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Anotace (abstrakt)

Téma diplomové práce je Československá sociální demokracie před volbami v roce 

1946 očima Rudého práva a Svobodných novin. Text si klade za cíl přiblížit 

problematiku odrazu Československé sociální demokracie (ČSD) před volbami 

v roce 1946 v dobovém tisku - Svobodných novinách a Rudém právu. Volby do 

Ústavodárného shromáždění dne 26. května v roce 1946 se totiž na dlouhou dobu 

staly posledními demokratickými volbami. Komunisté v nich získali 40,17 % hlasů 

a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády. O tomto odrazu 

tohoto tématu v dobovém tisku dosud chybí ucelená literatura. Úkolem diplomové 

práce je stručně analyzovat situaci v poválečném Československu a postavení 

sociální demokracie. V analytické části pak budu charakterizovat studovaná 

periodika a zkoumat materiál. Na základě kvantitativní obsahové analýzy se budu 

snažit odpovědět na výzkumné otázky a poté potvrdit či vyvrátit hypotézu. 

Abstract

The topic of this diplomma work is how Czechoslovakian social democratic party 

was described during preelection period in 1946 in newspapers Rude pravo and 

Svobodne noviny. The text aims to introduce the topic of the way how 

Czechoslovakian social democratic party (ČSD) is reflected in contemporary press: 

Svobodne noviny and Rude pravo.
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The Constituent Assembly ellections at 26. May 1946 were for a long time period 

the Last elections, which could have been called democratic. The communist party 

got 40,17% of votes and entered the government for the first time in history. This 

issue has not been satisfactorily elaborated yet. The thesis is divided into two main 

parts, the first one being theoretical and the second analytic. First, I describe the 

general situation in the post-WWII Czechoslovakia and the position of the Social 

Democracy. In the second part, I provide a characteristic of the analyzed newspapers 

and discuss the articles in order to verify the hypothesis. 
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Úvod

Volby v roce 1946 měly rozdat karty politickým stranám, aby definitivně položily 

základy poválečnému Československu. Místo toho byly na dlouhou dobu 

posledními demokratickými. Kromě toho byly naposled pro další čtyři desetiletí 

zveřejněny celkové výsledky. Za vlády komunistů, kteří moc definitivně převzali 

v roce 1948, nikdy nebyly uvedeny absolutní čísla o účasti ve volbách, pouze jen 

celkové výsledky v procentech. 

Hlavním cílem diplomové práce „Československá sociální demokracie před volbami 

v roce 1946 očima Rudého práva a Svobodných novin“ je analyzovat mediální obraz 

strany před volbami a přinést hloubkovou studii mapující toto téma. Zároveň budu 

klást důraz na odlišnosti, s jakými deníky o straně informovaly. 

Původně jsem chtěla sestavit rešerši relevantních textů, které se týkaly působení 

sociální demokracie a objevily každý sudý týden v době od 1. června 1945 do 26. 

května 1946 na stránkách Rudého práva a Svobodných novin. Vzhledem k tomu, že 

předvolební kampaň začala gradovat až těsně před volbami, rozhodla jsem se 

výzkumný záměr změnit. Nadto by podle mého názoru mohlo vzhledem k výběru 

článků podle jednotlivých týdnů dojít k opomenutí významné skutečnosti. 

Zkoumání tak raději podrobím každý den, počínaje prvním dubnem a konče 

posledním květnem.

Ve své diplomové práci chci porovnat přístup obou deníků k Československé 

sociální demokracii. Na základě toho se pokusím vyvrátit či potvrdit stanovenou 

hypotézu, která zní následovně: Předpokládám, že Svobodné noviny budou dávat 

větší prostor sociální demokracii než Rudé právo. Abych se dobrala cíle, rozhodla 
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jsem se navzdory tezím zpřesnit a rozšířit výzkumné otázky. V podstatě ale nejsou v 

rozporu s původně položenými otázkami. 

Diplomovou práci jsem se rozhodla rozčlenit na dvě části: teoretickou a analytickou. 

V první části se pokusím nastínit náladu v poválečném Československu a následně 

postavení československé sociální demokracie v rámci poválečného uspořádání. 

Nedílnou součástí také bude popsat agendu strany před volbami v roce 1946, která 

bude vycházet zejména z programového prohlášení XX. manifestačního sjezdu 

Československé sociální demokracie, který se konal ve dnech 18. až 21. října 1945. 

Pro dokreslení hodlám také přiblížit situaci v médiích a nastínit otázku cenzury. 

Bezprostředně po druhé světové válce bylo totiž zastaveno vydávání veškerého 

periodického tisku. Výjimku dostaly deníky stran Národní fronty. Ostatní deníky 

buď zanikly anebo se musely přejmenovat. V rámci poválečného nadšení byl zájem

o vydávání tiskovin obrovský, značným regulátorem se ale stal nedostatek papíru. 

Druhá část se již věnuje samotnému výzkumu. Základním záměrem je provést o 

zvoleném tématu kvantitativní obsahovou analýzu všech textů, které se objevily ve 

sledovaném období v Rudém právu a Svobodných novinách. 

V této části jsem zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy. Cílem je 

klasifikovat zkoumaná data způsoby založenými na statistických metodách. V 

mediálních studiích měly kvantitativní metody dlouhou dobu privilegované 

postavení. Jejich alternativou jsou kvalitativní metody, které se začaly rozvíjet 

hlavně v 90. letech 20. století.

Kvantitativní metoda má tu výhodu, že používá čísla a statistické údaje, což přináší 

větší přesnost a ověřitelnost výsledků. Testování hypotéz umožňuje rychlý sběr dat, 

poskytuje přesná data a výsledky jsou nezávislé na výzkumníkovi (Hendl, 2005: 49). 

Někteří badatelé také považují za výhodu její nízkou cenu a aktuálnost, neboť je 

možné věnovat se nejnovějším vydáním novin či časopisů. 
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Při psaní diplomové práce jsou pro mne významnou oporou čtyři české knihy:

Československo v letech 1948-1953 od Karla Kaplana, České průšvihy, aneb, 

Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 od Jiřího Kociana, 

Dějiny československé žurnalistiky od Alenky Křívánkové a také Česká strana 

sociálně demokratická od Slavomíra Klabana. Za velmi cenné též považuji text od 

Petra Bednaříka, Český tisk v letech 1945–1948. 
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1 Teoretická část práce

1.1 Československo v rámci poválečné Evropy

Poválečné uspořádání evropských poměrů výrazně ovlivňovaly dvě mocnosti: 

Sovětský svaz a Spojené státy. Dřívější mocnosti, jako Itálie a Německo, byly 

poraženy. Francie spolu s Velkou Británii zase oslabeny. 

Československo spadalo v rámci poválečného uspořádání do sovětské sféry vlivu. 

Českoslovenští politici změnu ve střední Evropě, včetně rozhodující pozice SSSR, 

respektovali. Od toho se také odvíjela zahraničně-politická aktivita státu, která se 

soustředila na přátelství a spojenectví se SSSR. Tato prosazovaná linie zahraniční 

politiky byla především důsledkem Mnichova 1938 a také předpokládané role SSSR 

v poválečné Evropě. O směřování Československa bylo rozhodnuto už během druhé 

světové války, konkrétně 12. prosince 1943, kdy tehdejší předseda exilové vlády 

Edvard Beneš oficiálně podepsal se sovětskou vládou smlouvu o vzájemné 

spolupráci a poválečné pomoci (Vodička, Cabada, 2003: 46).1

Po válce nicméně tato orientace na spojenectví se Sovětským svazem a vazby na 

jeho zahraniční politiku, motivované hlavně obavou z budoucího Německa, „byly 

takového druhu, že ulehčovaly přechod Československa ze sovětské sféry vlivu do 

jeho mocenského bloku. Přechod dovršil v únoru 1948“ (Kaplan, 1991: 17). 

Co se týče hranic, Československo po válce přišlo o Podkarpatskou Rus, která 

připadla Sovětskému svazu. Českoslovenští a polští politici zase vedli spor o část 

Těšínska, kterou v roce 1938 obsadilo Polsko. Po válce se oba státy dohodly, nutno 

konstatovat, po doporučení SSSR, že Československu zůstane ta část Těšínska, 

                                                  
1 „Na této orientaci se shodly všechny vládní politické síly a spojenectví se SSSR působilo jako 
sjednocující faktor vládní koalice, dokonce na počátku roku 1948 už jako faktor jediný. Za touto jednotou se 
skrývaly rozdílné motivy i odlišné představy o spojenectví“ (Kaplan, 1991: 7).
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kterou vlastnilo před Mnichovem. Česká vláda také neúspěšně usilovala o několik 

bývalých německých území, zejména v oblasti Lužice, Kladska.  

1.2 Košický vládní program a jeho dopady

Na základě dohody mezi londýnským a moskevským exilovým centrem 

reprezentanti politických stran Národní fronty dne 5. dubna 1945 přijali Košický 

vládní program.

Samotný dokument byl poměrně obsáhlý, měl celkem šestnáct bodů. Určil vnitřní 

politické, ekonomické a kulturní směřování Československa. Nutno dodat, že do 

Košického vládního programu komunisté protlačili téměř všechny své požadavky. 

„Při jednáních o vládě se znovu projevil Gottwaldův mimořádný talent. Z jeho 

podnětu začalo jednání nejprve rozhovory o vládním programu: účast ve vládě měla 

mít pouze ta strana či osoba, která předtím program odsouhlasila. Protože se o podíl 

na výkonu moci snažily všechny existující strany…, byl nakonec program vlády 

Národní fronty přijat celkem hladce“ (Kaplan, Kosatík, 2004: 25). 

Jelikož byl Košický vládní program především „komunistickým dílem“, strana jej 

vyhlásila i jako svůj program. Jedním z důvodů bylo to, že se KSČ v poválečném 

období snažila získat většinovou podporu obyvatelstva. Prezentovala se jako 

celonárodní strana, která pečuje o zájmy všech vrstev republiky, nejen dělnické 

třídy. Komunisté prohlašovali, že jedině oni jsou schopni naplnit vládní program a 

ostatní strany se ho snaží pouze zhatit. 

Sociální demokraté s Košickým vládním programem souhlasili. A není divu, vždyť 

již na březnových moskevských poradách byli tři ze čtyř zástupců sociální 

demokracie při jednáních přívrženci levice: Zdeněk Fierlinger, Bohumil Laušman, 

Václav Pacák. Čtvrtým zástupcem sociální demokracie byl Václav Majer, který stál 

v rámci strany spíše napravo (více viz kapitola Rozdílné názorové spektrum ve 

straně). 
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1.2.1 Politické změny

Co se týče politické části programu, dokument si kladl za cíl zjednodušit politický 

život. Již v roce 1943 se v Moskvě exilový prezident Beneš a předseda KSČ 

Klement Gottwald dohodli, že po válce smí obnovit svoji činnost pouze ty strany, 

které se nezkompromitovaly v období tzv. druhé republiky a v letech okupace: 

Komunistická strana Československa (KSČ), Československá strana národně 

socialistická (ČSNS), Československá strana lidová (ČSL), Československá sociální 

demokracie (ČSD), na Slovensku pak byla povolena Komunistická strana Slovenska 

(KSS) a Demokratická strana (DS). Zmíněné strany v dubnu vytvořily vládu 

Národní fronty, tedy uzavřený (limitovaný) stranický systém, který vyloučil oficiální 

parlamentní opozici (Vodička, Cabada, 2003: 19).2 Agrární strana, národní 

demokraté a slovenská ludová strana naopak svoji činnost obnovit nemohly.3 Z 

uvedeného výčtu vyplývá, že neexistovaly strany klasické pravice. „Čtyři strany se 

hlásily k socialismu a dvě nesocialistické – lidová a demokratická – vystupovaly 

jako sociálně reformní (Kaplan, 1991: 27). 

V Národní frontě měla výsostné postavení komunistická strana. Kromě toho, že 

měla faktickou převahu ve vládě, získala pro sebe i nejdůležitější vládní posty. Ač v 

čele vlády stál sociální demokrat Zdeněk Fierlinger, tak komunisté měli osm 

ministerských postů z dvaceti pěti. A to bez ministrů (Fierlingera, Svobody, 

Nejedlého), kteří se v únoru 1948 přiklonili na stranu komunistů (Rupnik, 2002: 

198). 

                                                  
2 Národní fronta měla rozsáhlou politickou moc. Byla politickým základem státu, určovala linii státní 
politiky, rozhodovala o hlavních sporných politických a mocenských otázkách, měla právo rozhodovat o 
vzniku nových stran. Národní fronta o rozhodnutích nehlasovala, vyžadoval se souhlas všech stran (Kaplan, 
1991: 28-31). 

Kromě NF ještě existovala takzvaná „malá NF“, kterou tvořili předsedové vládních stran a „odborná 
NF“, kterou tvořili odborníci stran na jednotlivé odvětví (zemědělství, živnostenské, atd.). 
3 Agrární strana patřila v předválečné době k vlivným stranám. Od roku 1922 až do zániku první 
republiky pravidelně obsazovala post předsedy vlády (Vodička, Cabada, 2003: 46).
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KSČ obsadila mimo jiné klíčové křeslo ministra vnitra (Václav Nosek), zemědělství 

(Julius Ďuriš) nebo informací (Václav Kopecký). Například pomocí ministerstva 

vnitra mohli komunisté pomalu začít ovládat policii a bezpečnostní složky.4 Díky 

ministerstvu informací zase získali dohled nad Českou tiskovou kanceláří, 

zestátněným rozhlasem a kinematografií. Sociální demokraté měli ve vládě 

ekonomická ministerstva průmyslu a výživy (Bohumil Laušman, Václav Majer), 

národní socialisté měli důležité ministerstvo spravedlnosti (Prokop Drtina).5

Na Národní frontu se komunistické a nekomunistické strany dívaly z jiného úhlu 

pohledu. Pro komunisty znamenala Národní fronta způsob, jak dosáhnout 

mocenského monopolu. Pro nekomunistické strany toto uskupení znamenalo 

základnu pro kompromisy a politické dohody (Veber, 2008: 23). 

Samotné Prozatímní Národní Shromáždění, tak jak se o něm píše v Košickém 

vládním programu, se poprvé sešlo 28. října 1945. Všech tři sta poslanců bylo 

zvoleno okresními pověřenci, které ustavily tehdejší okresní národní výbory. Čeští 

zastupitelé obsadili dvě stě míst, každá strana měla nárok na čtyřicet mandátů. 

Zbylých čtyřicet se pak rozprostřelo mezi všenárodní masové organizace. Prvním 

úkolem třistačlenného útvaru bylo potvrdit Beneše ve funkci a schválit všechny 

dekrety, které do té doby vydal. Poté Beneš jmenoval staronovou vládu Zdeňka 

Fierlingera. Na rozdělení postů mezi jednotlivými stranami se nic neměnilo. Na 

základě Košického vládního programu vznikly nižší jednotky moci, Národní výbory, 

jejichž smyslem bylo „zcela zlikvidovat dosavadní systém státní a veřejné správy a 

nahradit ho na všech úrovních: v obcích, okresech a zemích“ (Balík, 2011: 4-5).6

                                                  
4 Po válce vznikl Sbor národní bezpečnosti, ve kterém měli největší zastoupení již od počátku komunisté. 
Ti postupně ovládli funkce ve Státní bezpečnosti a ve vnitrostátním zpravodajství. Komunisté také obsadili 
většinu vedoucích funkcí v orgánech Veřejné bezpečnosti. 
5 Od 5. 4. 1945 až do 6. 11. 1945 zastával tento post národní socialista Jaroslav Stránský. 
6 „Všechny správní a násilnické orgány a instituce, vytvořené bývalými režimy okupantů a zrádců, se 
zrušují.“ (Košický vládní program. Zdroj: http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm. Stahováno dne 
3. 2. 2010). 
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Košický vládní program také počítal se Slovenskou národní radou, jako 

vykonavatelem zákonodárné i výkonné moci. Později se konstituoval i Sbor 

pověřenců, který sloužil jako nositel moci výkonné. Vztahy mezi centrálními orgány 

a slovenskými orgány vymezovala dohoda z 2. června 1945 a také dohoda z 11. 

dubna 1945.

1.2.1.1 Zahraniční otázka

V Košickém vládním programu vláda potvrdila zahraničně-politickou orientaci 

Československa na Sovětský svaz. Mimo jiné se zde píše: „Vyjadřujíc neskonalou 

vděčnost českého a slovenského národa k Sovětskému svazu, bude vláda pokládat 

za neochvějnou vůdčí linii československé zahraniční politiky nejtěsnější 

spojenectví s vítěznou slovanskou velmocí na východě. (…) S pomocí Sovětského 

svazu bude dovršeno osvobození Československé republiky, aby tak s jeho oporou 

byla navždy zajištěna její svoboda a bezpečnost a aby za všestranné součinnosti se 

Sovětským svazem byl národům Československa zabezpečen pokojný rozvoj a 

šťastná budoucnost.“7

Vládní dokument rovněž zmiňuje otázku Zakarpatské Ukrajiny. „Vláda si přeje, aby 

otázka tato byla vyřešena podle demokraticky projevené vůle karpatoukrajinského 

lidu a v plném přátelství mezi Československem a Sovětským svazem, a jest 

přesvědčena, že tomu tak skutečně bude.“8 Prakticky od roku 1944 vládli tomuto 

území Sověti, v listopadu v roce 1945 definitivně Zakarpatská Ukrajina připadla 

SSSR. Československo tak přišlo o území o velikosti 12 644 km2 s 604 tisíci 

obyvatel (Kaplan, 1991: 9). 

                                                  
7 Košický vládní program. Zdroj: http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm. Stahováno dne 3. 
2. 2010).
8 Tamtéž. 
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1.2.2 Ekonomické změny 

Ekonomická část programu se opírala o sociálně-ekonomické reformy, především 

znárodnění majetku zrádců a kolaborantů, pozemkovou reformu a o co nejrychlejší 

položení základů nové sociální politiky. 

Požadavek znárodnění nebyl vládním programem explicitně uveden, v Košickém 

vládním programu se psalo o národní správě v podnicích Němců a kolaborantů. 

Všechny strany ale měly zestátnění ve svých programech. Například s ním 

souhlasila i nesocialisticky orientovaná slovenská demokratická strana, která též 

požadovala zestátnit podniky určitých kategorií, jestliže tím lépe poslouží sociálním 

potřebám a veřejným zájmům (Kaplan, 1991: 33). Původní návrh počítal se 

znárodněním pouze v několika průmyslových odvětvích. Nakonec se dekret o 

znárodnění rozšířil na všechna odvětví a na peněžnictví i pojišťovny.

Důležitým bodem bylo také vyhlášení nové pozemkové reformy. V programu se 

píše, že bude zřízen Národní pozemkový fond, který se bude start o veškerou půdu, 

která patřila „německým a maďarským šlechticům a velkostatkářům bez rozdílu 

státní příslušnosti, jakož i jiným občanům nepřátelských států, zejména Německa a 

Maďarska; německým a maďarským občanům Československé republiky, kteří 

aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatním občanům 

Československé republiky, kteří zradili národ a aktivně podporovali německé a 

maďarské okupanty; akciovým a jiným společnostem, které byly spravovány 

osobami výše uvedených kategorií.“9

Stát tak získal do vlastnictví téměř tři miliony hektarů půdy. Z toho byla cca jedna 

třetina rozdělena bezzemkům a drobným rolníkům. V českých zemích se reforma 

týkala 28 procent rozlohy zemědělské půdy, zatímco na Slovensku necelých devíti 

procent. (Harna, 2002: 208). 

                                                  
9   (Košický vládní program. Zdroj: http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm. Stahováno dne 5. 
2. 2010).
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Důležité místo po válce měla oblast sociální. Politici na ní kladli velký důraz. Vláda 

zabránila masové nezaměstnanosti, finanční důsledky ovšem přesunula na podniky, 

kterým se tak ale znásobily velké finanční ztráty. Vláda také prodloužila placenou 

dovolenou o sedm až dvanáct dní, zavedla nové přídavky na děti, začala k platům 

vyplácet vánoční přídavky. Provedla také měnovou reformu, která ovšem nebyla tak 

rázná, jak původně navrhovali odborníci. Ve svém důsledku sociálně-ekonomické 

reformy upevnily mocenskopolitické přesuny, a to „likvidací ekonomické moci 

velkého soukromého finančního kapitálu, velkého průmyslu a velkostatků. Posílily 

mocenskou pozici Národní fronty a její vlády, což patřilo k výrazným znakům 

nového režimu“ (Kaplan, 1991: 24-25). 

1.2.3 Benešovy dekrety

Jelikož po vláce nebylo ještě ustanoveno Národní shromáždění, tak nemohly být 

vydávány zákony. Místo toho byla zákonodárná moc nahrazena vydáváním 

prezidentských dekretů. Dekretů bylo v období 1940 až 45 vydáno 143, z toho od 

dubna 1945 do října 1945 bylo vydáno dalších 98 dekretů (Jech, 1995: 5-9). Jeden 

z nejdůležitějších dekretů prezident podepsal 25. října 1945, jen několik dní před 

vznikem shromáždění. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý 

majetek ve vlastnictví Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. 

Prostřednictvím dekretů byly znárodněny průmyslové podniky, doly, banky a 

soukromé pojišťovny. Celkem bylo těmito akty znárodněno přes 3000 podniků, 

jejichž výrobní kapacita představovala téměř dvě třetiny našeho tehdejšího 

průmyslového potenciálu. Veřejnost věřila, že je to krok, který povede k rychlému 

vzestupu životní úrovně. O tom svědčí i oslavné manifestace, které se uskutečnily 

v řadě měst. 

Kromě toho vydal prezident 19. 6. 1945 velký retribuční dekret "O potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Majetek
http://iuridictum.pecina.cz/w/Konfiskace
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soudech" a 27. 10. 1945 pak malý retribuční dekret "O trestání některých provinění 

proti národní cti". 

Národnostní menšiny Němců a Maďarů se dostaly do pozice bezprávných obyvatel. 

