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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je analýza mediálního obrazu německého programu 

odškodnění nuceně nasazených, realizovaného v letech 2000- 2006. Práce se zaměřuje 

na mechanismy, které při konstrukci mediálního obrazu pouţívaly vybrané české deníky 

a jejich srovnání s mechanismy, vyuţívané zástupcem německého tisku. Cílem práce je 

jak porovnání postupů českých deníků s německým, tak porovnání českých deníků 

navzájem. Předmětem výzkumu jsou deníky Právo, Mladá fronta DNES a Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, konkrétně 699 článků publikovaných na téma odškodnění nuceně 

nasazených v letech 2000- 2006. Hlavní výzkumnou metodou pouţívanou v rámci 

výzkumu je kvantitativní obsahová analýza, která je doplněna o prvky  kvalitativní 

analýzy.   

 

Abstract 

The main aim of this diploma thesis is to provide with an analysis of the media image 

related to the German Forced Labour Compensation Programme (2000- 2006). The 

secondary purpose is to provide with an analysis of the mechanisms that were used by 

the selected Czech and German media in order to create an image of the Programme. 

The reaserch focuses on comarision of the  media images and construct mechanisms 

used by the following dailies: Pravo, Mlada Fronta DNES and Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. In total, 699 articles published in these three above- mentioned newspapers 

have been analyzed using a combination of qualitative content analysis and qualitative 

analysis methods. 
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Úvod 

 

V roce 2000 ustavil německý parlament nadaci s názvem „Erinnerung, 

Verantwortung und Zukunft”
1
 (dále jen „Nadace“). Posláním této nadace, do jejíhoţ 

fondu přispěla stejným dílem Německá spolková vláda a německé hospodářství bylo 

odškodnit oběti nucených a otrockých prací z období nacismu. Tímto odškodněním 

měla dát SRN budoucím generacím jasný signál o tom, ţe za činy svých předků přijímá 

odpovědnost, a ţe se s nimi konečně a jednou pro vţdy dokázala vyrovnat. V rámci 

odškodňovacího programu, který následně probíhal od roku 2000 do roku 2006, bylo 

odškodněno celkem 1,665,000
2
 bývalých nuceně nasazených nebo jejich právních 

nástupců. V 98 zemích bylo vyplaceno celkem 4,362.50 milionů eur
3
.  

Odškodnění, na které tisíce bývalých nuceně nasezených čekaly dlouhých, téměř 

šedesát let, věnovala značnou pozornost česká i světová média. To, jak veřejnost, 

v mnoha ohledech unikátní program vnímala, záviselo z velké části právě na médiích. 

Protoţe jsem se sama ve své praxi několik let problematikou odškodnění zabývala, 

rozhodla jsem se ho zpracovat ve své diplomové práci. Jak prezentovala média tento 

program? Povaţovala 1,665,000 odškodněných za úspěch? Nebo se více soustředila    

na fakt, ţe se mnoho obětí nucených prací svého odškodnění nedoţilo? Jaká témata 

v rámci programu média upřednostňovala a jakým aktérům dávala největší prostor? 

Předkládaná práce hledá odpovědi na výše uvedené i další otázky. V této části bych 

ráda zmínila, ţe po dohodě s vedoucí práce jsme se rozhodly odklonit od původních tezí 

a zaměřit výzkum v rámci problematiky odškodnění na česká média. Z německých 

médií jsme vybraly pouze jednoho zástupce, který slouţil k porovnání s detailně 

zkoumanou, českou mediální scénou. Iniciátorem této změny bylo získání moţnosti 

nahlédnout zblízka do komunikační strategie české partnerské organizace, Česko-

německého fondu budoucnosti (ČNFB). Tato moţnost nás přivedla k zájmu o analýzu 

                                                 
1
 V českém překladu „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ podle: HOŘÁK, M. a kolektiv pracovníků 

Kanceláře pro oběti nacismu ČNFB, Konrad Matschke a Andreas Mink. Odškodnění 2000–2006/ Česko-

německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a nucené práce. Praha: Česko-německý fond 

budoucnosti. 2007. s. 7 
2
 M. Jansen, G. Saathoff,„A Mutual Responsibility and a Moral Obligation“, Palgrave MACMILLAN, 

2009 s.221 
3
 M. Jansen, G. Saathoff, „A Mutual Responsibility and a Moral Obligation“, Palgrave MACMILLAN, 

2009 s.221 



   

 

3 

  

médií, jimiţ se ČNFB snaţil české veřejnosti zprostředkovávat informace o vývoji 

programu. Analýzu obrazu, jehoţ výslednou podobu mohl ČNFB svou komunikační 

strategií značně ovlivnit, jsme shledaly zajímavou a pro záměr práce, přínosnou. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla práci zaměřit převáţně na česká média. Začlenění 

výzkumu českých médií navíc umoţnilo rozšířit výzkum o srovnávací analýzu zástupců 

dvou mediálních krajin, české a německé, coţ povaţuji osobně za celkové obohacení 

práce.   

  Cílem práce bylo ukázat, zda se výsledný mediální obraz, konstruovaný zástupci 

různě orientovaných českých médií, bude nějak zásadně odlišovat. Pro tyto účely jsem 

se rozhodla pro analýzu deníků MF Dnes a Právo. V další části práce jsem se soustředila 

na nástin mediálního obrazu zástupce německých celostátních deníků, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, a jeho srovnání s obrazem, který poskytly české deníky. Německá 

média byla vybrána s ohledem na fakt, ţe SRN bylo dějištěm všech zásadních 

rozhodnutí, ke kterým v průběhu realizace programu došlo a místem, odkud se zprávy o 

těchto rozhodnutích šířily do okolních zemí. Výběr německého deníku byl proveden 

pouze s ohledem na dvě základní charakteristiky, celostátní působnost deníku a jeden 

z nejvyšších nákladů v zemi. Splnění těchto dvou kritérií mělo zaručit relativně 

vypovídající hodnoty pro srovnávací analýzu s vybranými českými deníky.   

Těţiště diplomové práce charakterizují nejlépe dvě následující, výzkumné 

otázky: „Jak se lišil obraz německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006 

v českých     a německých médiích“? a „Jaké konstrukční mechanismy pouţívala 

vybraná česká média ke konstrukci mediálního obrazu německého odškodňovacího 

programu z let 2000- 2006“.  

Pro získání komplexního obrazu programu odškodnění a způsobu, jakým 

vybraná média konstruovala realitu, jsem zvolila kombinaci kvantitativní obsahové 

analýzy s kvalitativní interpretací získaných výsledků. V první části výzkumu jsem 

podrobila kvantitativnímu šetření všechny tři zkoumané deníky a to v období od konce 

roku 1999, kdy vrcholila mezinárodní jednání o přípravě odškodňovací iniciativy aţ do 

roku 2006, kdy byl program oficiálně ukončen. Ve druhé části jsem se pak soustředila 

pouze na české deníky. Analýzu jsem prováděla ve vybraných časových úsecích, které 

jsem si definovala v úvodní části výzkumu a které se vztahovaly k událostem 

s nejintenzivnějším mediálním pokrytím.  
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Oporou při návrhu výzkumu a samotné analýze mi byla kromě literatury 

uvedené v seznamu i setkání s několika osobami. Mezi nimi bych uvedla Darinu 

Sedláčkovou, která byla v době realizace programu zodpovědná za koordinaci 

informační kampaně české partnerské organizace, Česko-německého fondu 

budoucnosti. Dále bych jmenovala Marie-Agnes Heine, bývalou tiskovou mluvčí další 

partnerské organizace, Mezinárodní organizaci pro migraci. Cenné podklady mi 

poskytnul i Martin Bock z německé nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, 

Norbert Wühler, bývalý ředitel odškodňovacího programu při IOM v Ţenevě a Petr 

Brod, bývalý vedoucí české redakce BBC.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních částí.  

Po úvodu následuje první kapitola, která nás seznamuje s termínem „nucené práce“       

a uvádí celou řadu historických faktů o vzniku tohoto fenoménu. Dále se zde dozvíme 

základní informace o pozadí vzniku německého odškodňovacího programu i o jeho 

samotném průběhu. Nedílnou součástí tohoto historického exkurzu je i pohled             

na realizaci programu v České republice a role, kterou v ní sehrál Česko-německý fond 

budoucnosti (ČNFB), zodpovědný za výplaty odškodnění na našem území. Historický 

kontext nabízený čtenářům v této kapitole by měl být oporou při interpretaci výsledků 

analýzy a pochopení souvislostí či postojů jednotlivých zúčastněných aktérů.  

Druhá část práce naznačuje stručně teoretická východiska, ze kterých jsem 

vycházela při tvorbě hypotéz, vlastní analýze i interpretaci výsledků šetření. Konkrétně 

se v jednotlivých podkapitolách zaměřuji na výklad konceptu sociální a mediální 

konstrukce reality, teorii nastolování agendy a rámování, mediální rutiny, terorii 

politického paralelismu, banálního nacionalismu a etnocentrismu.  

Ve třetí části se seznámíme s navrhovanou metodologií. V jednotlivých 

podkapitolách definuji postupně cíl výzkumu, stanovím výzkumné otázky                      

a hypotézy a provádím jejich operacionalizaci. Další podkapitoly čtvrté části jsou 

věnovány výběru výzkumné metody, výzkumného souboru a médií. V závěru kapitoly 

určím výběrovou a kódovací jednotku.   

Obsahem čtvrté části je vlastní analýza a interpretace dat. Tato kapitola je 

rozdělena na dvě hlavní podkapitoly, z nichţ první se věnuje mediálnímu obrazu 

programu odškodnění ve dvou českých a jednom německém deníku a jejich srovnání, 
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druhá pak konstrukčním mechanismům  pouţívaným pouze českými deníky.Součástí 

kaţdé podkapitoly je shrnutí získaných poznatků.   

Poslední, pátá část je věnovaná závěrečnému shrnutí.   
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1 Historický kontext 

 

1.1 Nucené práce za nacistického režimu 

Nacistické Německo vybudovalo v průběhu 2. světové války jeden                        

z nejrozsáhlejších systemů nucených prací v dějinách této planety. Více neţ dvanáct 

miliónů
4
 zahraničních civilních dělníků, válečných zajatců a vězňů koncentračních 

táborů vykonávalo nucené práce pro německé hospodářství. Pro cizince, kteří za války 

pracovali pro nacistické Německo, se vţilo označení „nuceně nasazení“ 

(Zwangsarbeiter).  

S vyuţíváním cizinců pro nucené práce mělo Německo zkušenosti jiţ z dob 1. 

světové války, kdy neváhalo porušovat mezinárodní úmluvy o právech válečných 

zajatců a 2,5
5
 miliónů z nich vyuţívalo k práci pro německou ekonomiku. Další 

skupinou, která poskytla Německu cenné zkušenosti pro pozdější organizování 

nucených prací, byli polští sezónní dělníci. Nařízení, kdy museli po sezóně opouštět 

Německo, se v průběhu 1. světové války změnilo v nařízení, kdy ho naopak opustit 

nesměli. O úmyslech německé ekonomiky vyuţívat v dobách 2. světové války nucených 

prací jako jednoho z jejích hlavních nástrojů neexistuje ţádná historická evidence.  

Z konce 30. let nalezneme, ale zmínky o případné moţnosti vyuţití rezerv, které 

Německo spatřovalo v nezaměstnaných ze sousedního Rakouska a Protektorátu Čechy  

a Morava. Při přípravě Goeringova Čtyřletého plánu, hovoří pak němečtí představitelé  

o nutnosti vyuţití pracovní síly válečných zajatců, a to ve velkém měřítku
6
.  V té době 

se v Německu spolu s mohutným rozmachem zbrojního průmyslu objevuje závaţný 

problém v nedostatku pracovních sil. V důsledku hospodářské krize, která zmítala 

Evropou na přelomu dvacátých a třicátých let, bojovala v té době většina okolních 

evropských zemí s nedostatkem pracovních příleţitostí. Před Německem se tak otevřela 

jedinečná příleţitost jak vyuţít této situace k masívnímu náboru zahraničních dělníků. 

                                                 
4
 Lutz Niethammer in “A Mutual Responsibility and a Moral Obligation”, M. Jansen, G. Saathoff, 

Palgrave MACMILLAN, 2009:22 
5
 Lutz Niethammer in “A Mutual Responsibility and a Moral Obligation”, M. Jansen, G. Saathoff, 

Palgrave MACMILLAN, 2009:22 
6
 Lutz Niethammer in “A Mutual Responsibility and a Moral Obligation”, M. Jansen, G. Saathoff, 

Palgrave MACMILLAN, 2009:20 
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Zpočátku se za prací do Německa vydávaly z okolních zemí stovky nezaměstnaných 

dobrovolně. Pro tyto lidi byly ţivotní i pracovní podmínky většinou odpovídající 

dohodám, které před zahájením práce uzavřeli. Jak se však Německo hlouběji nořilo   

do válečných příprav, potřeba zahraničních pracovníků narůstala. Na podzim roku 1939 

bylo Německo nuceno přitvrdit organizaci náborů pracovníků z okupovaných zemí. 

