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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem Václava Havla na příkladu 

jeho vystoupení před americkým Kongresem v únoru 1990. Cílem je zjistit, jak se 

vytvářel a proměňoval mediální obraz Václava Havla, a to ze dvou pohledů. Jednak jsou 

analyzovány čtyři československé deníky – Rudé právo, Mladá fronta, Lidové noviny  

a Práce a jednak tři deníky americké – The New York Times, USA Today  

a The Washington Post v období od 15. února do 1. března 1990. Závěrečná část 

analýzy zkoumá vývoj události po uplynutí deseti a dvaceti let. V tomto případě jsou 

zmapována pouze česká média za měsíc únor 2000 a 2010. Hlavní metodou je 

kvalitativní výzkum, jenž umožňuje lepší vyhodnocení a interpretaci zjištění.  

Teoretická část zahrnuje popis společenské a politické situace v Československu 

v zimě 1990 a roli Václava Havla v zahraniční politice po jeho nástupu do funkce. 

Následuje charakteristika jednotlivých titulů včetně popisu rozdílů v historickém vývoji 

československého a amerického tisku. Cíl práce je porovnán s přístupem odborné 

literatury z pohledu sociální a mediální konstrukce reality.  

 

 

Abstract 
 

This thesis is focused on the media’s reflection of Vaclav Havel following his 

speech to the U.S. Congress in February 1990. Four Czechoslovak dailies have been 

analyzed – Rude Pravo, Mlada Fronta, Lidove Noviny, Prace – and three American 

newspapers – The New York Times, USA Today and The Washington Post. The period 

under consideration is from 15 February to 1 March 1990. I also looked at how  

the event was viewed ten and twenty years later. In that respect, only the Czech press 

has been analyzed in the period of February 2000 and 2010. For the purpose of this 



   

analysis, a qualitative research method was chosen, which allowed me to better assess 

and interpret the depiction of Vaclav Havel in the respective media.  

The theoretical part focuses on the social and political situation in 

Czechoslovakia in the winter of 1990 and on the role of Vaclav Havel in the foreign 

policy. Each newspaper is described including differences in the historical development 

of Czechoslovak and American press. The objective of this thesis is compared with  

the social and media construction of reality. 
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Úvod 

Začátek roku 1990 se v nově obnoveném demokratickém Československu 

vyznačoval jako období plné změn v oblasti politického, společenského i kulturního 

života. Nové uspořádání vyžadovalo i zásadní změny v zahraničně – politické orientaci 

státu. Bylo nutné posílit diplomatické styky směrem na západ země a dát světu jasný 

signál, že Československo směřuje ke svobodnému demokratickému řádu. Z tohoto 

pohledu se jako zásadní jeví první cesta československé delegace do USA, dřívějšího 

nepřítele státu, v únoru roku 1990. Důležitou roli v tomto poslání sehrál čerstvě zvolený 

prezident Václav Havel. 21. února 1990 přednesl svůj projev před Kongresem USA, 

v němž formuloval základní politické a filozofické myšlenky o postoji Československa 

k aktuálnímu dění v Evropě a demonstroval priority, které chce země v nadcházejících 

měsících řešit.  

Václav Havel nepřišel na Hrad jako zcela neznámá osoba. V šedesátých letech 

působil jako dramatik v Divadle Na zábradlí. Byl jednou z nejvýraznějších postav 

československého disentu, zapojoval se do politických diskusí. Patřil mezi hlavní autory 

a první signatáře listiny Charty 77 a podílel se na dokumentu Několik vět. Za kritiku 

komunistického režimu byl několikrát vězněn a žil pod neustálým dohledem Státní 

bezpečnosti. V zahraničí byl rovněž znám jako dramatik, disident, jako intelektuální 

autorita oceněná několika prestižními zahraničními cenami. Začátkem roku 1990 se ale 

nacházel ve zcela novém postavení, se kterým neměl do té doby žádné osobní 

zkušenosti. Stal se z něj nejvyšší představitel země, politický činitel, čemuž musel 

přizpůsobit své vystupování a prezentaci na veřejnosti. Jak se vyjádřil sám Václav 

Havel, byla to doba neopakovatelná, ovlivněná nadšením z probíhajících změn, která 

nedostatek těchto zkušeností shovívavě promíjela.1 

Zajímá mě tedy, jakým způsobem se vytvářel a proměňoval mediální obraz 

Václava Havla na příkladu jeho vystoupení před americkým Kongresem v únoru 1990, 

a to ze dvou pohledů. Jednak podrobím analýze čtyři československé tituly – Rudé 

právo, Mladou frontu, Lidové noviny a Práci a jednak mě zajímá přístup tří amerických 

deníků – The New York Times, The Washington Post a USA Today.  

U československých deníků jsem pro analýzu zvolila tituly, které před rokem 1989 

                                                 
1 „Ono záleží na tom dobovém klimatu. Když si vzpomenu, co jsem si všechno mohl dovolit v tom roce 
devadesátém, v té obecné atmosféře nadšení, to bych dnes nemohl, to by veřejnost neunesla. To je velmi 
těžké najít tu únosnou míru.“ (KOUTECKÝ, P. JANEK, M. Občan Havel. 2008) 
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vycházely s podporou vládnoucí komunistické strany (Rudé právo jako hlavní tiskový 

orgán ÚV KSČ, vydavatelem Mladé fronty byl ÚV SSM, vydavatelem Práce ROH). 

Tento výběr jsem doplnila o Lidové noviny, které vycházely před listopadem 1989 

v samizdatu. Lze tedy předpokládat, že Václava Havla prezentovaly odlišně.  

U amerických titulů jsem vybrala deníky s dlouholetou tradicí pařící mezi elitní tisk –  

The New York Times a The Washington Post. Jako třetí budu analyzovat deník USA 

Today, jehož přístup může být odlišný, protože jeho styl zpravodajství směřuje více 

k populárně masovému proudu.  Domnívám se, že výběr těchto sedmi titulů poskytne 

ucelený obraz o sledované události a je z hlediska objemu zkoumaného materiálu 

zvládnutelný. 

Všech sedm listů zanalyzuji v období od 15. února do 1. března 1990. Zároveň 

se pokusím zjistit, jak se obraz této události vyvíjel po uplynutí deseti a dvaceti let. 

V tomto případě zmapuji pouze česká média.  

Po prostudování všech příspěvků jsem se rozhodla zaměřit analýzu na celý pobyt 

Václava Havla v USA, nejen na samotný projev před americkým Kongresem, protože  

o této události informovala média po celou dobu komplexně. Vytržením části zpráv 

z celkového kontextu by mohlo dojít ke zkreslení závěrů. Podstatou této práce také není 

rozbor samotného projevu, ale účinek, jaký vyvolal Václav Havel tímto projevem 

v médiích. 

V úvodních kapitolách popíši společenskou a politickou situaci 

v Československu v zimě 1990, vysvětlím roli Václava Havla v zahraniční politice po 

jeho nástupu do funkce a nastíním detaily jeho cesty do USA. Dále vypracuji 

charakteristiku jednotlivých analyzovaných titulů a zaměřím se na rozdíly v historickém 

vývoji československého a amerického tisku. Cíl práce porovnám s přístupem odborné 

literatury z pohledu sociální a mediální konstrukce reality a popíši podstatu kvalitativní 

analýzy.  

V samotné analýze se u československých titulů zaměřím na to, jak o Václavu 

Havlovi referovaly v únoru 1990 a jaký mediální obraz této události vytvořily. Na závěr 

této části provedu krátké shrnutí. Americká média věnovala vystoupení v Kongresu 

mimořádnou pozornost. Pokusím se proto zjistit, jaký mediální obraz o Václavu 

Havlovi vytvořily tyto tři americké deníky a zda mu věnovaly přibližně stejný prostor.  

I zde výsledky krátce zrekapituluji. V poslední části analýzy se zaměřím na vývoj 

sledované události v časových periodách po deseti a dvaceti letech.  
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Pro vypracování analýzy jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu, pomocí 

které budu moci lépe vyhodnotit a interpretovat svá zjištění. Na začátku shromáždím 

relevantní data, provedu jejich rozbor a následně budu formulovat závěry. Touto 

metodou mohu téma rozebrat z různých hledisek a navrhnout možné pokračování 

výzkumu. Nevýhodou je v tomto případě můj subjektivní pohled, neboť každý badatel 

může při svém výzkumu dojít k odlišným závěrům.  

Jsem si vědoma faktu, že porevoluční doba byla plná velkých emocí a nadšení 

nejen z obnovení demokracie v Československu, ale i ve Spojených státech, pro které 

pád železné opony znamenal konec studené války a napětí trvající několik desítek let. 

Tyto okolnosti bezpochyby ovlivnily i způsob, jakým o dění v Evropě referovala média. 

Při interpretaci poznatků se proto budu snažit ponechat si patřičný odstup.  

Ráda bych také zmínila doplnění a mírné odchylky od schválených tezí. 

Kapitolu o společenské a politické situaci rozšířím o dvě podkapitoly. V nich ujasním 

roli Václava Havla v zahraniční politice začátkem roku 1990 a přiblížím detaily cesty 

do USA. Pro lepší logickou návaznost přesunu profily jednotlivých deníků do 

teoretického rámce. Po dohodě s vedoucím práce jsem se rozhodla vynechat popis 

nastolování agendy a naopak rozšířit kapitolu o přístupu k mediálnímu obrazu o popis 

kvalitativní analýzy. Domnívám se, že tyto drobné úpravy přispějí k lepší 

srozumitelnosti mé práce a k jasnému definování závěrů. 
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1. Společenská a politická situace v Československu v zimě 

1990 

Společenskou a politickou situaci v Československu v zimě 1990 významně 

ovlivnil sled událostí z konce roku 1989, jejichž výsledkem byl rychlý politický převrat 

a které znamenaly začátek transformace společenského, politického i ekonomického 

života v Československu.   

Vysokoškoláci uspořádali 17. listopadu 1989 studentskou manifestaci při 

příležitosti 50. výročí zavření českých vysokých škol německými okupanty.2 Přestože se 

jednalo o demonstraci povolenou, byla brutálně potlačena bezpečnostními složkami 

vládnoucího režimu. Svědci i oběti tohoto zásahu na Národní třídě rozpoutali vlnu 

občanských nepokojů. „Absence násilí, rychlost politických změn a hapenningový 

charakter inspirovaly revoluci, aby samu sebe nazvala ‚sametovou‘, ‚něžnou‘  

(ti střízlivější raději mluvili o revoluci ‚pokojné‘).“ 3 

Do čela protestů se postavilo Občanské fórum (OF) založené 19. listopadu 

v pražském Činoherním klubu a složené z předních disidentů v čele s Václavem 

Havlem. Jeho slovenským protějškem bylo hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN).  

10. prosince byla na druhý pokus jmenována nová vláda – „vláda národního 

porozumění“ vedená Mariánem Čalfou.4 Ve stejný den abdikoval na svou funkci 

prezident republiky Gustav Husák.5 29. prosince, po předvolební kampani OF „Havel na 

Hrad“, zvolilo Federální shromáždění prezidentem Václava Havla – spisovatele, 

dramatika, disidenta a bývalého politického vězně.6 Byl tak ukončen revoluční proces 

přechodu od totalitní komunistické moci k rozvoji demokratické společnosti. Předsedou 

federálního parlamentu byl jmenován Alexandr Dubček. 

                                                 
2 RŮŽIČKA, D. Rok 1989. Totalita.cz [online]. 2001 [cit. 2011-12-31]. Dostupné z www: 
http://totalita.cz/1989/1989.php 
3 SUK, J. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Vyd. 2. Praha:  
Prostor, 2009. s. 33 ISBN 978-80-7260-219-3. 
4 VESELÝ, Z. Přehled dějin českého státu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. s.437.  
ISBN 80-7079-742-8. 
5 Demokratická revoluce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR [online]. 2009.  
[cit. 2011-12-31]. Dostupné z www: http://www.89.usd.cas.cz/cs/1989.html 
6 SUK, J. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Vyd. 2. Praha:  
Prostor, 2009. s. 28 ISBN 978-80-7260-219-3. 
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První den roku 1990 přednesl Václav Havel svůj první novoroční projev7 ve 

funkci prezidenta republiky a vyhlásil rozsáhlou amnestii. Postupně začínají vznikat 

nové politické strany, došlo k obnovení sociální demokracie.8  

Koncem ledna se poprvé dostává na světlo otázka česko-slovenských vztahů. 

Václav Havel ve svém prvním projevu ve Federálním shromáždění nečekaně navrhl 

poslancům, aby s okamžitou platností odhlasovali nový název státu (Československá 

republika), nový státní znak a nový název armády (Československá armáda).9 Poslanci 

však o těchto návrzích nenechali hlasovat.10 Spory mezi Čechy a Slováky na toto téma 

pokračovaly několik dalších týdnů a přerostly v tzv. „pomlčkovou válku“. V dubnu 

téhož roku bylo po dlouhém vyjednávání přijato kompromisní řešení. Definitivní název 

byl Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR).11  

Nové politické uspořádání země vyžadovalo i zásadní změny v zahraničně – 

politické orientaci státu. V Evropě docházelo k „formování nových vztahů mezi 

východem a západem Evropy“.12 Pro úspěšný rozvoj demokratických principů  

a nastolení vlastní suverenity bylo pro Československo důležité vyřešit otázku 

československo-sovětských vztahů. V první řadě to znamenalo dosáhnout odchodu 

sovětských vojsk z republiky. To se podařilo „po složitých jednáních dosáhnout vládě 

M. Čalfy dohodou z 26. února 1990, podle níž tentýž den také odsun začal a skončil tak 

po dvaadvacetileté sovětské vojenské přítomnosti 21. června 1991.“13 (viz také kapitola 

1.1. o státní návštěvě Moskvy) 

„Na počátku února 1990 byly dokončeny kooptace do nejvyšších zákonodárných 

sborů a místních zastupitelstev, v nichž zůstali komunisté silně zastoupeni, už ne však ve 

                                                 
7 Tento projev vešel později ve známost pod názvem „Naše země nevzkvétá“. Václav Havel v něm 
kritizuje komunistický režim a připravuje československý národ na obtížné chvíle spojené s vytvářením 
svobodné společnosti. 
8 VESELÝ, Z. Přehled dějin českého státu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. s. 437  
ISBN 80-7079-742-8 
9 SUK, J. Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla 
v letech 1969–1992. s.47. In: GJURIČOVÁ, A., KOPEČEK, M. Kapitoly z dějin české demokracie po 
roce 1989. Vyd.1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-876-8 
10 To se v pozdějším historickém kontextu ukázalo jako zásadní pro vývoj obou zemí, neboť 31. prosince 
1992 zanikla ČSFR a obě národní republiky se od 1. ledna 1993 osamostatnily jako Česká republika  
a Slovenská republika. 
11 SUK, J. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Vyd. 2. Praha:  
Prostor, 2009. s. 495. ISBN 978-80-7260-219-3. 
12 VESELÝ, Z. Přehled dějin českého státu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. s. 438  
ISBN 80-7079-742-8. 
13 tamtéž 
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většině. (….) V této chvíli byla v Československu obnovena parlamentní demokracie.“14 

27. února přijalo Federální shromáždění ČSSR zákon o volbách do nejvyšších 

zákonodárných sborů. Zároveň rozhodlo, že volit se bude podle systému poměrného 

zastoupení a že volební období bude dvouleté.15 První svobodné demokratické volby 

byly naplánovány na červen 1990 a definitivně tím uzavřely první fázi politických  

a společenských změn započatých v listopadu 1989. 

1.1. Role Václava Havla v zahraniční politice po nástupu do 

prezidentské funkce 

Podstatou této práce není poskytnout ucelený životopis Václava Havla. Na toto 

téma byla napsána řada různých knih a materiálů. Přesto se domnívám, že je-li smyslem 

práce sledovat a popsat vývoj mediálního obrazu Václava Havla, je třeba nahlédnout na 

jeho osobnost z hlediska jeho zásadní role v československé politice začátkem roku 

1990. Díky své spisovatelské, divadelní a politické činnosti byl také určitým způsobem 

přijímán i v zahraničí. Za hranicemi Československa stoupalo povědomí o Václavu 

Havlovi zejména ve druhé polovině osmdesátých let. „Byl brán vážně disidentskou 

komunitou i širšími kruhy ‚šedé zóny‘ – nejen jako dramatik, nejen jako disident, ale 

jako morální a intelektuální autorita.“16 Po návratu z vězení v roce 1983 obdržel 

několik prestižních zahraničních cen.17 Vlna protestů proti jeho zatčení v lednu 1989 

během tzv. Palachova týdne18 se zvedla jak doma, tak i v zahraničí.19 

                                                 
14 SUK, J. Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla 
v letech 1969 – 1992. s. 38. In: GJURIČOVÁ, A., KOPEČEK M. Kapitoly z dějin české demokracie po 
roce 1989. Vyd.1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-876-8 
15 SUK, J. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Vyd. 2. Praha:  
Prostor, 2009. s. 494. ISBN 978-80-7260-219-3. 
16 Díky překladům svých dvou knih – Dálkový výslech (autorsky se spolupodílel Karel Hvížďala) a 
Dopisy Olze – se Václav Havel stal ve světě fakticky nejznámějším představitelem československé 
neoficiální kultury. (PUTNA, M. C. Václav Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 
Vyd. 2. Praha: Knihovna Václava Havla, o.p.s., 2011. s. 266. ISBN 978-80-87490-08-2.) 
17 V USA dostal celkem pětkrát Cenu Obie (dvakrát již v šedesátých letech) za nejlepší hru uváděnou 
mimo Broadway. V roce 1986 Cenu Erasma Rotterdamského, v roce 1989 Mírovou cenu německých 
knihkupců na Frankfurtském knižním veletrhu, byl nominován na Nobelovu cenu za mír atd. (HAVEL, 
V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Vyd. 1. Praha: 
Gallery, 2006. s. 21-22. ISBN 80-86990-00-1.) 
18 Václav Havel byl zatčen a odsouzen na základě falešných výpovědí během tzv. Palachova týdne –  
15. ledna 1989 se v Praze na Václavském náměstí sešla početná skupina lidí, kteří chtěli uctít památku 
Jana Palacha. Nepovolené shromáždění bylo potlačeno ozbrojenými složkami. I přesto však přerostlo 
v týdenní protestní akci známou pod označením „Palachův týden“. (RŮŽIČKA, D. Rok 1989. Totalita.cz 
[online]. 2001 [cit. 2011-12-31]. Dostupné z www: http://totalita.cz/1989/1989.php) 
19 HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. 
Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 37 ISBN 80-86990-00-1. 
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Václav Havel tedy přišel na Hrad již jako známá osoba.20 Jeho úkolem bylo 

mimo jiné nasměrovat stát na svobodný demokratický systém, umístit Československo 

na mapu světa a navázat na důležité diplomatické styky. „Na prezidentovi není provádět 

tuto změnu prakticky, nýbrž ztělesnit ji, reprezentovat doma i ve světě. (…) Pro celý svět 

reprezentuje onu ‚obnovu řádu‘, ono ‚obrácení‘ nejen v Československu, ale v celé 

dotud komunistické střední a východní Evropě.“21 V prvních měsících proto Václav 

Havel hodně cestoval nejen po Československu, ale i do zahraničí.22 Již pátý den ve 

funkci podnikl svou první zahraniční cestu do obou částí rozděleného Německa.23 Jako 

první československý prezident navštívil v dubnu 1990 Izrael.24 Ve svém prvním 

novoročním projevu oznámil plán pozvat do Československa na návštěvu papeže25  

a dalajlámu26.  

17. února se s početnou delegací vypravil na první diplomatickou návštěvu USA, 

aby v Kongresu přednesl svůj projev. (podrobnosti v kapitole 1.2) Stejně významná byla 

i návštěva Moskvy, jež následovala hned v pondělí 26. února krátce po návratu 

                                                 
20 Václav Havel se například v této době vyjadřuje o své postavě jako zájmu českých médií takto (cituji 
doslovně): „Teď píšou články permanentně každej den proti mně, že jsem romantický snílek, idealista, 
tlučhuba, kterej nechápe ty reálné politické mechanismy tak, jak fungujou v osvědčených demokraciích, 
který furt do toho vnáší jakési bláboly idealistické, furt cosi káže, furt by chtěl něco hledat a vytvářet něco 
nového, ačkoliv už je to dávno vyzkoušený, jak to všechno má bejt.“ (KOUTECKÝ, P., JANEK, M. 
Občan Havel. 2008) 
21 PUTNA, M. C. Václav Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: 
Knihovna Václava Havla, o.p.s., 2011. s. 266. ISBN 978-80-87490-08-2. 
22 John Keane ve své životopisné studii o Václavu Havlovi poukazuje na možné důvody a příčiny, které 
Havla vedly k touze po moci a k manipulaci s lidmi ve svém okolí. Obdiv davů a chvála nadšeného 
publika podle Keana posílily Halovy tendence k manipulování ostatních. „Již během prvního roku 
v úřadu se zařadil mezi ‚největší světové politické představitele‘ a sláva pro něj byla důležitým 
afrodiziakem. Měl zvláštní moc – svoje charisma – a toto hnací ústrojí bylo denně pečlivě olejováno 
vystupováním před oddanými zástupy, které obdivovaly každý jeho pohyb, každé slovo a gesto. (…) 
Začal vypadat jako smrtelník, kterému byla dána nesmrtelnost. Mnoho lidí bylo nadšeno jeho 
nadlidskými vlastnostmi.“ (KEANE, J. Václav Havel: Politická tragédie v šesti dějstvích. Vyd. 1. Praha: 
Volvox Globator, 1999. s. 310. ISBN 80-7207-308-7.) 
23 Návštěva dávala smysl, protože Německo je náš nejbližší soused, který nás celá staletí spoluvytvářel  
a zároveň i limitoval. Jak říká V. Hanzel, toho času tajemník prezidenta, v dokumentu České televize 
Václav Havel, Praha – Hrad, půl dne strávil Václav Havel v Mnichově a půl dne v Berlíně, vše bylo 
vypočítáno tak, aby ani jedna část Německa neměla přednost. Na oplátku přijel na státní návštěvu 
prezident SRN Richard von Weizsäcker, a to symbolicky 15. března 1990 na výročí příjezdu Hitlera na 
Hrad. 
24 V době návštěvy T. G. Masaryka na tomto území ještě Izrael neexistoval. 
25 „Papež přijel po třech měsících, ačkoli jeho cesty se plánují léta dopředu. Byla to první návštěva papeže 
v naší zemi za celé její dějiny. (…) Už se zvolna schylovalo k prvním k prvním svobodným volbám (…)  
a papež dokázal aspoň na chvíli obrátit pohled společnosti vzhůru a přimět ji, aby se zamyslela o vážných 
věcech.“ (HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 
dokumenty. Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 104. ISBN 80-86990-00-1.) 
26 Václav Havel byl první světový státník, který se setkal s dalajlámou – duchovním vůdcem Čínou 
ovládaného Tibetu. Prolomil tak jeho pozici u ostatních státníků v Evropě.  
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z USA.27 Jejím cílem bylo vyjednat odsun 75 000 sovětských vojáků z území 

Československa a podepsat společnou deklaraci o nové kvalitě vzájemných vztahů, 

namísto tradiční smlouvy o věčném přátelství, což se delegaci podařilo.  

