
1 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

Sarah Komasová 

 

 

 

 

 

Případ Budínka - obsahová analýza obrazu 

odsunu Němců v tištěných médiích 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Praha 2012 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka práce: Sarah Komasová 

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Matějka 

 

Rok obhajoby: 2012 

  



3 

 

 

Bibliografický záznam 
 

KOMASOVÁ, Sarah. Budínka - frekvenční analýza obrazu odsunu v tištěných médiích. 

Praha, 2012. 55 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut mezinárodních studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ondřej Matějka. 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá mediálním obrazem odsunu Němců po 2. světové válce. Jedná 

se o případovou studii, zaměřenou na analýzu novinových článků, které se týkají objevu 

hromadného hrobu Němců u obce Dobronín. Pro zpracování velkého množství českých 

zdrojů byla zvolena metoda frekvenční analýzy, objemově menší vzorek německých 

článků byl zpracován s využitím kvalitativního přístupu. Cílem práce je odpovědět na 

otázku, jakým způsobem média zobrazují odsun a přiklánějí-li se k argumentům 

blízkým jeho „zastáncům,“ nebo „kritikům.“ Toto dělení práce přebírá z článku Michala 

Kopečka a Miroslava Kunštáta. 

 Na základě výsledků frekvenční analýzy práce dochází k závěru, že oběti jsou 

nejčastěji identifikovány jako Němci, negativně bývá jejich identita propojována 

s členstvím v nacistických organizacích, v pozitivním smyslu jsou vnímáni jako členové 

vesnické komunity. Podávaný obraz se však liší dle jednotlivých periodik. Periodika 

bližší kritickému náhledu často využívají spojování identity vrahů s komunistickou 

stranou. Významné jsou i rozdíly v míře využití expresivních výrazů. Průběh mediální 

kauzy je naopak dobře viditelný na diskuzi okolo vztyčení pietního kříže. 

Rozbor německých článků naopak poukazuje na zvýšený zájem německých 

čtenářů o problematikou Benešových dekretů a o přístup obyvatel obce k nálezu. 

 

Abstract 

This work is dealing with the media reflection of deportation of Germans after 

the Second World War. It is a case study which analyzes newspaper articles following 

up a discovery of a mass grave near the village of Dobronín. The approach of frequency 

analysis was used for processing of huge amount of sources in Czech; the smaller 

sample of articles written in German was dealt with qualitative method. The target of 
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the work is to answer how media reflect the deportation and whether they have tendency 

of arguments towards “defenders” or “critics”. The work takes this classification over 

from an article by Michal Kopeček and Miroslav Kunštát. 

On the basis of the frequency analysis results the thesis concludes that victims 

have been predominantly identified as Germans; their identity is, in a negative sense, 

connected with the membership in Nazi organisations; however in positive view they 

are seen as village community members. But the reflection depends on the particular 

journal. The journals further to the critical approach use often the interconnection of the 

murderers’ identity with the Communist party. Differences among the rate of using of 

expressive words are also important. The process of media case is clearly visible in the 

discussion about erection of memorial cross. 

The research can be viably continued with triangulation or processing of next 

case studies and their comparison. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá obrazem odsunu v mediích, jejím cílem je analyzovat 

způsob, jakým media zpracovala objev hromadného hrobu na louce Budínka. Budínka 

se nachází poblíž obce Dobronín, na území bývalého jihlavského jazykového ostrova. V 

hrobě, který byl odkryt v polovině srpna 2010,
1

 byly nalezeny ostatky několika 

německých obyvatel okolních obcí, kteří byli patrně zavražděni v období "divokého 

odsunu." Cílem práce je poukázat na zvláštnosti a specifika zpracovávání tématu 

odsunu Němců po 2. světové válce v současném českém (a do menší míry i německém) 

tisku. Práce se zvláště zaměřuje na předpokládanou zvýšenou přítomnost hodnotících 

soudů a analýzu vývoje společenského diskurzu. 

Pro volbu tématu byla rozhodující jeho aktuálnost, a to nejen vzhledem k datu 

odkrytí hrobu, ale především s ohledem na současnou celospolečenskou diskuzi o 

odsunu a probíhající změny společenského diskurzu v této otázce. Anticipovaná 

přítomnost dvou protichůdných diskurzů, které je možné označit za „kritické“ a 

„obhajující“,
2

 je pak sama o sobě důvodem pro další zájem o problematiku. V 

neposlední řadě je významný i mezinárodní rozměr tématu, nejsnáze vysledovatelný ve 

vztazích česko-německých, kde diskuze nabývá kromě historických a sociálních i čistě 

politických konotací. 

 

1.1 Konceptuální rámec 

Základní interpretační rámec práce vychází z rozboru společenského diskurzu, 

tak jak jej ve svém článku „„Sudetoněmecká otázka“ v české akademické debatě po 

roce 1989 klasifikovali Michal Kopeček a Miroslav Kunštát.
3
 Ti poukázali na existenci 

dvou protichůdných diskurzů, a to dominujícího diskurzu „obhájců“ a spíše okrajového 

diskurzu „kritiků“ odsunu. 

Dle Kopečka a Kunštáta  zastánci „kritického“ diskurzu protestují proti aplikaci 

                                                 

 

1
 Dana Čírtková, „Zkoumání ostatků potrvá dva měsíce“, web Policie ČR, 20.8.2010, 

http://www.policie.cz/clanek/zkoumani-ostatku-potrva-dva-mesice-736997.aspx (staženo, 26.dubna 2012). 
2
 Michal Kopeček, Miroslav Kunštát, „,Sudetoněmecká otázka‘ v české akademické debatě po roce 

1989“ Soudobé dějiny 10, č. 3 (2003), 293-318. 
3
 Ibid. 
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principu kolektivní viny, proti přehlížení individuality odsunutých a vyzdvihují 

nehumánnost celé myšlenky. Zároveň silně vnímají dopady odsunu na českou 

společnost, které spatřují v její barbarizaci, ve ztrátě společenské rovnováhy a tradičních 

vazeb. Jako přímý důsledek vidí nástup komunismu, ale i negativní urbanistický a 

ekologický dopad na prostor pohraničí. Osobují si právo na hodnocení historie 

z etického hlediska.
4
 

„Obhájci“ odsunu v interpretaci Kopečka a Kunštáta naopak argumentují 

kauzalitou mezi 2. světovou válkou a odsunem. Silnými argumenty je zejména loajalita 

německého obyvatelstva k fašismu a atmosféra doby, vyvolaná dlouhodobým utlačování 

československého lidu a objevy nacistických zločinů. K „excesům“ vůči německému 

obyvatelstvu zaujímají i obhájci většinou kritické stanovisko, v některých případech se 

však pokoušejí pro toto chování hledat nejrůznější omluvy. Na rozdíl od kritiků 

zpravidla striktně odmítají morální hodnocení jako nepříslušející historické vědě.
5
 

K tomuto rozdělení diskurzu se přikláním na základě vlastního studia zdrojů, 

zejména sborníku „Češi, Němci, odsun,“
 6

 který shrnuje debaty v disentu, článku Milana 

Drápaly Glosa na okraj velkého tématu: vysídlení Němců a Německo v české 

nesocialistické publicistice 1945-1948
7
 - mapujícího obraz odsunu bezprostředně po 

skončení války, mnoha čísel čtvrtletníku Svědectví,
8

 který byl hlavní médiem 

otiskujícím exilovou a disentovou diskuzi, ale i publikací z opačné části názorového 

spektra zdůrazňující nevyhnutelnost odsunu. 
9
 Vlastní diskuze  bohaté produkce na téma 

odsun by mohla relevantním způsobem prohloubit interpretaci argumentačních strategií 

zastánců obou přístupů, avšak z rozsahových důvodů není v rámci této práce zahrnuta. 

 

                                                 

 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Bohumil Černý, Češi, Němci, odsun: diskuze nezávislých historiků (Praha: Academia, 1990). 

7
 Milan Drápala, „Glosa na okraj velkého tématu: vysídlení Němců a Německo v české nesocialistické 

publicistice 1945-1948“, in Diktatura-válka-vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském, a 

německém prostředí od roku 1945, eds. Christoph Corneliβen, Roman Holec a Jiří Pešek (Ústí nad Labem: 

Albis international, 2007), 331-341. 
8
 Svědectví 1-92 (1956-1991). 

9
 Václav Kvasnička, „ Nepolepšitelní: Od Henleina k Neubauerovi“, (Praha:Futura,1996), Dalibor 

Plichta, „Nesmířenost a nesmiřitelnost německé politiky“ (Praha:Fénix,1996). 
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1.2 Metodologie 

Práce vychází z hypotézy, že články pojednávající o událostech na louce 

Budínka využívají argumentační strategie blízké argumentačním strategiím "kritického" 

diskurzu a že tento diskurz se tak nově stává diskurzem převládajícím. 

Z metodologického hlediska je práci možno klasifikovat jako případovou studii s 

výrazným prvkem diachronní komparace. Zkoumané novinové články v českém jazyce 

byly zpracovány metodou kvantitativní obsahové analýzy. Tuto metodu jsem zvolila, 

protože umožňuje zpracovat velké množství dat, umožňuje zaměřit se na široké 

množství aspektů v závislosti na cílech výzkumu a v neposlední řadě poskytuje i 

objektivní kvantitativní výsledky, jejichž hlavním kladem je komparovatelnost. 

Metodologickou oporu mi poskytly zejména článek Johana Galtunga a Mari 

Holmboe Rugeové „The Structure of Foreign News“
10

 a práce Martin Hájka, Jiřího 

Kabeleho a Kateřina Vojtíškové „,Zázemíʻ a ,bojištěʻ v usilování o spravedlnost: textová 

analýza odborářské, feministické a lidskoprávní mediální komunikace,“
11

 která 

posloužila jako dobrý příklad pro provádění textové analýzy. 

Jako výchozí zdroj byla využita databáze Newton media,
12

 která se zabývá 

archivací novinových zpráv z českých, slovenských a polských medií a nabízí i jejich 

další zpracování. Pro potřeby výzkumu byla nejprve vytvořena vlastní databáze 

relevantních článků. Za takové byly považovány články zanesené v již zmiňované 

databázi, které splňovaly následující kritéria: 1. Jednalo se o tištěné články, které byly 

publikovány v celostátním nebo regionálním titulu
13

 mezi 1.lednem 1990 a 5. únorem 

2012. 2. Byly výsledkem dotazu "(Dobronín or Bergersdorf or Budínka) and not 

fotbalový and not fotbal and not I.A třída."
14

 2. Během kontroly byly vyhodnoceny jako 

relevantní. 

Pro volbu českých periodik, zahrnutých do průzkumu, byly rozhodující možnosti 

                                                 

 

10
Johan Galtung, Mari Holmboe Ruge, „The Structure of Foreign News.“ Journal of Peace Research 2, č. 

1(1965): 64-91. 
11

Hájek, Kabele, Vojtíšková „,Zázemí‘ a ,bojiště‘“ str.269-290. 
12

  Newton media, http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/index.php (staženo 26. Dubna 

2012). 
13

Příloha č.1 
14

 Vyhledávací dotaz musel být takto specifikován vhledem k velkému množství článků v regionálních 

periodicích, zabývajících se plánovanými zápasy a výsledky místního fotbalového družstva. 
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databáze Newton Media. Časové vymezení vyplývalo primárně taktéž z možností 

databáze, fakticky však byl rozhodující zájem jihlavského novináře Miroslava Mareše, 

díky kterému byly v tisku zveřejněny první informace o možné existenci hromadného 

hrobu poblíž Dobronína. K zveřejnění těchto informací došlo 24. července 2009 v 

Jihlavském deníku.
15

 Období fakticky zpracované v průzkumu je tak možné vymezit 24. 

červencem 2009 a 5. únorem 2012. Články vydané po tomto datu jsem ve své práci již 

nezpracovávala. 

Zadaný vyhledávácí požadavek "(Dobronín or Bergersdorf or Budínka) and not 

fotbalový and not fotbal and not I.A třída." byl výsledkem dlouhé snahy optimalizovat 

dotaz tak, aby došlo k zahrnutí co největšího počtu relevantních článků při současné 

eliminaci článků irelevantních. I tak však bylo nutné vzniklou skupinu článků podrobit 

manuální kontrole, při které byly vyloučeny články, které se tématu buď vůbec netýkaly, 

nebo kde téma bylo zahrnuto jen okrajově. 

Dalším krokem byla lemmatizace vzniklé databáze, tedy převedení všech slov 

v databázi na základní tvary, a to za pomoci systému Morfo–Czech Morphological 

Analyzer,
16

 s využitím českého jazykového korpusu.
17

 Korpus obsahuje seznam všech 

českých slov a jejich tvarů a umožňuje zpětné přiřazení slova k jeho základnímu tvaru. 

Výstup bylo opět nutno podrobit drobným korekcím. Problematické bylo zejména 

skloňování vlastních jmen a několika specifických výrazů, u nichž lemmatizátor 

uděloval prioritu jinému významu (např. "válek" místo "válka"). 

Takto upravené texty byly zpracovány metodou frekvenční analýzy. Tato metoda 

je založena na určování četnosti výskytů jednotlivých slov v textech. Byla tedy 

spočítána četnost jejich výskytu ve vzniklé databázi, ta byla analyzována jako celek i v 

závislosti na titulu. Z absolutní četnosti byla následně vypočítána četnost relativní,
18

 

která je v celé práci uváděna v procentech. 

V další fázi byly výsledky frekvenční analýzy interpretovány, na základě práce 

                                                 

 

15
Michal Kolařík, Miroslav Mareš, „Ukrývá louka masový hrob?“, Jihlavský deník, 24.7.2009. 

16
Morfo–Czech Morphological Analyzer,  http://ufal.mff.cuni.cz/morfo/ (staženo 26. Dubna 2012). 

17
Český jazykový korpus, http://ucnk.ff.cuni.cz/ (staženo 26. Dubna 2012). 

