku před zahájením kongresu 2. dubna 1981. Palác kultury bylo v 

Sovětském svazu označení pro velkou budovu, kde se koncentrovaly a 

probíhaly mnohé kulturní aktivity. Velká část aktivit byla zdarma, 

subvencována státem či přímo zaměstnavateli jejich návštěvníků. Protože 

ale v Československu bylo plánováno všechno, i kultura, musel každý okres 

přispět částí svého mzdového fondu, k zajištění jeho fungování.  

 (Tyto instituce byly zřizovány již v dobách na začátku existence SSSR 

v 20. letech. Součástí typického paláce kultury byla kina, přednáškové sály 

či místnosti pro různé zájmové činnosti.)    

 Významnou událostí, která se zde čas od času konala, byly sjezdy 

vládnoucích stran či jejich místních organizací.     

 Kongresu se zúčastnilo 1200 delegátek ze 132 zemí světa, 274 

ženských, odborových, mládežnických, náboženských, mírových i jiných 

organizací, 96 regionálních a mezinárodních organizací a 18 

specializovaných institucí OSN.  Z každé země se přitom podle nařízení 

MDFŽ mohlo zúčastnit maximálně deset delegátek.111 Československá 

delegace měla devět členek, v jejím čele byla Marie Kabrhelová. 

       

Podklady pro jednání na Světovém kongresu v Praze připravovaly pracovní 

skupiny, které se sešly během celého roku na šesti místech světa: 

v Portugalsku, Švýcarsku, Kostarice, Kongu, Indii a ve Velké Británii. Tyto 

skupiny jednaly o hlavním obsahu otázek, kterými se chtěl pražský kongres 

zabývat. V červenci se pak v Berlíně konalo shromáždění, na kterém byro 

MDFŽ diskutovalo o stavu příprav na pražský kongres.112 Emblém akce 

tvořily stylizované červené, modré, žluté, zelené a fialové květy lemující 

dívčí profil, zeměkouli a bílou holubici. Symbolizoval spojení žen všech 

pěti kontinentů ve společném boji za mír.  

 

                                                           

110 -MN-. Vstříc světovému kongresu žen, Vlasta, 1981, r. 35, č. 37, s. 3 
111NESG. O přípravách Světového kongresu žen. Vlasta. 1981, r. 35, č. 27, s. 7 
112NESG. Před pražským kongresem žen. Vlasta. 1981, r. 35, č. 34, s. 7 
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Obrázek 1: Emblém Světového kongresu žen v Praze v roce 1981 

 

 

Kongres měl i svou znělku, která každý den zahajovala jednání. Navíc byl 

založen Fond solidarity, na který se přispívalo zakoupením speciální 

známky. V šesti jazycích byl vydán i bulletin pro účastníky kongresu.  

 

3.2 Průběh kongresu a kongresová jednání 

Světový kongres žen byl zahájen tiskovou konferencí, na které Freda 

Brownová a Marie Kabrhelová informovaly československé a zahraniční 

novináře o poslání a programu kongresu.     

 Samotné jednání kongresu začalo a bylo ukončeno plenárními 

zasedáními, ostatní dny se jednalo v šesti komisích (žena a práce, žena a 

rodina, ženy za mír a odzbrojení, rovnoprávnost žen ve společnosti, ženy za 

národní nezávislost a rozvoj, spolupráce nevládních organizací navzájem se 

systémem OSN) a jednodenní zasedání speciálního výboru o postavení žen 

a dětí žijících ve složitých podmínkách. V čele každé pracovní skupiny 

pracovaly známé představitelky tehdejšího ženského hnutí.113  

 Zasedání prvního dne zahájila předsedkyně Freda Brownová. „Máme 

jednu společnou starost, řekla jménem všech žen Freda Brownová, jsme 

vystrašeny situací na naší planetě. Bojíme se o naše rodiny, o osud našich 

                                                           

113 -MN-. Vstříc světovému kongresu žen, Vlasta, 1981, r. 35, č. 37, s. 3 
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dětí. Nikdy nebylo ve světě tolik horkých míst. Čísla, která pak uvedla, 

burcují svědomí i těch nejbezstarostnějších.“114  
Projev přednesl generální tajemník ústředního výboru Komunistické 

strany Československa, prezident ČSSR Gustáv Husák. Jeho projev přinesly 

v celém znění všechny sledované deníky. „Heslo Světového kongresu 

vyjadřuje tužby milionů žen. V úsilí o jejich uskutečnění se spojují lidí 

rozdílných světových názorů, politické příslušnosti i náboženského vyznání, 

různé barvy pleti, příslušníci různých sociálních vrstev. Skutečné problémy, 

které stojí v cestě skutečné rovnoprávnosti ženy, dokázalo vyřešit až 

socialistické zřízení. Rovnoprávné postavení ženy v naší společnosti je 

jednou z všeobecně uznávaných vymožeností socialismu.“115  

Poselství kongresu zaslal i Brežněv, na konferenci ho přednesla 

předsedkyně Výboru sovětských žen a první kosmonautka světa Valentina 

Nikolajevová-Těreškovová. Jeho plné znění přinesl pouze deník Lidová 

demokracie.       

 Brownová ve svém projevu poukázala na povinnosti kongresu: 

„Kongres musí získat všechny ženy světa a zajistit svolání fóra k projednání 

všech jejich naléhavých problémů, kongres musí upevnit jednotu tak 

nezbytnou v dnešním složitém světě, musí se stát další etapou realizace cílů 

Dekády žen OSN a musí sjednotit ženy v boji za mír a proti nebezpečí 

jaderné války.“116 

.     

V průběhu kongresu bylo uspořádáno velké mírové shromáždění 

v Lidicích. Sešlo se na něm 300 delegátek kongresu a 

2000 československých žen. Položily věnce ke společnému hrobu a na 

prostranství před Památníkem probíhaly projevy. Nakonec bylo vydané 

prohlášení účastnic Světového kongresu žen „Ve jménu života, ve jménu 

štěstí“ , jehož plné zněné přineslo Rudé právo. „Víme, že trvalý a 

zabezpečený mír je základním předpokladem pro uskutečňování ušlechtilých 

cílů vytyčených kongresovým heslem, cílů, za které bojovaly celé generace 

                                                           

114 NESG. Sjednotit ženy v boji za mír a proti nebezpečí jaderné války. Rudé právo, r. 62, 
9. 10. 1981, s. 1-2 
115 NESG. Projev Gustáva Husáka. Rudé právo, r. 62, 9. 10. 1981, s. 1 
116 -NO-. Pro svět bez válek.  Svobodné slovo, r. 37, 9. 10. 1981, s. 3 
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pokrokových žen. Jen v míru můžeme plnit své vpravdě humanistické 

trojjediné poslání ženy jako matky, tvůrkyně nových hmotných a duchovních 

hodnot, občanky.“117      

 V Lidicích ho přednesla Jiřina Petrovická z Národního divadla, která 

podpořila normalizaci na filmovém plátně například v roli spisovatelky 

Marie Majerové v historickém dramatu Antonína Kachlíka Dvacátý devátý 

(1974).    

 

V rámci kongresu navštívily delegátky i některé československé okresy. Ve 

středočeském kraji navštívily okresy Beroun, Mělník, Kutná Hora, Kolín. 

Navštívily závody, zemědělské podniky, školky, Filmové studio Barrandov, 

Vysokou školu zemědělskou v Suchdole. Byly pro ně přichystány i 

doprovodné akce jako například módní přehlídka ve foyeru Paláce kultury, 

kterou uspořádal časopis Žena a móda. Poslední den kongresu (v úterý 13. 

října) se konal slavnostní večer na Pražském hradě, který uspořádal 

prezident Gustáv Husák a vláda ČSSR.   

V rámci programu kongresu probíhala v pražském kině Hvězda 

přehlídka socialistických filmů, jejichž námětem byla žena jako bojovnice 

za mír a žena – matka. V neděli 11. října uspořádal ČSSZ v Paláci kultury 

koncert pro účastnice kongresu, kterého se zúčastnil i Milouš Jakeš, Marie 

Kabrhelová, Roméš Čandra a Freda Brownová. Na koncertě vystoupil 

například Vlastimil Harapes a Eva Pilarová.  

 

3.3 Výsledky kongresu 

Kongres přijal dva dokumenty: Výzvu ženám světa a Deklaraci Světového 

kongresu žen. Jejich plné znění přinesly všechny sledované tituly.  

 

Výzva ženám světa je zaměřena na hromadění zbraní a nebezpečí jaderné 

války.  Začíná slovy: „Nebezpečí jaderné války se hrozivě vznáší nad celým 

lidstvem tak jako nikdy předtím. Ohrožuje každou ženu, každého muže, vaše 

dítě, každé dítě.“  Text tak reaguje na situaci na světové scéně, kdy se stal 

americkým prezidentem Ronald Reagan, začaly nové závody ve zbrojení a 

                                                           

117 -LI-. Za mírovou budoucnost našich dětí. Rudé právo, r. 62, 13. 10. 1981, s. 1 
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byla zahájena velká ofenziva Program strategické iniciativy, známější pod 

názvem „hvězdné války“.        

 „Je to následek závodů ve zbrojení, vyvolaných vládami, které usilují o 

vojenskou nadvládu, těmi, kteří dosahují fantastických zisků za 

smrtonosného obchodu se zbraněmi,“ tak Výzva naráží na západní blok a na 

Reagana, který, i za cenu vysokého rozpočtového deficitu, závodil se 

Sovětským svazem ve zbrojení, ve kterém Sověti nemohli držet s 

Američany krok. Výzva žádá, aby bylo zastaveno hromadění jaderných 

zbraní v Evropě a aby byla zahájena jednání a snížená jejich počtu. Dále aby 

byly likvidovány základny, kde jsou jaderné zbraně umístěné a zničené 

všechny zásoby. Ženy tak prostřednictvím Výzvy žádaly úplné odzbrojení.

  „Každou minutu se vydává na zbrojení jeden milion dolarů. 

Vynakládání stále větších zdrojů na zbrojení způsobuje, že miliony lidí – žen 

a dětí – trpí, hladovějí a umírají. Toto hromadění zbraní okrádá denně lidi o 

potravu, šatstvo, nemocnice, školy a pracovní příležitosti.“Výzva apeluje na 

ženy hlavně skrze podmínky, které se jich dotýkají, hledá důsledky zbrojení 

hlavně v sociální oblasti, aby oslovila co nejvíce žen.  

 „Nebezpečí nukleární katastrofy se zvyšuje expanzionistickými 

ambicemi, těch, kteří věří, že celé oblasti světa by měly sloužit jejich 

sobeckým zájmům a tak vytvářejí a zhoršují ohniska napětí a válečného 

konfliktu.“ Výzva odkazuje na politiku USA, které chtěly vystupňovaným 

tlakem na zbrojení podlomit ekonomiku socialistických států. Výzva nikde 

přímo nemluví o USA, západě a kapitalismu, ale z textu je patrné, na koho 

jsou všechny narážky mířené. Výzva hovoří o západě jako o vládách, které 

mají sobecké zájmy, ohrožují mír a bezpečnost, a mstí se tak zemím, které 

svrhly jeho koloniální závislosti, a brání jim žít v míru. Podle Výzvy 

kapitalistické země své agresivními činy a ozbrojený teror páchají proti 

(socialistickému) lidu, který bojuje za svá nezadatelná práva na sebeurčení, 

národní nezávislost a společenský pokrok. Výzva používá se svých 

formulacích až hyperboly, aby ukázala nenávist k západu a aby skutečně 

oslovila masu socialistický žen. 

Poslední část dokumentu se obrací přímo k ženám:„Burcujeme a 

vyzýváme ženy celého světa, aby využily všech možných prostředků, posílaly 

dopisy, rezoluce ze schůzí a demonstrací, petice, výzvy, organizovaly 
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pochody – a žádaly od hlav států a vlád praktická opatření: k  zastavení 

závodů ve zbrojení a všech forem agrese a k okamžitému jednání o 

politickém řešení výbušných mezinárodních problémů. Proměňme 

Mezinárodní den žen 8. března 1982 v den boje žen celého světa proti 

hrozbě nukleární katastrofy. Pozvedněme hlas, ať nás slyší i ti, kteří 

předstírají, že jsou hluší. Jednejme společně.“  

 

Deklarace je více o jednání kongresu a všech jeho témat. Je psána v duchu 

jednoty všech žen: my, delegátky Světového kongresu žen, vyzýváme, 

vyjadřujeme vůli, jsme přesvědčeny,.. Vytyčuje devět základních úkolů a 

cílů, které by ženy měly splnit. Mezi nimi například: uznávat rovnoprávnost 

žen v národních ústavách a v dalších zákonech, nastolit nový spravedlivý 

mezinárodní ekonomický řád.  

Na závěr kongresu opět vystoupila jeho předsedkyně Brownová: 

„Kongres jednal v sedmi jazycích, ale my, ženy, jsme našly společný jazyk – 

jazyk míru a solidarity.“ Podle Brownové byl přínos kongresu hlavně v tom, 

že ženy z kapitalistických zemí měly možnost mluvit se ženami ze 

socialistických států a vidět tak, že je socialismus pro život nejlepší.118 

Kongres zhodnotila jako velice úspěšný: „Jeho rozhodnutí a dokumenty 

budou velmi cenné pro budoucí lét  

 

Na Světový kongres žen navazoval ve dnech 14. a 15. října VIII. Kongres 

Mezinárodní demokratické federace žen, který se rovněž konal v Paláci 

kultury a jehož hlavním úkolem bylo vyhodnotit činnost MDFŽ za 

posledních pět let a přijmout plán na její činnost v letech 1981 až 1986.119 

Na jeho zasedání zhodnotila Freda Brownová právě skončený kongres: „S 

oprávněnou hrdostí můžeme říci, že kongres, který byl svolán z podnětu 

MDFŽ, se stal mocnou manifestací za mír a pokrok, za lidská práva, proti 

útisku a hrozbě jaderné katastrofy.“ (Svobodné slovo, 15. 10. 1981, str. 1) 

Osmičlennou delegaci ČSSZ vedla na kongresu Marie Kabrhelová. 

 

                                                           

118 LABUDOVÁ, Hana. Jednotný a mohutný hlas míru se rozletěl po celé planetě. Rudé 
právo, r. 62, 14. 10. 1981, s. 2 
119 NESG. Před pražským kongresem žen. Vlasta, 1981, č. 34, r. 35, s. 7 
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3.4 Zpráva Svobodné Evropy  

Zprávu o průběhu Světového kongresu žen v Praze vysílalo v angličtině 3. 

listopadu 1981 rádio Svobodná Evropa.      

 Jugoslávský delegát Zora Tomic v ní obvinil Prahu ze selhání 

v organizaci Světového kongresu žen a z potlačení vyjádření mínění. 

„Organizátoři Světového kongresu žen v Praze hrdě tvrdí, že celý kongres 

probíhá v atmosféře tolerance všech politických a společenských systémů. 

Ovšem na kongresu docházelo k manipulaci.“ Vadilo mu, že mluvit mohli 

jen lidé předem zvolení a vybraní, nikdo jiný neměl šanci dostat se ke slovu. 

Co ale podle něho bylo ještě horší, že organizátoři klidně použili i fyzickou 

sílu, aby zamezili vyjádření opačných názorů, než jaké propagoval kongres. 

Delegát upozornil na případ ženy z Číny, která byla ochrankou vyvedena 

z Paláce, když řekla: „Toto je dramatický případ ostře kontrolované 

mezinárodní konference, na které bylo jakékoliv opačné tvrzení 

organizátory tvrdě potlačeno.“ Opačné tvrzení bylo například to, když bylo 

několik delegací proti jednostrannému odsouzení západního bloku a 

amerického imperialismu. Tomic upozornil také na to, že jakmile nějaká 

delegátka říkala něco, co se nelíbilo, byl jí vypnut mikrofon.120 Poukázal i 

na to, že na plenární zasedání nebyl umožněn přístup zahraničním 

novinářům. Podle něho byl kongres divadelní show, která měla předem 

napsaný scénář, dokonce i závěrečné dokumenty byly připraveny předem.  

 

(Plné znění zprávy Svobodné Evropy v angličtině obsahují přílohy 

diplomové práce.) 

 

   

 

 

 

                                                           

120  ANTIC, Z.: YUGOSLAVS ACCUSE PRAGUE OF DISTORTING WORLD 
CONGRESS OF WOMEN, 3. 11. 1981. Online. [Citováno: 2009-20-04]. Dostupné 
z WWW: 
 http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/100-5-26.shtml  
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4. TEORIE A TECHNIKY ZKOUMÁNÍ 

MEDIÁLNÍCH OBSAH Ů     

Předmětem analytické části této práce je mediální obraz události v tisku. 