1.2. První diplomatická cesta Václava Havla do USA 

Na svou první oficiální návštěvu USA se prezident Václav Havel vydal 

s početnou28 delegací v sobotu 17. února 1990, kdy zamířili nejprve na Island, do 

Kanady, a poté do USA. Delegace se skládala z ministrů a vládních představitelů29 

země včetně Mariána Čalfy. Jejich úkolem bylo domluvit podpisy nových smluv  

o spolupráci, setkat se svými americkými partnery a nastavit důležité diplomatické 

vztahy.30 Klíčovým bodem jednání bylo přesvědčit USA o co nejrychlejším odsunu 

sovětských vojsk a o oprávněnosti tohoto požadavku, protože toto bylo posuzováno 

v kontextu celkové redukce vojsk v Evropě.  

První zastávka proběhla na Islandu. Kromě oficiálních setkání s politickými 

představiteli byla na programu účast na premiéře Havlovy divadelní hry Asanace ve 

zdejším Národním divadle. Další cesta vedla do Ottawy a Toronta, kde se Václav Havel 

sešel s politiky, významnými kanadskými podnikateli i českými a slovenskými krajany. 

V úterý 20. února byla zahájena oficiální státní návštěva USA. V Bílém domě se Václav 

Havel sešel s prezidentem Georgem Bushem, navštívil Georgetownskou univerzitu  

a Arlingtonský hřbitov.  

                                                 
27 V dokumentu České televize Václav Havel, Praha – Hrad komentuje toto rozhodnutí Alexandr Vondra, 
toho času poradce Václava Havla, slovy: „Udělat cesty do Ameriky na straně jedné a do Moskvy na 
straně druhé těsně za sebou, to byl samozřejmě dramatický záměr Václava Havla. Politický záměr byl jet 
nejdříve do Washingtonu, poté do Moskvy, nikoli naopak.“  
28 „Bylo nás opravdu dost, za normální situace by to nebylo vhodné, ale já chtěl demonstrovat jednotu 
nového vedení státu, proto jsem vzal s sebou i Čalfu. Mimo něj s námi byli asi tři ministři, všichni tu měli 
ovšem dost důležitou agendu. Byla to přece doba rušení různých embarg a podepisování nových smluv. 
(…) Bylo ale hodně lidí, kteří se s námi jen svezli, aby navštívili své zdejší partnery. Nebylo například 
možné nevzít s sebou i některé studentské předáky či představitele akademické obce nebo šéfy důležitých 
podniků.“ (HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 
dokumenty. Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 102. ISBN 80-86990-00-1.) 
29 Například ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák, ministr financí Václav Klaus, ministr 
zahraničních věcí Jiří Dientsbier, předseda Státní plánovací komise Vladimír Dlouhý, zástupce disidentů 
Martin Mejstřík, velvyslankyně USA v Československu Shirley Temple Black. 
30 HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. 
Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 102. ISBN 80-86990-00-1. 



  

 

10

  

Vyvrcholením cesty byl projev31 Václava Havla na společném zasedání obou 

komor Kongresu ve středu 21. února, který sklidil nečekaný úspěch.32 Sám Václav 

Havel k tomu říká: „Vím totiž, že víc než já a mé psaní za ten úspěch mohlo něco 

jiného: naprosto nevídaná situace, v níž jsem se ocitl: byl jsem první nejvyšší 

představitel země komunistického bloku, který přivezl do Kongresu jednoznačnou 

zprávu, že se komunismus zhroutil, že spadla železná opona, že je konec bipolárně 

rozděleného světa i studené války a že je třeba budovat na této planetě zcela nový 

politický řád. Zpráva takového dosahu tam nezaznívá každý den. Odtud asi ta pro mne 

až nepochopitelně velká odezva.“33 Projev musel Václav Havel z nedostatku času napsat 

za jedno odpoledne a kromě několika blízkých spolupracovníků jej s nikým ani 

nekonzultoval. Četl jej česky, protože nebyl čas na jeho přeložení do anglického jazyka 

a nestihl by se naučit správné frázování, výslovnost a intonaci.34 Na základě Havlova 

projevu došlo k další, tentokrát neplánované, schůzce s Georgem Bushem, na které 

hovořili o možnosti redukce vojsk v Evropě, budoucnosti Varšavské smlouvy  

a působení Severoatlantické aliance NATO.  

O den později se celá delegace přesunula do New Yorku. Václav Havel se 

v sídle OSN setkal s generálním tajemníkem této organizace a na Kolumbijské 

univerzitě převzal čestný doktorát. Ve čtvrtek večer se v katedrále svatého Jana na 

Manhattanu konal koncert na počest Václava Havla za účasti významných osobností 

kulturního a politického života.35 Koncert byl koncipován jako pásmo hudby, zpěvu, 

recitace a pozdravných vystoupení. V pátek 23. února se delegace vrátila zpět do 

Československa. Samotná návštěva USA tedy trvala necelé čtyři dny. 

                                                 
31 Plné znění projevu je k dispozici v digitálním archivu na stránkách Knihovny Václava Havla: Kongres 
USA – Washington. Knihovna Václava Havla [online]. 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www:  
http://archive.vaclavhavel-library.org/kvh_search/itemDetail.jsp?id=903 
Videozáznam je dostupný na tomto odkazu: President Havel in U.S. Congress in 1990 (video). Ondrej 
Jurik [online]. 2010. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z www: http://www.ojurik.com/2010/05/president-
havel-in-u-s-congress-in-1990-video/ 
32 Podle slov účastníka této cesty Jiřího Schneidera byl projev ušitý přímo na míru době. Nebyl 
nejzajímavější, ale spíše překvapivý. Překvapivý svým apelem na pomoc SSSR: „Nejvíc nám pomůžete, 
když pomůžete Sovětského svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě 
k demokracii.“ Tato cesta později otevřela dveře pro vstup České republiky do NATO. (z dokumentu 
České televize Demokracie: Rok první – Václav Havel: americký idol) 
33 HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. 
Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 102. ISBN 80-86990-00-1. 
34 tamtéž 
35 Vystoupili zde například režiséři Miloš Forman a Joseph Papp, herci Gregory Peck, Susan Sarandon, 
Paul Newman, spisovatelé Elie Wiesel a Arthur Miller, zpěváci Paul Simon a Placido Domingo, politik 
Henry Kissinger a mnoho dalších. 
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Cesta byla plná improvizací, poznamenána nedostatkem zkušeností, ale dopadla 

nad očekávání dobře.36 „Tato diplomatická návštěva znamenala otevření dveří do USA 

a využití ohromného mediálního efektu, neboť Václav Havel byl jeden ze symbolů 

změn ve východní Evropě. Jeho osobnost znamenala kapitál, který tyto dveře 

otevíral.“37  

Jak sám Václav Havel přiznává, jeho životní příběh provázený různými zvraty, 

jehož vyvrcholením byl post nejvyššího představitele Československa, byl zejména 

v zahraničí vnímán jako jakási kýčovitá pohádka s happy endem, díky které se těšil 

velkému zájmu a respektu.38 

 

2. Charakteristika titulů 

2.1. Charakteristika vybraných československých periodik 

Vývoj periodik na československém území se výrazně lišil od směru, jakým se 

vydala periodika americká. To je zapříčiněno historickým vývojem obou zemí, jejich 

neporovnatelnou velikostí co se samotné rozlohy a počtu obyvatel týká, a tudíž  

i odlišnými potřebami čtenářů a vůbec možnostmi, jak současně oslovit tak širokou 

masu lidí v případě amerických médií. 

Ve druhé polovině 19. století bylo hlavní úlohou tisku budování národní identity 

potlačované nadvládou Rakouska-Uherska. V této době rostoucího významu politických 

stran a sdružení se rozvíjel hlavně tisk politický. Po vzniku samostatného 

                                                 
36 „Pocit odpovědnosti – spolu s totální nezkušeností – mi zřejmě dával tu drzost, že jsem se bez ostychu, 
váhání či rozpaků bavil s nejvlivnějšími lidmi planety, předestíral jim různé smělé nápady či možnosti, 
pronášel zásadní projevy v parlamentech atd. atd. a při tom všem si zachovával veselou tvář a jakousi 
míru ležérnosti.“ (HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 
dokumenty. Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 101. ISBN 80-86990-00-1.) 
37 Komentuje Jiří Schneider v dokumentu České televize Demokracie: Rok první – Václav Havel: 
americký idol.  
38 „Připouštím, že (…) v době, kdy jsem byl ve vězení nebo po mém návratu, mohly být různé doktoráty  
a ceny, které jsem dostával, spíš než výrazem obdivu k mému dílu projevem respektu k něčemu, co bych 
nazval svým příběhem: byl jsem vnímán jako někdo, kdo neslevil ze své pravdy, byl ochoten jít do 
vězení, tam odmítl nabídku k emigraci, pak se vrátil a pokračoval přesně v tomtéž, co dělal předtím – to je 
přece hezký a navíc velmi srozumitelný příběh. Mohu se tomu usmívat a stokrát si myslet, že nejsem tak 
hezký jako můj příběh a že tudíž své ceny nesbírám úplně zaslouženě, zároveň ale musím uznat, že to je 
vlastně moc dobře, je-li takovýto příběh vůbec spatřen, respektován a odměněn! (…) Něco trochu jiného 
bylo pokračování mého příběhu: nejvíc doktorátů a cen jsem dostal až v době svého prezidentství. Tehdy 
se můj příběh sklenul a uzavřel opravdu téměř pohádkovým, ne-li dokonce kýčovitým způsobem (…). 
Ano, tato ‚pohádkovost‘ mohla samozřejmě způsobovat, že jsem se těšil a těším většímu obdivu, než si 
zasloužím ale ani tomu bych se neposmíval. Vždyť proč by opravdu neměly být vyzdviženy právě takové 
happy endy?“ (HAVEL, V. Václav Havel: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 
dokumenty. Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006. s. 21-22. ISBN 80-86990-00-1.) 
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Československa v roce 1918 se nakrátko projevily některé prvky komercionalizace, ale 

jinak si tisk i rozhlas uchovaly „kulturně osvětový a národně reprezentativní 

charakter“.39 K masovému šíření bulvárního tisku tak, jak tomu bylo v ostatních 

evropských zemích či v USA, u nás v tomto období nedošlo. 

K zásadnímu zlomu došlo po druhé světové válce, kdy se po převratu v únoru 

1948 dostala na dlouhá desetiletí k moci Komunistická strana Československa (KSČ). 

Země se stala součástí sovětského bloku, média hlavním nástrojem systematické 

propagandy a prosazování vládní ideologie.40 Až do devadesátých let 20. století, kdy 

došlo k pádu komunistického režimu, zůstalo české prostředí prakticky nedotčeno 

aktuálními světovými trendy, mezi které mimo jiné patří i výrazně bulvární charakter 

s cílem zaujmout a zabavit čtenáře. Český tisk nebyl v tomto období prvoplánově 

orientován na zisk a podléhal cenzurním opatřením. 

Přelomové roky 1989 a 1990 se vyznačovaly rychlým přechodem ke 

komerčnímu způsobu fungování.41 Po více než čtyřiceti letech komunistické manipulace 

s médii zde zcela chyběl důvěryhodný a seriózní tisk. V tomto období vycházelo 

v Československu šest deníků a dva tematické celostátní deníky.42 Mezi jejich 

vydavatele patřily politické strany (např. ÚV KSČ vydával Rudé právo), tzv. 

„dobrovolné společenské organizace“ (např. ÚV SSM vydával Mladou frontu) a státní 

orgány (Ministerstvo obrany a Ministerstvo zemědělství).43 Vzhledem k naléhavým 

požadavkům společnosti na odideologizování médií, nebylo možné provést změny plně 

v souladu s platnými právními předpisy. „Příznačným rysem tohoto období je vysoká 

míra tolerance k ne zcela legálním postupům při zakládání soukromých médií, neboť 

                                                 
39 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 29. ISBN 978-80-247-3028-8. 
40 KSČ si uvědomovala sílu a moc médií. Na jedné straně je potřebovala k prosazování a formování 
názorů ve společnosti, na druhé straně se na ně nikdy nemohla zcela spolehnout. „Vždy byla média 
vnímána jako rizikový faktor, jako možný a tušený zdroj víceméně skryté rezistence.“ Média tedy „byla 
potřebná, protěžovaná, a současně podezřelá a hlídaná.“ (JIRÁK, J. Masová média a česká společnost po 
roce 1989. s. 14. In: KOLEKTIV AUTORŮ. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005.   
ISBN 80-7178-925-9.) 
41 Tlak na prvotní rychlou proměnu médií byl patrný již koncem listopadu 1989, kdy se změnily i nároky 
samotných uživatelů. Veřejnost se dožadovala práva na svobodu projevu a práva na nezmanipulované 
informace. Média na tyto požadavky reagovala individuálně, ale redakční nezávislost si začali vynucovat 
i jejich pracovníci. (BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 367. ISBN 978-80-247-3028-8.) 
42 Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce, Zemědělské noviny, 
Československý sport a Obrana lidu (BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 
1989-2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. s. 88. ISBN 978-80-246-1387-1.) 
43 tamtéž  
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tento ‚mimoprávní‘ proces byl chápán jako součást odstátnění.“44 Týkalo se to 

především tištěných médií, ve kterých se zaměstnanci ujali vedení a distancovali se „od 

předlistopadového režimu a od bývalého vydavatele.“45 Situace prvních porevolučních 

měsíců umožnila „tzv. spontánní privatizaci neboli divoký, neřízený přechod velké části 

českého periodického tisku do soukromých rukou.“46 Tento proces, zahájený už 

v prvních měsících roku 1990, vedl k postupnému zakládání akciových společností, 

rozdělení vlastnických podílů na zaměstnance a v některých případech i k pozdějšímu 

prodeji zahraničním majitelům.47 Konkrétní příklady privatizace tisku přiblížím  

v kapitolách 2.1.1 až 2.1.4, v nichž budu stručně charakterizovat analyzované tituly. 

Po roce 1989 dochází v Československu k proměně tisku i ostatních médií. 

„Stávají se součástí vývoje, který se odehrával v rozvinutých zemí Evropy a severní 

Ameriky. V atmosféře neoliberálního vidění světa se mediální produkce ostře 

komercionalizovala a ve stále větší míře se podřizovala nárokům inzerentů.“48 

Při rozhodování o výběru analyzovaných titulů jsem zvolila deníky, které měly 

před listopadem 1989 různého vydavatele (Rudé právo jako hlavní tiskový orgán ÚV 

KSČ, vydavatelem Mladé fronty byl ÚV SSM a vydavatelem Práce ROH. Jedná se  

o tituly, které vycházely s podporou KSČ. Tento výběr jsem proto doplnila o Lidové 

noviny vycházející před rokem 1989 v samizdatu. Lze tedy předpokládat, že Václava 

Havla prezentovaly odlišně. V následujících kapitolách popíši nejen jejich historický 

vývoj, ale i způsob, jakým se tyto listy transformovaly v nových podmínkách tržního 

prostředí.  

2.1.1. Rudé právo 

První vydání Rudého práva jako samostatného titulu vyšlo 21. září 1920 

v Lidovém domě v Hybernské ulici v Praze jako orgán levicově orientované 

Československé sociálně demokratické strany. Jeho prvním šéfredaktorem se stal  

dr. Bohumír Šmeral, který měl na starosti „politickou linii ranního vydání“.49 Jeho 

                                                 
44 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 370. ISBN 978-80-247-3028-8. 
45 tamtéž, s. 371 
46 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 89. ISBN 978-80-246-1387-1. 
47 tamtéž 
48 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 382. ISBN 978-80-247-3028-8. 
49 BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. 
Vyd. 1. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1988. s. 98. 
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zástupce a autor názvu listu, redaktor dr. Jan Skála, měl na starosti večerní vydání 

vycházející jako Večerník Rudého práva. Vlastní práci v redakci vedl v této době Ivan 

Olbracht. V květnu 1921 přechází Rudé právo pod KSČ jako hlavní tiskový orgán 

strany. Během 20. let se zde vystřídala řada komunistických revolučních novinářů, jako 

byli například Jan Šverma, Václav Kopecký nebo Julius Fučík. Důležitým 

spolupracovníkem byl i „Klement Gottwald, který byl v roce 1926 povolán do Prahy 

jako vedoucí pracovník ústřední agitační a propagační komise.“50 

V souvislosti se stoupajícím vlivem KSČ na dělnickou třídu bylo v letech 1928 

až 1934 vydávání deníku několikrát úředně zastaveno.51 Během okupace za druhé 

světové války vycházelo Rudé právo ilegálně. První ilegální vydání vyšlo v srpnu 1939, 

poslední pak 1. května 1945.52 

Po nástupu komunistického režimu k moci v únoru 1948 se Rudé právo stalo 

jako tiskový orgán ÚV KSČ nejdůležitějším deníkem v Československu. Kontrola nad 

deníkem byla podchycena i po personální stránce, neboť šéfredaktoři deníku byli členy 

nejvyšších stranických orgánů. Díky své pozici mělo Rudé právo zajištěno dostatečný 

přísun papíru, který byl v této době pro vydavatele rozhodující veličinou o celkovém 

nákladu.53 

Významnou roli sehrály noviny při potlačení dvou projevů opozičního hnutí – 

Charty 77 a petice Několik vět. Mezi oběma kampaněmi je však patrný značný rozdíl. 

Proti Chartě 77, mezi jejíž hlavní autory, organizátory a první signatáře patřil právě 

Václav Havel, byla kampaň vedena vlivnými komunistickými normalizátory s oporou 

v Sovětském svazu. V červnu 1989, kdy vznikla petice Několik vět, moc komunistů 

slábla a byli si také vědomi negativní ozvěny, kterou jejich kampaň vyvolá 

v zahraničí.54 

Rudé právo se po listopadové revoluci potýkalo s nedůvěrou části občanů. 

Mohla za to dlouholetá služebnost KSČ, ale i fakt, že v prvních dnech sametové 

revoluce záměrně zkreslovalo dění v Praze. Postoj veřejnosti k tendenčnímu  

a neobjektivnímu způsobu informování vyjádřili demonstranti slogany: „Televize lže, 

                                                 
50 tamtéž 
51 tamtéž, s. 115 
52 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 211. ISBN 978-80-247-3028-8 
53 „Deník byl povinně odebírán ve všech knihovnách, institucích a organizacích, na počet odebraných 
výtisků RP byla vázána dodávka ostatních periodik.“ (SYMŮNKOVÁ H., Rudé právo a opozice. s. 88.  
In: KOLEKTIV AUTORŮ. Manipulátoři. Vyd. 1. Praha: Tiskařské závody Praha s.p., 1992.  
ISBN 80-7066-621-8.) 
54 tamtéž, s. 113 



  

 

15

  

jako když Rudé právo tiskne“ nebo „Rudé právo psalo, že nás bylo málo“. „Rudé právo 

v roce nula tedy bojuje o svou novou ne-komunistickou politickou identitu zdánlivě 

paradoxně především na poli (komunistické) minulosti. Prakticky hned od listopadu 

buduje svůj nový obraz na ostentativním rozchodu s ní, mimo jiné veřejným aktem 

omluvy za svůj podíl na této neblahé minulosti, kdy jako hlásná trouba KSČ, přispívalo 

k atmosféře oné doby.“55 

1. února 1990 bylo založeno Vydavatelství Rudé právo patřící pod správu 

KSČ.56 V této době zároveň začíná odklon od komunistické strany, kdy dochází 

k vypuštění hesla titulní strany „Proletáři všech zemí, spojte se!“ a odstranění údaje, že 

list je tiskový orgán ÚV KSČ.57 „Během let 1990 a 1991 list postupně mění 

deklarované zaměření podtitulu ‚list KSČ‘ přes ‚Levicový list‘ (od podzimu 1990 do léta 

1991) po ‚Nezávislý list‘ (od léta 1991).“58  

Během první poloviny roku 1990 se od Vydavatelství Rudé právo oddělilo 

Vydavatelství Florenc, jež deník Rudé právo vydávalo. Ředitelem se stal Zdeněk 

Porybný, který společně s ostatními novináři následně založil společnost Borgis a.s.  

a od října 1990 začal vydávat vlastní Rudé právo s podtitulem „levicový deník“.59  

Na rozdíl od spontánní privatizace Mladé fronty považované za „modelový 

příklad“, proběhla privatizace Rudého práva poněkud komplikovaněji. Na Zdeňka 

Porybného bylo podáno trestní oznámení „pro podezření ze spáchání trestných činů 

porušování závazných pravidel hospodářského styku.“ Vyšetřování bylo zastaveno, 

protože skončilo „bez zjištění takových skutečností, které by umožňovaly trestní 

stíhání.“60  

V roce 1995 byl zkrácen název na Právo. Majitelem je stále společnost  

Borgis a.s. a jejím vlastníkem Zdeněk Porybný. Svůj většinový podíl zvýšil z 60 až na 

více než 90 procent akcií.61 Právo je tak jedním z mála titulů na českém mediálním trhu, 

který je ve výhradním vlastnictví české společnosti.  