18
 Ta byla spočítána vydělením  počtu výskytů konkrétního slova, celkovým počtem  slov v dané databázi. 

Pro převedení  na procenta byl výsledek vynásoben stem. 
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s českým výkladovým slovníkem
19

, byla sledována přítomnost hodnotících a hodnotově 

zabarvených výrazů i dalších aspektů, které mohly poukazovat na použité argumentační 

strategie a dominující diskurz. Analyzovány byly i odlišnosti mezi jednotlivými tituly. 

Zkoumán byl celkový, tedy i zahraniční dosah celého případu. K vyhledávání 

cizojazyčných článků byla využita databáze Factiva
20

, jelikož databáze Newton, 

nepracuje se zahraničním tiskem v dostatečném rozsahu. Seznam zdrojů 

zpracovávaných databází Factiva je obsažen v příloze.
21

 Jako vyhledávací požadavek 

bylo zadáno "Dobronín or Bergersdorf or Budínka or Dobrenz", vylučování hesel 

týkajících se fotbalu nebylo vzhledem k seznamu zpracovávaných titulů nutné. Z 

výsledku byly opět vyřazeny články zcela irelevantní, články týkající se výhradně knihy 

Hermy Kennelové Bergersdorf a články, které se problematikou zabývaly jen okrajově. 

Navíc byly vyřazeny i anglicky psané zprávy ČTK, protože ve svém původním znění 

nebyly publikovány v tištěných mediích. 

Časový rozsah, ve kterém byly články publikovány, byl ovlivněn stejnými 

faktory jako v případě česky psaných článků. Navíc se zde projevilo i přejímání 

informací od českých zdrojů. První zahraniční článek vyšel 5.září 2009 v Passauer Neue 

Presse,
22

 poslední otištěný před 5.únorem, pocházel z 27. ledna 2012.
23

 

Zahraniční články, týkající se tématu, se objevily pouze v německém a 

rakouském tisku, i zde však byla událost podstatně méně medializována.  Na množství 

nalezených článků může mít pochopitelně vliv seznam titulů zpracovávaných databází 

Factiva. Avšak porovnání počtu článků nalezených databází Factiva v českém a 

německém jazyce jasně ukazuje na menší mediální dopad celé kauzy v zahraničním 

tisku. 

Vzhledem k této výrazné disproporci, tisíc padesát českých ku dvaceti jednomu 

německému článku, se práce nepokouší o komparaci dat z českých a německých 

periodik. S přihlédnutím k počtu zahraničních článků a k technické obtížnosti procesu 

                                                 

 

19
 Bohuslav Havránek et al., eds. ,Slovník spisovného jazyka českého ( Praha: Academia, 1989). 

20
Factiva, http://global.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/sb/default.aspx?NAPC=S (staženo 26. Dubna 

2012). 
21

Přílohač.2 
22

Doris Altmannsberger, „Was geschah wirklich in Bergersdorf?“, Passauer Neue Presse, 5.září 2009. 
23

Hans-Jörg Schmidt, „Massaker von 1945 an Deutschen aufgeklärt“, Die Welt,  27. ledna 2012. 
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jsem upustila i od pokusu analyzovat německy psané články metodou kvantitativní 

obsahové analýzy. Tento postup by vzhledem k rozdílným vstupům mohl vést k 

zavádějícím výsledkům a k implicitní snaze komparovat nekomparovatelné. Zahraniční 

články proto byly shrnuty s využitím kvalitativního metodologického přístupu. Se 

zpracováním těchto článků mi vzhledem k jazykové bariéře laskavě pomohla německá 

spisovatelka dětské literatury českého původu Eva Polak. 

 

1.3 Struktura práce 

Z formálního hlediska je práce rozdělena na dvě kapitoly. 

První kapitola se pokouší poskytnout popis možného průběhu událostí na louce 

Budínka v roce 1945. Tento popis bude sloužit jednak jako předpoklad pro objektivní 

analýzu mediálních článků, rovněž je však jeho cílem informovat čtenáře o průběhu této 

mediální kauzy, o hlavních meznících v jejím vývoji a o argumentech, které se 

v souvislosti s touto „aférou“ vyskytly. 

Druhou kapitolu pak tvoří analýza novinových článků. Její první část se zabývá 

českými, druhá část pak zahraničními články. 

 

1.4 Literatura 

 Druhá kapitola práce se opírá o rozbor více než tisíce novinových článků 

zanesených do databází Newton Media a Factiva. Způsob práce s těmito databázemi i 

postup výběru a zpracování jednotlivých článků jsou přiblíženy v úvodní části práce 

zabývající se metodologií, na tomto místě je také zmíněna použitá literatura, z níž práce 

metodologicky vychází. Podrobnosti týkající se rozboru konkrétních částí výsledků jsou 

diskutovány na začátku druhé kapitoly v příslušném oddíle.   

 Z hlediska dostupnosti zdrojů byla jednoznačně problematičtější kapitola první, 

zabývající se poválečnými událostmi na Budínce, objevem hromadného hrobu a 

následným vyšetřováním. Popis události z roku 1945 byl dostupný pouze v knize 
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„Bergersdorf“
24

 německé autorky Hermy Kennelové, jejíž beletristický
25

 a ne zcela 

neutrální přístup ke zpracování historických faktů, umožnil využití informací z její 

knihy jen v některých případech a vždy po důkladné kritické úvaze. Přesto jsem se 

rozhodla s informacemi pocházejícími z knihy „Bergersdorf“ pracovat i proto, že tato 

kniha byla jedním z podkladů pro zahájení vyšetřování celého případu.
26

 

Abych zachovala neutralitu popisu a získala i informace o průběhu vyšetřování, 

rozhodla jsem se kontaktovat velitelství Policie ČR v Jihlavě. Po identifikaci obětí však 

došlo ke změně jejich přístupu, vycházející z povinnosti ochrany osobních údajů, a 

přislíbená schůzka byla bohužel odvolána
27

, upuštěno bylo i od tiskových zpráv 

zveřejňovaných na webu Policie ČR. Podklady zejména v druhé části této kapitoly tak 

vycházejí bohužel z novinových článků, jsem si přitom vědoma jejich problematičnosti, 

avšak v době vzniku práce se jednalo o jediné veřejně dostupné informační zdroje. 

Tato omezení však zásadním způsobem těžiště práce neovlivňují, protože práce 

se nezabývá rozborem historické reality, ale jejím mediálním obrazem. Na jeho rozboru 

je pak aktuální zejména část vztahující se k současnosti, která obraz minulosti využívá 

jen jako prostředek k instrumentalizaci vlastních politických a společenských témat. 

  

 

1. Budínka – popis události a jejího vyšetřování 

Tato kapitola vychází z archivních poznatků a vyprávění pamětníků 

shromážděných Hermou Kennelovou, z poznatků policejního vyšetřování i z odhalení 

zveřejněných investigativními novináři. Z dostupných informací jsem se pokusila 

sestavit možný obraz průběhu události a jejího vyšetřování jako podklad pro následující 

analýzu. 

 Podle policejní zprávy vydané 17. srpna 2010 mjr. JUDr. Danou Čírtkovou se 

                                                 

 

24
 Herma Kennelová,  Bergersdorf:dokumentární román, (Praha-Litomyšl: Paseka, 2003, překlad 2011) 

324. 
25

 Autorka neuvádí svoje zdroje. 
26

 Michal Kolařík, Miroslav Mareš, „Louka u Dobronína možná ukrývá masový hrob“, Jihlavský 

Deník,23.7.2009. 
27

 Informace získána na základě telefonického rozhovoru s příslušníkem Policie ČR. 
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kriminalisté začali zabývat v září roku 2009 oznámením, podle kterého koncem května 

roku 1945 bylo na louce mezi Dobronínem a Kamennou zavražděno a pohřbeno asi 

patnáct osob německé národnosti. Údajnými vrahy měli být obyvatelé okolních 

vesnic.
28

 Na celou kauzu upozornil Miroslav Mareš, novinář pracující pro jihlavskou 

redakci Mladé fronty DNES,
29

 který své oznámení podložil notářsky ověřenými 

výpověďmi příbuzných předpokládaných obětí a notářsky ověřeným prohlášením 

spisovatelky Hermy Kennelové, která se celé události věnovala ve své knize 

Bergersdorf,
30

 v níž líčí život německého obyvatelstva na Jihlavsku během 2. světové 

války. 

Věnuje se zejména osudům bergersdorfského starosty Wenzla Hondla a jeho 

rodiny, s níž je příbuzná.
31

 Přibližuje čtenářům podstatu nacionalistického přesvědčení 

místních, jejich postupný vstup do SS i úzké kontakty starosty s Gottlobem Bergerem,
 32

 

které vedly až k udělení čestného titulu „vesnice SS“ obci.
33

 

Podle jejích informací se v „sobotu večer před svatodušními svátky“
34

, což 

odpovídá 19. květnu 1945, v německém Šicndorfu v hospodě U Polzerů konala taneční 

zábava. Během ní se Robert Kautzinger a další muži „vydali k hasičské zbrojnici. Nesli 

rýče, lopaty a krumpáče.“
35

 Ze zbrojnice vyvedli asi „tucet německých mužů,“ kteří zde 

byli zadrženi. K těm připojili další z protějšího statku „ U Merunků.“ 

 

„Hnali [je] za stálého bití k poli u lesa směrem na Nové Dvory. Tam si museli 

vězňové za hustého deště sami vykopat hrob. Opilí partyzáni se pak na ně s řevem vrhli, 

probodali je krumpáči a rozsekali rýči. Všechny, kteří po tomto trýznění ještě jevili 

                                                 

 

28
 Dana Čírtková, „Kriminalisté objevili kosterní ostatky“, web Policie ČR, 17.8.2010. 

http://www.policie.cz/clanek/kriminaliste-objevili-kosterni-ostatky.aspx (staženo 26. Dubna 2012). 
29

 „Miroslav Mareš z jihlavské MF DNES získal novinářskou cenu za Dobronín,“ 26.5.2011, 

http://jihlava.idnes.cz/miroslav-mares-z-jihlavske-mf-dnes-ziskal-novinarskou-cenu-za-dobronin-134-

/jihlava-zpravy.aspx?c=A110526_103216jihlava-zpravy_dmk (staženo 26. Dubna 2012). 
30

 Michal Kolařík, Miroslav Mareš, „Louka u Dobronína možná ukrývá masový hrob.“ 
31

 Herma Kennelová, Bergersdorf: Dokumentární román, 7. 
32

 Ibid.,153. 
33

 Ibid.,201. 
34

 Ibid.,308. 
35

 Ibid.,308. 
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známky života, dorazili ranou z pistole či pušky.“
36

 

 

Iniciátor celé akce Robert Kautzinger  se údajně narodil roku 1901 ve Vídni a již 

za první republiky byl aktivní v komunistické straně. Pracoval jako brusič skla a 

„přivydělával si hraním.“ V prosinci 1939 byl údajně „zatčen pro velezradu a uvězněn v 

Německém Brodě, odkud ho v lednu 1940 převezli do vězení v Praze. Již 24. února 

1940 byl však ,pro nedostatek důkazů‘ propuštěn.“
37

 Akce se měly kromě jiných 

zúčastnit i dva Kautzingerovi dospělí synové.
38

 

Při dalším policejním šetření bylo zjištěno, že žije již jen jeden pravděpodobný 

přímý účastník celé události, a to právě Kautzingerův stejnojmenný syn Robert, který si 

ale podle své výpovědi na celou věc příliš nevzpomíná.
39

 Tento muž zemřel v průběhu 

vyšetřování dne 25. února 2011 v jihlavské nemocnici ve věku osmdesáti devíti let.
40

 

Od září roku 2009 vyslechla police mnoho nepřímých svědků na české i 

německé straně, přesnou lokaci údajného hrobu se jí ale zjistit nepodařilo. Na louce tedy 

proběhlo geologické měření, na jehož základě byl v pondělí 16. srpna 2010 zahájen 

archeologický průzkum. Po odhrnutí svrchního pásu zeminy bagrem byly na louce 

v hloubce necelého metru odkryty první ostatky. Jednalo se o kosti a zbytky koženého 

oděvu. Během pondělí a úterý byly údajně objeveny ostatky prvních čtyř těl, ve středu 

ráno byly pak ve výkopu odkryty ostatky dalších dvou osob, současně byla v hrobě 

nalezena i jedna lopata. Na vyzvednutí ostatků se podíleli archeologové z obecně 

prospěšné společnosti Archaia Brno společně s antropoložkou z Masarykovy 

univerzity.
41

 

Její odhad, že teprve antropologický průzkum potvrdí počet osob uložených 

v hrobě, se ukázal jako správný. V prosinci zveřejnil Antropologický ústav v Brně 

výsledky, podle nichž se v hrobě nacházelo třináct osob,
42

 totiž mužů ve věku mezi 

                                                 

 

36
 Ibid.,308. 

37
 Ibid., 308. 

38
 Ibid., 308. 

39
 Dana Čírtková, „Kriminalisté objevili kosterní ostatky“. 

40
 „Rok 2011 na Vysočině zahájily protesty lékařů a útěk opičáka Šimpyho“, Mladá fronta DNES, 

27.12.2011 
41

 Dana Čírtková, „Zkoumání ostatků potrvá dva měsíce“. 
42

 Miroslav Mareš,“ Archeologové hledají v Dobroníně další oběti“, Mladá fronta DNES, 24.5.2011 
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třiceti a šedesáti lety.
 43

 Genetikům Kriminalistického ústavu Policie ČR v Praze, se 

následně podařilo k 15. dubnu 2011 sestavit profil DNA devíti osob, u jednoho 

předpokládaného jedince byla analýza neúspěšná, o dalších ostatcích se zpráva 

nezmiňovala. Tento profil umožnil pozdější identifikaci obětí a potvrdil, že se jednalo o 

dospělé muže.
44

 

Na základě dalších informací od příbuzných obětí byl poblíž železničního 

viaduktu u obce Kamenná proveden průzkum magnetickým georadarem a na jeho 

základě koncem května 2011 i archeologický průzkum.
45

  Při něm byly odhaleny 

ostatky tří osob.
46

 Do druhé poloviny března 2012 (kdy vznikala tato práce) bylo 

identifikováno celkem sedm obětí, a to: Franz Reznik, Josef Brosch, Johann Schimek, 

Josef Michelfeit, Josef Röhrich, Franz Niebler a Franz Rippl.
47

 Způsob jejich smrti se 

ale objasnit nepodařilo.
48

 

  

Po objevení prvních ostatků umístil na Budínku místní občan Milan Litavský 

dřevěný kříž. Na něm se však 12. března 2011 objevily cedulky s textem: „Vemte si 

zbytky těch fašounů a nezasviňujte nám s něma český hřbitov“ a „Slabá odplata za 

Lidice, Ležáky, Ploštinu, Velké Meziříčí, Třešť a jiné.“
49

Koncem měsíce pak kříž někdo 

zničil. 