Nejenom, ţe začalo trestat ty, kteří se rozhodli zaměstnání v říši opustit, ale nastolilo     

i tvrdá opatření, podle kterých byli do říše deportováni na práce lidé proti své vůli. 

Během několika let narostl počet deportovaných do obrovských rozměrů se svým 

vrcholem v roce 1944. Podle říšského statistického přehledu Der Arbeitseinsatz im 

Großdeutschen Reich pracovalo na podzim roku 1944 v Německé říši 7 906 760 

civilních zahraničních dělníků a válečných zajatců
7
.  

Podmínky za kterých nuceně nasazení ţili a pracovali, se lišily v návaznosti        

na zemi původu, právním statutu i např. pohlaví
8
. Jiný přístup mělo nacistické Německo    

k válečným zajatcům, k vězňům koncentračních táborů, jiný k civilním zahraničním 

dělníkům. Jinak se ze samotné podstaty věci ţilo a pracovalo těm, kdo byli nasazení    

na práce v těţkém průmyslu a těm, kteří pracovali v domácnosti. Jinak omezovali 

nacisté osobní svobodu ţidovských vězňů koncentračních táborů, a jinak např. 

válečných zajatců ze skandinávských zemí, kteří nacistické politice čisté rasy byli 

menším zlem. Otázkou jakési přesnější kategorizace nuceně nasazených a zkoumání 

míry omezení jejich osobní svobody a podmínek, za kterých pracovali, se zabýval Mark 

Spoerer
9
. Jeho závěry se staly jedním z klíčových východiskem pro veškeré budoucí 

diskuse o jejich odškodnění. 

 

                                                 
7
 Der Arbeitseinsatz im Großdeutschen Reich, č. 11–12/1944 (30. prosince 1944), Berlín: Der Beauftragte 

für 

den Vierjahresplan / Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz. Tento údaj nezahrnuje 400 000–

500 000 (Mark Sperer) vězňů koncetračních táborů, kteří v roce 1944 pobývali na území Říše 
8
 Herbert, Ulrich (1999): Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der 

Kriegswirtschaft 

des Dritten Reiches, Bonn (1985), s. 11 
9
 Spoerer, Mark (2001): Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, 

Kriegsgefangene und 

Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart, München, s. 9nn 
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1.2 Pozadí vzniku německého odškodňovacího 

programu 

Kriminální podstata otrockých a nucených prací za nacistického Německa nebyla 

v minulosti nikdy otázkou. Jiţ od října 1946, kdy Mezinárodní vojenský tribunál           

v Norimberku odsoudil k trestu smrti Fritze Sauckela , generálního zmocněnce pro 

distribuci pracovních sil za nacistické éry, existoval o této podstatě pro celý svět jasný 

důkaz. Důraz, který poloţil tímto rozhodnutím Norimberský soud na problematiku 

nucených prací ve Třetí říši, navozuje však jinou otázku, a to proč nebyly aţ do konce 

90. let nucené práce předmětem komplexních poválečných odškodňovacích programů.  

Bývalí nuceně nasazení uskutečnili po skončení války několik, převáţně 

neúspěšných pokusů o prosazení své agendy před spolkovou republikou nebo 

německými podniky. Nárok na odškodnění jim nevznikl během první vlny odškodnění, 

které SRN vyplácela pod tlakem USA po roce 1946, ani podle zákona BEG
10

, v rámci 

kterého byli od roku 1956 do roku 1969 odškodňováni oběti nacismu podle velmi 

limitujících kritérií. Odškodnění z bývalé NDR bylo také nemoţné, uţ z toho důvodu, 

ţe NDR se nepovaţovala za nástupce nacistického Německa a odmítala přijmout         

za nacistický teror zodpovědnost. Nepatrná část nuceně nasazených z několika 

západoevropských států byla odškodněna v letech 1959-64 prostředníctvím bilaterálních 

odškodňovacích dohod se SRN
11

 nebo přímo konkrétními německými podniky, např. 

Krupp nebo AEG
12

. V ţádném případě se však nejednalo o odškodnění všech, zejména 

pak nuceně nasazených ze zemí střední a východní Evropy. Jedním z důvodů byla 

neochota SRN platit za svou válečnou minulost víc, neţ bylo nutno. V zemích východní 

a střední Evropy se mohla navíc snadno schovávat za fakt, ţe nelze vyplácet odškodné 

do států, se kterými neudrţuje SRN
13

 diplomatické styky. Dalším důvodem pak byly 

obavy USA z výplat směřujících za hranice ţelezné opony a potaţmo tak k podpoře 

komunistických reţimů. Situace se změnila aţ o několik let později.  

                                                 
10

 Bundesentschädigungsgesetz, Spolkový zákon o odškodnění obětí nacistického pronásledování z 24. 6. 

1956 se zpětnou platností od 1. 10. 1953, který nahradil původní odškodňovací zákon ze září 1953 
11

 Dohody byly uzavřeny v letech 1959–1964 a jednotlivým zemím byly vyplaceny následující sumy (v 

milionech DM): Belgie – 80, Dánsko – 16, Francie – 400, Itálie – 40, Lucembursko – 18, Nizozemí – 

125, Norsko – 60, Rakousko – 101, Řecko – 115, Švédsko – 1, Švýcarsko – 10 a Velká Británie – 11. Viz 

Zpráva spolkové vlády Bericht über alle Leistungen, s. 50 
12

 Brozik,Karl: „Die Entschädigung von nationalsozialistischer Zwangsarbeit durch deutsche Firmen“, in: 

Barwig (1998) 
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Sloţitá jednání o moţnosti odškodnění nuceně nasazených započala v roce 1998  

a trvala aţ do roku 2001. Ač hrála morální zodpovědnost představitelů německých 

podniků a německé vlády jistě významnou úlohu, hlavním motorem, který téma 

odškodnění nuceně nasazených koncem devadesátých let rozpohyboval, je s největší 

pravěpodobností právní systém v USA, který umoţňuje podávat hromadné ţaloby
14

.   

Po sporu se švýcarskými bankami přišly na řadu banky rakouské, evropské pojišťovny  

a nakonec i německé podniky, které během války zneuţívaly otrockou a nucenou práci.  

Mezi hlavními aktéry jednání o odškodnění byly představitelé německé                 

a americké vlády, Helmut Kohl, později především Gerhard Schroeder a Bill Clinton, 

zástupci německého průmyslu Gibowski a Gentz, vyjednávači SRN Hombach                

a Lambsdorff, za USA Eizenstat a dalších zemí, mezi kterými byla i Česká republika     

a Jiří Šitler . V neposlední řadě vstupovali do hry právní zástupci obětí a oběti samotné 

a soudci amerických soudů, mezi kterými sehrála zásadní úlohu soudkyně Shireley 

Kram, pověřená staţením ţalob proti německým podnikům. Všem stranám šlo               

o vzájemnou dohodu, kaţdá zvlášť však očekávala od dohody něco jiného. Pro 

německou vládu a německé podniky bylo nejdůleţitější získání právního smíru před 

americkými soudy, pro zástupce, den ode dne starších obětí, vyplacení odškodného v co 

moţná nejkratším časovém termínu. 

Období od června 1999, kdy prezidenti Clinton a Schröder vyslali světu první 

výrazný signál o moţnosti odškodnění za nucené práce aţ do dubna 2001, kdy americká 

federální soudkyně Shirley Kram uvolnila cestu k odškodnění zamítnutím hromadných 

ţalob proti německým podnikům, bylo ve znamení hledání kompromisu. Představitelé 

německého hospodářství diskutovali s advokáty obětí o částce, která by mohla být 

postačující pro staţení ţalob proti německým podnikům, podniky diskutovaly mezi 

sebou, který z nich přispěje do společného odškodňovacího fondu, Spolková vláda       

se snaţila situaci vyřešit tím, ţe přislíbila přispět na odškodnění nuceně nasazených 

stejnou částkou, jako německé podniky. Zároveň probíhala jednání mezi zástuci obětí   

a potenciálními realizačními partnery odškodňovacího programu o kategoriích osob, 

které by měly být odškodněny a výši odškodného. V návaznosti na kompromis, 

přijatelný s určitými výhradami pro všechny strany, bylo podepsáno „Společné 

prohlášení u příleţitosti závěrečného pléna k zakončení mezinárodních rozhovorů         

                                                 
14

 Podrobnější rozpracování informací o právním systému USA není předmětem této práce 
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o přípravě nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (dále jen „Nadace“). Tuto 

dohodu podepsali zástupci vlád Běloruska, Izraele, Polska, Ruska, Česka, Ukrajiny, 

Německa a Spojených států, dále představiteli nadační iniciativy německého 

hospodářství, Jewish Claims Conference a americkými advokáty
15

. V roce 2000 pak 

vznikla nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“. Posláním Nadace, do jejíhoţ 

fondu přislíbila vloţit deset miliard německých marek
16

 rovným dílem německá vláda   

a podniky, bylo podle schváleného zákona odškodnit oběti nucených a otrockých prací 

z období nacismu. Krátce nato byl v témţe roce v Rakousku zřízen Fond pro smíření, 

mír a spolupráci (Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit
17

) pro osoby 

nucené za války pracovat na dnešním rakouském území. 

 

1.3 Průběh odškodňovacího programu v letech        

2000-2006 

Od svého vzniku spolupracovala Nadace se sedmi partnerskými organizacemi 

(dále jen „PO“) pověřenými realizací programu vţdy na určitém konkrétním území 

nebo s ohledem k původu potenciálních ţadatelů. Běloruská nadace byla pověřena 

vyřizováním ţádostí obětí nuceného nasazení z pobaltských republik, Česko-německý 

fond budoucnosti měl být zodpovědný za realizaci výplat obětí ţijících na území České 

republiky. Obdobně, ţádosti obětí v Polsku vyřizoval Polsko-německý fond smíření,   

na Ukrajině ukrajinský Národní fond a v Rusku ruská Nadace porozumění a smíření. 

Ţádosti všech nuceně nasazených osob ţidovského původu vyřizovala americká Jewish 

Claims Conference a tzv.“zbytek světa“, měla na starost Mezinárodní organizace pro 

migraci se sídlem ve švýcarské Ţenevě
18

. PO byly zodpovědné za vyřizování ţádostí 

spadajících pod jejich kuratelu počínaje vyhledáním a informováním všech 

potenciálních beneficientů odškodňovacího programu, přes distribuci ţádostí, asistenci 

s jejich vyplňováním a podáváním. Dále pak musely vyvinout efektivní způsob 

                                                 
15

 Joint Statement on occasion of the final plenary meeting concluding international talks on the 

preparation of the Foundation "Remembrance, Responsibility and the Future", Berlín, 17. 7. 2000 
16

 V oficiálním přepočtu Nadace odpovídala částka 5,1 miliardy eur: JANSEN, M. a SAATHOFF, G. A 

Mutual Responsibility and a Moral Obligation. Anglicky vydal: NY: Palgrave Macmillan. 2009. s. 7 
17

 http://www.reconciliationfund.at/index.php 
18

 Ve spolkové sbírce zákonů Zákon o zřízení nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, v 

platnosti od  11. srpna 2000. Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft“ z 2. 8. 2000, BGBl. I., s. 1263–1269, § 9 Partner der Stiftung 
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registrace ţádostí a transparentní způsob jejich posuzování. V neposlední řadě patřila  

do pravomoci organizací distribuce samotných výplat odškodného. 

V průběhu celého programu byla nedílnou součástí práce PO komunikace 

s ţadateli a jejich průběţné informování jakoţ i komunikace se širkou veřejností. 

Prvním úkolem, který stál před sedmi partnerskými organizacemi, bylo v co moţná 

nejkratším čase informovat co moţná největší počet potenciálních ţadatelů. Informační 

kampaně, které PO zahájily v posledních měsících roku 2000 prostřednictvím médií, 

asociací sdruţujících oběti, vládních i nevládních organizací, informovaly o existenci 

programu, podmínkách, které musí ţádosti splnit, aby mohly být kladně rozhodnuty      

a termínu, ke kterému je třeba ţádosti na příslušná místa doručit. 