                                                 
55 ŠMÍDOVÁ, O. Restituce identity a identita restituce: Restituční diskurs Rudého práva v roce nula. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd, Obor sociologie. 2010, s. 137. 
56 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 96. ISBN 978-80-246-1387-1. 
57 ŠMÍDOVÁ, O. Restituce identity a identita restituce: Restituční diskurs Rudého práva v roce nula. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd, Obor sociologie. 2010, s. 137. 
58 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 372 s. ISBN 978-80-247-3028-8. 
59 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 96. ISBN 978-80-246-1387-1. 
60 tamtéž, s. 98 
61 tamtéž, s. 130 
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2.1.2. Mladá fronta 

Tento list byl založen pod názvem Mladá fronta v květnu roku 1945 orgánem 

Svazu české mládeže. Jeho spoluzakladatelem byl Jaromír Hořec, vlastním jménem 

Jaromír Halbhuber, který byl do roku 1950 i jeho šéfredaktorem.62 Do roku 1953, kdy 

deník přešel po zestátnění tiskáren pod Ústřední výbor Československého svazu 

mládeže, jej vydávalo stejnojmenné nakladatelství Mladá fronta. V roce 1970 se list stal 

orgánem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže (ÚV SSM), který byl také 

jeho přímým vydavatelem. Díky statutu politicky podporovaného média se Mladá fronta 

stala čtvrtým nejčtenějším deníkem v Československu.63 Patřila mezi deníky „aktivně 

podporující politiku KSČ“ a „sehrála významnou úlohu při utváření jednotné 

mládežnické organizace a v boji za jednotnou tělovýchovu“.64 

Privatizace deníku Mladá fronta po pádu komunistického režimu sloužila jako 

„modelový“ příklad. Řídily se podle ní i redakce ostatních titulů při spontánní 

privatizaci.65 Ještě v prosinci 1989 přivedl korespondent Mladé fronty Karel Hvížďala 

redaktory „na myšlenku osamostatnění tohoto deníku.“66 1. ledna 1990 byl titul opět po 

letech „převeden pod správu podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství 

(MFNV), který se stal jeho vydavatel namísto SSM.“ Od této chvíle začala dlouhá 

vyjednávání o osamostatnění deníku, což bylo odmítáno zejména pro jeho ziskovost.67 

„V létě téhož roku založili redaktoři deníku akciovou společnosti MaF, a.s.68 (…)  

a nabídli list Mladá fronta DNES. Jednání mezi SSM, který tím přicházel o prestižní 

titul, a redaktory byla dramatická, ale skončila dohodou, na jejímž základě mohla 

Mladá fronta DNES vycházet.“69  

31. srpna 1990 vyšlo „poslední číslo deníku Mladá fronta vydávaného MFNV  

a 1. září 1990 poprvé vyšla Mladá fronta DNES vydávaná společností MaF a.s.“70 

                                                 
62 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 234. ISBN 978-80-247-3028-8. 
63 Kolektív autorov. Malá encyklopedie žurnalistiky. Vyd. 1. Bratislava: Vydavatelstvo Obzor, n.p., 1982. 
s. 279 
64 tamtéž  
65 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 89. ISBN 978-80-246-1387-1 
66 tamtéž, s. 90 
67 tamtéž 
68 Společnost MaF a.s. byla založena „27. července 1990 zakladatelskou smlouvou se základním jměním 
195 000,- Kč. Měla 65 akcionářů (64 redaktorů a jednu sekretářku), z nichž každý vlastnil tři nepřenosné 
akcie po 1000 Kč.“ (tamtéž, s. 92) 
69 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 372. ISBN 978-80-247-3028-8. 
70 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 95. ISBN 978-80-246-1387-1. 
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„Logo deníku Mladá fronta zůstalo stejné, pouze bylo s přelepkou ‚dnes‘ a dole pod ním 

bylo drobným písmem připsáno ‚vydává MaF a.s.‘. Názvy a ochranné známky se díky 

této registraci dostaly do majetku spontánních privatizátorů.“71  

V roce 1991 byla společnost MaF a.s. přejmenována na MAFRA a.s. a v roce 

1992 do ní kapitálově vstoupila francouzská společnost Socpresse SA. V roce 1994 

odprodala Socpresse kvůli finančním problémům svůj podíl německému holdingu 

Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, jenž list vlastní dodnes.72  

Mladá fronta DNES se deklaruje jako politicky neutrální titul. Je však patrné 

výrazně pravicové či konzervativní zaměření, nelze zcela vyloučit ani názorový vliv 

německých majitelů.73 Jedním z dalších velmi úspěšných produktů tohoto vydavatelství, 

který se v posledních letech etabloval na českém mediálním trhu, je internetový 

zpravodajský portál idnes.cz.74 

2.1.3. Lidové noviny 

První vydání Lidových novin vyšlo 16. prosince 1893 v Brně. Od počátku byly 

listem moravských mladočechů a vznikly spojením Moravských listů a olomouckého 

časopisu Pozor. Jejich zakladatelem a majitelem byl Adolf Stránský. Stránský založil 

v roce 1903 vlastní Lidovou tiskárnu, která přinesla listu modernizaci jejich vzhledu  

a umožnila zavést ranní vydání novin. V této době spolupracovali s novinami významné 

české osobnosti, jako byli například Fráňa Šrámek, Viktor Dyk, Rudolf Těsnohlídek, 

Leoš Janáček nebo Jiří Mahen.75  

Lidové noviny se od počátku věnovaly zahraniční politice a kultuře. Jako první  

u nás uveřejňovaly politickou karikaturu.76 V meziválečném období se staly „jedním  

ze symbolů československé demokracie“. Otevřeně se hlásily k myšlení prezidenta  

T. G. Masaryka, podporovaly rozvoj demokracie a svobody a byly jakousi zárukou 

intelektuální kvality.77  

                                                 
71 tamtéž, s. 93 
72 tamtéž, s. 112 
73 tamtéž 
74 Mediální skupina MAFRA: O společnosti. Mediální skupina MAFRA [online]. 2012. [cit. 2012-03-11]. 
Dostupné z www: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-
spolecnosti.htm 
75 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 141. ISBN 978-80-247-3028-8. 
76 PERNES, J. Svět Lidových novin 1893–1993. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 5. 
ISBN 80-7106-056-9. 
77 tamtéž 
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Jaroslav Stránský (syn Adolfa Stránského) koupil v roce 1936 Topičovo 

nakladatelství se sídlem na Národní třídě v Praze. I v tomto období v novinách pracují 

jako redaktoři důležití spisovatelé a dramatici – Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard 

Bass, hlavním úvodníkářem byl od roku 1924 Ferdinand Peroutka. Mezi hlavní kreslíře 

patřili například Josef Čapek nebo Ondřej Sekora.78 Po mnichovských událostech 

Lidové noviny „psaly a pracovaly tak, aby co nejvíce přispěly k udržení a upevnění 

zmenšené Československé republiky a aby také udržely co nejvíce z jejího 

demokratického charakteru. Lidové noviny ani po Mnichovu nepřestaly být deníkem 

státotvorným a demokratickým.“79 Gestapo zavedlo přísnou cenzuru a postupně 

přibývaly útoky proti Lidovým novinám „jakožto orgánu bývalého Hradu“ i proti 

Karlu Čapkovi.80  

V roce 1945 bylo na základě rozhodnutí vlády vydávání Lidových novin 

zastaveno. Eduard Bass proto založil Svobodné noviny, ale dělal vše pro to, aby čtenáři 

pochopili, že se jedná o Lidové noviny. Krátce ve vedení novin působil Ferdinand 

Peroutka, který se dostal do konfliktu s komunistickou stranou a odešel do exilu. Na 

jeho místo přišel v roce 1948 Jan Drda a vrátil listu název Lidové noviny.81 „Obsahově 

však list, vydávaný nyní Svazem československých spisovatelů, na prvorepublikovou 

tradici nenavazoval a podporoval poúnorový vývoj.“82 Noviny se dostaly do finančních 

problémů, což bylo uváděno jako oficiální důvod, kvůli kterému bylo jejich vydávání 

v roce 1952 ukončeno a nahrazeno týdeníkem Literární noviny.83  

                                                 
78 Historie LN. Lidové noviny [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. ISSN 1213-1385. Dostupné z www:  
http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-jsme/vice-z-historie.  
79 PERNES, J. Svět Lidových novin 1893–1993. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 97. 
ISBN 80-7106-056-9. 
80 Karel Čapek se stal jednou z prvních obětí štvavé kampaně gestapa, následkem které zemřel v prosinci 
1938. Čapek výrazně reprezentoval Lidové noviny a spojovalo ho osobní přátelství s T. G. Masarykem. 
Jejich společné rozhovory byly vydány ve spise Hovory s T. G. M. (PERNES, J. Svět Lidových novin 
1893–1993. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 102. ISBN 80-7106-056-9.). Z redakce musel také 
odejít šéfredaktor Karel Z. Klíma. Jeho nástupce Leopold Zeman kolaboroval s Němci. Klíma stejně jako 
Josef Čapek a Karel Poláček během války zemřeli v koncentračních táborech. Ferdinand Peroutka byl 
vězněn v táborech Dachau a Buchenwald až do roku 1945, poté odešel do exilu. (Historie LN. Lidové 
noviny [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. ISSN 1213-1385. Dostupné z www:  
http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-jsme/vice-z-historie) 
81 tamtéž 
82 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 264. ISBN 978-80-247-3028-8. 
83 „Profesor Černý i Jaroslav Pilz vydávají ve svých pamětech svědectví o způsobu hospodaření, jaký 
uplatňoval Jan Drda: rozbujelý aparát, vysoké honoráře pro své přátele a soudruhy a nakonec 
desetimiliónové dluhy, pro něž muselo být vydávání Lidových novin zastaveno.“ (PERNES, J. Svět 
Lidových novin 1893–1993. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 117 ISBN 80-7106-056-9.) 
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V historii listu tak nastává přestávka trvající celých 35 let.84 Teprve v roce 1987 

se vrací myšlenka obnovení Literárních novin v kruhu signatářů Charty 77. S počátky 

novodobého vydávání těchto novin jsou spojeni lidé jako Jiří Ruml, který navrhl 

samizdatové vydávání novin, Jiří Dienstbier nebo Ladislav Hejdánek. Nulté číslo vyšlo 

v září 1987 a „navazovalo na období první republiky, kdy Lidové noviny reprezentovaly 

humanisticky a demokraticky orientovanou žurnalistiku. (…) Noviny vycházely jako 

měsíčník a přispívali do nich například Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Pithart, 

Ludvík Vaculík či Jiří Hanák.“ 85  

Opět legálně vyšly noviny v prosinci 1989 „jako první nově založený svobodný 

list“86 a hlásily se k  předválečnému liberálnímu směru. „Od ledna 1990 až do 2. dubna 

1990 vycházely Lidové noviny dvakrát týdně, od 2. dubna 1990 včetně šestkrát týdně.“87  

Skupina disidentů založila za účelem registrace novin Společnost pro Lidové 

noviny. Od listopadu 1991 se vydavatelem stala společnost Lidové noviny, a.s. založená 

Společností pro Lidové noviny. V souladu s vývojem na českém mediálním trhu 

dochází k dalším změnám vlastníků listu. V roce 1993 odkoupil většinu akcií mediální 

koncern RINGIER. Ten prodal svůj podíl zpět společnosti Lidové noviny, a.s. V roce 

2000 získává většinový podíl v Lidových novinách, a.s. společnost PRESSINVEST a.s., 

jejímž vlastníkem je německá vydavatelská firma Rheinisch-Bergische Druckerei und 

Verlagsgesellschaft (RBVG).88 Na konci roku 2009 kupuje titul vydavatelství 

MAFRA.89 Lidové noviny se tak stávají součástí stejného mediálního koncernu jako 

deník Mladá fronta DNES. 

                                                 
84 Za tu dobu se objevil pouze jeden pokus o obnovení Lidových novin, a to v roce 1968. Svaz čs. 
spisovatelů v dubnu tohoto roku přijal usnesení vydávat Lidové noviny. Jejich šéfredaktorem byl 
jmenován spisovatel a novinář A. J. Liehm. První číslo mělo vyjít v říjnu 1968. V souvislosti s tím se 
Václav Havel, designovaný předseda nového Kruhu neodvislých spisovatelů, při své cestě po USA setkal 
i s Ferdinandem Peroutkou, posledním šéfredaktorem Svobodných novin. Plány na vydání novin však 
zhatil 21. srpen a příchod vojsk Varšavské smlouvy. (PERNES, J. Svět Lidových novin 1893–1993.  
Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 117-118. ISBN 80-7106-056-9.) 
85 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 349. ISBN 978-80-247-3028-8. 
86 PERNES, J. Svět Lidových novin 1893–1993. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny a.s., 1993. s. 5. 
ISBN 80-7106-056-9. 
87 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 105. ISBN 978-80-246-1387-1. 
88 tamtéž, s. 97 
89 Historie LN. Lidové noviny [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. ISSN 1213-1385. Dostupné z www:  
http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-jsme/vice-z-historie  
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2.1.4. Práce 

Podobně jako Mladá fronta začal deník Práce vycházet během květnového 

povstání v noci z 5. na 6. května 1945 v tiskárně Lidového domu v Praze. Jeho prvním 

šéfredaktorem byl Jiří Síla, novinář a redaktor Rudého práva v letech 1934–1938 a od 

roku 1939 člen pražského deníku Národní práce. Během května 1945 se tisk přesouvá 

do tiskárny bývalé Národní politiky. Od samého začátku je Práce jedním z politických 

listů90 vydávaným Revolučním odborovým hnutím (ROH). Významnou roli měl list 

v letech 1945–1948, kdy prosazoval myšlenky a politiku KSČ a podporoval budování 

socialistického státu. Součástí listu byla příloha Důvěrník ROH, která byla určena 

„funkcionářům odborových úseků“ a měla sloužit „k rozvoji politicko-organizační  

a výchovné činnosti“.91 

Transformace Práce po sametové revoluci patří mezi jednu z těch neúspěšných 

přeměn tisku vycházejícího za dob komunistického režimu. Po zániku ROH byla práva 

převedena na Sdružení odborových svazů. Na konci roku 1992 převzala vydávání 

deníku společnost Deník Práce, a.s., jejímž jediným akcionářem bylo Sdružení 

odborových svazů.92 Z důvodů špatného hospodaření se deník dostal do existenčních 

problémů, a proto byl většinový podíl v listopadu 1995 prodán Vladimíru Stehlíkovi, 

kontroverznímu podnikateli, který stál za privatizací kladenských oceláren. Stehlík 

využíval list k prosazování svých podnikatelských záměrů, ty však nebyly úspěšné. 

„V dubnu 1997, v souvislosti s postupným rozpadem Stehlíkova holdingu, získal od 

zadluženého majitele 54procentní podíl ve společnosti Deník Práce, a.s. tiskárenský 

podnik Česká typografie a.s., a to jako úhradu dluhů.“93 Ani této společnosti se 

nepodařilo prosadit titul na mediálním trhu a v  lednu 1998 Česká typografie a.s. 

vydávání deníku definitivně zastavila.  

                                                 
90 V první polovině 50. let vydávala Ústřední rada oborů a jednotlivé svazy ROH ve svém vydavatelství 
Práce 26 titulů. Kromě deníku Práce, to byl například čtrnáctideník Odborář, měsíčník Práce a mzda, 
týdeník Technické noviny, Učitelské noviny, Čs. horník, Energetik, Potravinář nebo titul Stavebník 
(BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.  
Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 260. ISBN 978-80-247-3028-8) 
91 Kolektív autorov. Malá encyklopédia žurnalistiky. Vyd. 1. Bratislava: Vydavatelstvo Obzor, n.p., 1982. 
s. 353 s. 
92 BENDA, J. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007. s. 104. ISBN 978-80-246-1387-1. 
93 tamtéž, s. 117 
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2.2. Charakteristika vybraných amerických periodik 

Americký tisk má tradici dlouhou více než 300 let. Jeho počátek se datuje na 

přelom 17. a 18. století.94 Je nutné si uvědomit, že vývoj amerických novin byl 

v průběhu staletí ovlivněn zcela odlišnými historickými konsekvencemi než vývoj tisku 

na území pozdějšího Československa.  V podstatě až do konce 19. století byl americký 

tisk pod silným vlivem Anglie, jednoho z hlavních kolonizátorů Severní Ameriky.  

I nově vzniklé Spojené státy americké se při vytváření mediálního práva a ustanovení 

svobody tisku inspirovaly v anglosaském prostředí.95  

Ve třicátých letech 19. století se začíná projevovat orientace vydavatelů na zisk, 

neboť ten rozhodoval o dalším přežití médií. Jedním z nich bylo i snížení ceny na jeden 

cent tak, aby byly noviny přístupné široké veřejnosti. Hovorově se mu říkalo „penny 

press“ 96 (pence – pochází z Anglie, např. Penny Magazin, 183297). Penny press byl 

první fází rozvoje tzv. žluté žurnalistiky – „yellow press“98, v českých poměrech známe 

spíše pod označením bulvární tisk či šestákový nebo krejcarový tisk99.  

Počátkem 20. století vznikaly moderní americké noviny.100 Vrchol byl dosažen 

v roce 1909, kdy v USA vycházelo 2 600 deníků. Od tohoto okamžiku počet deníků – 

až na výjimečná krátkodobá stoupání – nepřetržitě klesá.  

                                                 
94 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 3-4. ISBN 80-223-1108-1. 
95 tamtéž   
96 První noviny v USA prodávané za jeden cent byly The New York Sun, které vydával nakladatel  
a vydavatel Benjamin H. Day v New Yorku od roku 1833. Noviny otiskovaly reportáže z trestních soudů, 
lokální události, zázraky, popravy, zločiny apod. Ke zvýšení nákladu listu přispěly i vymyšlené příběhy, 
které známe pod označením „aliens“. (PROKOP, Dieter. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení  
o médiích. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2005. s. 161. ISBN 80-246-0618-6.) 
97 REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 181.  
ISBN 80-7178-926-7. 
98 Pojem žlutá žurnalistika odkazuje ke zpravodajství, které klade důraz na senzacechtivost, skandalizaci, 
kriminální události, soukromý život celebrit apod. Dochází také k porušování novinářské etiky. Za 
vznikem bulvárního tisku stojí J. Pulitzer a W. R. Hearst, kteří spolu vedli spor o žlutě tištěný komiksový 
seriál Yellow Kid. (REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 326 a 
287. ISBN 80-7178-926-7.) Malý chlapec přezdívaný „Yellow Kid“ byl hlavní postavou komiksu. Nosil 
o číslo větší žlutou noční košili a pohyboval se v uličkách slumu typického pro oblast New York City na 
přelomu 19. a 20. století (The Yellow Kid. The Yellow Kid. [online]. 2012. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z 
www: http://cartoons.osu.edu/yellowkid/index.htm) 
99 REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 181.  
ISBN 80-7178-926-7. 
100 První strana novin byla typická svými poschoďovými titulky, na všech zpravodajských stranách se 
objevovaly zpravodajské fotografie. Součástí seriózních i bulvárních novin byly kreslené seriály  
(tzv. comics strips). Samostatnou stranu měl sport, jehož obliba ve společnosti stoupala. Namísto 
klasických textových inzerátů se začaly využívat inzertní plochy. Množství inzerátů v novinách rostlo 
stejně jako i náklady na vydávání novin. (ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: 
Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 123.  
ISBN 80-223-1108-1.) 
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V souvislosti s rozvojem televizního vysílání vypukla v šedesátých letech  

20. stolení krize amerických tištěných médií, která se nejvíce projevila v New Yorku. 

Další krize se projevily v osmdesátých letech a na začátku let devadesátých. Jestliže 

například New York měl v roce 1950 8 deníků, v roce 1990 to byla již jen polovina. 

V roce 1991 zůstalo na americkém trhu 1 611 deníků, což představuje oproti roku 1909 

úbytek o 989 titulů.101 

Na konci šedesátých let se v USA výrazně projevil fenomén koncentrace 

vlastnictví102, kdy novinový kapitál začal pronikat do rozhlasu a televize. Tento 

fenomén se celosvětově rozšířil hlavně na konci 20. století.  

Základní filozofii amerického tisku charakterizuje známé prohlášení „veřejnost 

má právo na informace“ (the public’s right to know), které se uplatňuje zejména ve 

vztahu k politickým představitelům země. Dokladem toho je první dodatek k ústavě 

Spojených států amerických přijatý v roce 1791 – tzv. Listina práv (Bill of Rights), 

která říká: „Kongres (…) nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku.“103 

Na podobném principu vešel v roce 1967 v platnost zákon o svobodě informací známý 

jako „Freedom of Information Act“, který má zajistit volný přístup k záznamům  

a dokumentům, jež nejsou státní bezpečností označeny jako tajné. Americký tisk se tak 

stal v podstatě čtvrtou složkou moci po moci zákonodárné, výkonné a soudní.104  

Dalším posunem ve vývoji amerického tisku byl vznik tiskových rad, sepsání 

etických kodexů a zavedení role mediálního ombudsmana – veřejného ochránce, jenž 

monitoruje přesnost a vyváženost zpráv v médiích. Jednou z dalších iniciativ je forma 

občanské žurnalistiky (public journalism), která zapojuje širokou veřejnost a propojuje 

tak žurnalistiku s veřejným životem.105 

Pro vypracování analýzy mediálního obrazu Václava Havla jsem si vybrala dva 

deníky s dlouholetou tradicí pařící mezi elitní tisk. Jsou jimi The New York Times  

a The Washington Post. Výběr jsem doplnila o deník USA Today, který byl na rozdíl od 

                                                 
101 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 123-125. ISBN 80-223-1108-1 
102 Koncentrace vlastnictví může být horizontální nebo vertikální. „Vertikální koncentrace představuje 
např. vlastnictví výrobních technologií pro různá stadia výroby a distribuce obsahů jedním subjektem. 
Projevem horizontální koncentrace je slučování jednotlivých (často konkurenčních) médií v rámci 
jednoho trhu na jedné úrovni.“ (REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2004. s. 313. ISBN 80-7178-926-7.) 
103 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 130. ISBN 80-223-1108-1. 
104 tamtéž, s. 129 
105 EMERY, M., EMERY, E., ROBERTS, N. L. The press and America: an interpretive history of  
the mass media. Vyd. 9. Boston: Allyn & Bacon, 2000. s. 530. ISBN 0-205-29557-6. 
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předcházejících dvou založen teprve v roce 1982 a jeho styl zpravodajství směřuje více 

k populárně masovému proudu.  

2.2.1. The New York Times 

Bulvární typ žurnalistiky, o kterém jsem se zmínila výše, měl nejlepší 

předpoklady pro masové šíření ve velkoměstech jako je New York, v jednom z hlavních 

center rozvoje amerického novinářství. Opakem bulváru je žurnalistika seriózní, která se 

také rozvíjela v New Yorku jako její protipól. Úlohou seriózní žurnalistiky je přinášet 

informace o společenském a politickém dění bez senzacechtivého podtextu a v rámci 

stanovených profesních etických zásad.106 Symbolem tohoto směru se stal deník  

The New York Times.  