V den 66. výročí události vrátil Litavský zbytky kříže na louku.
50

 V noci na 11. 

července na místě instaloval nový železný kříž, tato akce následovala poté, co se 

zastupitelstvo obce pod vedením RSDr. Jiřího Vlacha (KSČM)
51

 usneslo, že umístění 

obdobného kříže na místním hřbitově není možné, protože je v rozporu se hřbitovním 

                                                 

 

43
 „Průzkum v Dobroníně může odhalit další poválečné oběti“, Mladá fronta DNES, 21.5.2011 

44
 Petra Srnková. „Dobronín-profily DNA obětí stanoveny“, 15.4.2011, 

http://www.policie.cz/clanek/dobronin-profily-dna-obeti-stanoveny.aspx (staženo 26. Dubna 2012). 
45

 Dana Čírtková, „Do Dobronína se vrátili archeologové“, web Policie ČR, 24.5.2011, 

http://www.policie.cz/clanek/do-dobronina-se-vratili-archeologove.aspx (staženo 26. Dubna 2012). 
46

 „Tři mrtví od viaduktu: Czepl, Rippl, Röhrich?“, Mladá fronta DNES, 27.5.2011 
47

 Jaroslav Paclík, „Budínka: potvrzených obětí je sedm. Dvě přibyly“, Mladá fronta DNES,9.3.2012. 
48

 „U Dobronína může být další hrob Němců“, Havlíčkorodský deník, 4. února 2011 
49

 Miroslav Mareš, Jaroslav Paclík, „Budínka: na kříži je vzkaz“, Mladá fronta DNES,12.3.2011 
50

 „Na louku Budínka se v den výročí vrátilo torzo padlého kříže“, Mladá fronta DNES,20.5.2011 
51

 „Výsledky voleb do zastupitelstva obce“, web obce Dobronín, 

http://www.dobronin.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=2740&query=volby&submit=Vyhledat 

(staženo 26. Dubna 2012). 
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řádem příliš vysoký.
52

 Po umístění kříže na louku následovala další vlna kritiky, během 

níž bylo Litavskému vytýkáno, že kříž instaloval bez stavebního povolení a že by mohlo 

dojít k ohrožení osob.
53

 

Na podzim 2011 při příležitosti výročí založení republiky členové České strany 

národně sociální  přebarvili kříž narůžovo a doplnili jej o 64 další, menší kříže. 

Místopředseda strany Michal Klusáček celou akci komentoval slovy: „Před křížem 

mrtvých nacistů jsme umístili 64 křížů připomínajících oběti nacistického masakru v 

Meziříčí 6. května 1945 a jména obcí, které byly vypáleny a jejichž obyvatelé byli 

povražděni.“ 
54

 Tyto kříže byly následně neznámou osobou odstraněny. 

Případu byla věnována velká mediální pozornost, která aktivizovala 

celospolečenskou diskuzi o dané problematice a především se stala diskuzním 

prostorem pro konfrontaci současných politických a názorových proudů. Způsob, jakým 

byl tento případ zpracován v tisku, je analyzován v následující kapitole. Hlavním cílem 

analýzy je pak identifikace základních rysů celé diskuze a jejich interpretace na základě 

klasifikace argumentačních strategií přiblížených v úvodní části práce. 

 

2. Analýza tisku 

2.1 Frekvenční analýza 

Pro potřeby frekvenční analýzy byl, jak je již popsáno v úvodní části, sestaven 

korpus obsahující 311 060 slov.
55

 Výsledky frekvenční analýzy tohoto korpusu jako 

celku jsou pak v následujících tabulkách shrnuty ve sloupci s názvem „Vše.“ Tento 

sloupec tedy obsahuje výsledky analýzy jak regionálních, tak celorepublikových deníků.   

Dále jsem si zvolila sedm celorepublikových periodik s přihlédnutím k výši 

jejich nákladu a reprezentativnosti v rámci politického spektra. Jednalo se o nejčetnější 

titul Blesk, jehož prodaný náklad se pohybuje
56

 kolem 325 000 výtisků, druhý 

                                                 

 

52
 „Kříž u Dobronína vztyčovali tajně“,Mladá fronta DNES,11.7.2011 

53
 „Dobronín: co je v obci nebezpečné?“, Mladá fronta DNES,9.8.2011 

54
 „Kříž na Budínce má růžovou barvu“, Mladá fronta DNES, 31.října 2011. 

55
 Příloha č.3. 

56
 Uvedená výše prodaného nákladu vychází ze statistiky za leden 2012, významné výkyvy ve čtenosti 
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nejčtenější titul Mladou frontu DNES mající zhruba 205 000 výtisků prodaného 

nákladu, Právo se 115 000 výtisky, Aha! s 85 000 výtisky, Hospodářské noviny a Lidové 

noviny, jejichž prodaný náklad se shodně pohybuje okolo 40 000
57

 a Haló noviny 

s nákladem přes 30 000 výtisků.
58

 Sledován nebyl deník Sport (lehce nad 43 000 

výtisků prodaného nákladu), který se vzhledem ke svému zaměření problematice zcela 

vyhýbal. Zvláště nebyla sledována ani síť regionálních periodik spojená obchodní 

značkou Deník (vždy doplněno o název regionu) s prodaným nákladem okolo 190 000 

výtisků, protože vysoký počet regionálních mutací by vedl, vzhledem k ostatním 

sledovaným deníkům, ke zvýšené prezentaci několika základních slov. Vydání Deníku 

jsou však zařazena do celkového korpusu, a tím pádem jsou z nich pocházející údaje 

součástí sloupce „Vše.“ 

Při čtení výsledků frekvenční analýzy jsem se vždy zaměřila na konkrétní aspekt 

popisované kauzy. Slova orientující směr interpretací byla vybírána na základě jejich 

vztahu k argumentům „kritického“ a „obhajujícího“ diskurzu s ohledem na to, jakým 

způsobem jsou jejich argumenty shrnuty v úvodní části práce a v závislosti na tom, jak 

tento koncept chápu. Vybraná slova jsem seřadila podle četnosti výskytu v celkovém 

korpusu a dohledala jejich četnost ve zvláště sledovaných periodikách, na jejichž 

vzájemné odlišnosti jsem se zvláště zaměřila. 

Jsem si vědoma, že slabinou frekvenční analýzy je skutečnost, že nepodává 

vysvětlení a výklad výsledků může vést ke zjednodušování a falešným konstrukcím.
59

 

Také si uvědomuji, že výběr slov z korpusu, stejně jako následná interpretace jejich 

významu, je do jisté míry subjektivní a podléhá mému sémantickému vnímání. Bez 

tohoto vstupu by však na druhou stranu nebylo možné zvolený fenomén vůbec zkoumat. 

                                                                                                                                               

 

však, dle mého názoru, není odůvodněné předpokládat. 
57

 „Periodický tisk-neověřená data“, ABC ČR-Kancelář ověřování nákladu tisku, 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-

1/?filterYear=2012&filterMonth=1&notVerified=1(staženo 26. Dubna 2012). 
58

 Josef Petrů, „ROZHOVOR: Můžeme mít náklad až sedmdesát tisíc výtisků, říká pro ČM nový 

šéfredaktor Haló novin Pavel Šafránek“, Česká média, 4.9.2006, 

Http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=174556_tr_S&qqqq=%9Aafr%E1nek (staženo 26. Dubna 

2012). 
59

 Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská, Metody výzkumu médií, (Praha: Portál, 2010),110. 
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2.1.1 Národnostní aspekt 

 Aha! Blesk Haló n. HN LN MF Právo Vše 

Němec 0,9009 1,3038 0,7847 1,2076 0,8804 0,5273 0,6967 0,6542 

německý 0,4505 0,9080 0,3923 0,7431 0,4153 0,5450 0,8027 0,5475 

český 0 0,1397 0,5885 0,6967 0,3488 0,2990 0,6058 0,3803 

Německo 0 0,1397 0,1308 0,2322 0,1495 0,1431 0,0909 0,2147 

Čech 0,4505 0 0,2180 0,4180 0,1163 0,1399 0.2574 0,1588 

Čechy 0 0 0 0,1858 0,0997 0,0225 0,0454 0,0820 

Česko 0 0 0 0,0929 0,0166 0,0354 0,0151 0,0511 

německy 0,4505 0,1397 0,0436 0,0929 0,0332 0,0498 0,0757 0,0511 

sudetský 0 0 0,1090 0,1858 0,0332 0,0177 0,0606 0,0135 

Československo 0 0,0466 0,0436 0,1393 0,0166 0,0080 0,0454 0,0186 

československý 0 0 0,0654 0,0464 0,0166 0,0161 0 0,0096 

sudetoněmecký 0 0 0,0872 0 0 0,0016 0 0,0016 

Sudety 0 0 0 0 0 0,0048 0 0,0010 

Tabulka č.1 

Nejprve jsem se zabývala otázkou, jak je celá problematika vnímána z hlediska 

národnosti a etnické příslušnosti. Zaměřila jsem se na slovo „Němec,“ které se ukázalo 

být jedním z nejčetnějších slov v průzkumu vůbec.
60

 Jeho četnost převyšovala i slovo 

„oběť“ nebo poměrně nespecifické „člověk.“
 61

 Identifikace příslušnosti byla tedy zcela 

evidentní. Druhým nejfrekventovanějším slovem z této skupiny bylo přídavné jméno 

„německý,“ které patrně často plnilo srovnatelnou identifikační funkci v případech, kde 

bylo využito jiné podstatné jméno označující osobu. Příkladem může být slovní spojení 

„německý sedlák.“
62

 Vymezující charakter měla ale i jiná slovní spojení využívající 

„německý“ jako například „německá strana“ 
63

atd. Velmi frekventované bylo i samotné 

slovo „Německo,“ zdůrazňující mezinárodní význam případu a jeho zahraniční 

provázanost. 

Druhá zkoumaná skupina výrazů naopak odkazovala na Českou republiku. 

Nejčastější z těchto výrazů bylo slovo „český,“ jehož funkce se na první pohled zdá být 

také jasně vymezující ba dokonce stojící v protikladu ke slovu „německý.“ Při bližším 

průzkumu článků se ale ukázalo, že oběti byly občas označovány jako „čeští Němci,“
64

 

                                                 

 

60
 Příloha č.3. 

61
 Četnost slova „oběť“ byla zhruba 0,5507, slova „člověk“ 0,5276. 

62
 Zich, „Policie objevila masový hrob z konce války“, Hospodářské noviny, 17.8.2010. 

63
 Petr Klukan, „Budínka odhalila kosterní pozůstatky“, Jihlavské listy,17.8.2010. 

64
 Petr Šmergl, „Dobrý den, Vysočino!“, Jihlavské listy, 17.8.2010. 
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v tomto případě tak může slovo „český“ naopak působit jako výraz snažící se o 

propojení obou národních identit. Může se tedy jednat o snahu vymezit národnostní 

identitu na zemském principu a o pokus přenést označení „Böhmisch“ do českého 

jazyka. Toto označení využil například Havlíčkobrodský
65

 nebo Jihlavský deník.
66

 Není 

však pravděpodobné, že by toto použití převládalo. 

Další slova v pořadí relativní četnosti byla „Čech“ a „Čechy,“ jejich analýzu 

však ztěžuje skutečnost, že čtvrtý a sedmý pád plurálu od podstatného jména „Čech“ je 

identický s prvním a čtvrtým pádem pomnožné podstatného jména „Čechy.“ Údaje 

uvedené v tabulce jsou tak v tomto případě bohužel nepřesné a jen orientační.  I tak má 

jejich využití vypovídající hodnotu.  Kromě skutečnosti, že obě slova se opět podílejí na 

vzájemném vymezení dvou různorodých skupin, podstatné jméno „Čech“ implikuje 

zapojení skupiny „Čechů“ do dění. Pokud předpokládáme, že „Němec“ bude ve větách 

v článcích častěji spojen s předmětem, například „Našli masový hrob, je plný 

zavražděných Němců.“
67

pak podstatné jméno „Čech“ bude naopak pravděpodobně 

častěji souviset s podmětem.
68

 Zdá se tedy, že „Čech“ bude relativně často vystupovat 

jako aktivní iniciátor činnosti. 

Zkoumána byla i slova „Československo“ a „československý“, která odkazují na 

dobu spáchání činu, podstatné jméno „Sudety“ a přídavná jména od něj odvozená.  Zde 

dochází k velmi pozoruhodnému jevu: slovo „Sudety“ je v rámci tabulky řádově 

nejméně četné, a to i proti slovu „sudetský.“ Dobronín leží, jak je již zmíněno výše, na 

území jihlavského jazykového ostrova, a slovo „Sudety,“ původně označující pohoří 

v severovýchodní části Čech, přestože byl jeho význam postupně rozšířen na celou 

oblast pohraničí osídlenou německým obyvatelstvem, tak již nelze aplikovat.
69

 To by 

jasně vysvětlovalo, proč se o Sudetech v souvislosti s Dobronínem, hovoří tak vzácně. 

Rozpor však vyplývá z vyššího výskytu slov „sudetský“ a „sudetoněmecký,“ která by se 

tím pádem měla vyskytnout pouze v širších, výkladově zaměřených článcích, které 

                                                 

 

65
 „U Dobronína může být další hrob Němců“, Havlíčkobrodský deník, 4.února 2011. 

66
 „U Dobronína může být další hrob Němců“, Jihlavský deník, 4.února 2011. 

67
 Čtk, „Našli masový hrob, je plný zavražděných Němců“, Jindřichohradecký deník,17.8.2010. 