Kromě toho, že přišly o majetek, byli zbaveni státního občanství a tím pozbyly 

jakékoliv právní ochrany. S tím souvisel i jejich odsun, který můžeme rozlišit na dvě 

fáze: divoký odsun a odsun organizovaný. Divoký odsun začal bezprostředně po 

podepsání kapitulace Německa a skončil na počátku srpna 1945 v době zasedání 

postupimské konference. Prezident Edvard Beneš už během války usiloval o to, aby 

byl odsun Němců mezinárodně uznán. K tomu došlo ale až na postupimské 

konferenci. Do té doby panovala obava, aby se USA a Velká Británie k odsunu 

nepostavily negativně. 

Podle statistik došlo na základě Postupimských dohod od ledna 1946 k 

organizovanému odsunu Němců. Během roku bylo vysídleno 2 256 000 lidí. Už 

předtím bylo 660 tisíc vyhnáno během divokého odsunu.10

                                                  
10 Totalita.cz. (Zdroj: http://www.totalita.cz/45-48/45-48_03.php. Stahováno dne 5. 1. 2012). 
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1.3 Sociální demokracie v poválečném Československu a její vztah s KSČ

1.3.1 Obnova Československé sociální demokracie

Československá sociální demokracie navázala po volbách na činnost předválečné 

Československé sociálně demokratické strany dělnické. Během druhé světové strany 

prošla strana složitým obdobím, přišla o spoustu členů a funkcionářů. Mezi nimi i o 

svého posledního předválečného předsedu Antonína Hampla (1875-1942). 

Přívrženci strany byli od samého počátku v odboji, z šestičlenného ústředního 

ilegálního výboru byli dva členové popraveni, tři přežili ve vězeních a nacistických 

táborech a jeden odešel do emigrace (Veber, 2008: 144). Tři sociální demokraté měli 

i zastoupení v exilové vládě Eduarda Beneše, která byla v roce 1940 Brity uznána 

jako prozatímní. 

Jedním z prvních kroků vedoucích k obnově byla konference funkcionářů ze dne 27. 

února 1944, na základě které vzniklo zahraniční vedení strany. Představitelé partaje 

se zde shodli na základním programu, který počítal se znárodněním průmyslu, 

zrušením výdělečného bankovnictví a pozemkovou reformou. Dále strana podpořila 

vznik Bloku tří socialistických stran, kde měli být kromě sociálních demokratů ještě 

komunisté a národní socialisté. Blok tří socialistických stran měl být jakýmsi 

„mezistupněm“ k vytvoření jednotné socialistické strany. Edvard Beneš se tehdy 

domníval, že by sloučením tří socialistických stran získali národní socialisté se 

sociálními demokraty v tomto formátu většinu, a komunisté by tak byli pohlceni. 

Ne všichni sociální demokraté ovšem se vznikem socialistického bloku souhlasili. 

Ve straně stáli za udržením jednoty socialistického bloku především zastánci 

„Fierlingerovského, prokomunistického křídla“, tedy sám Zdeněk Fierlinger nebo 

Bohumil Laušman, proti byli zastánci ideové, politické a organizační samostatnosti -

Václav Majer nebo Ivan Dérer. 
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Oficiálně Československá sociální demokracie obnovila svoji činnost dne 12. května 

1945, kdy se sešlo užší vedení strany. Do svého čela si představitelé zvolili Zdeňka 

Fierlingera, za jeho zástupce pak Bohumila Laušmana. Generálním tajemníkem 

strany se stal Václav Holub. Celkově ve vedení strany zasedlo šest zástupců z exilu 

a tři z domácích řad.11

Situace strany nebyla v poválečných měsících jednoduchá. Mnoho lidí mělo 

problém oddělit sociální demokraty od komunistů. Navíc se mluvilo o tom, že brzy 

dojde ke sloučení strany s KSČ, čemuž nahrával fakt, že k tomu došlo na 

Slovensku.12 Navíc stranu oslabovaly vnitrostranické konflikty mezi „pravicovým“ a 

„levicovým“ křídlem. O tom ostatně svědčí i slova Bohumila Laušmana, která 

pronesl na schůzi v květnu 1945, kde doslova řekl, že je strana rozdělena do dvou 

táboru. Prohlásil, že on se hlásí k „levici“, „pravicí“ myslel zejména členy bývalé 

exilové vlády Františka Němce a Václava Majera (Veber, 2008).

1.3.2 Programová východiska strany

Strana se po válce hlásila k heslu: Demokracie naše cesta, socialismus náš cíl. Od 

toho se odvíjely i její programové zásady, které jsou shrnuty v několika 

dokumentech. V letech 1945 až 1948 vydala celkem čtyři zásadní prohlášení. Ta se 

však lišila svým obsahem. Zatímco programové dokumenty z let 1945 ovlivňoval 

Zdeněk Fierlinger, tak poslední dokument byl sepsán pod vedení B. Vilíma (Veber, 

2008: 148). Z dokumentů v roce 1945 vyplývá, že strana byla pod komunistickým 

vlivem a podřizovala tomu i své prohlášení. O dva roky později už se strana od

                                                  
11 Devítičlenné představenstvo strany tvořili – Z.Fierlinger, B.Laušman, V.Majer, V.Bernard, V.Erban,

V.Holub, F.Tymeš, E.Erban, L.Cígler.  (Klaban, 1998. 26-27). 
12 Na Slovensku se sociální demokracie vůbec neobnovila. Před volbami se sice sociálně demokraticky 
smýšlející lidé snažili znovuustavit politickou stranu sociálně demokratického typu v podobě tzv. Strany 
práce, ta však zůstávala téměř do konce své existence ve slovenské politice okrajovou silou (Vošahlíková, 
2005: 1167). 
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komunistů distancovala, dokonce se v dokumentu píše, že „ani národně socialistická 

demagogie, ani teror komunistů nemohly zabránit vzrůstu naší strany.“ 13

Vzhledem k charakteru práce se budu věnovat zejména XX. manifestačním sjezdu, 

který se konal ve dnech 18. až 21. října 1945. Kromě toho, že na sjezdu sociální 

demokraté přijali osmnáctibodové programové prohlášení, ve kterém se vyjádřili k 

celé řadě témat, tak se také usnesli na změně názvu strany, z něhož bylo vypuštěno 

slovo „dělnická“. Generální tajemník Blažej Vilím tuto změnu zdůvodnil tím, že 

dřívější postupy u práce sociálních demokratů podceňovaly význam „ostatních 

vrstev národa“ a že tuto chybu je třeba do budoucna odčinit (Vošáhlíková, 2005: 

1166). 

Hned v úvodu programového prohlášení se píše, že jedinou možnou cestou je 

socialismus, kapitalismus upadá. „Socialismus přestává tedy být jen zájmem 

dělnické třídy a stává se podmínkou sociálního rozvoje národa. … Perspektivou z 

dnešního přechodného období není už alternativa: socialismus nebo kapitalismus, 

nýbrž socialismus nebo chaos.“14 Dále konstatují, že ČSR se musí stát právním 

státem s lidově demokratickým zřízením. „Lidová demokracie znamená, že 

dosavadní formální demokracie s parlamentním zastupitelstvem, zvoleným na 

základě všeobecné, rovného, tajného a přímého volebního práva, bude doplněna a 

předložena demokracií hospodářskou, čímž bude vláda lidu v pravém slova smyslu.“

Sjezd také potvrdil, že strana zůstane samostatná a nebude sloučena s KSČ v jednu 

velkou socialistickou stranu, tak jak to ještě v dubnu 1945 sociální demokraté 

plánovali (více viz předešlá kapitola Obnova Československé sociální demokracie). 

Program se hlásil k zásadám plánovitého hospodářství a socializace. „Naším cílem 

bude dospěti cestou řízeného a plánovitého hospodářství co nejrychleji k 

                                                  
13 Prohlášení zásad. Československé sociální demokracie. 1947. 14. -16. listopad, Brno. Zásady 
politického programu, který přijal XXI. sjezd Československé sociální demokracie. 
14 Manifestační sjezd Československé sociální demokracie ve dnech 19., 20. a 21. 10. 1945 v Obecním 
domě hlavního města Prahy. Číslo inventáře:1440; Fond:71; Archivní jednotkové číslo:111. 
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vybudování socialistického řádu, v němž rozhoduje prospěch celku.“15 Konkrétně se 

v dokumentu píše, že je třeba vybudovat novou hospodářskou soustavu, která by se 

odlišovala od předválečného systému. Strana také upozorňuje, že je třeba pamatovat 

na živnostníky, řemeslnictvo a na malé a střední podniky. Živnostníky chtěli sociální 

demokraté podporovat zejména zlevňováním jejich výrobních nákladů, zajištěním 

levných úvěrů a přístupu ke státním zakázkám, podporou vývozu a rozvojem vyšší 

vzdělanosti (Hrachová, 2009: 59). Sociální demokraté také požadovali daňovou 

reformu u přímých daní.

Velkým tématem byla pro sociální demokraty i vyživovací politika, které věnovali 

hned samostatnou kapitolu. A není divu, ve vládě totiž post ministra pro výživu 

obsadil Václav Majer. Výživa měla být podle něj zcela v rukou státu a řízena „od 

prvovýroby a dovozu až ke spotřebiteli“. Z toho plyne i požadavek na znárodnění 

potravinářského průmyslu. 

Stát měl podle představ strany dávat pozor i na bytovou péči a otázku stavebnictví. 

V oblasti stavebnictví měli pak úředníci vypracovat plán, který by zajistil vyrovnání 

rozdílů mezi bydlením ve městě a na venkově. 

Značnou část programu tvořila přímo oblast sociální politiky. ČSD přišla s tím, že 

by sociální politika měla být přímo součástí státní politiky. Základní používanou 

metodu nové sociální politiky představovala pro sociální demokraty ochrana práce a 

zdraví, k čemuž mělo sloužit zejména zavedení národního pojištění a zabezpečení 

pracujících a jejich rodinných příslušníků, zdokonalená péče o mládež, o výživu a 

bytová péče (Hrachová, 2009: 59). Podle sociálních demokratů se změnil i samotný 

smysl sociální politiky. Konkrétně se v programu píše: „Dnešní sociální politika 

tedy již není ani clonou, za níž by se kryly mocenské posice zpátečníků, ani jediným 

úsekem, na němž by jako dříve byly reakcí povolovány ústupky pokrokovým silám. 

                                                  
15 Manifestační sjezd Československé sociální demokracie ve dnech 19., 20. a 21. 10. 1945 v Obecním 
domě hlavního města Prahy. Číslo inventáře:1440; Fond:71; Archivní jednotkové číslo:111.  
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Sociální politika se stává součástí všeobecné snahy o vybudování řádu hospodářské 

a sociální spravedlnosti.“16

Velkou část programu věnovali sociální demokraté také sociální péči a sociálnímu 

zabezpečení. Požadovali, aby se sociální péče nevztahovala jen na nezaměstnanost 

způsobenou válkou, ale též na to, aby měl každý občan možnost pracovat a plnil 

svou povinnost k práci. Podle ČSD lze dosáhnout co nejúčelnějšího zařazení 

pracovních sil jen plánovitým řízením odborné výchovy a volby povolání, řízením 

včleňování do práce a mzdové politiky. Kromě toho požadovali podle dokumentu 

novou jednotnou úpravu všech pracovně právních a ochranných předpisů, „zejména 

dovolených, výpovědních lhůt, platů v době nemoci.“

V programu se sociální demokraté také věnují otázce postavení žen ve společnosti. 

Ženy měly dostávat stejné peníze jako muži a mělo jim být umožněno dávat děti do 

jeslí, jejichž síť měl stát postupně rozšiřovat. Stát měl podle nich také řídit mzdovou 

politiku a jejím prostřednictvím zajistit každému pracujícímu „slušnou existenci“. 

Důraz sociální demokraté kladli též na ochranu „národního zdraví“, kterém má být 

zaručeno všem bez rozdílu. “Aby bylo zabráněno populačnímu poklesu… měla být 

velkoryse organizována péče o matky a kojence, snížena kojenecká úmrtnost, 

zejména vybudováním sítě porodních asistentek a ošetřovatelek.“17

Co se týče zahraniční politiky, sociální demokraté zdůraznili, že „je nutné dodržet 

spojenecký svazek se SSSR, ale je nutné mít i přátelské vztahy se zeměmi Západu.

Spolupráce s Německem bude možná až tehdy, „jakmile poslední zbytky 

demoralizace způsobené nacismem budou odstraněny natolik, že německý národ 

bude opět způsobilý zařaditi se do světového společenství národů.“18

                                                  
16 Tamtéž, 50 s. 
17 Tamtéž, 
18 Tamtéž, 112 s.
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Sociální demokraté v programu cílili i na střední vrstvy. Proto konstatovali, že by se 

socializace měla týkat pouze velkého majetku, kdežto živnostníkům a 

malopodnikatelům byla slibována ochrana a zajištění v rámci nového sociálního 

zákonodárství, především zákona o národním pojištění. Tento fakt byl důsledkem 

toho, že značná část dělníků se přiklonila ke KSČ, a ČSD chtěla oslovit i střední 

vrstvy (Hrachová, 2009: 59).

Kromě programu se sociální demokraté věnovali i otázkám Mnichova, druhé 

republiky, domácího i zahraničního odboje. 

Celkově lze konstatovat, že přijatý program znamenal rozchod s umírněnou 

politikou předválečné strany a strana se přiklonila k cestě úzké spolupráce 

s komunistickou stranou. Programové prohlášení posunulo sociální demokracii na 

nejlevější pozici stranickopolitické struktury. Nadto si komunisté sociálně 

demokratický program prakticky z velké části přivlastnili, jelikož svůj vlastní neměli

(Kaplan, 1991: 40).

1.3.3 Sociální demokracie jako hlavní zastánce znárodnění

Po dlouhých jednáních se strany dohodly celkem na čtyřech znárodňovacích 

dekretech, které prezident ČSR Beneš podepsal dne 24. října 1945.19 Den na to 

proběhly v několika městech oslavy znárodnění. Politické elity dekrety prezentovaly 

jako událost historického významu, jež posunula Československo mezi pokrokovější 

část Evropy. Znárodnění se týkalo všech bank, pojišťoven, dolů, hutí, elektráren, 

podniků těžkého průmyslu, jakož i továren, které měly více jak 500 zaměstnanců. 

„V rukou státu se tak ocitlo více než 61 procent veškerého československého 

průmyslu“ (Kocian, 2004: 164). 

Vzhledem k charakteru práce bych stručně zmínila postoj sociálních demokratů, 

kteří patřili ke hlavním zastáncům znárodnění. Už v únoru roku 1945 se v Akčním 
                                                  
19 V té době ještě nebylo ustanoveno Národní shromáždění, takže nemohly být vydávány zákony. 
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programu příslušníků československé strany sociálně demokratické v zahraničí píše, 

že nositelem podnikání by měl být „stát, země, okres, obec a jednotlivé svazy 

samosprávy zájmové.“ Nositelem vlastnictví soukromého podnikání pak jednotlivci 

nebo jejich družstva. Předmětem veřejného vlastnictví a podnikání pak „bohatství a 

zdroje přírodní, bankovnictví, peněžnictví a úvěrnictví, veškeré podniky těžkého 

průmyslu a velké podniky průmyslové, všechna doprava a velké podniky distribuce 

výrobků.“20 Z toho strana vycházela i po válce, zejména pak ministr průmyslu a 

obchodu Bohumil Laušman. O jeho iniciativě svědčí i to, že dal podnět vzniku 

Ústředního pracovního komitétu pro znárodnění průmyslu. Ten poprvé zasedl 18. 

července 1945. Na tomto zasedání byl Laušman zvolen předsedou. Hlavním úkolem 

orgánu bylo připravit návrh dekretu o znárodnění „velkého“ průmyslu. 

Komunistická strana v době války ani v prvních týdnech takzvané „třetí republiky“ 

příliš nevyzdvihovala pojem znárodnění. Příkladem může být přednáška Klementa 

Gottwalda na školení pro okresní a krajské funkcionáře KSČ v Praze, která se 

konala 9. července 1945. V době, kdy se sociální demokraté připravovali na 

znárodnění, tak se Gottwald ve svém projevu dotkl pojmu znárodnění pouze 

okrajově. V několika větách pouze hovořil o snaze zlikvidovat a znárodnit německý 

majetek. O znárodnění velkého kapitálu Čechů pak mluvil o poznání opatrněji. „Co 

se týká českého a slovenského velkokapitálu, podnikáme první kroky ke znárodnění 

a k demokratisaci hospodářství dosazováním národní správ“ (Gottwald, 1946, 381).

O ne příliš horlivém postupu komunistů ke znárodnění píše ve svých memoárech i 

Bohumil Laušman. Podle jeho spisu bylo bezprostředně po válce vedení KSČ proti 

znárodnění. Sám Gottwald mu údajně vzkázal, že „všeobecné znárodňování je dnes 

šílenstvím“ (Laušman, 1953: 80). Stejně o tomto faktu svědčí postoj generálního 

tajemníka Ústředního svazu československého průmyslu Milana Reimana, člena 

komunistické strany (Pernes, 2008: 57). Byl sice zastáncem znárodnění, ale také

upozorňoval, že je třeba podporovat solidní podnikatelskou aktivitu. Podle historika 
                                                  
20 Akční program skupiny příslušníků československé strany sociálně demokratické v zahraničí na 
uspořádání politických poměrů v osvobozené republice. 18. února 1945. Londýn. 
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Jiřího Pernese je nepochybné, že to nebyli komunisté, kdo v roce 1945 tlačil vývoj 

ke znárodnění, ale tato úloha připadla sociálním demokratům. „Skutečně se ale zdá, 

že pro vedení KSČ byla závazná doktrína, kterou za války formuloval Rudolf 

Slánský: nejprve se chopit moci, teprve pak se zabývat cíli dílčími, a znárodnění 

bylo jedním z nich“ (Pernes, 2008: 57). 

1.3.4 Rozdílné názorové spektrum ve straně před volbami 

S obnovou stranických struktur se začaly uvnitř partaje postupně formovat tři 

skupiny, které se lišily svým přístupem ke Komunistické straně Československa. 

První křídlo bylo levicové, v jeho čele stál Zdeněk Fierlinger a také Bohumil 

Laušman.21 Přívrženci této skupiny měli velmi kladný vztah ke komunistům a 

někteří se dokonce domnívali, že obnova sociální demokracie je pouze na 

přechodnou dobu a ČSD pouze umožní komunistům v příštích volbách získat takové 

voliče, kteří by je nikdy nevolili (Klaban, 1998: 28). Odlišné směřování kandidátů 

strany se ukázalo i při jejich projevech na říjnovém manifestačním sjezdu. Zdeněk 

Fierlinger věnoval velkou část proslovu roli Sovětského svazu. Posluchače ujistil, že 

„SSSR přiznává právo ostatním národům na vlastní cestu“. Stejně jako Erban také 

hovořil o škodlivosti kapitalismu. 

Druhou skupinu tvořilo pravicové křídlo, tedy ti, kteří se obávali prokomunistické 

politiky a varovali před ní. Většinou se jednalo o nové členy. K hlavním 

představitelům této skupiny patřil Václav Majer, který se svou nedůvěrou ke 

komunistům netajil už během jeho londýnského exilu. 

A nakonec třetí křídlo strany tvořili příznivci středu, kteří neměli jasnou představu, 

jakým směrem se ubírat. Nezříkali se spolupráce s komunisty, ale spojence hledali i 

mezi jinými stranami. Nadto chtěli, aby se sociální demokraté byli čitelnější a měli 

                                                  
21 Byl členem Státní rady exilové vlády v Londýně. Těžce ale nesl, že nebyl jmenován ministrem práce a 
sociálních věcí exilové vlády. Proto také odjel do Moskvy, aby se zde přidal k Fierlingerovi a Gottwaldovi, 
kteří zde vedli bez stranického pověření rozhovory (Holub, 1996: 16). Po volbách 1946 se ale spíše ocitl ve 
skupině přívrženců středu. 
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svoji vlastní identitu. Na sjezdu byli ochotni hlasovat pro návrh vedení strany ve 

víře, že tak plní svou stranickou povinnost (Klaban, 1998: 28). Sem patřil například 

generální tajemník strany Blažej Vilím. Po volbách v roce 1946 pak patřil k této 

skupině Bohumil Laušman.  

Nejsilnější úlohu mělo zpočátku v rámci strany komunistické křídlo, což potvrdil i 

říjnový manifestační sjezd. Zdeněk Fierlinger byl zvolen předsedou strany a 

Bohumil Laušman prvním místopředsedou. Ústřední radu odborů pak vedl Evžen 

Erban.22 „Příznivci“ Fierlingera měli většinu v ústředním výboru i v představenstvu 

strany.23 K vedoucím postavám patřili také generální tajemník strany Blažej Vilím 

(prostředník mezi pravým a levým křídlem) a ministr Václav Majer.  

1.3.5 Členská základna

Československá sociální demokracie měla po válce problém se svou členskou 

základnou. Řada předválečných členů totiž přešla do KSČ nebo zahynula ve válce. 

K 30. 6. 1946 měla strana podle dobových dokumentů 355 387 členů, z toho většinu 

tvořili dělníci a rolníci. (Veber, 2008). Ve srovnání s komunisty jde o relativně nízké 

číslo, neboť KSČ měla v březnu 1946 už milion členů. Důvody hledal odborník 

Václav Veber, který píše, že například Bohuslav Brouk, ve své době významný 

intelektuál, i za některé své kolegy přiznal, že sice byli sociálními demokraty 

(vždycky je volili), ale po delší úvaze podepsali přihlášku do KSČ, a to z důvodu, že 

jako členové mohli mít větší vliv ve své profesi (Veber, 2008: 147). 

Co se týká vnitřní organizace, strana navázala na uspořádání v meziválečném 

období. Základní organizační jednotkou zůstaly místní organizace, v budoucnu se 

počítalo se vznikem závodních organizací. Řádný sjezd se měl podle dokumentu 

scházet jednou za dva roky a měl volit ústřední výkonný výbor a předsedu. 