Mediální obraz je označení pro celkové vyznění zpráv, které o tématu 

zveřejnila média. Skládá se z dílčích ukazatelů (počet zpráv, jejich délka, 

umístění, vyznění,…). Cílem takové analýzy je zpřehlednit a utřídit 

informace, porovnat je a upozornit na některé jevy. Mediální analýza může 

poskytnout informace o tom, zda je téma prezentováno negativně či 

pozitivně, postoj médií k tématu. Je založena na podrobném zpracování 

všech zpráv, které k danému tématu média zveřejnila v období, které bylo 

pro analýzu stanoveno.       

 Tato část seznamuje s tím, jak se analýza mediálního obsahu provádí. 

Nejprve nastiňuje teorii o zkoumání médií, o tematické agendě, o vztahu 

mezi obsahem a realitou. Druhá část se pak věnuje přímo metodám, jak lze 

mediální analýzu provést. Seznamuje nejprve obecně s obsahovou analýzou 

mediálního sdělení, pak se soustředí zvlášť na kvalitativní a kvantitativní 

výzkum, který bude pro tuto práci stěžejní. 
 

4.1 Teorie zkoumání mediálních obsah ů 

Studium obsahu mediálních sdělení je významnou součástí poznání 

společnosti, ve které média působí. Důvody pro systematické studium 

obsahu médií pramenily nejprve ze zájmu o možné účinky masové 

komunikace a z přání porozumět působení obsahu na publikum. 

 Snaha o zkoumání médií a jejich účinků se objevila na konci 20. let 20. 

století zejména v souvislosti s rozvojem kinematografie a oblibou rozhlasu. 

O možnostech zkoumání ale nebylo ještě široké povědomí. V českém 

prostředí byla situace ještě složitější, protože až do roku 1989 byl rozvoj 

studia komunikace a masových médií omezen. Zájem o výzkum médií je 

typický až pro pozdě moderní společnost.121 Nejstarší výzkumy médií byly 

spojeny převážně s vědeckými institucemi a jejich představiteli. Jak 

                                                           

121 TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ. Metody zkoumání médií. Praha: Portál 2010,  
s. 8 
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postupně rostla důležitost mediální komunikace ve společnosti, rostl i zájem 

o poznávání médií a jejich fungování.122  

Důvody pro systematické studium obsahu médií pramenily ze zájmu o 

možné účinky masové komunikace a ze zájmu porozumět působení obsahu 

na publikum. Raný výzkum tíhl k předpokladu, že obsah odráží cíle svých 

původců, a tak ho budou chápat i příjemci. Později se na obsah médií 

pohlíží o něco opatrněji – jako na relativně spolehlivou výpověď o kultuře a 

společnosti, ve které je daný obsah produkován.123  

Pro rozlišení metod výzkumu médií můžeme využít tradičního dělení na 

kvantitativní a kvalitativní metody, každá z nich přitom vychází z jiné 

představy o možnostech poznávání skutečnosti. (Více v kapitole 4.2 Metody 

zkoumání mediálních obsahů)       

 Metod na výzkum médií můžeme rozlišit několik, vždy podle toho, 

jakou složkou mediální komunikace se zabývá. Například zkoumání 

mediálního systému, analýza mediální organizace, výzkum mediální 

produkce, analýza objektivity, analýza diskursu či analýza účinku. V rámci 

této práce nás nejvíce zajímá kvantitativní obsahová analýza, kterou ve své 

tradiční podobě využívá zkoumání tematické agendy. Před samotnou 

metodologií obsahové analýzy se zaměříme na dvě klíčová teoretická 

východiska: tematickou agendu médií a obsah versus význam. 

 

4.1.1 Tematická agenda 

Témata, která se dostanou do mediálních obsahů, nazýváme tematickou 

agendou. Ta patří mezi tradiční náměty zkoumání mediálních obsahů. Její 

podobu určují média, která tyto témata vybírají. Při výzkumu komunikace je 

analýza obsahů jedním z hlavních úkolů.     

 Objevuje se buď v rámci rozsáhlejšího výzkumu, v rámci zkoumání 

nastolování témat, tzv. agendy setting, které vychází ze skutečnosti, že jsou 

média schopna prezentovat určité události a určovat pořadí jejich 

důležitosti. Obecně vychází tento koncept z představy, že o pozornost se 

uchází větší množství témat, než jsou média schopna zaznamenat. Obecně o 

                                                           

122TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 11-12 
123 McQUAIL, 2007, s. 268 
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tom, které téma se uplatní, rozhoduje řada faktorů, mezi nimiž hrají velkou 

roli právě média.124 Právě v souvislosti s rozvojem agendy setting dochází 

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let k rozvoji tematické agendy. 

Američtí výzkumníci Maxwell McCombs a Donald Shaw zkoumali, kterým 

tématům se média věnují a své poznatky publikovali v roce 1972 ve studii 

The Agenda Setting Function of Mass Media. 125    

 Za druhé stojí zkoumání tematické agendy samostatně s cílem 

prozkoumat obsah určitého média a srovnávat média mezi sebou. Právě tato 

role tematické agendy bude klíčová pro výzkumnou část této práce, kdy 

budu zkoumat obsah čtyř vybraných médií a následně ho srovnávat a 

zjišťovat, jak tento obsah splňoval očekávání společnosti a jak normativní 

požadavky na fungování médií.  

 

4.1.2 Obsah versus význam 

Kategorie „obsahu“ ovšem není jednoznačná a v různých přístupech 

(jednotlivých oborech) se liší. Obecně představují obsah mediálního sdělení 

prvky, které produkt tvoří a způsoby jejich výběru s uspořádání. Při studiu 

médií můžeme rozlišit tři kategorie pojetí obsahu: jazykovědný 

přístup k vymezení obsahu textu jako jeho informační náplni, literárněvědní 

vztah obsahu a formy a sociologické pojetí „obsahu sdělení“. Třetí 

jmenovaný deskriptivně empirický přístup je nejméně problematizující a 

uplatňuje se v metodě, která zobecňuje popis mediálních produktů, což je 

obsahová analýza. Ta pak chápe mediální obsah jako kvantitativní a 

kvalitativní rejstřík všeho, co se v médiích objeví.126   

 Metody sahají od prostých i rozsáhlých klasifikací typů obsahu pro 

organizační nebo popisné účely až k hluboce interpretativním ponorům do 

specifických příkladů obsahu, určeným k odkrytí nenápadných a skrytých 

potenciálních významů. V zásadě můžeme ale rozlišit kvantitativní a 

deskriptivní sledování zjevného významu na jedné straně a kvalitativnější, 

hlubší a interpretativnější výzkum na straně druhé. 127  

                                                           

124 REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004. s. 16 
125 TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 101 
126 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 277-280 
127 McQUAIL, 2007, s. 306 
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Média neustále přinášejí a publikum přijímá soubor sdělení a významů. 

Jejich rozlišení je důležité, neboť fyzický text sdělení můžeme přímo 

zkoumat a v tomto smyslu je tedy „pevný“, zatímco významy, které jsou do 

testů vloženy, jsou nestálé a pomíjivé. Teorii a výzkum obsahu masových 

médií lze pak dělit právě podle toho, zda se zabývají sdělením nebo 

významem.128 

Problémem studia obsahu mediálních sdělení je vztah mezi obsahem a 

realitou. Dlouho se vycházelo z představy, že primární je realita a ta média 

inspiruje. Pak je mediální obsah odpovídajícím obrazem reality. Média 

nabízejí něco, co se považuje za obraz reality. Tento přístup se ptá, nakolik 

je tento obraz zkreslený a jak toto zkreslení ovlivňuje představu lidí o světě. 

Obsahová analýza je právě typickým představitelem tohoto přístupu. Jiná 

tradice studia médií tento vztah problematizuje. Tvrdí, že svět, který 

prožíváme jako reálný, je ve skutečnosti jako reálný budován mocenskými 

vztahy. Média pak tuto „sociální konstrukci reality“ prezentují a na jejím 

vytváření se přímo podílejí.129 

 

4.2 Metody zkoumání mediálních obsah ů 

 

4.2.1 Obsahová analýza mediálního sd ělení 

Obsahová analýza je jednou z nejpoužívanějších metod výzkumu, která 

bývá často využívána i mimo obor mediálních studií. Zjevným předmětem 

zájmu analýzy je obsah, jejím cílem pak redukce komplexnosti a 

mnohoznačnosti informací obsažených v analyzovaných textech pouze na 

některé, ale relevantní vzhledem k hypotézám, které jsme si stanovili na 

počátku výzkumu. Klade důraz na ty charakteristiky mediálního sdělení, 

které jsou pozorovatelné a měřitelné.130     

 Je to metoda používaná v rámci pozitivistické tradice výzkumu, ale je 

to především kvantitativní technika, protože konečný výsledkem jsou 

                                                           

128McQUAIL, 2007, s. 267 
129 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 282-283 
130 REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004, s. 21 
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proměnné měřené takovým způsobem, aby mohly být podrobovány 

kvantitativní statistické analýze.131   

Obsahová analýza je nejpoužívanější technika výzkumu mediálních 

obsahů. Nejvíce frekventovaná je její kvantitativní podoba. Může se zabývat 

právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, autorem a i adresátem 

sdělení.132 Pro své výsadní postavení mezi metodami zkoumajícími obsah 

bývá jako obsahová analýza jednoduše označována kvantitativní metoda. 

Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, které vycházejí 

z vědecky podloženého kladení otázek. Přesto, že je její deskriptivní povaha 

nepochybná, nejde jen o pouhý popis obsahu, ale i o hledání souvislostí, 

které nejsou na první pohled patrné.133      

 Můžeme ji rozdělit do několika standardizovaných fází, které jsou 

shodné s obecným schématem výzkumného procesu. První fází 

výzkumného procesu je stanovení výzkumného tématu. Druhá fáze 

výzkumu, pro kterou se používá termín operacionalizace, předpokládá 

vypracování metody, která nám pomůže odpovědět na stanovené výzkumné 

téma. Závěrečnou fází je interpretace získaných datových souborů, které 

jsme získali námi stanovenou metodou. Výsledky obsahové analýzy jsou 

zobecňující data, málo detailní. Sledovaný jev zbavují sociálního a 

historického kontextu.134      

 Metoda obsahové analýzy vychází ze skutečnosti, že se v mediálním 

obsahu odráží skutečnost, která je připravené k prezentaci v médiích mimo 

svět mediální produkce. Přitom obsah mediální produkce se sám stává další 

realitou, která konkuruje nebo ovlivňuje tu nemediální.135  

Obsahová analýza je tradiční metodou zkoumání obsahu. Její počátky 

sahají do období druhé světové války, od té doby byla několikrát 

                                                           

131KRONICK C. Jane. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. [on-line]. 
[citováno 2010-10-31]. Dostupné z WWW: 
<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/d9ea8b94ec58c839306f61835d149215d1a90b3f_276_05
7KRONI.pdf> 
132 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2020,  
s. 168 
133 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 283 
134 Tamtéž, s. 284 
135 Tamtéž, s. 286-287 
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modifikována. Za autora obsahové analýzy bývá považován americký 

politolog Harold Lasswell. Zajímal se o symboly a stereotypy v politické 

propagandě během druhé světové války a to ho přivedlo v USA do čela 

vládního výboru pro analýzu propagandy, kde rozpracoval postupy analýzy 

do obsahů ucelené metody. První manuál metody obsahové analýzy ale 

publikoval v roce 1952 americký badatel Bernard Berelson pod názvem 

Content analysis in communication research.136 Přispěl tak k jejímu 

přesnému definování, když označil obsahovou analýzu za „výzkumnou 

techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu 

komunikace.“137        

 Mezi nejzajímavější ale také nejrozpornější obsahové analýzy pak 

z historického hlediska patří práce členů Glasgow University Media Group 

(GUMG), kteří se v 70. letech 20. století soustředili především na britské 

televizní zpravodajství a snažili se přijít na to, komu (jak a nakolik) 

jednotlivé zpravodajské relace straní a proti komu jsou zaujaté.138  

Kritika obsahové analýzy, především kvantitativního přístupu, vychází 

z historického vývoje sociálních věd a napadá tuto metodu jako skrytě 

autoritativní a falešně se vydávající za hodnotově neutrální. „Zamlčeným 

předpokladem většiny obsahových analýz je normativní představa, že 

mediální obsah je odrazem reality, a že tento odraz může a má být věrný, 

aby v něm mimomediální realita byla poznat taková, jaká je.“  139  

 

Analýza mediálních produktů má dva směry – kvalitativní a kvantitativní 

analýzu mediálního sdělení. 

 

4.2.2 Kvantitativní analýza mediální sd ělení 

Kvantitativní obsahová analýza je technikou z oblasti výzkumu masových 

médií. Vychází z pozitivismu, který se začal rozvíjet ve druhé polovině 19. 

Století jako snaha distancovat se od spekulací a osobních komentářů a 

ustavit poznání na základě faktů získaných systematickým osobním 
                                                           

136REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004, s. 22 
137 SCHULZ A KOLEKTIV. Analýza obsahu mediálního sdělení. Praha: Karolinum 2004, 
s. 76 
138 JIRÁK A KÖPPLOVÁ, 2010, s. 284 
139 REIFOVÁ A KOLEKTIV, 2004, s. 22 
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pozorováním. Kvantitativní přístup je objektivní a distancovaný. Někdy se 

označuje jako tradiční, pozitivistický, experimentální. Využívá statistických 

procedur. Zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak velký prostor jim 

věnují. Umožňuje snadné srovnávání různých typů médií. Kvantitativní 

znamená, že je šetření navrženo tak, aby přineslo numerická data, umožňuje 

srovnávat obsah médií různých zemí nebo médií různých historických 

období nebo posoudit, do jaké míry média naplňují očekávání 

společnosti.140  

Nejdůležitější kvalitativní nároky na vědecké šetření představuje 

reliabilita a validita. Validní měření je takové, které měří skutečně to, co 

jsme měřit chtěli. Reliabilní měření je takové, které dává při opakování 

shodné výsledky, pokud se stav objektu nezměnil. Reliabilita je 

předpokladem validity, pouze poctivá analýza může mít kvalitní 

výsledky.141         

 Jde o strukturovaný a selektivní proces. Při jejím použití se mediální 

obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Jádrem 

kvantitativního výzkumu je kódování vzorku obsahů. Podstata 

kvantitativního výzkumu spočívá ve zkoumání vztahů mezi proměnnými, 

pomocí nich se zachycuje realita, jejich hodnoty se zjišťují měřením a 

hlavním cílem je nalézt, jaké jsou mezi proměnnými vztahy a proč tomu tak 

je. Získaná data analyzuje statistickými metodami s cílem je popisovat a 

ověřovat pravdivost našich představ o vztahu sledovaných proměnných.142 

 Na začátku je problém existující buď v sociální realitě, nebo v teorii. 

Tento problém je přeložen do hypotéz. Ty jsou základem pro výběr 

proměnných a navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli najít, 

je-li hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. Cílem kvantitativního 

výzkumu je testování hypotéz, kvantitativní výzkum vlastně není nic jiného 

než testování hypotéz. Kvantitativní metody vycházejí především z otázky 

kolik? Charakteristická je pro ni vysoká míra standardizace, to znamená, že 

průběh sběru dat vypadá u všech zkoumaných prvků vzorku stejně.143 

                                                           

140 TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 100 
141 DISMAN, 2005, s. 62 
142 PUNCH, F. Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál 2008, s. 12 
143 DISMAN, 2002, s. 76 
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 Používá deduktivní metodu, je schopen řešit jen určitou kategorii 

problémů. Může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možné 

popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými. 

Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci 

výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií. Jeho výhodou je 

užívání statistiky a číselných údajů, což přináší větší přesnost, přesvědčivost 

výsledků, přenositelnost a aplikovatelnost. Testování a validizace hypotéz, 

umožňuje rychlý a přímočarý sběr dat, poskytuje přesná a numerická data, 

výsledky jsou nezávislé na výzkumníkovi.144    

 Kvantitativní analýza je propracovaná a široce používaná metoda, má 

ale několik nevýhod: je reduktivní a má tendenci zastírat komplexnost jevů, 

zaměřuje se pouze na některé prvky. Závěry uvažují pouze to, co lze 

spočítat a nevšímají si tak například jiných poznatků.145   

 Přestože je metoda kvantitativní obsahové analýzy jednou z 

nejpoužívanějších, její výsledky mají stejně jako u jiných metod výzkumu 

své hranice. Systém kategorií nemusí objektivně odrážet obsah zkoumaného 

materiálu a může být pouze chybně vytvořeným významovým systémem 

výzkumníka.  Každý vědec přirozeně vybírá pro své pozorování jen tu část 

reality, kterou považuje za relevantní. Počet proměnných je nesmírný. 