68
 Obě slova mohou v samozřejmě v nejjednoduším  případě podmět nebo předmět přímo tvořit, 

navázaním na něj se rozumí zejména využití slov jako neshodného přívlastku, podobně jako je tomu 

v uvedeném příkladě. 
69

 Eva Hahnová. Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí,61. 
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uvádějí do souvislostí celou problematiku německé menšiny na území ČSR. V tomto 

typu článků by se však logicky mělo vyskytnout i uvozující slovo „Sudety,“ jehož nízká 

četnost již byla diskutována, nebo alespoň uvozující slovo „pohraničí,“ které je však 

v celém korpusu použito pouze jednou.
70

 Z výše popsané situace tedy vyplývá, že 

němečtí obyvatelé jazykového ostrova jsou, přinejmenším na úrovni kontextu, nepřesně  

slučováni s německou skupinou žijící na území Sudet. 

Rozdíl v přístupu k problematice bylo možné pozorovat i mezi jednotlivými 

periodiky. Deník Aha! se celou kauzou zabýval jen okrajově, a tak mohlo být 

analyzováno pouze několik článků.
71

 To vedlo ke zvýšení frekvence klíčových výrazů a 

k omezení použité slovní zásoby. Je však otázkou, zdali by v tomto případě zvětšení 

databáze přineslo její zásadní rozšíření. Přesto však mají výsledky frekvenční analýzy 

Aha! svoji výpovědní hodnotu. Indikují základní slovní zásobu, která je nezbytná 

k přenosu informace. V tomto případě se tedy jedná o slova „Němec,“ „německý,“ 

patrně přiřazující identitu, „Čech,“ vymezující příslušnost ke druhé skupině, a 

„německy,“ jehož funkci se mi nepodařilo určit. 

Deník Blesk se naopak problematice věnoval ve srovnatelné míře jako ostatní 

zvolené deníky,
72

 tedy s výjimkou Mladé fronty DNES, která kauze věnovala výrazně 

nadstandardní prostor.  V jeho přístupu však můžeme vysledovat jistá specifika. Jedná 

se zejména o nejvyšší frekvenci užití slova „Němec“ ze všech sledovaných periodik, 

nadprůměrné je i užívání slov „německy“ a „německý.“ Tato slova využívá 

nadprůměrně i vůči základnímu korpusu a tyto rozdíly jsou dokonce velmi vysoké. 

Oproti tomu nepoužívá žádné ze slov „Čech,“ „Čechy,“ „Česko“, ale ani 

„československý.“ Jediné použité slovo z této skupiny je „český“, i zde je však četnost 

v porovnání nejen s ostatními sledovanými, nýbrž i se „všemi“ periodiky velmi nízká. 

Zdá se tedy, že redaktoři Blesku se spokojili s jasným definováním „outgroup“, ale 

necítili již nutnost vymezení vlastní referenční skupiny. 

Specifikem v článcích Hospodářských novin může být jejich výrazná tendence 

vymezit skupiny „Čechů“ a „Němců.“ K této myšlence mě přivádí rozbor četnosti slov 

                                                 

 

70
 Příloha č.3 

71
 Sestavený korpus obsahoval pouze 222  slov. 

72
 Sestavený korpus obsahoval 4295 slov. 
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„Německo“ (nevyšší frekvence ze zvláště sledovaných periodik, převyšující i průměr 

„všech“ periodik), „Němec“ (druhé nejčetnější ze zvláště sledovaných periodik, téměř 

dvakrát převyšující průměr „všech“ periodik), „německý“ (taktéž relativně vysoká 

četnost) a slov „český,“ „Čech,“
73

„Čechy“ a „Česko“ (ve všech případech prakticky 

nejvyšší četnost ze zvláště sledovaných periodik, ve všech případech převyšující 

celkový průměr). I pokud připustíme, že zvýšená frekvence slova „český“ může být 

způsobena používáním výše zmiňovaného sousloví „český Němec,“ stále se zdá, že 

Hospodářské noviny vytvářejí nejvyšší polaritu mezi oběma skupinami.
74

 

Zajímavý je i přístup deníku Haló noviny, který nepoužívá slova „Čechy“ a 

„Česko“, ale naopak využívá častěji „Československo“ a „československý.“ Ze zvláště 

sledovaných periodik využije se srovnatelnou četností podstatné jméno 

„Československo“ jen deník Právo. Obdobná je situace i v  případě slova 

„československý,“ které však Právo nepoužívá. Zde se jeví jako možné vysvětlení, že 

redaktoři Haló novin nevnímají vývoj českého státu tak kontinuálně jako redaktoři 

pravicovějšího tisku a změny státoprávního uspořádání jsou pro ně výraznější.   

Dalším zajímavým rysem článků v Haló novinách je využívání slov „sudetský“ a 

„sudetoněmecký.“ Slovo „sudetský“ využívají s druhou nejvyšší frekvencí (po 

Hospodářských novinách, jejichž polarizující přístup k problematice byl již zmíněn 

výše) a slovo „sudetoněmecký“ s nejvyšší frekvencí a jako jedny z mála zvláště 

sledovaných vůbec. Přitom se domnívám, že tato slova a zvláště pak slovo 

„sudetoněmecký“ mohou vzbuzovat v některých čtenářích negativní konotace. 

Korpus sestavený z článků Mladé fronty DNES, pozoruhodný zejména svojí 

obsáhlostí, je složen z 62 199 slov, což je více než desetinásobek průměrné velikosti 

ostatních sledovaných korpusů.
75

 Mladá fronta DNES tedy věnovala případu 

mimořádnou pozornost. Jako hlavní příčinu této skutečnosti vnímám především velké 

angažmá Miroslava Mareše, redaktora Mladé Fronty DNES, v celé záležitosti. Velikost 

                                                 

 

73
 Zde se vyšší četnost objevuje v deníku Aha!, jak ale již bylo řečeno, sledovaný vzorek pocházející 

z deníku Aha! je tak malý, že pouhé dva výskyty tohoto slova v Aha! vedly k nepřiměřenému navýšení  

jeho relativní četnosti. 
74

 Toto platí pro skupinu „zvláště sledovaných periodik,“ obecně můžeme říci, že pouze výrazně 

překračují celkový průměr „všech“ sledovaných periodik. 
75

 Příloha č.3. 
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korpusu ovlivňuje výsledky frekvenční analýzy dvěma způsoby: 1. Velké množství slov, 

pocházejících z článků počítajících s  informovaným čtenářem, vede k nižšímu 

procentnímu zastoupení slov frekventovaných v jiných denících. 2. Velké množství 

článků zabývajících se stejnou tématikou vede k užití širší slovní zásoby, aby mohla být 

zachována informační hodnota textu. Tyto faktory ztěžují interpretaci přístupu redakce 

Mladé fronty DNES a zvláště pak jeho srovnání s ostatními zvláště sledovanými deníky. 

 

Kromě sledování velmi frekventovaných termínů označujících státy, regiony, 

jejich příslušníky a s nimi spojená přídavná jména, jsem se zaměřila i na sledování 

méně častých složených slov, od těchto výrazů odvozených. 

 Aha! Blesk Haló n. HN LN MF právo Vše 

protiněmecký 0 0,0466 0,0654 0 0,0664 0,0032 0,0151 0,0141 

českoněmecký 0 0 0 0 0 0,0016 0,0151 0,0013 

antiněmec 0 0 0 0 0 0 0 0,0016 

čecháčkovství 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0006 
čechizace 0 0 0 0 0 0 0,0151 0,0003 

východoněmecký
76 0 0 0 0,0464 0 0 0 0,0003 

rakouskočeský 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0003 

protičeský 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0003 

německofrancouzský 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0003 

Tabulka č.2 

Nejvyšší výskyt z této skupiny slov jsem zaznamenala u slova „protiněmecký.“ 

Zdá se, že toto slovo bylo využito nejčastěji v souvislosti s umístěním tabulek na 

pamětní kříž u Dobronína. V této souvislosti využívá toto podstatné jméno například 

Havlíčkobrodský deník: „Na kříži u Dobronína, …, se objevily dva protiněmecké 

vzkazy na dřevěných tabulkách.“
77

  V tomto případě plní slovo „protiněmecký“ patrně 

čistě deskriptivní roli, i když i zde lze jeho volbu podrobit diskuzi. Připustíme–li 

možnost, že oběti byly členy nacistických organizací, což dosud nebylo spolehlivě 

prokázáno, ale ani vyvráceno, pak by bylo možné text, který obě tabulky obsahovaly, 

vnímat v užším smyslu pouze jako „expresivně protifašistický“
78

 a nesmířlivý. Četnost 

                                                 

 

76
 Jde o ojedinělý spíše nespecifický výskyt. 

77
 Věra Stejskalová, „ V Dobroníně na Jihlavsku se v místě ubití Němců objevily na dřevěných tabulkách 

protiněmecké vzkazy“, Havlíčkobrodský deník,14.3.2011. 
78

 Z historického hlediska přesnější by bylo použití slova „protinacistický“, autor tabulek však použil 

podstatné jméno „fašoun,“ které mě přivádí k využití analogického slova „protifašistický,“ které je tedy 

patrně bližší subjektivnímu vnímání anonymního tvůrce nápisů. 
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slova „protifašistický“ v celém korpusu je však pouze 0,0023
79

 a navíc se dá 

předpokládat, že převládá jeho využití v jiném kontextu. Příkladem může být například 

věta: „…čeští národní socialisté v pátek na louce připomněli…Václava Sedláčka, který 

byl zastřelen 28. října 1939 na protifašistické demonstraci.“
80

 Většina deníků se tedy 

přiklonila, patrně vzhledem k nenávistnému tónu nápisů, k výkladu, který pro oběti 

odsunového násilí vyznívá pozitivněji a naopak spíše odsuzuje pisatele. K umístění 

„protifašistických nápisů“, by se pravděpodobně čtenáři stavěli příznivěji. 

V deníku Právo se, jako v  jediném, objevuje zmínka o „meziválečné 

čechizaci“
81

, která implikuje českou spoluvinu na vyhrocení českoněmeckých vztahů 

v předválečném období. Výraz v článku však označuje pouze proces popsaný v knize 

Bergersdorf, a není tedy nutně chápán jako skutečně proběhnuvší. 

Další skupinu tvoří výrazy „českoněmecký“, „rakouskočeský“ a 

„německofrancouzský“, které se vyskytly v Mladé Frontě DNES a v případě slova 

„českoněmecký“ i v deníku Právo. Tyto složené výrazy vzhledem ke svému 

spojovacímu charakteru mohou odkazovat na vzájemné vztahy nebo spolupráci. Již 

samotný slučovací vztah však vyvolává pozitivní konotace. 

Protichůdně naopak působí využití slova „protičeský“ v rozhovoru Michala 

Kolaříka, redaktora Mladé Fronty DNES, s historikem jihlavského muzea Zdeňkem 

Jarošem, který se v souvislosti s odkrytím hrobu obává „protičeské psychózy.“
82

 

2.1.2  Identita obětí a spojitost s 2. světovou válkou 

Dalším rysem článků, na který jsem se změřila, byl způsob, jakým média 

definují oběti, jakým způsobem vnímají jejich identitu a do jakého kontextu celou 

událost zasazují. Pokusila jsem se vyhledat pozitivní i negativní výrazy identifikující 

oběti. 

K nejvýraznějším a zároveň nejsnáze definovatelným negativním znakům patřilo 

spojování vraždy, 2. světové války a členství obětí v nacistických organizacích. Tento 

postup je, jak je již zmiňováno výše, charakteristický spíše pro „obhájce“ odsunu. 
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Tabulka č.3 

Nejčastějším slovem propojujícím kauzu s válečnými událostmi bylo poměrně 

nepřekvapivě podstatné jméno „válka.“ Předpokládám, že slovo bylo široce užíváno 

především pro vymezení doby, kdy se událost odehrála, i v tomto případě však jeho 

použití mohlo vyvolávat ve čtenářích negativní konotace. 

Velmi častá byla i skupina slov odkazující na ideologii hitlerovského Německa a 

členství v jeho organizacích. Tato označení by se dále ještě dala rozdělit na spisovná 

nebo oficiální jako „SS“, „nacistický“, „nacista“ nebo „NSDAP“, která se vyskytovala 

velmi často, a na hovorové nebo expresivní výrazy typu „fašoun“, „esesák“ nebo 

„náckovské“, která se naopak objevovala jen vzácně.  Samozřejmě ne všechna slova 

z korpusu odkazující na nacismus je možno tímto způsobem zařadit. 

Je však možné předpokládat, že všechna slova z této kategorie byla v převážné 

většině výskytů vztahována k obětem. Často se objevovala zejména v řečnických 

otázkách a v nejrůznějších interview. Příkladem může být rozhovor s Hermou 

 Aha! Blesk Halo n. HN LN MF Právo vše 

válka 0,4505 0,6286 0,5449 0,3251 0,5648 0,3875 0,3180 0,3241 

SS 0 0,0233 0,0872 0 0,2159 0,0466 0,0757 0,1270 

nacistický 0 0 0,1308 0,0464 0,1163 0,0322 0,0454 0,0305 

nacista 0 0 0,1526 0,0464 0,1163 0,0177 0,0151 0,0264 

NSDAP 0 0 0,0654 0 0,1329 0,0177 0,0454 0,0235 

Hitler 0 0 0,0218 0 0,0332 0,0273 0,0151 0,0180 

Lidice 0 0,0233 0,0218 0 0,0831 0,0129 0,0757 0,0122 

Berger 0 0 0 0 0,1495 0,0064 0 0,0100 

koncentrační 0 0 0,0218 0 0,0166 0,0161 0,0303 0,0100 

nacismus 0 0 0 0 0,0498 0,0145 0,0151 0,0087 

fašoun 0 0,0233 0 0 0,0664 0,0080 0,0151 0,0084 

esesák 0 0 0,1090 0 0,0332 0,0032 0 0,0077 

Wehrmacht 0 0 0,0872 0 0 0,0032 0 0,0071 

protektorát 0 0 0,0218 0 0 0,0161 0,0151 0,0068 

heydrichiáda 0 0 0,0218 0 0 0,0032 0 0,0013 

hitlerovský 0 0 0 0 0,0166 0 0 0,0010 

Heydrich 0 0 0,0218 0 0,0000 0,0032 0 0,0010 

denacifikace 0 0 0 0 0,0332 0 0 0,0006 

fašistický 0 0 0,0218 0 0 0,0016 0 0,0006 

náckovské 0 0 0 0 0 0 0,0303 0,0006 

wehrwolfové 0 0 0,0218 0 0 0 0 0,0006 

germanizovat 0 0 0 0 0 0,0032 0 0,0006 

nacionalistický 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0006 

fašismus 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0006 

germanizace 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0003 
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Kennelovou „Oběť nemusí patřit do rodiny“ otištěný v Právu
83

, kde se spekuluje o 

členství obětí v SS a NSDAP. 