V roce 1851 jej založili ještě pod názvem The New York Daily Times novinář 

Henry J. Raymond a dva finančníci George Jones a Edward B. Wesley. Na rozdíl od 

konkurence se obraceli na majetnější a vzdělanější čtenáře, nepřinášeli kontroverzní 

tvrzení, šli cestou střídmé grafiky a „chladného“ tónu zpravodajství.107 Začátky nebyly 

jednoduché, noviny se dostaly na pokraj úpadku, ze kterého je po smrti Henryho  

J. Raymonda v roce 1896 dostal úspěšný novinářský podnikatel Adolph S. Ochs.108 

Ochs ještě více podpořil konzervativní styl novin v obsahu i ve formě. Změnil grafickou 

úpravu novin. Co se týká obsahové stránky, vypustil beletrii, důraz kladl na 

zpravodajství a novinářské komentáře. Vymyslel také slogan, který se dodnes objevuje 

v levém horním rohu první strany novin: „All the News That’s Fit to Print“, kterým 

deklaroval záměr přinášet nestranné zprávy.109  Dobrým krokem se ukázalo také snížení 

ceny z 3 centů na 1. I přes prvotní skeptické názory z jeho okolí se náklad zvýšil během 

roku 1899 trojnásobně (z 25 000 na 75 000) a od té doby dále rostl. Snížením ceny se 

noviny dostaly do rukou širšího okruhu čtenářů, kteří měli možnost poznat něco zcela 

odlišného od bulvárního stylu.110  

Deník slavil úspěchy během první světové války, kdy uveřejňoval řadu 

politických dokumentů včetně projevů státníků a politiků. V šedesátých letech  

                                                 
106 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 80. ISBN 80-223-1108-1. 
107 tamtéž, s. 86–87 
108 tamtéž, s. 80 
109 The New York Times used the slogan “All the News That’s Fit to Print.” International Reading 
Association [online]. 2012 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z www: http://www.readwritethink.org/classroom-
resources/calendar-activities/york-times-used-slogan-20412.html 
110 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. S. 82. ISBN 80-223-1108-1. 
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20. století informoval o chybách americké administrativy (např. válka ve Vietnamu), 

čímž stoupl jeho kredit v očích veřejnosti a deník získal jednu z mnoha Pulitzerových 

cen111.112  

Noviny jsou od roku 1896, kdy je převzal Adolph S. Ochs, až do dnešních dní 

řízeny jedním rodinným klanem. V roce 1935 se ujmul vedení zeť Adolpha S. Ochse – 

Arthur Hays Sulzberger, aby jej v roce 1963 nahradil Arthur Ochs Sulzberger. Od roku 

2011 je v nejvyšším vedení jeho syn Arthur Ochs Sulzberger, Jr. Vlastníkem je mediální 

společnost The New York Times Company, která řídí dalších 18 novin. Za dobu své 

existence získaly noviny více než stovku Pulitzerových cen.113 Daří se jim i v době 

internetových médií. Jejich on-line verze www.nytimes.com je nejpopulárnější 

zpravodajským webem v USA. Podle společnosti comScore Inc114 dosahuje návštěvnost 

více než 30 miliónů unikátních uživatelů za měsíc. Naproti tomu – v souladu 

s aktuálními trendy vývoje médií – klesá od roku 1990 tištěný náklad. 

The New York Times mají zejména ve vnitropolitických otázkách pověst 

liberálního deníku.115 V zahraniční politice podporují americkou vládu, pokud podle 

nich vláda jedná v souladu s americkými zájmy. Podle publicisty Davida Shawa je 

„první strana The New York Times barometrem všeho důležitého ve světě“.116 Pro 

americké prostředí nejsou typické celofederální noviny, přesto můžeme říci, že  

The New York Times těchto parametrů dosahují. Noviny jsou distribuovány i všude po 

světě a představují měřítko amerických názorů a postojů. 

2.2.2. The Washington Post 

Tento list představuje opak svého velkého konkurenta The New York Times. 

Soustředí se více regionálně do oblasti hlavního města Washington a jeho nejbližšího 

                                                 
111 Pulitzerova cena je prestižní americké ocenění za vynikající výsledky v žurnalistice, umělecké 
literatuře a v hudbě. Získávají ji noviny za službu veřejnosti a jednotlivci za přínos ve zpravodajství, 
publicistice, karikatuře, fotografii, komentářích a kritice. Zakladatelem je americký novinář maďarského 
původu Joseph Pulitzer. Cena se uděluje od roku 1917 v 21 různých kategoriích a spadá pod patronaci 
Kolumbijské univerzity v New Yorku.  Kandidáty navrhuje její fakulta žurnalistiky. Vítěz v kategorii za 
službu veřejnosti získává zlatou medaili, která náleží vítězným novinám. 
112 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 80-83. ISBN 80-223-1108-1. 
113 About the company. The New York Times Company [online]. 2012. [cit. 2012-03-04]. Dostupné 
z www: http://www.nytco.com/company/index.html 
114 Společnost comScore se zabývá měřením digitálního světa.(About comScore. comScore, Inc. [online]. 
2012. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z www: http://www.comscore.com/About_comScore) 
115 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 126. ISBN 80-223-1108-1. 
116 tamtéž  
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okolí. Má tedy vazby na nejvyšší politické představitele země a je výrazně liberálně 

zaměřen.117 

Noviny založil v roce 1877 Stilson Hutchins a jejich vlastníkem je společnost 

Washington Post Company. Úspěchu se však noviny dočkaly až pod vedením bankéře 

Eugena Meyera, který je koupil v době jejich úpadku v roce 1933. Meyer přišel 

s novým pojetím a podařilo se mu dosáhnout dvojnásobného nákladu. Zlepšil 

zpravodajskou i publicistickou složku, ale zároveň ponechal oblíbené komiksy a další 

populární rubriky jako byly například rady zamilovaným.  

V roce 1948 převedl Meyer vlastnický podíl ve společnosti na svou dceru 

Katharine Graham a jejího manžela. Po předčasné smrti manžela v roce 1963 se 

Katharine Graham stala prezidentkou společnosti a vůbec první ženou na pozici 

majitelky vydavatelství. Pro deník jsou typické jejich úvodníky. Mezi jejich hlavní 

pisatele patřil zejména Philip L. Geyelin, který byl za ně v roce 1969 oceněn 

Pulitzerovou cenou.118  The Washington Post sehrál významnou roli při odhalování 

aféry Watergate119. Právě díky investigativní žurnalistice z oblasti politiky dosáhl list 

svého největšího ohlasu.  

Dnes je v čele The Washington Post Company vnučka Katharine Graham – 

Katharine Weymouth, která se tak stala pátým členem rodiny v čele tohoto vlivného 

nakladatelství.  

2.2.3. USA Today 

Historie vzniku novin USA Today se v americkém prostředí výrazně liší od 

dalších dvou analyzovaných titulů. Patří totiž mezi nejmladší deníky založené teprve 

v roce 1982 ve státě Virginia. Zakladatelem byl Allen H. Neuhart, předseda a prezident 

komunikačního kolosu Gannett. Vznik novin předcházel velmi dobře promyšlený 

postup, díky němuž se úspěšně etablovaly mezi novinářskými velikány typu The New 

York Times a The Washington Post, které ovšem předchází desítky let zkušeností  

a dějinného vývoje.  

                                                 
117 tamtéž 
118 tamtéž, s. 135 
119 Aféra Watergate vypukla v USA poté, co do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate ve 
Washingtonu, D.C. v roce 1972 násilně vnikli pracovníci republikánského prezidenta Richarda Nixona, 
aby zde umístili odposlechy. O události začali psát reportéři deníku The Washington Post Carl Bernstein 
a Bob Woodward. Případ vedl až k rezignaci prezidenta USA a je dodnes považován za největší kauzu  
v dějinách žurnalistiky. (Aféra Watergate. Historie a dějepis [online]. 2012. [cit. 2012-03-04]. Dostupné  
z www: http://www.historie-dejepis.cz/udalosti/afera-watergate)  
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Neuhart dokázal, že je možné založit úspěšný titul ve vysoce konkurenčním 

americkém prostředí a že ve Spojených státech nadešel čas pro federální všeobecně 

politický deník. Tento záměr vyjádřil hned v prvním vydání: „USA Today doufá, že 

bude moci sloužit jako fórum většího porozumění a jednoty, aby se USA staly opravdu 

jednotným národem.“120 V jednom ze svých tematických bloků proto přinesl rubriku 

Napříč USA (Across the U.S.A.), kde bylo pod daným státem federace uveřejňováno 

zpravodajství z této lokality, ale toto zpravodajství mělo zároveň šanci upoutat 

pozornost čtenářů i z ostatních států USA. Od roku 1984 začaly noviny vycházet 

v omezeném mezinárodním vydání v Evropě i na Blízkém a Středním východě, později 

byl přidán Singapur a Švýcarsko. Pro USA Today je typická snaha vizualizovat psané 

texty (vizualizace je vliv televize) a využívat barvy a prvky obrazové žurnalistiky 

v daleko větší míře než ostatní periodika. Noviny vychází na netradičním formátu, 

zprávy zhušťují a dávají přednost zábavě. Stojí za tím v prvním řadě čistě komerční 

princip – upoutat pozornost co největšího okruhu čtenářů a tuto pozornost dále prodávat 

inzerentům, tedy hlavnímu zdroji příjmů všech vydavatelů (inzerce tvoří až 75 % 

veškerých příjmů amerických médií).121  

 

3. Přístupy k mediálnímu obrazu v odborné literatuře 

Smyslem této práce je sledovat a popsat, jak se proměňoval mediální obraz 

Václava Havla ve vztahu k vybrané události. Pro ukotvení tohoto tématu do uceleného 

rámce považuji za důležité nahlédnout na pojem „mediální obraz“ z hlediska odborné 

literatury. Při závěrečném hodnocení provedené analýzy budu moci lépe identifikovat 

ukazatele, které měly na vývoj mediální obrazu významný vliv. 

3.1. Konstrukce reality 

Celkový mediální obraz je ve vztahu k určité události ovlivněn řadou faktorů, 

které jsou konstruovány jednak sociální realitou a jednak mediální konstrukcí reality. 

V následujících kapitolách se proto budu zabývat reprezentací reality – jaké jsou 

hlavní vlivy na formování reality v životě člověka, jaké významy jsou mu předávány  

a jak tyto skutečnosti člověka utváří. Nejdříve se tedy zaměřím na reprezentaci 

                                                 
120 ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III: Dejiny amerického novinárstva. Vyd. 1. 
Bratislava: Polygrafické stredisko UK, 1997. s. 128. ISBN 80-223-1108-1. 
121 tamtéž, s. 127–129 
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z hlediska sociálních souvislostí vývoje jedince, z hlediska teorie sociální konstrukce 

reality. Poté naváži mediální konstrukcí reality, která definuje, jakým způsobem je 

sociální realita reprezentována a utvářena v mediální komunikaci. 

3.1.1. Sociální konstrukce reality 

Výchozí myšlenkou sociální konstrukce reality je, že realita není jedinci dána 

jako fakt, ale je permanentně přizpůsobována během jeho života v neustálém procesu 

sociálního učení. Svou „realitu“ a své „vědění“ považuje člověk za něco daného, 

obvykle se tedy nezabývá tím, co je „realita“ a co „ví“.122 

Teorii sociální konstrukce reality předchází Thomasův teorém zabývající se 

důležitostí situace pro její konečné vnímání. Thomas tvrdí, že „jestliže je určitá situace 

lidmi definována jako reálná, je reálná i ve svých důsledcích.“123 Lidé nereagují jen na 

objektivní rysy situace, ale především na význam, jaký pro ně situace má.124 „Významy 

se utvářejí v jazykovém kontextu, význam a pravda závisejí a odvíjejí se od sociálních 

mocenských vztahů. Co považujeme za pravdivé, skutečné apod. je utvářeno sociálními 

kontexty, jazykovými, sociálními nebo diskurzivními praktikami.“125  

Základní ideu sociálního konstruktivismu pak vyjadřují P. Berger 

a T. Luckmann ve svém díle „Sociální konstrukce reality (The social construction  

of reality)“ vydaném poprvé v roce 1966. Autoři vycházejí se tří kanonických tezí 

sociálního konstruktivismu: společnost je lidský produkt, společnost je objektivní  

a člověk je sociální produkt.126 Svět každodenního života není totiž pouze světem, který 

obyčejní členové společnosti pokládají za danou realitu při svém subjektivním  

a cílevědomém každodenním jednání. Je to také svět, který má svůj původ v jejich 

myšlenkách a činnostech a který je právě těmito myšlenkami a činnostmi jako reálný 

udržován.127 

                                                 
122 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Vyd. 1. Brno: CDK, 1999. s. 10  
ISBN 80-86959-46-1. 
123 W. I. Thomas byl americký antropolog a sociální psycholog. Jeho teorie patří k předzvěstem 
interpretativní sociologie, která se v sedmdesátých letech 20. století radikalizovala do podoby teorie 
sociální konstrukce reality. (…) Tento koncept se poprvé objevil r. 1918 ve spise Polish Peasant in 
Europe and America, na kterém Thomas spolupracoval s Florianem Znanieským. Thomas působil na 
Chicagské univerzitě, později se stal prezidentem American Sociological Society (REIFOVÁ, I., et al. 
Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 263. ISBN 80-7178-926-7) 
124 tamtéž, s. 262 
125 tamtéž, s. 278 
126 tamtéž 
127 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Vyd. 1. Brno: CDK, 1999. s. 25. 
ISBN 80-86959-46-1. 
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V životě jsme obklopeni řadou rozličných podnětů, které ve svém podvědomí 

zařazujeme do různých realit a přisuzujeme jim podle toho i různou míru důležitosti. 

„V tomto množství reality je však jedna, která se jeví jako realita par excellence. Je to 

právě realita každodenního života. Její výsadní postavení ji opravňuje k určování 

nadřazené reality. (…) Není možno ji ignorovat a její naléhavou přítomnost je obtížné 

byť i jen oslabit. Tato realita člověka nutí, aby jí věnoval největší možnou pozornost. 

Každodenní život prožívá jedinec ve stavu bdění. Tento bdělý stav bytí v realitě 

každodenního života a chápání této reality považuje za přirozený a samozřejmý. To 

v konečném důsledku znamená, že tato realita každodenního života je základem 

přirozeného vnímání světa.“128  

Svět, jenž člověka obklopuje a představuje realitu každodenního života, je sdílen 

s ostatními lidmi. Člověk nemůže existovat bez neustálé interakce a komunikace 

s ostatními, nemůže být uzavřen jen do svého nitra.129 Tento názor potvrzuje i fakt, že 

předpokladem proměny biologické bytosti v bytost sociální je proces sociálního učení, 

které je podmíněno právě kontaktem s jinými lidmi. V tomto nikdy nekončícím procesu 

sociálního učení se člověk učí používat určité předměty, osvojuje si základní nezbytné 

činnosti, hodnoty a normy a především se také učí porozumět základům tzv. symbolické 

kultury. V symbolické kultuře jde především o jazyk, ke kterému se dostanu v dalších 

odstavcích této kapitoly.130 

Osobnost jedince se formuje ve vzájemném vztahu s prostředím – přírodním  

i lidským. Směr vývoje organismu je dopředu sociálně předurčen. V jeho průběhu si 

jedinec vytváří vztah nejen k určitému přírodnímu prostředí, ale i ke zvláštnímu 

kulturnímu a sociálnímu řádu. Přestože žádný existující sociální řád nemůže být 

odvozen od biologických daností, nutnost existence sociálního řádu jako takového 

vyplývá z biologického vybavení člověka.131 Každý jedinec se rodí do objektivní 

sociální struktury, ve které je obklopen jinými lidmi, zejména rodinou či ostatními 

blízkými. Tito lidé jsou mu přirozenými okolnostmi vnuceni, nemůže si je vybírat sám. 

V procesu sociálního učení mu zprostředkovávají okolní svět, pozměňují jej a definují 

mu situace jako objektivní realitu. Jedinec nejenže přejímá role a postoje ostatních, ale 

                                                 
128 tamtéž, s. 27 
129 tamtéž, s. 29 
130 PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s., 2009. s. 56–57. 
ISBN 978-80-87207-02-4. 
131 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Vyd. 1. Brno: CDK, 1999. s. 56. 
ISBN 80-86959-46-1. 
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v průběhu téhož procesu přejímá i jejich svět.132 V rámci socializačního procesu 

vstupuje lidská bytost do světa sociálních rolí definovaných jako „chování, které se 

očekává v souvislosti s určitým sociálním statusem“.133 Sociální role reprezentují 

institucionální řád. Tato reprezentace se odehrává na dvou úrovních. Za prvé, při 

výkonu určité role je tato reprezentována. Za druhé, role reprezentuje celou 

institucionální síť chování. Některé role nemají jiné funkce než symbolicky 

reprezentovat institucionální řád v jeho soudržné celistvosti.134 

Jak jsem zmínila výše, nejdůležitější náplň a nástroj socializace představuje 

jazyk. Porozumění jazyku je nezbytné pro pochopení reality každodenního života.  

Jazyk nám může v kterýkoliv okamžik zpřítomnit celý svět. Podle kulturních 

antropologů B. Whorfa a E. Sapira umožňuje nejen myšlení, ale přímo spoluutváří naše 

vnímání a chápání světa. Jeho role je tedy zcela mimořádná – kulturně, sociálně, 

psychologicky i elementárně lidsky.135 Jazyk je jako prostředek lidské komunikace 

založen na používání znaků.136 Znaky se sdružují do mnoha systémů, přitom 

rozlišujeme systémy gest, určitých typů tělesných pohybů, různých souborů 

materiálních artefaktů apod. Ve světě znaků a symbolů se pohybujeme každý den, proto 

se symbolismus a symbolický jazyk stávají základními stavebními prvky běžného 

vnímání reality.137 

Na vymezení sociální konstrukce reality můžeme nahlédnout i z hlediska 

symetrického vztahu mezi objektivní a subjektivní realitou. „Co je reálné ‚venku‘, 

odpovídá tomu, co je reálné ‚uvnitř‘. Objektivní realita může být snadno ‚převedena‘ do 

subjektivní reality a naopak. (…) Symetrie mezi objektivní a subjektivní realitou nikdy 

není statickým, navždy daným stavem věcí, vztah se podobá neustálému 

balancování.“138 

                                                 
132 tamtéž, s. 130–131 
133 PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s., 2009. s. 59. 
ISBN 978-80-87207-02-4. 
134 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Vyd. 1. Brno: CDK, 1999. s. 76–78. 
ISBN 80-86959-46-1. 
135 PETRUSEK, M.. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s., 2009. s. 63. 
ISBN 978-80-87207-02-4. 
136 Znakem se – velmi jednoduše řečeno – rozumí vše, co může v mezilidské komunikaci odkazovat 
k něčemu jinému. Každý znak musí být smyslově vnímatelný a odkazovat k nějaké skutečnosti 
a současně k nějaké představě. (JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2003. s. 134. ISBN 80-7178-697-7) 
137 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Vyd. 1. Brno: CDK, 1999. s. 41–45. 
ISBN 80-86959-46-1. 
138 tamtéž, s. 132 
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Průnik sociální konstrukce reality s její reprezentací vyplývá i z následujícího 

tvrzení: „Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho minulého nebo 

nepřítomného do přítomnosti (tj. re-prezentování, znovuzpřítomnění). V důsledku je 

v procesu reprezentace reality současně realitě dodáván význam. Uchopením 

skutečnosti je vždy vytvořena (konstruována) již její určitá verze, která odpovídá tomu, 

jak daný reprezentační kód pomocí znaků parceluje původní homogenní celistvé 

kontinuum skutečnosti. Původní, nedělená, nereprezentovaná či předznaková skutečnost 

je však nepřístupná, neuchopitelná a nelze ji ani myslet.“139 

A jsou to právě média, která nabízejí různé způsoby reprezentace společenské 

reality. Svými účinky se dostávají do každodenního kontaktu s dalšími společenskými 

vlivy a podílejí se výrazně na procesu socializace ve společenských komunitách. O tom, 

že média mají silné socializační účinky, není mezi odborníky pochyb, byť jsou tyto 

presumpce podloženy jen nepřímo. Proto se v dalším bodě mé práce zaměřím na 

způsob, jakým realitu konstruují samotná média.  

3.1.2. Mediální konstrukce reality 

Způsob, jakým je utvářena mediální konstrukce reality, vysvětluje konstitutivní 

model komunikace, který klade důraz na skutečnost, že lidé spolu sdílejí svět 

společných významů, představ, hodnot, soudů atd. a tím sdílením ho spoluutvářejí, 

ustavují (konstituují). Jedná se tedy o společný obraz společnosti, o jakousi sdílenou 

konstrukci světa. „Mediální komunikaci lze z tohoto pohledu vnímat jako kulturně 

podmíněné prostředí, ve kterém jsou k dispozici sdělení nesoucí sdílené významy, jako 

kulturní fórum.“140 

Jak již bylo vysvětleno, jeden úhel pohledu na realitu je z hlediska sociální 

skutečnosti – tedy z hlediska toho, co nám nabízí společnost jako představu o světě. 

Tato skutečnost je na druhé straně doplněna skutečností mediální – tedy vším, co se 

objevuje v médiích a co se stává součástí naší zkušenosti. „Obě tyto ‚skutečnosti‘ jsou 

neustále vytvářené, potvrzované a opravované společenskou praxí, jsou podmíněny 

kulturně, historicky (…).“ Tvoří jakýsi základ lidského poznávání, získávání zkušeností. 

Mediální skutečnost je o to důležitější, že člověku zprostředkovává skutečnosti, které 

jsou za hranicí jemu dostupných informací. Za reprezentaci skutečnosti lze však 

                                                 
139 REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 212.  
ISBN 80-7178-926-7. 
140 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. s. 50–51.  
ISBN 80-7178-697-7. 
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pokládat jen takové mediální sdělení, které odpovídá mýtům nebo ideologiím platným 

v dané společnosti. „Publikum předpokládá, že to, co vidí, čte či slyší, má nějakou 

souvislost se světem, v němž žije – a že tato souvislost odpovídá tomu, jak svět vnímá, 

tedy že tato souvislost odpovídá akceptované sociální konstrukci reality.“ 141 Tento 

výrok stvrzuje i fakt, že „v médiích jsou určité skupiny lidí re-prezentovány určitým 

způsobem. (….) Média organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí 

a dávají jim nástroje k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých 

kategorií.“142  

Role médií ve struktuře sociální reality je nezanedbatelná, neboť média definují 

společensky platné významy. Publikum ovlivňují nastolováním témat, či 

„kultivováním“ postojů ke skutečnosti.143 K jejich dlouhodobému mediálnímu působení 

dochází ale nezáměrně vlivem uspořádání mediální organizace, různými přístupy 

k pracovním činnostem v této organizaci, technickým omezením i způsobem, jak 

nastolují tato témata publiku a jak aplikují zpravodajské hodnoty, rámce a formáty.144 

Z toho také můžeme usoudit, že média ve vlastním zájmu strukturují realitu způsobem, 

který je často určován jejich vlastními potřebami a zájmy.145 Většina účinků médií je 

sice odvozena od „bezděčné předpojatosti“ médií, ale schopnost definovat realitu je 

často využívána i vědomě (zde vidíme spojitost s již zmiňovaným „Thomasovým 

teorémem“). „Vysoké procento mediálního pokrytí ‚skutečnosti‘ je tvořeno plánovanými 

událostmi, jejichž cílem je formovat dojem ve prospěch toho či onoho zájmu. Ti, kdo 

mohou nejvíce manipulovat mediálním pokrytím skutečnosti, mají největší moc.“146  

3.2. Kvalitativní analýza 

Pro vypracování analýzy jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu, pomocí 

které budu moci vyhodnotit, jaký mediální obraz sledované deníky vytvořily o postavě 

Václava Havla. Abych lépe objasnila vhodnost zvolené metody, uvádím dále několik 

základních definic a rozdílů mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. 