Z jejich hlediska není naděje, že bychom mohli problematiku popsat 

perfektně. Je tedy jasné, že budeme vždy vystaveni zkreslení.146

 Kvantitativní metody měly dlouho v mediálních studiích privilegované 

postavení. Až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let začal narůstat 

zájem o nová témata a s nimi související nové metody poznání. V 90. letech 

20. století se začaly rozvíjet kvalitativní typy obsahové analýzy.147  

Praktický příklad kvantitativní obsahové analýzy a podrobný popis 

jednotlivých standardizovaných fází přináší analytická část této práce.  

Metodu jsem si vybrala pro její objektivitu, ověřitelnost, pro možnost 

sestavit si kategorii proměnných podle témat, které chci zkoumat. Díky 

                                                           

144HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005, s. 49 
145 Tamtéž, s. 336 
146 DISMAN, 2002, s. 20 
147 TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 17 
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programu SPSS, speciálně určenému pro kvantitativní získávání dat, mám 

k dispozici pro své závěry jako východiska tabulky a grafy. 

 

4.2.3 Kvalitativní analýza mediálního sd ělení 

Kvalitativní výzkum byl tradičně považován jen za pomocnou metodu, 

použitelnou snad jen v předvýzkumu, ale i tato jeho poslužná role byla a 

stále ještě je podceňována a zanedbávána.    

 Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím. 

Používá induktivní logiku a ptá se jak? Jeho metody nejsou 

standardizované, jejich výhodou je, že výzkumník může jít do hloubky, 

pokud se vyskytnou neočekávané informace, sběr dat je otevřenější a není 

tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu před samotným sběrem dat. 

Nevýhoda je, že tato metoda dokáže zpracovat menší vzorek, je subjektivní, 

výzkumník je neoddělitelnou součástí sběru dat.148   

 Na začátku výzkumného procesu je pozorování, sběr dat. Pak 

výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, po 

významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou být 

nově formulované hypotézy nebo teorie. Zastánci kvalitativního výzkumu 

často kritizují objektivitu kvantitativních metod a to že do něj výzkumníci 

vstupují s jistým očekáváním. 149  

Zatímco kvantitativní analýza nám řekne mnoho o obsahu, kvalitativní 

se zaměřuje na význam. Obě dvě metody mají své výhody a nevýhody a 

často se tak používají jejich kombinace, což bývá označováno jako 

triangulace.150 Výzkumníci používají smíšení přístupy, u některých typů 

probíhá výzkum pomocí míchání metod. Na úvod se udělá kvalitativní sběr 

dat, po jejich shromáždění a analýze následuje dotazování pomocí 

strukturovaného dotazníku v rámci statistického šetření a potom se provede 

dodatečné hloubkové dotazování.151  
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ČÁST DRUHÁ: ANALYTICKÁ 

5. CHARAKTERITIKA ANALYZOVANÉHO 

MATERIÁLU  
 

5.1 Rudé právo 

Rudé právo byl deník a ústřední tiskový orgán Komunistické strany 

Československa (KSČ), který hrál důležitou roli v propagandě režimu.  

 Na jaře 1969, po personálních výměnách v redakci (k 19. dubnu 1969 

byl odvolán šéfredaktor Jiří Sekera), se Rudé právo jako ústřední deník 

definitivně vrátilo na pomyslný vrchol mezi tištěnými médii: určovalo 

hlavní agendu, základní postoje k hodnocení událostí a jejich interpretaci. 

Ostatní deníky se musely této generální linii podřizovat.152 Rudé právo mělo 

být příkladem pro ostatní komunistickou žurnalistiku, proto byla jeho 

úroveň pozorně sledována tiskovým oddělením ÚV KSČ.153  

 Rudé právo důsledně naplňovalo zásady režimu hlavně svým 

obsahovým zaměřením, používanými formami a metodami redakční práce, 

úzkým kontaktem se čtenáři a širokým okruhem spolupracovníků.154 

 V Rudém právu bylo 17. května 1969 otištěno Slovo do vlastních řad. 

Veřejnosti tak byla poprvé prezentována normalizační interpretace vývoje 

událostí v první polovině roku 1968. Text přisoudil odpovědnost za dění 

právě médiím a „pravicovým“ novinářům, kteří v té době ovládali redakce. 

Mezi signatáře, kteří si svým podpisem zajistili místa prominenty režimu, 

byli mimo jiné postupně všichni šéfredaktoři Rudého práva: Miroslav Moc, 

Oldřich Švestka, a Zdeněk Hoření.      

 Rudé právo bylo založeno v roce 1920, kdy rozpor uvnitř sociální 

demokracie předznamenal oddělení radikálního jádra strany a vznik nového 

politického subjektu – Komunistické strany Československa (KSČ).  Po 

ustavujícím sjezdu KSČ v květnu 1921 se s definitivní platností stalo 

ústředním orgánem komunistů. První číslo Rudého práva vyšlo 21. září 
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1920, tehdy ještě jako orgán levicového křídla sociální demokracie. Tento 

den byl pak za komunistického Československa slaven jako „Den tisku, 

rozhlasu a televize“. Prvním šéfredaktorem se stal Bohumír Šmeral, hlavní 

spoluzakladatel KSČ a předseda strany.     

 Během druhé světové války fungovalo Rudé právo jako nejvýznamnější 

domácí ilegální periodikum.  V roce 1948 převzala KSČ vedoucí úlohu v 

zemi a média zcela přizpůsobila svým potřebám. V červnu téhož roku se 

sloučila se sociální demokracií, což vedlo k zániku Práva lidu, do té doby 

stranického deníku sociálních demokratů. Rudé právo přebralo jeho čtenáře 

a stalo se nástrojem propagandy. Média byla podřízena tvrdé cenzuře a 

požadavkům komunistických funkcionářů. Mnoho titulů bylo zakázáno, 

nová periodika procházela zdlouhavým schvalováním. 

V období 1948 - 1989 bylo Rudé právo deníkem s nejvyšším nákladem (což 

ovšem souviselo s faktem povinného předplatného na pracovištích) a 

sehrávalo klíčovou roli v ideologické propagandě. Každou sobotu vycházela 

příloha na víkend Haló sobota.      

 Po roce 1989 se list postupně měnil a v září 1995 vydavatel uskutečnil 

závěrečný transformační krok a přejmenoval deník na Právo. 
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5.2 Lidová demokracie 

Jistou alternativou k dogmatickému přístupu, který reprezentovalo Rudé 

právo, nabízel například deník Lidová demokracie. Sice podléhal mocenské 

kontrole ÚV KSČ, ale na rozdíl od Rudého práva se v něm někdy dařilo 

publikovat texty, které se striktně nedržely dané jednotné linie. Čtenáři 

zvyklí číst mezi řádky chápali takové tituly v rámci daného stavu jako 

informačně atraktivnější, a proto o něm byl velký zájem. Protože byl ale 

příděl papíru centrálně regulován, poptávka trvale převyšovala nabídku.155  

Na víkend obsahoval deník přílohu Neděle s LD.   

 Lidová demokracie vycházela jako jediný deník, který Československá 

strana lidová produkovala, byla hlavním kanálem pro přenos informací mezi 

vedoucími strukturami a členskou základnou a hlavním prostředkem 

stranické propagandy ve vztahu k veřejnosti.  

 

5.3 Svobodné slovo 

Svobodné slovo se původně jmenovalo České slovo a bylo založeno ještě 

před první světovou válkou – v roce 1907. Od počátku se profilovalo jako 

ústřední orgán národních socialistů. První číslo vyšlo 1. března 1907. 

Vlastníkem listu byli národní socialisté, vydavatelem potom silný tiskový 

koncern první republiky – Melantrich.     

 Protektorátní správa České slovo nezakázala, takže mohlo (s 

nezbytnými textovými úpravami) fungovat i během druhé světové války. Po 

válce se České slovo přejmenovalo na Svobodné slovo (i když transformace 

názvu byla poměrně složitá – od 6. května 1945 deník vycházel jako 

Osvobozené České slovo, 12. května se přejmenoval na Českou pravdu a 

teprve 16. května vyšel poprvé jako Svobodné slovo). Vlastníkem listu 

zůstali národní socialisté. Vydavatelem byl stále Melantrich. Protože ČSNS 

nesouhlasila s komunistickou politikou, na stránkách Svobodného slova 

často zveřejňovala své kritické názory a postoje. Po zatčení některých 

stranických funkcionářů (24. února 1948) Svobodné slovo přestalo na 

krátký čas vycházet. Poté, co komunisté převzali vedoucí úlohu v zemi, se z 
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ČSNS stala Československá strana socialistická (ČSS), která byla plně pod 

vlivem KSČ. Tomu odpovídal i profil „nového“ Svobodného slova – jako 

ostatní tiskoviny podléhalo požadavkům komunistické ideologie.  

 

5.4Vlasta  

Vlasta byla prvním specificky ženským časopisem, který se v tehdejším 

Československu objevil v období po druhé světové válce. První číslo Vlasty 

vyšlo v roce 1947 a u jejího zrodu stále Dr. Milada Horáková.156 Vydatelem 

byl Svět v obrazech a Rada československých žen.    

 Vlasta psala o veškerých oblastech zajímajících ženu. Ve svém obsahu 

tak nabízel rubriky pojednávající o módě, domácnosti, dětech, výživě apod.

 Název Vlasta vznikl podle jména bojovnice ze Starých pověstí českých 

a také proto, že obsahuje slovo vlast. Původně si kladla za cíl přispívat 

k rovnoprávnému postavení žen, chtěla zůstat nestranická, proto se politice 

věnovala jen v nezbytně nutné míře.157     

 Svobodného období si časopis příliš neužil a už brzy po nástupu 

komunistické moci v roce 1948 začal přinášet příběhy zasloužilých 

soudružek, uvědomělých svazaček, dojiček z JZD a údernic z továren.  
Během komunistické éry plnila Vlasta roli hlavního ženského tisku. Po 

obnovení činnosti Československého svazu žen v roce 1967 se stala hlavním 

tiskovým orgánem Svazu.       

 Stejně jako jiná periodika byla i ona v zajetí komunistické ideologie. I 

když se články v časopise nesly v oslavném duchu, typickém pro celou éru 

normalizace. Svým nákladem 660 tisíc byl po Rudém právu druhým 

nejčtenějším listem v Československu.158 Postupem času pojednával již ne o 

předních problémech samotných žen, jimž byl časopis přednostně určen, ale 

o programu vládnoucí KSČ. Vlasta v každém čísle přinášela zprávy 

                                                           

156 Milada Horáková byla česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických 
politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. 
Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti 
během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. 
157 KADANÍKOVÁ. Olga. Obraz ženy na stránkách Vlasty v roce 1980 a 2000. Bakalářská 
práce 2007, s. 18 
158 JECHOVÁ, 2008, s. 89 
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z politiky, i činnosti svazu žen a rozhovory s čelními představitelkami.159 

Informovala o aktivitách jednotného ženského hnutí. Rozebírala jeho akce, 

uveřejňovala jeho plány, výzvy, činnosti apod. Státem prosazovaná a 

protěžovaná ženská organizace se prostřednictvím uvedeného časopisu 

především snažila o socialistickou výchovu žen a pěstování jejich 

socialistického povědomí. 160 V souladu s prosazováním komunistické 

ideologie tak časopis přinášel reportáže ze spřátelených lidově 

demokratických republik, pozitivně laděné rozhovory s tamějšími lidmi o 

tom, jak se jim v socialismu dobře žije. Čtenářky byly poučovány a 

seznamovány s minulostí sovětské ženy, dozvídaly se, jak za carismu trpěla, 

jak byla ponižována a zanedbávána, a jak se náhle po revoluci za budování 

socialismu rozvíjela.  

 

Vlasta byla nevyčerpatelná svými pravidelnými reportážemi zobrazující 

„idylický“ život sovětských žen. Žena byla v médiích prezentována jako 

matka, hospodyně, byly otiskovány příběhy vzorných komunistických 

pracovnic - dělnic, údernic. O soukromém životě se nemluvilo, společenské 

problémy typu: týrané manželky a děti jako by neexistovaly. Komunistická 

žena se měla činit alespoň v jedné organizaci, mít zaměstnání, vychovávat 

děti a pečovat o manžela a domácnost.  

 

Svaz vydával časopis prostřednictvím vydavatelství MONA (zkratka pro 

MOderní žeNA). Vydavatelství vzniklo již v roce 1968, kdy bylo 

zastřešujícím vydavatelským domem pro tři ženské časopisy: týdeník Vlasta 

(vychází od roku 1947), měsíčník Žena a móda (vycházel v letech 1949 až 

1993) a další měsíčník Praktická žena (vychází od roku 1950).  
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6. METODOLOGIE KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÉ 

ANALÝZY 
 

6.1 Metodologický úvod a zadání výzkumu 

Před zahájením samotného výzkumu je třeba si nejprve ujasnit, zda je 

kvantitativní obsahová analýza nejvhodnějším způsobem, jak zpracovat 

dané téma. Tuto metodu nelze využít při řešení všech komunikačních 

problémů. Předpokladem pro její využití jsou otázky, které mají nějakou 

vazbu (přímou nebo nepřímou) na mediální obsahy.161 Co se týče výzkumů 

tematické agendy médií, rozlišujeme několik typů. Tato práce se věnuje 

výzkumu sledujícímu postavení jednoho tématu v agendě médií.162 Výzkum 

se zaměřuje na chování médií na příkladu akce Světového kongresu žen 

v Praze v roce 1981. 

Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Jak vybrané deníky a týdeník 

interpretovaly Světový kongres žen v Praze? Liší se náhled na událost? 

Pokud ano, jak? 

Výzkumné téma bývá většinou definováno abstraktně a je pak třeba 

definovat si jeho jednotlivé objekty. Téma Světový kongres žen v Praze 

1981 a jeho obraz v dobovém tisku obsahuje několik prvků, které je třeba si 

definovat a upřesnit. 

1. Charakterizovat období, v jakém k dané události došlo 

2. Definovat roli ženy v daném období 

3. Prezentovat samotnou akci   

4. Charakterizovat dobovou mediální scénu a stanovit si, jaká média 

budeme podrobně zkoumat. 

Vzhledem k tomu, že všechny objekty obsažené v tématu už práce 

konkrétně definovala, je možné přistoupit k samotné kvantitativní analýze. 
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6.2 Základní výzkumný zám ěr 

Následující stránky přinášejí proces kvantitativní obsahové analýzy výše 

charakterizovaného tisku k tématu Světového kongresu žen v Praze v roce 

1981. 

Základním výzkumným záměrem bylo zpracovat kvantitativní 

obsahovou analýzu všech textů o tématu na stránkách dobového tisku a 

kritické zkoumání její účinnosti. Dále odpovědět na výzkumné otázky a 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, kterou stanovuje kapitola 6.4. 

Každý výzkum má několik kroků, které na sebe navazují a jejichž 

správné a důkladné plnění vede k relevantním výsledkům a validitě celého 

projektu. V této části popíšu, jakým způsobem jsem s kvantitativní analýzou 

pracovala, jaký soubor proměnných jsem si stanovila a na základě jakých 

hypotéz jsem formulovala výzkumné otázky. 

 

6.3 Definování základního souboru jednotek, 

operacionalizace 

Operacionalizace začíná vymezením výběrového souboru. Výběr se provádí 

ve 4 rovinách: nejprve musíme rozhodnout, jaká média budeme analyzovat, 

za druhé jaké obsahy v těchto médiích, za třetí musíme stanovit časové 

období, a nakonec je třeba specifikovat obsahové jednotky.163  

 Nejprve si stanovíme, jaká média budeme analyzovat. V tomto 

případě byly analýze podrobeny deníky Rudé právo, Svobodné slovo a 

Lidová demokracie a týdeník pro ženy Vlasta. Výběr titulů jsem podřídila 

jejich politické orientaci, respektive tomu, která politická strana je vlastnila. 

Rudé právo bylo vybráno z pozice majoritního komunistického stranického 

deníku, další dva deníky jej pak vhodně doplňují. Časopis Vlasta plnil 

během komunistické éry hlavního roli ženského tisku, po obnovení činnosti 

Československého svazu žen se stal jeho hlavním tiskovým orgánem. 

 Dále je třeba stanovit si časový úsek, ve kterém budeme téma 

v médiích sledovat. Základní soubor deníků k tomuto tématu byl časově 

omezen na období od 21. září do 9. listopadu 1981, tedy vždy dva týdny 

                                                           

163 SCHULZ A KOL., 2004. s. 35 
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před událostí a tři týdny po ní, týdeník Vlasta jsem sledovala po celý rok 

1981.        

 Důležité je stanovit si obsahy, jaké budeme analyzovat. V tomto 

případě byly do výzkumu zahrnuty všechny články, které se majoritně 

věnovaly Světovému kongresu žen. V úvahu budeme brát kromě textové 

složky i obrazovou.        