Počátkem roku 2001 byly první posouzené a pozitivně rozhodnuté ţádosti 

připraveny k výplatě. Na výplaty si však ţadatelé museli počkat aţ do léta 2001, jelikoţ 

se stále čekalo na převod dohodnutých částek z prostředků Nadace na konta 

partnerských organizací. Tento převod se uskutečnil aţ v průběhu června, potom, kdy 

31. května vyslovil německý Spolkový sněm souhlas se zahájením výplat                       

z odškodňovacího fondu. Jelikoţ v době zahájení výplat stále probíhal příjem ţádostí, 

nebylo jasné, kolik ţádostí se u partnerských organizací nakonec sejde a bude-li částka 

z fondu schopná pokrýt platby všem, kdo mají nárok. Proto se přistoupilo na platby     

ve dvou splátkách. Druhá splátka proběhla po zpracování ţádostí všech PO, které byly 

podány ke konečném termínu 31.12.2001. V polovině roku 2001 zahájily PO výplaty 

oprávněným právním nástupcům ţadatelů, kteří po podání ţádosti zemřeli. Druhé 

splátky byly zahájeny v létě roku 2003. V poslední fázi programu vyřizovaly PO 

především ţádosti o odvolání a výplaty právním nástupcům. V srpnu 2004 vstoupila 

v platnost třetí novela spolkového zákona, která přinesla změnu zákona s ohledem       

na ukončení plateb. Ty měly být definitivně uzavřeny do roku 2006 s tím, ţe veškeré 

platby, které k tomuto datu nemohly být vyplaceny oprávněným příjemcům nebo jejich 

právním nástupcům, propadají.  

V průběhu let 2001 aţ 2006 bylo v rámci kompenzačního programu odškodněno 

celkem 1,665,000 bývalých nuceně nasazených nebo jejich právních nástupců, kterým 

bylo v 98 zemích vyplaceno celkem 4,362.50 milionů eur. Následující tabulka 
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znázorňuje deset zemí, ve kterých byl počet nuceně nasazených nebo jejich právních 

zástupců nejvyšší
19

.  

 

Tabulka č.1: Počet příjemců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Odškodnění obětí nuceného nasazení v České 

Republice a role ČNFB 

Hlavním posláním Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), který byl 

ustanoven na základě Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997, je podpora                 

a financování projektů společného zájmu České republiky a Spolkové republiky 

                                                 
19

 „A Mutual Responsibility and a Moral Obligation”, M. Jansen, G. Saathoff, Palgrave MACMILLAN, 

Země Počet příjemců 

Polsko 484,025 

Ukrajina 465,672 

Rusko 227,685 

Bělorusko 119,699 

Izrael 78,744 

Česká republika 75,804 

USA 48,804 

Maďarsko 15,040 

Kanada 14,481 

Lotyšsko 13,698 
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Německo. V roce 2000 se stal ČNFB jednou ze sedmi partnerských organizací německé 

Nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ („Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft“ (EVZ). Na základě zákona o Nadaci byla české partnerské organizaci určena 

částka 423 miliónů DEM pro oběti nacionálně socialistického bezpráví s trvalým 

bydlištěm v České republice. Zákon
20

 definoval rovněţ kategorie oprávněných příjemců 

platby a maximální výši částky, která jim mohla být vyplacena. Do první kategorie 

spadaly oběti otrockých prací, které měly nárok na odškodnění v maximální výši 15 000 

DEM. Otrocké práce se týkaly vězňů koncentračních táborů. Druhou kategorii tvořili ti, 

co byli nasazeni na nucené práce. Podmínkou zde byla deportace a následná práce 

v Říši pro německý podnik nebo veřejnou sféru. Získat mohli částku 5 000 DEM. Třetí 

kategorie zahrnovala mimo jiné osoby nuceně nasazené v zemědělství. V této kategorii 

se vyplácelo také 5 000 DEM. Kromě těchto tří kategorií byly částkou 8 300 DEM 

(4243,72 EUR) s pozdějším doplatkem 2 450 EUR odškodňováni oběti tzv. „jiných 

osobních újem“. K nim se řadily např. oběti nacistických pseudolékařských pokusů. 

Za účelem realizace plateb z prostředků nadace zřídil ČNFB zvláštní pracoviště, 

Kancelář pro oběti nacismu. Od roku 2000 byla Kancelář zodpovědná za průběţné 

informování potenciálních příjemců, distribuci a registraci ţádostí, rozhodnutí o jejich 

oprávněnosti a realizaci konečných výplat, které probíhaly do roku 2006. V průběhu 

výplat z německé nadace v letech 2001 aţ 2006 poskytl ČNFB prostřednicvím této 

kanceláře na základě 110 624 ţádostí platbu celkem 75 769 ţadatelům
21

.  

                                                                                                                                               
2009:212-221 
20

 Ve spolkové sbírce zákonů Zákon o zřízení nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, v 

platnosti od  11. srpna 2000. Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft“ z 2. 8. 2000, BGBl. I., s. 1263–1269. 
21

 Odškodnění 2000–2006, Česko-německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a nucené práce, 

Vydal Česko-německý fond budoucnosti, 2007: 106 
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2 Teoretická východiska 

V této kapitole si naznačíme koncepty, ze kterých jsme při vlastním výzkumu 

vycházeli. Nepovaţujeme za důleţité rozvádět tyto koncepty do detailů, cílem je pouze 

představit hlavní teorie, které byly pro předkládanou práci oporou. V následujících 

podkapitolách uvádíme jednotlivá východiska, vţdy vztaţená k předmětu našeho 

výzkumu. 

 

2.1 Sociální a mediální konstrukce reality 

Teorie spojené se sociální a mediální konstrukcí reality vychází z myšlenky, ţe 

„lidé produkují svůj sociální svět a přitom okamţitě zapomínají, ţe se jedná o jejich 

vlastní konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní realitě.“ (Reifová 2004:278). 

Podle této teorie ţijeme tedy v realitě, která není přirozená, jak máme tendenci se 

domnívat, ale v realitě, která je vykonstruovaná. Za hlavní představitele teorie sociální 

konstrukce reality jsou povaţováni Peter Berger a Thomas Luckmann, kteří svou teorii 

představují v šedesátých letech 20. století ve své knize Sociální konstrukce reality        

(v originále 1966, česky 1999). Ve své knize její autři tvrdí, ţe „Společnost je výtvorem 

člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem společnosti“ (Berger, 

Luckmann 1999: 64).  

Jedním z institucí, které se na konstruování reality významnou měrou podílejí, 

jsou masová média. „Média jsou schopna definovat společensky platné významy           

a ovlivňovat publikum, ať uţ nastolováním témat, či „kultivováním” postojů                

ke skutečnosti” (Jirák, Köpplová, 2007: 165). Kromě nastolování témat, vyuţívají 

média a novináři celé řady editoriálních postupů, mezi které patří řazení zpráv, pozice 

článku v rámci daného média, pouţití obrazového materiálu apod. V následující 

kapitole si představíme nástroje konstruování reality, které se přímo váţou k předmětu 

našeho výzkumu. 
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2.2 Agenda –setting a teorie rámování  

Pro náš výzkum je agenda- setting další z relevantních teoretických východisek. 

Konkrétně budeme v analytické části metodou kvantitatiní obsahové analýzy sledovat, 

kterým tématům byl věnován v českých a německých denících největší prostor a jaký 

stupeň důleţitosti jim byl jednotlivými deníky přidělen.  

Koncepce Agenda-setting předpokládá, ţe veřejná agenda je silně ovlivněná tím, 

co ve svých obsazích zveřejňují masová média (Larson in Škodová et al. 1994:12). Tím, 

ţe média určitá témata do svých obsahů zařazují a jiná pomíjejí, ovlivňují významě to,  

o čem lidé přemýšlejí, co se stává předmětem veřejné debaty.  

Názor, ţe média přispívají významným způsobem k ustavování veřejné agandy se 

objevuje v roce 1922 v knize Public Opinion Waltera Lippmanna. S termínem 

nastolování agendy (agenda-setting) však přichází aţ v roce 1972 Maxwell McCombs   

a Donald Show, kteří termín a myšlenku nastolování agendy rozvádějí v článku 

nazvaném The Agenda-Setting Function of Mass Media (Jirák – Köpplová 2007:182). 

Teorie nastolování agendy se ptá, „proč se určité informace o některých tématech 

stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou 

některá témata vnímána veřejností jako závaţnější neţ ostatní“ (Jirák – Köpplová 2007: 

182). Koncept se opírá mimojiné o proces gatekeepingu a vychází z představy,             

ţe o pozornost se ve veřejném prostoru, kde se pohybuje kromě veřejnosti, politická 

elita i média, uchází významně větší počet témat, neţ kolik jich skutečně můţe 

pozornost připoutat (Reifová 2004: 17). Média musí zákonitě vybírat pouze některá 

témata. Výběr témat můţe probíhat jak vědomě, tak i nevědomě z pouhé „potřeby 

soustředit se kaţdý den ve zprávách jen na několik málo témat“ (McCombs 2009: 48). 

V kaţdém případě, tím, ţe „média vybírají a zařazují do svých obsahů některá témata    

a jiná opomíjejí, určují, co budou čtenáři/diváci/posluchači vnímat jako důleţité“ 

(Trampota 2006: 113). 
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Významové rámování (framing), je koncept, který doplňuje a rozšiřuje teorii 

nastolování agendy (agenda setting). V odborých kruzích bývá framing označován také 

jako druhý stupeň agenda setting (McCombs, 2009). Tato teorie vychází z poznatku,   

ţe stejná událost můţe v různých médiích vyznít různým způsobem, můţe být různě 

zarámovaná. Tomu napomáhají zdůrazňováním nebo naopak potlačováním určitých 

aspektů sledované události, zjednodušováním či naopak uváděním problematiky            

v širším společensko-politickém kontextu, ti, kteří mediální obsah vytvářejí. Tím, ţe je 

sdělení určitým způsobem zarámováno, ovlivňuje, jak bude příjemce zprávu vnímat. 

Zprávy jsou rámovány z důvodu snazšího porozumění čtenářů/diváků/posluchačů. 

Publikum při svém zpracování zpráv pouţívá podobné rámce, jaké pouţila média. 

Mediální rámce mohou mít značný vliv na rámce publika (McQuail 2007). 

Rámce neboli schémata jsou velmi komplexními a napomáhají interpretaci světa 

(Škodová, ed. 2008). Schémata slouţí při hodnocení informací a zaplňování mezer, 

chybí-li informace nebo jsou-li nejednoznačné (McQuail 2007).  

V našem výzkumu se budeme zabývat tím, jak česká média zarámovala 

odškodňovací program a byl-li v rámování jednotlivých českých deníků rozdíl. 

Konkrétně nás bude zajímat, byl-li program rámován jako úspěšný nebo neúspěšný. 

Dále budeme sledovat, zda byl rámován jako program určený pro oběti nuceného 

nasazení nebo převládalo rámování do zájmů politicko-ekonomických sfér. Konkrétní 

interperpretační rámce budou doplněny kvalitativní analýzou. Německý deník FAZ není 

předmětem analýzy dle konceptu rámování, jelikoţ předběţný průzkum ukázal,           

ţe články byly většinou věcné, neutrální a rámování nebylo tudíţ zřejmé. 

 

2.3 Mediální rutiny a zpravodajské hodnoty 

V této kapitole naznačujeme souvislosti mezi obsahy mediálních sdělení               

a fungováním mediálních organizací. „Způsob selekce událostí, které se stanou zprávou, 

je výrazně ovlivněn jak individualitou redaktora, tak ustavenými pravidly fungování 

mediální organizace“ (Trampota 2006). Do jaké míry však závisí výsledný produkt na 

jednotlivých pracovnících a mediálních organizacích samotných? Jedním                       
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z charakteristických rysů fungování mediální organizace je převaha „poţadavků 

formální pracovní organizace (byrokracie) nad osobními tendencemi komunikátorů       

v jejím rámci“ (McQuail, 1999, s.215). Z tohoto tvrzení vyplývá, ţe výsledné obsahy 

mediálních sdělení nejsou činností individuálních pracovníků, ale především způsobu, 

jakým jejich mediální organizace fungují. Pracovníci mediálních organizací podléhají 

řadě mediálních rutin, jakýchsi předem daných, ustálených pracovních postupů, které 

mediální organizace sledují na cestě od počátečních příprav aţ po konečný mediální 

obsah.  

Mediálních rutin existuje mnoho. Pro náš výzkum bude nejvíce relevantní rutinou 

uţití zpravodajských hodnot.  

 

Teorie zpravodajských hodnot 

Za zpravodajské hodnoty označujeme soubor kritérii, které média pouţívají při 

posuzování vhodnosti události stát se zprávou a při jejich následném zpracování. 

Koncept zpravodajských hodnot (news values) „odkazuje k obecně přijatým                   

a ustáleným představám o tom, co bude publikum s ohledem na jeho skutečné zájmy     

a na základě závaţnosti událostí pravděpodobně zajímat.“ (McQuail 1999: 242) Termín 

zpravodajská hodnota (news value) a úvahy o tom, ţe média vybírají témata zpráv podle 

předem daných pravidel, se objevily v roce 1922 v knize Walter Lippmanna Public 

Opinion (1922). Ačkoliv prošla teorie zpravodajských hodnot od svých prvopočátků 

řadou vývojových změn, definice uváděné v průběhu let se od sebe příliš nelišily. 

Podstatu zpravodajské hodnoty vystihuje výstiţně např. Tomáš Trampota (2006): Jsou 

to „vlastnosti, kterými musí událost disponovat, aby se mohla stát zprávou“ (Trampota 

2006: 26). 