                                                 
141 tamtéž, s. 140-141 
142 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Barrister & Principal, 2001. s. 191.  
ISBN 80-85947-67-6. 
143 tamtéž, s. 165 
144 McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 3. Praha: 
Portál, 2007. s. 395. ISBN 978-80-7367-338-3. 
145 Příklad takového jevu ukázala studie Langové a Langa (1953) zabývající se televizním pokrytím 
návratu generála McArthura po jeho odvolání z Koreje. (….) Reportáž se snažila z málo uspokojivého 
materiálu vytvořit přijatelnou verzi toho, co bylo očekáváno jako velká událost. (tamtéž, s. 396) 
146 tamtéž, s. 396–397 
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Podle Miroslava Dismana zní jedna z typických definic kvalitativního výzkumu 

takto: „Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. (…) 

Cílem je vytváření nových hypotéz, nového porozumění, vytváření teorie.“147  

Kvalitativní a kvantitativní výzkum se od sebe liší v pracovním postupu i ve 

stanovených cílech. Na rozdíl od výzkumu kvantitativního, kde jsou hypotézy 

stanoveny na začátku výzkumu, je základní logikou kvalitativního výzkumu indukce, 

což znamená, že na začátku shromáždíme potřebná data a teprve poté z nich 

formulujeme závěry, hypotézy či nové teorie.148  

Protože kvantitativní výzkum je primárně silně standardizován, je vysoce 

spolehlivý ve svých zjištěních. Vyznačuje se však nízkou validitou – platností, neboť 

respondent je omezen výběrem kategorií a badatel se nedozví o respondentově mínění.  

Naproti tomu kvalitativní výzkum umožňuje nahlédnout pomocí volných otázek 

do všech rozměrů zkoumaného problému a zajistit tak jeho vysokou validitu. Není ale 

možné jej standardizovat, je proto málo reliabilní. 149  

Byť je pohled kvalitativního výzkumu subjektivní a jeho závěry nelze 

generalizovat, protože každý výzkumník může dojít při analyzování k jinému závěru,150 

mohu jeho prostřednictvím nahlédnout na zvolené téma z různých úhlů pohledu, pátrat 

po spojitostech a formulovat zjištění, která budou sloužit jako základ pro další 

eventuální výzkum. 

 

                                                 
147 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Vyd. 3. Praha: Karolinum, 2006. 374 s. 285–286. 
ISBN 80-246-0139-7. 
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4. Analýza zkoumaných titulů 

Cílem práce, který jsem si stanovila v tezích, je za pomoci kvalitativního 

výzkumu sestavit mediální obraz Václava Havla na příkladu jeho vystoupení před 

americkým Kongresem v únoru roku 1990. Budu sledovat, jakým způsobem o této 

události referovaly čtyři československé tituly – Rudé právo, Mladá fronta, Lidové 

noviny a Práce a tři tituly americké – The New York Times, The Washington Post 

a USA Today, a to v časovém období od 15. února do 1. března 1990. (metoda práce viz 

kapitola 3.2) 

4.1. Analýza československých periodik  

4.1.1. Rudé právo 

Rudé právo se tématu věnuje celkem ve 12 článcích, a to od pondělí 19. do 

soboty 24. února, v dalších dnech pokračuje informacemi o diplomatické cestě 

československé delegace do SSSR. (viz kapitola 1.1) Na titulní straně je zpravidla 

otištěn krátký úvodní článek, který pokračuje uvnitř listu. Umístěním a rozsahem textů 

maximálně na čtvrtinu strany to na čtenáře působí tak, že se jedná o jedno z mnoha 

témat. List na titulní straně více informuje o obnově KSČ a jejím volebním programu. 

Redakce tedy cestě do USA nevěnuje zvláštní pozornost. Počet fotografií je rovněž 

omezen jen na oficiální snímky z tiskových konferencí nebo ze setkání s politickými 

představiteli, neobjevují se fotografie s emigranty (např. Waldemarem Matuškou, 

Milošem Formanem nebo Josefem Škvoreckým).  

O významu cesty píše Rudé právo jako o „součásti úsilí o obrat ve vzájemných 

vztazích. Jde o normalizaci vztahů malého Československa s velmocí – nedávným 

nepřítelem (…).“151 Cituje velvyslankyni v USA R. Klímovou, která „vyjadřuje obavu 

z „germanizace“ prostřednictvím německé ekonomické síly, (….) že by výuka němčiny 

v Československu vyplnila vakuum po ruštině.“152 Deník také uvádí Havlův komentář 

„o různých nepoctivých podnikatelích, kteří dnes jezdí do naší země. (…) V této 

souvislosti poukázal na potřebu kontroly v rámci ‚pravidel hry‘, abychom si republiku 

                                                 
151 nt. Setkání V. Havel – G. Bush. Rudé právo. 21. 2. 1990, ročník 70, číslo 44, s. 1 
152 NÝVLT, J. a ČTK. Václav Havel promluvil v Kongresu. Rudé právo. 22. 2. 1990, ročník 70, číslo 45, 
s. 1 
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nenechali rozkoupit.“153 Z toho usuzuji, že se list snaží upozornit na negativní důsledky 

otevření hranic po sametové revoluci.  

Deník dle mého názoru referuje o Václavu Havlovi neutrálně a bez citového 

zabarvení. Jde v zásadě o jakési uspořádání základních faktů, abstrahuje od 

emocionálních podtextů, ale i přímého hodnocení Václava Havla. Převážně jej neutrálně 

označuje jako čs. představitele, čs. hosta či čs. prezidenta, později jej v jednom článku 

list zmiňuje jako „prvního nejvyššího představitele východoevropské země, který 

vystoupil na společném zasedání Senátu a Sněmovny reprezentantů Kongresu USA.“154 

Ani názvy článků nejsou citově zabarvené, nesnaží se upoutat pozornost 

čtenářů.155 Žádný komentář nebo postoj k Václavu Havlovi není zmíněn ani v ostatních 

rubrikách jako například „Názory“ nebo z „Redakční pošty“. Neutrálnost je patrná  

z článku o vystoupení v Kongresu, kdy deník používá ve spojitosti s Václavem Havlem 

konstatování typu: „ocenil pomoc USA, připomněl roli, dále uvedl, naznačil, poukázal, 

konstatoval, zdůraznil“156 a k nim volně připojuje jednotlivé krátké úryvky z projevu, 

které nijak nekomentuje. Doslovné znění projevu deník neotiskl. Čtenáři se nedozví  

o setkání s emigranty během pobytu delegace v Kanadě. Rudé právo nepřímo podporuje 

KSČ citováním Havlova výroku: „Budovat demokracii (…) může každý bez ohledu na 

to, zda byl v komunistické straně, nebo zda v ní je.“157  

Domnívám se, že svůj názor na Václava Havla (a potažmo i na USA), Rudé 

právo implicitně vyjadřuje prostřednictvím citací zahraničních médií. Vybírá z nich jen 

ty méně pozitivní. V některých případech se jedná o levicově zaměřené tituly nebo 

tituly přímo podporující komunistickou ideologii.  

Například upozorňuje, že britský The Guardian napsal: „V. Havel zaskočil 

G. Bushe výzvou k rozpuštění vojenských paktů, což některé deníky komentují slovy  

o naivitě a střetnutí koncepcí. (…) Havel při druhém setkání uznal potřebu existence 

NATO.“ Deník USA Today „zdůrazňuje slova o tom, že je třeba se od USA mnohému 

učit, přebírat zkušenosti (…).“ Také cituje výrok sociologa Pawla Laczkowského, že 

                                                 
153 Zpravodaj RP. O cestě za oceán. Rudé právo. 24. 2. 1990, ročník 70, číslo 47, s. 2 
154 tamtéž 
155 Například: „Setkání V. Havel – G. Bush, Václav Havel promluvil v Kongresu, Druhé setkání Havel – 
Bush, Setkání V. Havla s J. Pérezem de Cuellar“ (více viz přehled použitých textů v příloze č. 1) 
156 NÝVLT, J. a ČTK. Václav Havel promluvil v Kongresu. Rudé právo. 22. 2. 1990, ročník 70, číslo 45, 
s. 7 
157 zr. Po Islandu Kanadu. Rudé právo. 19. 2. 1990, ročník 70, číslo 42, s. 1 
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Walesa byl při listopadovém projevu před Kongresem lepší: ‚Myslím, že Walesa byl bez 

konkurence‘, řekl.“158  

List rovněž omezil informace o méně formálním pobytu celé delegace v New 

Yorku. Příspěvky se vztahují především k politickým jednáním, ať Václava Havla  

s Georgem Bushem, nebo k jednáním mezi jednotlivými ministry obou zemí  

o bilaterálních dohodách.  

Implicitně negativní vyjádření pokračují vyjádřením zpravodaje listu People’s 

Daily World159: „Jsou ovšem věci, se kterými souhlasit nemohu a přičítám je jakési 

úlitbě hostitelům. To je třeba zmínka o sovětské agresivitě z rozmaru bývalých státníků, 

aniž by jedním dechem padlo slovo o Vietnamu, Grenadě nebo Panamě. Je to nesporně 

chytrý člověk, ale nelze soudit americký vzdělávací systém podle špičkových univerzit, 

zatímco se naše státy zabývají rozkladem školství a odborníci jezdí na zkušenou do 

ciziny. Stejně tak americká demokracie, volební i ekonomický systém nemohou být 

modelem a mnoho zemí americké pojetí už dávno překonalo. A je škoda, že váš 

prezident při nabitém oficiálním programu neměl čas pohovořit alespoň s lidmi, kteří 

živoří v nejbližším okolí Kongresu.“ Maďarský list Magyar Nemzet160 píše o Havlově 

„šibalském úsměvu a ‚amaterském‘ chování“.161  

Francouzský list Le Figaro podle Rudého práva „upozorňuje na jediný a lehký 

stín mezi oběma prezidenty: budoucí role NATO v Evropě. (…) Havel si přeje, aby 

NATO i Varšavská smlouva byly rozpuštěny. (….) hlavní město USA není zvyklé 

přijímat hlavu státu s tak uvolněným chováním, jako čs. prezident, který se prochází 

Washingtonem s rukama v kapsách.“162  

Cituje také washingtonského zpravodaje listu Libération163: „Havel nepřijel (…), 

aby opěvoval NATO či kapitalismus. Československo dává přednost rozpuštění bloků  

                                                 
158 tamtéž, s. 6  
159 People’s Daily World byl oficiálním periodikem Komunistické strany USA. Vydával jej Pacific 
Publishing Foundation, Inc. v San Francisku v Kalifornii. Jako deník vycházel od roku 1987 do roku 
1991. Poté byl vydáván jako týdeník pod názvem People’s World. V roce 2010 byla tištěná verze 
nahrazena online verzí www.peoplesworld.org. I tyto webové stránky se ve svém profilu aktivně hlásí ke 
Komunistické straně USA (About the People’s World. People’s World. [online]. 2012 [cit. 2012-05-08]. 
Dostupné z www: http://www.peoplesworld.org/about-us) 
160 Maďarský list Magyar Nemzet byl založen v roce 1938 jako umírněný konzervativní deník proti 
nacismu. Za komunistického režimu měl větší volnost než ostatní denní tisk a zachoval si zdání 
nezávislosti. (Budapost – a Hungarian press review. Budapost – a Hungarian press review. [online]. 2012 
[cit. 2012-05-08]. Dostupné z www: http://budapost.eu/magyar-nemzet/) 
161 tamtéž 
162 tamtéž 
163 Libération je francouzský deník známý pod zkratkou Libé. Byl založen Jeanem-Paulem Sartrem  
a Sergem July v Paříži v roce 1973. Ačkoli není oficiálně spojen s žádnou politickou stranou, je od 
začátku levicově orientován.   
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a odsunu Američanů z Evropy (…) a dodal, že tento jediný velký názorový rozdíl se 

projevil (…) spíše ve veřejných Havlových vystoupeních.“164 Francouzský Le Monde 

podle Rudého práva píše, že „někteří odpovědní vládní činitelé USA soukromě považují 

V. Havla spíše za jemného snílka, romantického a naivního, než za opravdového 

státníka.“165 

4.1.2. Mladá fronta 

Mladá fronta se tématu věnuje z československých periodik nejvíce. Otiskla 

celkem 23 článků od soboty 17. do soboty 24. února. Již od prvních dní věnuje cestě do 

USA hodně prostoru na titulní straně, kde úvodní článek doprovází velkými 

fotografiemi Václava Havla. S přibývajícími informacemi se příspěvky na titulní straně 

zvětšují. Ve dnech po vystoupení v Kongresu již vychází titulní celostrana na toto téma 

a rovněž speciální vydání v příloze Víkend na první a poslední straně.166 

Dle mého názoru deník o celé události referuje výrazně pozitivně a zaujímá 

jednostranný postoj ve prospěch Václava Havla. Rozdíl je patrný obzvláště při srovnání 

s Rudým právem, které zůstalo v hodnocení neutrální. Mladá fronta inklinuje 

k expresivním vyjádřením, kdy se snaží vyvolat kladné emoce a dojetí čtenářů. Je to 

zřejmé i z emotivně zabarvených titulků, například: „Ve stylu spanilých jízd,  

M. Navrátilová plakala, M. Forman naměkko, Tóny Kde domov můj zněly v Arlingtonu, 

Prezident dobyl Kongres, Welcome to CNN, Mr. Havel!“ O cestě píše jako  

o „středověké spanilé jízdě“ dávných předků. Deník připomíná, že „Havel už jednou 

v USA byl, v roce 1968 strávil šest týdnů v New Yorku u Voskovců a tato návštěva na 

něj měla velký vliv.“167  

Výběr fotografií je také odlišný. Objevují se neformální fotografie, které ostatní 

deníky neuveřejnily. Například fotografie s Waldemarem Matuškou z recepce 

československého velvyslanectví, z ceremoniálu převzetí čestného doktorátu na 

Kolumbijské univerzitě za účasti režiséra Miloše Formana nebo fotografie z letadla, kde 

proti sobě sedí Václav Havel s manželkou Olgou.168 Výběr právě těchto fotografií 

považuji za snahu prezentovat Václava Havla jako uvolněného, usměvavého člověka, 

jásající dav kolem něj naznačuje, že je lidmi velmi oblíbený.  

                                                 
164 tamtéž 
165 Zpravodajové ČTK. Setkání V. Havla s J. Pérezem de Cuellar. Rudé právo. 24. 2. 1990, ročník 70 
číslo 47, s. 3 
166 viz přílohy č. 8 a 9 
167 ČTK. Od Voskovců do Bílého domu. Mladá fronta. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44, s. 5 
168 viz příloha č. 10 
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Mladá fronta Václava Havla několikrát označuje osobnějším výrazem „náš 

prezident“, případně „pan prezident“. Otiskuje kompletní znění projevu, který označuje 

za „velice dobře napsaný a vyváženě vyargumentovaný“. Nerozebírá a nehodnotí však 

Havlovy myšlenky. Velmi emotivně pak referuje o samotném vystoupení. Píše,  

o „bouřlivých ovacích“, kterými američtí kongresmani ocenili vystoupení Václava 

Havla. Je „první nekomunistickou hlavou východoevropského státu, která navštívila 

USA. (…) Američtí kongresmani jej pětadvacetkrát přerušili potleskem, čtyřikrát při 

jeho slovech povstali.“169  

V souvislosti s hodnocením projevu mě dále zaujaly tyto explicitně pozitivní 

komentáře:  

„Při řeči našeho prezidenta jsem se však přenesl do oblasti 

„nepravděpodobného“ v tom nejlepším slova smyslu. (…) Nemyslím si ani, že potlesk 

amerických kongresmanů je o moc cennější než potlesk jiných lidí. Avšak ačkoli patřím 

ke generaci, která je vinou svou i okolností výrazně skeptická, nemohl jsem se při 

prezidentově projevu ubránit pocitům, s nimiž si nevím tak úplně rady. Snad je to tím, 

že člověk věří, že slova o lidské odpovědnosti a svědomí nejsou házena do větru. Že 

slova o touze po demokracii a spoluodpovědnosti za svět nejsou podložena jen tím, co 

zde noviny nazývají Havlovým charismatem, nýbrž myšlením a činy občanů sídlících 

uprostřed Evropy.“170  

„Ze své novinářské galérie sleduji Martinu Navrátilovou i při dlouhotrvajícím 

potlesku při odchodu prezidenta Havla. Brečí a utírá si slzy. Chytám za ruku Miloše 

Formana. Je celý dojatý a tvrdí, že tak velký potlesk snad ještě žádný cizí státník 

v Kongresu neměl. Snad nejvíce Američany vzala u srdce ta pasáž, kde pan prezident 

Havel hovořil o tom, že Československo by nyní ubránilo svou svobodu a nezávislost  

a nově zvolenou demokracii za každou cenu.“171  

„Na tribunách pro diváky seděli Češi a Slováci, kteří si utírali slzy hrdostí.“172  

S podobným zaujetím informuje Mladá fronta i o neformálním pobytu v New 

Yorku – „o bohatství kulturního a duchovního života tohoto největšího amerického 

města“. Přináší reportáže ze setkání Václava Havla „s předními americkými literáty  

a divadelníky, které se v takovém množství málokdy podaří dát dohromady, aby vzdali 

                                                 
169 išt. Americká velvyslankyně: „V“ jako vítězství. Mladá fronta. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45, s. 5 
170 tin. Pohledy z galérie Kongresu. Mladá fronta. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45, s. 5 
171 išt. M. Navrátilová plakala, M. Forman naměkko. Mladá fronta. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45,  
s. 5 
172 Anon. Jedním slovem – zaujal. Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 5 
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hold československému prezidentovi v newyorské katedrále St. John the Divine.“ 

Referují o „velkém dni na Manhattanu“, kterému byl přítomen „výkvět americké 

kultury“. „Když tisíce lidí zapalovaly svíčky míru a zpívaly hymny obou zemí, když 

varhany spustily dunivě Smetanovu Vltavu, byl to nezapomenutelný dojem. A to se 

snažím vyjadřovat bez emocí.“ (…) Američtí umělci uspořádali takřka uctívání  

V. Havla v největší newyorské katedrále.“173 Mladá fronta v této souvislosti odhaluje  

i jednu „senzaci“ – „herec Paul Newman je Čech!“174  

Deník nepřímo vyjadřuje podporu Občanskému fóru: „Československo přišlo do 

módy (…) Na klopách kongresmanů, herců a zpěváků jsem viděl symboly Občanského 

fóra.“175 A také se zajímá o prezidentův zdravotní stav: „Můžeme potvrdit, na všech 

vystoupeních a při interview (…) působí náš prezident, že je ve skvělé formě. (…)  

O návštěvu je ve Spojených státech zcela mimořádný zájem, který přesahuje obvyklou 

míru. (…) Je vidět, že nové Československo má tady vysoký kurs.“176  

Ze zahraničních médií cituje Mladá fronta převážně americká, kanadská, britská 

média.177 Na rozdíl od Rudého práva nebo Práce vybírá jen pozitivní citace.178  

Mladá fronta upozorňuje, že média většinou označují prezidenta Havla nejdříve 

za světoznámého dramatika, a potom teprve za československého prezidenta – 

„oblíbený disident, vyhlášený dramatik a nový československý prezident“. V rozhovoru 

pro CNN prezident znovu opakuje, že Československo nepočítá s přímou pomocí: „‚Co 

je zajímavější, je pomoc v intelektuální oblasti a expertizách,‘ říká V. Havel‚ ta je 

podle mého názoru lepší než pomoc v penězích.‘“179   

Ve velkém množství kladných zpráv se ovšem najde i jeden komentář, který se 

sice nevztahuje k Václavu Havlovi, ale je výrazným vybočením z oslavné prezentace 

USA: „Ve Washingtonu a v New Yorku je skutečně spousta bezdomovců a žebráků. 

Dříve jsem se domníval, že si je vymýšlejí redaktoři Rudého práva, aby ukázali 

                                                 
173 ŠTĚPÁNKOVÁ, I. Rozruch v novém světě. Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47,  
příloha Víkend s. 1 
174 Paul Newman: „Píšu autobiografii, a tak pátrám po svých kořenech. Vždycky jsem si myslel, že jsem 
Němec, ale zjistil jsem, že moji předci byli Češi.“ (vod. Československo přišlo do módy. Mladá fronta. 
24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 1) 
175 tamtéž 
176 ŠTĚPÁNKOVÁ, I., KOMÁREK, M. Vzrušující a klíčový den. Mladá fronta. 22. 2. 1990, ročník 
XLVI, číslo 45, s. 1 
177 The New York Times, Washington Post, The Times, Guardian, Financial Times, CNN 
178 Například: „Kanadská televize uvedla návštěvu V. Havla jako hlavní událost dne a oceňuje jeho 
pohotovost a humor. (…) Všechny ottawské ranní listy oceňovaly právě prezidentův šarm a lidskou 
bezprostřednost, nepříliš obvyklé u bývalých představitelů východních zemí.“ (ŠTĚPÁNKOVÁ, I., 
KOMÁREK, M. Ve stylu spanilých jízd. Mladá fronta. 20. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 43, s. 1) 
179 pp. Welcome to CNN, Mr. Havel! Mladá fronta. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44, s. 5 
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zhoubnost, imperialismu. Američané, jakkoli bohatí, trpí stresy a odosobněním. 

Samotná politická svoboda asi nikomu štěstí nepřinese. Američané si potrpí na parádu, 

naleštěné pušky, vlajky, honosné projevy, tak jako naši bývalí politici. Člověk se 

přesvědčí, že záchranu může hledat jen u sebe samého.“180 

4.1.3. Lidové noviny 

V době vystoupení Václava Havla v americkém Kongresu vychází obnovené 

Lidové noviny pouze dvakrát týdně, a to ve středu a v sobotu. Na rozdíl od ostatních 

analyzovaných titulů tedy nejsou deníkem. Jak noviny samy přiznávají,181 nestačí ani 

jednotlivé události registrovat a informují o nich se zpožděním. Na sledované téma 

vydávají celkem 7 příspěvků od soboty 17. února do soboty 3. března. Články se 

objevují na titulní straně jako stěžejní téma a zabírají až polovinu celé strany. List v této 

době používá fotografie jen velmi omezeně uvnitř listu, na titulních stranách jsou 

otištěny kresby Vladimíra Renčína nebo Vladimíra Jiránka. Nejinak je tomu i v tomto 

případě. Malou fotografii Václava Havla otiskuje list pouze jednou uvnitř vydání.  