 Za čtvrté je třeba definovat žánr nebo rubriku, v jaké budeme téma 

sledovat. Žánrově není soubor omezen, do analýzy byly zahrnuty všechny 

typy článků věnující se danému tématu. Do rubriky byly v případě deníku 

zahrnuty titulní strany, domácí zpravodajství a přílohy, v případě týdeníku 

Vlasta celý časopis. Každý článek věnující se majoritně Světovému 

kongresu žen je také hlavní jednotkou měřením je to nejmenší prvek, 

kterého si budeme všímat, je to úsek mediálních obsahů, ve kterém 

zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie.164 Každá taková jednotka 

je potom definována z hlediska zkoumaných proměnných. 

Média jsem studovala v knihovně Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy, v daném časovém období jsem pročetla všechna vydání a do 

analýzy zahrnula všechny články, které se týkaly nebo měly spojitost se 

Světovým kongresem žen.       

 Relevantní články jsem kódovala do kódovací knihy za pomoci 

statistického programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) a 

k dalšímu, zejména grafickému zpracování, jsem použila MS Excel. 

 

6.4 Definice hypotézy a výzkumné otázky 

Při výzkumu pracuji a hypotézou, že se KSČ snažila propagandisticky 

zdůraznit konání takové mezinárodní akce v Československu. Zároveň 

očekávám, že bude v této souvislosti zdůrazňováno, jak dobré je postavení 

žen v zemích komunistického bloku. Na základě těchto hypotéz jsem si 

stanovila výzkumné otázky, s jejichž pomocí byla analýza vedena. 
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Výzkumné otázky 

1. Kolik článků o Světovém kongresu žen v tisku ve sledovaném čase 

vyšlo a jaké z vybraných médií se akci nejvíce věnovalo? 

2. Kolik článků bylo pro zdůraznění významu akce doplněno fotografií a 

jak se v tomto liší jednotlivá média? 

3. Jaké typy novinářských příspěvků v tisku převažovaly a jak se v tomto 

liší jednotlivá média? 

4. Jaké bylo rozložení článků a jak se v tomto liší jednotlivá média? 

5. Jaký zdroj článků převažoval a jak se v tomto liší jednotlivá média? 

6. Která jiná témata se ve spojitosti s kongresem objevovala? 

7. Jaké bylo vyznění článků v souvislosti s kongresem a dalšími 

vedlejšími tématy? 

 

6.5 Definice prom ěnných a jejich konstrukce 

V této části je stanoveno, které kategorie obsahu budu zkoumat a 

zaznamenávat v kódovací knize. Každá z uvedených proměnných byla 

využita při závěrečné analýze sebraných dat. To, jak jsou dané proměnné 

kategorizovány, má na výsledky značný vliv.165 Kategorizace musí být vždy 

vystavěna tak, aby se kategorie u každé proměnné vždy vzájemné 

vylučovaly a zároveň pokrývaly všechny možnosti.166 Slouží jako indikátory 

pro různé prvky dotazování. Jednotlivé procedury pro kódování se shrnují 

do kódovací knihy, samotný výzkum se provádí pomocí záznamového 

archu.167  

Kódování je praktický úkon, při kterém mediované obsahy 

zaznamenáváme formou číselných hodnot – kódů. Všechny pokyny pro 

kódovače jsou uvedeny v kódovací knize. Pro každou proměnnou je uveden: 

- Název 

- Definice 

- Podrobný pracovní návod 

- Hodnoty s příslušnými číselnými kódy 

                                                           

165 TRAMPOTA A VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 110 
166 Tamtéž, s. 106 
167 SCHULZ A KOL, 2004. s. 38 
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Kódovací kniha obsahuje údaje o kódovaných jednotkách, které musí být 

nadefinovány pomocí jasně stanovených kategorií. Tyto kategorie odrážejí 

vlastnosti jednotky a v kódovací knize jsou označeny jako proměnné, které 

nabývají předem určených hodnot. Zcela zásadním kritériem při vzniku a 

definování kódování je naprosto výstižné a pokud možno co 

nejjednoznačnější označení kódovaní jednotky a jejich vlastností, které jsou 

předpokladem pro opakování celého výzkumného procesu jiným 

výzkumníkem. 

  

P1Datum – ve tvaru DDMM 

Datum, kdy byl článek v médiu uveřejněn 

 

P2Název média  

1 Rudé právo  

2 Lidová demokracie 

3 Svobodné slovo 

4 Vlasta 

 

P3Rubrika, umístění článku Definuje umístění článku v médiu a tím jeho 

důležitost.  

1 titulní strana (zpráva je kódována na titulní straně, i když pak pokračuje na 

straně další uvnitř)  

2 domácí zpravodajství 

3 přílohy 

4 Vlasta 

 

P4Typ článku 

1 zpráva 

Zpráva je historicky nejstarší žurnalistický útvar, od vynálezu knihtisku 

tvoří základní složku novin a je také základním stavebním kamenem 

každého zpravodajství v jakémkoli médiu. Jejím obsahem je informace o 

události nebo jevu, který se stal či nestal, stane nebo nestane, a odpovídá na 

základní otázky kdo, co, kdy, kde, rozšířená zpráva pak na jak a proč. 
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Zpráva zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a 

citovou neutrálnost. Je koncipována většinou v er-formě.168  

 

2 komentář, názor 

Komentář je v tištěné podobě druh článku, jenž vznikl z komentované 

zprávy a poznámky k událostem a vychází ze známých faktů, jevů nebo 

myšlenek, které dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, 

připojuje subjektivní pohled. Jeho specifikum je v nápadu, zpracování, 

použití neotřelých jazykových prostředků a možném vypointování.169  

 

3 reportáž 

Reportáž se řadí pod publicistický žánr, jedná se o svědeckou výpověď 

konkrétního zážitku v písemné, slyšené či vizuální podobě. Zobrazuje 

skutečnost 

na základě přesných, dokumentárních faktů, při použití mnohotvárných 

stylistických a kompozičních postupů. V psaní reportáže se stýká stránka 

zpravodajská i publicistická a mísí se použití různých jazykových rovin.170  

 

4 Projev, dokument  

Tato proměnná zahrnuje všechny projevy a dokumenty týkající se kongresu, 

které média zveřejňovala v plném znění. 

 

5 Portrét 

Portrétem se v žurnalistice rozumí zevrubné publicistické hodnocení obecně 

známé osobnosti, které soustřeďuje všechna důležitá fakta a události života 

portrétovaného. Při portrétu je v popředí snaha o objektivní hodnocení, 

analýzu tvůrčí činnosti a pohled na portrétovaného jako na celek.171 

 

6 Rozhovor 

                                                           

168OSVALDOVÁ, HALADA A KOLEKTIV. Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha: 
Libri 2007, s. 239 
169 Tamtéž, s. 103 
170 Tamtéž, s. 173 
171 Tamtéž, s. 154 
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Cílená výměna otázek a odpovědí dialogického charakteru, v níž mají 

partneři na rozdíl od diskuze jasně stanovené role tazatele a odpovídajícího. 

Interviewovaná osoba je veřejně známá nebo vynikající v nějakém oboru a 

její názory by měly zaujmout recipienty. Rozhovor iniciuje novinář, který 

volí téma interview, klade otázky a zpracovává odpovědi, čímž může 

ovlivnit řazení i konečnou formu rozhovoru, aniž by však měnil smysl 

sděleného.172  

 

7 Úvodník 

Druh článku, který zaujímá stanovisko k nějakému aktuálnímu problému, 

vyjadřuje stanovisko listu, vychází z faktů, která už jsou známá ze 

zpravodajství, doplňuje je a vysvětluje.173   

 

8 jiné, nelze určit 

 

P5Délka článku Podle místa, kolik text (plus fotografie) zabírá na stránce 

1 Méně než čtvrtina 

2 Čtvrtina až polovina 

3 Polovina až tři čtvrtiny 

4 Více než tři čtvrtiny 

  

P6Autor/zdroj 

1 redakční článek 

Autorem článku je novinář nebo korespondent listu podepsaný pod 

příspěvkem 

celým jménem či jen zkratkou. Autorem může být jak jednotlivec, tak i více 

autorů, kteří se spojili za účelem vypracování díla. Za autora je považován i 

autor používající pseudonymu, autorské značky či šifry, jak je to běžné 

právě v periodickém tisku.174 

 

2 agenturní článek 
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Tisková nebo též zpravodajská agentura je instituce, která shromažduje, 

zpracovává a poskytuje abonentům v mateřské zemi i v cizině zpravodajské 

informace, zpravidla slovní a obrazové, o významném a zajímavém dění 

domácím a zahraničním. Podle náplně a věcného profilu lze rozlišit tiskové 

agentury univerzální s širokým tematickým záběrem (např. Reuters, AP – 

Associated Press, AFP – Agence France-Presse, DPA – Deutsche Presse-

Agentur, ČTK – Česká tisková kancelář) a tiskové agentury specializované 

(např. sportovní SID – Sport Informations Dienst).175  

 

3 Kombinace agentury a redakčního článku  

4   Nesignován 

5 Jiný 

Příspěvky převzaté od jiných médií či od jiných autorů. 

     

P7Fotografie u článku 

1 Ano 

2 Ne 

  

P8První téma zmíněné v článku v souvislosti s kongresem 

Vedlejší témata článků, které se týkaly primárně kongresu, jsem si stanovila 

na základě předvýzkumu, během kterého jsem všechny materiály 

prostudovala. To mi umožnilo zjistit, že média se vedle kongresu věnovala 

ještě politice východu a západu a postavení žen na východě a západě. Díky 

tomu mohly být konstruovány tyto proměnné.  

 Vzhledem k tomu, že článek mohl obsahovat právě i více než 

jedno téma, mohl být nakódován ve více kategoriích a kontrolní součet tak 

nemusí tvořit sto procent, kdy by celkový počet článků odpovídal počtu 

zvolených proměnných v kategorii Téma článku. Pokud článek neobsahoval 

ani jedno z uvedených témat, byl nakódován jako 0 Neobsahuje. 

1 Politika východu: článek obsahuje zmínku o komunistickém režimu o jeho 

politice 

2 Postavení žen v komunistickém bloku: článek zmiňuje postavení žen 
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v socialismu, jejich úlohu a roli 

3 Politika západu: článek obsahuje zmínku o kapitalismu, politice západu, 

zbrojení 

4 Postavení ženy v západním světě: článek obsahuje informace o životě žen 

na západě 

 

P9 Druhé téma zmíněné v článku v souvislosti s kongresem  

1 Politika východu: článek obsahuje zmínku o komunistickém režimu o jeho 

politice 

2 Postavení žen v komunistickém bloku: článek zmiňuje postavení žen 

v socialismu, jejich úlohu a roli 

3 Politika západu: článek obsahuje zmínku o kapitalismu, politice západu, 

zbrojení 

4 Postavení ženy v západním světě: článek obsahuje informace o životě žen 

na západě 

 

P10 Třetí téma zmíněné v článku v souvislosti s kongresem  

1 Politika východu: článek obsahuje zmínku o komunistickém režimu o 

jeho politice 

2 Postavení žen v komunistickém bloku: článek zmiňuje postavení žen 

v socialismu, jejich úlohu a roli 

3 Politika západu: článek obsahuje zmínku o kapitalismu, politice západu, 

zbrojení 

4 Postavení ženy v západním světě: článek obsahuje informace o životě žen 

na západě 

 

P11 Čtvrté téma zmíněné v článku v souvislosti s kongresem 

1 Politika východu: článek obsahuje zmínku o komunistickém režimu o jeho 

politice 

2 Postavení žen v komunistickém bloku: článek zmiňuje postavení žen 

v socialismu, jejich úlohu a roli 

3 Politika západu: článek obsahuje zmínku o kapitalismu, politice západu, 

zbrojení 
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4 Postavení ženy v západním světě: článek obsahuje informace o životě žen 

na západě 

 

P12Vyznění článku: jaké bylo vyznění článku v souvislosti s kongresem? 

Jedná se zde spíše o vyznění, jak ho chápe výzkumník. Hodnocení je zde 

tedy subjektivní. 

1 pozitivní 2 negativní 3 nelze hodnotit      

 

P13Vyznění článku souvislosti s postavením ženy v zemích 

komunistického bloku 

1 pozitivní 2 negativní 3 nelze hodnotit 

 

P14Vyznění článku v souvislosti s komunistickou politikou 

1 pozitivní 2 negativní 3 nelze hodnotit 

 

P15Vyznění článku v souvislosti s postavením ženy v kapitalistických 

zemích 

1 pozitivní 2 negativní 3 nelze hodnotit 

 

P16Vyznění článku v souvislosti se západním blokem 

1 pozitivní 2 negativní 3 nelze hodnotit 
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7. ANALÝZA VÝSLEDK Ů A JEJICH 

INTERPRETACE 

V této části prezentuji výsledky výzkumu, konkrétně kvantitativní obsahové 

analýzy článků týkajících se Světového kongresu žen, které se konal v říjnu 

1981 v Praze, a vycházejících v dobových médiích.   

 Následující tabulky a grafy ukazují, jak deníky Rudé právo, Lidová 

demokracie a Svobodné slovo a časopis Vlasta psaly o dané události. 

Tabulky vycházejí z procesu kódování a z práce se statistickým programem 

SPSS, jejich konečná podoba je vytvořená v programu Microsoft Excel. 

 

7.2 Celkový po čet článků 

Celkem se v daném období, tj. od 21. září do 9. listopadu 1981, objevilo 

v denících 75 článků týkajících se Světového kongresu žen v Praze. V 

časopisu s týdenní periodicitou Vlastě to bylo 55 článků během celého roku 

1981. (Pro upřesnění jen dodám, že celkový počet deníků, které vyšly 

během sledovaného období, byl 136, počet čísel časopisu byl 53). 

 Přesné rozložení článků v jednotlivých médích ukazuje Tabulka 1 a 

Graf 1. 

 

Tabulka1: 

 

 

  POČET ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 
Počet článků v 

absolutní hodnotě 

Počet článků v 

procentech 

Rudé právo 25 19,2 

Lidová demokracie 26 20,0 

Svobodné slovo 24 18,5 

Vlasta 55 42,3 

Celkem 130 100,0 
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Graf 1:  

 

 

Na první pohled je patrné, že počet článků v denících byl poměrně 

vyrovnaný, Rudé právo zveřejnilo o Světovém kongresu žen 26 článků, 

Lidová demokracie 25 článků a Svobodné slovo 24 článků. Dá se tedy řící, 

že Světový kongres žen byl událostí, které všechny tři deníky přikládaly 

stejnou důležitost.        

 Časopis Vlasta otiskl na dané téma 55 článků, což je při týdenní 

periodicitě, jeden článek na týden během celého roku. Ukazuje to na 

skutečnost, že časopis Vlasta jako oficiální tisk ČSSŽ věnoval kongresu a 

jeho konání velkou pozornost. Otiskl 40 % všech nakódovaných článků, 

deníky si procenta rozdělily po 20 %.      

  Graf 1 viditejněji znázorňuje výše popsanou skutečnost, že počet 

článků na dané téma byl v denících téměř vyrovnaný, časopis přinesl článků 

nejvíce. Jaké bylo rozložení článků v médiích s přihlédnutím k časové ose 

ukazuje tabulka 2. 
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Tabulka 2: 

  Časové umístění článků v médiích 

Médium/Datum Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

V206 0 0 0 1 1 

V3006 0 0 0 3 3 

V607 0 0 0 2 2 

V1307 0 0 0 1 1 

V2707 0 0 0 3 3 

V308 0 0 0 2 2 

V1008 0 0 0 1 1 

V1708 0 0 0 3 3 

V2408 0 0 0 3 3 

V3108 0 0 0 2 2 

V609 0 0 0 3 3 

V2709 0 0 0 3 3 

110 0 1 0 0 1 

210 0 1 0 0 1 

V510 1 1 1 5 8 

610 1 1 1 0 3 

710 0 1 1 0 2 

810 3 2 3 0 8 

910 3 4 4 0 11 

1010 3 2 3 0 8 

V1210 1 2 2 1 6 

1310 3 2 1 0 6 

1410 5 4 4 0 13 

1510 1 2 4 0 7 

1610 2 1 0 0 3 

1710 0 2 0 0 2 

V1910 1 0 0 2 3 

V2610 0 0 0 3 3 

3110 1 0 0 0 1 

V111 0 0 0 1 1 

V811 0 0 0 2 2 

V1611 0 0 0 8 8 

V2211 0 0 0 1 1 

V2911 0 0 0 2 2 

V512 0 0 0 1 1 

V1212 0 0 0 2 2 

Celkem 25 24 26 55 130 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

73 

 

Zelená barva v tabulce 2 vymezuje časové období, během kterého byly 

sledovány deníky, červená pak znamená konání kongresu v Praze. 

Velké V před datem znamená, že vycházel časopis Vlasta.  