                                                  
22 Ústřední rada odboru vznikla po květnu z protektorátní Národní odborové ústředny zaměstnanecké.  
23 V ústředním výkonném výboru bylo jen 7 z 54 zástupců, kteří byli členy již před válkou. V 
představenstvu strany byli jen dva předváleční členové z celkových 19.
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1.3.6 Právo lidu

Právo lidu začalo vycházet už v roce 1893 jako čtrnáctideník. První číslo vyšlo 

v Kuklenách u Hradce Králové, o rok později pak byla jeho výroba přesunuta do 

Humpolce a v roce 1895 pak do Prahy. Denně začalo Právo lidu vycházet 1. 10. 

1897. V době, kterou sleduji, sociální demokracie slavila padesátileté výročí Práva 

lidu. 

Ač oficiálně oslavy připadly na 1. 10. 1947, ČSD si na stránkách deníku výročí 

připomínala prakticky po celý rok 1947. Už v červnu redakce vyhlásila soutěž pro 

čtenáře, ve které mohli vyhrát ceny v hodnotě 400 tisíc korun. Kromě toho se také 

sociální demokraté rozhodli za vlastní peníze vycvičit padesát letců. 

Shromáždění příznivců sociální demokracie se konalo 17.8. 1947 na pražském 

Výstavišti. Oslava svobody a mládí se ale neobešla bez komplikací. Komunisté si 

tam ten samý den naplánovali setkání na Václavském náměstí. Kritika z řad sociální 

demokracie na sebe nenechala dlouho čekat: V nedělním vydání ze dne 17. 8. se 

píše, že: „Samovolný pokus komunistů protáhnouti festivalový průvod, který měl 

skončit ve 12 hodin v poledne, do pozdního odpoledne, a pak ještě konati podvodně 

a proti programu na Václavském náměstí jakousi veselici, demaskoval je úplně a 

vyvolal situaci, za kterou se budou průvodci této ošemetné a neodpovědné hry těžce 

zodpovídati. Známe sice pozadí: je to strach, aby sociálně demokratická slavnost 

svobody a mládí nepřivábila větší počet slušných a uvědomělých účastníků 

festivalového průvodu, jednak aby byla co nejvíce poškozena technickými, 

dopravními a jinými způsoby.“24 V následujícím vydání nakonec redaktoři 

konstatovali, že se slavnost vydařila a přišlo více než sto tisíc účastníků. „Výstaviště 

bylo naplněno ve všech prostorách, na všech rozlehlých prostranstvích se davy v 

pravém smyslu slova hemžily a tísnily,“ píše se v deníku.25

                                                  
24 Právo lidu, ročník 50, č. 191, 17. 8. 1947, str. 1. Dnes na shledanou na výstavišti!. 
25 Právo lidu, ročník 50, č. 192, 19. 8. 1947. str. 1. Více než sto tisíc návštěvníků na pražském Výstavišti. 
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Strana kromě toho vydávala humoristické a satirické časopisy jako Rašple, Bič či 

Satan. V průběhu války byl vydáván například časopis Boj. 



31

1.4 Volby 1946

Od října 1945 pracovalo v Československu Prozatímní Národní shromáždění.26

Zcela demokratický parlament měl vzejít až z květnových voleb v roce 1946. 

Komunisté původně s tímto termínem nesouhlasili, snažili s datum voleb co nejvíce 

oddálit. Četné interpelace v parlamentu a rozhořčené články v tisku ale nakonec 

vedly k tomu, že byl termín voleb přece jen stanoven na 26. května 1946 (Kocian, 

2004: 174-175).

1.4.1 Organizace voleb

Prozatímní Národní shromáždění přijalo 25. února 1946 zákon číslo 28/1946 Sb., na 

základě kterého se v obcích zřídily stále voličské seznamy a rozšířilo se volební 

právo na všechny občany starší 18 let a také na vojáky a příslušníky policie, kteří 

v době první republiky volit nemohli. Oproti tomu bylo volební právo odebráno 

Němcům a Maďarům, řečeno slovy tehdejší terminologie, všem neslovanským 

národům.

Kandidovat do voleb mohly jen strany sdružené v Národní frontě nebo registrované 

strany, které vyvíjely k 30. dubnu 1946 nějakou činnost. Ve svém důsledku to 

znamenalo, že v českých zemích kandidovaly čtyři strany (komunisté, sociální 

demokraté, národní socialisté, lidovci) a na Slovensku také čtyři strany (slovenští 

demokraté, slovenští komunisté, Strana slobody a Strana práce). 

Voliči, kteří ani jedné z výše uvedených stran nechtěli dát svůj hlas, měli možnost 

vhodit do volební urny takzvaný bílý lístek. S nápadem bílých lístků přišli 

                                                  
26 Poslední československý parlament vznikl po volbách 1935, ve kterých zvítězila Henleinova 
Sudetendeutsche Partei. Také proto nebylo možné předválečný parlament „prostě rekonstruovat, nehledě na 
to, že vývoj posledních nejen v Československu směřoval k tomu, že německá menšina bude odsunuta do 
válkou zničené říše“ (Kocian, , 2004: 174-175). 



32

komunisté, kteří to prezentovali jako možnost pro voliče, jak projevit nesouhlas se 

stávajícím režimem a politickými stranami. Předseda komunistické strany Klement 

Gottwald tehdy při projednávání návrhu tehdy řekl: „…bílými lístky říkáme, že se 

nebojíme plebiscitu a dáváme voličům, kteří se dosud nepřizpůsobili, možnost, aby 

se projevili“ (Pehr, 2005: 179). 

S jejich návrhem souhlasili i sociální demokraté. Ostatní strany se postavily spíše 

proti. Nejhlasitější kritika zazněla z řad národních socialistů a lidovců, kteří 

argumentovali tím, že zejména na Slovensku by bílých lístků mohlo být použito 

velmi mnoho, což by odebralo hlasy stranám stojícím „proti“ komunistům. Navíc 

svůj postoj odůvodňovali tím, že není dobré přímo vybízet lidi, aby vyslovovali svůj 

nesouhlas s novým politickým systémem. Návrh komunistů nakonec v parlamentu 

prošel. Pro bylo 154 převážně komunistických poslanců (Pehr, 2005: 177-178).

1.4.2 Předvolební propaganda

Na schůzi dne 25. března 1946 se strany Národní fronty dohodly, že povedou 

předvolební agitaci slušně a nebudou na sebe vzájemně útočit. V dokumentu bylo 

konkrétně stanoveno, že „…strany a listy Národní fronty budou svůj volební 

program rozvíjeti positivně a zdrží se zásadních polemik a osobního osočování.“ 

Politici dohodu zdůvodňovali tím, že lidé si prošli válkou a není potřeba, aby na 

sebe jednotlivé partaje nevybíravě útočili. Sociální demokraté to vysvětlovali 

následovně: „Přemíra utrpení a velikost nebezpečí, jemuž jsme byli vystavení za 

německé okupace, přikazovaly slušný a spíše ideový zápas než obnovu někdejší 

džungle“ (Pehr, 2005: 181). 

Jak ale ukázala praxe, ani jedna ze stran dohodu nedokázala dodržet. „Tak bouřlivou 

a všudypřítomnou volební propagandu jako v jarních měsících roku 1946 

Československo za dobu své existence ještě nezažilo“ (Kocian, 2004: 173). Útoky 

na sebe strany vedly v několika rovinách. Hlavním nástrojem politiků se stali
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předvolební schůze, které jednotliví funkcionáři pořádali po celém Československu. 

Kromě toho strany vyvěšovaly letáky a plakáty. Kampaň se odehrávala i na 

stránkách stranických novin, které vydávala každá politická strana (Kocian, 2004: 

178). 

Obecně lze konstatovat, že kampaň byla vedena v rovině komunisté versus 

demokraté. Demokraté komunistům vyčítali, že jsou stranou totalitního typu. 

Sociální demokraté měli přezdívku „podnájemníků“ KSČ. Naopak komunisté zase 

poukazovali na to, že národní socialisté jdou proti národním zájmům, lidovci jsou 

křesťanská strana. Slovenští demokraté byli zase obviňováni, že odkazují 

k hlinkovcům a Slovenskému štátu (Pehr, 2005: 181). 

Už před volbami bylo zřejmé, že nejvíce hlasů dostanou komunisté. Naděje na 

vítězství jim dával mimo jiné vysoký počet členů. V srpnu 1945 měli 700 tisíc 

členů, z toho Komunistická strana Slovenska čítala 200 tisíc členů. A svoji členskou 

základnu KSČ neustále navyšovala, dva měsíce před volbami měla dokonce více než 

jeden milion členů (Rupnik, 2002: 205). Komunisté postupně rozšiřovali svůj vliv 

nejen v československé vládě a státních orgánech, ale i intermediárních strukturách. 

Již v tom období založili odbory (Ústřední rada odborů se dvěma miliony členů) a 

Svaz mládeže, ve kterých měli rozhodující vliv (Vodička, Cabada, 2003: 47). Kromě 

silné členské základny komunisté ovládali důležitá ministerstva, což jim přineslo 

vliv i peníze. 

Komunistická strana se na kampaň připravovala již od podzimu 1945.27 Samotnou 

předvolební kampaň zahájila již VIII. sjezdem KSČ, který se konal 28. až 31. 

března. Začala tedy dříve než ostatní strany, které zahájily kampaň až prvního 

května 1946. Do předvolební agitace komunisté zaangažovali velkou část svých 

členů a potrpěli si na akce monstrózního významu.

                                                  
27 Organizační volební komise se scházela pravidelně každý den a nebylo výjimkou, že zasedala i v neděli. 



34

Co se týče předvolebního programu, komunisté neměli pevný dokument, ale 

přizpůsobovali program dané situaci. „V praxi měli jen protokol z březnového 

sjezdu, nahrazující politický program, a pak vydávali nejrůznější předvolební 

prohlášení a dokumenty, které navazovaly na protokol z březnového sjezdu“ (Pehr, 

2005: 189). Z politologického hlediska můžeme konstatovat, že se strana profilovala 

jako catch-all-party, tedy strana pro všechny. Rozhodně se neprofilovala jako 

tradiční bolševická strana, ale komunisté si dali zaležet na tom, aby působila jako 

národní strana, která chce dokončit proces národní revoluce. 

Mezi hlavní představitele Komunistické strany patřili členové předválečného 

politického byra. Předsedou byl Klement Gottwald, generálním tajemníkem Rudolf 

Slánský. Ve vedení byl také Jaromír Dolanský, Václav Kopecký, Antonín 

Zápotocký, Viliam Široký a Julius Ďuriš. 

Ve vítězství také doufala strana středních vrstev - českoslovenští národní socialisté 

(ČSNS). Strana se hlásila k levému středu, její předseda strany Petr Zenkl i 

generální tajemník Vladimír Krajina se ale ostře vymezovali proti komunistům. Ne 

všichni s takto vyhraněnými názory na komunisty souhlasili. Například Prokop 

Drtina nebo Hubert Ripka trvali na tom, že je třeba s komunisty za cenu malých 

ústupků spolupracovat. V předvolební kampani strana zdůrazňovala svoji odlišnost 

od KSČ a trvala na tom, že na rozdíl od komunistů svoje sliby myslí vážně. Oproti 

tomu zase komunisté poukazovali na shodu názvu jejich strany s hitlerovskými 

socialisty (Pehr, 2005: 180). 

Naděje na vítězství si dávali také lidovci (ČSL), kteří patřili do nesocialistického 

tábora. V čele s předsedou Janem Šrámkem, Františkem Hálou a Adolfem Klimkem 

strana prosazovala demokratické zřízení a ochranu soukromého vlastnictví, 
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nevylučovala ovšem jeho omezení. Ve svém programu se orientovala především na 

křesťanské voliče. 28

1.4.3 Předvolební atmosféra v ČSSD

Sociální demokracie nevěřila ve vítězství, přesto doufala ve větší počet hlasů, než 

reálně dostala. Pozici strany v předvolebním období příliš nenahrával konflikt mezi 

zastánci úzké spolupráce s komunisty a zastánci ideové samostatnosti. Během 

volební kampaně vznikl ve straně spor o to, čí taktiku v kampani zvolit. Václav 

Majer a František Němec kritizovali, že se strana dostatečně nevymezuje vůči 

komunistům a je tak pro voliče málo čitelná. Nadto toto křídlo upozorňovalo, že se 

komunisté nechovají jako spojenci. Podporu měli zejména na Karlovarsku, 

Plzeňsku, Kladensku, Ostravsku a v některých pražských obvodech. Levicové křídlo 

naopak konstatovalo, že křídlo vedené Majerem se soustředí pouze na intriky a snaží 

se poškodit Fierlingera a Laušmana. O napětí ve straně mimo jiné svědčí i 

konstatování příznivce levicového křídla Vojty Erbana, který usiloval o post 

generálního tajemníka strany. „Pravicová klika, která nemá nic jiného na práci, než 

intrikovat ve straně, musí být likvidována. Rozumí se ovšem takticky správně a 

soustavným postupem, pokud možno bez otřesu.“29

Spor se rozhořel také o postavení volebních kandidátek. Majer se snažil prosadit 

kandidáty podle návrhu z regionu en bloc, levicové křídlo s tím nesouhlasilo. Ač 

pravicová skupina nakonec záměr obhájila, tak levice počítala s tím, že právě 

                                                  
28 Na Slovensku byla situace odlišná. V předvolebním čase vznikly další dvě strany. V lednu 1946 byla 
ustavena Strana práce, obdoba sociální demokracie a koncem března 1946 vznikla Strana svobody, která měla 
zastoupit roli národně socialistické strany v Česku. Důvody byly zřejmé, „komunisté měli obavy z velkého 
vítězství Demokratické strany, a chtěli tak existencí dalších stran rozmělnit její pozice a hlavně zmenšit jak 
počet členů, tak i voličů, ostatně v tisku dost viditelně a nevybíravě útočili proti Demokratické straně“ (Veber, 
2008: 48). 

V předvolebním soupeření vynikal souboj socialistů a komunistů, boj mezi ostatními stranami ustoupil 
poněkud do pozadí. Celkově lze ale konstatovat, že kampaň nepříznivě poznamenala vztahy mezi stranami 
(Kaplan, 1991: 48).
29 ANM, Zdenek Fierlinger, kar. 40, i. c. 1433, z ústředního sekretariátu ministra Laušmana.
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„neposlušné“ regiony ve volbách neobstojí, což bude důvod zde změnit garnituru. 

Jinak řečeno provést čistky. 

1.4.4 Výsledky parlamentních voleb

Na dlouhou dobu se konaly poslední demokratické volby v neděli 26. května 1946. 

Nejsilnější stranou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se stala komunistická strana, 

která zde získala 40,17 procent hlasů a 93 mandátů. Na druhém místě skončili 

národní socialisté s 23, 66 procenty a 55 mandáty, třetí pak lidovci s 20,24 procenty 

a 46 křesly, čtvrtí sociální demokraté, kteří obdrželi 16,84 procent hlasů a 37 

mandátů (Fiala, 1999: 257).

Na Slovensku komunisté prohráli s Demokratickou stranou, ale i tak dostali více jak 

30 procent voličských hlasů. Demokraté obdrželi 62 procent, KSS 38,37 %. 

Minimálního zisku dosáhla Strana slobody, které získala 3,73 procenta hlasů a 

Strana práce 3,11 procent. 

Když se podíváme na volby na celkové úrovni, tak v rámci celého Československa 

drtivě zvítězili komunisté, kteří ve volbách celkově získali 114 postů (37,94 %). 

Druzí skončili národní socialisté s 55 mandáty (18,29 %), třetí se umístili lidovci 

s 46 poslanci (15,64 %), poté demokraté s 43 mandáty (14,07 %), pátí sociální 

demokraté a Strana práce s 39 poslanci (12,76 %) a tři poslance měla ve

shromáždění Strana svobody (0,85 %).30

Tabulka 1. Výsledky voleb v roce 1946. 

Strana České země Slovensko mandáty
KSČ 40,17 % --- 93
ČSNS 23,66 % --- 55
ČSL 20,24 % --- 46
ČSD 15,58 % --- 37
DS --- 62 % 43

                                                  
30 Zpráva Státního úřadu statistického Republiky Československé. 
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KSS --- 38,37 % 21
SSL --- 3,73 % 3
SP --- 3,11 % 2

Celkově se voleb zúčastnilo 7 099 411 voličů, z toho v Čechách 3 564 514 voličů, 

na Moravě hlasovalo 1 926 182 voličů a na Slovensku 1 608 715 voličů. Účast ve 

volbách byla povinná, o čemž se rozhodlo zvláštním zákonem z 11. dubna 1946 

Prozatímní národní shromáždění. Za neuposlechnutí hrozilo až jednoměsíční vězení 

nebo pokuta 10 tisíc Kč (Kocian, 2004: 177).31

Aktivní volební právo se oproti první republice snížilo z 21 let na osmnáct let a 

pasivní z třiceti na 21 let. To ve svém důsledku to znamenalo, že více jak 1,5 

milionu lidí šlo k volbám vůbec poprvé. Bez zkušenosti s volbami v demokratické 

společnosti šlo volit celkem čtrnáct ročníků, z nichž prvních sedm ročníků mužů 

bylo nejpočetnějších. Voliči ve věku 18 až 20 tvořili 513 tisíc občanů oprávněných 

volit, tj. 7,2 procent (Kocian, 2004: 122). 

1.4.5 Důsledky voleb 

Každá z politických stran výsledky voleb podrobně analyzovala. Spokojení ale byli 

jen komunisté a slovenská Demokratická strana. Nutno také dodat, že úspěch 

komunistů politiky ostatních stran zaskočil. Ti sice předpokládali, že komunisté 

zvítězí, ale rozhodně ne s takovým rozdílem oproti národně socialistické straně, 

která skončila na druhém místě. Největším zklamáním byly volební výsledky pro 

sociální demokracii a lidovce. 

                                                  
31 Od volební účasti byli osvobozeni všichni občané nad 70 let, všichni prokazatelně nemocní, lidé 
pracovně vytížení nebo voliči, kteří byli v den voleb více jak 100 km vzdáleni od místa bydliště. Omluvit 
se také mohli lidé, kteří prokázali, že se kvůli dopravě nebo jiným nepředvídaným okolnostem nemohou 
dostavit 
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Důvodů, proč komunisté vyhráli, existuje hned několik: měli velký vliv v masových 

organizacích a odborech, ovládali důležitá ministerstva, měli vzorně připravenou 

předvolební kampaň a velkou členskou základnu, která zajišťovala straně více než 

milion voličských hlasů (Pehr, 2005: 186). 

1.4.5.1 Krize v sociální demokracii

Sociální demokraté před volbami očekávali, že se stanou druhou nejsilnější stranou. 

Volební výsledek tak zcela logicky vyvolal vnitrostranickou krizi. Především 

funkcionáři z krajů vyčítali fierlingerovskému prokomunistickému vedení, že strana 

příliš úzce spolupracuje s komunisty, a tudíž zaniká její odlišnost. S tím se 

ztotožňovali i někteří stranící z vedení, jako například Václav Majer nebo Blažej

Vilím. Nakonec se sociální demokraté dohodli, že se strana vymezí jak nalevo, vůči 

komunistům, tak napravo, vůči, národním socialistům. Vymezit se vůči komunistům 

však v praxi znamenalo problém, neboť komunisté po volbách nevyhlásili program a 

přijali některé principy z programu sociálních demokratů. Krize se projevila také ve 

členské základně. Po volbách se počet straníků zvýšil o pouhých osm tisíc. Zatímco 

v červnu 1947 měli sociální demokraté v českých zemích 363 735 členů, tak po 

volbách pak 371 735 (Vošáhlíková, 1985: 186).   

Nutno také podotknout, že volby jen potvrdily postoj komunistů k sociální 

demokracii. Ti na partaj pohlíželi jako na slabou politickou stranu, která má sloužit 

„jako pouhý doplněk, nutný k převaze levice“ (Kaplan, 1991: 49). 

Situace se vyhrotila ještě v září 1947, kdy se část sociální demokracie a 

komunistické strany dohodla na spolupráci. Konkrétně dohodu za sociální 

demokracii podepsal Zdeněk Fierlinger a František Tymeš. Vše se odehrálo bez 

vědomí většiny členů poslaneckého klubu, což zcela logicky vzbudilo okamžitý 

nesouhlas a vyhrocení už tak napjaté atmosféry. Konflikt se pak ještě vyhrotil dne 

15. září 1947 na mimořádném zasedání Ústředního výkonného výboru. Největším 
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kritikem byl Slavomír Klaban, který dokonce jménem královéhradeckého krajského 

výboru prosazoval odvolání Fierlingera a Erbana z předsednictva strany (Blažek, 

2008: 155). Velmi hlasitě se ozval i Václav Majer, který na protest dokonce podal 

demisi. Na pokyn vedení ji ale musel stáhnout. „Dohoda s KSČ, to není dohoda, to 

je kapitulace dosavadní linie, to není obraz nálad a smýšlení členstva, to je strašlivá 

rána, zasazená našemu hnutí. Fierlinger, ačkoliv to musel vědět dávno předtím, nás 

neinformoval, o čemž svědčí skutečnost, že v 19.30 o tom již mluvil Slánský 

v Lucerně. To, co se stalo, je politika soustavného likvidování strany. Musím jasně 

vyslovit, že jsme nadále samostatným hnutím, pilířem demokracie a socialismu. 

Nedávám konkrétní návrh ÚVV, ale žádám, aby z tohoto zasedání vyšlo statečné 

rozhodnutí.“32

Fierlinger a Erban měli ovšem ve straně i silné zastání. Například mezi mladými 

sociálními demokraty převažovaly prokomunistické postoje. To bylo viditelné i na 

sjezdu sociálně demokratické mládeže na konci roku 1947 v Brně. Podle interních 

dokumentů je přijel podpořit i pracovník sekretariátu ÚV KSČ Josef Šťastný. Jeho 

úkolem bylo především zkoordinovat jednotný postup vůči opozici, která se 

vytvářela v sociální demokracii. Přítomen byl i druhý muž KSČ Rudolf Slánský, 

jenž měl k dispozici kromě zpráv tajných členů KSČ v sociální demokracii a 

informací zpravodajců z ministerstva vnitra také hlášení evidenčního výboru ÚV 

KSČ a ideově politické komise, kterou v říjnu 1947 ustavil pro práci s opozicí 

v nekomunistických stranách organizační sekretariát ÚV KSČ (Blažek, 2008: 156-

157). 