Referování o cestě do USA je v Lidových novinách odlišné od ostatních 

československých listů. Je koncipováno jako příběh redaktora Alexandra Kramera,182 

který byl součástí novinářské delegace na palubě letadla. V článcích se objevují jeho 

osobní postřehy a několikrát přináší exkluzivní rozhovor přímo s Václavem Havlem. 

List také otiskuje doslovné znění projevu v Kongresu USA, protože, jak píše, má 

copyright na Havlovy projevy.183 Z toho můžeme odvodit určité Havlovy osobní vazby 

na Lidové noviny, do kterých sám přispíval v době, kdy byl disidentem a list vycházel 

ilegálně. Nedozvíme se však, jaké myšlenky z tohoto projevu považuje deník za 

klíčové, nezdůrazňuje jejich filozofický a politický význam v kontextu evropských 

událostí.  

                                                 
180 KOMÁREK, M. Šéf a jeho avantgardní scéna. Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47,  
příloha Víkend s. 1 
181 „(…) než si přečtete, co právě teď píšu, bude prezident už na cestě na Island, do Kanady a USA.“ 
(KRAMER, A. Tento týden tuto hodinu. Lidové noviny. 17. 2. 1990, ročník III, číslo 14, s. 1) 
182 Alexandr Kramer je novinář, prozaik a překladatel, autor science fiction povídek, za normalizace 
disident. Vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK (v roce 1970 byl za činnost v redakci 
týdeníku Student z Fakulty vyloučen a promoval až v roce 1990).  V letech 1990 až 1992 pracoval jako 
redaktor zahraniční rubriky Lidových novin se zaměřením na USA. Je zastáncem levicových názorů, 
v srpnu 1997 se stal redaktorem deníku Právo. (Slovník české literatury po roce 1945: Alexandr Kramer. 
ÚČL AV ČR [online]. 2008 [cit 2012-05-08]. Dostupné z www: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1258&hl=alexandr+kramer+) 
183 Anon. Proslov prezidenta ČSSR k oběma sněmovnám Kongresu USA dne 21. února 1990. Lidové 
noviny. 24. 2. 1990, ročník III, číslo 15, s. 4 
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Při analyzování jednotlivých příspěvků jsem dospěla k závěru, že Lidové noviny 

referují o Václavu Havlovi pozitivně a s respektem. Význam cesty zdůrazňují i titulky 

článků, ve kterých najdeme vyjádření jako „velká cesta“ nebo „velká pouť“. Ukazují jej 

v dobrém světle. Toto tvrzení lze odvodit například z těchto úryvků:  

„Atmosféra setkání s krajany je neobyčejně vřelá. Nadšený potlesk je reakcí na 

většinu odpovědí Václava Havla. (…) Byla tu Gorbymánie, teď přišla Havlománie.“184   

„Krajané prezidentovi aplaudují a vyznamenávají ho Čestnou cenou Světového 

kongresu Slováků a zároveň mu předávají i Masarykovu cenu, která mu byla udělena 

už před několika lety.“185  

Lidové noviny se zmiňují o Havlově návštěvě „nenápadného domu na 

164 Davenport Street, který v uplynulých dvaceti letech sehrál v naší literatuře patrně 

významnější úlohu než všechny oficiální československé nakladatelské ‚domy‘ 

dohromady. Do exilového nakladatelství 68 Publishers, vedeného Zdenou a Josefem 

Škvoreckými se přijíždí setkat prezident s významným umělcem, dramatik se svým 

literárním kolegou a zároveň vydavatelem svých děl, Václav Havel se svým dávným 

přítelem.“186 Zde můžeme sledovat pojítko dříve ilegálních Lidových novin s exilovým 

nakladatelstvím, které spojovala snaha o zachování jiného kulturního povědomí, než 

jaké vytvářel komunistický režim. 

Deník vyjadřuje obavy o Havlovo zdraví a doporučuje mu zvolnit tempo. 

Prezentuje ho jako člověka zodpovědného a pracovitého: „Jsem typ člověk, který stále 

pociťuje osobní odpovědnost (…) a musí se hned pokoušet problém vyřešit.“187 

Koncept jednoho velkého příběhu, jedné velké cesty uzavírá Havlovým 

sdělením, které se na zpáteční cestě ozvalo k celé výpravě prostřednictvím 

reproduktorů. List tak vyjadřuje náklonnost k Havlovi a podporu jeho ideám: „‚Vážení 

přátelé, tady pan prezident. Rád bych vám poděkoval za všechnu práci, kterou jste 

udělali, abychom dobyli Ameriku. Teď nás čeká sedm a půl hodiny zaslouženého 

odpočinku. Pánbůh s námi!‘ (…) Myslím, že Václav Havel – a to i bez ohledu na úřad, 

který dnes zastává – patří k lidem, jejichž myšlenky si se zájmem přečteme či 

vyslechneme v různém podání.“188 

 

                                                 
184 KRAMER, A. Velká cesta – druhé dějství. Lidové noviny. 24. 2. 1990, ročník III, číslo 15, s. 1 
185 tamtéž 
186 tamtéž 
187 KRAMER, A. První dějství velké pouti. Lidové noviny. 21. 2. 1990, ročník III, číslo 14, s. 1 
188 KRAMER, A. Rychle jsem ztratil ostych. Lidové noviny. 28. 2. 1990, ročník III, číslo 16, s. 1 
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4.1.4. Práce 

Deník Práce se tématu věnuje celkem ve 14 článcích od pondělí 19. února do 

úterý 27. února. Téma je po většinu dní hlavní událostí na titulní straně doprovázené 

oficiálními fotografiemi, uvnitř listu jsou pak publikovány méně formální fotografie.189  

V reportážích z cesty na Island a do Kanady je zajímavé kladné hodnocení krajů. 

Jsou popisováni jako lidé, ze kterých „dýchá slušnost a dobrá vůle“, mnozí z nich 

„získali v novém domově nejen bohatství, ale i významné postavení“. Někteří „čekali na 

změny v Československu desítky let, sledovali každou nadějnou zprávu.“ Je patrný  

i příklon k Občanskému fóru: „Čekala zde skupinka lidí s transparenty Občanského 

fóra.“ 190 

Paralelně s tím, jak ze zahraničí přicházely pozitivní ohlasy na Václava Havla, 

přidává deník více expresivních vyjádření a nadšení i v titulcích článků, například 

„Bouřlivý aplaus v Kongresu“ nebo „Pocta Václavu Havlovi“. 22. února se na titulní 

straně objevuje fotografie Václava Havla z Kongresu s prsty roztaženými do písmene 

„V“ na znamení vítězství.191 Deník také přináší podstatnou část jeho projevu a píše  

o něm, že byl víc než dvacetkrát přerušen potleskem a ovacemi a zanechal 

v kongresmanech hluboký dojem. Stejně jako ostatní československé listy ale projev 

více nerozebírá. Po návratu z USA je na titulní straně otištěn snímek nadšeně 

tleskajícího davu ze Staroměstského náměstí, kde Havel vystoupil, aby o své cestě 

referoval veřejnosti.  

O Václavu Havlovi dle mého názoru deník informuje kladně, nenajdeme zde 

negativní zmínky nebo výtky k jeho vystupování: 

„Lidé přišli vzdát hold československému prezidentovi Václavu Havlovi a s ním 

i demokratické revoluci, kterou zosobňuje.“192 

Práce píše, že cílem návštěvy je, aby „položila základy pro skutečné, autentické 

přátelství mezi národy obou zemí. (…) „Od mé poslední návštěvy v USA se samozřejmě 

změnila moje osobní situace.“ (…) Jako nejdůležitější změnu označuje, že tehdy jsme 

neměli svobodu a dnes ji máme.“193 Zdůrazňuje tak klady, které sametová revoluce 

přinesla a je pozitivní i ve smyslu utváření nových vztahů s USA.  

                                                 
189 například Havlova projížďka na motocyklu ontarijské policie, viz příloha č. 6 
190 Zpravodajové Práce a ČTK. Jeden den v zemi gejzírů. Práce. 19. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 42, s. 1 
191 stejný snímek se objevil i v Mladé frontě (viz příloha č. 6) 
192 Anon. Pocta Václavu Havlovi. Práce. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 3 
193 Anon. Doložka s výhodami na dosah. Práce. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44, s. 1 
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Ve spojitosti se setkáním Václava Havla s režisérem Josephem Pappem194 je 

zmíněno, že Papp „v době jeho věznění organizoval protestní akce amerických umělců. 

(…) Havel vyjádřil vděčnost OSN za obranu lidských práv v Československu. (…) 

Prezident svým klidným, nenápadným způsobem a přehledem na tiskové konferenci 

čelil ‚výslechům‘ amerických novinářů.“195  

List poukazuje na Václava Havla jako na skromného člověka s vysokými 

morálními hodnotami, kterého uznávají obyčejní lidé i celebrity:  

„Prezident Havel byl uvítán jako člověk zastávající svobodu a demokracii, 

která je patrně pro Islanďany nejvyšším statkem.“196  

Zajímavý je v této souvislosti komentář herce Paula Newmana: „Václav Havel 

říká, že se od nás přišel mnohé naučit, ale já bych řekl, že my se musíme mnohé naučit 

od něho.“197 

„‚Havel, Havel,‘ skandují bezprostřední Kanaďané. (…) Havel odmítá 

přehnané projevy úcty: ‚Já jen podle svých schopností sloužím veřejnosti. Náš lid jsem 

neosvobodil já, ten se osvobodil sám.‘“ 198  

„Američané vyzdvihují, že mluvil o obecných a morálních problémech, že 

nežádal konkrétní pomoc.“199 

Citace ze zahraničních deníků, které Práce otiskla, jsou vyváženější než  

u Rudého práva nebo Mladé fronty. Na jedné straně Práce přináší stejné negativní 

komentáře jako Rudé právo, na druhé straně ale například zmiňuje zprávu z Vídně, že 

„Havlův projev byl triumfem“. „Všechny ohlasy, mezi nimi i hlavní zpravodajské 

relace kanadské televize, které uvedly návštěvu V. Havla jako hlavní událost dne, 

oceňují mj. pohotovost a humor, s nimiž čs. prezident reaguje na dotazy. (…) ‚Ottawu 

postihla Havlomanie,‘ sděluje palcovými titulky list The Ottawa Sun. (…) Havlovi se 

dostalo přijetí vyhrazené králům.“200 

                                                 
194 Joseph Papp byl americký divadelní producent a režisér (zemřel 31. října 1991). Byl zakladatelem 
„New York Shakespeare Festival“, na kterém představil řadu Shakespearových her. V polovině 60. let jej 
přejmenoval na „The Public Theatre“ (veřejné divadlo). Papp zde prosazoval díla moderních dramatiků, 
jako byli např. Samuel Beckett, David Mamet, David Rabe nebo Václav Havel. (Joseph Papp Biography 
(1921–1991). Film reference [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z www: 
http://www.filmreference.com/film/63/Joseph-Papp.html) 
195 Anon. Za oceánem o Evropě. Práce. 23. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 46, s. 4 
196 Zpravodajové Práce a ČTK. Jeden den v zemi gejzírů. Práce. 19. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 42, s. 1 
197 Anon. Za oceánem o Evropě. Práce. 23. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 46, s. 4 
198 (tn). Setkání s krajany. Práce. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44, s. 4  
199 Anon. Za oceánem o Evropě. Práce. 23. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 46, s. 1 
200 Anon. V centru pozornosti ekonomika. Práce. 20. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 43, s. 5 
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Zároveň Práce upozorňuje, že jiné deníky vyzdvihovaly Havlův literární talent  

a umělecké zájmy, jeho neokázalou sebejistotu, smysl pro ironii a paradox a hlavně 

sílu přesvědčení. List také připomíná jeho osobní pouto s Milošem Formanem: „Za 

zvuku slavnostních fanfár převzal prezident čestný doktorát na Kolumbijské univerzitě, 

zúčastnil se i prezidentův spolužák, známý režisér Miloš Forman, který je profesorem 

této prestižní univerzity.“201 

4.1.5. Shrnutí analýzy československých periodik 

Smyslem analýzy československých deníků bylo zjistit, jaký mediální obraz  

o Václavu Havlovi vytvořily a jak o významu této události referovaly. 

Než přistoupím k samotnému hodnocení jednotlivých deníků, pokládám za 

důležité připomenout, že porevoluční období, ve kterém se uskutečnila první 

diplomatická návštěva USA, bylo zcela výjimečné. Byla to doba plná velkých emocí, 

nadšení a eufórie ze společenských, politických i kulturních proměn, které se jistě 

projevily i ve způsobu, jakým o událostech a osobnostech v této době referovala média. 

Cesta do USA byla specifická v tom, že se československá delegace, vedená někdejším 

disidentem a čerstvým prezidentem Václavem Havlem, vypravila do země dřívějšího 

nepřítele státu, aby zde vyjednávala politickou podporu a ekonomické podmínky pro 

rozvoj nového demokratického Československa.  

Rudé právo si zachovává při referování o Václavu Havlovi odstup. Vyjadřuje se 

o něm neutrálně, nevyjadřuje žádné výrazné sympatie nebo nadšení z toho, jak byl 

v USA přijat. Články doplňuje pouze oficiálními fotografiemi s politickými 

představiteli USA. U citací zahraničních deníků vybírá jen ty méně pozitivní či 

neutrální, čímž dle mého názoru implicitně vyjadřuje svůj názor na Václava Havla.  

V kontrastu k Rudému právu je způsob referování Mladé fronty výrazně odlišný. 

O cestě Václava Havla do USA přináší jednoznačně nejvíce zpráv (23) a již od prvních 

dní jí věnuje hodně prostoru na titulní straně. Články doprovází velkými fotografiemi 

Václava Havla, v závěrečných dnech potom tématu vyhrazuje většinu titulní strany  

i speciální vydání v příloze Víkend. Mladá fronta zaujímá jednostranně kladný postoj. 

Používá citově zabarvené výrazy, jimiž se snaží vyvolat emoce čtenářů, což lze 

pozorovat i na samotných titulcích k článkům. Hodnocení Václava Havla je pozitivní,  

                                                 
201 Anon. Pocta Václavu Havlovi. Práce. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 3 
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neupozorňuje na nedostatek jeho zkušeností z velké politiky, naopak zdůrazňuje 

obrovský zájem Američanů o jeho osobu. Používá nejen fotografie Václava Havla ze 

setkání s politiky, ale i s československými emigranty, např. Milošem Formanem nebo 

Waldemarem Matuškou. Václav Havel je zde prezentován jako usměvavý, veselý 

člověk.  Co se týká citací zahraničních deníků, zaměřila se Mladá fronta jen na kladné 

zmínky. 

U Lidových novin a Práce jsem dospěla k názoru, že svým přístupem k Václavu 

Havlovi se více přibližují k Mladé frontě než k Rudému právu. Na jedné straně nejsou 

neutrální jako Rudé právo, na druhé straně ale ani tak výrazně expresivní jako Mladá 

fronta. Oba listy hodnotí Václava Havla pozitivně. Práce na něj poukazuje jako na 

skromného člověka s vysokými morálními hodnotami, který získal respekt obyčejných 

lidí i celebrit. Zahraniční deníky cituje vyváženě. Vyjadřuje obavy o Havlovo zdraví.  

U Lidových novin je zřejmé, že jako list vycházející před revolucí v ilegalitě 

Václava Havla vždy podporoval. Zmiňuje se například o jeho setkání s dávným přítelem 

a vydavatelem jeho děl Josefem Škvoreckým a jeho manželkou Zdenou nebo 

exkluzivně otiskuje úplné znění jeho projevu. Vzhledem k tomu, že list vycházel pouze 

dvakrát týdně, je omezeno i množství zpráv o cestě do USA. Nicméně i z těchto 

příspěvků je patrné, že redakce s Václavem Havlem sympatizuje. 

Dle mého názoru výjimečnost této doby výrazně ovlivnila i to, jaký mediální 

obraz Václava Havla ve vztahu k této události vytvořily československé deníky. 

Nahlížejí na něho pozitivně či zcela neutrálně v případě Rudého práva, nesnaží se hledat 

chyby, nekritizují jeho přehmaty či nedokonalosti, nepouští se do polemiky s jeho 

postoji a názory. Naopak – až na Rudé právo – všechny tři tituly zdůrazňují vliv a sílu 

jeho osobnosti, jeho osobní kouzlo, kterým až nečekaně zaujal a nadchnul americkou 

veřejnost. Tato situace se již v následujících letech neopakovala. Václav Havel se 

naopak stával čím dál více terčem mediálních útoků na domácí scéně.202  

Takto podaným obrazem Václava Havla konstruují zkoumané tituly představu, 

že patří do kategorie uznávaných politiků, kteří dokáží prosadit své myšlenky. Svým 

projevem si získal respekt mezi politickými představiteli USA, jeho názory jsou ve 

světě uznávány. Zároveň je to člověk s vysokými morálními hodnotami, skromný  

                                                 
202 viz závěry z diplomové práce: ŽÁKOVÁ, Michaela. Mediální obraz Václava Havla v čase jeho 
prezidentských voleb. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních 
studií, 2010. s. 151. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
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a zodpovědný. Je oblíbený i mezi obyčejnými lidmi, kteří ho vítali s nadšením. Plní tak 

podle těchto médií předpoklady pro to, aby obstál jako nejvyšší představitel země.     

4.2. Analýza amerických periodik  

4.2.1. The New York Times 

Noviny The New York Times publikovaly o návštěvě Václava Havla celkem 

13 článků v období od 18. do 24. února.  

Deník zdůrazňuje Havlovu uměleckou stránku, píše o něm jako o člověku 

s morální autoritou, připomíná jeho působení jako dramatika a autora divadelních her.203 

Tento fakt opakuje téměř v každém příspěvku. Například zmiňuje první zastávku 

československého delegace na Islandu, kde místo politického jednání s islandskou 

prezidentkou upřednostňuje uvedení Havlovy hry Asanace.204 

Druhý výrazný směr prezentace Václava Havla je zaměřen na jeho ojedinělý 

životní příběh, který nabral během pár týdnů nečekaný obrat. Dokládá to reportáž 

zvláštního zpravodaje z Prahy zveřejněná ještě před Havlovým příjezdem do USA. 

Zpravodaj připomíná, že od poslední Havlovy návštěvy USA uplynulo 22 let. 

Prezidentem se stal, protože na toto místo nebyl lepší kandidát. Oblek a kravatu si 

obléká pouze pro oficiální návštěvy, jinak se cítí nejlépe ve svetru a tričku jakoby seděl 

ve svém bytě na opačném břehu Vltavy. Obklopil se novým uměním a svými blízkými 

přáteli, ze kterých se stali jeho poradci. Všechna prohlášení a projevy si píše sám, pouze 

je s nimi konzultuje. Na otázku, zda bude pokračovat v politice i po prvních svobodných 

volbách, Václav Havel odpovídá, že prezidentem nechce být, má lepší profesi.205 

                                                 
203 “Vaclav Havel’s role in Czechoslovakia has been unique. Whether in prison or out of it he was a moral 
spokesman of the first order. His early plays had kept the whole audience in fits of uncontrollable laughter 
at a time when there was nothing else to laugh about. (This aspect of his work has not always come 
through in translation.) In his hands, the theatre was what it ought to be – not an amiable distraction but  
a mirror in which humankind can see itself reflected. And then, quite suddenly, it was as if life and theatre 
had become one. As Timothy Garton Ash wrote in The New York Review of Books, Havel in the days 
that led to his election as President of Czechoslovakia was ‘director, playwright, stage manager and 
leading actor in this, his greatest play’. The playwright and the moral leader were indivisible.” 
(RUSSELL, J. Tyrants fall; art endures. The New York Times. [online] 18. 2. 1990, s. 1A.  
ISSN 03624331. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/427539504?accountid=15618) 
204 Anon. Czechoslovak leader to visit the United States. The New York Times. [online] 18. 2. 1990,  
s. 20A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427541868?accountid=15618 
205 HENRY, K. Upheaval in the east: Czechoslovakia; Havel, U. S. Bound, ‘Going to learn’. The New 
York Times. [online] 19. 2. 1990, s. 9A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427538362?accountid=15618 
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V podobném stylu pokračuje list i v dalších příspěvcích. Cituje prezidenta 

George Bushe, který označuje Havlovu cestu ze světa dramatu do světa disidenta, ze 

světa umělce do světa aktivisty za zázračnou proměnu a zvolení dramatika považuje pro 

jeho zemi za přirozenou volbu. Dodává, že na rozdíl od disidentského období si nyní 

Havel musí zvykat na nošení kravaty.206 Deník připomíná, že ještě před rokem byl 

uvězněn během Palachova týdne. Hovoří o jeho morální autoritě, nesmělém 

vystupování a „kombinaci bezelstnosti vzácné u politických vůdců a pevného 

přesvědčení“.207 List jej označuje nesprávně za vůdce hlavní opoziční strany, která se 

postaví ve volbách proti komunistické straně.  