 Z tabulky je patrné, že nejvíce článků bylo v denících 

zveřejněno den po začátku kongresu (11 článků) a den po skončení 

kongresu (13 článků). Jejich počet byl téměř vyrovnaný (Rudé právo za 

dobu konání kongresu a den po jeho skončení zveřejnilo 18 článků, 

Lidová demokracie 16 článků a Svobodné slovo 17 článků). První 

zmínku z deníků o Světovém kongresu žen měla Lidová demokracie, a 

to 1. října 1981, Rudé právo a Svobodné slovo napsaly o události 

poprvé až 5. října. Po skončení kongresu se deníky tématu věnovaly do 

31. října, kdy poslední článek na téma kongres otisklo Rudé právo. 

 Zatímco během kongresu přinášely deníky články o jednáních, o 

průběhu zasedání (všechny měly hlavičku: první den Světového 

kongresu žen, Druhá den světového kongresu žen), po jeho skončení 

otiskovaly komentáře, názory, úvodníky dokumenty a prohlášení. 

 Časopis Vlasta se tématu věnoval polovinu roku 1981. První 

článek otiskl 2. června, poslední 12. prosince. Až do začátku kongresu 

přinesl časopis 32 článků na téma Světový kongres žen v Praze, což je 

58 % všech článků, které Vlasta na toto téma přinesla. Zajímavé je, jak 

vyplývá s tabulky 2, že nejvíce článků v jednom čísle přinesla Vlasta až 

měsíc po skončení kongresu, tj. 16. listopadu, kdy se na dané téma 

objevilo v jednom čísle 8 článků. Týden po skončení přinesla Vlasta 2 

články, poté 3, následoval 1 a 2 články. 
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7.2 Umíst ění článků v rubrikách 

Jak už je uvedeno v kapitole 6.3, definovala jsem si čtyři rubriky, do kterých 

jsem články zařazovala: titulní strana, domácí zpravodajství, přílohy a 

Vlasta (tuto rubriku jsem volila proto, že časopis má jiné složení než deník, 

na titulní stránce nemá žádný text, nemá ani přílohy, proto jsem všechny 

texty z časopisu kódovala do rubriky Vlasta. Článek byl nakódován na 

titulní straně, i když pak pokračoval na straně uvnitř listu.   

 

Tabulka 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: 

 

 

 

 

  UMÍSTĚNÍ ČLÁNKŮ V RUBRICE 
Absolutní hodnota Procenta 

Titulní strana 52 40,0 

Domácí zpravodajství 20 15,4 

Příloha 3 2,3 

Vlasta 55 42,3 

Celkem 130 100,0 
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Tabulka 3 a graf 2 znázorňují umístění článků v rubrice a vyplývá z nich, že 

nejvíce článků bylo zveřejněno na titulní straně a to 40 % všech článků 

(pokud počítáme i časopis Vlasta, který byl v této kategorii kódovám 

samostatně, protože nemá články na titulní straně, respektive obálce a další 

rubriky má definovány jako rozhovor, reportáž, a podobně) a 70 % pokud 

započítáme jen články otištěné v denících (tj. 52 ze 75 článků otištěných 

v denících bylo na titulní straně, dalších 20 uvnitř listu v domácícm 

zpravodajství a 3 ve víkendových přílohách). Skutečnost, že byla většina 

článků umístěná na titulní straně ilustruje jasněji graf 2. 

 

Tabulka 4: 

  UMÍSTĚNÍ ČLÁNKŮ V ZÁVISLOSTI NA MÉDIU 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Celkem 

Titulní strana 18 72 17 65,4 17 71 52 69,3 

Domácí 
zpravodajství 

5 20 8 30,8 7 29 20 26,7 

Přílohy 2 8 1 3,8 0 0 3 4 

Celkem 25 100 26 100 24 100 75 100 
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Graf 3: 

 

Tabulka 4 a graf 3 ukazují, jaké bylo umístění článků v rubrikách 

v závislosti na jednotlivých médiích. (Časopis Vlasta není započítána, 

protože její články byly nakódovány do jedné kategorie).  

 Nejvíce článků na titulní stránce mělo Rudé právo (72 %), následuje 

Svobodné slovo (71 %) a na třetím místě je Lidová demokracie (65,5 %). 

Navíc Rudé právo a Lidová demokracie měly články týkajcích se Světového 

kongresu žen i ve víkednových přílohách (8 % a 4 %).   

 Z výše uvedeného lze konstatovat, že největší důležitost tématu 

přikládalo Rudé právo, které zveřejnilo nejvíce článků ze všech de níků na 

titulní straně a v přílohách. 

 

7.3 Typy článků (žánry) 

 Typ článků určuje následujících 7 proměnných: zpráva, komentář a názor, 

reportáž, projev a dokument, portrét, rozhovor a úvodník. Proměnná projev 

a dokument byla zařazena až v průbehu kódování, když jsem zjistila, že 

deníky i časopis otiskují v plném znění dokumenty vycházející z kongresu a 

projevy důležitých činitelů, kteří na kongresu promluvili. 
Přesné rozložení typů článků ukazuje graf 4 a tabulka 5, názornější 

rozložení typů článků v jednotlivých médiích ukazuje graf 5. 
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Graf 4: 

 

 

 

 

Tabulka 5: 

  TYP ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Zpráva 4 16,0 14 53,8 11 45,8 19 34,5 48 36,9 

Komentář, 
názor 

8 32,0 3 11,5 2 8,3 7 12,7 20 15,4 

Reportáž 7 28,0 3 11,5 3 12,5 9 16,4 22 16,9 

Projev, 
dokument 

6 24,0 5 19,2 6 25,0 8 14,5 25 19,2 

Portrét 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,6 2 1,5 

Rozhovor 0 0,0 1 3,8 2 8,3 7 12,7 10 7,7 

Úvodník 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,5 3 2,3 

Celkem 25 100,0 26 100,0 24 100,0 55 100,0 130 100,0 
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Graf 5:  

TYP ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 
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Nejvíce článků o Světovém kongresu žen mělo formu zprávy, jak vyplývá 

z tabulky 4 a grafu 3, celkem vyšlo 37 % zpráv, následuje 19 % projevů a 

dokumentů, 17 % reportáží a 15,5 % komenářů a názorů. Za zmínku stojí 

ještě žánr rozhovor, těch vyšlo téměř 8 %, zanedbatelné jsou 2,3 % 

úvodníků a 1,5 % portrétů.      

 Nejvíce zpráv z deníků vydala Lidová demokracie (14), dále Svobodné 

slovo (11) a Rudé právo (4). Pozoruhovný je ale počet komentářů, Rudé 

právo jich vydalo 8 z celkového počtu 25 článků (což je 32 % ze všech 

zveřejněných článků v Rudém právu).  Komentáře byly převážně redakční, 

týkaly se například vypálení Lidic, kde se sešly delegátky, komentovaly 
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také například dění na kongresu o přestávkách a mimo hlavní jednání. Rudé 

právo vydalo také, v porovnání s deníky, nejvíce reportáží, tvořily 28 % ze 

všech článků. Zatímco podíl reportáží v Lidové demokracii a Svobodném 

slově byl 12 % a 13 %. Rudé právo totiž formou reportáží indormovala o 

dění na kongresu, o jeho jednotlivých dnech. Ostatní deníky průběh 

kongresu mapovaly spíše zpravodajsky.     

 S projevy a dokumenty jsou na tom média podobně: v Rudém právu 

zaujímaly 24 %, ve Svobodném slově 25 % a v Lidové demokracii 19 %.  

Poměr je zde vyrovnaný proto, že média přinášela plná znění dokumentů 

vycházejících z kongresu (např. Deklarace Světového kongresu žen, Výzva 

ženám světa,  Gustáva Husáka, Poselství L. Brežněva, aj.)  

 Zajímavé je, že Rudé právo nepřineslo ani jeden rozhovor, ostatní 

média ano. Možná to lze vysvětlit tím, že Rudé právo se na téma kongresu 

soustředilo hlavně s hlediska reportážního. Mělo dvě vlastní zpravodajsky, 

které z každého kongresového dne přinášely podrobné reportáže. V Lidové 

demokracii zaujímaly rozhovory 4 %, ve Svobodném slově 8 %. 

 I časopis Vlasta přinesl nejvíce článků ve formě zprávy (35 %), 

následují reportáže, kterých bylo 16 %. Poměr reportáží je podobný počtu 

projevů a dokumentů (14%), stejné množství (13 %) bylo ve Vlastě 

rozhovorů a komentářů a názorů. Vlasta jako jediné médium přineslo na 

téma Světového kongresu žen úvodník (5 %) a portrét (4 %).  

 Přestože je Vlasta časopis a měla by obsahovat spíše publicistické 

příspěvky, bylo v ní nejvíce zpráv, stejně jako u deníků. Je to možné dáno 

tím, že vlasta otiskovala hodně jednou až dvousloupcových článků např. o 

činnosti Svazu bulharských žen nebo o příprávách na kongres Svazu 

indických žen. Zpravodajské příspěvky měly ve Vlastě spíše menší rozsah, 

publicistika (jako reportáž a komentáře) byly i na několik stránek. 

 

7.4 Autor/zdroj článků 

V této kategorii jsem si stanovila celkem 5 proměnných: redakční článek, 

agenturní článek, redakční + agenturní článek, nesignovaný článek a jiný 

autor. 
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Tabulka 6: 

  Autor/zdroj článků 

Absolutní hodnota Procenta 

Redakce 61 46,9 

Agentura 11 8,5 

Redakce + agentura 7 5,4 

Nesignován 23 17,7 

Jiný 28 21,5 

Celkem 130 100,0 

 

Graf 6: 

 

Tabulka 7: 

  Autor/zdroj článků v jednotlivých médiích v Absolutní 
hodnotě a v procentech 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Redakce 10 40,0 17 65,5 8 33,3 26 47,3 61 46,9 

Agentura 2 8,0 3 11,5 5 20,8 1 1,8 11 8,5 

Redakce + 
agentura 

6 24,0 0 0,0 1 4,2 0 0,0 7 5,4 

Nesignován 1 4,0 3 11,5 3 12,5 16 29,0 23 17,7 

Jiný 6 24,0 3 11,5 7 29,2 12 21,9 28 21,5 

Celkem 25 100,0 26 100,0 24 100,0 55 100,0 130 100,0 
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Výše uvedená tabulka 6 a graf 6 odkazují na autora/zdroj článků. Nejvíce 

jich bylo redakčních (47 %), tzn. že média měla své vlastní autory 

(pracovníky), redakce, kteří událost pokrývaly. V Rudém právu to byla 

Hana Labudová a Jiřina Lišková, dvě zpravodajky, které kromě zpráv a 

reportáží z kongresu psaly také komentáře. Lidová demokracie měla téměř 

66 % podepsaných zkratkou –kon-. Ve Svobodném slově psal zprávy 

z kongresu autor se značkou –no-. V časopise Vlasta byla zpravodajskou 

z kongresu Dana Braunová.       

 Zdroj článků v jednotlivých médiích ukazuje tabulka 7. Nejvíce čistě 

redakčních článků měla Lidová demokracie (66 %), Rudé právo mělo čistě 

redakčních 40 % článků, u 24 % byla kromě redakce uvedena jako zdroj i 

ČTK (zajímavé je, že u Rudého práva to byly téměř tři čtvrtiny článků, 

Lidová demokracie tak neměla zdrojován ani jeden článek, Vlasta také ne). 

Počet takových článků je v celkovém počtu zanedbatelný, činí 5, 5 %.  

Svobodné slovo mělo redakčních článků nejméně ze všech médií a to 33, 5 

%, naopak nejvíce měla článků převzatých z agentury ČTK (21 %), zatímco 

Rudé právo mělo agenturních článků 8 % a Lidová demokracie 12 %. 

Časopis Vlasta měl redakčních článků téměř polovinu (47 %), agenturní 

článek ale pouze jeden, což je necelá 2 %. Celkem bylo čistě agenturních 

článků necelých 9 %. Za redakčními články následují ty, pod kterými byl 

podepsán někdo jiný, než redakce nebo agentura. Těch bylo celkem 22 %, 

nejvíce jich mělo Svobodné slovo 29 %, následuje Rudé právo 24 %, Vlasta 

22 % a Lidová demokracie 12 %. Většinou šlo o příspěvky členek ženských 

organizací (např. Marie Kabrhelová, Freda Brownová nebo Gusta 

Fučíková). Velký je také podíl článků, které nebyly podepsány (18 %), a to 

hlavně v časopise Vlasta. Rudé právo mělo takový článek pouze jeden. 

Zdroj článků v jednotlivých médiích ukazuje názorněji graf 7. 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

83 

 

Graf 7: 

 

 

7.5 Fotografie u článků 

 

Tabulka 8: 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIE U ČLÁNKU 
Absolutní hodnota Procenta 

Ano 78 60,0 

Ne 52 40,0 

Celkem 130 100,0 
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Graf 8: 

 

 

Tabulka 9: 

FOTOGRAFIE U ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH V 
ABSOLUTNÍ HODNOTĚ A V % 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Ano 11 44,0 13 50,0 8 33,3 46 83,6 78 60,0 
Ne 14 56,0 13 50,0 16 66,7 9 16,4 52 40,0 

Celkem 25 100,0 26 100,0 25 100,0 55 100 130 100,0 

 

 

V rámci analýzy jsem také sledovala, zda jsou u jednotlivých článků 

otištěné fotografie. Stalo se tak u 60 % případů, výsledek je to značně 

vyrovnaný, jak ukazuje tabulka 8 a graf 8, nelze proto z toho vydedukovat 

žádné konkrétní závěry. 

Fotografie nejvíce zachycovaly hlavní představitelky ženských organizací 

(Marie Kabrhelová, Freda Brownová) při projevech nebo při návštěvách 

různých závodů a měst, které tvořily doprovodný program kongresu. Dále 

byly na fotografiích představitelé státu, kteří navštívili kongres (například 

Gústav Husák). Na fotografiích se objevily i pracující ženy (z různých 

závodů a továren, které delegace kongresu navštívily).   

 Tabulka 9 ukazuje, že v deníku byla problematika fotografií půl na půl. 

Deníky většinou u článků fotografie neměly. Rudé právo mělo fotografii u 
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44 % článků, Lidová demokracie měla fotografii u 50 % článků, Svobodné 

slovo u 33, 5 %. U časopisu Vlasta byla situatce opačná. Vlasta neměla 

fotografii pouze u 16,5 % článků. Což je dáno tím, že časopis, navíc týdeník 

pro ženy, je založen spíše na vizuální stránce, než na textové, a většinu 

svých příspevků doprovází fotografiemi, někdy i několika. 

 

7.6 Délka článků 

Pro délku článků jsem si jako proměnné stanovila: méně než tři čtvrtiny 

(z celé stránky), čtvrtina až polovina, polovina až tři čtvrtiny, více než tři 

čtvrtiny. Tabulka 9 ukazuje, jak dlouhé články o kongresu vycházely 

v jednotlivých médiích. 

Tabulka 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se nejprve zaměříme jen na deníky, vidíme, že nejvíce vycházelo 

těch, které byly menší než čtvrtina stránky (26 článků), jen o dva méně bylo 

těch, které zabíraly čtvrinu až polovinu stránky. Článků na více než tři 

čtvrtiny stránky bylo v denících celkem 12, což je k celkovému poštu 75 

článků znatelná část a ukazuje, že téma bylo důležité a hodně se o něm 

psalo. Vzhledem k tomu, jak je velká novinová stránka, lze konstatovat, že 

deníky věnovaly tématu opravdu hodně místa, přestože bylo nejvíce článků 

malých. Lze to ale také vysvětlit tím, že pokud deník o tématu psal, 

nevěnoval mu pouze jeden velký celistvý článek, ale více článků menších, 

které měly vlastní titulek a byly pak nakódovány samostatně.  

 Rudé právo mělo 64 % článků menšíh než polovina stránky (kategorie 

pak byly zastoupené stejně, 32 % článků menších než čtvrtina a 32 % 

DÉLKA ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 
Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Méně než 
čtvrtina 

8 32,0 9 34,6 9 37,5 9 16,4 35 26,9 

Čtvrtina až 
polovina 

8 32,0 8 30,8 8 33,3 10 18,2 34 26,2 

Polovina až tři 
čtvrtiny 

4 16,0 5 19,2 4 16,7 6 10,9 19 14,6 

Více než tři 
čtvrtiny 

5 20,0 4 15,4 3 12,5 30 54,5 42 32,3 

Celkem 25 100,0 26 100,0 24 100,0 55 100,0 130 100,0 
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článků, které zabíraly čtvrtinu až polovinu stránky. U Lidové demokracie 

byla situace obdobná, 65, 5 % článků bylo menších než polovina stránky, u 

Svobodného slova to bylo 71 %. Naopak nejvíce článků, které byly větší než 

tři čtvrtiny stránky mělo Rudé právo (20 %), dále Lidová demokracie (15,5 

%) a Svobodné slovo (12,5 %).  

Přestože na počet článků je situace u deníků vyrovnaná, když se blíže 

podíváme na velikost článků, lze konstatovat, že nejvíce prostoru tématu 

věnovalo Rudé právo, nejméně Svobodné slovo.    