Velmi specifické a frekventované pak bylo využívání zkratky SS ve spojení 

„vesnice SS,“ které bylo z pochopitelných důvodů jedním z nejčastěji diskutovaných 

témat. V podobném kontextu byla zmiňována i osoba obergruppenführera Gottloba 

Bergera. 

Méně frekventované byly výrazy týkající se konkrétních nacistických zločinů, 

jako „heydrichiáda“, „Lidice“, „koncentrační“, „protektorát“, s menší četností se pak 

vyskytla i slova „gestapo“, „koncentrák“ nebo „Ploština.“
84

 

V případě slov „Lidice,“ „Ploština“ a „fašoun“ je ale možné předpokládat, že 

byla použita převážně při popisu již zmiňovaných tabulek, které se objevily na 

dobronínském kříži. 

I v tomto případě bylo možné sledovat významné rozdíly v přístupu jednotlivých 

periodik. Deníky Aha!, Blesk a Hospodářské noviny se výrazně odlišují od ostatních 

sledovaných periodik použitím velmi nízkého počtu slov s válečným kontextem. 

V případě deníku Aha! je pravděpodobné, že je slovní zásoba opět ovlivněna 

velikostí korpusu a patrně i zaměřením periodika. 

Zkoumaný korpus vytvořený z článků Blesku je však, jak již bylo řečeno, svou 

velikostí srovnatelný s korpusy ostatních zvláště sledovaných periodik. Malou slovní 

zásobu lze tedy odůvodnit pouze preferencemi čtenářského publika, kterému je deník 

určen. Příznačné je zejména zvýšené používání slova „válka,“ které patrně nahrazuje 

složitější souvislosti, na které poukazují ostatní deníky. Ze sledovaných výrazů byla 

dále použita pouze slova „SS“, „Lidice“ a „fašoun,“ přičemž poslední dvě velmi 

pravděpodobně odkazující na zmiňované tabulky. Informace o anonymovi umísťujícím 

tabulky s hanlivými nápisy na pietní symbol pravděpodobně velmi dobře odpovídala 

informační poptávce deníku. 

Pokus objasnit nízké množství slov odkazujících na nacismus a 2. světovou 

válku v případě Hospodářských novin může být o něco komplikovanější. Za pozornost 

stojí také skutečnost, že i jediné tři použité výrazy „válka“, „nacistický“ a „nacista“ mají 
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poměrně nízkou relativní četnost. Zkratku SS pak Hospodářské noviny nepoužily ani 

jednou. Je možné, že jim unikla souvislost s knihou Hermy Kennelové a oceněním obce 

titulem „vzorná vesnice SS“? To se zdá jen málo pravděpodobné. Nepravděpodobné se, 

vzhledem k výrazům použitým při vyhledávání článků pro tvorbu korpusu, jeví i 

vysvětlení, že by Hospodářské noviny psaly o obou událostech odděleně. Částečný vliv 

by mohl mít menší počet článků v Hospodářských novinách, a tedy i menší korpus.
85

 

Výrazný vliv tohoto faktoru se však zdá nepravděpodobný, protože v takovém případě 

by muselo dojít podobně jako u deníku Aha! ke zvýšení frekvence zastoupených slov, 

zde „nacistický“ a „nacista,“ což se však v tomto případě nestalo. Jako možné 

vysvětlení se tak jeví odlišný přístup redakce, bližší „kritickému“ diskurzu. 

 Podobný způsob uchopení problematiky by mohl být blízký i Mladé frontě 

DNES, i když v tomto případě nejsou indicie tak průkazné. I v tomto případě obsáhlost 

korpusu ovlivňuje dvěma již zmiňovanými způsoby, množství přítomných sledovaných 

výrazů i jejich frekvenci. Slovní zásoba, kterou deník využívá, je tak i v tomto případě 

velmi široká, za pozornost však stojí nižší frekvence některých výrazů v porovnání se 

skupinou „všech“ periodik. Jedná se zejména o výrazy: „SS“, „Berger“ a v menší míře 

pak i „nacista“, „NSDAP“, „Berger“, „esesák.“ Naopak vyšší je frekvence slov „Hitler,“ 

„koncentrační“, „nacismus“ a „protektorát.“ Zdá se tedy, že Mladá fronta DNES se sice 

zabývala nacismem a jeho zločiny, jejich vazba na oběti nalezené na Budínce však byla 

slabá. 

Ještě méně specifický byl přístup deníku Právo. 

Na opačné straně spektra se v tomto případě nacházely Haló noviny, ve kterých 

se v největším množství případů vyskytly nejvyšší frekvence „negativních“ výrazů. Šlo 

o slova: „nacistický,“ „nacista,“ „esesák,“ „wehrmacht,“ „protektorát“, „heydrichiáda“, 

„Heydrich“, „fašistický“ a „wehrwolfové“. Velmi hojně se objevovaly i další negativní 

výrazy. Zdá se, že Haló noviny často reprodukovaly zaběhlé stereotypy a předsudky 

související s německou menšinou a jejími aktivitami během 2. světové války. Často se 

přitom věnovaly i značně vzdáleným tematickým okruhům, v jejich článcích se tak 

běžně objevily i výrazy, které byly v jiných periodikách velmi vzácné. Pozoruhodné je, 
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že naopak nezmínily osobu Gottloba Bergera, jehož vztah k vesnici byl jinde často 

komentován. Vysvětlení této skutečnosti může být poněkud komplikované. Nabízí se 

možnost, že redaktoři novin o této spojitosti nevěděli, což se však nezdá být 

pravděpodobné, nebo že se snažili zůstat při výkladu události na pokud možno 

celospolečenské úrovni a nechtěli se věnovat jednotlivým lidským příběhům. Ani toto 

vysvětlení mi však nepřipadá uspokojivé, přestože by víceméně odpovídalo 

argumentačním strategiím zastánců odsunu. 

Nejpodobnější přístup k problematice zaujaly Lidové noviny.  Ty se s Haló 

novinami střídají v nejvyšší četnosti sledovaných výrazů v této skupině. Výrazně při 

tom překračují i průměrnou četnost výrazů ve skupině „všech“ sledovaných periodik. Ze 

všech zvláště sledovaných periodik pak nejčastěji použijí slova „NSDAP“, „Hitler“, 

„Lidice“, „Berger“, „nacismus“ a v citacích též slovo „fašoun,“ druhá nejvyšší je pak 

frekvence u slova „SS.“ I ostatní sledované negativní výrazy, jako např. válka, používají 

se značnou frekvencí. Nepoužívají však do takové míry skupinu výrazů vztahujících se 

k nesouvisejícím nacistickým aktivitám, často zmiňovaným v Haló novinách. 

 

Analýzu „pozitivního“ vymezení identity obětí ztěžovala obtížná identifikace 

relevantních výrazů. Ty se totiž, s výjimkou slova „oběť“ mohly stejně týkat jak obětí, 

tak pachatelů. Přesto se domnívám, že hojné používání zvolených výrazů buduje ve 

čtenářích pocit pozitivní vesnické sounáležitosti. Její narušení pak vzbuzuje negativní 

emoce, což podporuje naopak kladné vnímání obětí. 

 

 Aha! Blesk Halo n. HN LN MF Právo vše 

obyvatel 0,4505 0,8149 0,1308 0,1393 0,2159 0,1688 0,0757 0,1916 

sedlák 0 0,0466 0,0218 0,1858 0,0332 0,0514 0,0151 0,0723 

oběť 0 0,7683 0,2616 0,4180 0,4651 0,4244 0,3635 0,5507 

lidský 0 0,0466 0,0654 0 0,0664 0,0997 0,0454 0,0797 

soused 0 0 0 0,0929 0 0,0225 0,0303 0,0366 

civilista 0 0,0466 0,0436 0,0464 0,0332 0,0145 0,0606 0,0235 

vesničan 0 0 0 0 0 0 0,0303 0,0010 

Tabulka č.4 

V tomto případě byl nejčastěji používaným slovem výraz „obyvatel,“ který 

nejvíce využívá Blesk, Aha! (zde je opět porovnávání frekvence velmi problematické) a 
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Lidové noviny. Toto slovo působí z celé zvolené skupiny nejvc neutrálně
86

 a jeho 

používání tak svědčí o snaze vyhnout se emotivním výrazům. To může být výsledkem 

snahy o nezaujatost, ale i negativním vnímáním obětí. 

Relativně velké jsou rozdíly v četnosti užívání slova „sedlák,“ které je řádově 

nejfrekventovanější v Hospodářských novinách, nejřídčeji ho naopak používají Haló 

noviny a Právo. Zde se nabízí vysvětlení, zvláště s přihlédnutím k levicovému 

charakteru Haló novin, že ve čtenářích může slovo sedlák vzbuzovat různé konotace na 

základě jejich politického přesvědčení. V rozhovoru pro Haló noviny starost Jiří Vlach 

například uvedl, že příčinou vražd měla být „poprava mladého Němce, který utekl z 

wehrmachtu a skrýval se zde u sedláka. 6. května už si myslel, že je hotovo, šel do 

hospody, načež ho udal jiný Němec německé hlídce, a ta ho zastřelila.“
87

 Hospodářské 

noviny naopak často hovoří o „ostatcích německých sedláků.“
88

 Pokud redaktoři 

pracovali s touto skutečnosti, přivádí nás to však k překvapivému zjištění, že se všechny 

tři redakce snažily o kladné vymezení identity obětí. V případě deníku Právo stojí za 

pozornost i užití jinak velmi vzácného výrazu „vesničan,“ snad ve snaze najít 

k nejednotně vnímanému „sedlákovi“ vhodné synonymum. 

Výrazem nejvíce apelujícím na porušení vzájemných vztahů bylo patrně slovo 

„soused.“ Příkladem může být jeho užití Mladou frontou DNES, která uvedla, že 

„…místní lidé v květnu 1945 zmasakrovali 15 německých sousedů.“
89

 Tento výraz 

nejčastěji využívaly Hospodářské noviny, jeho využití se naopak vyhnuly Lidové 

noviny, Haló noviny, Blesk i Aha! Zdá se, že pro tato periodika nebyl obraz narušené 

sounáležitosti tak významný. 

Kromě výrazů identifikujících oběti jako členy vesnické komunity jsem se 

zaměřila i na tři výrazy vymezující jejich identitu šířeji. Šlo jednak o podstatné jméno 

„civilista,“ zahrnující mrtvé do kategorie „nevojáků,“
90

 tedy těch, kteří by měli být 

válečných útrap ušetřeni. V tomto případě byla četnost v jednotlivých periodikách 
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vzácně vyrovnaná. Dalšími výrazy byla pak slova „oběť,“ zařazující zavražděné mezi 

„osoby, zvířata nebo věci, které si někdo vyhlédl, aby je zničil, nebo které podléhají 

něčemu, co způsobuje jejich zhoubu“
91

 , a „lidský“ implikující příslušnost k lidstvu a 

nárokující si právo na humanitu.
92

 

Výraz „oběť“ byl pravděpodobně vzhledem ke svému expresivnímu charakteru, 

nejčastěji využíván deníkem Blesk. Například v rozhovoru s pamětníkem, který deník 

otiskl, je uváděno, že „Když se jeden z nich v hospodě opil, vykládal, jak lopatou rozťal 

hlavu jedné z obětí. On se tím dokonce chlubil.“
93

 Nejvzácněji ho užívaly naopak již 

zmiňované Haló noviny, které se patrně naopak chtěly vyhnout vzbuzování přílišných 

emocí. 

Přídavné jméno „lidský,“ bylo využíváno všemi zvláště sledovanými deníky 

poměrně rovnoměrně, s výjimkou Hospodářských novin, které ho patrně vzhledem 

k jeho velkému významovému přesahu nepoužily. 

2.1.3  Expresivní a neutrální výrazy 

Míra expresivity byla zkoumána na dvou sobě blízkých aspektech. Zaměřila 

jsem se jednak na to, jak byla označována samotná vražda, jednak na to, jak byly 

pojmenovávány okolnosti a aktivity vedoucí k usmrcení obětí. 

 Aha! Blesk Halo n. HN LN MF Právo vše 

událost 0 0,0233 0,1090 0,1858 0,0997 0,1929 0,2575 0,2401 

masakr 0 0,5355 0,1090 0,2787 0,0997 0,0772 0,1212 0,1877 

vražda 0,4505 0,2328 0,2616 0,3251 0,1163 0,2749 0,2120 0,1736 

tragédie 0 0 0,0436 0,0464 0,0498 0,0402 0,0151 0,0598 

smrt 0 0,1397 0,0654 0,0929 0,1993 0,0450 0,0303 0,0572 

násilí 0 0,0466 0,0436 0,0929 0,1329 0,0756 0,0151 0,0418 

zločin 0 0,0233 0,1526 0,5574 0,0997 0,0514 0,1363 0,0315 

msta 0 0,0466 0 0 0 0,0016 0 0,0257 

Tabulka č.5 

Nejhojněji používaným podstatným jménem popisujícím vraždu bylo poněkud 

eufemistické označení „událost,“ kterou Slovník spisovného jazyka českého definuje 

jako „důležitější příhodu“
94

, druhé nejčastější bylo naopak velmi expresivní slovo 

                                                 

 

91
 Bohuslav Havránek et al., eds. ,Slovník spisovného jazyka českého III ( Praha: Academia, 1989),401. 

92
 „1.týkající se člověka…2.vyznačující se citem láskou k lidem, humánní“. viz Bohuslav Havránek et al., 

eds. ,Slovník spisovného jazyka českého III, 401. 
93

 Jiří Čada, „Dobronín: Němce povraždilo 7 lidí“, Blesk, 21.srpna 2010. 
94

 Bohuslav Havránek et al., eds. ,Slovník spisovného jazyka českého VI ( Praha: Academia, 1989),287. 