V napjaté atmosféře se také strana připravovala na volbu předsedy. Již před sjezdem 

bylo jasné, že se protikomunistickému křídlu nepodaří prosadit do čela strany 

Václava Majera, a začalo proto hledat jinde. „Mezi členy strany sílilo podezření, že 

je nutné vybrat kandidáta, který by dokázal udržet stranu jako celek, symbolizoval 

                                                  
32 Záznam z mimořádného zasedání ÚVV ČSSD 15. září 1947. ABS, OB 2231. Podsvazek II-1. 
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by její sjednocení a současně usiloval o její nezávislé postavení navenek“ (Blažek, 

2008: 157). Jediným možným kandidátem byl pro pravicovou i středovou část 

strany ministr průmyslu Bohumil Laušman. Pro levicovou část strany pak byl 

jasným favoritem Zdeněk Fierlinger. Jak vyplývá z interních dokumentů, tak ještě 

pár dní před sjezdem nebylo v otázce jasno. Dne 13. listopadu se uskutečnila porada, 

kde Evžen Erban mezi „svými“ oznámil, že se Fierlinger kandidatury vzdává, neboť 

necítí dostatečnou podporu. Nakonec Fierlingera spolustraníci přesvědčili, aby ze 

svého plánu ustoupil. 33

Samotný brněnský sjezd, který se konal ve dnech 14. a 16. listopadu 1947, provázela 

napjatá atmosféra. Byl plný emotivních projevů, které pronášeli členové obou 

táborů. Kdo překvapil, byl ministr výživy Václav Majer, který se soustředil hlavně 

na hospodářské otázky a o vnitrostranických tahanicích se téměř vůbec nezmínil. 

Opatrný projev přednesl i generální tajemník ČSSD Blažej Vilím. Na sklonku 

večera dne 15. listopadu začalo být jasné, že Fierlinger svoji pozici neobhájí. 

Výsledky byly oznámeny až poslední den sjezdu. Bohumil Laušman získal celkem 

289 z 467 platných hlasů a porazil Zdeňka Fierlingera, který získal pouze 182 

hlasů. To ve svém důsledku vedlo k definitivnímu rozdělení strany na dva tábory. 

Levice vnímala výsledky jako svou porážku, což málem vyvrcholilo odchodem 

levicové frakce ze sociální demokracie. Únor 1948 ale situaci naprosto změnil.  

Po komunistickém puči v únoru 1948 definitivně zvítězila první skupina, když se 

Fierlinger, nelegitimně vrátil do čela strany. V červnu 1948 pak došlo k 

protiprávnímu ukončení činnosti ČSD sloučením s KSČ. 

1.4.5.2 Reakce ostatních stran

Komunisté byli se svým výsledkem na jednu stranu spokojeni, na druhou stranu pro 

ně bylo zklamáním vítězství Demokratické strany na Slovensku. Předpokládali totiž, 

                                                  
33 Zpráva o jednání sjezdu ČSSD 13. Listopadu 1947. ABS, OB 2231, podvazek III-1. 
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že si jim podaří demokratickou stranu před volbami oslabit, což se však nepovedlo. 

Ve svém důsledku to vedlo k větší závislosti KSS na vedení KSČ, zejména v oblasti 

slovenských národních zájmů.  

Ve spojení s mandáty sociálních demokratů měli komunisté v Ústavodárném 

shromáždění k dispozici 152 hlasů z 300. Jejich cíl pro nadcházející volby mířil výš. 

Pro příští volby si funkcionáři stanovili, že strana získá absolutní většinu. Gottwald 

tehdy na zasedání strany 30. května prohlásil: „Nemáme ještě vyhráno, boj půjde 

dál…musíme se starat o to, aby příští volby dopadly tak, abychom to prádlo mohli 

vyprat z jedné vody na čisto“ (Kaplan, 1991: 49). 

Ač komunisté ve volbách vyhráli a také to velkolepě prezentovali, měli 

k parlamentu zdrženlivý postoj. Rozhodně odmítli řešit politické spory se svými 

protivníky na půdě parlamentu, který považovali za „nejistou a komplikovanou 

instituci a obrátili svou pozornost k masovým akcím ulice, tzv. ‚vůli lidu‘, které 

organizovali se stále dokonalejším výsledkem“ (Veber, 2008: 52). 

Volby vyvolaly velké napětí v lidové straně, která jako jediná nesocialistická strana 

očekávala vítězství nejméně na druhém místě. Kritiku si vedení strany vysloužilo 

zejména od pravicové skupiny v čele s političkou Helenou Koželuhovou. Skupina 

kritizovala zejména nevýraznou politiku vůči komunistům a požadovala změnu ve 

vedení, včetně výměny samotného předsedy Jana Šrámka. Vedení reagovalo rázně: 

Koželuhovou vyloučilo a mimořádný sjezd, na kterém by se měl volit nový 

předseda, odmítlo. Z voleb strana vyvodila nutnost organizačně se upevnit, vybavit 

nezbytným aparátem a soustředit se na boj o voliče s komunisty na vesnici (Kaplan, 

1991: 51). 

Národně socialistická strana byla z volebních výsledků zklamána, kritika vedení 

byla ale minimální. Strana před volbami věřila, že dostane o 200 tisíc hlasů více, 

tedy místo 1 300 tisíc hlasů alespoň 1 500 tisíc. Z volebního výsledku členové 
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vyvodili, že zůstanou v Národní frontě a budou tak dohlížet na komunisty, aby 

respektovali demokratické hodnoty. Tento postoj vycházel z přesvědčení hlavního 

stratéga strany Stránského, který se přikláněl k názoru, že komunistický rozmach 

dosáhl svého zenitu a je u konce. Zároveň se shodli, že se má národně socialistická 

strana odlišovat od komunistů a jít s nimi ve sporných tématech do konfliktu (Král, 

1963: 34). 

Demokratická strana se z volebního úspěchu příliš dlouho neradovala. Hned po 

volbách proti ní komunisté spustili diskreditační kampaň. Například Klement 

Gottwald stranu napadl ze spojení s Hlinkovou ludovou stranou. „Demokratická 

strana ve svém dnešním složení je skutečným politickým blokem dvou složek, 

hodžovské a hlinkovské. Luďáci považují demokratickou stranu za svou a 

hlinkovských duch má v ní skutečně převahu… Strana, kterou luďáci považují za 

svou, nemůže být v Národní frontě (Bouček, 1973: 80). Jak upozorňuje Karel 

Kaplan, jednoznačné propojení Demokratické strany s bývalou Hlinkovou ludovou 

stranou se nakonec nepotvrdilo. Mimo jiné o tom svědčí fakt, že před volbami o 

tomto spojení není v novinách ani zmínka (Kaplan, 1991: 54). 

Kromě diskreditační kampaně komunisté přišli s návrhem na omezení pravomocí 

slovenských národních orgánů.34 Argumentovali tím, že je třeba zabezpečit státní 

jednotu. Slovenští politici zpočátku tento návrh odmítali, nakonec jej ale byli nuceni 

akceptovat, neboť jim komunisté vyhrožovali, že nebudou součástí Národní fronty, 

                                                  
34 Komunisté v návrhu požadovali (Kaplan, 1989: 54): 

1. návrhy nařízení SNR se budou nejdříve předávat příslušným centrálním orgánům, které budou 
posuzovat, zda nejsou v rozporu se zákony a vládním programem

2. ministři mají právo přímo zasahovat na Slovensku, o čemž pověřence pouze uvědomí, a schvalovat 
vyhlášky a výnosy pověřence, který je též povinen informovat ministra o chodu svého resortu

3. vláda obdrží právo zastavit výkon usnesení Sboru pověřenců, jestliže by překročilo pravomoc Sboru 
nebo by odporovalo státním zájmům
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když odmítnou. Návrh vstoupil v platnost 28. června 1946 pod označením třetí 

pražská dohoda.35

1.4.6 Nová vláda

Výsledky voleb v roce 1946 napomohly komunistům k převratu v roce 1948. 

V nově vytvoření vládě KSČ obsadila úřad ministerského předsedy a nejdůležitější 

ministerská křesla. 

Jednání o sestavení vlády začala až v červnu 1946. Klíčový post obsadil Klement 

Gottwald, ač se krátce uvažovalo, že by post předsedy mohl zastávat Zdeněk 

Fierlinger. Jednání o nové vládě trvala přes měsíc. Díky výraznému vítězství 

komunisté obsadili devět ministerských postů (čeští komunisté sedm a slovenští 

dva), národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté po čtyřech, sociální 

demokraté tři a dvě ministerská křesla byla pod vedením nestraníků. Největší „boj“ 

svedli politici o vnitro, jednání ale nakonec vedla k tomu, že post obsadil Václav 

Nosek z KSČ. Kromě toho komunisté také obsadili tehdy klíčové vládní posty, jako 

resort zemědělství a informací. (Kompletní složení Gottwaldovi vlády viz Příloha č. 

2. Vláda Klementa Gottwalda)

Jen několik dní po ustanovení nové vlády, dne 11. července 1946 Ústavodárné 

shromáždění přijalo programové prohlášení vlády, nazvané „budovatelský program 

nové, Gottwaldovy vlády“. Dokument obsahoval základní body komunistické 

volebního programu: vypracovat novou ústavu a zakotvit v ní výsledky poválečných 

změn, vypracovat dvouletý hospodářský plán obnovy a také zavést řadu sociálních 

změn. Nekomunistické strany se v programu zavázaly předložit návrh zákona o 

SNB a také si vymínily prohlášení, že vláda „pokládá znárodňovací akci ve výrobě 

za ukončenou“ (Kaplan, 1991: 57). 

                                                  
35 Slovenská národní rada měla po volbách celkem 100 členů, z toho 63 míst měli demokraté, 31 KSS a 6 
další strany. Předsedou SNR byl zvolen Josef Lettrich. Do čela Sboru pověřenců byl zvolen Gustav Husák 
(Kaplan, 1991: 57). 
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Po volbách se komunisté snažili parlamentními i mimoparlamentními metodami 

strhnout na sebe veškerou moc ve státě. KSČ posílila svůj vliv zejména 

v ozbrojených silách – v armádě a policii – a také se komunisté připravovali na 

ozbrojené nasazení té části dělnické třídy, která je podporovala, tím, že vytvářela 

paramilitární oddíly strany, známé jako Lidové milice (Vodička, Cabada, 2003: 47). 

Na protest proti svévolnému chování komunistů podalo v únoru 1948 dvanáct 

nekomunistických ministrů Národní fronty demisi. Toho komunisté využili a 

přinutili prezidenta Edvarda Beneše, aby jejich demisi přijal a na jejich posty dosadil 

členy KSČ. Po únorovém převratu v roce 1948 vznikl stát, který ovládla pouze jedna 

strana. Sociálnědemokratická strana byla s KSČ sjednocena a další dvě politická 

strany, Československá strana socialistická a Československá strana lidová, 

existovaly pouze formálně a na chod státu neměly žádný vliv. Komunisté zavedli 

v marxisticko-stalinské terminologii diktaturu proletariátu (Vodička, Cabada, 2003: 

48). 
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1.5 Tištěná média v kontextu mediální situace v Československu v letech 1945 –

1948

1.5.1 Zákaz nezávislého tisku

Bezprostředně po druhé světové válce bylo vyhláškou ministerstva informací z 18. 

května 1945 zastaveno vydávání veškerého periodického tisku. Výjimku dostaly 

deníky stran Národní fronty. Ostatní deníky buď zanikly anebo se musely 

přejmenovat. Zároveň bylo v květnových dnech stanoveno, že o povolení vydávat 

periodický tisk mohly nadále žádat jen státem uznané politické strany, státní úřady, 

veřejnoprávní instituce a dále celonárodní organizace, které sloužily k národním 

účelům (Zieris, 1947: 17).

Jednotlivcům bylo toto právo zapovězeno, jelikož se zástupci tisku při České 

národní radě státu v květnových dnech shodli, že „noviny a časopisy jsou majetkem 

národa a nemohou se stát předmětem výdělečného podnikání jednotlivců nebo 

skupin…“ (Hudec, 1987: 73). 

Toto rozhodnutí bylo de facto oficiálním vyvrcholením předválečných nálad. Již 

v dubnu se v Košicích představitelé z Komunistické strany Československa, 

Československé sociální demokracie, Československé strany národně socialistické a 

Československé strany lidové shodli, že nepovolí nezávislý tisk. Vedly je k tomu 

zejména dva důvody: jednak zkušenosti s vydavatelskou praxí první republiky, kdy 

podle nich tisk přispěl ke krizi předválečné republiky a za druhé propagandistické 

zneužívání tisku v době okupace. Strany se proto usnesly, že tisk nemá sloužit 

komerčním a osobním zájmům vydavatelů, ale má se stát majetkem lidu a sloužit 

pro dobro nově budované lidově demokratické společnosti (Křivánková, Vátral, 

1989: 42).



46

Ostatně k tomuto názoru se přikláněl i prezident Edvard Beneš v jednom z 

poválečných rozhovorů: „Všichni říkáme, že liberalismus je překonán. To je fakt a 

tu si musíme uvědomit, že jeden z činitelů veřejného života, který především 

podléhá dnešnímu socializačnímu procesu, je novinářství. Jiná je věc, jak tuto 

skutečnost spojit s problémem svobody slova a svobody projevu. Ale i tu platí, že 

svoboda jednotlivce se musí podřídit svobodě celku“ (Zieris, 1947: 17).

1.5.2 Politické využití nedostatku papíru 

V rámci poválečného nadšení byl zájem o vydávání tiskovin obrovský. Značným 

regulátorem se ale stal nedostatek papíru. Československo tehdy mělo dvě 

významné papírny v pohraničí, ve Větřní u Českého Krumlova a v České Kamenici. 

Jejich provoz byl ovšem po válce ochromen. Kromě toho, že měly personální 

problémy (řada zaměstnanců byli Němci), tak nastaly i problémy s dodávkami uhlí. 

Nedostatek papíru vedl k tomu, že vznikla v červnu 1945 komise pro věci tisku a 

papíru, která stanovila, že: jednotlivá čísla listů mohou mít pouze čtyři strany, 

nejsou povolena večerní a pondělní vydání, periodika nesmí být dávána do prodeje 

dřív než v den uvedeného data vydání a deníky budou vycházet pouze v Praze, 

Plzni, Liberci, Brně, Olomouci, Ostravě (Zieris, 1947: 19-20). V pohraničí byl pak 

povolen jen deník uskupení Národní fronty. Komise pak také určila oblasti, kde 

může každá politická strana vydávat regionální politický týdeník (Bednařík, 2004). 

V říjnu 1945 dokonce došla situace tak daleko, že ministr financí Václav Kopecký 

vydal vyhlášku s platností k 1. prosinci, kde stanovil, že budou vycházet pouze ty 

noviny a časopisy, které schválí ministerstvo na základě nové žádosti o povolení 

k tisku. „Ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým tak dostalo do ruky 

velkou rozhodovací moc. Stanovovalo, které listy budou moci být vydávány a které 

nikoliv“ (Bednařík, 2004). 
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Na základě podaných žádostí pak ministerstvo vyhodnotilo, že vzhledem 

k problémům s papírem nebude možné, aby vycházela všechna periodika a 

vypracovalo návrh seznamu povolených tiskovin. V listopadu 1945 pak bylo 

rozhodnuto, že nebudou dále vycházet periodika Národní fronty vydávána 

národními výbory, což vedlo například k zániku Karlovarských národních novin 

nebo Těšínských novin (Bednařík, 2004). Každé ústřední vydavatelství politické 

strany pak dostalo podle uvážení ministerstva informací celkový příděl papíru, který 

pak mohlo rozdělit mezi „svá“ periodika. Nedostatek papíru také nepřímo vedl 

omezenému prostoru pro inzerci, tudíž měla periodika omezené příjmy.36

Dodržování pravidel sledoval Sbor pro věci periodického tisku (v květnu 1946 

nahradil komisi pro věci tisku a papíru), který mohl udílet pokuty. Každý vydavatel 

u sboru složil kauci ve výši 50 000 Kčs při nákladu do 100 000 výtisků denně nebo 

100 000 Kčs při nákladu nad 100 000 výtisků denně (Zieris, 1947: 34). Problémy 

s papírem existovaly i v roce 1948, což komunistům umožnilo redukovat noviny 

ostatních stran. Vláda v květnu a červnu přijala usnesení, které nařizovalo snížit o 

jednu třetinu množství papíru pro periodický tisk.

1.5.3 Vydávaná periodika

Po druhé světové válce dostali povolení jen někteří vydavatelé. V letech 1945 a 

1946 bylo v českých zemích k dostání 28 deníků, z nichž deset z nich vycházelo na 

území hlavního města. Vezmeme-li v úvahu, že v době okupace vycházelo na 

zmenšeném území 55 deníků a večerníků, jde ve srovnání s Protektorátem o 

relativně nízké číslo (Zieris, 1947: 24). 

                                                  
36 Pokud měl deník čtyři strany, měl inzerci na polovině jedné strany. Při 6 stranách na 3/4 jedné strany. 
Dne 19. prosince 1945 Nejvyšší úřad cenový stanovil, že každý deníku bude při počtu 6 stran stát 1,50 Kčs, 
při 8 stranách 2 Kč (vyhláška počítala s tím, že se počet stran na jednotlivé vydání zvýší). Ústřední politické 
týdeníky a regionální listy do 6 stran byly prodejné za 2 koruny, do 8 stran za 2,50 Kčs, do 12 stran za 3 Kč. 
Obrázkové časopisy do 8 stran stály 3 Kč, do 12 stran 3,50 Kč (Bednařík, 2004). 
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Největší náklad měly deníky politických stran Národní fronty, tedy Rudé právo, 

Svobodné slovo, Práce, Právo lidu a Lidová demokracie. V největším nákladu –

průměrně půl milionu výtisků - vycházelo Rudé právo. Druhým nejvlivnějším 

deníkem bylo Svobodné slovo s průměrným nákladem 300 tisíc. Oproti tomu 

nejmenší náklad měl z politických tiskovin Lidová demokracie (185 tisíc výtisků).
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Tabulka 1. Poválečné pražské české deníky (Zdroj: Zieris, 1947: 24-25)

DENÍK VYDAVATEL PRŮMĚRNÝ 

NÁKLADRudé právo Komunistická strana 

Československa

500 000 výtisků

Svobodné slovo Čs. strana národně 

socialistická

300 000 výtisků

Práce Revoluční odborové hnutí 250 000 výtisků

Právo lidu Čs. sociální demokracie 190 000 výtisků

Lidová demokracie Čs. strana lidová 185 000 výtisků

Zemědělské noviny Jednotný svazu českých 

zemědělců

120 000 výtisků

Mladá fronta Svaz české mládeže 80 000 výtisků

Obrana lidu Československá armáda 80 000 výtisků

Svobodné noviny Sdružení kulturních 

organizací

68 000 výtisků

Národní osvobození Československá obec 

legionářská

40 000 výtisků

Každá politická strana také vydávala regionální (krajinské) listy (Zieris, 1947: 25). 

 Komunistická strana Československa - celkový náklad 200 000 výtisků 

denně – (Rovnost - Brno, Nová Svoboda - Plzeň, Pravda - Ostrava, Stráž lidu –

Olomouc)

 Čs. strana národně socialistická - celkový náklad 190 000 výtisků denně 

(Slovo Národa - Brno, Nové Slovo - Ostrava, Volné Slovo - Olomouc, Svobodný 

Směr – Plzeň)
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 Čs sociální demokracie - celkový náklad 190 000 výtisků denně (Nový den -

Plzeň, Stráž severu - Liberec, Čin - Brno, Čs. demokracie – Ostrava)

 Čs. strana lidová – celkový náklad 135 000 výtisků denně (Národní Obroda 

- Brno, Hlas lidové demokracie - Ostrava, Osvobozený našinec – Olomouc)

1.5.4 Cenzura v letech 1945-1948

Po druhé světové válce tisk spadal pod správu ministerstva informací37, které vedl 

přední ideolog a propagandista KSČ Václav Kopecký.38 Podle historika Karla 

Kaplana od května 1945 do konce roku 1947 žádná cenzura neexistovala, nebyla 

obnovena ani preventivní cenzura typická pro první republiku. „Jedinými a 

dobrovolnými cenzory byly samy politické strany a jejich koaliční seskupení –

Národní fronta“ (Kaplan, 1992: 8). Výjimkou byla událost z listopadu 1945, kdy 

ministr Václav Kopecký obvinil místopředsedu vlády a předsedu Čs. strany lidové 

Jana Šrámka, že list strany lidové, Obzory, píší ve fašistickém duchu a na 

přechodnou dobu je zakázal. Předmětem kritiky byly zejména články o odsunu 

Němců.39 Navzdory zákazu redaktoři ale stále pracovali, a proto Kopecký 

prosazoval jejich trestní stíhání. Nakonec od něj ustoupil a Obzorům udělil „pouze“ 

veřejné napomenutí pro porušení kázně (Drápala, 2000: 22-23). 

Někteří ministři se v poválečném období snažili prosadit určité regule, ale k 

žádnému dohledu nad tiskem ve skutečnosti nedošlo. Například náměstek předsedy 

vlády Jaroslav Stránský z Československé strany národně socialistické navrhl, aby 

byla zavedena předběžná cenzura, na kterou by dohlížela komise složená ze 

zástupců všech politických stran. To ale odmítl místopředseda vlády a předseda 

                                                  
37 Po jeho zrušení v lednu 1953 pak Ministerstvo kultury. 
38 Jako člen užšího stranického vedení se aktivně podílel na nezákonnostech 50. let, nimi jiné na přípravě 
vykonstruovaných soudních procesů (www.totalita.cz. Stahováno dne 12. 11. 09). 
39 Obzory upozorňovaly na události, které doprovázely vysídlování Němců. K otevření tématu redaktoři 
Obzorů využili kritiky, která se objevila v západním tisku a napsali, že aktéři násilností i jejich obhájci se 
snižují na „roveň sadistickým německým gangsterům, kteří nerozlišovali mezi vinnými a nevinnými, mezi 
muži a dětmi, mezi trestem a pomstou“ (Drápala, 2000: 22-23). Poté po dva měsíce Obzory otiskovaly dopisy 
čtenářů, které popisovaly tyto případy. 
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KSČ Klement Gottwald s tím, že se jedná o nedemokratickou metodu (Bednařík, 

2004). 