 U časopisu Vlasta převažují články zabírající více než tři čtvriny 

stránky (54,5 %). Což je logické vzhledem k tomu, jakou má časopis 

strukturu, tématům věnuje většinou stránku nebo dvojstránku, některé 

reportáže zaberou s fotografiemi i čtyři stránky. Pokud jsou tedy 

nakódovány články z Vlasty s tím, že jsou velké více než tři čtvrtiny, jde 

většinou o dvoustránkouvé příspěvky, rozhovory nebo reportáže. 

 

 

Graf 9: 
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Graf 10: 

 

 

Grafy 9 a 10 ukazují, jaké bylo rozmístění článků v médích podle velikosti. 

Graf 8 sice ukazuje, že nejvíce bylo článků delších než tři čtvrtiny stránky, 

musíme ale vzít v úvahu, že většina z nich (54,5 %) bylo zveřejněno v časopise 

Vlasta, což názorně ukazuje Graf 10, ze kterého můžeme vyčíst, že naopak 

Svobodné slovo a Lidová demokracie měla takových článků nejméně.  

 

Tabulka 11: 

 VELIKOST ČLÁNKŮ V ZÁVISLOSTI NA ZDROJI 

Redakce Agentura Redakce + 
agentura 

Nesignován Jiný Celkem 

Méně než 
čtvrtina 

10 16,4 7 63,6 0 0,0 11 47,8 7 25,0 35 26,9 

Čtvrtina až 
polovina 

15 24,6 2 18,2 2 28,6 5 21,7 10 35,7 34 26,2 

Polovina 
až tři 

čtvrtiny 

7 13,7 2 18,2 3 42,9 3 13,0 4 14,3 19 14,6 

Více než tři 
čtvrtiny 

29 47,5 0 0,0 2 28,6 4 17,4 7 25,0 42 32,3 

Celkem 61 100,0 11 100,0 7 100,0 23 100,0 28 100,0 130 100,0 
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Pokud se ještě podíváme na vztah velikosti článků a zdroje článků, můžeme 

z tabulky konstatovat, že nejvíce článků delších než tři čtvrtiny stránky byly 

redakční (47, 5 %) článků, z čistě agenturních článků nebyl takto dlouhý ani 

jeden (0 %). Naopak nejvíce agenturních článků bylo menších než jedna 

čtvrtina stránky (64 %). Lze teda konstatovat, že platilo obecné pravidlo, že 

redakční články jsou většího rozsahu, převzaté agenturní zpravodajství se 

omezovalo na krátké a stručné informace.  

 

7.6 Vedlejší téma článků 

Na začátku výzkumu jsem si stanovila hypotézu, že KSČ bude 

propagandisticky zdůrazňovat konání takové akce, jako byl Světový kongres 

žen v Praze a že v souvislosti s tím, bude zdůrazňováno, jak dobré je 

postavení žen v socialistických zemích. Abych mohla tuto hypotézu potvrdit 

nebo vyvrátit, potřebovala jsem zjistit, zda se o postavení žen 

v socialistických zemích články související s kongresem zmiňovaly. Po 

nastudování materiálu jsem kromě tohoto vedlejšího tématu zařadila do 

proměnné jako vedlejší téma politiku východu, politiku západu a postavení 

žen v západních zemích.       

 Vzhledem k tomu, že články mohly obsahovat více než jedno hlavní 

téma, bylo třeba přidat ještě další kategorie: druhé, třetí a čtvrté téma 

článku. Jeden článek tak mohl být nakódován i ve všech čtyřech kategoriích. 

Vzhledem k tomu, že článek mohl obsahovat právě i více než jedno téma, 

mohl být nakódován ve více kategoriích a kontrolní součet tak nemusí tvořit 

sto procent, kdy by celkový počet článků odpovídal počtu zvolených 

proměnných v kategorii Téma článku. Pokud článek neobsahoval ani jedno 

z uvedených témat, byl nakódován jako 0 Neobsahuje.   

 První vedlejší téma bylo vždy nakódováno to, o kterém se článek kromě 

kongresu nejvíce zmiňoval.      

 Následující tabulky a grafy ukazují, o jakých tématech v souvislosti s 

kongresem média psala a jak se lišila v jednotlivých titulech. 
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První vedlejší téma: 

 

Tabulka 12: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Graf 11: 

 

 PRVNÍ VEDLEJŠÍ TÉMA 
Absolutní hodnota Procenta 

Politika východu 12 9,2 

Postavení ženy na výhodě 40 30,8 

Politika západu 69 53,1 

Postavení ženy na západě 5 3,8 

Neuvedeno 4 3,1 

Celkem 130 100,0 
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Tabulka 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 12 a 13 a grafu 11 vyplývá, že jako první vedlejší téma byla 

nejvíce uváděna politika západu. A to u 53 % všech článků. Žádné vedlejší 

téma nebylo uvedno pouze u 3 % článků, což jsou 4 články ze 130. 

Znamená to, že tyto články psaly pouze čistě o kongresu.  

 Politika západu byla tedy nejvíce uváděným tématem v souvisloti se 

Světovým kogresem žen. V článcích byla většinou zmíněna ve stylu: 

Rozhodnutí Reaganovy vlády vyrábět neutronové zbraně znamená přímé a 

bezprostřední ohrožení světového míru. 

V poslední době došlo k velice znepokojujícímu prohlášení prezidenta 

Reagana ohrožující mír ve světě, nebezpečí války je daleko větší než 

kdykoliv předtím. 

Delegátky ostře pranýřovaly rozhodnutí americké vlády vyrábět 

neutronovou bombu a další zbraně hromadného ničení. 

Kongres se schází v období pro lidstvo obzvlášť nebezpečném, na pozadí 

příprav nukleární války. 

Vystoupení delgátek byla nemilosrdnou obžalobou imperialistické politiky. 

První vedlejší téma v jednotlivých médiích v absolutní hodnotě 
a v % 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Postavení 
ženy na 
východě 

3 12,0 9 34,6 5 20,8 23 41,8 40 30,8 

Politika 
východu 

2 8,0 2 7,7 1 4,2 7 12,7 12 9,2 

Postavení 
ženy na 
západě 

3 12,0 0 0,0 1 4,2 1 1,8 4 3,1 

Politika 
západu 

16 64,0 13 50,0 17 70,8 23 41,8 69 53,1 

Neuvedeno 1 4,0 2 7,7 0 0,0 1 1,8 4 3,1 

Celkem 25 100,0 26 100,0 24 100,0 55 100,0 130 100,0 
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Politika imperialismu je v mnoha částech světa přičinou stále většího 

napětí. Spojené státy podněcují a oživují konflikty a vyvolávají nové. 

     

Jako první vedlejí téma uvádělo 31 % článků postavení žen na východě. 

Články propagandisticky zdůrazňovaly, jak je postavení žen v socialismu 

dobré: 

Postavení žen v socialismu je pro ženy a ženské hnutí v ostatním světě 

příkladem a inspirací. 

V dosavadní historii lidstva jedině socialismus dokázal plně zrovnoprávnit 

ženu, postavit jí na takové místo, které jí právem náleží. 

Vysoká zaměstnanost československých žen, úroveň jejich vzdělanosti, péče 

o děti pracujících matek, široká účast žen v politickém, veřejném a 

kulturním životě, jsou přitažlivým vzorem pro jejich vrstevnice 

z nesocialistických států.       

 Dále články zmiňovaly také politiku východu a to ve 12 % případů. 

Delegátky pochopily, že socialistické země jsou zeměmi míru a pokojné 

práce. 

Delegátky konstatovaly, že různé sociální vymoženosti jsou pro ně díky 

komunistické politice samozřejmostí.     

 Postavení ženy na západě zmiňovaly jako první vedlejší téma pouze 4 

% článků. 

Ani v jedné z kapitalistických zemí nebyla ženská otázka, a to ani dílčím 

způsobem, vyřešena.       

 Pokud se podíváme na rozložení nejvíce zmiňovaného tématu 

v jednotlivých médicích, vidíme, že politika západu byla nejvíce zmiňována 

ve Svobodném slově (71 %), Rudém právu (64 %), Lidové demokracii  (50 

%). Lidová demokracie se nejvíce z deníků věnovala postavení žen na 

východě (35 %), naopak postavení žen na západě neuvedla jako první 

vedlejší téma ani v jednom článku. Svobodné slovo nemělo ani jeden článek, 

který by se věnoval pouze kongresu, všechny jeho články měly nějaké 

vedlejší téma. 

Zajímavé je, rozložení vedlejších témat v časopise Vlasta, které věnovala 

stejný prostor postavení žen na východě a politice západu (42 %). Procenta 

a zastoupení dalších vedlejších témat je zanedbatelné.     
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 Z výše popsaného a uvedeného lze konstatovat, že v souvislosti 

s kongresem bylo zdůrazňováno, jak dobré je postavení žen v socialismu, a 

na druhé straně byl kladen důraz na politiku západu a její pošpinění. 

 

Následující tabulky ukazují, jaká byla další nejčastěji uváděná témata 

v sovislosti s kongresem. 

 

Druhé vedlejší téma 

 

Tabulka 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: 

 

 DRUHÉ VEDLEJŠÍ TÉMA 
Absolutní hodnota Procenta 

Politika východu 20 15,4 

Postavení ženy na výhodě 50 38,5 

Politika západu 19 14,6 

Postavení ženy na západě 21 16,2 

Neuvedeno 20 15,4 

Celkem 130 100,0 
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Tabulka 15: 

  Druhé vedlejší téma v jednotlivých médiích v absolutní hodnotě 
a v % 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Postavení ženy 
na východě 

14 56,0 7 26,9 13 54,2 16 29,1 50 38,5 

Politika východu 2 8,0 3 11,5 2 8,3 13 23,6 20 15,4 

Postavení ženy 
na západě 

2 8,0 5 19,2 5 20,8 9 16,4 21 16,2 

Politika západu 4 16,0 5 19,2 3 12,5 7 12,7 19 14,6 

Neuvedeno 3 12,0 6 23,1 1 4,2 10 18,2 20 15,4 

Celkem 25 100,0 26 100 24 100,0 55 100,0 130 100,0 

 

Tabulka 14 a 15 a graf 12 ukazují, že jaké druhé vedlejší téma bylo 

nejčastěji uváděno postavení žen na východě (39 % článků). U dalších třech 

témat je situace vyrovnaná, počet článků se pohybuje kolem 15 %. 

 Pokud se na situaci podíváme podrobněji z hlediska jednotlivých médií, 

vidíme, že postavení žen na východě uváděly jako druhé vedlejší téma 

všechna analyzovaná média, nejvíce Rudé právo (56 %) a Svobodné slovo 

(54 %), u Lidové demokracie to bylo 27 % a u Vlasty 29 %. Zajímavá 

situace je u tématu politika východu. Zatímco deníky se mu jako druhému 

vedlejšímu tématu věnovaly minimálně, Vlasta se mu věnovala téměř u 

čtvrtiny článků (24 %).  
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Třetí vedlejší téma    

 

Tabulka 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TŘETÍ VEDLEJŠÍ TÉMA 
Absolutní hodnota Procenta 

Politika východu 23 17,7 

Postavení ženy na výhodě 16 12,3 

Politika západu 18 13,8 

Postavení ženy na západě 24 18,5 

Neuvedeno 49 37,7 

Celkem 130 100,0 
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Tabulka 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí vedlejší téma 38 % článků ani neobsahovalo (jak ukazuje tabulka 16), 

pokud ano, byly počty zmínky velmi vyrovnané. Politice východu se 

věnovalo 18 % článků, postavení ženy na východě 12 % článků, politice 

západu 14 % článků a postavení žen na západě 18 %. Stejně vyrovnaná je 

situace, i pokud se podíváme zvlášť na jednotlivá média. 

 

 

Čtvrté vedlejší téma 

 

Tabulka 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Třetí vedlejší téma v jednotlivých médiích v absolutní hodnotě a 
v % 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Postavení 
ženy na 
východě 

3 12,0 3 11,5 3 12,5 7 12,7 16 12,3 

Politika 
východu 

6 24,0 6 23,1 5 20,8 6 10,9 23 17,7 

Postavení 
ženy na 
západě 

5 20,0 4 15,4 6 25,0 9 16,4 24 18,5 

Politika 
západu 

2 8,0 2 7,7 2 8,3 12 21,8 18 13,8 

Neuvedeno 9 36,0 11 42,3 8 33,3 21 38,2 49 37,7 

Celkem 25 100,0 26 100 24 100,0 55 100,0 130 100,0 

 ČTVRTÉ VEDLEJŠÍ TÉMA 
Absolutní hodnota Procenta 

Politika východu 14 10,8 

Postavení ženy na výhodě 5 3,8 

Politika západu 3 2,3 

Postavení ženy na západě 14 10,8 

Neuvedeno 94 72,3 

Celkem 130 100,0 
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Graf 14: 

 

 

Tabulka 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrté vedlejší téma už články v 72 % vůbec neobsahují, pokud ano, jedná 

se o postavení žen na západě (11 %) a politiku východu (11 %), jak ukazuje 

tabulka 18 a graf 14. Čtvrté vedlejší téma obsahovalo nejvíce článků ve 

Svobodném slově (33 %), naopak nejméně článků obsahující i čtvrté 

vedlejší téma mělo Rudé právo (16 %).  

 

Abych zjistila, o jakém tématu (bez ohledu na pořadí) se média v souvislosti 

s kongresem žen nejvíce zmiňovala, udělala jsem ještě tabulku a grafy pro 

  ČTVRTÉ VEDLEJŠÍ TÉMA V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH V ABSOLUTNÍ 
HODNOTĚ A V % 

Rudé právo Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Postavení ženy na 
východě 

1 4,0 2 7,7 1 4,2 1 1,8 5 3,8 

Politika východu 2 8,0 2 7,7 3 12,5 7 12,7 14 10,8 
Postavení ženy na 
západě 

1 4,0 1 3,8 3 12,5 9 16,4 14 10,8 

Politika západu 0 0,0 0 0,0 1 4,2 2 3,6 3 2,3 
Neuvedeno 21 84,0 21 80,8 16 66,7 36 65,5 94 72,3 

Celkem 25 100,0 26 100,0 24 100,0 55 100,0 130 100,0 
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jednotlivá média ve všech sledovaných titulek. Výsledek ukazuje následující 

tabulka a grafy. 

 

Tabulka 20: 

  VEDLEJŠÍ TÉMA V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH V ABSOLUTNÍ 
HODNOTĚ A V % 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Postavení ženy na 
východě 

21 32,8 21 32,8 22 31,0 47 30,9 111 31,6 

Politika východu 12 18,8 13 20,3 11 15,5 33 21,7 69 19,7 

Postavení ženy na 
západě 

11 17,2 10 15,6 15 21,1 28 18,4 64 18,2 

Politika západu 20 31,3 20 31,3 23 32,4 44 28,9 107 30,5 

Celkem 64 100,0 64 100,0 71 100,0 152 100,0 351 100,0 

 

Graf 15: 
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Graf 16:  

VEDLEJŠÍ TÉMA V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 
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Tabulka 20, graf 15 a 16 ukazují, jaké téma bylo nejčastěji uváděno 

v souvislosti se Světovým kongresem žen (bez ohledu na to, zda bylo první, 

druhé nebo třetí. 

Z tabulky 20 je evidentní, že nejvíce bylo uváděno téma postavení ženy 

na východě a to ve 32 % případů, těsně následuje téma politika západu (30, 

5 %). U následujících dvou témat politika východu a postavení žen na 

západě je výsledek téměř vyrovnaný (20 % a 18 %).  

Pokud se podíváme podrobněji na jednotlivá média, vidímě, že postavení 

ženy na východě se ve svých článcích nejvíce věnovalo shodně Rudé právo 
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a Lidová demokracie (oba deníky 33 %), následuje Vlasta 31 %. Pro 

Svobodné slovo byla prvním vedlejším tématem politika západu (32 %), 

postavení ženy na východě skončilo ale velmi těsně na druhém místě (31 

%). Těsně druhé skončilo téma politika západu i ve všech ostatních médiích: 

Rudé právo 31 %, Lidová demokracie 31 %, Vlasta 29 %.   

 Třetím nejvíce zmiňovaným tématem byla politika východu, a to opět u 

Rudého práva (19 %), Lidové demokracie (20 %) a Vlasty (22 %). Pouze u 

Svobodného slova skončilo na třetím místě postavení ženy na západě (21 %) 

a politika východu až na místě čtvrtém (16 %). U ostatních médií bylo 

postavení ženy na západě až posledním tématem, kterému se články 

v soucislosti s kongresem věnovaly: Rudé právo (17 %), Lidová demokracie 

(16 %) a Vlasta (18 %).       

 Vidíme, že většina sledovaných médií kladla důraz na stejná témata, ve 

stejném pořadí.       