35 

 

 

„masakr.“ To je naopak definováno jako „hromadné vraždění, krveprolití“, jako příklad 

jsou uvedeny „krvavé m-y v koncentračních táborech.“
95

 V některých případech se 

přitom projevila logická závislost mezi používáním těchto slov, čím vícekrát deník 

použil slovo „událost,“ tím vzácněji používal „masakr“ a naopak. Jednoznačným 

příkladem je deník Blesk, velmi často (třikrát častěji, než je celkový průměr) hovořil o 

„masakru“ a naopak „událost“ zmiňoval jen velmi vzácně. V jasně opačném poměru se 

slovy pracovalo Právo. Vyrovnaný byl poměr používání slov u Haló novin a Lidových 

novin, kde však byla celková frekvence v obou případech nižší. Mladá fronta se taktéž 

přikláněla k častějšímu používání slova „událost“, množství prostoru, které tématu 

věnovala, ale vedlo k  snížení četnosti obou slov. Lidové noviny a Mladá fronta DNES 

se v tomto případě tedy patrně pokoušely vyhnout expresivnímu vyjádření. Blíže 

k označení používaných deníkem Blesk byly naopak Hospodářské noviny, které ale obě 

slova využívaly s vysokou intenzitou. 

Pro deník Aha! je typické, že nejenže nepoužil ani jedno ze dvou výše 

jmenovaných slov, ale za všech sledovaných výrazů v této kategorii použil pouze 

výrazu „vražda“,  patřícího do základní slovní zásoby a odkazující přímo na trestný 

čin
96

. V případě ostatních zvláště sledovaných periodik bylo využívání tohoto výrazu 

rovnoměrné, lehce vyšší oproti sloupci „všech“ periodik. Jen Lidové noviny výraz 

používaly s  frekvencí  o málo nižší a Hospodářské noviny naopak jej použily naopak 

častěji, což odpovídá tendenci, již nastíněné v předešlém odstavci. 

Opačný je přístup v případě podstatného jména „smrt,“ které Lidové noviny 

požívají s nejvyšší frekvencí ze zvláště sledovaných periodik (čtyřikrát častěji vzhledem 

k sloupci „všech“ periodik), což odpovídá jejich snaze vyhnout se expresivním 

vyjádřením. Podstatné jméno „smrt“, které Slovník spisovného jazyka českého definuje 

jako „konec, zánik života nějakého tvora, zvláště člověka“
97

, je nejen neutrální, navíc 

však ani neodkazuje na spáchání trestného činu nebo násilné zavinění. Tuto skutečnost 

však částečně kompenzuje zvýšené používání slova „násilí,“ jehož užití je u všech 
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96
 Bohuslav Havránek et al., eds. ,Slovník spisovného jazyka českého VII ( Praha: Academia, 1989),150. 
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ostatních zvláště sledovaných periodik poměrně vyrovnané.
98

 Vyšší frekvence je 

přítomna ještě u Mladé fronty DNES a Hospodářských novin. 

Hospodářské noviny také řádově nejčastěji využívaly odsuzujícího označení 

„zločin,“ označujícího „nejtěžší trestné činy.“
99

  Podobný způsob zacházení s výrazem 

je patrný ještě v případě Haló novin a deníku Právo, které však toto podstatné jméno 

používají s mnohem nižší frekvencí. 

Jen velmi vzácně se objevilo podstatné jméno „msta“, z toho jen v Blesku 

s významnější frekvencí. Jeho použití je však zajímavé, protože nabízí jiný než 

národnostní motiv činu, ten však nevylučuje. Příkladem může být věta: „V pozadí 

krvavé msty za okupaci stálo nejspíš vyřizování účtů mezi německy mluvícími 

obyvateli! Hromadnou vraždu totiž údajně zorganizoval otec pamětníka R. K. (88), 

který byl Němec…“
100

 

Stejně pozoruhodný je i význam slova „tragédie,“ což je „nešťastná událost“
101

, 

což implikuje, že se jedná o událost, za kterou není nikdo zodpovědný a která se stala 

jen shodou nešťastných okolností. Zatímco ve zvláště sledovaných periodicích je 

užívání tohoto slova poměrně řídké a rovnoměrně rozložené mezi deníky, sloupec 

„všech“ periodik naznačuje, že regionální vydání ho využívala podstatně častěji. 

 

 Aha! Blesk Halo n. HN LN MF Právo Vše 

rýč 0 0,0233 0 0,0464 0 0,0498 0,0454 0,0990 

ubít 0 0,3260 0,1090 0,0929 0,1163 0,0547 0,0909 0,0624 

zakopat 0 0,0698 0,0218 0,0464 0,1661 0,0193 0,0454 0,0495 

zavraždit 0,4505 0,0233 0,0872 0,0464 0,0332 0,0322 0,0454 0,0489 

zemřít 0 0,0466 0 0,0464 0,0831 0,0563 0,0303 0,0453 

krumpáč 0 0,2328 0 0,0464 0,0166 0,0177 0,0303 0,0386 

zastřelit 0 0 0,0436 0,1393 0,0332 0,0370 0,0303 0,0286 

bít 0 0 0 0,0464 0,0166 0,0113 0 0,0283 

rozsekávat 0 0 0 0,0464 0 0,0113 0 0,0276 

postřílet 0 0 0 0,1393 0 0,0080 0 0,0273 

vyvléci 0 0 0 0 0 0,0016 0 0,0241 

rozsekat 0 0 0 0 0 0 0 0,0235 
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„Uplatnění (fyzické síly, moci, převahy k překonání něčeho.“, viz. Bohuslav Havránek et al., 

eds. ,Slovník spisovného jazyka českého III, 255. 
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 Jaroslav Kožešník et al., eds., Ilustrovaný encyklopedický slovník (Praha: Academia, nakladatelství 

československé akademie věd, 1982), 924. 
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 Jiří Čada, „Dobronín: Němce povraždilo 7 lidí“. 
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zabít 0,4505 0,0466 0 0,0929 0,0997 0,0354 0 0,0203 

zahynout 0 0 0,0218 0,0929 0 0,0209 0 0,0174 

zmasakrovat 0 0,0931 0,0218 0,0464 0,0166 0,0225 0,0606 0,0145 

vraždit 0 0 0 0,0464 0,0831 0,0064 0,0151 0,0129 

povraždit 0 0,0233 0,0436 0,0464 0,0332 0,0113 0,0151 0,0096 

Tabulka č.6 

Výrazy z této kategorie měly celkově malou četnost, proto porovnávání 

relativních četnostní mezi jednotlivými periodiky poskytne, vzhledem k velikosti 

korpusu, skutečně jen velmi přibližnou představu o způsobu, jakým noviny událost 

zpracovávaly. Zaměřila jsem se proto především na porovnávání přítomností slov v 

článcích. 

Vzhledem k tomu, že žádný očitý svědek události již není naživu a že pokus 

určit příčinu úmrtí osob antropologickým zkoumáním nebyl úspěšný, představa o tom, 

jak celá událost proběhla, vychází především z popisu v závěrečné kapitole knihy 

Bergersdorf, který je již citován v druhé kapitole. Z této pasáže vycházela většina 

periodik a opakovaně ji v plné i zkrácené podobě citovala. Příkladem může být článek 

Mladé fronty DNES „Před vražděním pili na zábavě“, kde je zločin líčen následujícím 

způsobem: 

 „Vyvlekli je ven a spolu s dalšími Němci, již byli vyvedeni z protějšího statku ,u 

Merunků‘, hnali za stálého bití k poli u lesa směrem na Nové Dvory. Tam si museli 

vězňové za hustého deště sami vykopat hrob. 

Opilí partyzáni se pak na ně vrhli, bili své oběti krumpáči a rozsekávali rýči. Kdo po 

těchto mukách ještě jevil známky života, byl zastřelen.“
102

 

Zajímavá je změna konce citace oproti knize, k té mohlo dojít buď vlivem 

překladu z německého originálu, česká verze nebyla v této době ještě k dispozici,
103

 

nebo prostě snahou zkrátit větu. Když porovnáme slova obsažená v citaci s výsledky 

frekvenční analýzy, je poměrně zřejmé, které redakce pracovaly s přímým citátem 

z knihy. Jedná se o Mladou frontu DNES a Hospodářské noviny, které shodně využívají 

charakteristická slova „rýč“, „krumpáč“ a „rozsekávat“. Tyto informace nějakým 

způsobem, patrně zprostředkovaně přejal i deník Právo, který ve svém článku však 

                                                 

 

102
 „Před vražděním pili na zábavě“, Mladá fronta DNES,20. srpna 2011. 
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nahrazuje sloveso „rozsekávat“ poněkud podivným „probodat“
104

, a Lidové noviny, 

které z neznámého důvodu ve svém článku zaměnily rýč za lopatu.
105

 Redakce obou 

periodik však prokazatelně věděly o existenci knihy, neboť ji ve svých článcích 

zmiňují.
106

 

 Naopak Blesk, který sice také hovoří o „rýči“ i „krumpáči“, si patrně existence 

knihy vědom nebyl. Ve svých článcích totiž sice používá jméno „Kennelová“, avšak ani 

slovo „kniha“ ani jméno „Bergersdorf“ nezmiňuje.
107

 Paradoxně tak použil možná méně 

expresivního slovesa „ubít.“
108

 Toto slovo se však v článcích stejně jako podstatné 

jméno „krumpáč“ a expresivní
109

 sloveso „zmasakrovat“ objevuje s nejvyšší frekvencí 

ze všech zvláště sledovaných periodik. 

Naopak redakce Haló novin, která se zmiňuje o existenci knihy, citát nevyužívá. 

S výjimkou deníku Aha!, který použije pouze slova „zabít“ a „zavraždit“, se v jejich 

článcích objevuje také nejmenší množství emotivně zabarvených výrazů. 

Nižší množství citově zabarvených výrazů se objevuje i v deníku Právo 

s výjimkou slovesa „zmasakrovat,“ které má podobně jako v Blesku zvýšenou 

frekvenci. Podobný je i přístup Lidových novin. 

Naopak v Mladé frontě DNES a Hospodářských novinách je přítomno nejvyšší 

množství slov popisujících průběh vraždy. Hospodářské noviny navíc používají výrazy 

poměrně expresivní výrazy „zastřelit“, „bít“, „rozsekávat“, „postřílet“
110

 a „zahynout“ 

s nejvyšší frekvencí. V případě Mladé fronty DNES je naopak frekvence slov poměrně 

vyrovnaná. 

Nabízí se také srovnání se sloupcem „všech“ periodik, zde je pozoruhodná 

zejména změna vidu u slovesa „rozsekávat“ v regionálním tisku. Tento sloupec je 

charakteristický také vyrovnanějšími frekvencemi u jednotlivých slov, což je výsledek 

množství zahrnutých textů. Průměr je také zpravidla o něco nižší zejména v případě 
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sloves „ubít“, „zastřelit“, „zabít“ a „zahynout“, což naznačuje o něco větší zdrženlivost 

regionálního tisku. 

 

2.1.4  Pachatelé a KSČ 

Předposlední aspekt, kterým jsem se zabývala, souvisel s otázkou, jakým 

způsobem jsou označováni pachatelé a zda jsou v článcích nějakým způsobem 

propojováni s komunistickou stranou. Definice výrazů odkazujících na komunistickou 

stranu, byla poměrně snadná, naopak identifikace slov vztahujících se přímo 

k pachatelům byla podobně jako v případě snahy o hledání pozitivního vymezení 

identity obětí velmi náročná a do jisté míry subjektivní. 

 Aha! Blesk Haló n. HN LN MF Právo vše 

starosta 0 0,2095 0,2180 0 0,1827 0,1833 0,2726 0,2054 

revoluční 0 0,2794 0,1308 0,0464 0 0,0740 0,0303 0,0739 

pachatel 0 0 0,0436 0,1858 0,0498 0,0498 0,1212 0,0569 

garda 0 0,4191 0,1090 0 0 0,0563 0,0303 0,0447 

KSČM 0 0,0931 0,1090 0 0,0498 0,0273 0,0909 0,0315 

opilý 0,9009 0,0931 0 0,0464 0 0,0193 0,0303 0,0379 

vrah 0 0,0698 0,0436 0,0464 0 0,0241 0,0606 0,0370 

gardista 0 0,1630 0,0218 0,0464 0 0,0129 0 0,0293 

komunista 0 0,0931 0,0218 0 0,0498 0,0273 0,0303 0,0174 

komunistický 0 0,0233 0,0218 0 0,0332 0,0225 0,0151 0,0113 

ožrat 0 0 0 0 0 0 0 0,0231 

Tabulka č. 7 

O tom, že k propojování zločinu a komunistické strany dochází, svědčí již 

přítomnost na ni odkazujících výrazů v článcích. K tomuto propojování docházelo podle 

mého názoru především dvěma způsoby. Za prvé skrze osobu podezřelého Roberta 

Kautzingera, pravděpodobně člena komunistické strany. Zde může být příkladem článek 

Dobronín: vraždil prý Němec, otištěný v Právu, který o něm hovoří jako o „německém 

komunistovi.“
111

 Stejně tak ostatní pachatelé byli vnímáni jako členové revolučních 

gard, které byly viděny jako přímo podléhající komunistické straně. Za druhé skrze 

osobu starosty RSDr. Jiřího Vlacha, člena KSČM,
112

 který byl často zmiňován jako 

odpůrce vyšetřování celého případu a odpůrce instalace pietních symbolů, jak uvádí 
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mezi jinými i Jihlavské listy v článku Na Budínce vyrostl železný kříž.
113

 Zdá se, že 

v tomto kontextu o starostovi nehovoří pouze Hospodářské noviny, jejichž články vůbec 

neobsahují slova „starosta“, „KSČM“, ale ani „komunistický“ nebo „komunista.“  

Zvláštní pozici zaujímají také Haló noviny, které používají slova „starosta“ a „KSČM“ 

s nejvyšší frekvencí ze všech zvláště sledovaných periodik, ale vzhledem k jejich 

stranickému charakteru se dá očekávat, že odkaz na starostu je v tomto ojedinělém 

příkladu chápán naopak kladně. 