Kunczik (1995) představuje v souvislosti se zpravodajskými hodnotami dvě 

hypotézy. První tvrdí, ţe čím více faktorů událost obsahuje, tím větší má šanci stát se 

zprávou. Druhá hovoří o tom, ţe pokud událost některý z faktorů postrádá, musí pak 

disponovat ve větší míře jiným faktorem. Je nutno dodat, ţe výběr zprávy je navíc vţdy 

závislý na prostředí, ve kterém médium pracuje a také vnitřní organizaci práce 

samotného média. Hlavní faktory, které ovlivňují výběr zpráv, definují výstiţně Galtung 

a Ruge (1995). Autoři identifikovali tři základní typy těchto faktorů: organizační, 
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ţánrové a sociokulturní. Roger Fowler v analýze uvedeného konceptu zpravodajských 

hodnot Galtung a Ruge vyjadřuje mimo jiné názor, ţe kritéria výběru zpráv jsou 

sociálně konstruovaná. (Fowler 1991). 

Burton a Jirák (2001) dělí zpravodajské hodnoty na obecné a zpracovatelské. 

Mezi obecné hodnoty patří : výskyt neboli frekvence, blízkost, jasnost neboli 

jednoznačnost, jednoduchost, smysluplnost, novost, průběţnost neboli kontinuita, 

moţnost dalšího vývoje, vztah k elitním národům či státům a vztah k elitním osobám či 

celebritám, personalizace, negativita, souznění, překvapení, předvídatelnost, variace. 

Zpracovatelské hodnoty pak představují především technologické a organizační 

moţnosti zpracování určité události. „Pokud nějaká událost nabízí určité moţnosti 

zpracování, má větší naději stát se předmětem zájmu médií.“ (Burton, Jirák 2001 :254). 

 

Z vyjmenovaných zpravodajských hodnot si představíme blíţe pouze ty, které 

budou pro náš výzkum relevantní:  

Personalizace - preference zobrazování událostí, které lze podat jako projevy jednání (či 

důsledky jednání) konkrétních osob (Reifová, ed. 2004). „Obecně platí, ţe přítomnost 

konkrétních, identifikovatelných osob, které lze představit jako aktéry děje, usnadňuje 

médiím podávání zpráv (a posiluje narativní charakter zpravodajství). Pokud se jedná o 

známou osobu, kterou není ani třeba představovat, usnadnění se tím jen násobí.“ 

(Burton, Jirák); 

Průběţnost - pokud se událost jiţ jednou stala předmětem zájmu zpravodajství, pak jsou 

povaţovány za zpravodajsky hodnotné další podrobnosti, jeţ se k ní váţou, a to hlavně 

proto, ţe o celé záleţitosti publikum „uţ něco ví“ (Jirák 2001);  

Moţnost dalšího vývoje - je vlastnost události, která naznačuje její další vývoj, nese v 

sobě nějaké očekávání; 

Blízkost - „Zpráva, která zpracovává informaci publiku srozumitelnou, váţící se k jeho 

známému nebo nejbliţšímu okolí, má pro příjemce někdy vyšší hodnotu, neţ důleţitější 

informace z oblasti lokálně, tematicky, společensky vzdálených.“ (Osvaldová, Halada 

2007). 
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2.4 Politický paralelismus 

Teorie politického paralelismu hrála v našem výzkumu klíčovou roli ve výběru 

analyzovaných médií. Hlavní myšlenka politického paralelismu (Hallin – Mancini 

2008), ţe neexistuje médium, které by bylo hodnotově neutrální. Kaţdé médium zastává 

určité hodnoty a politicky straní. Ve svých studiích navázali Hallin a Mancini na Colina 

Seymour-Ureho, který „vnímal politický paralelismus jako míru podobnosti struktury 

mediálního systému se strukturou stranického systému“ (Hallin –Mancini 2008: 55). 

Dle politického paralelismu jsou „noviny prosáklé politickými hodnotami, které 

vycházejí ze spektra vlivů, od rutiny shromaţďování informací po způsoby náboru 

novinářů a sdílené ideologické předpoklady široké veřejnosti“ (Hallin – Mancini 2008: 

54). Přestoţe se mnohá média snaţí být objektivní a novináři se snaţí podávat 

objektivní zprávy, většina médií je nějak politicky orientovaná. Tato orientace je 

zapříčiněna provázaností mediálních institucí s politickými stranami, většinou                

z ekonomického hlediska a jako taková ovlivňuje podobu mediálních sdělení.  

Pro naši analýzu jsme zvolili na základě této teorie dva opačně orientované české 

deníky, konkrétně pravicově orientovanou MF Dnes a levicově orientované Právo. 

 

2.5 Banální nacionalismus a etnocentrismus 

Jelikoţ byl předmětem našeho zájmu odškodňovací program propojený úzce         

s jednou, konkrétní zemí, nabízela se otázka, zda neměly ostatní státy tendence tento 

program hodnotit, popř. podle jakých kritérií tak činily. Při zkoumání toho, zda se v 

českých denících objevily nějaké hodnotící tendence, v našem konkrétním případě 

protiněmecké, jsme se opíraly o dvě následující teorie.  

Teorie banálního nacionalismu a etnocentrismu spolu velmi úzce souvisí. Obecně 

můţeme říct, ţe se obě teorie váţou k tematice národa, národnosti , kultury nebo 

společnosti. V případě banálního nacionalismu se vztahují ke své vlastní, v případě 

etnocentrismu k hodnocení kultur cizích, ale vţdy vlastní optikou. Teorii banálního 

nacionalismu představil ve své knize s názvem Banal Nationalism prvně sociální 

psycholog a profesor sociologie na britské Loughborough University, Michael Billing. 

Hlavní myšlenkou jeho knihy, publikované v roce 1995 je, ţe v ustavených národech 
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(západní společnosti) se projevuje kontinuální „vlajkování“ či připomínání národnosti. 

Občanství je denně připomínáno mnoha rozličnými způsoby, jeţ si občané neuvědomují 

a vnímají je jako normální součást ţivota. Pokud by připomínání vymizelo, všichni 

občané by si absence všimli (Billig 1995). Za základní indikátory banálního 

nacionalismu lze povaţovat: imanentní sklon k favorizaci domova (naší země), 

pozitivní konotace týkající se domova a lingvistické odkazování k domovu,                   

či dovolávání se domova. 

Etnocentrismus můţeme definovat jako sklon věřit, ţe vlastní etnikum či kultura 

jsou nadřazené ostatním, ţe jsou centrem veškerého zájmu. Ostatní kultury jsou 

posuzovány ve vztahu k té vlastní, podle vlastních hodnot a norem.  
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3 Metodologie 

V metodologické části definujeme nejprve cíl výzkumu, výzkumné otázky a s nimi 

související hypotézy. V další části provedeme operacionalizaci jednotlivých hypotéz     

a specifikujeme metodu, kterou budeme výzkum provádět. Postupně vymezíme              

i obsahy, které budou předmětem naší analýzy, určíme časové období, ve kterém 

budeme analýzu provádět a definujeme média, která budeme v určeném období 

sledovat. Nedílnou součástí kapitoly je i specifikace mediované obsahové jednotky, tzv. 

kódovací jednotky. 

 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem předkládané diplomové práce je obraz německého programu odškodnění 

nuceně nasazených, realizovaný v letech 2000- 2006. Blíţe se zaměříme                       

na mechanismy, které při konstrukci mediálního obrazu pouţívala česká média              

a na srovnání s mechanismy, které vyuţíval vybraný zástupce německého tisku. Cílem 

práce je jak porovnání postupů vybraných českých médií s německým, tak porovnání 

českých deníků navzájem. 

 

3.2 Výzkumné otázky  

Nejprve si stanovíme dvě hlavní výzkumné otázky (HV1 a HV2) a 8 vedlejších 

otázek (VV1.1-VV2.4), které nám na hlavní otázky pomůţou v analytické části nalézt 

odpovědi.  

 

Hlavní otázky: 

 

HV1: Jak se lišil obraz německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006 v 

českých a německých médiích?  
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HV2: Jaké konstrukční mechanismy pouţívala vybraná česká média ke konstrukci 

mediálního obrazu německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006?  

 

Vedlejší otázky:  

 

VV1.1: Do jaké míry se ve sledovaných médiích reprezentace odškodňovacího 

programu lišila? 

VV1.2: Jak se vyvíjel zájem zkoumaných deníků o problematiku ve sledovaném 

období? 

VV1.3: Jakým tématům se média ve spojení s odškodněním nejvíce věnovala? 

VV1.4: Byl rozdíl ve vyváţenosti zpráv, který poskytovaly jednotlivé deníky? 

 

VV2.1: Jakým tématům se ve spojitosti s odškodněním nuceně nasazených české 

deníky nejčastěji věnovaly? 

VV2.2: Jaké mediální rutiny české deníky pouţívaly?  

VV2.3: Jakým způsobem byl odškodňovací program v českém tisku rámován?  

VV2.4: Byly v článcích o odškodnění v českých denících zaznamenány nějaké 

formy banálního nacionalismu, případně jaké? 

 

3.3 Operacionalizace hypotéz 

V této kapitole pro kaţdou vedlejší výzkumnou otázku stanovíme hypotézu          

a provedeme operacionalizaci. 
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3.3.1 VV1.1: Do jaké míry se ve sledovaných médiích 

reprezentace odškodňovacího programu lišila? 

 

VV 1.1.1: Jak se lišil prostor věnovaný tématu jednotlivými médii? 

 

VH 1.1: Předpokládáme, ţe nejvíce o programu informoval zástupce německých médií, 

FAZ.  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo, FAZ), počet článků, počet článků na titulní 

straně  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov 

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a číslo strany 1 nebo 

01 

 

3.3.2 VV1.2: Jak se vyvíjel zájem zkoumaných deníků o 

problematiku ve sledovaném období? 

 

VV 1.2.1: Ve kterách obdobích byl zájem médií o problematiku odškodnění největší?  

VV 1.2.2: Které události v rámci programu se těšily největší pozornosti? 

 

VH1.2.1: Předpokládáme, ţe zájem FAZ zeslábl po dokončení příprav odškodňovacího 

programu a zájem českých deníků po zahájení výplat. 

VH1.2.2: Předpokládáme, ţe největší pozornosti se těšila mezinárodní jednání o 

odškodnění. 
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Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo, FAZ), počet článků v jednotlivých letech 2000- 

2006 

Indikátory:  Články obsahující jedno nebo více klíčových slov v jednotlivých letech- 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

 

3.3.3 VV1.3: Jakým tématům se média ve spojení s 

odškodněním nejvíce věnovala? 

 

3.3.4 VV1.4: Byl rozdíl ve vyváženosti zpráv, který poskytovaly 

jednotlivé deníky? 

 

VV 1.3.1 a 1.4.1 Jaké osoby byly v článcích zmiňovány? 

VV 1.3.2 a 1.4.2 Jaké instituce byly v článcích zmiňovány? 

 

VH1.3: Předpokládáme, ţe FAZ zmiňoval nejčastěji osobnosti vztahující se k tématům 

podstatným z mezinárodního hlediska, zatímco česká média k tématům spojeným 

s Českou republikou. 

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo, FAZ), aktér- osobnost  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a jméno jedné nebo 

více osobností  
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VH1.4: Předpokládáme, ţe FAZ zmiňoval nejčastěji instituce vztahující se k tématům 

důleţitým z mezinárodního hlediska, zatímco česká média k tématům spojenými 

s Českou republikou. 

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo, FAZ), aktér- instituce 

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a název jedné nebo 

více institucí  

 

3.3.5 VV2.1: Jakým tématům se ve spojitosti s odškodněním 

nuceně nasazených české deníky nejčastěji věnovaly? 

 

VV2.2.1: Kdo byl v článcích nejčastěji hlavním aktérem? 

VV2.2.2: Jakou roli hráli v článcích ţivotní příběhy nuceně nasazených?  

VV2.2.3: Jaký subdiskurs byl v souvislosti s obětmi identifikován nejčastěji?  

 

VH2.2.1: Předpokládáme, ţe v obou českých denících bude hlavním aktérem nuceně 

nasazený (oběť).  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), aktér- osobnost  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a jméno jedné nebo 

více osobností  
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VH2.2.2: Předpokládáme, ţe deník Právo bude uvádět konkrétní příběhy obětí častěji 

neţ MfDnes. 

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), příběh konkrétní oběti (ano, ne) 

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a jméno osoby 

označené jako oběť, ţadatel o odškodnění nebo nuceně nasazený  

 

VH2.2.3: Předpokládáme, ţe nejčastěji budou nuceně nasazení zmiňováni v souvislosti 

s dlouhým čekáním na výplaty. 

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), zmínka o věku oběti (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a zmínka o věku 

oběti, věku nuceně nasazeného nebo slovní spojení indikující vysoký věk 

(např. „výplaty uţ se nedoţije“) 

 

3.3.6 VV2.2: Jaké mediální rutiny české deníky používaly? 

  

VV2.2.1: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota- personalizace? 