K dalšímu pokusu došlo například v roce 1946, kdy se ministr vnitra Václav Nosek 

pokusil zavést dodatečnou cenzuru, což se setkalo s pozitivním ohlasem u náměstka 

předsedy vlády Jana Šrámka. Šrámek totiž předpokládal, že cenzura s jasnými 

pravidly výrazně omezí Kopeckého rozhodovací moc a zamezí tomu, aby 

rozhodoval, které periodikum bude moci být vydáváno (Bednařík, 2004). Nosek ale 

nakonec od záměru upustil, proti se totiž výrazně postavil VII. Odbor ministerstva 

vnitra (politické zpravodajství a Státní bezpečnosti), který byl z velké části ovládaný 

komunisty (Bednařík, 2004). Funkcionáři odboru se nechali slyšet, že „považují za 

neslučitelné se zásadami lidové demokracie a za politicky neúnosné, aby byl znovu 

zaveden přežitek dřívějších politických režimů, cenzura tisku… (Kaplan, 1991: 9).40

V lednu 1947 se ministerstvo vnitra pokusilo zavést tzv. dodatečný dohled nad 

tiskem prostřednictvím správních úřadů Bezpečnosti a soudu, tj. tiskových úřadů a 

tiskových komisí ministerstva vnitra.41 V praxi se ale dohled nad tiskem neujal.  Ke 

změně v postoji komunistů došlo na konci roku 1947, tedy v době, kdy plánovali 

způsob, jak uchopit moc v zemi. „Tisková cenzura se stala vhodným prostředkem 

k umlčení množících se kritických hlasů v novinách a k vnitro i 

mezinárodněpolitickým událostem. Ti, kteří byli v roce 1946 proto cenzuře, se po 

roce velmi angažovali pro její zavedení“ (Kaplan, 1991: 10). 

Dne 19. prosince 1947 se na poradě na ministerstvu financí funkcionáři shodli, že se 

zřídí v rámci ministerstva informací kontrolní odbor, který bude hlídat tisk zejména 

v těchto bodech (Kaplan, 1992: 11):

A. dvouletý hospodářský plán

                                                  
40 Stanovisko VII. Odboru politického zpravodajství a Státní bezpečnosti ministerstva vnitra, který 
ovládali komunisté, k návrhu na uplatnění dřívějších cenzurních předpisů. 
41 Úřady mohly listům udělit dvakrát výstrahu a potřetí již zakázat jejich vydávání. 



52

B. štvaní proti slovanským národům

C. otázky zásobovací a vyživovací

D. základní linie naší vnitřní a zahraniční politiky

E. věci obrany státu

Odbor měl kromě toho také vypracovávat denní přehled tisku, vybírat závadné 

články a postupovat je Státní bezpečnosti, která zařídí trestní postih nebo dokonce, 

po rozhodnutí zvláštní komise, může zabavit noviny.42

Situaci ale naprosto změnil únor 1948, kdy komunisté zavedli velmi rychle účinnou 

kontrolu nad sdělovacími prostředky, aby se režim co nejdřív zakořenil. Restrikce 

potkala jak noviny, tak časopisy. Reorganizací a čistkami prošel i rozhlas. Televize 

byla v tu dobu na okraji zájmu, nebyla ještě příliš rozšířená (Bednařík, 2004). 

V poúnorovém období bylo úkolem cenzury izolovat občana od „nevhodných“ 

domácích a zahraničních informací, tedy zpráv, které neodpovídaly potřebám státní 

moci. Úkolem médií bylo vyvolávat masový souhlas veřejnosti s politikou KSČ 

1.5.5 Svaz českých novinářů

Zástupci tisku se na konferenci dne 11. května 1945 dohodli, že je nutné očistit 

žurnalistiku od skupiny novinářů, kteří za okupace kolaborovali. Dosavadní členové 

Národního svazu novinářů, který fungoval od roku 1939, museli podat přihlášku do 

nově vzniklého Svazu českých redaktorů (později přejmenovaného na Svaz českých 

novinářů).

Jejich minulost posuzovala ustavená komise (očistná komise), která měla k dispozici 

tři druhy sankcí (Křivánková, Vátral, 1989: 43): 

                                                  
42 Zřízení odboru ale vyvolalo napětí v Národní frontě. Proti se postavil například ministr spravedlnosti 
Prokop Drtina (národní socialista), který místo toho požadoval vypracovat zákonnou normu o cenzuře. 



53

1. Vyloučení ze svazu a předání Národnímu nebo mimořádnému lidovému 

soudu

2. Vyloučení ze svazu a doživotní zákaz další novinářské činnosti

3. Stanovení čekací doby, tzv. distanc od novinářské práce na určitou dobu.43

Proti rozhodnutí komise se bylo možné odvolat k odvolacímu výboru pro očistu 

novinářského stavu. Komise ukončila svou činnost v únoru 1946 a všechny spisy 

předala Zemskému odboru bezpečnosti. Do února 1946 bylo ze svazu v českých 

zemích vyloučeno 86 redaktorů, z nichž 51 bylo předáno Národnímu soudu. 

Zákazem povolání na určitou dobu bylo potrestáno 42 novinářů, 34 novinářů vzalo 

přihlášku zpět (Křivánková, Vátral, 1989: 43). 

Kromě očisty novinářských stavů existovala po válce také snaha vzdělávat novináře. 

Dekretem prezidenta republiky v roce 1945 začala fungovat Vysoká škola politická 

a sociální, jejíž součásti byla i novinářská fakulta. Do jejího čela se postavil děkan 

Jaroslav Vozka. Jak již bylo zmíněno, po válce se Národní svaz novinářů přeměnil 

na Svaz českých redaktorů. Jeho přípravný výbor začal pracovat dne 19. května 

1945. Během několika týdnů ovšem došlo ke změně názvu na Svaz českých 

novinářů (SČN).44

Valná hromada Svazu českých novinářů se uskutečnila 17. března 1946 v Praze, kde 

přijala stanovy a vyjádřila podporu tomu, aby tisk nebyl předmětem soukromého 

podnikání. Valná hromada si také zvolila za svého předsedu Otakara Wünsche. Ve 

výboru pak zasedli představitelé deníků: Rudé právo, Právo lidu, Svobodné slovo, 

Lidové demokracie, Národní osvobození (deník Československé obce legionářské), 

Mladá fronta, Svobodné československo (vojenský list), Zemědělské noviny, 

Svobodné noviny. Zastoupení pak tak měl Československý rozhlas, ČTK a zástupci 

některých týdeníků (například Svět sovětů nebo Československá žena) (Hudec, 

                                                  
43 Zpravidla se doba pohybovala od 3 do 18 měsíců. 
44 Svaz českých novinářů (SČN) vznikl dne 23. června 1945. 
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1987: 80). Na valné hromadě bylo stanoveno, že svaz bude fungovat jako zájmová 

organizace a bude se starat o ideové a věcné zájmy tisku (Blodigová, Kopplová

2002: 70).45

V rámci SČN fungovala disciplinární rada, která se soustředila na povinnosti 

redaktorů a spory mezi nimi. Mohla využívat několik trestů, od napomenutí až po 

vyloučení ze svazu. Její činnost byla ale do jisté míry ochromena spory 

s předsednictvem SČN. Neshody se vyhrotily v říjnu 1947, kdy předsednictvo 

dokonce navrhlo udělit radě důtku za to, že „nevyvíjí příslušnou činnost a důsledku 

toho dochází k řadě žalob mezi jednotlivými redakcemi“ (Hudec, 1987: 84-85). 

Výrazný zlom přišel v roce 1947, kdy došlo k zastřešení Svazu českých novinářů a 

Sväzu slovenských novinarov pod Ústřední svaz československých novinářů.46

Umožnil to zákon č. 101/47 Sb., který mimo jiné definoval, kdo může být 

redaktorem. Za zmínku rozhodně stojí ustanovení 3 paragrafu §6, kde se píše, že 

„Redaktoři (§1) a čekatelé (§2, odst. 2) jsou buď členy Svazu českých novinářů se 

sídlem v Praze nebo Svazu slovenských novinárov se sídlem v Bratislavě. O 

pochybných případech a o organisační příslušnosti redaktorů a čekatelů 

zaměstnaných u ústředních úřadů a celostátních organisací a institucí rozhoduje 

výbor Ústředního svazu.“ A v odstavci 1 paragrafu 9 pak, že „Podmínkou vykonání 

povolání podle § § 1 a 2 je členství v příslušném svazu. Zatímní výkon povolání je 

možný již od podání přihlášky podle odstavce 2 až do případného rozhodnutí podle 

odstavce 3. Členství ve svazu se zachovává po skončení pracovního poměru podle § 

1, nejdéle však po dobu jednoho roku. Členství redaktorů, kteří vstoupí do 

invalidního nebo starobního důchodu, upraví organisační řády svazů.“47 Z paragrafů 

                                                  
45 V rámci SČN fungovalo odborných skupin – sekcí, které sdružovali redaktory z denních listů, 
zpravodajských agentur, rozhlasu, redaktoru týdeníků a dalších periodických časopisů, redaktorů ve veřejné 
službě a sekce redaktorů důchodců ((Hudec, 1987: 80-81). 
46 Ústřední svaz československých novinářů pracoval již od května roku 1946, v roce 1947 byl oficiálně 
„posvěcen“. 
47 Zákon ze dne 28. května 1947 o postavení redaktorů a o Svazech novinářů. Dostupné z 
http://www.koncelik.eu/zakon-101-1947/. Stahováno dne 13. 12. 2011). 
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vyplývá, že novinářem mohl být jen člen svazu, což státu umožňovalo regulovat a 

kontrolovat autory a ve svém důsledku i texty. 

V roce 1948 pak tento zákon komunistům umožnil zbavit se všech nepohodlných 

novinářů. Již na začátku února předsednictvo svazu ostře vystoupilo proti 

lidoveckým týdeníkům Obzory a Vývoj, které vedli Ivo Ducháček a Pavel Tigrid.48

Na samotné členské schůzi na konci února pak komunisticky orientovaní novináři 

označili způsob psaní těchto dvou novinářů za velezrádnou činnost, která škodí 

státu. Mimo to se na schůzi komunistickým novinářům podařilo přijmout rezoluci, 

která nařizovala v rámci svazu vznik kontrolního a poradního výboru, jenž měl 

dohlížet na způsob psaní jednotlivých novinářů a v případě porušení pravidel 

navrhovat tresty. Svoji činnost výbor zahájil 25. února 1948 a okamžitě vyloučil ze 

svých řad Pavla Tigrida, Ferdinanda Peroutku, Ivana Herbena a dalších 83 novinářů, 

kteří se jakýmkoliv způsobem vymezovali vůči politice KSČ. Celkově přišlo 

v poúnorové době o místo 130 novinářů, kteří nějakým způsobem odporovali 

představě novináře jako „učitele a vychovatele národa, podnětného činitele 

veřejného života, organizátora tvůrčích sil národa“ (Bednařík, Cebe, 2008: 54). 49

                                                  
48 Oba týdeníky v několika článcích upozorňovaly na špatnou hospodářskou situaci v Sovětském svazu. 
49 K dokreslení situace pouze stručně zmíním, jak vypadala v prvních poválečných letech situace na 
Slovensku. Po druhé světové válce spadal na Slovensku tisk do kompetence Povereníctva informacií, které 
vedl Samuel Belluš z Demokratické strany. Na rozdíl o českých zemí na Slovensku vycházely nezávislé 
týdeníky a spousta časopisů, zejména humoristicko-satirické, zůstaly v rukou soukromníků. Prakticky až do 
roku 1948 zde existovaly ve vydávání tisku liberální poměry, které se výrazně odlišovaly od situace v Praze 
(Bednařík, 2004). 

Distribuci papíru až do roku 1948 měla na starosti Ústředná rozdělovna papíru (později reorganizovaná 
na Celulózové a papiernické závody, n. p. oblastné riaditel’stvo – ustrčený predaj), která jej distribuovala na 
základě potvrzení příslušného okresního národního výboru (Křivánková, Vátral, 1989: 47). K politickému 
využívání při rozdělování papíru na Slovensku na rozdíl od českých zemí nedocházelo.  

Od 19. března 1946 začal oficiálně fungovat Svaz slovenských novinářů, do jehož čela se postavil 
Karel Hušek. Členství v této organizaci bylo podmínkou pro práci v periodickém tisku. Stejně jako v českých 
zemích mohli být jeho členy pouze novináři, kteří za dob okupace nekolaborovali. Kvůli fašistické minulosti 
komise novinářů vyloučila 74 osob, z nich 37 pracovalo pro německý a maďarský tisk (Křivánková, Vátral, 
1989: 54-55). 
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2 ČÁST DRUHÁ: ANALYTICKÁ

V analytické části představím výzkumnou metodu, kterou jsem zvolila, důvod jejího 

výběru, a rovněž stručně charakterizuji zkoumaná periodika. Též zpřesním 

výzkumný problém a představím způsob výběru jednotlivých článků. Poté už se 

budu věnovat samotné analýze tématu. 

2.1 Charakteristika analyzovaného materiálu

2.1.1 Stručný vývoj a charakteristika Rudého práva

První číslo Rudého práva vyšlo 21. září 1920, tedy necelé dva roky po založení 

Československa.50 Tehdy deník fungoval ještě jako orgán marxisticky orientovaného 

křídla sociální demokracie. To se ale brzy změnilo. Po ustavujícím sjezdu KSČ, 

který se konal v květnu 1921, se list stal ústředním tiskem komunistické strany 

(Hoření, 1980: 15).51 Profilace deníku byla už od počátku zřejmá: propagace 

marxistické ideje a dogmat o vedoucí úloze strany. Na jeho stránkách byla typickým 

jevem idealizace Sovětského svazu a jeho úspěchů (Symůnková, 1992: 88).

Během druhé světové války byl deník zakázaný a vycházel v ilegalitě. Dne 20. října 

1938 byla rozhodnutím armádního generála Jana Syrového definitivně zakázána 

činnost KSČ a zastaveno i vydávání veškerého komunistického tisku, tedy i Rudého 

práva.52 V době nacistické okupace list vycházel nelegálně a nepravidelně. Na jeho 

redakci se podíleli například Julius Fučík nebo Cyril Šumbera. 

                                                  
50 Tento den se pak za komunistického Československa slavil jako „Den tisku, rozhlasu a televize“. 
51 Komunistická strana Československa byla založena na ustavujícím sjezdu ve dnech 14. - 16. 5. 1921 
v Praze pod vedením Bohumíra Šmerala. 18. května 1921 pak Rudé právo vychází jako ústřední orgán strany 
a na své titulní straně přináší referát Bohumíra Šmerala, který přednesl na ustavujícím sjezdu strany pod 
titulkem Jsme komunisti! (Hoření, 1980: 15). 
52 Deník byl několikrát zastaven i za předmnichovské republiky, a to na 1 až 3 měsíce (1928, 1929, 1931, 
1933 a 1934).
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Poslední nelegální výtisk vyšel v květnu 1945. Dne 6. května 1945 vyšlo Rudé 

právo legálně a bylo rozdáváno na pražských barikádách. Od 13. května veškerý 

komunistický tisk přestal být vydáván v tiskárně v Lidového domu a začal vycházet 

v bývalé tiskárně agrárního podniku Novina v Praze 1, Na Florenci 13 (Dolejší, 

1963: 430) Prvním poválečným šéfredaktorem se stal Vladimír Koucký. Po návratu 

ze Sovětského svazu redakci převzal Gustav Bareš. Od 21. července 1946 byl funkcí 

šéfredaktora pověřen Vilém Nový (Křivánková, 1989: 61). 

Po druhé světové válce byl deník ústředním tiskovým orgánem KSČ a jako takový 

představoval klíčový propagandistický a ideologický nosič postojů strany. Úroveň 

Rudého práva byla proto sledována a mnohdy i kritizována tiskovým oddělením ÚV 

KSČ. Rudé právo mělo „být příkladem pro ostatní komunistickou žurnalistiku“ 

(Křivánková, 1989: 61).

Dne 30. června 1948, po sloučení sociální demokracie s KSČ, bylo zastaveno 

vydávání sociálně demokratického deníku Práva lidu a Rudé právo se stalo hlavním 

a nejdůležitějším médiem v Česku.53 Jeho náklad se trvale pohyboval v řádech 

statisíců výtisků (někdy až nad jedním milionem výtisků). Deník musely povinně 

odebírat knihovny a další instituce.

Periodikum sloužilo jako důsledný propagátor marxistický dogmat a informoval

pouze podle pokynů ÚV KSČ. Podílel se na likvidaci nepohodlných skupin uvnitř 

státu a aktivně se také vložil do politických procesů v padesátých letech 

(Symůnková, 1992: 88). Jediný náznak nezávislé žurnalistiky se objevil mezi 

lednem 1968 a dubnem 1969, kdy se část redakce odklonila od stranické linie a 

postavila se do opozice. O tom ostatně svědčí i úryvek u knihy Naše Rudé právo: 

„Doba po lednu 1968 byla zatěžkávací zkouškou pro celou stranu a v jejím rámci 

také pro Rudé právo. Dramatický proces, který probíhal v celé straně, se v plném 

                                                  
53 Rudé právo v záhlaví a v tiráži uvádělo vedle čísla ročníku Rudého práva i číslo ročníku Práva lidu, 
čímž vyjadřovalo, že se považuje za nástupce obou periodik.
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rozsahu své mimořádné složitosti promítl i na stránkách tisového orgánu ÚV KSČ“ 

(Hoření, 1980: 201). 

Po nástupu Gustava Husáka do čela KSČ v dubnu 1969 ale veškeré snahy padly, 

normalizace dostala i do sdělovacích prostředků a ty se opět na dvacet let stávají 

hlasatelem KSČ. Dne 17. 5. 1969 Rudé právo dokonce otisklo výzvu "Slovo do 

vlastních řad", ve které se signující novináři přihlásili k Husákově politice 

normalizace.54

2.1.2 Stručný vývoj a charakteristika Svobodných novin

První číslo Svobodných novin vyšlo 23. května 1945 pod vedením šéfredaktora 

Eduarda Basse.55 List navazoval na tradici předválečných Lidových novin, které 

poprvé vyšly už v roce 1893. Hlavního rozkvětu noviny dosáhly během existence 

první Československé republiky, kdy byly v těsném sepětí s orgány Hradu, tedy 

prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Po okupaci v březnu 1939 se situace 

novin podstatně změnila. Do tiskových podniků Jaroslava Stránského byla dosazena 

říšská správa, v červnu roku 1941 musel odejít tehdejší šéfredaktor Karel Klíma, 

kterého nahradil Leopold Zeman. Ten s Němci kolaboroval, což se výrazně 

projevilo i na stránkách listu.56

Situace se radikálně změnila po porážce Němců. Od února 1945 vycházejí noviny 

jen na jednom listu a 17. dubna 1945 vyšly Lidové noviny naposledy. Ne na dlouho, 

                                                  
54 Posledním komunistickým šéfredaktorem Rudého práva byl Zdeněk Hoření, po sametové revoluci ho 
pak vystřídal současný šéfredaktor a většinový majitel Zdeněk Porybný.� Nový šéfredaktor současně převzal i 
vydavatelství Rudé právo, které později přejmenoval na vydavatelství Florenc. V září 1990 pak založil 
akciovou společnost Borgis a.s. a 1. ledna 1991 začal vydávat Rudé právo jako soukromý vydavatel. Podtitul 
„Deník KSČ“ pouze nahradil obecnějším „Levicový list“.� Pod vedením Porybného se zaměření deníku 
začalo vzdalovat komunistické ideologii, což bylo do jisté míry podmíněno nástupem nové generace novinářů 
a publicistů, často z řad signatářů Charty 77 (Jiřího Hanáka, Petra Uhla nebo Pavla Dostála). K významné 
změně došlo ještě dne 18. září 1995, kdy vydavatel upustil od přídavného jména „Rudé“ a deník dostal název 
Právo (Benda, 2007: 130). 
55 Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně 16. prosince 1893.
56 Klímu počátkem srpna 1942 zatklo gestapo a 23. srpna 1942 byl v Terezíně popraven. Zatčen byl i Josef 
Čapek, který psal do LN v době po Mnichově. Čapek zemřel v závěru války během pochodu smrti. 



59

už v květnu poslední žijící předválečný šefredaktor Eduard Bass se začal připravovat 

„nové“ Lidové noviny. 

Bass v listu pracoval už před válkou, až do července 1941. Poté musel odejít na 

nucenou dovolenou.57 Původně měly Svobodné noviny navázat na tradici a nést 

název Lidové, ale tomu nebyla nakloněna takzvaná Košická vláda. Její členové se 

shodli na tom, že není možné, aby „v osvobozené republice vycházely tytéž noviny 

jako před válkou a v okupaci, které se zkompromitovaly psaním ve prospěch 

okupantů, spoluprací s nacisty, „schvalováním nacistických zločinů hanobením 

Sovětského svazu“ (Dolejší, 1963: 44). Bass to obešel a založil Sdružení kulturních 

organizací, které začalo list pod názvem Svobodné noviny vydávat s tím, že „po 

obsahové a formální stránce dělali vše proto, aby každý čtenář pochopil, že jde o 

jeden a tentýž list“ (Pernes, 1993: 110). 

V prvních týdnech se list orientoval pod vlivem poválečné atmosféry hodně 

levicově. A pokračovalo by to zřejmě i nadále, kdyby v srpnu nedošlo k výměně 

šéfredaktora. Bass skončil na postu šéfredaktora ze zdravotních důvodů v srpnu 

1945, na jeho místo nastoupil Ferdinand Peroutka.58

Peroutka se svým filozofickým náhledem na svět začal směřovat list jiným směrem. 