Vzhledem ke slovům, která bylo možno jasně přiřadit k pachatelům, vzniká 

poměrně jasný obraz vrahů jako „opilých revolučních gradistů,“
114

 přičemž užívání slov 

„vrah“ a „pachatel“ je závislé na konkrétním deníku. Deník Aha! neposkytl v tomto 

případě žádné konkrétní označení, je možné, že se k otázce identity viníků dokonce 

vůbec nevyjadřuje. Blesk se naopak výše nastíněného pojetí drží nejúžeji, jeho 

frekvence  u slov „revoluční“, „garda“, „opilý“, „gardista“, „komunista“ je nejvyšší ze 

všech zvláště sledovaných periodik. Příznačné je také, že vůbec nepoužívá slovo 

„pachatel“ ale naopak expresivnější výraz „vrah.“ 

Na rozdíl od Hospodářských novin, které se nevěnují členství Jiřího Vlacha 

v KSČM, ale obraz „opilých revolučních gardistů“ reprodukují, Lidové noviny 

komentují pouze stranickou příslušnost starosty a k identitě vrahů se žádným způsobem 

nevyjadřují. Navíc dokonce ani nevyužívají tohoto expresivního označení a ve všech 

případech dávají přednost neutrálnějšímu podstatnému jménu „pachatel.“ 

Obě zmiňované spojitosti tak uvádějí pouze Mladá fronta DNES a Právo. 

Specifický zůstává přístup Haló novin, které sice o revolučních gardách i odkazech na 

komunismus hovoří, ale nevyužívají ani slova „opilý“ ani „ožralý,“ takže se opět zdá, že 

popisovaná slova vzbuzují jak v redaktorech, tak ve čtenářích odlišné konotace. 

Sledování těchto aspektů je velmi významné především proto, že skrze KSČ a 

KSČM vytvářejí spojitost mezi poválečnými událostmi a současností. Argumentační 

strategie pracující s výrazným angažmá komunistů v obdobných excesech společně 

s jejich vztažením k dnešku navíc naznačuje přístup blízký kritickému diskurzu. 
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2.1.5  Kříž 

Poslední otázka, kterou jsem se zabývala, se týkala toho, jakým způsobem byly  

v médiích reflektováno vztyčení pietního kříže na Budínce  a následující peripetie. 

 Aha! Blesk Haló n. HN LN MF Právo vše 

kříž 0 1,1874 0,5231 0 0,4153 0,5949 0,7572 0,5745 

dřevěný 0 0,2328 0,0872 0 0,0997 0,0884 0,1363 0,0627 

třímetrový 0 0,0466 0,0218 0 0 0,0129 0 0,0273 

růžovo 0 0 0 0 0 0,0161 0,0303 0,0106 

čtyřmetrový 0 0,0233 0 0 0 0,0145 0,0757 0,0068 

Tabulka č.8 

Vztyčení kříže byla v médiích věnována obrovská pozornost. Frekvence, s jakou 

se objevilo slovo „kříž“ v Mladé frontě DNES a Právu, dokonce převýšila jejich 

frekvenci užívání slova „Němec.“
115

 V Mladé frontě DNES se jednalo dokonce o 

nejčastěji použité plnovýznamové slovo po vlastních jménech „Dobronín“, „Budínka“ a 

po podstatném jménu „hrob.“ 
116

 

Tato skutečnost má podle mého názoru dvě příčiny. První z nich je dána již 

samotnou charakteristikou zpravodajství. Johan Galtung ve známém článku The 

Structure of Foreign News uvádí, že informace, která se již jednou dostala do nadpisů a 

byla tedy definována jako „zpráva“, zůstane zprávou po dlouhou dobu, i když její 

důležitost již velmi poklesla.
117

 

Druhá příčina pak vychází z líbivosti tohoto gesta. Nadpis „Češi postavili 

Němcům kříž“,
118

 hovoří za vše. Neustálým opakováním této skutečnosti se najednou 

dostává do popředí namísto nepříjemné vraždy naopak dobře působící gesto. 

Vodou na mlýn kritikům převládajícího diskurzu bylo pak jeho opakované ničení 

a vztyčování, provázené komplikovanými spory s obcí a aktivitami České strany 

národně sociální. 

Do jaké míry se média nechala vtáhnout do tohoto procesu, je poměrně zřetelné 

z výsledků frekvenční analýzy. Zatímco deník Aha! stejně jako Hospodářské noviny 

žádnou z událostí kolem kříže nereflektoval, Blesk se naopak líbivým tématem zabýval 

pravděpodobně s největší intenzitou. Zajímavé však je, že patrně nezmínil poničení 

                                                 

 

115
 Příloha č.3. 

116
 Příloha č.3. 

117
 Johan Galtung, Mary Holmboe Ruge, „The Structure of Foreign News“, 67. 

118
 „Češi postavili Němcům kříž“, Lidové noviny, 19. Srpna 2010. 



42 

 

 

kříže Českou stranou národně sociální, neboť ve svých článcích nezmiňuje růžovou 

barvu, kterou byl kříž přetřen. Obdobná byla ostatně i informační strategie Haló novin. 

Lidové noviny se dokonce věnovaly jen výstavbě prvního z křížů. 

Naopak Mladá fronta DNES a Právo se, podobně jako Blesk, celou kauzou 

zabývaly intenzivně. 

 

2.1.6  Shrnutí výsledků frekvenční analýzy českého tisku 

Oběti byly nejsilněji identifikovány na základě svojí národnostní příslušnosti. 

Toto vymezení nejvíce využíval deník Blesk a Hospodářské noviny, které však na rozdíl 

od Blesku vytvářely i výraznou polaritu mezi „českou“ a „německou“ skupinou. 

V článcích Hospodářských novin byla tato strategie posilována i využíváním odkazu na 

přídavné jméno „sudetský.“ Tuto argumentační strategii využívaly také Haló noviny, 

které navíc zvýšeně reflektovaly vývojovou diskontinuitu mezi Československem a 

Českou republikou. Tento přístup byl blízký již jen deníku Právo. Mladá fronta DNES 

naopak využívala výrazy propojujícího charakteru odkazující na mezinárodní 

spolupráci. 

Identita obětí byla často negativně vnímána ve spojitosti s nacismem. Tento 

přístup byl charakteristický zejména pro Haló noviny, které se odkazovaly i na velmi 

vzdálená, negativně vnímaná válečná témata a pro Lidové noviny, které se však 

věnovaly případu konkrétněji. 

Naopak Aha!, Blesk a Hospodářské noviny se tomuto propojování vyhýbaly. 

Specifický byl i přístup Mladé fronty DNES, která se sice na nacismus odkazovala 

poměrně často, avšak jeho vazba na oběti byla pravděpodobně vykládána jako slabá. 

Analýzu pozitivního vymezení identity komplikovala absence silného tématu, 

s kterým by mohly být oběti spojovány. Nejčastěji byly vnímány jako členové vesnické 

komunity. Jen deník Blesk je identifikoval nejsilněji jako „oběti.“ 

K tomuto tématu se odkazovala i většina expresivních výrazů. Nejvyšší 

expresivnost byla charakteristická pro Blesk. Emotivně však líčily zločin i Hospodářské 

noviny a v menší míře i Mladá fronta DNES. Největší odstup si naopak zachovávaly 

Haló noviny. O nezaujatý postoj se snažil také deník Právo, jehož přístup byl blízký 

situaci v regionálních periodikách. Ta se navíc často uchylovala k nezaviněnému 
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označení „tragédie.“ 

I identita vrahů byla nejsilněji reprodukována Bleskem. Obraz „opilých 

revolučních gardistů“ přinášela ale i Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny nebo 

Právo. Lidové noviny se naopak zaměřovaly na propojení členství současného starosty 

v KSČM s jeho odmítavým postojem k případu. Specifický byl i přístup Haló novin, 

které na gardisty sice odkazovaly, jejich obraz byl však patrně vnímán spíše pozitivně. 

Důraz kladl deník Blesk i na emotivní diskuzi o umístění pietního kříže. Touto 

problematikou se však silně zabývala i Mladá fronta DNES a Právo. Informovaly o něm 

dokonce i Haló noviny, v jejich případě je však pozoruhodné, že akcentovaly pozitivní 

ohlasy s výstavbou spojené. Tématem se naopak nezabývaly Hospodářské noviny. 

Množství poskytovaných informací o kříži se pak zdá být dobrým příkladem 

popisovaného průběhu mediální zprávy. 

2.2 Exkurz do kvalitativní analýzy německých článků 

Pro rozbor bylo použito jednadvacet německy psaných článků vybraných na 

základě postupu popsaného v úvodní části práce. 

Převážná část těchto článků čerpá podklady z českých deníků, informace, které 

přinášejí, jsou tak velmi podobné těm, které se objevují v českém tisku.  Důraz na trans-

parentnost, tedy na udávání zdrojů, což bývá uváděno jako jeden ze znaků nejen žurna-

listické profesionality,
119

 byl přitom velmi vysoký. Příkladem může být článek Massa-

ker von 1945 an Deutschen aufgeklärt 
120

publikovaný v deníku Die Welt, který uvádí 

jako jeden ze svých zdrojů Jihlavský deník. 

Korektně bylo zacházeno i s citacemi, zdá se tedy, že i požadavek na oddělení 

faktické a názorové části článku byl dodržen.
121

 

Jedním z charakteristických rysů těchto článků je totiž ve většině případů přede-

vším přísná fakticita, plynoucí ze snahy vyvarovat se morálních soudů ohledně tématu, 

které je společensky choulostivé. S tímto aspektem je kromě již zmíněného důsledného 

                                                 

 

119
 Lutz Hagen, „Informační kvalita a její měření“, in Analýza obsahu mediálních sdělení, ed. Irena 

Reofová  et al. (Praha: Karolinum, 2004), 58. 
120

 Hans-Jörg Schmidt, „Massaker von 1945 an Deutschen aufgeklärt“. 
121

 Lutz Hagen, „Informační kvalita a její měření“, 60. 



44 

 

 

uvádění zdrojů spojeno i jejich časté citování, umožňující vložit do informativně orien-

tovaného článku názorovou složku. Výběr citací však již tak vyváženým dojmem nepů-

sobí. Süddeutsche Zeitung například cituje komentátora Mladé fronty DNES, který prý 

napsal, že „Tady šlo o vraždu!“
122

 Deník Die Welt pro změnu citoval Hospodářské novi-

ny, které údajně hovořily o „obětech etnické vraždy, kterou spáchali naši lidé,“
123

 tuto 

větu se mi však v databázi českých článků nepodařilo nalézt. Je tedy velmi pravděpo-

dobné, že opakovaným překladem došlo k významovému posunu sdělení. Otázkou je, 

jakým způsobem byl výrok dezinterpretován. 

Seriózní byl způsob práce při citování vládních představitelů v General 

Anzeiger, které použily jak údajný výrok Václava Havla: „To nebyl žádný trest, to byla 

pomsta,“
124

 stylově blízký citátům pocházejícím od českých redakcí. Zároveň byl však 

v článku citován smířlivý výrok bývalého německého prezidenta Christian Wulffa. 

Rovnoměrné zastoupení názorových i národnostních skupin tak bylo zachováno, čímž 

byl naplněn požadavek na vyváženost zprávy.
125

 

Ukázkou vnímání poukazujícího na stereotypy a implikujícího převládající 

společenský diskurz v České republice, byla naopak otázka českoněmecké žurnalistky 

Ludmily Rakušanové, jestli takové objevy „.... mohou vyvolat změnu v Čechách 

převládajícího myšleni - že se totiž jedná o sice politováníhodné, ale pochopitelné 

následky války vyvolané Němci.“
126

 

 Zajímavé je také, jakými tématy se deníky zabývaly společně s objevem hrobu. 

Nejčastěji byly zmiňovány tzv. Benešovy dekrety, a to především v souvislosti 

s možným potrestáním viníků. Uváděn byl takzvaný „Straffreistellungsgesetz“
127

 (zákon 

o beztrestnosti). Jedná se patrně o prezidentský dekret č. 115/1946 z května roku 1946, 

který zprošťoval trestní odpovědnosti Čechy, kteří spáchali nějaký zločin, pokud tak 
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učinili v rámci „boje o znovunabytí svobody“.
128

 Tento dekret se však zároveň výslovně 

nevztahoval „na zločiny, které byly spáchány pro křivé úmysly (pro zisk, z vilnosti, či 

pro utajení vlastního zločinu).“
129

 Zproštění viny bylo navíc časově omezeno na činy 

spáchané do 28. října 1945, tedy do dne, než nabyl účinnosti Velký retribuční dekret.
130

 

Jeho vnímání v německém tisku však bylo nepřesné. Berliner Morgenpost 

například uvádí, že tento zákon „schvaloval všechny útoky a násilné trestné činy proti 

Němcům v poválečném Československu.“
131

 Märkische Allgemine pak negativně 

hodnotí celé poválečné zákonodárství i osobu prezidenta Beneše, který prý podobné 

zločiny považuje za beztrestné.
132

 Komentář se však v některých případech stočil 

k širšímu vnímání dekretů, a to především k majetkovým otázkám s nimi spojenými. 