 

VH2.2.1: Předpokládáme, ţe zpravodajská hodnota personalizace (ZH-personalizace) 

bude zaznamenána ve více neţ 50 procentech článků (vztaţeno k celkovému počtu 

publikovaných článků) a to v obou českých denících. 
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Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), ZH-personalizace (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov a zmínky o 

konkrétních osobách z řad politiků, vyjednavačů, obětí nebo jejich 

právních zástupců, představitelů institucí, které pomáhaly realizovat 

program apod. 

 

Na otázku personalizace navazují volně otázky spojené s citacemi, které 

vypovídají mimo jiné o tom, jaké zdroje novináři jednotlivých deníků pouţívaly. 

Zároveň budeme zkoumat, jakým typům emocí dávaly sledované deníky prostor a jak 

jednotlivé emoce souvisely s celkovým mediálním obrazem, který české deníky 

spoluutvářely.  

 

VV2.2.2: Jak často se deníky odvolávaly na konkrétní osoby jako zdroje informací? 

 

VH2.2.2: Předpokládáme, ţe minimálně jedna z konkrétně zmíněných osobností 

v článku, byla zároveň i citována.  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), citace (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující zmínku o konkrétní osobnosti a zároveň citaci 

 

VV2.2.2: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -průběţnost? 
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VV2.2.3: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -moţnost 

dalšího vývoje? 

 

VH2.2.2 a 2.2.3: Předpokládáme, ţe obě zpravodajské hodnoty budou v obou denících 

zastoupeny rovnoměrně a ve velké míře (více neţ 70 procent).  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), ZH-průběţnost (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující zmínku o událostech, které se v souvislosti 

s odškodněním staly nebo zmiňují osoby a instituce, které v minulosti 

s odškodněním nuceně nasazených souvisely  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), ZH-moţnost dalšího vývoje (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  

2. Články obsahující zmínku o událostech, které mohou na dění popsané 

v článku navázat nebo být jejich důsledkem  

 

VV2.2.4: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -blízkost? 

 

VH2.2.4: Předpokládáme, ţe české deníky budou zahraniční události vztahovat na české 

prostředí.  

 

Proměnné:  Deník (MF Dnes, Právo), ZH-blízkost (ano, ne)  

Indikátory:  1. Články obsahující jedno nebo více klíčových slov  
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2. Články obsahující zmínku o českých nuceně nasazených (českých 

obětech), o částkách odškodného pro české oběti, o ČNBF apod. 

 

3.3.7 VV2.3: Jakým způsobem byl odškodňovací program v 

českém tisku rámován?  

 

VV2.3.1: Byl program v českých médiích rámován jako úspěšný nebo neúspěšný? 

VV2.3.2: Byl program v českých médiích rámován jako program určený PRO nuceně 

nasazené (oběti) nebo jako hra politiků a advokátů O nuceně nasazené 

 

VH2.3.1: Předpokládáme ţe oba české deníky budou rámovat odškodňovací program 

spíše jako neúspěšný.  

 

Proměnné:  Médium (MF Dnes, Právo), rámování programu odškodnění 

(neúspěšné/úspěšné) 

Indikátory zarámování jako úspěšného:  

 první oběti si přebírají výplaty 

 schválení odškodňovacího zákona 

 zvládnutá organizace odškodnění v ČR díky ČNFB  

Indikátory zarámování jako neúspěšného:  

 mnoho obětí se kvůli svému věku odškodnění nedoţije 

 dlouhé čekání na první splátky 

 neúspěch prosadit jednorázové odškodnění 
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 vleklá vyjednávání o právním smíru a částce ve fondu odškodnění  

 neochota některých německých podniků přispět do odškodňovacího 

fondu 

 německá strana protahuje jednání, aby ušetřila 

 

VH2.3.2: Předpokládáme, ţe bude zaznamenáno více případů rámování O obětech neţ 

PRO oběti.  

 

Pro tuto hypotézu budeme vycházet z operacionalizace navrţené v rámci otázky VV2.1. 

Interpretovat pak budeme výsledky spojené s otázkou VV2.1.  

 

3.3.8 VV2.4: Byly v článcích o odškodnění v českých denících 

zaznamenány nějaké formy banálního nacionalismu, případně 

jaké? 

 

VV 2.4.1: Byl ve zkoumaných denících zaznamenán banální nacionalismus? 

 

VH2.4.1: Předpokládáme, ţe bychom mohli nalézt banální nacionalismus protiněmecký.  

 

Proměnné:  Médium (MF Dnes, Právo), banální nacionalismus(přítomen/nepřítomen) 

 

Indikátory banálního nacionalismu (protiněmecký):  

 neochota německých podniků přispět do odškodňovacího fondu 



   

 

31 

  

 německá strana protahuje jednání, aby ušetřila (potenciálních příjemců 

odškodného denně mnoho zemře) 

 odškodnění nuceně nasazených je pro německou stranu kalkul 

 německá strana vzbudila naděje v nuceně nasazených z ČR a teď je 

nechává čekat, oni mezitím umírají 

 

3.4 Výběr výzkumné metody  

V našem výzkumu budeme kombinovat dvě metody. Hlavní metodou bude 

kvantitativní obsahová analýza. Doplňkovou metodou bude kvalitativní interpretace dat 

s prvky sémiotické obsahové analýzy.  

Metodu kvantitativní obsahové analýzy jsem si jako hlavní výzkumný nástroj 

zvolila pro své charakteristické rysy, kterými jsou vysoká míra strukturovanosti, 

ověřitelnosti a objektivity. I díky tomu je tato metoda jednou z nejčastěji aplikovaných 

nástrojů zkoumání tematické agendy médií. Pro praktické vyuţití má tu výhodu, ţe je 

přenositelná a poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumíkovi. Kaţdý krok 

výzkumu je zde předem daný, od zadání aţ po interpretaci výsledků. „Helmut Sherer 

definuje tuto metodu jako „kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický               

a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloţeného kladení otázek.“(Scherer, 2004: 30).  

       Důvodem, proč jsme se rozhodli právě pro tuto metodu je fakt, ţe umoţňuje 

zkoumat v relativně krátkém čase velké mnoţství textů a zjišťovat, jakými tématy se 

média zabývají a jaký prostor jim věnují. Zároveň nabízí moţnost popisovat proměny 

mediálních obsahů v čase a srovnávat média různých typů i mediálních krajin. Metoda 

obsahové analýzy stojí na dvou hlavních předpokladech: spojení mezi vnějším objektem 

reference a referencí v textu bude dostatečně zřetelné a jednoznačné a frekvence 

výskytu vybraných referencí přesvědčivě a objektivním způsobem vyjadřuje převaţující 

„význam‟ textu (McQuail 2007: 308). Z tohoto vyplývají i nevýhody kvantitativní 

analýzy. Mezi hlavní z nich patří fakt, ţe výzkumníci mnohdy konstuují systémy 

kategorií před samotným výzkumem a zavádějí vlastní významové systémy, místo     
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aby je dedukovali z obsahů. V důsledku toho jsou pak některé významy zcela zkreslené 

nebo naopak, výzkumníkům můţou zcela uniknout, jelikoţ pro jejich výskyt nevytvořili 

příslušné kategorie. Poslední slabinou kvantitativní obsahové analýzy je bezesporu fakt, 

ţe výsledek je zaloţen na způsobu „čtení“ obsahu, který by ţádný skutečný „čtenář“ za 

normálních okolností nepouţil (McQuail 2007: 308). 

Omezení, charakteristická pro kvantitativní analýzu se pokusíme překonat jejím 

doplněním o kvalitativní interpretaci získaných dat. Sémiotická analýza nám umoţní 

prozkoumat texty více do hloubky a ve více rovinách současně. 

 

3.5 Výběr výzkumného souboru  

Pro navrhovaný výzkum budou relevantní všechny příspěvky obsahující 

následující klíčová slova:  

 pro české deníky Právo a Mladá Fronta Dnes a práci s databází Newton 

Media Search: nucené práce, nuceně nasazený, nacistický reţim, odškodnění, 

Nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“; 

 pro německý FAZ a práci s FAZ online archívem: NS Zwangsarbeiter, 

NS Entschädigung, Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ). 

 

Do výzkumu zahrneme jak zpravodajské, tak publicistické články otištěné          

v denících a období, odpovídající příslušným výzkumným otázkám: 

 

HV1: Jak se lišil obraz německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006 v 

českých a německých médiích?  

V rámci výzkumu, jehoţ cílem bude zodpovědět první hlavní výzkumnou otázku 

HV1, budou analyzovány články publikované v deníku Právo, MF Dnes a FAZ v 

průběhu celé realizace odškodňovacího programu od 1.1. 2000 do 31.12. 2006. Toto 

období bylo v rámci pilotáţního šetření rozšířeno o měsíc prosinec 1999, jelikoţ v 
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tomto měsíci bylo přijato jedno z rozhodnutí, které mělo pro následný průběh 

odškodňovacího programu zásadní vliv. 

 

HV2: Jaké konstrukční mechanismy pouţívala vybraná česká média ke konstrukci 

mediálního obrazu německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006?  

V rámci výzkumu, jehoţ cílem bude zodpovědět druhou hlavní výzkumnou 

otázku HV2, budou analyzovány články publikované v deníku Právo a MF Dnes v v 

pěti časově vymezených intervalech. Tyto intervaly byly definovány v rámci 

předvýzkumu na základě identifikace konkrétních událostí
22

, kterým byla v českých 

médiích věnována největší pozornost. Pro získání komplexnější analýzy jsme uvaţovali 

20-ti denní intervaly, zahrnující vţdy deset dní před a deset dní
23

 po konkrétní, 

sledované události. Celkem jsme pro analýzu vybrali pět událostí, tj. celkem pět 20-ti 

denních časových intervalů. V této části jsme tedy zkoumaly články publikované v 

průběhu 100 dní. Následující tabulka (tabulka č.2) nabízí přehled událostí, dat, kdy k 

nim došlo a časových období, která byla identifikována jako relevantní pro náš výzkum. 

 

Tabulka č. 2: Přehled období s největší intenzitou článků publikovaných v českých 

denících 

 Datum 

události 

Událost Analyzovaná období 

1. 13.06.1999 Prezidenti SRN a USA souhlasili s 

odškodněním obětí nuceného nasazení za 

nacistického reţimu 

07.12.1999-27.12.1999  

2. 17.05.2000 Rakousko také odškodní české nuceně 08.05.2000- 28.05.2000 

                                                 
22

 Nebo extrémně zvýšeným zájmem médií o  danou problematiku vyvolanou signály o moţném vývoji 

programu odškodňování. 
23

 Z důvodu získání většího počtu článků pro analýzu jsme dodrţovali výběrové kritérium „událost, plus-

mínus deset dní“ pouze okrajově. V některých případech, kdy média událost předvídala nebo naopak 

došlo v jejím důsledku k velkému počtu pozdějších reakcí  se událost nenacházela přímo ve středu 

sledovaného intervalu.  
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nasazené 

3. 30.05.2000 Německý spolkový sněm schválil 

odškodnění 

06.07.2000-26.07.2000 

4. 10.05.2001 Americká soudkyně uvolnila cestu k 

odškodnění 

01.05.2001-21.05.2001 

5. 16.06.2001 V České republice byly zahájeny výplaty 

obětem 

06.06.2001-26.06.2001 

 

3.6 Výběr médií 

Pro náš výzkum jsme zvolili tři deníky s celostátní působností. Dva české a jeden 

německý. Důvod pro tento poměr byl dán zadáním práce, jejíţ těţiště je v detailní 

srovnávací analýze českých médií a pouze nástin srovnání českých médií se zástupcem 

německého. Z českých médií jsme zvolili deník Právo a deník Mladá Fronta Dnes, jako 

německý zástupce figuruje v našem výzkumu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 

Prvním kritériem při volbě deníků bylo jejich celostátní působení. U deníků s celostátní 

působností jsme očekávali větší potenciál ovlivnit vnímání reality konstruované médii. 

Kritériem pro volbu českých médií pak byla i jejich inklinace v rámci politického 

spektra. Ač se oba deníky prezentují jako nezávislé, z teorie paralelismu víme,             

ţe absolutní nezávislost neexistuje. Deník Právo jsme zvolili s ohledem na jeho středo-

levicovou a deník Mladá Fronta Dnes na jeho k pravici inklinující orientaci. Volba 

německého média proběhla na základě předvýzkumu, kdy FAZ byl identifikován jako 

jeden z německých deníků, který se problematice odškodnění nuceně nasazených 

věnoval nejvíce. Mezi německými deníky, které se odškodnění (např. Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Rundschau) intenzívně věnovaly byl pak výběr spíše náhodný. 
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3.6.1 Právo 

Obdobně jako následující Mladá Fronta Dnes i deník Právo se sám označuje za 

„nezávislý tisk“. Narozdíl od MF Dnes je však povaţováno za středo-levicový aţ 

levicový deník.  