Samotnému projevu se věnují poměrně obsáhle. Na začátek je zdůrazněno hlavní 

poselství: „Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice 

nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Čím dřív, rychleji  

a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu 

k právům národů na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen 

pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět.“208 Význam těchto slov deník podtrhuje 

uvedením v rubrice „Citát dne“.209 Z projevu komentují další jednotlivé úryvky, 

zdůrazňují filozofickou hloubku jeho myšlenek jako morálně zodpovědného člověka, 

který se jako intelektuál ujal politické odpovědnosti.210 O vystoupení v Kongresu píší 

                                                 
206 “Mr. Bush said: ‘Mr. President, your life has been one of miraculous transformations, from the world 
of drama to the world of dissent; from the life of the artist to the life of the activist; and of course in  
the space of just one short year, the most miraculous journey of all, from prison to the presidency. 
President Havel, Czechoslovakia has turned to you to lead the way. And is it not fitting for a nation that 
each day writes a new page in its history, to have elected a playwright as its President?’ (…) It was also 
apparent in the discomfort Mr. Havel and his associates seemed to feel at having to wear suits and ties, 
rather than their customary blue jeans and leather jackets - a fact which Mr. Bush himself could not resist 
commenting on.(….) Mr. Bush said: ‘For years as a dissident subject to arrest and imprisonment at any 
time, you could never go out without your toothbrush in your pocket, but now as President you can never 
go out without one of these neckties. ’” (FRIEDMAN, T. L. Upheaval in the east: Czechoslovakia; Bush 
praises Havel and his ‘new page’. The New York Times. [online] 21. 2. 1990, s. 10A. ISSN 03624331. 
Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/427540406?accountid=15618) 
207 “a combination of ingenuousness rare in political figures and steely conviction.” (tamtéž) 
208 “You can help us most of all if you help the Soviet Union on its irreversible but immensely 
complicated road to democracy. The sooner and the more peacefully the Soviet Union begins to move 
toward genuine political pluralism and a market economy, the better it will be not just for Czechs and 
Slovaks, but for the whole world.” (FRIEDMAN, T. L. Upheaval in the east: Havel’s ‘paradoxical’ plea: 
help Soviets. The New York Times. [online] 22. 2. 1990, s. 1A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427533056?accountid=15618) 
209 “‘I often hear the question: How can the United States of America help us today? My reply is as 
paradoxical as the whole of my life has been: You can help us most of all if you help the Soviet Union  
on its irreversible, but immensely complicated road to democracy.’ – President Vaclav Havel of 
Czechoslovakia.” (Anon. Quotation of the day. The New York Times. [online] 22. 2. 1990, s. 2A.  
ISSN 03624331. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/427532624?accountid=15618) 
210 Special to the New York Times. Upheaval in the east: Excerpts from Czech chief’s address to 
Congress ‘paradoxical’ plea: help Soviets. The New York Times. [online] 22. 2. 1990, s. 1A.  
ISSN 03624331. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/427530232?accountid=15618 
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expresivně, je zjevné spontánní citové zaujetí.211 Prostor pro vyjádření svých pocitů 

dostává i režisér Miloš Forman, který přiznává, že byl ze své emotivní reakce sám 

překvapen.212  

Deník se zajímá i o neformální část cesty v New Yorku. Zde například popisuje 

subjektivní zážitky Miloše Formana a Václava Havla při jejich procházce New Yorkem. 

Společně si užívají atmosféry míst, které Václav Havel poznal v roce 1968.213 Deník 

znovu připomíná jeho disidentskou minulost, když zmiňuje Havlovy dojmy ze setkání 

se zástupci organizace Helsinki Watch, která sleduje dodržování lidských práv.214  

Koncert na Havlovu počet v New Yorku evokuje podle deníku dojem oslavy 

českého národa za účasti stovky obdivovatelů. Příkladem je komentář nositele 

Nobelovy ceny Elieho Wiesela: „Přeji si, abych dnes mohl mluvit česky. Přeji si, 

abych dnes byl Čech. Ve vaší přítomnosti jsme dnes všichni Češi.“215  

Z dalšího citátu je zřejmé, že americká televize přibližovala dění sametové 

revoluce prostřednictvím Václava Havla, který byl v té době v západních zemích známý 

jako dramatik, disident a zastánce lidských práv: „Newyorčané vzdali hold křehkému 

muži s plavými vlasy, kterého mnozí znají z televize, když pomáhal rozběhnout 

revoluci.“216 

                                                 
211 “Mr. Havel’s hourlong speech, which he said he wrote himself in an afternoon, was greeted by five 
standing ovations and repeated shouts of ‘Bravo!’ from the standing-room-only crowd, which included 
the Czechoslovak-born tennis star Martina Navratilova and the film director Milos Forman. He responded 
with shy nods and a single, stiff V-for-victory sign. (…) Throughout, his audience sat in rapt attention, 
with Czechs in the visitors’ gallery occasionally wiping away tears and Mr. Havel’s aides drinking in  
the scene with that mixture of pride and bemusement that has characterized their rapid journey from 
prison cell to presidential castle.” (FRIEDMAN, T. L. Upheaval in the east: Havel’s ‘paradoxical’ plea: 
help Soviets. The New York Times. [online] 22. 2. 1990, s. 1A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427533056?accountid=15618) 
212 “‘I sometimes spend hours watching Congress on C-Span,’ Mr. Forman said, ‘and I never saw them 
give a standing ovation five times. I was very moved, which disturbed me, because I am proud of learning 
to be tough. I was confused from emotions that I thought are no longer inside of me. I did not think I 
could be touched and moved by anything that has to do with politics.’” (RIMER, S. Upheaval in the east: 
Czechoslovakia, Havel takes Manhattan, an Isle of Luncheons. The New York Times. [online] 23. 2. 1990, 
s. 6A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427527398?accountid=15618) 
213 “‘We roamed out of nostalgia the places he loved to roam when he was here 21 years ago,’  
Mr. Forman said yesterday. People were recognizing him in the streets. Their faces were lighting up.” 
(tamtéž) 
214 “In a day of high emotion, Mr. Havel seemed particularly moved by his visit to the Fifth Avenue 
offices of Helsinki Watch the largely volunteer organization that monitors and publicizes human-rights 
abuses. ‘I feel that I'm here as a friend among friends,’ he said. ‘I know very well what you did for us, and 
perhaps without you, our revolution could not be.’” (tamtéž)  
215 “‘Tonight I wish I could speak in Czech,’ Mr. Wiesel said. ‘Tonight I wish I were Czech. Tonight in 
your presence we are all Czech.’” 
216 “New Yorkers paid enthusiastic tribute to the sandy-haired, slightly built man whom many came to 
know as they watched the revolution he helped to create unfold on television.” (tamtéž) 



  

 

48

  

4.2.2. The Washington Post 

The Washington Post se sledované události věnuje z amerických periodik 

nejvíce. Od 16. do 27. února bylo uveřejněno celkem 19 příspěvků. Jako jediný ze všech 

analyzovaných zdrojů publikoval tento i tři příspěvky v dopisech redakci a ve sloupku 

na aktuální téma.  

List informuje o setkání zvláštního zpravodaje s Václavem Havlem na Pražském 

hradě. V porovnání se stejnou reportáží The New York Times nevyužívá Havlův životní 

příběh jako klíčový motiv, ale více se zaměřuje na aktuální situaci politickou  

a ekonomickou, nutné reformy a vyjednávání se Sovětským svazem o odsunu 

sovětských vojsk.  

Na základě analýzy všech příspěvků mohu říci, že Václav Havel je popisován 

příznivě jako člověk nevzdávající se naděje, jako pozoruhodný, laskavý, skromný, 

nenápadný, muž ohromné morální odvahy, politický vězeň, první avantgardní 

prezident.217 V souvislosti s vyšetřováním jednoho případu bankrotu na Wall Street jej 

list dává za příklad jako morální autoritu, vyzývá k potřebě vyšší odpovědnosti 

povýšené nad naše vlastní zájmy, varuje před lidskou sobeckostí.218 Na druhou stranu 

ale také poukazuje na jeho nejistotu v nové funkci, není si zcela jistý, jak se má jako 

prezident chovat a co může novinářům říkat.219 Upozorňuje i na jeho nezvyklou vizáž: 

je lehce rozcuchaný, neupravený, v obleku s kravatou je nervózní. 

V dalších dnech si již deník více všímá Havlova životního příběhu. V souvislosti 

s uvedením jeho hry Audience využívá možnosti představit jej jako dramatika  

a disidenta, který se ujmul politické role, což je považováno za významné a netradiční 

                                                 
217 “A man who has been immersed for years in the dilemmas of moral complicity and moral decay to 
which he devoted his remarkable inaugural address. (…) But in fact it’s something more extraordinary, 
evidence that this playwright, an ‘intellectual’ himself, a dissident who had the courage to go to jail, 
nevertheless can imagine himself in the position of those who didn’t.” (SCHWARTZ, A. Playwright and 
President. The Washington Post. [online] 20. 2. 1990, s. 21A. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307216564?accountid=15618) 
218 “He warned against selfishness and irresponsibility, saying: ‘Interests of all kinds-personal, selfish, 
state, nation, group and, if you like, company interests-still considerably outweigh genuinely common and 
global interests.’” (JOHNSON, H. Havel vs. Wall Street priorities. The Washington Post. [online]  
23. 2. 1990, s. 2A. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307247089?accountid=15618  ) 
219 “After two months on the job, Vaclav Havel still isn’t quite sure how a president is supposed to act. 
(…) ‘I don’t know what I can tell to newspapers and what shouldn’t be told. I am an inexperienced 
president.’ (…) ‘You need news, but we need the Soviet troops out of here!’” (WEYMOUTH, L. Havel: 
The need for hope; Czechoslovakia’s playwright on being Czechoslovakia’s president. The Washington 
Post. [online] 18. 2. 1990, s. 2B. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307218336?accountid=15618) 
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ve světě politiky, doslova za „pohádkový příběh“.220 V podobném duchu se nese i další 

komentář: „Václav Havel – disident, vznešený dramatik, nový československý prezident 

– stojí nahoře na schodišti. Je shrbený, nesvůj, nervózně se ošívá. Mává. (…) Všude 

sklidil aplaus. Hrdina! Dramatik! Disident!“221 

V dopisech redakci noviny publikují příspěvek Havlova přítele Miloše Formana, 

který rovněž hovoří v Havlův prospěch, protože vyzdvihuje, že peníze pro něj nemají 

dlouhotrvající účinek, důležitější je dostat ducha komunismu z mysli miliónů lidí. Miloš 

Forman připomíná, že nejpopulárnější filozofií, kterou se lid v Československu po 

dlouhá léta řídil, bylo: „Kdo nekrade, okrádá sebe a svou rodinu.“ Nabádá naslouchat 

Havlovi a dát mu šanci. Sám je zvědavý, čím přispěje.222 Z volby tohoto příspěvku 

můžeme usoudit, že se list přiklání k pozitivnímu prezentování Václava Havla, protože 

nepublikuje příspěvek s odlišným názorem na jeho osobu. 

Projev v Kongresu pak noviny označují jako senzační. Otiskují jej v plném znění 

a upozorňují, že u kongresmanů vzbudil velké ovace, dvacetpětkrát byl přerušen 

potleskem, dvakrát Kongres při projevu povstal. K tomu se vyjadřuje i Martina 

Navrátilová. Byla to pro ni jedinečná životní příležitost, kterou si nemohla nechat 

ujít.223 Kongresman s českými kořeny Robert Mrazek popisuje v dalším příspěvku 

                                                 
220 “‘Imagine, the president of Czechoslovakia is a playwright’ – it’s an incantation by now, not a political 
comment, repeated over and over in the jubilation over East European freedom. The accession of 
dissident playwright Vaclav Havel to political primacy seems boundlessly significant, a fairy tale almost, 
a joyful disruption in the custom of nations. Certainly a creative artist in high office is more unusual than 
a Churchill or a Mitterrand who writes essays or political analysis. But what does it mean really? And 
what kind of a playwright is this president, or – a different but closely related question – what kind of 
a man?” (SCHWARTZ, A. Playwright and President. The Washington Post. [online] 20. 2. 1990, s. 21A.  
ISSN 01908286. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/307216564?accountid=15618) 
221 “Vaclav Havel – beloved dissident, noble playwright, new Czechoslovak president – stands at the top 
of the stairs. He’s stooping, uncomfortably, and wincing some. He’s waving. (…) He was applauded 
everywhere. Hero! Playwright! Dissident!” (SHERRILL, M. Vaclav Havel’s Czech meet; the embassy’s 
welcoming crowd. The Washington Post. [online] 21. 2. 1990, s. 1D. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307231387?accountid=15618) 
222 FORMAN, M. No longer a superpowers’ playground. The Washington Post. [online] 20. 2. 1990,  
s. 21A. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307230895?accountid=15618 
223 “‘It was a great occasion for me,’ Navratilova said. ‘One of those days I’ll never forget.’ Navratilova 
sat unobtrusively in the uppermost row of the visitor’s gallery. She clearly was caught up in the moment, 
rising as Havel entered, smiling and weeping. She stood several times during his address, which received 
large ovations. ‘How can I feel anything but ecstatic about the changes in Eastern Europe, she said.’ (…) 
‘It was something that happens once in a lifetime. I shouldn’t have done what I did, but I just couldn’t 
miss it.’” (JENKINS, S. Notebook; Navratilova witnesses slice of history. The Washington Post. [online] 
22. 2. 1990, s. 9C. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307243845?accountid=15618) 
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pozitivní reakce přítomných kolegů a přátel: „Kdybych se uměl takto vyjadřovat, mohl 

bych kandidovat na Boha.“224  

Negativní konotace v hodnocení redakce je zřejmá z tvrzení, že ve srovnání  

s projevem Lecha Walesy postrádal Havlův projev osobní, emocionální spojení. 

Walesa byl podle redakce mnohem otevřenější, Havlův chraplavý hlas byl 

tlumenější.225 

V jednom sloupku autorka využívá příležitosti a dobírá si na příkladu Václava 

Havla tehdejší americký politický establishment. Vyzdvihuje v něm Havlovu odvahu, že 

nemlčel a nebál se postavit se policejnímu státu. Autorka vyjadřuje názor, že jeho řeč 

byla moralizující, nicméně byla přijata s respektem a úctou k jeho činům. Oceňuje, že si 

neřekl v prvním řadě o peníze jako Lech Walesa. Zároveň se obává, že jeho idealismus, 

lidskost a pokora musela na profesionální politiky působit velmi zranitelně.226  

Václav Havel se setkal se zástupci Hlasu Ameriky a poděkoval jim za podporu, 

bez níž by sametová revoluce možná ani neproběhla. Deník tak připomíná Havlovu 

disidentskou minulost.227 Na Havlovu počest byl do televizního programu zařazen 

záznam z koncertu v katedrále St. John the Divine, jeho hra Audience a o další hře bude 

teprve rozhodnuto.228  

Z analýzy tohoto deníku dle mého názoru vyplývá, že deník se na jednu stranu 

vyjadřuje ve prospěch Václava Havla, vyzdvihuje jeho osobností kvality i to, jakým  

                                                 
224 “I heard Dante Fascell in the seat next to mine murmur the word ‘magnificent’ in response to a Havel 
line. As Havel was leaving the floor, a Senate friend turned to me and said, almost awestruck, ‘If I could 
string together words like that, I could run for God.’” (MRAZEK, R. Echoes of my grandfather’s voice. 
The Washington Post. [online] 22. 2. 1990, s. 23A. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307243604?accountid=15618) 
225 “Havel’s speech lacked some of the personal, emotional connection that surrounded Polish leader Lech 
Walesa’s address last November. Walesa (…) was more openly emotional, the gravelly voiced Havel had 
a more low-key delivery.” (KAMEN, A. Havel asks U. S. to aid Soviet democratization; in Hill speech, 
Czech calls for creating ‘family of man’. The Washington Post. [online] 22. 2. 1990, s. 1A.  
ISSN 01908286. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/307247580?accountid=15618) 
226 “Not everyone there would especially want to hear what he had to say. Some of it was heretical. Much 
of it was inherently reproachful. They listened to every sentence, applauded repeatedly. They obviously 
ached with respect for the small, diffident, slightly disheveled blond stranger who looked around with so 
much bemusement and delight. Havel gave them a lesson in the fine art of lecturing one’s hosts 
gracefully, without the slightest trace of self-righteousness. (…) Can Havel, the idealist, the philosopher, 
make it in the real world? His idealism, his irony, his humanity, his humility must have made him look 
awfully vulnerable to the professional politicians.” (McGRORY, M. Havel’s gentle rebuke.  
The Washington Post. [online] 25. 2. 1990, s. 1B. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307262671?accountid=15618) 
227 RADCLIFFE, D. Vaclav Havel, face to face with the Voice. The Washington Post. [online]  
27. 2. 1990, s. E2. ISSN 01908286. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/307216755?accountid=15618 
228 CAMODY, J. The TV column. The Washington Post. [online] 22. 2. 1990, s. 10B. ISSN 01908286. 
Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/307245118?accountid=15618 
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dojmem působí na své okolí. Všímá si jeho neobvyklého životního příběhu, který je 

čímsi mimo běžnou realitu našich životů. Na druhou stranu ale také opakovaně 

poukazuje na jeho slabší stránky – přílišnou naivitu, křehkost a nevýraznost –  

a zpochybňuje tím jeho předpoklady pro vysokou politiku. 

4.2.3. USA Today 

Noviny USA Today se vystoupení Václava Havla v Kongresu věnují jen 

okrajově. Ve dnech 20. až 22. února vydaly na toto téma pouhé 4 články, které vyšly 

pokaždé na čtvrté straně. V dalších dnech již informují o podepsání dohody mezi 

Československem a SSSR o odsunu ruských vojsk z našeho území.  

USA Today se zaměřují výrazně na ekonomický význam cesty. Sdělují, že 

Československo se chce otevřít investicím ze západních zemí, možná témata k jednání 

jsou i předávání manažerských dovedností, výuka angličtiny a diskuze o omezení 

vývozu zbraní na Kubu a do Nikaraguy.  

Přestože tento deník neposkytl cestě Václava Havla do USA mnoho prostoru,  

i zde je zjevné kladné hodnocení jeho osoby. Hned v prvním příspěvku upozorňují, že 

Václav Havel je prvním československým prezidentem, který se vydává na oficiální 

návštěvu USA, označují ho doslova za průkopníka – první hlavu státu východoevropské 

země, která promluví v Kongresu.229 V článku expresivně nazvaném „Bush oslavuje 

Havla: hrdina roku 89“ citují prezidenta George Bushe, který o Václavu Havlovi 

mluví s obdivem: „Havlův život byl jednou ze zázračných proměn – ze světa dramatu 

do světa disentu, ze života umělce do života aktivisty… z vězení do prezidentského 

úřadu.“230  

Všímají si také Havlova smyslu pro humor, jeho nezvyklého vystupování  

a chování, které ale nedávají do negativních spojitostí: „Bývalý disident, politický vězeň, 

jeho písečné vlasy lehce zvlněné a prsty nervózně poklepávají na řečnický pult, žasl 

nad koloběhem událostí, které ho přivedly do čela své země. ‚Žijeme ve velmi zvláštní 

době. V době, kdy se tvář lidského světa najednou mění takovou rychlostí, na kterou 

                                                 
229 GREENE, M. Czechoslovak president visits Bush. USA Today. [online] 20. 2. 1990, s. 4A.  
ISSN 07347456. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/306320393?accountid=15618 
230 “Bush said: ‘Havel’s life has been one of miraculous transformations – from the world of drama to  
the world of dissident, from the life of the artist to the life of the activist….from prison to  
the presidency.’” (GREENE, M. Bush hails Havel: Hero of ’89; Visitor’s busy day. USA Today. [online] 
21. 2. 1990, s. 4A. ISSN 07347456. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/306267938?accountid=15618) 
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jsou krátké všechny dosud známé politologické tachometry,‘ řekl Havel ve svém 

hodinovém projevu, který byl více než dvacetkrát přerušen potleskem.“231 

„Havlův smysl pro humor perlil v jeho odpovědích na otázky. Na otázku  

o osudu vězněných disidentů odpověděl: ‚V mé zemi již nejsou žádní disidenti, pokud 

ano, jsou ve vládě. ‘“232 

„Prezident Václav Havel svým literárním nadáním zvedl Kongres ze židlí 

a vyzval Spojené státy, aby pomohly východní Evropě a Sovětského svazu na jeho 

nesmírně komplikované cestě k demokracii.“233 

Celkově bych hodnocení Václava Havla shrnula jako pozitivní, byť rozsahem 

jednotlivých příspěvků deník nepřikládá jeho návštěvě velký význam. Neklade ani 

důraz na jeho životní příběh jako například The New York Times. Všímá si Havlovy 

minulosti jako dramatika, jeho umělecké vlohy pak vyzdvihuje ve spojení s kvalitou 

projevu. Projev samotný ale nezveřejňuje, odkazuje na něj jen několika krátkými 

výňatky.  

Implicitní záporné hodnocení je možné vyvodit jen z posledního příspěvku, ve 

kterém list cituje hodnocení přítomné polské delegace, že Lech Walesa byl při svém 

projevu v Kongresu před dvěma měsíci lepší, přímo bezkonkurenční.234 

4.2.4. Shrnutí analýzy amerických periodik 

V druhé části analýzy tří amerických deníků jsem se pokusila zjistit, jakým 

způsobem referovaly o Václavu Havlovi a co hrálo významnou roli při rozhodování  

o výběru zpráv týkajících se jeho vystoupení před Kongresem USA. 

The New York Times jako jediný z amerických deníků publikuje událost na  

                                                 
231 “The former dissident-political prisoner, his sandy hair slightly ruffled and fingers nervously tapping 
the lectern, marvelled at the lighting course of events that brought him to the head of his country. ‘We are 
living in very odd times. The human face of the world is changing so rapidly none of the familiar political 
speedometers are adequate,’ Havel said in an hourlong speech stopped for applause more than two dozen 
times.” (GREENE, M. U.S. can guide us. USA Today. [online] 22. 2. 1990, s. 4A. ISSN 07347456. 
Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/306272459?accountid=15618) 
232 “Havel’s sence of humor bubbled through his responses to questions. Asked about the fate of jailed 
dissidents, he replied: ‘There are no longer any dissidents in my country, or if they are, they are in 
government.’” (GREENE, M. Bush hails Havel: Hero of ’89; Visitor’s busy day. USA Today [online]  
21. 2. 1990, s. 4A. ISSN 07347456. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/306267938?accountid=15618) 
233 “President Vaclav Havel, using his literary genius to stir Congress to its feet, called on the United 
States to guide Eastern Europe and the Soviets along the ‘immensely complicated road to democracy’.” 
(GREENE, M. U.S. can guide us. USA Today. [online] 22. 2. 1990, s. 4A. ISSN 07347456. Dostupné  
z www: http://search.proquest.com/docview/306272459?accountid=15618) 
234 GREENE, M. Walesa was ‘better’, Polish delegation says. USA Today. [online] 22. 2. 1990, s. 4A.  
ISSN 07347456. Dostupné z www: http://search.proquest.com/docview/306297530?accountid=15618 



  

 

53

  

titulní straně. Neobvyklý životní příběh Václava Havla plný zvratů a paradoxů je jedním 

výrazným směrem, jak jej noviny prezentují. V souvislosti s tím také představují 

Václava Havla jako prvního umělce, dramatika a autora divadelních her, který se stal 

prezidentem své země. Noviny referují s citovým zaujetím, volí emotivně zabarvené 

výrazy. Hodnotí Václava Havla jednoznačně pozitivně jako morální autoritu, 

odpovědného člověka, nezdůrazňují nedostatek jeho zkušeností, nepoukazují na jeho 

vnější vzezření a vystupování. O samotném projevu píší se zájmem, zdůrazňují hlavní 

poselství a filozofickou hloubku jeho myšlenek a ty dále rozebírají. Věnují se i pobytu 

v New Yorku, kde dávají prostor i pro subjektivní vyjádření. 