Süddetsche Zeitung se již zabýval tím, že Benešovy dekrety „legitimizovaly vyhnání a 

vyvlastnění sudetských Němců.“
133

 Ve stejném kontextu citoval Die Welt i premiéra 

Nečase, který se k plánované návštěvě bavorského ministerského předsedy Horsta 

Seehofera prý vyjádřil v tom smyslu, že pokud chce přijet, aby mluvil o Benešových 

dekretech, „tak si tu cestu může ušetřit.“ 

Dalším často zmiňovaným motivem byl nepřátelský postoj obyvatel Dobronína 

k vyšetřování celé kauzy. Hlavním tématem bylo „znesvěcení“ (geschändet)
134

 kříže 

vztyčeného na Budínce. Tuto skutečnost zmiňuje opakovaně jak Die Welt,
135

 tak  

Berliner Morgenpost.
136

Stejně často se opakovaly i zmínky o obyvatelích Dobronína, 

kteří poskytly deníkům informace, ale vyžádali si z obav o svou osobu a další soužití se 
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sousedy přísnou diskrétnost.
137

 Nepřátelský postoj obce byl dáván do souvislosti s 

„komunisty ovládanou obecní radou,“ která odmítla instalaci pamětní desky.
 138

 

Do spojitosti s komunistickou stranou jsou dáváni i Kautzingerovi synové, které 

Berliner Morgenpost označuje za agenty STB.
139

 Tato informace však nebyla potvrzena, 

žádným mně známým zdrojem. Negativní bylo i hledání v tzv. Cibulkových 

seznamech.
140

  Vrazi jsou označováni jako „opilá banda českých ,revolucionářů‘“
141

 

spojených přinejmenším osobou vedoucí skupinu, Robertem Kautzingerem, s 

komunistickou stranou. 

Pozoruhodná je i slovní zásoba, která se v článcích objevuje. Možná častěji než 

v českém případě se objevuje slovo „Massaker,“
142

 běžné je i slovo „massengrab“,  

jehož ekvivalentem je spíše výraz „hromadný hrob.“
143

 I v německém případě pak 

dochází k označování obyvatel jihlavského německého jazykového ostrova jako 

„Sudetendeutschen,“
144

 což je nepřesnost, která již byla v práci komentována. 

V článcích se naopak vyskytují  některá slovní spojení poněkud expresivního 

charakteru, která se v textech objevily. Zejména se jedná o nadpisy článků. Ein 

ungesühnter Massenmord
145

(Nepotrestaná masová vražda) a Die Schreckensnacht von 

Dobrenz
146

 (Noční můra z Dobronína).  Poněkud zaujatě působí i prohlášení deníku 

Passaeuer Neue Presse, který v komentáři k podmínkám aplikace prezidentského 

dekretu č. 115/1946, uvádí, že „vražda bezbranných německých sedláků, jak je mnoho 

Čechů přesvědčeno, patří do této kategorie.“
147

 

Nastíněný náhled na problematiku zpracování tématiky v německém tisku však 

narušuje skutečnost, že autorem většiny nalezených článků je jedna a tatéž osoba, a to 

německý novinář Hans-Jörg Schmidt. Tento německý novinář žije od roku 1990 
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v České republice a působí jako dopisovatel deníku Die Welt, jeho články je ale možné 

najít i v jiných německých periodikách. 

 

Rozbor německy psaných článků komplikuje nejen jejich nízké nalezené 

množství, ale i skutečnost, že autorem množství z nich je Hans-Jörg Schmidt. Články 

v převážné většině splňují kritéria kladená na profesionální novinářskou práci. Jsou 

transparentní, vyvážené a oddělují fakta od komentářů. 

V některých případech implikují přítomnost diskurzu „obhajující“ odsun 

v Českém prostředí. Velkou pozornost věnují také Benešovým dekretům, které někdy 

neinterpretují zcela korektně. Tématem je pro ně i negativní vztah obyvatel Dobronína 

k nálezu, demonstrovaný zničením kříže, obavami místních i zamítnutím pamětní desky. 

Komentována bývá také spojitost negativního přístupu s komunistickou stranou. 

Z jazykového hlediska je práce deníků korektní, jen v několika případech se 

vyskytují expresivní slovní spojení. 

Závěr 

Cílem práce bylo odpovědět na otázku, jakým způsobem je zpracováváno téma 

odsunu v současných mediích, a specifikovat, zda je tento přístup blízký některému 

z diskurzů tak, jak je ve své práci navrhli Michal Kopeček a Miroslav Kunštát. 

Hypotéza předpokládala převažující využití argumentačních strategií blízkých 

zastáncům „kritického“ diskurzu. 

Pro analýzu jsem vybrala konkrétní mediální kauzu, a to objev hromadného 

hrobu u obce Dobronín. Pro zpracování velkého množství českých zdrojů jsem zvolila 

metodu frekvenční analýzy, ke skromnějšímu vzorku německých článků jsem 

přistupovala kvalitativně. 

Analýzou pěti aspektů celého případu, které byly zvolenou metodou 

zkoumatelné, jsem dospěla k závěru, že v mediích je zastoupena velká část názorového 

spektra ztahujícího se k odsunu, šířka čtenářské percepce tohoto spektra však bude 

souviset s nákladem jednotlivých periodik. Nejblíže k diskurzu „obhájců“ mají Haló 

noviny, naopak „kritickému“ diskurzu se nejvíce blíží pojetí události v Hospodářských 

novinách a Mladé frontě DNES. Lidové noviny by bylo možné také zařadit blíže 

k diskurzu „obhájců“, i když v tomto případě nebyly výsledky zdaleka tak průkazné. 



48 

 

 

Velmi nespecifický byl přístup deníku Právo. Deníky Aha! a Blesk taktéž nebylo možné 

na této pomyslné ose zařadit. Výrazným rysem byla pouze vysoká expresivita výrazů a 

silné vymezení Němců jako skupiny. 

Pozoruhodné byly i společné rysy jednotlivých periodik. Charakteristické je 

zejména vnímání obětí na národnostním základě, jejich vnímání prizmatem členství 

v nacistických organizacích, v kladném případě pak prizmatem členství ve vesnické 

komunitě. V případě kritiků je příznačné využívání spojitosti mezi osobami vrahů a 

jejich angažmá v komunistické straně. Expresivita je naopak symptomatická nejen pro 

kritická, nýbrž i pro bulvární periodika. Významným rysem byl také velký prostor 

věnovaný vztyčení kříže. 

Pro německá media byl naopak charakteristický zvýšený prostor věnovaný 

Benešovým dekretům nebo vztahu obce k nálezu. 

Z metodologického hlediska by bylo vhodné při výzkumu využít triangulace, 

tedy zapojení více metodologických postupů, zejména kvalitativní obsahové analýzy a 

korelační analýzy. Tento postup však nebyl zvolen jednak z rozsahových důvodů, 

jednak pro značnou metodologickou náročnost, která již v tomto případě značně 

ztěžovala postup celé práce. 

Aplikace těchto analytických metod by mohla být také vhodným způsobem, jak 

výzkum dále rozvinout. Použití korelační analýzy by umožnilo například identifikaci 

konkrétních kontextů, ve kterých jsou oběti negativně spojovány s participací na 

nacistických zločinech nebo naopak pozitivně vnímány jako členové vesnické 

komunity. Obdobným způsobem by bylo možno analyzovat i mnoho dalších kontextů a 

jejich četnost (například četnost slovního spojení český Němec). Tento přístup by 

zpřesnil interpretaci výsledků a značně by rozšířil možnosti výzkumu. Kvalitativní 

analýza by naopak umožnila šířeji analyzovat užití konkrétních argumentačních strategií 

a především výraznější rozbor jejich struktury. Jejím kladem by bylo i odhalení 

statisticky nezachytitelných fenoménů ve větných strukturách, zejména v normativní 

oblasti. Přínosem by mohla být i komparace několika obdobných případových studií, 

která by ověřila přítomnost zmiňovaných specifik v celospolečenské diskuzi o odsunu. 
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Summary 

The work is dealing with the problematic of depicting of deportation of Germans 

after the Second World War in current media. Its target is to analyse how the media 

reflect the deportation and whether they show argument tendency towards “defenders” 

or “critics”. The work takes over this classification from an article of Michal Kopeček 

and Miroslav Kunštát. 

A concrete case of discovery of a mass grave near the village Dobronín situated 

in the territory of a former Jihlava language island was chosen for analysis. The post-

war event and its investigation are described in the first chapter, as a background for the 

analysis. 

Czech media articles concerning this theme were collected, lemmatised and 

frequency analyzed using the Newton Media Database. German articles were analysed 

quantitatively. Results of this research are interpreted in the second chapter. The thesis 

also discusses five aspects of depiction - the national aspect, victim identity, use of 

expressive words, identity of murderers and its connection to the Communist party as 

well as the discussion around the erection of memorial cross. 

The work draw a conclusion that victims are predominantly identified as 

Germans, their identity is, in a negative sense, connected with the membership in Nazi 

organisations; however in the positive view they are seen as village community 

members. But the reflection depends on the particular journal. The journals further to 

the critical approach use often the interconnection of the murderers’ identity with a 

communistic party. Important are also differences among the rate of using of expressive 

words. The process of media case is clearly visible in the discussion about erection of 

memorial cross. 

The reflection in German media is affected by the problematic of the Beneš 

decrees and by the relation of Dobronín’s inhabitant to the revelation.  

The research can be viably continued with triangulation or processing of next case 

studies and their comparison. 
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Prameny a literatura 

Prameny: 

Tisk: 

Berliner Morgenpost 

Blesk, Die Presse 

Die Welt 

General Anzeiger 

Havlíčkobrodský deník 

Hospodářské noviny 

Jihlavský deník 

Jihlavské Listy 

Jindřichohradecký deník  

Lidové noviny 
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Mladá fronta DNES 
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Právo 
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Internetové zdroje: 
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global.factiva.com 
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www.dobronin.cz 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam českých periodik, jejichž obsah je archivován databází 

Newton media a která byla zahrnuta do výzkumu 

Aha! (Aha! Tv),Blesk (Blesk magazín), Deník INPULS, E15 (ZEN magazín), Haló 

noviny (Haló magazín Pro Vás), Hospodářské noviny (BoutIQue, Exportér, ICT revue, 

IN magazín, Kariéra speciál, Kariéra start, PRAHA HN, Proč ne?, Reality, Víkend HN, 

Zdraví – HN, Lidové noviny (Esprit, Pátek Lidových novin), Mladá fronta DNES (City 

DNES, City DNES-Brno, Doma DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Magazín Víkend 

DNES, Ona DNES), Právo (Dům a bydlení, Magazín Práva, STYL), Slovo, Sport (Sport 

magazín), Super, Šíp, Zemské noviny, 24 hodin, Benešovský deník, Berounský deník, 

Boleslavský deník, Bulvár, CV týden, Českobudějovický deník Českokrumlovský deník, 

Českolipský deník, Děčínský deník, Deníky Bohemia-Severní Čechy, Domažlický 

deník, Homér, Hornopočernický zpravodaj, Hradecký deník, Chebský deník, 

Chomutovské noviny, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, 

Jičínský deník, Jihlavské listy, Jindřichohradecký deník, Karlovarské radniční listy,  

Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Krajské noviny-

Pardubický kraj, Krkonošský deník, Kurýr Praha, Kutnohorský deník, LIBERECKÉ 

LISTY, Liberecký deník, Listy hlavního města Prahy, Listy Prahy 1, Litoměřický deník, 

MECCA, Mělnický deník, Městem v pohybu, Metro (MEN/WOMEN only, Metro 

magazín), Metropolitní expres, Mostecký deník, Náchodský deník, Náš region, Náš Zlín, 

Naše Jihlava, Naše Praha 2, Naše Praha 9, Naše Teplice, Naše Ústí, Nymburský deník 

(Týdeník Nymbursko), Orlický deník, Pardubické listy, Pardubický deník, Písecký 

deník, Plzeňské noviny, Plzeňský deník, Plzeňský deník-Plzeň-jih, sever, Plzeňský 

deník-Plzeň sever, Plzeňský rozhled, Praha 10, Prachatický deník, Pražský deník (Moje 

rodina), Příbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník, 

Slánské listy, Sokolovský deník, Strakonický deník, Střední Čechy, Středočeský deník, 

Svobodný hlas, Táborský deník, Tachovská jiskra, Tachovský deník, Tep regionu, 

Teplický deník, Tučňák, Turnovský a semilský deník, Týdeník Domažlicko, Týdeník 

Chebsko, Týdeník Karlovarska, Týdeník Klatovska, Týdeník Sokolovska, Ústecký 

deník, Večerník Praha, Zoom, Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy, 

Žatecký a lounský deník, ŽURNÁL pro karlovarský kraj, Blanenský deník, Brněnský 
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deník, Brněnský Metropolitan, Brno business, Bruntálský a krnovský deník, Břeclavský 

deník, Dobrý den s kurýrem, Dobrý den Slovácko, Dvoje noviny, Frýdecko-místecký a 

třinecký deník, Havířovský deník, Havlíčkobrodský deník, HLÁSKA, Hodonínský 

deník, Horácké noviny, Horizont, Hranický deník, Hranický týden, Jihlavský deník, 

Jižní listy, Karvinský deník, Kroměřížský deník, Listy jižní Moravy, Listy 

moravskoslezské, Moravské hospodářství, Moravskoslezský deník, Moravskoslezský 

deník-Region Krnovské noviny, Moravský sever, Naše Frýdecko-místecko, Naše 

Ostrava, Naše Valašsko-regionální týdeník, NEW express, Nové Přerovsko, 

Novojičínský deník, Nový život-zpravodajský týdeník, Olomoucký deník, Opavský a 

hlučínský deník, Pelhřimovský deník, Prostějovský deník, Prostějovský týden, 

Prostějovský večerník, Přerovský a hranický deník, Radniční listy města Olomouc, 

REGION OPAVSKO, Rovnost-historické, Slovácké noviny, regionální týdeník, 

Slovácko-regionální týdeník, Slovácký deník, Svoboda, Šumperský a jesenický deník, 

Třebíčský deník, Týden u nás, okresní noviny, Týdeník Bruntálský Region, Týdeník 

Frýdecko-Místecko, Týdeník Havířovsko, Týdeník Karvinsko, Týdeník Krnovské 

noviny, Týdeník okresu Nový Jičín, Týdeník Opavský a Hlučínský region, Týdeník 

Ostrava, Valašský deník, Vysočina-regionální týdeník, Vyškovské noviny, Vyškovský 

deník, Zlínský deník, Znojemské noviny Znojemsko, Znojemský víkend, Znojemský 

deník a Žďárský deník. 

 

Příloha č.2 a č.3 jsou umístěny na CD. 

 