 Z výše uvedeného lze konstatovat, že se články v souvislosti 

s kongresem snažily v první řadě zdůrazňovat postavení žen 

v socialistickcýh zemích a druhém případě politiku kapitalismu.  

 

7.6 Vyznění článků 

V poslední kategorii vyznění článků jsem se snažila vyhodnotit, zda byl 

článek v souvislosti s kongresem a vedlejšími tématy, pozitivní nebo 

negativní. Na začátku výzkumu jsem si stanovila hypotézu, že KSČ bude 

propagandisticky zdůrazňovat konání takové akce, jako byl Světový kongres 

žen v Praze a že v souvislosti s tím, bude zdůrazňováno, jak dobré je 

postavení žen v socialistických zemích. Tato proměnná je velice subjektivní 

a ovlivněná osobou kódovače. 
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Tabulka 21: 

VYZNĚNÍ ČLÁNKU V SOUVISLOSTI S KONGRESEM 
Absolutní hodnota Procenta 

Pozitivní 130 100,0 

Negativní 0 0,0 

Celkem 130 100,0 

 

Tabulka 22: 

VYZNĚNÍ ČLÁNKU V SOUVISLOSTI S KONGRESEM 
V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Pozitivní 25 26 24 55 130 
Negativní 0 0 0 0 0 

Celkem 26 26 24 55 130 

 

Tabulka 21 a tabulka 22 ukazují, že celkové vyznění všech článků byl 

pozitivní. Můžeme tedy říci, že se KSČ snažila propagandisticky zdůraznit, 

že se akce koná, jaký je její program, výsledky, kdo se akce zúčastní. Vše 

bylo psáno ve velice pozitivním a oslavném duchu. Tady se skutečně nedalo 

očekávat, že se objeví negativní články. 

Např. Slavnostním zahájením začíná v Praze Světový kongres žen, 

bezesporu největší událost mezinárodního pokrokového hnutí. 
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Tabulka 23: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 23 ukazuje, jaké bylo vyznění článků v souvislosti s vedlejšími 

tématy, které jsem si stanovila, v médiích, které jsem si stanovila. Vidíme, že i 

zde jsou výsledky jednoznačné.     

 V souvislosti s politikou východu a s postavením ženy v socialistických 

zemích bylo vyznění pozitivní (100 %). Články zdůrazňovaly, jak dobrá je 

politika socialismu, že ona jediná je proti válce a pro zachování míru, že dělá 

vše pro svůj lid a dává mu sociální jistoty. V souvislosti s tím bylo 

  VYZNĚNÍ ČLÁNKŮ V SOUVISLOSTI S POSTAVENÍM ŽENY 
NA VÝCHODĚ 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Pozitivní  21 20 22 47 110 
Negativní 0 0 0 0 0 
Téma neobsahuje 4 6 2 8 20 

Celkem 25 26 24 55 130 

  VYZNĚNÍ ČLÁNKŮ V SOUVISLOSTI S POLITIKOU ZÁPADU 
Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Pozitivní  0 0 0 0 109 
Negativní 22 20 23 44 0 
Téma neobsahuje 3 6 1 11 21 

Celkem 25 26 24 55 130 

  VYZNĚNÍ ČLÁNKŮ V SOUIVLOSTI S POSTAVENÍM ŽENY 
NA ZÁPADĚ 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Pozitivní  0 0 0 0 65 
Negativní 11 11 15 28 0 
Téma neobsahuje 14 15 9 27 65 

Celkem 25 26 24 55 130 

   VYZNĚNÍ ČLÁNKŮ V SOUVISLOSTI S POLITIKOU 
VÝCHODU 

Rudé 
právo 

Lidová 
demokracie 

Svobodné 
slovo 

Vlasta Celkem 

Pozitivní  12 13 11 22 68 
Negativní 0 0 0 0 0 
Téma neobsahuje 13 13 13 23 62 

Celkem 25 26 24 55 130 
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zdůrazňováno (opět pozitivně ve 100 % případů, což byl dost očekávaný 

výsledek), jaký je život socialistických žen a jak dobré je jejich postavení. Že 

mohou chodit do práce, sdružovat se ve svazech, že dosáhly emancipace a pro 

rodinnou politiku mohou ženy na západě jen závidět.    V 

souvislosti s politikou západu byla zdůrazňována (ve 100 % případů negativně) 

hlavně politika Ronalda Reagana, údajná hrozba jaderné války a nebezpečí 

politiky imperialismu. V souvislosti s postavením ženy v kapitalismu bylo 

zdůrazňováno její podřadné postavení vůči muži, nemožnost pracovat, 

neexistence sociální politiky. 

Grafy 17 až 21 názorně ukazují vyznění článků v jednotlivých médích 

v závislosti na zvoleném tématu.  

 

Graf 17: 
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7.8 Sociologický časopis 

Sociologický časopis je vědeckým titul vycházející od roku 1965. Přináší 

původní příspěvky od českých i zahraničních autorů. 176   

 V době komunismu věnoval časopis prostor tehdejšímu společenskému 

postavení žen, kromě toho texty rozebíraly i panující ideologii ve vztahu 

k ženám. Proto z něho lze čerpat relevantní studie, které umožní analýzu 

obrazu ženy v socialistickém Československu, tématu, o kterém chybí 

shrnující a souborná literatura, která by se mu primárně věnovala. 

Vzhledem ke skutečnosti, že existuje velmi málo odborného materiálu, který 

by se komplexně zabýval postavením a hodnocením ženy v socialistické 

společnosti, rozhodla jsem se, že v rámci analýzy tisku prostuduji vědecký 

Sociologický časopis, abych zjistila, jak postavení ženy v tehdejší době 

hodnotili a psali o něm odborníci.      

 

Nebudu již používat složité metodologické postupy, pouze jednoduchou 

analýzu, ve kterém se zaměřím na témata a výrazové prostředky. Studovala 

jsem rok 1979, 1980 a 1981. Nejdříve jsem se chtěla zaměřit pouze na rok 

1981, ale vzhledem k tomu, že každý rok vyšlo pouze šest čísel, rozšířila 

jsem výběr na tři ročníky. Sociologický časopis jsem zkoumala v knihovně 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, celkem jsem pročetla 18 čísel. 

Časopis vydávalo nakladatelství Československé Akademie věd. Každé 

číslo obsahovalo vědecké statě, recenze a empirické výzkumy a jejich 

výsledky. 

 

V ročníku 15 (rok 1979) vyšlo dvojčíslo (3-4), které bylo celé věnováno 

Mezinárodnímu roku dítěte, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 

1976 a který byl součástí Dekády ženy 1975-1985. Úvodní článek dvojčísla 

napsala Marie Kabrhelová, která zmiňovala hlavně péči o dítě 

v socialistických zemích a zmiňovala hlavní úlohu státu. 

„Mateřství je chápáno jako ušlechtilé poslání ženy a je považováno za jednu 

z nejvýznamnějších společenských funkcí. Všechny ženy dnes rodí ve 

                                                           

176Sociologický časopis, [on-line]. [citováno 2010-09-26 ]. Dostupné z WWW:  
<http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulul> 
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zdravotních zařízeních. Každá budoucí matka je za dobu těhotenství 

vyšetřena gynekologem přinejmenším devětkrát.“ 177  

„Péči o dítě podmiňuje dobrá péče o matku. Délkou placené mateřské 

dovolené jsme na jednom z prvních míst na světě. Mateřský příspěvek 500 

Kč měsíčně do dvou let dítěte je ve světě jevem téměř ojedinělým. Už léta je 

součástí sociální politiky našeho státu celý komplex finančních příspěvků 

poskytovaných matce a rodině. Velkou pozornost věnuje naše společnost 

výstavbě a provozu předškolních dětských zařízení.“178 

„ Ve většině kapitalistických zemí je považován za hlavu rodiny muž, ženě se 

vyhrazuje prostor v domácnosti, při výchově dětí, v citovém, etickém a 

estetickém zajištění rodiny, žena má podporovat kariéru muže a úspěšnost 

dětí. Avšak pokud jde o svět práce, pak ji kapitalismus z něho zcela vylučuje, 

nebo ji v něm uvolňuje jen nepatrné místo,“ napsala ve své studii Vznik a 

vývoj rodiny a její funkce v socialistické společnosti Jaroslava Bauerová.179 

 Další články se týkaly například přeměny dělnické rodiny 

v socialistické společnosti, struktury využití času rodin v různých fázích 

životního cyklu, problému neúplných rodin z hlediska dětí, vlivu výchovy 

rodičů na socializaci dětí nebo péče o dítě a návratnosti žen z mateřské 

dovolené. 

I když se dvojčíslo týkalo především dětí, šlo ze studií a článku vyčíst 

také něco k postavení žen ve společnosti. Informace ale jen potvrzují 

definici, jak vnímal komunistický režim ideální socialistickou ženu. 

Další dva ročníky už žádnou studii k tématu žena nepřinesly. Překvapilo mě 

to hlavně v roce 1981, vzhledem tomu, jaký prostor věnovaly tématu 

Světový kongres žen deníky a časopis Vlasta, jejichž články se nebránily 

hodnocení postavení žen jak v socialistickém, tak v kapitalistickém světě. 

Místo analýz postavení žen přinesl Sociologický časopis studie například na 

téma: tělovýchova v životním způsobu obyvatelstva ČSSR (č. 2, 1980, s. 

160), specifické rysy zemědělského prostředí a tělesná kultura (č. 2, 1980, s. 

202), rekreace a její úloha ve formování způsobu života městského 
                                                           

177 KABRHELOVÁ, Marie. Mezinárodní rok dítěte. Sociologický časopis, 1979, r. 15, č. 3-
4, s. 262 
178 Tamtéž, s. 263 
179 BAUEROVÁ, Jaroslava. Vznik a vývoj rodiny a její funkce v socialistické společnosti. 
Sociologický časopis, 1979, r. 15, č. 3-4, s. 268 
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obyvatelstva (č. 3, 1981, s. 160), sport a sportovní diváctví, poznatky 

z výzkumu životního způsobu Pražanů (č. 2, 1981, s. 178). 
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8. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Závěrečné shrnutí výsledků provedené kvantitativní obsahové analýzy 

přináší ucelené odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky a zahrnuje také 

vyjádření k předem nastoleným hypotézám. 

 

Výzkumné otázky 

 

1. Kolik článků bylo o kongresu otištěno a jaké z vybraných médií se 

akci nejvíce věnovalo? 

Ve vybraných médiích vyšlo ve sledovaném období celkem 130 článků, 

které se týkaly Světového kongresu žen v Praze a které byly podrobeny 

výzkumu a v rámci kvantitativní obsahové analýzy nakódovány. 

 Deníky Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné slovo byly 

sledovány v období od 21. září do 9. listopadu 1981 a objevilo se v nich 75 

článků. Deníky věnovaly tématu poměrně stejnou pozornost, Rudé právo 

otisklo na téma 25 článků, Lidová demokracie 26 článků a Svobodné slovo 

24 článků. Nejvíce jich vyšlo samozřejmě během kongresu, který probíhal 

od 8. října do 13. října 1981.  Za tu dobu vydalo Rudé právo 72 % všech 

článků, Lidová demokracie 62 % všech článků a Svobodné slovo 71 % všech 

článků. Za dobu konání kongresu jsou to průměrně tři články na jedno 

vydání.         

 Časopis Vlasta byl studován během celého roku 1981, za tu dobu vydal 

55 článků o Světovém kongresu žen, což je při týdenní periodicitě 

v průměru jeden článek na jedno vydání. Nejvíce článků ale vyšlo před 

kongresem, a to 60 % všech, které Vlasta za rok 1981 o kongresu otiskla.

 Z výše uvedených čísel je patrné, že média přikládala Světovému 

kongresu žen velkou důležitost a věnovala mu velký prostor. Během konání 

kongresu se dokonce stal tématem číslo jedna všech vydání.   

 Velmi důležité bylo jeho konání i pro KSČ a ČSSZ, což dokazuje 

pozornost, kterou mu věnoval časopis Vlasta, oficiální tiskový orgán svazu. 
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2. Kolik článků bylo pro zdůraznění významu akce doplněno 

fotografií a jak se v tomto liší jednotlivá média? 

Fotografie u článků jsem sledovala, abych sjistila, zda média pro zdůraznění 

akce doplňovala články o kongresu ještě o obrazovou složku. Výsledek byl 

ale vyrovnaný, fotografie byla o 60 % článků, u 40 % ne. Rozdíl jen u 

deníků a časopisu. Vlasta totiž jako týdeník pro ženy, který je založen i na 

obrazové složce, měl fotografie u článků v 84 % případů.  Rudé právo 

otisklo fotografii u 44 % článků. Lidová demokracie u  50 % článků a 

Svobodné slovo u 33 % článků. Lze tedy konstatovat pouze to, že zatímco 

Vlasta kladla důraz i na obrazový doprovod článků, deníky si vystačily 

doplnily texty fotografii přibližně v polovině případů. 

  

3. Jaké typy novinářských příspěvků v tisku převažovaly a jak se 

v tomto liší jednotlivá média? 

Nejvíce článků o Světovém kongresu žen mělo formu zprávy, celkem jich 

vyšlo 37 %. Následovaly projevy a dokumenty (19 %), reportáže (17 %) a 

komenáře a názory (15, 5 %). Za zmínku stojí ještě žánr rozhovor, těch 

vyšlo téměř 8 %, zanedbatelné jsou 2,3 %  úvodníků a 1,5 % portrétů. 

 Nejvíce zpráv z deníků vydala Lidová demokracie (54 %), dále 

Svobodné slovo (46 %). Rudé právo vydalo pouze 16 % zpráv. Zajímavý je 

ale počet komentářů, Rudé právo jich vydalo 32 %, byly převážně redakční. 

Rudé právo vydalo také, v porovnání s deníky, nejvíce reportáží, tvořily 28 

% ze všech článků. Zatímco podíl reportáží v Lidové demokracii a 

Svobodném slově byl 12 % a 13 %. Rudé právo totiž formou reportáží 

informovalo o dění na kongresu, o jeho jednotlivých dnech. Ostatní deníky 

průběh kongresu mapovaly spíše zpravodajsky. S projevy a dokumenty jsou 

na tom média podobně: v Rudém právu zaujímaly 24 %, ve Svobodném 

slově 25 % a v Lidové demokracii 19 %.  Poměr je zde vyrovnaný proto, že 

média přinášela plná znění dokumentů vycházejících z kongresu (např. 

Deklarace Světového kongresu žen, Výzva ženám světa,  Gustáva Husáka, 

Poselství L. Brežněva, aj.) Zajímavé je, že Rudé právo nepřineslo ani jeden 

rozhovor, ostatní média ano. V Lidové demokracii zaujímaly rozhovory 4 

%, ve Svobodném slově 8 %. Různé žánry v Rudém právu lze přičíst tomu, 

že mělo dvě zpravodajky, které se na kongres zaměřovaly.   
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 I časopis Vlasta přinesl nejvíce článků ve formě zprávy (35 %), 

následují reportáže, kterých bylo 16 %. Poměr reportáží je podobný počtu 

projevů a dokumentů (14%), stejné množství (13 %) bylo ve Vlastě 

rozhovorů a komentářů a názorů. Vlasta jako jediné médium přineslo na 

téma Světového kongresu žen úvodník (5 %) a portrét (4 %).  

 Přestože je Vlasta časopis a měla by obsahovat spíše publicistické 

příspěvky, bylo v ní nejvíce zpráv, stejně jako u deníků. Je to možné dáno 

tím, že vlasta otiskovala hodně jednou až dvousloupcových článků např. o 

činnosti Svazu bulharských žen nebo o příprávách na kongres Svazu 

indických žen. Zpravodajské příspěvky měly ve Vlastě spíše menší rozsah, 

publicistika (jako reportáž a komentáře) byly i na několik stránek. 

 

4. Jaké bylo rozložení a velikost článků a jak se v tomto liší jednotlivá 

média? 

 Nejvíce článků bylo zveřejněno na titulní straně a to 40 % všech článků 

(pokud počítáme i časopis Vlasta, který byl v této kategorii kódovám 

samostatně, protože nemá články na titulní straně, respektive obálce a další 

rubriky má definovány jako rozhovor, reportáž, a podobně) a 70 % pokud 

započítáme jen články otištěné v denících. Což ukazuje, že Světový kongres 

žen bylo téma, kterému se média věnovala a jehož konání se jejich 

prstřednictvím snažila strana zdůraznit. Nejvíce článků na titulní stránce 

mělo Rudé právo (72 %), následuje Svobodné slovo (71 %) a na třetím 

místě je Lidová demokracie (65,5 %). Navíc Rudé právo a Lidová 

demokracie měly články týkající se Světového kongresu žen i ve 

víkednových přílohách (8 % a 4 %).     

 Z výše uvedeného lze konstatovat, že největší důležitost tématu 

přikládalo Rudé právo, které zveřejnilo nejvíce článků ze všech de níků na 

titulní straně a a věnovalo mu prostor i v přílohách.   