Deník je často spojován s jeho předchůdcem, Rudým právem. Ten jako deník 

KSČ vycházel aţ do roku 1991. V září 1995 pak název Rudé právo nahradil dnešní titul, 

Právo.  

Právo vydává společnost Borgis a.s. Průměrný prodaný náklad v prosinci 2010 

se pohyboval okolo 123 125 kusů
24

. Mezi čtenáři Práva převaţují muţi a lidé ţijící v 

manţelství. Necelou polovinu čtenářské obce tvoří lidé ve věku 45-65 let. Téměř 40 % 

čtenářů má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
25

.  

Novinářem Práva, který se zabýval problematikou odškodnění nejintenzivněji, 

byl Jan Kovařík. 

 

3.6.2 Mladá Fronta Dnes 

Ačkoliv ve své vlastní prezentaci
26

 deklaruje, ţe není závislá na ţádné politické 

straně a neupřednostňuje ţádný úzce vymezený ideový proud, je povaţována za středo-

pravicově, aţ pravicově orientovaný deník. Deník Mladá fronta DNES patří akciové 

společnosti MAFRA. Majoritním vlastníkem MAFRA, a. s., je od roku 1994 německý 

holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. 

Průměrný denní prodaný náklad v říjnu 2010-březnu 2011 se pohyboval okolo 

230 902. Čtenářská struktura dle věku je následující: ve věkové skupině 12-19 let se 

nachází 4% čtenářů, ve skupině 20-29 let 14% čtenářů, ve skupině 30-39 let 22% 

čtenářů, ve skupině 40-49 let 23% čtenářů, ve skupině 50-59 let 21% čtenářů, ve 

skupině 60-69 11% čtenářů a ve skupině 70-79 let 5% čtenářů. 

                                                 
24

 http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/ 
25

 Zdroj: Ceník celostátní inzerce. Dostupné z: http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil.php (25.4.2011) 
26

 http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/otazky-a-odpovedi#otazka-4 

http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil.php
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Mezi pravidelnými čtenáři MF DNES jsou oproti celé populaci ČR více 

zastoupeni lidé s vyšším vzděláním. Ekonomicky aktivních čtenářů je 579 000, coţ je 

71% čtenářů MF Dnes.  

337 000 (57%) čtenářů MF DNES v domácnostech má čistý měsíční příjem vyšší neţ 

30 000 korun
27

. 

Novináři, kteří se věnovali v deníku MF DNES odškodnění nejvíce, byli 

Johanna Grohová a Luboš Palata. 

 

3.6.3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vychází od roku 1949 ve 

Frankfurtu nad Mohanem a je povaţován za konzervativní a liberální deník. Jeho 

současný náklad činí zhruba 365 480
28

 kusů. Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou z 

větší části vlastněné Fazit-Stiftung. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung má rozsáhlou 

síť zahraničních dopisovatelů, coţ činí noviny silně nezávislé na zdrojích tiskových 

agentur. Aţ teprve v roce 2007 vyšla na titulní straně první fotografie, do té doby plnil 

úvodní stranu pouze text. Čtenáři FAZ jsou převáţně obchodníci a intelektuálové, kteří 

oceňují kulturní a literární list Feuilleton.  

Novinářem, který se odškodnění věnoval, byl např. Karl-Peter Schwarz, který 

FAZ často podával zprávy i z Prahy. 

 

3.7 Výběrová a kódovací jednotka 

Za výběrovou jednotku budeme povaţovat všechny články otištěné v denících MF 

Dnes, Právo nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung, které obsahovaly alespoň jedno 

klíčové slovo a to v celé šíři textu. Další podmínkou pro výběr do našeho výzkumného 

souboru byla přítomnost článku v databázy Newton MEDIA SEARCH pro české deníky 

a v online archívu FAZ pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.  

                                                 
27

 http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110509_TVE_D10-1141.PDF 
28

 Zdroj: MZV ČR 
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Kódovací jednotkou je článek, který splňuje výše zmíněné poţadavky a dále je 

primárně zaměřený na odškodnění nuceně nasazených v rámci programu realizovaného 

SRN v letech 2000- 2006. 
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4 Analytická část 

 

4.1 Základní charakteristika výběrového souboru 

Pro naši analýzu bylo relevantních celkem 699 článků, které jsme vyhledali          

v databázi Newton Media Search (NMS) a v digitálním archívu Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ) na základě zadání klíčových slov následovně: pro práci s databází NMS: 

nucené práce, nuceně nasazený, nacistický reţim, odškodnění, Nadace „Připomínka, 

odpovědnost a budoucnost“ pro práci s FAZ archívem: NS Zwangsarbeiter, NS 

Entschädigung, Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ). 

Výzkum vycházel ze dvou hlavních výzkumných otázek a podle nich byl rozdělen 

do dvou základních linií.  

Data pro první linii výzkumu, prováděného metodou kvantitativní obsahové 

analýzy, pocházela ze všech 699 článků publikovaných              v průběhu celé realizace 

odškodňovacího programu od 1.1. 2000 do 31.12. 2006. Toto období bylo v rámci 

pilotáţního šetření rozšířeno o měsíc prosinec 1999, jelikoţ  v tomto měsíci bylo přijato 

jedno z rozhodnutí, které mělo pro následný průběh odškodňovacího programu zásadní 

vliv.  

Data pro druhou linii výzkumu, prováděného kvantitativní analýzou s prvky 

kvalitativního šetření, pocházela ze 70 článků, publikovaných pouze v českých denících 

Právo (42 článků) a MfDnes (28 článků) a to   v pěti časově vymezených intervalech. 

Tyto intervaly byly definovány v rámci předvýzkumu na základě identifikace 

konkrétních událostí
29

, kterým byla v českých médiích věnována největší pozornost. Pro 

získání komplexnější analýzy jsme uvaţovali 20-ti denní intervaly, zahrnující vţdy 

deset dní před a deset dní
30

 po konkrétní, sledované události. Celkem jsme pro analýzu 

vybrali pět událostí, tj. celkem pět 20-ti denních časových intervalů. V této části jsme 

tedy zkoumali články publikované  v průběhu 100 dní.  Následující tabulka (tabulka č.3) 

                                                 
29

 Nebo extrémně zvýšeným zájmem médií o  danou problematiku vyvolanou signály o moţném vývoji 

programu odškodňování. 
30

 Z důvodu získání většího počtu článků pro analýzu jsme dodrţovali výběrové kritérium „událost, plus-

mínus deset dní“ pouze okrajově. V některých případech, kdy média událost předvídala nebo naopak 

došlo v jejím důsledku k velkému počtu pozdějších reakcí  se událost nenacházela přímo ve středu 

sledovaného intervalu. 
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nabízí přehled událostí, dat, kdy k nim došlo a časových období, která byla 

identifikována jako relevantní pro náš výzkum. 

 

Tabulka č. 3 Přehled období s největší intenzitou článků publikovaných v českých 

denících 

 Datum 

události 

Událost Analyzovaná 

období 

1. 13.06.1999 Prezidenti SRN a USA souhlasili s odškodněním 

obětí nuceného nasazení za nacistického reţimu 

07.12.1999-

27.12.1999   

2. 17.05.2000 Rakousko také odškodní české nuceně nasazené 08.05.2000- 

28.05.2000 

3. 30.05.2000 Německý spolkový sněm schválil odškodnění 06.07.2000-

26.07.2000 

4. 10.05.2001 Americká soudkyně uvolnila cestu k odškodnění 01.05.2001-

21.05.2001 

5. 16.06.2001 V České republice byly zahájeny výplaty obětem 06.06.2001-

26.06.2001 

 

4.2 Shrnutí hlavních výzkumných otázek 

HV1: Jak se lišil obraz německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006 v 

českých a německých médiích?  

 

HV2: Jaké konstrukční mechanismy pouţívala vybraná česká média ke konstrukci 

mediálního obrazu německého odškodňovacího programu z let 2000- 2006?  
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4.3 Mediální obraz odškodňovacího programu v  

českých a německých médiích 

V této části budeme provádět výzkum s cílem zodpovědět první čtyři vedlejší 

výzkumné otázky a potvrdit nebo vyvrátit pět hypotéz, stanovených v kapitole věnované 

metodologii. Získaná data se pokusíme na závěr jednotlivých kapitol interpretovat a 

shrnout. 

 

Výzkumný soubor:  

Deníky: MfDnes, Právo, FAZ  

Období: 2000- 2006  

Celkem analyzovaných: 699 článků 

 

Výzkumné otázky: 

VV1.1: Do jaké míry se ve sledovaných médiích reprezentace odškodňovacího 

programu lišila? 

VV1.2: Jak se vyvíjel zájem zkoumaných deníků o problematiku ve sledovaném 

období? 

VV1.3: Jakým tématům se média ve spojení s odškodněním nejvíce věnovala? 

VV1.4: Byl rozdíl ve vyváţenosti zpráv, který poskytovaly jednotlivé deníky? 

 

4.3.1 Reprezentace odškodňovacího programu 

VV1: Do jaké míry se ve sledovaných médiích reprezentace odškodňovacího 

programu lišila? 

VV 1.1.1: Jak se lišil prostor věnovaný tématu jednotlivými médii? 
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VH 1.1: Předpokládáme, ţe nejvíce o programu informoval zástupce německých médií, 

FAZ.  

 

Obrázek č. 1 Celkový počet článků v období 2000- 2006 

 

 

Obrázek č.1 znázorňuje, kolik článků publikovala v období 2000-2006
31

 

jednotlivá sledovaná média. Celkově bylo identifikováno 699 článků, z nichţ 381          

v deníku FAZ, 152 článků v deníku MfDnes, 166 v deníku Právo. Tyto údaje potvrzují 

naši první hypotézu, ţe největší pozornost věnoval problematice odškodnění zástupce 

německého tisku, FAZ. Důvodem pro větší zájem ze strany FAZ je s největší 

pravděpodobností fakt, ţe odškodňovací program v SRN vznikl a byl odtud řízen           

a financován. V SRN se problematika odškodnění týkala nejenom samotných obětí, ale  

i širokého spektra politické a hospodářské sféry, která do fondu odškodnění finančně 

přispívala. V neposlední řadě byl program důleţitý i pro německou laickou veřejnost, 

neboť v sobě nesl prostřednictvím svých představitelů za Spolkovou republiku vzkaz 

celému světu o přijetí morální odpovědnosti za činy svých předků. Zájem českých 

                                                 
31

 Pozn. období 2000-2006 je definováno od 1.1. 2000 aţ 31.12.2006 a zahrnuje i období od 1. do 31. 12. 

1999. 
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deníků je pak ve srovnání v německým FAZ více neţ poloviční. Tento rozdíl je kromě 

výše uvedeného vysvětlení moţné doplnit úvahou, ţe české deníky věnovaly                

ve srovnání se zástupcem německého tisku menší pozornost německým 

vnitropolitickým jednáním a intenzívní výměně názorů mezi německými politiky           

a představiteli německých podniků. Mezi deníky Právo a MfDnes pak je na obecné 

rovině pouze nepatrný rozdíl v prostoru, který odškodnění oba deníky věnovaly. 

Podrobnější analýzou českých deníků se budeme věnovat v kvalitativním rozboru. 

 

Obrázek č. 2 Počet článků na titulní straně v období 2000- 2006  

 

 

Obrázek č.2 ukazuje počty článků, uveřejněných jednotlivými deníky v průběhu 

realizace programu na titulní straně, v poměru k celkovému počtu tématu věnovaných 

článků. Umístění tématu na titulní straně je nejvýraznějším prostředkem jeho 

zviditelnění. V tomto ohledu se k problematice odškodnění snaţila nejvíce přitáhnout 

pozornost MfDnes, kdy články na titulních stranách zaujímaly 28 procent z celkového 
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počtu článků uveřejněných na téma odškodnění. Druhým deníkem v pořadí bylo Právo s 

13 procenty, následovaném FAZ s 9,4 procenty článků na titulní straně k celkovému 

počtu článků. Jedním z vysvětlení, proč české deníky umisťovaly odškodnění na titulní 

stranu procentuálně častěji, by moho být, ţe oba deníky spolupracovaly s ČNFB na 

informační kampani, jejímţ cílem bylo upozornit na moţnost odškodnění a informovat 

o programu co moţná nejvíce potenciálních příjemců odškodnění. To, ţe je článek 

umístěn na titulní straně a můţe tak přitáhnout k tématu pozornost, však ještě 

neznamená, ţe se mu v daném čísle noviny seriózně věnují. FAZ měl k tématu ve 

sledovaném období celkově více článků, a přestoţe byly umístěny uvnitř jednotlivých 

výtisků, byly obsáhlejší a zpravodajsky vyváţenější (viz další analýzy). Vysvětlením by 

mohlo být i to, ţe čtenáři FAZ, kteří se o odškodnění zajímali, věděli, kde informace 

uvnitř deníku nalézt. 