„I když vstupoval do žurnalistiky a politiky jako člověk levicově orientovaný, nikdy 

se neztotožnil s komunisty a jejich politiku a ideologii důsledně odmítal“ (Pernes, 

1993: 109). Před druhou světovou válkou se Peroutka řadil k liberálnímu proudu, a 

to ve smyslu neomezené svobody. Liberalismus chápal jako svobodu člověka, 

kterou nesmí omezovat ani hospodářské poměry v kapitalismu a je podle něj potřeba 

věnovat pozornost sociálním otázkám. Rozhodně však neměl na mysli socialismus 

sovětského typu, ke kterému se hlásili čeští komunisté. Jeho postoj ke KSČ nejlépe 

ilustruje věta z roku 1924: „Jest možné, že komunisté vyvinou se v zase něco 

                                                  
57 O tom svědčí například to, že svému příteli Jaromíru Johnovi napsal: „octl jsem se na dovolené tím, že 
mi řekli, že už nejsem členem redakce“ (Pernes, 1993: 109). 
58 Eduard Bass nedlouho poté zemřel. 2. října 1946 podlehl záchvatu srdeční mrtvice. 
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takového, jako jest sociální demokracie. To by se mohlo státi, kdyby třetí 

internacionála poznala marnost své naděje ve světovou revoluci a vyvodila z toho 

důsledky“ (Štaudová, 1992). 

Po druhé světové válce se Peroutka přiklonil k proudu kolem Edvarda Beneše, 

respektive politiků, kteří pozitivně chápali politické změny po roce 1945, ale 

v rámci demokratických principů. Jinak řečeno, zatímco „on a jeho političtí přátelé 

považovali stav dosažený v letech 1945 – 1948 za definitivní, byl pro komunisty 

teprve prvním krokem k dosažení absolutní moci“ (Pernes, 1993: 114).59

Situace eskalovala koncem února 1948. 24. února skončil Ferdinand Peroutka 

nedobrovolně na postu šéfredaktora a nahradil ho Jan Drda. Komunisté Peroutku 

považovali za svého nepřítele do té míry, že ho dokonce vyloučili ze Svazu českých 

novinářů, Syndikátu českých spisovatelů. Svaz osvobozených politických vězňů pak 

žádal, aby vrátil vyznamenání, která dostal za svoji činnost v odboji. Nadto všechno 

Národní divadlo muselo stáhnout jeho hru Oblak a valčík.60

Nedlouho poté, v dubnu 1948, se rozhodl emigrovat. Do roku 1950 pobýval ve 

Velké Británii, poté odjel do Spojených států, kde se od roku 1951 do 1961 řídil 

české vysílání Rádia Svobodná Evropa. Do rádia Peroutka pravidelně přispíval 

kritickými komentáři o událostech ve vlasti, které pak a shrnul do knižní publikace 

„Budeme pokračovat“. Zemřel 20. dubna 1978 v New Yorku, urna s jeho ostatky 

byla převezena a uložena na pražském Vyšehradě až v roce 1991. 

Po roce 1948 se Svobodné noviny dostaly do rukou Syndikátu českých spisovatelů, 

později Svazu československých spisovatelů. Vydatelé noviny je přejmenovali

zpátky na Lidové noviny. S původním směřováním listu ale neměly nic společného. 

„Stránky unesly oslavné ódy na Stalina a Gottwalda, zpěvy o úspěších budovatelské 

                                                  
59 Ferdinand Peroutka před první světovou válkou revoluci striktně odmítal, po druhé světové válce vlivem 
událostí napsal, že bolševická revoluce byla jedním z největších impulsů, jako například francouzská 
revoluce, ale nelze ji aplikovat na malé země, tudíž ani na Československo. 
60 Divadelní hra o osudech několika českých lidí za 2. světové války. 
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práce a přeměně naší vlasti v ráj i ostouzení třídních nepřátel včetně opěvování 

justiční vraždy Milady Horákové a jejich společníků“ (Pernes, 1993: 116). Přesto 

jejich trvání nemělo v komunistickém Československu dlouhého trvání: Lidové 

noviny vyšly naposledy 8. února 1952.61

2.2 Metoda kvantitativní obsahové analýzy

Kvantitativní obsahová analýza má svůj původ ve vědách přírodních. Jako metoda 

společenských věd se začala využívat především v době pozitivismu, ve druhé 

polovině devatenáctého století. Přístup se někdy označuje jako tradiční nebo 

pozitivistický. Stoupenci teorie se ve výzkumu opírají o sběr faktů a jejich 

následnému statistickému zpracování (Trampota, 2010: 17). Metoda umožňuje 

ověřit teorie pomocí deduktivního přístupu. Je založena na měření předem 

stanových jevů v určitém výzkumném vzorku. Základem je, aby bylo měření validní 

(měřit jen to, co lze měřit) a reliabilní (zaručit, že i jiní vědci dojdou při použití 

stejných postupů ke stejným závěrům) (Hendl, 2005: 40-45). Metoda umožňuje 

provést šetření tak, aby přineslo numerická data, umožnuje srovnávat obsah médií 

různých zemí a posoudit, do jaké míry média naplňují očekávání společnosti. 

Podle McQuaila se analýza opírá o těchto pět bodů (McQuail, 1999: 308): 

1) zvolit vzorek obsahu

                                                  
61 Na krátkou dobu Lidové noviny objevily na scéně ještě v roce 1968 pod vedením Antonína J. Liehma. 
Než ale vyšel jejich první výtisk, tak přišel 21. srpen a všem snahám byl konec. Na scénu se noviny jako 
samizdatové čtení dostaly znovu až v lednu 1988 pod vedením Jiřího Rumla. Hned do prvního vydání přispěl 
svým textem mimo jiné Václav Havel. Redakce samizdatových LN vyrobila asi 350 kusů měsíčně s tím, že 
lidé kopírováním a opisováním zvýšili náklad asi na 10 tisíc (Lidovky.cz).  První legální číslo obnoveného 
deníku Lidové noviny vyšlo 2. dubna 1990. V červenci 1994 převzaly Lidové noviny křesťansko 
demokratický deník Lidová demokracie, od které převzaly modrou barvu titulu. Navíc sloučení vedlo k 
výraznému navýšení počtu předplatitelů. 

Deník nyní patří do koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft, mbH, vydavatele 
deníku Rheinische Post, který v České republice též vydává deník Mladá fronta Dnes. Od roku 2009 v jejich 
čele stojí Dalibor Balšínek.  
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2) vytvořit relevantní rámec kategorií vnějších referentů (například soubor 

politických stran nebo zemí, které mohou být součástí obsahu)

3) zvolit „jednotku analýzy“ obsahu (může to být slovo, věta, oddíl, celý článek, 

obraz, sekvence, atd.) 

4) pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o 

relevantních tématech umístit obsah do připravovaného rámce

5) vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle 

frekvence výskytu hledaných referencí

Podle Helmuta Scherera je obsahová analýza kvantitativní výzkumnou metodou pro 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející 

z vědecky podloženého kladení otázek“ (Scherer 2004: 30). Podle něj lze výzkum 

provést pomocí šesti kroků. Prvním z nich je určit výzkumné téma a na základě toho 

určit metodu, která zodpoví výzkumnou otázku. Tuto fázi označuje operacionalizací. 

Poté nastává fáze plánování a organizace a následně fáze přípravná a ověřovací, kdy 

se zkoumá, zda je zvolená metoda vhodná. Poté nastává sběr dat a následuje jejich 

vyhodnocení. Stejně jako ostatní autoři, kteří se zabývají kvantitativní obsahovou 

analýzou, i on upozorňuje na nutnost zajistit validitu a reliabilitu výzkumu (Scherer, 

2004: 29). 

2.2.1 Kvantitativní versus kvalitativní

Cílem kvalitativního výzkumu na rozdíl od kvantitativních přístupů není klasifikovat 

zkoumaná data způsoby založenými na statistických metodách, ale tento postup se 

naopak snaží pomocí analytických nástrojů interpretovat obsah zkoumaného 

materiálu (Strauss, Corbin 1999, str. 19). Kvalitativní metody vycházejí z představy, 

že poznání se děje na základě interpretace a je vždy subjektivní povahy. Vykazují 



63

menší replikovatelnost, změna výzkumníka znamená i pravděpodobnou změnu 

výsledků (Trampota, 2010: 19). 

Kvalitativních analýz existuje více druhů a je prakticky jen na badateli, pro kterou 

variantu se rozhodne. Někteří experti trvají na tom, že správná kvalitativní analýza 

by měla pouze shromažďovat co nejvíce údajů a následně je prezentovat. Naopak 

jiní odborníci si zase myslí, že by kvalitativní analýza měla obsahovat nejen sběr dat 

a jejich prezentaci, ale autor by měl nasbíraná data i interpretovat. Kvalitativní 

metoda používá spíše induktivní přístup, tedy vytváření (obecných) teorií ze souboru 

(konkrétních) zkoumaných případů či údajů. 

2.2.2 Výhody a nevýhody kvantitativního výzkumu

V mediálních studiích měly kvantitativní metody dlouhou dobu privilegované 

postavení. Jejich alternativou jsou kvalitativní metody, které se začaly rozvíjet 

hlavně v 90. letech 20. století (Hendl, 2005: 49). 

Kvantitativní metoda má tu výhodu, že používá čísla a statistické údaje, což přináší 

větší přesnost a ověřitelnost výsledků. Testování hypotéz umožňuje rychlý sběr dat, 

poskytuje přesná data a výsledky jsou nezávislé na výzkumníkovi (Hendl, 2005: 49). 

Berger také považuje za výhodu kvantitativní obsahové analýzy její nízkou cenu a 

aktuálnost, neboť je možné věnovat se nejnovějším vydáním novin či časopisů 

(studovat aktuální změny ve společnosti), stejně tak díky starším vydáním studovat 

předcházející generace. 

Přestože je metoda kvantitativní analýzy jedna z nejpoužívanějších, má několik 

slabin. Podle Hendla vede k tomu, že se výzkumník zaměřuje pouze na některé 

prvky a může tak opomenout komplexnost jevů. Závěry uvažují pouze to, co lze 

spočítat. Navíc získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro přímou 

aplikaci v místních podmínkách. Za riziko považuje badatel McQuail to, že při 
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vytváření kategorií před samotným výzkumem hrozí, že badatel významový systém 

neodvodí od obsahu, ale zavede vlastní významový systém (McQuail, 2009). 

Výhody a nevýhody kvantitativních technik v sociálních vědách podle Hendla 
(Hendl, 2005, 49). 

Přednosti kvantitativního 
výzkumu 

Nevýhody kvantitativního výzkumu 

- Testování a validace teorií. 

- Lze zobecnit na populaci. 

- Výzkumník může konstruovat 
situace tak, že eliminuje působení 
rušivých proměnných, a prokázat 
vztah příčina-účinek. 

- Relativně rychlý a přímočarý sběr 
dat. 

- Poskytuje přesná, numerická data. 

- Relativně rychlá analýza dat 
(využití počítačů). 

- Výsledky jsou relativně nezávislé 
na výzkumníkovi. 

- Je užitečný při zkoumání velkých 
skupin. 

- Kategorie a teorie použité 
výzkumníkem nemusejí odpovídat 
lokálním zvláštnostem. 

- Výzkumník může opominout 
fenomény, protože se soustřeďuje 
pouze na určitou teorii a její testování 
a ne na rozvoj teorie. 

- Získaná znalost může být příliš 
abstraktní a obecná pro přímou 
aplikaci v místních podmínkách. 

- Výzkumník je omezen reduktivním 
způsobem získávání dat. 
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2.3 Postup 

Kvantitativní metodu jsem si vybrala pro její ověřitelnost, výstupy v podobě čísel 

lze opakovaným výzkumem ověřit. Práce bude zkoumat přístup médií 

k Československé sociální demokracii před volbami v roce 1946. 

Ještě před samotným výzkumem bylo nutné definovat a upřesnit si několik prvků, 

které s tématem souvisí:

1. Nálada v poválečném Československu 

2. Postavení československé sociální demokracie a její agenda před volbami v roce 

1946

3. Předvolební nálada a volby v roce 1946

4. Situace v médiích a cenzura před rokem 1946

Tyto prvky jsem ještě před analytickou částí definovala, a tudíž je možné přistoupit 

k samotnému výzkumu. Základním výzkumným záměrem je provést o zvoleném 

tématu kvantitativní obsahovou analýzu všech textů, které se objevily v Rudém 

právu a Svobodných novinách. Cílem je odpovědět na výzkumné otázky a potvrdit, 

či vyvrátit hypotézy. Nedílnou součástí kvantitativní obsahové analýzy je 

operacionalizace, která v sobě zahrnuje výběrový soubor. To znamená vybrat média, 

která chceme zkoumat. Poté stanovit časové období a definovat, jaké obsahy 

budeme zkoumat. 

Analýze jsem podrobila deník Rudé právo a Svobodné noviny. Výběr jsem podřídila 

jejich orientaci. Vycházím z toho, že Rudé právo jako deník Komunistické strany 

Československa bude dávat sociální demokracii menší prostor než Svobodné 

noviny. 

Jako další krok jsem si stanovila časové období, které chci zkoumat. Jako výzkumné 

období jsem nakonec zvolila období od 1. března 1946 až do 31. května 1946. Tedy 
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dobu tři měsíce před volbami a čtyři dny poté. Původně jsem se domnívala, že budu 

analyzovat novinové články každého sudého týdne v období od 1. června 1945 do 

26. května 1946. Vzhledem k tomu, že předvolební kampaň začala gradovat až těsně 

před volbami, rozhodla jsem se výzkumný záměr změnit. Nadto by podle mého 

názoru mohlo vzhledem k výběru článků podle jednotlivých týdnů dojít k opomenutí 

významné skutečnosti. Zkoumání tak raději podrobím každý den, počínaje prvním 

dubnem a konče posledním květnem.

Co se týče obsahů, za výzkumnou jednotku považuji článek, tedy ucelený textový 

útvar se samostatným titulkem. A také krátkou zprávu, zpravidla o dvou větách, 

která se často objevuje v rubrice krátce. Fotografie nebudou spadat mezi výzkumné 

jednotky. V neposlední řadě je důležité definovat žánr nebo rubriku, v jaké budu 

texty sledovat. Do rubriky zahrnuji titulní strany, domácí zpravodajství. Články jsem 

studovala v archivu Národní knihovny a kódovala je do kódovací knihy pomocí 

statistického programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ke 

grafickému zpracování jsem použila program MS Excel. 

2.4 Definice hypotézy

Při výzkumu pracuji s hypotézou, že Svobodné noviny budou dávat větší prostor 

sociální demokracii než Rudé právo. Na základě toho se pokusím zpracovat 

odpověď na výzkumné otázky: A. V jakém rozsahu sledované deníky o ČSD 

referovaly? B. Jak se lišil tematický rámec jejich článků? 

Vzhledem k charakteru práce a dosavadním poznáním jsem se ale rozhodla 

výzkumné otázky zpřesnit a rozšířit. V podstatě ale nejsou v rozporu s původně 

položenými otázkami, které jsem nastínila v tezích. 

Výzkumné otázky:

A. Kolik článků o sociální demokracii ve sledovaných médiích vyšlo? Jaké z médií 
věnovalo ČSD více prostoru?
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B. Jaké typy článků o sociální demokracii vyšly a jak se v tom liší sledované 
deníky?

C. O jakých představitelích sociální demokracie noviny nejvíce psali? Šlo o 
příznivce „komunistické křídla“, neutrály či pravicové křídlo? Jaké bylo 
vyznění textů o nich?

D. O kterých tématech, která měla sociální demokracie ve svém programu, se 
v souvislosti se stranou nejčastěji psalo?

E. Jaké bylo vyznění článků, ve kterých se psalo o sociální demokracii? 

6.3 Popis kategorií a proměnných

Datum

Datum, kdy byl článek v novinách uveřejněn.

Název média

1 Svobodné noviny, 2 Rudé Právo

Rubrika

1 titulní strana

Jako zpráva na titulní straně je brán i článek, který pokračuje na straně další uvnitř. 

Je počítána jako jedna zpráva. 

2 domácí zpravodajství

Rubrika obsahuje hlavni události, které se odehrály na domácí scéně. 

3 Jiné, neurčitelné

Typ článku

1 zpráva
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Zpráva je historicky nejstarší žurnalistický útvar, od vynálezu knihtisku tvoří 

základní složku novin a je také základním stavebním kamenem každého 

zpravodajství v jakémkoli médiu. Jejím obsahem je informace o události nebo jevu, 

který se stal či nestal, stane nebo nestane, a odpovídá na základní otázky kdo, co, 

kdy, kde, rozšířená zpráva pak na jak a proč. Zpráva zachovává věcnost, přesnost, 

úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou neutrálnost. (Osvaldová, Halada, 2007: 

239)

2 komentář

(lat. commentarius = zápis, záznam, deník, souvislé poznámky, vysvětlivky)

Komentář je v tištěné podobě druh článku, jenž vznikl z komentované zprávy a 

poznámky k událostem a vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává 

do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, připojuje subjektivní pohled. 

Pokud má být komentář zasvěcený, předpokládá specializaci v oboru a široké 

zdrojové zázemí Jeho specifikum je v nápadu, zpracování, použití neotřelých 

jazykových prostředků a možném vypointování (Osvaldová, Halada, 2007: 103).

3 reportáž

(z lat. reporto = zprávu přinést, hlásit; angl. report = zpráva; franc. reportage =

rozvinutí zprávy)

Reportáž se řadí pod publicistický žánr, jedná se o svědeckou výpověď konkrétního 

zážitku v písemné, slyšené či vizuální podobě. Zobrazuje skutečnost na základě 

přesných, dokumentárních faktů, při použití mnohotvárných stylistických a 

kompozičních postupů. V psaní reportáže se stýkají stránka zpravodajská i 

publicistická a mísí se použití různých jazykových rovin. (tamtéž, s. 173)

4 projev, dokument
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Zahrnuje všechny projevy a dokumenty, které se týkaly sociální demokracie. 

5 úvodník

Druh článku, který zaujímá stanovisko k nějakému aktuálnímu problému, vyjadřuje 

stanovisko listu, vychází z faktů, která jsou známa ze zpravodajství (tamtéž, s. 198)

6 krátká zpráva

Jde o útvar, většinou o několika větách, který zachycuje aktuální dění.  

7 jiné, nelze určit

Vliv představitelů

1 levicové křídlo – Bohumil Laušman

2 pravicové křídlo – Václav Majer

3 neutrální křídlo – Blažej Vilím

Téma zmíněné v článku v souvislosti se sociální demokracií

1 podpora živnostníků

2 daňová reforma u přímých daní

3 státem řízená vyživovací politika

4 národní pojištění 

5 posílení postavení žen ve společnosti
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6 bytová péče

7zahraniční politika cílená na SSSR

8 znárodňování velkého průmyslu 

Vyznění článku

Jaké bylo vyznění článku o jednotlivých představitelích sociální demokracie 

1negativní

2 pozitivní

3 nelze hodnotit

Vyznění článku

Jaké bylo vyznění článků o jednotlivých tématech

1negativní

2 pozitivní

3 nelze hodnotit

2 Analýza výsledků

V této části prezentuji výsledky výzkumu, konkrétně kvantitativní obsahové analýzy 

článků, které se objevily v souvislosti se sociální demokracií od března 1946 až do 

května1946. 

Následující analýza, která je doplněna o grafy a tabulky ukazuje, jak o straně psaly 

dva dobové deníky: Svobodné noviny a Rudé právo. 
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2.5 Celkový počet článků

Celkem se v daném období, tedy od 1. března 1946 až do 31. května 1946, objevilo 

v denících Svobodné noviny a Rudé právo 90 článků, ve kterých byla sociální 

demokracie zmíněna. Jaké bylo rozložení v čase i v rámci jednotlivých deníků, 

ukazuje blíže tabulka 1 a graf 1.

Tabulka 1. 

Měsíc Svobodné noviny Rudé právo celkem

březen 19 34% 11 32% 30

duben 16 29% 13 38% 29

květen 21 38% 10 29% 31

celkem 56 100% 34 100% 90

Graf 1.

Z uvedených hodnot vychází, že více prostoru věnoval sociální demokracii deník 

Svobodné noviny. V novinách se objevilo o 22 článků více než v Rudém právu. S 
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přihlédnutím k časové ose lze vyčíst, že největší počet článků dotýkajících se 

sociální demokracie vyšel v průběhu měsíce května (31), tedy v době těsně před 

volbami. Vůbec nejvíce článků ze sledovaných deníků v tomto období otiskly také 

Svobodné noviny (21). Je také ale nutné upozornit, že jednotlivé měsíce se od sebe 

zase tak zásadně neliší. V březnu vyšlo 30 textů, v březnu 29. Rozdíl je markantní 

v počtu mezi oběma deníky. 

2.5.1 Počet článků, které se výhradně věnovaly sociální demokracii

Tato kategorie počítá jen se články, ve kterých byla hlavní osa článku zaměřena na 

sociální demokracii. Veskrze tedy zahrnuje texty o počinech strany a jednotlivých 

představitelů. 

Tabulka 2. 

Měsíc Svobodné 
noviny

Rudé právo Celkem

březen 4 33% 0 0% 4

duben 3 25% 0 0% 3

květen 5 42% 3 100% 8

celkem 12 100% 3 100% 15



73

Graf 2.

Celkem se v daném období objevilo 15 článků. Z velké většiny se objevily v deníku 

Svobodné noviny, v Rudém právu pouze tři.

Příkladem takového textu je článek z 6. března 1946, který se objevil ve 

Svobodných novinách na straně 2. Informuje o tom, že Výkonný výbor čs. sociální 

demokracie zasedal celý den. „Předseda strany Zdeněk Fierlinger konstatoval, že u 

nás se všude počíná projevovat zvýšený politický i hospodářský konsolidační 

proces, svědčící o důvěře širokých vrstev ve vládu Národní fronty. Pojednal o 

zásadách, jimž se řídí finanční zákon a rozpočet. Vládní politika se podle něj řídí 

zásadou co největší úspornosti, což však nesmí být na úkor rychlé hospodářské 

konsolidace“ (Svobodné noviny, 2. března 1946).

2.6 Umístění článků v rubrikách

Jak už je uvedeno v předchozí kapitole, články jsem roztřídila celkem do dvou

základních rubrik: titulní strana a domácí zpravodajství. Texty, které nespadají ani 
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do jedné z těchto kategorií, jsou zařazené v rubrice jiné/neurčitelné. Podrobné 

rozdělení ukazují tabulka 2 a graf 2.