 Pokud se zaměřímě na velikost článků, pak nejvíce vycházelo těch, 

které byly menší než čtvrtina stránky (26 článků), jen o dva méně bylo těch, 

které zabíraly čtvrtinu až polovinu stránky. Článků na více než tři čtvrtiny 

stránky bylo v denících celkem 12, což je k celkovému počtu 75 článků 

znatelná část a ukazuje, že téma bylo důležité a hodně se o něm psalo. 

Vzhledem k tomu, lze konstatovat, že deníky věnovaly tématu opravdu 
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hodně místa, přestože bylo nejvíce článků malých. Lze to ale také vysvětlit 

tím, že pokud deník o tématu psal, nevěnoval mu pouze jeden velký celistvý 

článek, ale více článků menších, které měly vlastní titulek a byly pak 

nakódovány samostatně.       

 U časopisu Vlasta převažují články zabárající více než tři čtvriny 

stránky (54,5 %). Což je logické vzhledem k tomu, jakou má časopis 

strukturu, tématům věnuje většinou stránku nebo dvojstránku, některé 

reportáže zaberou s fotografiemi i čtyři stránky. Pokud jsou tedy 

nakódovány články z Vlasty s tím, že jsou velké více než tři čtvrtiny, jde 

většinou o dvoustránkové příspěvky, rozhovory nebo reportáže. 

  

5. Jaký zdroj článků převažoval a jak se v tomto liší jednotlivá 

média? 

Nejvíce článků, které média o kongresu zveřejnila bylo redakčních (47 %), 

tzn. že média měla své vlastní autory (pracovníky), redakce, kteří událost 

pokrývaly. V Rudém právu to byla Hana Labudová a Jiřina Lišková, dvě 

zpravodajky, které kromě zpráv a reportáží z kongresu psaly také 

komentáře. Lidová demokracie měla téměř 66 % podepsaných zkratkou –

kon-. Ve Svobodném slově psal zprávy z kongresu autor se značkou –no-. 

V časopise Vlasta byla zpravodajskou z kongresu Dana Braunová.  

 Nejvíce čistě redakčních článků měla Lidová demokracie (66 %), Rudé 

právo mělo čistě redakčních 40 % článků, u 24 % byla kromě redakce 

uvedena jako zdroj i ČTK (zajímavé je, že u Rudého práva to byly téměř tři 

čtvrtiny článků, Lidová demokracie tak neměla zdrojován ani jeden článek, 

Vlasta také ne). Svobodné slovo mělo redakčních článků nejméně ze všech 

médií a to 33, 5 %, naopak nejvíce měla článků převzatých z agentury ČTK 

(21 %), zatímco Rudé právo mělo agenturních článků 8 % a Lidová 

demokracie 12 %.        

 Časopis Vlasta měl redakčních článků téměř polovinu (47 %), agenturní 

článek ale pouze jeden, což jsou necelá 2 %. Celkem bylo čistě agenturních 

článků necelých 9 %. Za redakčními články následují ty, pod kterými byl 

podepsán někdo jiný, než redakce nebo agentura. Těch bylo celkem 22 %, 

nejvíce jich mělo Svobodné slovo 29 %, následuje Rudé právo 24 %, Vlasta 

22 % a Lidová demokracie 12 %. Většinou šlo o příspěvky členek ženských 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

113 

 

organizací (např. Marie Kabrhelová, Freda Brownová nebo Gusta 

Fučíková).       

 

6. Která jiná témata se ve spojitosti s kongresem objevovala? 

Po prostudování všeho materiálu ještě před začátkem výzkumu, jsem si 

stanovila čtyři témata, o kterých se články v souvislosti s kongresem 

zmiňovaly. Tato témata jsem si stanovila jako 4 proměnné do kódovací 

knihy. Jednalo se o politiku západu a politiku východu, postavení ženy za 

východě a postavení ženy na západě. Téma postavení ženy na východě 

navíc vycházelo i z mé hypotézy, že budou média v souvislosti s kongresem 

zdůrazňovat, jak dobré je postavení žen v socialistických zemí.  

 Tuto hypotézu mi výzkum jen potvrdil, když jsem zjistila, že téma 

postavení žen na východě bylo nejčastěji zmiňovaným vedlejším tématem 

ve všech médiích, kromě Svobodného slovo, které psalo o 1 % více o 

politice západu.        

 Výběr dalších vedlejších témat lze zdůvodnit tím, že o politice západu 

se články zmiňovaly proto, že se kongres scházel s poselstvím zachovat mír, 

který podle něj narušily závody ve zbrojení USA a prezidenta Ronalda 

Reagana. Je tedy zřejmé, že se o tomto tématu články více zmiňovaly. 

 O politice východu se psalo z důvodu, že se kongres konal v 

socialistické zemi a bylo potřeba zdůrazňovat klady tohoto společenství a 

režim k tomu využíval jakékoliv prostředky a události, tedy i konání 

Světového kongresu žen v Praze.      

 Postavení žen na západě bylo dáváno do kontrastu k postavení ženy na 

východě, když chtěla média (režim) upozornit na to, že ženy mohou být 

vděčné a šťastné za podmínky, které v socialismu mají, protože plno 

„vymožeností“, které berou jakou samozřejmost, ženy na západě ani 

neznají. Díky tomuto tématu také média zdůrazňovala, jak dobré je 

postavení žen v socialismu. 

 

7. Jaké bylo vyznění článků v souvislosti s jednotlivými tématy a jak 

se v tomto liší jednotlivá média? 

Přestože jsem analyzovala zpravodajství médií, které by mělo být 

objektivní, musím konstatovat, že všechny články měly k danému tématu 
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jasný postoj. S úlohou médií v socialismu jsme se seznámili v teoretické 

části, víme tedy, že nedodržuje pravidla objektivní a vyvážené žurnalistiky, 

že slouží mocenským zájmům. Toto teoretické východisko analýza jen 

potvrdila, když ukázala, že všechny články měly hodnotící stanovisko. 

 O samotném kongresu se všechny články (130) zmiňovaly pozitivně, 

zdůrazňovaly, jak je dobré, že se koná v Praze, jak je důležitý pro zachování 

míru. Režim se prostřednictvím médií snažil zdůraznit konání takové akce v 

Praze. Články vyzdvihávaly účast politických činitelů na kongresu, pozvání 

delegátek kongresu na Hrad k prezidentovi Husákovi. Lze říci, že situace 

byla u všech médií stejná, věnovaly kongresu velký prostor a psaly o něm v 

oslavném a budovatelském duchu. To samé se dá říci o politice východu a 

postavení ženy na východě. 

Zcela opačná je situace u politiky západu a postavení žen v západních 

zemích, pokud článek zmínku o tématu měl, byla vždy negativního vyznění, 

které všechno, co souviselo se západem, odsuzovalo nebo pohrdalo. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce měla cíl předložit obraz Světového kongresu žen v Praze 

v roce 1981 na stránkách dobového tisku. Metodou práce byla kvantitativní 

obsahová analýza vybraných deníků Rudého práva, Lidové demokracie, 

Svobodného slova a časopisu pro ženy Vlasta. Články, které se Světového 

kongresu žen týkaly a vyšly v určeném období (21. září – 9. listopadu 1981 

pro deníky, a celý rok 1981 pro časopis), byly nakódovány do předem 

definovaných kategorií a proměnných a zkoumáním četností výskytu 

v těchto kategoriích mohlo dojít k interpretaci výsledků.  

 Kvantitativní obsahová analýza vycházela ze 130 nakódovaných 

článků, přičemž nejvíce jich přinesl časopis Vlasta (55), u deníků byla čísla 

vyrovnaná. Zatímco časopis Vlasta se akci nejvíce věnoval před samotným 

zahájením kongresu, pro deníky byl událostí číslo jedna hlavně během 

konání akce. Všechna média přinášela nejrůznější formy článků, nejvíce 

zpráv, komentářů a reportáží. Každé médium mělo na akci své zpravodaje, 

kteří publikovaly vlastní články, s agenturou (konkrétně ČTK) pracovaly 

redakce jen minimálně. Materiály o kongresu plnily první stránky deníků, 

vycházely v plném znění i projevy, které na kongresu zazněly, nebo 

dokumenty, které kongres připravil. Články psaly i samotné delegátky, 

například Marie Kabrhelová nebo Freda Brownová. Zatímco deníky se 

zaměřovaly spíše na konání, průběh a výsledky kongresu, Vlasta věnovala 

více prostoru tématu postavení žen a jejich organizací obecně, v souvislosti 

s kongresem publikovala články o postavení žen na východě a v bývalých 

koloniích, představovala nejrůznější ženěné organizace a jejich členky.

 Kromě kongresu se články většinou věnovaly ještě tématu vedlejšímu. 

Z analýzy vyplynulo, že nejvíce zmiňovaným tématem v souvislosti 

s kongresem bylo postavení žen v socialistickém společenství (a všechny 

zmínky byly pozitivní), což potvrdilo počáteční hypotézu, že režim 

prostřednictvím události kongresu zdůrazňoval, jak dobré je postavení žen 

v socialistickém společenství.  Těsně za tímto následovalo téma politika 

západu, což je k hlavnímu tématu a poslání kongresu pochopitelné. 

V souvislosti s těmi tématy se ve článcích objevovaly hodnotící soudy. 
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Média zdůrazňovala, jak je dobrý je komunismus a postavení žen v něm, a 

naopak odsuzovala západ a jeho politiku imperialismu a zbrojení. Postavení 

žen na západě bylo podle médií na mnohem nižší úrovni, než 

v Československu a celém socialismu.     

 Výsledky analýzy neukazují žádné podstatné rozdíly mezi deníky. 

S minimálními rozdíly lze říci to, že největší prostor i pozornost věnoval 

tématu dominantní deník Rudé právo, což je v jeho roli hlavního tiskového 

orgánu strany KSČ, pochopitelné. Rudé právo mělo na kongresu dvě vlastní 

zpravodajky, otisklo nejvíce čistě redakčních článků a věnovalo jim nejvíce 

prostoru. Časopis Vlasta plnil svou funkci oficiálního tiskového orgánu 

ČSSŽ, kromě ženské problematiky se ale věnoval i politice (politika západu 

byla druhým nejčastěji zmiňovaným tématem). Příspěvky ve Vlastě byly 

takové, které odpovídají (i dnes) standardům časopisu: byly dlouhé na 

stránku i více, doplněné několika fotografiemi, přinášely nejrůznější žánry 

(zprávy, komentáře, reportáže, rozhovory, portréty). Světovému kongresu 

žen dokonce věnovala dvě obálky, pořádala soutěž pro ženy (vědomostní 

otázky se týkaly ženských socialistických organizací a jejich představitelek).

 Na základě kvantitativní obsahové analýzy a odpovědí na výzkumné 

otázky, mohu konstatovat, že se média Světovému kongresu žen věnovala 

jako hlavnímu tématu po celou dobu jeho konání. Patřily mu první místa na 

stránkách, média většinou v jeden den, přinesla článků na téma více. Navíc 

všechny články o akci psaly v pozitivním a oslavném duchu. Hypotéza, že 

se KSČ snažila propagandisticky zdůraznit konání takové akce v Praze, se 

potvrdila. Výzkum také ukázal, že se režim snažil prostřednictvím kongresu 

zdůraznit, jak dobré je postavení ženy v socialismu, a potvrdil tak i druhou 

tezi diplomové práce.        

 Lze třeba zdůraznit, že se jednalo o výzkum mediovaných textů a jejich 

obsahů, nikoliv výzkum možných účinků těchto textů na svá publika. Právě 

účinky textů, které slouží režimu a propagandisticky něco zdůrazňují, by 

mohly být předmětem jiného výzkumu. Ten by se zabýval tím, jak publikum 

takové texty vnímá a jak na ně reaguje. Jiným výzkumem by mohla být 

například analýza textů, které se věnují kongresu, postavení žen a politiky. 

Přestože byly vedlejší témata jen jednou z proměnných v mé analýze, bylo 

by zajímavé sledovat právě to, jak se mění styl psaní, když se jedná o 
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problematiku východu a následně o téma problematika západu. Zajímavý 

výsledek by jistě přinesla i analýza novinových titulků týkajících se 

Světového kongresu žen.      

 Kvantitativní obsahová analýza, kterou diplomová práce nabízí, je jen 

jednou z možností, jak lze toto téma zkoumat nebo k němu přistupovat.  

Předkládaná diplomová práce „Světový kongres žen v Praze v roce 1981 a 

jeho obraz na stránkách dobového tisku“ byla koncipována do dvou 

hlavních celků, teoretické a výzkumné části, které na sebe souvisle navazují.

 První kapitola teoretické části uvedla zkoumaný jev do historicko-

společenského kontextu, neboť je to pro celistvé pojetí problematiky 

důležité. Média vždy odrážela dobové události a reagovala na ně, vždy 

působila v sociálním a politickém rámci. Zaměřila jsem se proto na 

situaci ve východním i západním bloku a kladla důraz na období 

normalizace v Československu a postavení a roli médií v té době. Mezi další 

teoretická východiska jsem zařadila postavení ženy ve společnosti, odlišnost 

její role a jejího chápání v západním a východním světě, představila jsem 

ženské organizace. Světovým kongresem žen, jeho organizací, průběhem a 

výsledky jsem se zabývala ve třetí kapitole. První část jsem zakončila 

teoretickým zázemím pro zkoumání mediálních obsahů a technikami jejich 

zkoumání.        

 Výzkumná část představila analyzovaný materiál, hypotézy a z nich 

vzešlé výzkumné otázky, jednotlivé kategorie a jejich proměnné. Jádrem 

práce je zkoumání vybraných článků za pomoci kvantitativní obsahové 

analýzy a analýza dat, která byla pro větší přehlednost podpořena číselnými 

tabulkami a grafy, a interpretace výsledků. Před samotným výzkumem jsem 

si stanovila několik hypotéz, z nichž byly dále formulovány výzkumné 

otázky, pomocí nichž byla analýza vedena. První hypotéza stanovila 

myšlenku, že se KSČ snažila propagandisticky zdůraznit konání takové 

mezinárodní akce v Československu. Další hypotéza říkala, že v této 

souvislosti bylo zdůrazňováno, jak dobré je postavení žen v zemích 

komunistického bloku. Obě tyto hypotézy byly v závěru potvrzeny.

 Diplomová práce byla přínosná v několika bodech. Jednak přinesla 

ucelený a komplexní pohled na Světový kongres žen v Praze, na událost, o 
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které chybí odborná literatura z období po roce 1989, která by se jí 

zabývala, přestože v době svého konání plnila přední stránky novin, a 

časopis Vlasta o ní měl článek průměrně v každém čísle roku 1981. Za 

druhé výběr tématu umožnil zpracovat v diplomové práci i část, která se 

týká rozdílného postavení a pojetí žen v západním světě a socialistickém 

společenství, a která se snažila shrnout fungování ženských spolků a svazů. 

Jde tedy o téma, které také není komplexně zpracováno. Za třetí práce 

představila metodu kvantitativní obsahové analýzy, na konkrétním příkladu 

ukázala, jak se s touto metodou pracuje, a jaké výsledky lze získat. 

SUMMARY        

The main objective of my diploma was to present a media portrait of the 

World Women's Congress in Prague in 1981 in the contemporary press. The 

method of work was a quantitative content analysis of selected Rudé pravo, 

Lidová demokracie, Svobodné slovo free and women's magazine Vlasta. 

Articles that are related to the World Women's Congress and came within a 

specified period (21 September to 9 November 1981 for the dailies, and full-

year 1981 for the magazine), were coding to pre-defined categories and 

variables and examining the frequency of these categories could be to 

interpret the results.       

 I can say, based on content analysis and answers to such questions, that 

the media gave the World Congress of Women as the main theme 

throughout the venue. They were among his first points on the site, mostly 

in the media one day brought more articles on the subject. Moreover, all 

wrote articles about the event in a positive and celebratory spirit. The 

hypothesis that the Communist Party propaganda tried to highlight such 

events held in Prague, was confirmed. Research has also shown that the 

regime sought to use the congress to emphasize that the status of women 

under socialism is good, and thus confirmed as the second argument of the 

thesis.         

 This thesis has been beneficial in several respects. First, bring a 

complete and comprehensive view at the World Congress of Women in 

Prague for the event, which lacks the professional literature from the period 



Diplomová práce   Mediální obraz Světového kongresu žen 

119 

 

after 1989, which would address it, although filled the front pages of 

newspapers at the time of its opening, magazine Vlasta had an article about 

it average in every issue since 1981.      

 Second, the selection process enabled the theme in my work, afforded 

process the part concerned the concept of differential status and women in 

the Western world and the socialist community, and which tried to resume 

the operation of women's groups and unions. It is therefore a topic that is 

also not completely processed. Thirdly, the work presented a method of 

quantitative content analysis of the example shows how this method works, 

and what results can be obtained. 
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