 

4.3.2 Vývoj zájmu o problematiku odškodnění 

VV1.2: Jak se vyvíjel zájem zkoumaných deníků o problematiku ve sledovaném 

období? 

 

VV 1.2.1: Ve kterých obdobích byl zájem médií o problematiku odškodnění největší? 

VV 1.2.2: Které události se v rámci programu se těšily největší pozornosti? 

VH1.2.1: Předpokládáme, ţe zájem FAZ zeslábl po dokončení příprav odškodňovacího 

programu a zájem českých deníků po zahájení výplat. 

VH1.2.2: Předpokládáme, ţe největší pozornosti se těšila mezinárodní jednání o 

odškodnění. 
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Obrázek č. 3 Vývoj počtu článků v průběhu realizace programu 

 

                                                

Obrázek č. 3 nám přibliţuje proměnu počtu článků v průběhu let 2000- 2006. 

Abychom křivky znázorněné na obr. 3 dokázali interpretovat, musíme si nejprve 

shrnout, zda došlo v jednotlivých letech k nějakým zásadním událostem souvisejícím s 

odškodněním nuceně nasazených a pokud ano, k jakým.  

ROK 1999 byl charakteristický pro jednání německých a amerických politiků, 

představitelů německých podniků, advokátů zastupujících v řízení před americkými 

soudy oběti a mezinárodních vyjednavačů, kteří se snaţili nalézt pro všechny 

zúčastněné přijatelný kompromis. Tato jednání vyvrcholila rozhodnutím vlády SRN a 

německých podniků poskytnout do odškodňovacího fondu 10 miliard DM. Prezident 

SRN, Johannes Rau se omluvil všem bývalým nuceně nasazeným za křivdy, které na 

nich nacistické Německo za 2. světové války spáchalo. 

ROK 2000 byl ve znamení dohody prezidentů SRN a USA, kteří stvrdili záměr 

odškodnit z desetimiliardového fondu nuceně nasazené a zahájení práce mezinárodních 

vyjednavačů o konkrétní podobě odškodňování. Rovněţ Rakousko se svým 

rozhodnutím přihlásilo k odpovědnosti za vyuţívání nuceně nasazených za 2. světové 

války a schválilo vlastní odškodňovací program.  
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ROK 2001 znamenal desítky mezinárodních jednání, ve kterých zástupci německého 

hospodářství podmiňovali přispění do odškodňovacího fondu právními zárukami 

amerických soudů a doţadovali se ve spojitosti s hromadnými ţalobami nuceně 

nasazených právního smíru na druhé straně pak zástupkyně amerického Federálního 

soudu, u které čekaly na rozhodnutí hromadné ţaloby nuceně nasazených z celého 

světa, zamítnutí ţalob z důvodu nedostatku financí ve fondu odškodnění odmítala. 

Nakonec došlo ke vzájemné dohodě a Německý spolkový sněm tak mohl odstartovat 

zahájení výplat. V České republice byly zahájeny výplaty, resp. jejich první splátka       

v červnu 2001. Dne 31.prosince pak vypršel termín pro podávání ţádostí o odškodnění. 

ROK 2002 byl ve znamení čekání na druhou splátku odškodného. 

ROK 2003 znamenal ukončení prvních a přechod k výplatám druhých, konečných 

splátek (jak v ČR, tak ve světě). V ČR se znovu objevuje otázka odškodnění Němců 

ţijících na území ČR. 

ROK 2004 se nevyznačoval ţádnou významnou událostí.  

ROK 2005: v ČR krádeţe spojené s asistencí při vyplňování ţádostí o odškodnění, 

zahájení série výstav věnovaným problematice odškodnění  

ROK 2006: pokračování série výstav věnovaným problematice odškodnění, oficiální 

ukončení odškodňovacího programu.  

Z grafu je patrné, ţe zvýšený počet článků ve všech třech denících souvisí          

s počtem událostí, které měly pro program odškodnění zásadnější charakter. Zatímco 

FAZ věnoval ve sledovaném období nejvyšší pozornost událostem spojených                 

s přípravou programu a počátkem jeho realizace (1999-2000), české deníky se více 

soustředily na události související s průběhem odškodňování v České republice (2000- 

2001). FAZ se ve srovnání s českými deníky věnoval problematice velkou pozornost jiţ 

v průběhu roku 1999, kdy v SRN probíhaly desítky diskusí o moţnosti odškodnění 

nuceně nasazených. Zájem FAZ o problematiku prudce klesnul okamţikem konečného 

schválení odškodnění Spolkovým sněmem v květnu 2001 a od té chvíle uţ prakticky 

jenom klesal, pro Právo i MfDnes bylo zlomem samotné zahájení výplat první splátky  

v červnu 2001, coţ potvrzuje naši hypotézu. Zájem českých deníků byl však 

zaznamenán i koncem roku 2001, kdy končil termín podání ţádostí a např. v roce 2003, 
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kdy začal ČNFB vyplácet druhou splátku. Od roku 2004 aţ do roku 2006, kdy byl 

program oficiálně ukončen, bylo informování o odškodňovacím program velmi 

sporadické a týkalo se spíše dílčích informací. Niţší pozornost k tématu odškodnění v 

letech 2004 aţ 2006 můţeme vysvětlit tím, ţe v tomto období byla jiţ zásadní jednání o 

realizaci programu ukončena a většina plateb realizována. 

 

4.3.3 Preferovaná témata 

VV1.3: Jakým tématům se média ve spojení s odškodněním nejvíce věnovala? 

VV 1.3.1 a 1.4.1 Jaké osoby byly v článcích zmiňovány? 

VV 1.3.2 a 1.4.2 Jaké instituce byly v článcích zmiňovány? 

VH1.3: Předpokládáme, ţe FAZ zmiňoval nejčastěji osobnosti vztahující se k tématům 

podstatným z mezinárodního hlediska, zatímco česká média k tématům spojeným 

s Českou republikou. 

VH1.4: Předpokládáme, ţe FAZ zmiňoval nejčastěji instituce vztahující se k tématům 

důleţitým z mezinárodního hlediska, zatímco česká média k tématům spojenými 

s Českou republikou. 

Následující tabulky uvádějí vysvětlivky k obr. č. 4 a č. 5.  Vysvětlivky i obr.č. 4 

a č. 5 budou analyzovány v této kapitole (4.3.3) a v kapitole (4.3.4), pokaţdé však         

z jiného úhlu. V kapitole 3.3. budeme zmiňované osoby a instituce vztahovat k 

tématům.    
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Aktér- instituce 

Bundestag- Německý spolkový sněm 

ČNFB – Česko-německý fond budoucnosti 

EVZ- německá nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”  

IOM – Mezinárodní organizace pro Migraci 

ČRON- Česká rada pro oběti nacismu 

SNN- Svaz nuceně nasazených 

 

Aktér- osobnost 

Stuart Eizenstat- náměstek amerického ministra financí 

Manfred Gentz – mluvčí německého průmyslu 

Wolfgang Gibowski-  mluvčí německého průmyslu 

Jan Kavan- ministr zahraničí ČR 

Shirley Kram- americká federální soudkyně 

Otto Lambsdorff- hlavní německý vyjednavač 

Johannes Rau - prezident SRN 

Gerhard Schröder- německý kancléř, předseda SPD 

Jan Sechter – český vyjednavač, MZV ČR 

Jiří Šitler- český vyjednavač  

Vladimír Špidla- vicepremiér ČR 

Oldřich Stránský - předseda ČRON 

Michael Witti- advokát zastupující nuceně nasazené 
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4.3.4 Vyváženost zpravodajství 

VV1.4: Byl rozdíl ve vyváţenosti zpráv, který poskytovaly jednotlivé deníky? 

 

Tabulky v kapitole 4.3.3. uvádějí vysvětlivky k obr. č. 4 a č. 5, které  budeme 

analyzovat i v této  kapitole.  Narozdíl od kapitoly 4.3.3., nás budou  zmiňované osoby a 

instituce zajímat ve vztahu k prostoru, který jim jednotlivá média věnovala. 

 

Obrázek č. 4 Frekvence zmínek o osobnostech 

 

 

Z obrázku č. 4 je zřetelně patrné, ţe nejčastěji zmiňované osobnosti v deníku 

FAZ se podstatně liší od osobností, nejčastěji zobrazovaných v deníku Právo a MfDnes. 

Novináři FAZ zmiňovali nejčastěji německého vyjednavače Lambsdorffa, zástupce 

německých podniků Gibowskiho, americkou soudkyni Kram a spolkového kancléře 

Schrödera. Ti všichni hráli významnou roli v jednáních o odškodnění a v hledání 

konsensu mezi vládou SRN, vládou USA, zástupci německého hospodářství                   

a amerických soudů. Mezinárodní jednání tak byla hlavním tématem, kterému se 
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němečtí novináři věnovali. Ze zmínky o českých osobnostech je zřejmé, ţe německý 

tisk věnoval pozornost i dění v zemích, kde odškodnění probíhalo. Sledujeme- li 

zastoupení jednotlivých aktérů v článcích FAZ, můţeme konstatovat, ţe němečtí 

novináři dávali prostor všem zúčastněným stranám. Nad všemi vyčnívající pozici 

hraběte Lambsdorffa lze vysvětlit tím, ţe tento německý vyjednavač se účastnil všech 

důleţitých jednání nejenom na mezinárodní, ale i vnitrostátní úrovni. Pro německé 

novináře byl cenným, oficiálním zdrojem informací a jako takový byl také nejčastěji 

citován. Ve srovnání s FAZ, frekvence výskytu osobností v denících Právo a MfDnes 

potvrzuje hypotézu, ţe prioritním tématem českých médií bylo odškodnění českých 

obětí. Nejvíce je zmiňován český vyjednavač Jiří Šitler, Jan Sechter a Oldřich Stránský 

ze Svazu nuceně nasazených. Pokud byla zahraniční osobnost zmíněna, bylo to vţdy v 

souvislosti s moţnými dopady sdílené informace na odškodnění v České republice. 

Porovnáme-li deníky Právo a MfDnes navzájem, novináři Práva prezentovali téma 

odškodnění v širších souvislostech neţ MfDnes, o čemţ vypovídají častější zmínky o 

vyjednavači Lambsdorffovi a kancléři Schröderovi. Naproti tomu MfDnes dávala 

prostor téměř výhradně českému vyjednavači Šitlerovi. 

 

Obrázek č. 5 Frekvence zmínek o institucích 
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Na obrázku č. 5 jsou znázorněny instituce, které zmiňovaly zkoumané deníky 

nejčastěji. Dvě z institucí jsou německé (Bundestag a nadace EVZ), jedna mezinárodní 

(IOM) a zbývající tři jsou české. Výsledky této analýzy nám opět potvrzují hypotézu,  

ţe zástupce německých médií věnoval pozornost tématu odškodnění v kontextu 

mezinárodních jednání, která měla význam pro celkovou realizaci programu. Zástupci 

českých deníků věnovali tentokrát shodně s německými médii velkou pozornost Nadaci, 

která měla partnerským organizacím (v ČR ČNFB, mezinárodně IOM) na odškodnění 

obětí pod jejich kuratelou poskytnout finance. Pozornost zasluhuje i vysoká frekvence 

počtu zmínek o Svazu nuceně nasazených, kteří v případě MfDnes převušují výrazně     

i zmínky o nadaci EVZ. Novináři MfDnes dávají tímto najevo, ţe jsou na straně obětí, 

snaţí se pro české čtenáře “vzdálené”, obecné informace o vývoji program více přiblíţit. 

 

4.4  Výsledný mediální obraz 

Rozdíl ve způsobu prezentace odškodňovacího programu v denících PRÁVO, 

Mladá Fronta DNES a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Období výzkumu: 2000 – 

2006. 

V první řadě výsledky analýzy potrdily hypotézu o pozornosti, kterou 

problematice odškodnění  sledované deníky v letech 2000- 2006  věnovaly. Německý 

deník věnoval programu téměř dvakrát větí pozornost, neţ české deníky. Důvodem je 

pravděpodobně kombinace několika faktorů. V SRN se problematika odškodnění týkala 

nejenom samotných obětí, ale i širokého spektra politické a hospodářské sféry. Program 

hrál navíc důleţitou roli ve veřejném ţivotě, neboť v sobě nesl prostřednictvím svých 

představitelů za Spolkovou republiku poselství o přijetí morální odpovědnosti za činy 

svých předků. Narozdíl od toho, v České republice byl nahlíţen především z pohledu 

obětí, které měly na odškodnění morální a později i právní nárok. 