Podle očekávání se více článků objevilo na titulní straně Svobodných novin, celkem 

8. V Rudém právu to bylo o polovinu méně (4). Zbytek pak spadá do domácího

zpravodajství (72), texty jsou tedy převážně umístěny na stranách dvě a tři. Z toho 

44 textů otiskly Svobodné noviny a 28 Rudé právo. 

Do třetí kategorie jsem začlenila například projevy nebo dokumenty, které byly 

otištěny mimo hlavní stranu či domácí zpravodajství. Ve Svobodných novinách se 

jednalo o 4 texty, v Rudém právu dva texty. 

Tabulka 3.

Umístění textu
Svobodné 

noviny Rudé právo celkem
titulní strana 8 14% 4 12% 12
domácí zpravodajství 44 79% 28 82% 72
jiné, neurčitelné 4 7% 2 6% 6
celkem 56 100% 34 100% 90
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Graf 3. 

2.6.1 Umístění článků v rubrikách, které se věnovaly výhradně sociální 
demokracii

Tato kategorie sleduje umístění článků, které byly primárně o sociální demokracii. 

Příklad takového článku viz výše. Jak je možné vyčíst z grafů a tabulek, zatímco ve 

Svobodných novinách jsem našla 12 takových textů, v Rudém právu to byly pouze 

tři. V čem se ale oba deníky shodují, že ani jeden takový text nemají na titulní 

straně.  

Tabulka 4. 

Umístění článků Svobodné noviny Rudé právo celkem
titulní strana 0 0% 0 0% 0
domácí zpravodajství 10 87,5% 3 1% 17
jiné, neurčitelné 2 12,5% 0 0% 2
celkem 12 100% 3 1% 15
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Graf 4. 

2.7 Typy článků

Typ článků je založen na těchto proměnných: zpráva, komentář, projev, dokument, 

úvodník, krátká zpráva, reportáž a jiné. 

Jak vyplývá z grafu a tabulek, nejvíce článků mělo formu zprávy, celkem 38. 

Následuje krátká zpráva, tedy útvar o maximálně dvou větách. Těch se dohromady 

objevilo 29. V pomyslném žebříčku se na třetím místě umístily reportáže, kterých se 

v obou denících objevilo ve sledovaném období celkem 8, následuje komentář (7) a 

úvodník, ve kterých byla sociální demokracie zmíněna celkem čtyřikrát. Stejný 

počet jako úvodníků (4) jsem zaznamenala projevů či dokumentů (4). 
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Tabulka 5.

Typ článků
Svobodné 
noviny

Rudé právo celkem

zpráva 24 43% 14 41% 38

komentář 4 7% 3 9% 7

krátká zpráva 19 34% 10 29% 29

projev nebo dokument 2 4% 2 6% 4

úvodník 4 7% 0 0% 4

reportáž 3 5% 5 10% 8

jiné 0 0% 0 0% 0

celkem 56 100% 34 100% 90

Graf 5. 
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Nejvíce zpráv vydal o sociální demokracii deník Svobodné noviny, a to 24. Deník 

vévodí i v počtu krátkých zpráv, kterých se objevilo 19. Komentáře (4) byly 

především redakční. Stejně tak i úvodníky, které z valné většiny psal šéfredaktor 

Ferdinand Peroutka. 

V Rudém právu jsem zaznamenala za sledované období 14 zpráv a 10 krátkých 

zpráv. Například u krátkých zpráv je patrné, že Rudé právo nezaznamenávalo 

informace o státních návštěvách sociálních demokratů, oproti tomu Svobodné 

noviny ano. Příkladem může zpráva z 10. března, která se ve Svobodných novinách 

objevila na straně 2. Referuje o tom, že se ministr Majer se vrátil z Londýna. 62

V Rudém právu není o této skutečnosti ani slovo. Stejně tak Rudé právo 

neinformovalo o počinech sociálních demokratů, v článcích bylo velmi často 

uvedeno, že se na nich podílela Národní fronta. Zajímavé je, že se v Rudém právu 

objevilo v souvislosti se sociální demokracií více reportáží, než ve druhém 

zkoumaném deníku. Což bylo jisté míry dáno charakterem novin. 

2.7.1 Typy článků výhradně o sociální demokracii

Co se týče článků, které se věnovaly pouze sociální demokracii, převládá útvar 

krátkých zpráv. Ve sledovaném období se jich objevilo devět ve Svobodných 

novinách, 2 v Rudém právu. Zprávy se objevily celkem čtyři, tři ve Svobodných 

novinách a 1 v Rudém právu. Ani jeden z komentářů se výhradně sociální 

demokracii nevěnoval, to samé platí o úvodníku a reportáži. 

                                                  
62 „V sobotu se vrátil ministr Majer z Londýna. Jeho zpáteční cesta byla pro nepředvídané překážky 
dvakráte přerušena“ (Svobodné noviny, 10. března 1946). 
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Tabulka 6. 

Typ článků
Svobodné 

noviny Rudé právo celkem
zpráva 3 25% 1 33% 4
komentář 0 0% 0 0% 0
krátká zpráva 9 75% 2 67% 11
projev nebo dokument 0 0% 0 0% 0
úvodník 0 0% 0 0% 0
reportáž 0 0% 0 0% 0
jiné 0 0% 0 0% 0
celkem 12 100% 3 100% 15

Graf 6. 
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2.8 Vliv představitelů

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, uvnitř strany se formovaly tři skupiny. 

Z každého křídla jsem si zvolila jednoho zástupce a budu sledovat, kolik prostoru se 

mu v denících dostalo. 

První křídlo bylo levicové a netajilo se svými sympatiemi ke Komunistické straně 

Československa. Jako hlavního zástupce jsem si v této skupině zvolila Bohumila 

Laušmana. Ten sice patřil k příznivcům této skupiny před volbami, ale to vzhledem 

k charakteru práce nepokládám za problém. K výrazným představitelům také patřil 

Zdeněk Fierlinger, což byl ale předseda vlády. V této souvislosti se o něm logicky 

psalo více, a tak by došlo ke zkreslení výzkumu.  

Druhou skupinu tvořilo pravicové křídlo, které varovalo před komunistickou 

stranou. Do této skupiny patřil Václav Majer. 

Třetí křídlo strany tvořili příznivci středu, kteří se nebránili spolupráce s komunisty, 

ale spojence hledali i v jiných stranách. K této skupině patřil Blažej Vilím.  

Z údajů vyplývá, že celkově se více článků o jednotlivých představitelích strany 

objevilo ve Svobodných novinách (43), v Rudém právu jen 28. Nejvíce se psalo o 

ministrovi průmyslu Bohumilu Laušmanovi, o kterém se objevilo celkem 32 článků. 

Z toho 17 ve Svobodných novinách, 15 v Rudém právu. Jméno ministra výživy 

Václava Majera se objevilo celkem ve 31 článcích, z toho 21 ve Svobodných 

novinách a 10 v Rudém právu. Nejméně často se v článcích objevilo jméno Blažeje 

Vilíma. Celkem v osmi textech, z toho v pěti případech ve Svobodných novinách. 

Do jisté míry to ale lze přisuzovat tomu, že zatímco první dva zmiňovaní zastávali 

ministerské funkce, Vilím byl generálním tajemníkem strany. 
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Tabulka 7. 

Představitel
Svobodné 

noviny Rudé právo celkem
Bohumil 
Laušman 17 40% 15 54% 32
Václav Majer 21 49% 10 36% 31
Blažej Vilím 5 12% 3 11% 8
celkem 43 100% 28 100% 71

Graf 7. 

2.8.1 Vyznění článků o představitelích sociální demokracie

V této kategorii jsem se snažila vyhodnotit, zda vyznění o třech zmíněných 

představitelích sociální demokracie bylo pozitivní, negativní či o nich deníky psaly 

neutrálně. V této souvislosti ale musím upozornit, že proměnná je velmi subjektivní 

a ovlivněna osobou kódovače. 
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Z tabulek vyplývá, že nejlépe hodnocený byl ve sledovaném období Bohumil 

Laušman. O něm vyšlo ve Svobodných novinách 6 % kladných textů, v Rudém 

právu pak 18 %. Příkladem toho je zpráva ze 17. dubna 1946, která se ocitla v obou 

denících. Média referovala o tom, že ministrovi Bohumilu Laušmanovi odevzdalo 

18 učedníků z Českomoravských strojíren model lokomotivy, vyrobené v 

Českomoravských strojírnách. Kromě toho mu sdělili, že od 1. května dodají 

československým státním drahám týdně tři lokomotivy.

Nejvíce o něm však média psala neutrálně, ve Svobodných novinách ze 76 %, 

v Rudém právu pak v 82%. Negativní texty o něm vyšly tři, a to ve Svobodných 

novinách. Za neutrálně laděnou zprávu považuji například text, že ministr průmyslu 

Bohumil Laušman onemocněl a byl nucen na radu lékařů ulehnout (20. dubna 1946, 

Svobodné noviny). 

O Václavu Majerovi jsem zaznamenala jeden negativní článek ve Svobodných 

novinách, v Rudém právu byly všechny neutrálně zaměřené (10). Ve Svobodných 

novinách vyšly dva pozitivní texty (tedy o jeden více než o Bohumilu Laušmanovi)

a zbytek neutrálních (18). Mezi pozitivní řadím například text ze 7. května 1946, 

který upozorňuje na to, že ministr výživy objel řadu obcí poškozených výbuchem (7. 

května 1946, Svobodné noviny). 

Vyznění textů o Blažejovi Vilímovi bylo neutrální, což bych dala do souvislosti 

s tím, že byl tajemníkem strany a ne ministrem. Tudíž nevzbuzoval takové emoce 

jako výše zmínění politici. Taková zpráva se objevila například dne 28. března ve 

Svobodných novinách.  „Poslanec Vilím (SD) vyslovil souhlas s rozpočtem, zároveň 

zdůraznil, že není možné při posuzování rozpočtu užívat měřítka obvyklého při 

rozpočtech v normálních dobách“ (28. března 1946, Svobodné noviny). 
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Tabulka 8.

Václav Majer
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem

pozitivní 2 10% 0 0% 2
negativní 1 5% 0 0% 1
neutrální 18 85% 10 100% 28

celkem 21
100
% 10 100% 31

Tabulka 9. 

Bohumil Laušman

Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 1 6% 2 18% 4
negativní 3 18% 0 0% 1

neutrální 13 76% 13 82% 27

celkem 17
100
% 15 100% 32

Tabulka 10. 

Blažej Vilím
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem

pozitivní 0 0% 0 0% 0
negativní 0 0% 0 0% 0

neutrální 5
100
% 3 100% 8

celkem 5
100
% 3 100% 8

2.9 Témata prosazovaná sociální demokracií

Část této práce úzce navazuje na kapitolu Programová východiska strany. Celkem je 

zmíněno 8 hlavních témat, které měli sociální demokraté ve svém programu. 
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Prohlášení schválili v říjnu 1945 na XX. manifestačním sjezdu. Jde o následující 

proměnné: podpora živnostníků, daňová reforma u přímých daní, státem řízená 

vyživovací politika, národní pojištění, posílení postavení žen ve společnosti, bytová 

péče, zahraniční politika cílená na SSSR, znárodňování velkého průmyslu.  

V této kapitole jsem sledovala, kolikrát se o tématech v souvislosti se sociální 

demokracií psalo. Nejčastěji se na stránkách deníků objevilo téma vyživovací 

politiky, celkem 29krát. To bylo do velké míry dáno tím, že Václav Majer byl 

ministrem pro výživu. Jako sociálně demokratický reprezentant prosazoval zejména 

státem ovládanou vyživovací politiku a znárodnění potravinářského průmyslu. Jak je 

vidět z grafu, Svobodné slovo věnovalo sociální demokracii v kontextu s touto 

oblastí více jak dvojnásobné množství prostoru než Rudé právo. V prvním 

zmiňovaném deníku bylo textů dvacet, ve druhém devět. 

Je to vidět například v článcích, které deníky vytiskly 2. března 1946. Oba listy píší 

o vyhlášce ministra výživy o zavedení takzvané bodové soustavy. Zatímco 

Svobodné noviny informují, že vyhlášku připravilo ministerstvo výživy pod 

vedením Václava Majera, v Rudém právu není ani zmínka o tom, kdo vyhlášku 

připravil. Stejně tak článek v Rudém právu z 3. května informuje, že bude snížena 

bodová hodnota zboží a také ceny potravin této akce. O ministrovi Majerovi se 

v tomto kontextu ale také nepíše. 

Svobodné noviny naopak dávají Majerovi mnohem více v prostoru, například i 

v kritice výživové politiky. Dne 5. dubna otiskly článek „Podvýživa našeho 

obyvatelstva. Chybějí nám tuky.“ List informuje, že na zdravotnickém výboru 

Václav Majer upozornil, že dávky některých potravin jsou nedostatečné. „Jejich 

hodnota se zřetelem ke skutečné potřebě stále ještě nízká a nedostatečná…to má 

nepříznivý vliv na zdravotní stav obyvatelstva“ (Svobodné noviny, 5. dubna 1946). 

Hlavní starostí státu podle něj bude zvýšit produkci potravin původu živočišného. 

Starosti mu dělá i nedostatek tuků. „Zatím nemůžeme organizovati výživu podle 
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toho, co by sloužilo zdraví lidu a podporovalo jeho zdravý vývoj, nýbrž s hlediska, 

co máme a co můžeme obstarati a rozděliti,“ řekl na výboru podle deníku Majer 

(Svobodné noviny, 5. dubna 1946). 

Výzkum také ukázal, že se též velmi často objevovalo v souvislosti se sociální 

demokracií téma znárodnění klíčového průmyslu, strana byla v tomto směru alespoň 

v počátcích agilnější než KSČ. V Rudém právu jsem zaznamenala 11 textů, ve 

Svobodných novinách 15 textů. V předchozí části práce jsem uváděla, že znárodnění 

bylo zpočátku především téma sociální demokracie, komunistická strana se k němu 

oficiálně nehlásila. Velkým zastáncem znárodnění byl Bohumil Laušman. Jako 

ministr průmyslu měl na starosti především znárodnění velkých podniků.

Národní pojištění mělo podle sociální demokracie sloužit k ochraně práce a zdraví. 

Ač měla strana vytvoření pojištění ve svém programu, zákon o národním pojištění, 

který měl vytvořit základ pro sloučení pojišťovnictví, byl v gesci ministra ochrany 

práce a sociální péče Šoltése. Což se odrazilo i na stránkách deníků. To může být 

také jeden z důvodů, proč je téma zmiňováno se sociální demokracií v obou 

denících dohromady jen 8. Více prostoru věnovaly v tomto kontextu sociální 

demokracii Svobodné noviny (6 textů). V Rudé právu se objevilo téma sice dvakrát, 

ale především v souvislosti s ministrem Šoltésem. Například 9. května se v Rudém 

právu objevila zpráva, že: „ Základní zákon o národním pojištění předložen 

parlamentu. Tato osnova, předložená ministrem ochrany práce a sociální péče 

soudruhem Šoltésem, znamená velký krok k praktickému uskutečnění našeho 

národního pojištění a tvoří základ především pro organizační sloučení našeho 

pojišťovnictví“ (Rudé právo, 9. května 1946). 

Stejně jako komunisté, i sociální demokraté směřovali zahraniční politiku směrem 

na SSSR. Zároveň se ale v programu píše, že je nutné udržovat si přátelské vztahy se 

zeměmi Západu. Na toto téma se v denících objevilo 6 článků, v každém médiu tři. 
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O tomto tématu se psalo především v souvislosti s projevy předsedy vlády Zdeňka 

Fierlingera.  

V programu měla sociální demokracie také bytovou péči, která si například kladla za 

cíl vyrovnat rozdíly mezi venkovem a městem. Tato problematika je v kontextu se 

sociální demokracií zmiňována celkem 3, z toho dvakrát ve Svobodných novinách. 

Co se sociálním demokratům téměř nepodařilo prosadit do médií, bylo téma posílení 

postavení žen ve společnosti a také podpora živnostníků. První zmiňované se v 

denících objevuje 3, druhé pak dvakrát. Více prostoru sociální demokracii opět 

věnovaly Svobodné noviny. V tomto médiu je podpora živnostníků zmíněna 

dvakrát, téma posílení postavení žen se objevilo v tom samém počtu. 

Co se vůbec neujalo, bylo téma daňové reformy u přímých daní. O tom se v 

souvislosti se sociální demokracií nepsalo ve sledovaném období ani jednou. 
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Tabulka 11

Téma Svobodné noviny Rudé právo celkem

Podpora živnostníků
2 4% 0 0% 2

Daňová reforma u přímých daní
0 0% 0 0% 0

Vyživovací politika
20 40% 9 33% 29

Národní pojištění
6 12% 2 7% 8

Posílení postavení žen ve 
společnosti

2 4% 1 4% 3

Bytová péče a stavebnictví
2 4% 1 4% 3

Zahraniční politika cílená na 
SSSR

3 6% 3 11% 6

Znárodňování velkého průmyslu
15 30% 11 41% 26

celkem 50 100% 27 100% 77
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Graf 9.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Svobodné noviny

Rudé právo

celkem

2.9.1 Vyznění článků

Kapitola navazuje na předchozí témata prosazovaná sociální demokracií a 

vyhodnocuje jejich vyznění. Z analýzy vyplývá, že pozitivně bylo hodnoceno 21 

textů, v Rudém právu deset. Negativně pak 2 články ve Svobodných novinách, 

v Rudém právu 3. Naprostá většina textů (50) byla neutrálně zaměřena. Z toho 

častěji v Rudém právu, celkem v 70 procentech. 
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Tabulka 12.

Vyznění Svobodné noviny Rudé právo celkem

pozitivní 21 38% 10 29% 31

negativní 2 4% 3 9% 5

neutrální 33 58% 21 62% 54

celkem 56 100% 34 100% 90

Graf 10.

2.9.2 Vyznění sledovaných témat

Následující kapitola ukazuje, jaké bylo vyznění sledovaných témat. V tomto 

kontextu bych chtěla podotknout, že jejich součet neodpovídá tabulce 12, která 

zachycuje celkové vyznění textů. V předchozí tabulce a grafu jsou totiž zachyceny i 

texty o jednotlivých představitelích sociální demokracie nebo o tématech, která 

nejsou předmětem této analýzy. Zároveň také neanalyzuji téma daňové reformy, o 

které se v souvislosti se sociální demokracií nepsalo ani jednou. 
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Vzhledem k celkovému množství bylo nejčastěji pozitivně v souvislosti se sociální 

demokracií zmiňováno téma vyživovací politiky. V deseti případech ve Svobodných 

novinách, ve dvou pak v Rudém právu. Do velké míry to lze přičíst tomu, že 

ministrem výživy byl Václav Majer, jehož osoba byla též hodnocena veskrze kladně 

či neutrálně. Negativně je vyživovací politika v souvislosti se sociální demokracií 

zmiňována pouze dvakrát, a to ve Svobodných novinách. 

Sociální demokracie měla ve vládě také ministerstvo průmyslu obchodu, což 

znamená, že bylo v její gesci znárodňování velkých podniků. O tomto tématu se 

psalo velmi často pozitivně v Rudé právu, v souvislosti se sociální demokracií 

celkem 7. Například 20. dubna 1946 deník na svých stránkách informuje, že 

Československá továrna na motorová paliva v Horním Litvínově-Stalinovy závody, 

je vzorným příkladem spolupráce s ostatním znárodněným průmyslem. „Ministra 

Laušmana navštívili v těchto dnech zástupci závodů a odstupující podnikový ředitel 

soudruh dr. Tichý, který nastupuje na nový úřad náměstka generálního ředitele 

znárodněného chemického průmyslu a odevzdal mu šek na výzkum a těžbu nafty“ 

(20. dubna 1946, Rudé právo). Negativně laděný text se v Rudé právu neobjevil ani 

jednou a neutrální jednou.

Ve Svobodných novinách bylo pozitivních textů o poznání méně, pouze jeden. 

Negativní pak byly tři, neutrálních jedenáct. Za negativní lze považovat článek ze 

dne 25. dubna 1946, kdy byl uveřejněn text s názvem „Víc autority ve vedení 

průmyslu“, který upozorňuje na „některé nespravedlivé a krajně škodlivé zásahy do 

vedení podniků, ze kterých by měli odborní představení těchto podniků, do jejichž 

působnosti patří výhradně řešení těchto otázek, vyvodit krajní důsledky. Bohužel se 

to zatím nestává, protože se mnohý z nich bojí o svou existenci a není si jist, že by 

našel na směrodatných místech dostatečnou podporu“ (Svobodné noviny, 25. dubna 

1946). 
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V médiích bylo také pozitivně v souvislosti se sociální demokracií vnímáno téma 

národního pojištění. Ve Svobodných novinách se objevily tři texty pozitivního 

vyznění, neutrální jsem našla rovněž tři, negativní ani jeden. V Rudém právu byly 

celkem dva texty, jeden pozitivně vyznívající, druhý neutrálně.

Příkladem neutrálního textu může být článek, který otiskly Svobodné noviny 29. 

března 1946. Informují o tom, že ve sněmovně strany debatovaly o národní 

pojištění. V této diskusi byly aktivní i sociální demokraté. Deník píše, že sociálně 

demokratická poslankyně Adéla Bělíková promluvila o národním pojištění a o tom, 

že je třeba, aby česká veřejnost přispívala podle svých možností na dobrovolnou 

sociální péči.

Zcela neutrálně se o sociální demokracii psalo v souvislosti s podporou živnostníků. 

V Rudém právu se o tématu nepsalo vůbec, ve Svobodných novinách celkem 

dvakrát, a to neutrálně. Jde o texty, které zaznamenávaly debatu mezi stranami ve 

sněmovně.