Nejvíce prostoru této události poskytl deník The Washington Post. Mezi 

devatenácti příspěvky se objevily i názory v dopisech redakci a ve sloupku na aktuální 

téma. List nepoužívá tak emotivně zabarvené výrazy jako The New York Times, přesto 

je hodnocení Václava Havla pozitivní. Odkazují na jeho lidské kvality, morální autoritu, 

je popisován jako člověk pokorný, nenápadný, oceňují jeho humor. Deník si všímá jeho 

životního osudu, který doslovně označuje za pohádkový příběh. Na druhou stranu ale 

některá vyjádření uvádějí, že Václav Havel je podle deníku pro svět velké politiky 

křehký, nevýrazný, příliš idealistický. Prozatím nemá dostatek zkušeností z politiky  

a nepřímo tak zpochybňují i jeho předpoklady pro tuto funkci.  

Nejméně pozornosti Václavu Havlovi a jeho projevu v Kongresu věnuje deník 

USA Today. Zprávy se nedostaly na titulní stranu a celkově vychází jen čtyři příspěvky. 

Václava Havla hodnotí pozitivně, oceňují především jeho literární talent, smysl pro 

humor. I v tomto případě zaujal redakci jeho životní osud, jenž jej nasměřoval ze světa 

dramatika a disidenta do světa vysoké politiky.   

Z tohoto shrnutí je zřejmé, že každý z amerických deníků pojal téma odlišně,  

a to jak z hlediska rozsahu, umístění zpráv, tak i použitím citově zabarvených výrazů. 

Pro americkou veřejnost byl Václav Havel v únoru 1990 symbolem změn ve východní 

Evropě. Jako první prezident z této části Evropy vystoupil před americkými 

kongresmany a stal se tak pro ně zosobněním a faktickým potvrzením konce studené 

války. V kombinaci se svým nevšedním životním příběhem umožnil médiím podat 

zprávu o cestě do USA jako příběh o jedinečném lidském osudu, který během krátké 

doby nabral nečekaného, paradoxního zvratu. Svým šťastným koncem je tak 

ztělesněním obecně sdílené představy o americkém snu. 

 



  

 

54

  

5. Vývoj mediálního obrazu Václava Havla po 10 a 20 letech 

 
Pro vyhledání relevantních odkazů v médiích, které informují o vystoupení 

Václava Havla v Kongresu v únoru 1990 s odstupem po deseti a dvaceti letech, jsem 

použila monitoring médií zprostředkovaný Newton Media Search. Zkoumané období 

jsem v tomto případě rozšířila na celý měsíc únor.  

5.1. Zhodnocení po uplynutí 10 let – únor 2000 

Po deseti letech jsem k této události nalezla pouze jednu krátkou zmínku v rámci 

pořadu Českého rozhlasu 6, v relaci Události před deseti lety: „V druhé polovině února 

dochází k významným událostem mezinárodní povahy. (…) 19. února odlétá Václav 

Havel s doprovodem na oficiální návštěvu USA, kde jednal s prezidentem Bushem  

a v Kongresu pronesl onen památný projev, přerušovaný potleskem a nejednou 

i povstáním kongresmanů z křesel.“235 

5.2. Zhodnocení po uplynutí 20 let – únor 2010 

Po dvaceti letech se k tomuto tématu média vrátila poměrně obsáhle. V médiích 

se objevilo od 19. do 27. února 2010 celkem 17 příspěvků. Hlavním důvodem byl 

zřejmě fakt, že česká ambasáda uspořádala ve Washingtonu konferenci k 20. výročí 

Havlova projevu v americkém Kongresu. Sám Václav Havel se konference ze 

zdravotních důvodů nezúčastnil. Příspěvky se většinou nevztahují k hodnocení Václava 

Havla, spíše komentují aktuální politickou situaci ve střední Evropě a vzájemný vztah 

s USA, ale například Česká televize přichází v rámci vysílání zpravodajské ČT24 se 

speciálem „Demokracie: Rok první – Václav Havel: americký idol“, kde formou 

dokumentů a rozhovorů referuje o cestě do USA, následné oficiální návštěvě Kremlu  

a o vývoji politické scény začátkem roku 1990. 

V první polovině devadesátých let byl Václav Havel přijímán českou společností 

i médii veskrze pozitivně.236 Obrat ve vnímání jeho osoby nastal ve druhé polovině 

                                                 
235 PAVROVSKÝ, V. Interview. In: Události před deseti lety. ČRo. 6. Radio. 4. 2. 2000, 18:10 
236 „Jestliže tedy první polovina devadesátých let zrodila ‚mýtus Havel‘ – druhá polovina devadesátých let 
zrodila ‚antimýtus Havel‘. I v době největší slávy havlovského mýtu se sice ozývaly ‚antimýtizující‘ 
hlasy, zvláště v souvislosti s rozpadem Československa. (…) O Havlově prezidentské, ‚masarykovské‘ 
autoritě však převažoval širokosáhlý konsensus.“ (PUTNA, M. C. Václav Havel: Duchovní portrét 
v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna Václava Havla, o.p.s., 2011. s. 301-302.  
ISBN 978-80-87490-08-2.) 
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devadesátých let.237 I přesto ale česká média o významu jeho projevu v Kongresu 

referují s odstupem dvaceti let jen kladně. V žádném příspěvku se neobjevuje kritika 

jeho osoby nebo implicitní hodnocení prostřednictvím komentářů. O pozitivním 

hodnocení Václava Havla a o významu cesty pro další směřování československé 

zahraniční politiky svědčí například tyto komentáře: 

Michael Žantovský, bývalý tiskový mluvčí a poradce Václava Havla řekl: „To 

vystoupení Václava Havla představovalo určitý symbolický okamžik a také svojí, 

myslím, literární a rétorickou kvalitou se řadilo mezi ty výjimečné okamžiky. (…) 

Nadchnul svým humorem, jazykem, (…) který prozrazoval dramatika a literáta. (…) 

Samozřejmě jenom kvůli Václavu Havlovi a jeho úspěšné návštěvě by nás do NATO 

nepřijímali, ale byla to svého druhu navštívenka, která představila Českou republiku 

jako zemi, která míří k demokracii, (…) která má jaksi schopné a silné představitele,  

a to nám zajisté pomáhalo později v jednáních o rozšiřování NATO i v řadě jiných 

otázek.“238 

Časopis Respekt k tomu uvádí: „Američany doopravdy nadchlo až to, že 

někdejší vězeň svědomí a intelektuál přijal zodpovědnost a chopil se vlády. ‚Byl jsem – 

hlavně díky televizi – personifikací toho co nazvali sametovou revolucí, a co bylo 

okouzlujícím snem mnoha generací Američanů, totiž změnit svět nenásilně a poeticky 

k lepšímu,‘ říká dnes Havel.“  

V tomtéž článku dostali prostor i další účastníci této cesty: Karel 

Schwarzenberg: „Ale jinak pocta Havlovi skýtá skutečně nebývalou porci dojetí. (…) 

My jsme byli za všemi pozadu – ale měli jsme Havla. Jeho kouzlo fungovalo 

neuvěřitelně.“ Alexandr Vondra: „Zrodila Václava Havla jako mezinárodní celebritu 

(…) a stala se základním kamenem česko – amerických vztahů na dlouhá léta dopředu.“ 

Diplomat Cameron Munter: „Určitě si vzpomínáte na fenomén Američanů v Praze 

v 90. letech. Ta chuť a zájem jedné generace o Československo se zrodila právě 

v únoru 1990, do té doby střední Evropa nikoho nezajímala.“ Zbigniew Brzezinski: 

„Havel se díval dopředu, přemýšlel o významu naší historické éry a toho, co 

představuje.“239 

                                                 
237 „Česká společnost se vyvíjela v řadě ohledů jiným směrem než tím, o který Havel usiloval. (…) Havel 
byl stále více rozladěn z tohoto vývoje a stále ostřeji jej kritizoval.“ (tamtéž) 
238 MAŠKOVÁ, M. Interview: Vzpomínky na projev Václava Havla v americkém Kongresu.  
In: Rozhovor na aktuální téma. ČRo Rádio Česko. Radio. 25. 2. 2010, 14:08 
239 TABERY, E. Cesta do Ameriky. Respekt. 22. 2. 2010, s. 3. ISSN 0862-6545. 
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Výjimečnost doby demonstrují Hospodářské noviny takto: „Z jednoho pohledu 

to byl mýtický vpád divochů do civilizace. Hostitelé ale všechno – cigaretovým kouřem 

nasáklá nepadnoucí saka, prohřešky proti protokolu a bezpečnostním opatřením, náhlé 

programové improvizace – shovívavě přehlédnou. Kvůli náčelníkovi té tlupy, který má 

vše, co Amerika ctí a obdivuje.“240  

                                                 
240 ANÝŽ, D. Václav Havel mluvící, snící. Hospodářské noviny. 25. 2. 2010. s. 11. ISSN 0862-9587. 
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Závěr 

V úvodní kapitole jsem formulovala hlavní cíle této bakalářské práce: zjistit, jak 

se vytvářel a proměňoval mediální obraz Václava Havla na příkladu jeho vystoupení 

před americkým Kongresem v únoru 1990, a to z pohledu čtyř československých a tří 

amerických periodik. Zkoumané období bylo v obou případech od 15. února do  

1. března 1990. V poslední části jsem se soustředila na to, jak se tento mediální obraz 

vyvíjel s odstupem deseti a dvaceti let v českých médiích. V tomto případě jsem 

zkoumané období rozšířila na celý měsíc únor 2000 a 2010. Jelikož jsem do své analýzy 

zahrnula sedm titulů a další zmíněné prameny, práce je rozsáhlejší, než jsem původně 

předpokládala. 

Zhodnotím-li československé noviny, tzn. Rudé právo, Mladou frontu, Práci  

a Lidové noviny, vyjadřují se ve prospěch Václava Havla. Rudé právo je jako jediný 

z těchto čtyř deníků vůči Václavu Havlovi neutrální. Abstrahuje od emocionálních 

konotací, nehodnotí jej přímo, inklinuje více k roli nezaujatého pozorovatele. 

Umístěním větší části článků mimo titulní stranu list naznačuje, že se nejedná  

o výjimečnou událost. Negativní postoj k Václavu Havlovi je implicitně vyjádřen 

prostřednictvím citací zahraničních médií, ze kterých vybírá ty méně pozitivní. Otiskuje 

pouze oficiální fotografie z politických setkání. Ostatní tři deníky jsou ve svém 

hodnocení více expresivní. Zdůrazňují vliv a sílu Havlovy osobnosti, jeho osobní 

kouzlo, kterým až nečekaně zaujal a nadchnul americkou veřejnost. O cestě Václava 

Havla přináší nejvíce zpráv Mladá fronta. Titulky článků jsou citově zabarvené, 

v článcích se snaží vyvolat pozitivní emoce. Na fotografiích prezentuje Václava Havla 

jako usměvavého, společenského muže obklopeného davy lidí i emigranty). Dle mého 

názoru československá média tímto mediálním obrazem vytváří představu, že Václav 

Havel patří do kategorie uznávaných politiků, kteří dokáží prosadit své myšlenky ve 

světě. Svým projevem si získal respekt mezi politickými představiteli USA, jeho názory 

jsou ve světě uznávány. Zároveň jej prezentují jako člověka s vysokými morálními 

hodnotami, skromného a zodpovědného. Je oblíbený i mezi obyčejnými lidmi, kteří ho 

vítali s nadšením. Plní tak podle těchto médií předpoklady pro to, aby obstál jako 

nejvyšší představitel země.     

U amerických deníků jsem dospěla k závěru, že všechny tři shodně referují  

o Václavu Havlovi v jeho prospěch. Nepotvrdily se tak hypotézy stanovené v tezích 

k této práci, že některá vyjádření na jeho osobu byla do velké míry kritická. Negativní 
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konotace se objevily jen ve srovnání s Lechem Walesou, jehož projev před Kongresem 

hodnotí The Washington Post a USA Today jako lepší. Na Havlovy předpoklady pro 

vysokou politiku a slabší stránky – naivita, křehkost, nevýraznost – poukazuje jen  

The Washington Post. Přesto se domnívám, že i tento list vyjadřuje v celkovém 

hodnocení sympatie k Václavu Havlovi a tyto komentáře nejsou míněny kriticky. 

Zároveň také k tématu otiskl nejvíce příspěvků. Naproti tomu USA Today o události 

informuje jen velmi okrajově a evokuje tím dojem, že se nejedná o nic zvláštního. 

Tendence nadchnout čtenáře a vyvolat pozitivní emoce jsou zřejmé u The New York 

Times.  

Jsou zde patrné dvě základní linie, jakými Václava Havla americká periodika 

shodně prezentují. Jednak všechny tři tituly vyzdvihují Havlovy kladné povahové rysy 

(zejména skromnost, nenápadnost), sílu jeho osobnosti, literární talent, autoritu  

a odvahu, že nikdy neslevil ze svých morálních zásad. Oceňují, že si nežádal hmotnou 

podporu nebo výhody pro svou zemi, ale paradoxně žádal, aby USA pomohly 

Sovětskému svazu.  

Druhou linií je Havlův jedinečný životní příběh, který je srozumitelný, snadno 

popsatelný a překvapující. Prezentují jej opakovaně jako dramatika, umělce a disidenta, 

který se řízením osudu stal nejvyšším představitelem země, ve které po desetiletí 

usiloval o změnu politického režimu. Svým šťastným koncem je tak tento příběh 

ztělesněním obecně sdílené představy o americkém snu. Václav Havel je zároveň 

symbolickým zhmotněním událostí ve východní Evropě. Byl prvním prezidentem, který 

v Kongresu potvrdil, že studená válka je definitivně u konce a že se Československo 

chce ubírat demokratickým směrem.  

Porovnání rozdílů mezi československými a americkými periodiky ve vztahu 

k této konkrétní události není samo o sobě lehký úkol. Otázka je, zda je vůbec takové 

srovnání možné. Obě země si prošly zcela odlišným historickým vývojem, jsou 

neporovnatelné svou rozlohou i potřebami svých čtenářů. Americký tisk se více 

zaměřuje na Havlův životní příběh, na jeho lidské kvality a myšlenky. Československý 

tisk informuje o tom, jak byl Václav Havel v USA přijat, jaký vzbudil ohlas. Ačkoli 

Václava Havla v tomto období prezentují pozitivně a až na Rudé právo vyjadřují své 

sympatie, nezdůrazňují význam jeho myšlenek. To se myslím projevilo především 

v pozdějších letech, kdy byl Václav Havel v médiích kritizován za své politické 

přehmaty a jeho filozofické postoje byly vnímány jako moralizování. Obracel se proto 
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více do zahraničí, kde zůstává „univerzální a intelektuální autoritou“.241 Toto tvrzení 

navrhuji podložit dalším výzkumem zaměřeným na vývoj mediálního obrazu Václava 

Havla v různých časových periodách v českých i zahraničních médiích. Zmapovat 

prezidentské období a období po skončení jeho funkce. Výstupem by bylo porovnání, 

jak byl Václav Havel v jednotlivých časových úsecích vnímán médii doma a jak 

v zahraničí.  

Analýza obrazu této události po uplynutí deseti a dvaceti let však hovoří ve 

prospěch Václava Havla. Nejvíce příspěvků se v českých médiích objevilo v únoru 

2010, kdy česká ambasáda uspořádala ve Washingtonu konferenci k 20. výročí Havlova 

projevu. Česká média o této diplomatické cestě do USA referují s odstupem času jen 

pozitivně, hovoří o významu pro další směřování české zahraniční politiky. Česká 

televize uvádí dokument, ve kterém prezentuje tuto událost jako jednu z klíčových 

v roce 1990.  

                                                 
241 PUTNA, M. C. Václav Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: 
Knihovna Václava Havla, o.p.s., 2011. s. 303-304. ISBN 978-80-87490-08-2. 
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Summary 

This thesis is focused on the media’s reflection of Vaclav Havel following his 

speech to the U.S. Congress in February 1990. I have analyzed four Czechoslovak 

dailies – Rude Pravo, Mlada Fronta, Lidove Noviny, Prace – and three American 

newspapers – The New York Times, USA Today, and The Washington Post. The period 

under consideration was from 15 February to 1 March 1990. I also looked at how  

the event was viewed ten and twenty years later. In that respect, only the Czech press 

was analyzed in the period of February 2000 and 2010. For the purpose of this analysis, 

I chose a qualitative research method, which allowed me to better assess and interpret 

the depiction of Vaclav Havel in the respective media.  

The results of my analysis show that the Czechoslovak newspapers are generally 

favourable to Mr. Havel. They emphasize the influence and power of his personality, as 

well as his charm, which unexpectedly captured the American public. Rude Pravo is  

the only one of the four Czech dailies whose stance was either neutral or negative.  

On the contrary, Mlada fronta is strongly positive.   

With regard to the American newspapers, two basic lines of presentation have 

been identified. Firstly, all three periodicals emphasize Havel’s qualities, the strength of 

his personality, literary talent, authority, and his courage never to compromise on his 

moral principles.  

Secondly, Mr. Havel is presented as a symbol of the events occurring in Eastern 

Europe. In my opinion, the main reason that the American media gave so much 

attention to the event was that it allowed them the chance to present the captivating 

story of Havel’s life. The story is relatable, easy to describe and surprising in a way. 

The last part of the analysis, which looked at how the speech was regarded ten and 

twenty years later, showed that Vaclav Havel was viewed positively. The Czech media 

talked about the significant importance that his diplomatic journey had for the future 

direction of Czech foreign policy. 
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ročník XLVI, číslo 45, s. 5 

12. išt. M. Navrátilová plakala, M. Forman naměkko. Mladá fronta. 22. 2. 1990,  
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číslo 47, s. 5  

21. Anon. Koberečkům odzvonilo. Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, 
24. 2. 1990, s. 5 
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23. ŠTĚPÁNKOVÁ, I. Rozruch v novém světě. Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník 
XLVI, číslo 47, příloha Víkend s. 8 

 
 
Lidové noviny   

1. KRAMER, A. Tento týden tuto hodinu. Lidové noviny. 17. 2. 1990, ročník III,  
číslo 13, s. 1 

2. KRAMER, A. První dějství velké pouti. Lidové noviny. 21. 2. 1990, ročník III,  
číslo 14, s. 1 

3. KRAMER, A. Velká cesta – druhé dějství. Lidové noviny. 24. 2. 1990, ročník III, 
číslo 15, s. 1 

4. Anon. Proslov prezidenta ČSSR k oběma sněmovnám Kongresu USA dne  
21. února 1990. Lidové noviny. 24. 2. 1990, ročník III, číslo 15, s. 4 

5. RYBÁČKOVÁ, J. Prozíravá výzva. Lidové noviny. 26. 2. 1990, ročník III, číslo 16, 
s. 2 

6. KRAMER, A. Rychle jsem ztratil ostych. Lidové noviny. 28. 2. 1990, ročník III, 
číslo 17, s. 1 a 2 

7. HEJDÁNEK, L. Intelektuál a politika. Lidové noviny. 3. 3. 1990, ročník III, číslo 
18, s. 2 

 
 
Práce 

1. zpravodajové Práce a ČTK. Jeden den v zemi gejzírů. Práce. 19. 2. 1990, ročník 
XLVI, číslo 42, s. 1 a 5 

2. Anon. Článek V. Havla v americkém týdeníku. Práce. 19. 2. 1990, ročník XLVI, 
číslo 42, s. 5 

3. Anon. V centru pozornosti ekonomika. Práce. 20. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 43,  
s. 1 a 5 

4. Anon. Doložka s výhodami na dosah. Práce. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44,  
s. 1 a 4 

5. tn. Setkání s krajany. Práce. 21. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 44, s. 4 

6. Anon. Bouřlivý aplaus v Kongresu. Práce. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45,  
s. 1 a 4 

7. Anon. Za oceánem o Evropě. Práce. 23. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 46, s. 1 a 4 
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8. čk. Dobrá bilance návštěv. Práce. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 1 a 2 

9. Anon. Pocta Václavu Havlovi. Práce. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 3 

10. Anon. Jako rovný s rovným. Práce. 27. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 48, s. 1 a 4 
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The New York Times 

1. Anon. Czechoslovak leader to visit the United States. The New York Times. [online] 
18. 2. 1990, s. 20A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427541868?accountid=15618 

2. RUSSELL, J. Tyrants fall; art endures. The New York Times. [online] 18. 2. 1990,  
s. 1A. ISSN 03624331. Dostupné z www: 
http://search.proquest.com/docview/427539504?accountid=15618 

3. HENRY, K. Upheaval in the east: Czechoslovakia; Havel, U. S. Bound, ‘Going to 
learn’. The New York Times. [online] 19. 2. 1990, s. 9A. ISSN 03624331. Dostupné 
z www: http://search.proquest.com/docview/427538362?accountid=15618 

4. FRIEDMAN, T. L. Upheaval in the east: Czechoslovakia; Bush praises Havel and 
his ‘new page’. The New York Times. [online] 21. 2. 1990, s. 10A. ISSN 03624331. 
Dostupné z www: 
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Příloha č. 3: Snímek z Kongresu USA před začátkem projevu na titulní straně Práce.  

 

Práce. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45, s. 1 
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Příloha č. 4: Václav Havel vystoupil po svém návratu z USA na Staroměstské náměstí. 
Mladá fronta připojuje i fotografii jásajícího davu 

 

 

 

Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 5 
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Příloha č. 5: Mladá fronta prezentuje Václava Havla jako člověka oblíbeného mezi 
lidmi. Snímek otiskla na titulní straně 

 

 

Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, s. 1 
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Příloha č. 6: Fotografii Václava Havla na policejní motorce otiskla Mladá fronta i Práce 
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Příloha č. 7: Kresba Vladimíra Renčína v Lidových novinách 
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Příloha č. 8: Titulní strana Mladé fronty. Ve stejný den vychází společně s přílohou 
Víkend 
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Příloha č. 9: Příloha Víkend věnuje tématu celou titulní stranu 

 

Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, Příloha Víkend s. 1 
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Příloha č. 10: Snímek Václava Havla s manželkou Olgou v příloze Víkend Mladé 
fronty  

 

 
 

Mladá fronta. 24. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 47, Příloha Víkend s. 8 
 



  

 

83

  

Příloha č. 11: Titulní strana Rudého práva přináší fotografii z oficiální schůzky 
s prezidentem Georgem Bushem 

 
 

 

 
Rudé právo. 21. 2. 1990, ročník 70, číslo 44, s. 1 
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Příloha č. 12: Mladá fronta otiskuje na titulní straně setkání Václava Havla 
s Waldemarem Matuškou 

 

 

Mladá fronta. 22. 2. 1990, ročník XLVI, číslo 45, s. 1 
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