Stejně tak deníky nedávaly příliš prostoru tématu bytové péče a stavebnictví a 

posílení postavení žen ve společnosti. První i druhé zmiňované téma bylo dvakrát 

v neutrálním slova smyslu otisknuto ve Svobodných novinách, jednou v Rudém 

právu. Zahraniční politika směřovaná na SSSR se v souvislosti se sociální 

demokracií dočkala hodnocení ve Svobodných novinách pouze neutrálního (3), 

v Rudém právu dvakrát pozitivního a jednou vyznění neutrálního.

Podpora živnostníků
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 0 0% 0 0% 1
negativní 0 0% 0 0% 0
neutrální 2 100% 0 100% 1
celkem 2 100% 0 100% 2
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Vyživovací politika
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 10 50% 2 22% 12
negativní 2 10% 0 0% 2
neutrální 8 40% 7 78% 15
celkem 20 100% 9 100% 29

Národní pojištění
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 3 50% 1 50% 4
negativní 0 0% 0 0% 0
neutrální 3 50% 1 50% 4
celkem 6 100% 2 100% 8

Posílení postavení žen ve společnosti
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 0 0% 0 0% 0
negativní 0 0% 0 0% 0
neutrální 2 100% 1 100% 3
celkem 2 100% 1 100% 3

Bytová péče a stavebnictví
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 0 0% 0 0% 1
negativní 0 0% 0 0% 0
neutrální 2 100% 1 100% 2
celkem 2 100% 1 100% 3

Zahraniční politika cílená na SSSR
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 0 0% 2 67% 3
negativní 0 0% 0 0% 0
neutrální 3 100% 1 33% 3
celkem 3 100% 3 100% 6
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Znárodňování velkého průmyslu
Hodnocení Svobodné noviny Rudé právo celkem
pozitivní 1 7% 7 91% 10
negativní 3 40% 0 0% 1
neutrální 11 53% 1 9% 9
celkem 15 100% 14 100% 28

2.10 Shrnutí výsledků

Závěrečné zhodnocení zahrnuje vyjádření k předem stanoveným hypotézám a 

přináší odpovědi na výzkumné otázky. Jak již bylo řečeno výše, otázky jsem se 

rozhodla na základě poznatků zpřesnit a rozšířit. 

Kolik článků o sociální demokracii ve sledovaných médiích vyšlo? Jaké z médií 

věnovalo ČSD více prostoru?

Ve vybraných médiích vyšlo ve sledovaném období celkem 90 článků. Všechny 

byly podrobeny výzkumu na základě kvantitativní obsahové analýzy. Deníky byly 

sledovány od 1. března 1946 až do posledního dne května 1946. Z analýzy vyplývá, 

že věnovaly sociální demokracii odlišnou pozornost. Svobodné noviny otiskly 

celkem 56 článků, Rudé právo 34. Ve Svobodných novinách jich vyšlo nejvíce 

v měsíci květnu (21), Rudé právo jich nejvíce otisklo v měsíci dubnu (13). Jak 

ovšem ukázala analýza, poměrně málo z nich se objevilo na titulní stránce. 

Z celkového objemu článků měly Svobodné noviny na první straně 14 procent textů, 

v Rudém právu to bylo procent dvanáct. 

Podle očekávání se ve Svobodných novinách také objevilo více textů, ve kterých se 

psalo výhradně o sociální demokracii. Za sledované období jich deník otiskl 

dvanáct, Rudé právo tři. Žádný z takto zaměřených textů ale neměly deníky na 

titulní straně. 
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Tato výzkumná otázka tedy potvrdila stanovenou hypotézu, a to, že se Rudé právo 

spíše přiklánělo k ideologii KSČ a větší prostor dávaly sociálním demokratům 

Svobodné noviny. 

Jaké typy článků o sociální demokracii vyšly a jak se v tom liší sledované 

deníky?

Nejvíce článků o sociální demokracii mělo formu zprávy, celkem 38. Následovaly 

krátké zprávy, kterých bylo 29. Oba deníky otiskly také 8 reportáží, 7 komentářů a 4 

úvodníky a stejný počet dokumentů. 

Nejvíce zpráv vydaly Svobodné noviny (43%), v Rudém právu pak zabíraly zprávy 

41% z celkového počtu textů v deníku. Krátké zprávy tvořily ve Svobodných 

novinách 34 %, v Rudé právu pak 29 procent. Zajímavý je počet reportáží, kterých 

bylo více v Rudém právu (10%), tedy o pět procent více než ve druhém sledovaném 

médiu. S projevy a dokumenty jsou na tom noviny úplně stejně, shodně mají dva 

útvary v této kategorii. Podobné je to i s počtem komentářů, které ve Svobodných 

novinách tvořily 7 procent, v Rudém právu pak devět procent. 

I tato výzkumná otázka stanovenou hypotézu potvrdila. 

O jakých představitelích sociální demokracie noviny nejvíce psali? Šlo o 

příznivce „komunistické křídla“, neutrály či pravicové křídlo? Jaké bylo 

vyznění textů o nich?

Nejvíce článků se v denících objevilo o Bohumilu Laušmanovi, tedy představiteli 

levicového křídla ve straně. Větší prostor mu dávalo ve srovnání s ostatními 

osobnostmi Rudé právo. Zmínky o něm tvořily 54 procent z celkového počtu textů

v médiu v této kategorii. Bohumil Laušman byl v Rudém právu z vybraných 

osobností také nejlépe hodnocen. Vyšlo o něm hned 18% pozitivních textů, 
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neutrálních pak bylo 82%. Negativní text o něm nevyšel v deníku ani jeden. Méně 

pozitivně ho hodnotily Svobodné noviny, kde se objevily hned tři negativně 

vyznívající texty.  

Ve Svobodných novinách naopak dostával více prostoru Václav Majer (49 %), 

představitel pravicového křídla ve straně. Byl zde i pozitivně hodnocen, vyšly o něm 

dva pozitivní texty, v Rudém právu ani jeden. 

Nejméně se v článcích objevovalo jméno tajemníka strany a představitele 

neutrálního křídla Blažeje Vilíma. Ve Svobodných novinách o něm byla zmínka ve 

12 procentech textů, v Rudém právu v 11 procentech případů. Ani v jednom deníku 

nevzbuzovalo jeho jméno emoce, psalo se o něm neutrálně. 

I tato výzkumná otázka stanovenou hypotézu do jisté míry potvrdila. A to vzhledem 

k tomu, jaký prostor dostal Bohumil Laušman v Rudém právu a jaké bylo vyznění 

článků o něm. 

O kterých tématech, která měla sociální demokracie ve svém programu, se 

v souvislosti se stranou nejčastěji psalo?

Jak vyplývá z analýzy, největší prostor dostala témata, která byla spojena 

s ministerstvy, které sociální demokraté obsadili. Tedy resortem průmyslu, který

vedl Bohumil Laušman a ministerstvem výživy, které obsadil Václav Majer. 

Největší prostor deníky věnovaly tématu státem řízené vyživovací politiky, celkem 

se objevilo dvacet devětkrát. Z toho se o něm více psalo ve Svobodných novinách, 

kde bylo téma i pozitivně hodnoceno. Z počtu dvacet článků byla hned polovina 

hodnocena kladně a jen dva negativně. Oproti tomu Rudé právo věnovalo 

vyživovací politice v souvislosti se sociální demokracií devět textů. Z toho sedm 

neutrálně zabarvených a dva pozitivně vyznívající. 
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Ve Svobodných novinách se také objevilo v souvislosti se sociální demokracií téma

znárodňování velkého průmyslu, a to v 15 článcích. Z toho ale jen jeden vyzníval 

pozitivně, v jedenácti případech neutrálně. Pozitivně bylo také v médiu hodnoceno 

národní pojištění, a to ve třech případech ze šesti. Zbytek byl neutrální. Ani jedno 

z dalších témat (podpora živnostníků, daňová reforma u přímých daní, posílení 

postavení žen ve společnosti, bytová péče, zahraniční politika cílená na SSSR) už 

v médiu pozitivní ohlas v souvislosti se sociální demokracií nemělo. 

Oproti tomu Rudé právo se více soustředilo na znárodňování velkého průmyslu, 

celkem v médiu vyšlo 14 textů, z toho 91% pozitivně vyznívajících. Potvrdilo se 

také, že ani jednou o tématu nepsal deník negativně. Kladně bylo také hodnoceno 

téma vyživovací politiky, dva texty z celkových devíti vyznívaly pozitivně. 

V poslední řadě měla zcela pochopitelně kladný ohlas i zahraniční politika cílená na 

Sovětský svaz, v médiu se objevily dva texty ze tří. Ostatní témata vnímal deník 

z velké většiny neutrálně. 

Z analýzy vyplynulo, že se sociální demokracii podařilo prosadit do médií hlavně 

dvě témata: státem ovládaná vyživovací politika a znárodnění. Poměrně překvapivě 

sledované deníky psaly i o národním pojištění (celkem 6), převážně ale Svobodné 

noviny (4). Další témata se sociální demokracii příliš nepovedlo prosadit, podpora 

živnostníků byla zmíněna za sledované období jen dvakrát, daňová reforma dokonce 

ani jednou.

Jaké bylo vyznění článků, ve kterých se psalo o sociální demokracii? 

Na tuto otázku už částečně odpověděl předchozí dotaz. Nicméně následující řádky 

se budou věnovat všem devadesáti textům, které se ve sledovaných médiích 

objevily. Nejvíce kladně hodnocených textů otiskly Svobodné noviny, kterých bylo 

dohromady 21. V Rudém právu se jich objevilo jen deset. 
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Nicméně většina textů byla hodnocena neutrálně, v Rudém právu se objevilo 21 

článků, ve Svobodných novinách 33 článků. 

Závěr

Diplomová práce si kladla za cíl analyzovat postavení Československé sociální 

demokracie (ČSD) před volbami v roce 1946 v dobovém tisku. Tato problematika 

dosud nebyla kompletně zpracována. Metodou kvantitativní analýzy vybraných 

deníků jsem analyzovala články, které vyšly v období od 1. března 1946 až do 31. 

května 1946 ve Svobodných novinách a Rudém právu. 

Celkem jsem zkoumala 90 textů, ve kterých byla sociální demokracie zmíněna. 

Nejvíce jich přinesl deník Svobodné noviny (56), v Rudém právu se takových 

článků objevilo 34. Deníky otiskly všechny typy článků, převažoval ale útvar zpráv 

a krátkých zpráv. 

Předkládaná práce „Československá sociální demokracie před volbami v roce 1946 

očima Rudého práva a Svobodných novin“ je rozdělena do dvou hlavních částí, 

teoretické a analytické. Obě dvě na sebe navazují. 

Ještě před samotným výzkumem bylo nutné definovat a upřesnit si několik prvků, 

které s tématem souvisí. Jako první jsem se snažila přiblížit náladu v poválečném 

Československu. Vnitřní politické, ekonomické a kulturní směřování 

Československa určil Košický vládní program. Nutno dodat, že do Košického 

vládního programu komunisté protlačili téměř všechny své požadavky. Od toho se 

odvíjelo také to, že strana jej vyhlásila i jako svůj program. 

Další kapitola se již týká samotné sociální demokracie v poválečném 

Československu a analyzuje její vztah s KSČ. Situace strany nebyla v poválečných 

měsících jednoduchá. Mnoho lidí mělo problém oddělit sociální demokraty od 

komunistů. Navíc se mluvilo o tom, že brzy dojde ke sloučení stran, čemuž nahrával 
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fakt, že k tomu došlo na Slovensku. Navíc stranu oslabovaly vnitrostranické 

konflikty mezi „pravicovým“ a „levicovým“ křídlem. V letech 1945 až 1948 vydala 

celkem čtyři zásadní prohlášení. Ty se však lišily svým obsahem. Zatímco 

programové dokumenty z let 1945 ovlivňoval Zdeněk Fierlinger, tak poslední 

dokument byl sepsán pod vedení Blažeje Vilíma. Vzhledem k charakteru práce jsem 

se věnovala XX. manifestačním sjezdu, který se konal ve dnech 18. až 21. října 

1945, kde sociální demokraté přijali osmnáctibodové programové prohlášení. Z této 

části poté vycházela kapitola v analytické části, která zkoumala, o jakých tématem 

se ve sledovaných denících nejčastěji psalo. Podle historika Kaplana si dokonce 

komunisté sociálně demokratický program prakticky přivlastnili, neboť žádný 

neměly. 

Samostatnou kapitolu jsem také rozdílnému názorovému spektru ve straně. První 

křídlo bylo levicové, v jeho čele stál Zdeněk Fierlinger a také Bohumil Laušman. 

Druhou skupinu tvořilo pravicové křídlo, tedy ti, kteří varovali před komunistickou 

politikou. K hlavním představitelům této skupiny patřil Václav Majer, který se svou 

nedůvěrou ke komunistům netajil už během jeho londýnského exilu. A nakonec třetí 

křídlo strany tvořili příznivci středu, kteří neměli jasnou představu, jakým směrem 

se ubírat. Patřil sem například tajemník strany Blažej Vilím, po volbách v roce 1946 

pak Bohumil Laušman. 

V další kapitole jsem se už věnovala volbám do Ústavodárného shromáždění, které 

proběhly dne 26. května v roce 1946. Volby sice měly rozdat karty politickým 

silám, aby definitivně položily základy poválečné republiky, ve skutečnosti se ale na 

dlouhou dobu staly posledními demokratickými volbami. Komunisté v nich získali 

40,17 % hlasů a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády. 

Československá sociální demokracie ve volbách získala 15,58 procenta hlasů 

Ještě než jsem začala se samotnou analýzou, musela jsem alespoň stručně přiblížit 

situaci v médiích a cenzuru před rokem 1946. Je nutné upozornit, že neexistoval 
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nezávislý tisk. Bezprostředně po druhé světové válce byla vydána vyhláška, která 

zastavila vydávání veškerého periodického tisku. Výjimku dostaly deníky stran 

Národní fronty, ostatní deníky buď zanikly anebo se musely přejmenovat.

V analytické části jsem pak charakterizovala studovaná periodika a analyzovala 

materiál. Na základě toho jsem se snažila odpovědět na výzkumné otázky a poté 

potvrdit či vyvrátit hypotézu. Vybrané články jsem zkoumala pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy a analýzy dat. Kvantitativní metodu jsem si vybrala pro její 

ověřitelnost, výstupy v podobě čísel lze opakovaným výzkumem ověřit. Pro větší 

přehlednost jsem práci doplnila o grafy a tabulky. Před výzkumem jsem si stanovila 

hypotézu, že Rudé právo bude dávat menší prostor sociálním demokratům a spíše se 

bude přiklánět ideologii KSČ. Tato hypotéza byla v závěru práce potvrzena. 

Celkem se ve sledovaném období objevilo devadesát textů. Z toho se ve 

Svobodných novinách objevilo o 22 článků více než v Rudém právu. Podle 

očekávání se ve Svobodných novinách také objevilo více textů, ve kterých se psalo 

výhradně o sociální demokracii. Za sledované období jich deník otiskl dvanáct, 

Rudé právo tři. Žádný z takto zaměřených textů ale neměl ani jeden deník na titulní 

straně. V rámci analýzy jsem se také zaměřila na typy článků a stanovila tyto 

proměnné: zpráva, komentář, projev, dokument, úvodník, krátká zpráva, reportáž a 

jiné. Nejvíce článků mělo formu zprávy, celkem 38 a krátké zprávy (29).

Hypotézu, kterou jsem si stanovila na počátku, také částečně potvrdilo zkoumání 

toho, jakým způsobem deníky psaly o jednotlivých představitelích sociální 

demokracie. Nejvíce se psalo o ministrovi průmyslu Bohumilu Laušmanovi, o 

kterém se objevilo celkem 32 článků. Z toho 17 ve Svobodných novinách, 15 v 

Rudém právu. Laušman byl také celkově nejlépe hodnoceným ministrem, a to 

především díky Rudému právu. Deník o něm otiskl hned 18 % pozitivních textů. Ve 

Svobodných novinách se naopak nejčastěji psalo o ministrovi výživy Václavu 

Majerovi, a to skoro v polovině případů. 
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Další část práce pak analyzovala, kolik prostoru dostala témata, která měla sociální 

demokracie ve svém programu. Na základě výzkumu lze konstatovat, že nejvíce se v 

médiích objevovalo téma výživové politiky a znárodněné velkého průmyslu. Do 

jisté míry je to dáno tím, že největší prostor dostala témata, která byla spojena s 

ministerstvy, které sociální demokraté obsadili. 

O vyživovací politice se nejvíce psalo ve Svobodných novinách, kde bylo téma i 

pozitivně hodnoceno. Z počtu dvaceti článků byla hned polovina hodnocena kladně 

a jen dva negativně. Oproti tomu Rudé právo se více soustředilo na znárodňování 

velkého průmyslu a ani jednou o tématu nepsal deník negativně. Za zmínku také 

rozhodně stojí, že téma daňové reformy u přímých daní se neobjevilo ani v jednom 

sledovaném deníku v souvislosti se sociální demokracií.
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Summary

In my thesis I analyze the portrayal of the Czechoslovak Social Democracy (ČSD) 

in the Czechoslovak media before the 1946 general election. This issue has not been 

satisfactorily elaborated yet. Using quantitative analysis of selected dailies, I have 

analyzed the articles published in the period between 1 March 1946 and 31 May 

1946 in Svobodné noviny (Free Newspaper) and Rudé právo (The Red Law). 

In total I have analyzed 90 texts in which the party was mentioned. Most of them 

were published by Svobodné noviny (56), in Rudé právo there were 34 stories. 

These included all types of articles, but news pieces and short news were the most 

common.

The thesis is divided into two main parts, the first one being theoretical and the 

second analytic. First, I describe the general situation in the post-WWII 

Czechoslovakia and the position of the Social Democracy. In the second part, I 

provide a characteristic of the analyzed newspapers and discuss the articles in order 

to verify the hypothesis. I used the quantitative method because of its verifiability, 

as its quantified output can be verified by repeating the investigation. I visualized 

the results into graphs and tabs. Before conducting the analysis, I set up a hypothesis 

that Rudé právo gave less space to the Social Democrats and leaned towards the 

ideology of the Communist Party of Czechoslovakia. The analysis confirmed this 

hypothesis. The thesis contributes to what we know about the topic in several points. 

First, it explains the position of the Social Democrats before the 1946 general 

elections, which became the last free elections in Czechoslovakia for a long time. 

Second, the quantitative content analysis shows how much space the monitored 

media gave to the Social Democracy and how did they portray its leaders. Last but 
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not least, the thesis also explains how the dailies presented the issues the party was 

trying to promote.
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Seznam příloh 

Příloha č. 1. Vláda Zdeňka Fierlingera (05. 04. 1945 - 06. 11. 1945)

Zdeněk Fierlinger - předseda vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Josef David - náměstek předsedy vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Klement Gottwald - náměstek předsedy vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Viliam Široký - náměstek předsedy vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Jan Šrámek - náměstek předsedy vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Ján Ursíny - náměstek předsedy vlády 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Jan Masaryk - ministr zahraničních věcí 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Ludvík Svoboda - ministr národní obrany 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Hubert Ripka - ministr zahraničního obchodu 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Václav Nosek - ministr vnitra 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Vavro Šrobár - ministr financí 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Zdeněk Nejedlý - ministr školství a osvěty 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 
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Jaroslav Stránský - ministr spravedlnosti 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Václav Kopecký - ministr informací 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Bohumil Laušman - ministr průmyslu 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Július Ďuriš - ministr zemědělství 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Ivan Pietor - ministr vnitřního obchodu 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Antonín Hasal - ministr dopravy 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

František Hála - ministr pošt 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Jozef Šoltész - ministr ochrany práce a sociální péče 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Adolf Procházka - ministr zdravotnictví 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Václav Majer - ministr výživy 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Vladimír Clementis - státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Mikuláš Ferjenčík - státní tajemník v ministerstvu národní obrany 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Ján Lichner - státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu 

(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) 

Příloha č. 2. Vláda Klementa Gottwalda (02.07.1946-25.02.1948)
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Klement Gottwald - předseda vlády 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Petr Zenkl - náměstek předsedy vlády 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Jan Šrámek - náměstek předsedy vlády 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Ján Ursíny - náměstek předsedy vlády 

(2. 7. 1946 - ? 11. 1947) - zproštěn úřadu 

Štefan Kočvara - náměstek předsedy vlády 

(24. 11. 1947 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Zdeněk Fierlinger - náměstek předsedy vlády 

(od - 25. 11. 1947) - zproštěn úřadu 

František Tymeš - náměstek předsedy vlády 

(25. 11. 1947 - 25. 2. 1948) - zproštěn úřadu 

Viliam Široký - náměstek předsedy vlády 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Jan Masaryk - ministr zahraničních věcí 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Ludvík Svoboda - ministr národní obrany 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Hubert Ripka - ministr zahraničního obchodu 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Václav Nosek - ministr vnitra 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Jaromír Dolanský - ministr financí 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Jaroslav Stránský - ministr školství a osvěty 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Prokop Drtina - ministr spravedlnosti 
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(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Václav Kopecký - ministr informací 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Bohumil Laušman - ministr průmyslu 

(2. 7. 1946 - 25. 11. 1947) - zproštěn úřadu 

Ludmila Jankovcová - ministr průmyslu 

(25. 11. 1947 - 25. 2. 1948) 

Július Ďuriš - ministr zemědělství 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Antonín Zmrhal - ministr vnitřního obchodu 

(2. 7. 1946 - 3. 12. 1947) 

Alexej Čepička - ministr vnitřního obchodu 

(3. 12. 1947 - 25. 2. 1948) 

Ivan Pietor - ministr dopravy 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

František Hála - ministr pošt 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Zdeněk Nejedlý - ministr ochrany práce a sociální péče 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Adolf Procházka - ministr zdravotnictví 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Václav Majer - ministr výživy 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - zproštěn úřadu 

Alois Vošahlík - ministr techniky 

(2. 7. 1946 - 8. 8. 1946) 

Jan Kopecký - ministr techniky 

(28. 8. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 

Mikuláš Franek - ministr pro sjednocení zákonů 

(18. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948 
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Alois Vošahlík - ministr bez portfeje 

(18. 7. 1946 - 8. 8. 1946) 

Vladimír Clementis - státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 

Ján Lichner - státní tajemník v ministerstvu národní obrany 

(2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) - demise 20. 2. 1948
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