Zásadní rozdíl mezi tím, jak o odškodňovacím programu informovaly české 

deníky Právo a Mf Dnes na jedné straně a německý deník FAZ na straně druhé vidím 

především ve výběru témat a v prezentaci. Novináři FAZ věnovali v průběhu let 2000- 

2006 pozornost událostem, které byly důleţité z mezinárodního hlediska a v kontextu 

mezinárodních událostí je také prezentovali. Ve svých článcích kladli důraz na to,      

aby prostor dostali všichni zúčastnění aktéři nebo alespoň více neţ jedna proti sobě 
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stojící strana. To se týkalo jak jednotlivců, tak institucí. Sdílené obsahy byly podávány 

ve vyváţenější a objektivnější formě, díky čemuţ měli jejich příjemci lepší šanci utvořit 

si na situaci vlastní názor. Jedinou tendencí FAZ, uvádět program nebo spíše jednání 

směřující k jeho realizaci, do konkrétnějšího rámce, jsme zaznamenali v obhajobě 

německých vyjednavačů při „vleklých” jednáních. Zde se FAZ v několika případech 

postavil na jejich stranu a zdůraznil, ţe důvody, proč se zahájení odškodňování 

protahuje, není na jejich straně, ale u amerických soudců. Právo a MF DNES se narozdíl 

od FAZ soustředily především na dění v České republice, popř. na aspekty 

mezinárodních událostí, které měly s děním v České republice nějakou souvislost. 

 

4.5 Konstrukční mechanismy českých médií 

 

V následující části se zaměříme na analýzu článků, publikovaných v časových 

intervalech (viz tab. č. 2) v českých denících MfDnes a Právo. Cílem této části je zjistit, 

jak zkoumané deníky odškodňovací program rámovaly, jaká témata upřednostňovaly 

nebo naopak potlačovaly, jakou roli sehrály v článcích samotné oběti nuceného 

nasazení, byly-li v souvislosti s programem zaznamenány nějaké formy banálního 

nacionalismu a konečně, jaké konstrukčními postupy jednotlivé deníky při vytváření 

mediálního obrazu nejčastěji pouţívaly.  

V této části budeme provádět výzkum s cílem zodpovědět druhé čtyři vedlejší 

výzkumné otázky a potvrdit nebo vyvrátit deset hypotéz, tak jak jsme si je stanovili       

v kapitole věnované metodologii. Získaná data se opět pokusíme na závěr jednotlivých 

kapitol interpretovat a shrnout. 

 

Výzkumný soubor:  

Deníky: MfDnes, Právo  

Období: pět 20-ti denních časových intervalů definovaných v tabulce č.4 

Celkem analyzovaných: 70  článků 
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Výzkumné otázky: 

VV2.1: Jakým tématům se ve spojitosti s odškodněním nuceně nasazených české deníky 

nejčastěji věnovaly? 

VV2.2: Jaké mediální rutiny české deníky pouţívaly?  

VV2.3: Jakým způsobem byl odškodňovací program v českém tisku rámován?  

VV2.4: Byly v článcích o odškodnění v českých denících zaznamenány nějaké formy 

banálního nacionalismu, případně jaké? 

 

Tabulka  č. 4 Analyzovaná období 

 

Analyzovaná období 

  

07.12.1999-27.12.1999 

 

08.05.2000-28.05.2000 

 

06.07.2000-26.07.2000 

 

01.05.2001-21.05.2001 

 

06.06.2001-26.06.2001 

 

Neţ přistoupíme k testování jednotlivých hypotéz, podívejme se na obr. č. 6, 

který znázorňuje průměrnou délku příspěvků (počet slov) ve vztahu ke sledovaným 

deníkům. Posoudíme-li hodnoty  uvedené v obr. č. 3 ve vztahu k celkovému počtu 

článků publikovaných v jednotlivých denících v průběhu celého odškodňovacího 

programu (obr. č.1, kap. 4.3.1.), dojdeme k následujícímu závěru: Přestoţe Mladá 
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Fronta Dnes publikovala ve srovnání s deníkem Právo o něco méně článků (MfDnes- 

166 článků, Právo- 152 článků), věnovala problematice pozornost minimálně 

srovnatelnou. Zatímco Právo publikovalo ve větší míře krátké zprávy, většinou převzaté 

ze zahraničních agentur, MfDnes zařadila více publicistických příspěvků. 

 

Obrázek č.6 Průměrná délka příspěvku 

 

 

4.5.1 Nejčastější témata 

VV2.1: Jakým tématům se ve spojitosti s odškodněním nuceně nasazených české 

deníky nejčastěji věnovaly? 

VV 2.2.1 Kdo byl v článcích nejčastěji hlavním aktérem? 

VH2.1: Předpokládáme, ţe v obou českých denících bude hlavním aktérem oběť, tj. 

nuceně nasazený.  
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Obrázek č. 7 Aktéři příspěvků 

 

 

Obrázek č. 7 znázorňuje, kterým aktérům a tématům poskytovaly sledované 

deníky nejvíce prostoru. V případě Práva i MfDnes byly ve středu zájmu novinářů oběti 

nuceného nasazení. Tímto můţeme naši hypotézu. Nepatrně častěji byly oběti 

zmiňovány   v deníku MfDnes, ale rozdíl byl velmi nepatrný. Z obrázku můţeme dále 

vyvodit, ţe Právo se věnovalo obětem převáţně v jediném kontextu a to ve spojitosti     

s jednáními o odškodňovacím program (po obětech byli nejčastěji zmiňováni politikové                   

a vyjednavači). MfDnes prezentovala oběti v širších souvislostech (z obrázku je patrné, 

ţe dala prostor např. diskusím o nucených pracech pro německou katolickou                  

a evengelickou církev nebo situaci, kterou na cestě k odškodnění procházeli Poláci).     

V Právu hrály roli narozdíl od MfDnes i německé podniky. Při detailním rozboru článků 

vyplynulo, ţe podniky byly zmiňovány především v souvislosti s nekonečnými 

jednáními, na kterých měly díky svým poţadavkům zástupci německého hospodářství 

(právní záruky před americkými soudy) velký podíl a díky nimţ musely oběti              

na výplaty odškodného dlouho čekat. 
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VV 2.2. 2 Jakou roli hráli v článcích sami nuceně nasazení 

VH2.2.2: Předpokládáme, ţe deník Právo bude uvádět konkrétní příběhy obětí častěji 

neţ MfDnes. 

 

Obrázek č. 8 Příběhy obětí 

 

 

Obrázek č. 8 vypovídá o roli, jakou pro sledované deníky hrály konkrétní oběti 

nuceného nasazení a konkrétní ţivotní příběhy. Překvapivě, v poměru toho, jaký prostor 

zmínkám o obětech oba české deníky věnovaly, je procento zmínek o konkrétních 

ţivotních osudech nepatrné. Téměř ţádný prostor pak neposkytlo příběhům obětí proti 

našemu očekávání Právo, které, jak vyplynulo jiţ z Obr. č. 6., věnovalo prostor 

zmínkácm o obětech spíše okrajově, kdyţ psalo o mezinárodních diskusích                    

o odškodnění. 
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VV 2.2.3 Jaký sub-diskurs byl v souvislosti s obětmi identifikován nejčastěji?  

VH2.2.3: Předpokládáme, ţe nejčastěji budou nuceně nasazení zmiňováni v souvislosti 

s dlouhým čekáním na výplaty. 

 

Obrázek č. 9 Zmínka o věku obětí 

 

 

Obrázek  č. 9 nám přibliţuje diskurs na téma oběť nuceného nasazení.                  

Z jednotlivých grafů, které znázorňují poměr článků se zmínkou o vysokém věku obětí 

k celkovému počtu článků, lze vyvodit, ţe MfDnes pouţila zmínku o věku obětí  ve 35 

procent. Toto zjištění lze vysvětlit tím, ţe prezentování programu prostřednictvím obětí, 

které se přes veškeré útrapy zaţívané v průběhu 2. světové války, doţily dnešních dnů,  

mělo vyvolat emoce, veřejnou diskusi, popř. tlak na české politiky, aby se pokusili 

zahájení výplat vzhledem k vysokému věku potenciálních příjemců odškodného uspíšit. 

 

4.5.2 Mediální rutiny 

 

VV2.2: Jaké mediální rutiny české deníky pouţívaly?  

VV2.2.1: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota- personalizace? 
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VH2.2.1: Předpokládáme, ţe zpravodajská hodnota personalizace (ZH-personalizace) 

bude zaznamenána ve více neţ 50 procentech článků (vztaţeno k celkovému počtu 

publikovaných článků) a to v obou českých denících. 

 

Obrázek č. 10 Zpravodajská hodnota-Personalizace 

 

 

V obrázku č. 10 vidíme, ţe uţití zpravodajské hodnoty personalizace je              

v poměru k celkovému počtu článků uţíváno více v MfDnes (61 procent) neţ v Právu 

(47 procent). V případě MfDnes můţeme naši hypotézu potvrdit, v případě Práva se 

hodnotě padesátiprocentního výskytu ZH- personalizace pouze blíţíme. Přítomnost 

konkrétních osob posiluje charakter zpravodajství. MfDnes ve svých článcích vyuţila 

široké nabídky konkrétních představitelů z řad zástupů nuceně nasazených, politiků       

a dalších, kteří měli vliv na vývoj odškodnění a mohli být pro čtenáře důvěryhodní nebo 

nějakým způsobem zajímaví. 
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VV2.2.2: Jak často se deníky odvolávaly na konkrétní osoby jako zdroje informací? 

VH2.2.2: Předpokládáme, ţe minimálně jedna z konkrétně zmíněných osobností v 

článku, byla zároveň i citována. 

 

Obrázek č. 11 Počet citací 

 

 

Obrázek č. 11 znázorňuje v kolika článcích byla citována konkrétní osoba. Je 

zcela patrné, ţe oba sledované deníky citovaly ve velké míře, v případě MfDnes to bylo 

v 82 procentech, v případě Práva dokonce v 85 procentech. Podobně jako zmínky          

o konkrétních aktérech i citace posilují charakter zpravodajství a zvyšují jeho 

důvěryhodnost. Velký počet jednání a diskusí celé řady nejrůznějších aktérů poskytoval 

médiím širokou základnu vyuţít tohoto potenciálu citací.   
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Obrázek č. 12 Počet emotivně laděných citací 

 

 

Obrázek č. 13 Emotivně laděné citace – detailní pohled 

 

Obrázek č. 12 a 13 poskytuje pohled na podrobnosti týkající se emocí, 

zaznamenaných ve obsazích sdělení citovaných osob. Z obrázku č. 12 vidíme, ţe 

MFDnes publikovala v porovnání s Právem (40 procent) více emotivně laděných citací 

(43 procent). Tuto zjištění můţeme vnímat i jako snahy o rámování odškodňovacího 
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programu určitým směrem. Z obrázku 13 potom dokáţeme rozpoznat, ţe nejvíce byly 

zastoupeny negativní emoce skepse, lítost, nespokojenost, zlost. Za pozitivní emoci pak 

můţeme povaţovat úlevu, který byla zaznamenána v citacích uváděných v deníku 

MfDnes. Narozdíl od MFDnes, Právo dávalo prostor více citacím negativně laděných, 

z čehoţ můţeme tušit sklon k rámování programu jako neúspěšného. Rámováním se 

budeme podrobněji zabývat v samostatné kapitole.    

 

VV2.2.2: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -průběţnost? 

VV2.2.3: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -moţnost 

dalšího vývoje? 

VH2.2.2 a 2.2.3: Předpokládáme, ţe obě zpravodajské hodnoty budou v obou denících 

zastoupeny rovnoměrně a ve velké míře (více neţ 70 procent).  

 

Obrázek č. 11 Zpravodajská hodnota-Průběžnost 
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V obrázku č. 11 vidíme, jak novináři Práva a MfDnes pouţívali zpravodajskou 

hodnotu -průběţnost. U obou deníků můţeme naši hypotézu potvrdit, jelikoţ se podíl 

této zpravodajské hodnoty k celkovému počtu článků blíţil aţ 80 procentům.  Vysoký 

výskyt průběţnosti je dán charakterem odškodňovacího programu, v rámci kterého 

docházelo průběţně k nejrůznějším rozhodnutím a reakcím v jejich důsledku. Odkaz   

na to, co předcházelo se tedy sám nabízel. 

 

Obrázek č. 12 Zpravodajská hodnota-Možnost dalšího vývoje 

 

 

Z obrázku č. 12 vidíme, jak novináři Práva a MfDnes vyuţívali zpravodajské 

hodnoty –moţnost dalšího vývoje. Obdobně jako u hodnoty-průběţnost dosahuje ZH- 

moţnost vývoje velmi vysokých hodnot u obou deníků.  V případě Práva více neţ 90 

procent.  Vysoký výskyt této zpravodajské hodnoty můţeme vysvětlit obdobně jako      

u průběţnosti, charakterem odškodňovacího programu. Události, jednání a obecná 

rozhodnutí znamenaly vţdy nějaké konkrétní implikace, nesly v sobě očekávání toho, 

co se bude dít nebo by se mohlo dít dál.  
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VV2.2.4: Jakou roli hrála v jednotlivých denících zpravodajská hodnota -blízkost? 

VH2.2.4: Předpokládáme, ţe české deníky budou zahraniční události vztahovat na české 

prostředí.  

 

Obrázek č. 13 Zpravodajská hodnota-Blízkost 

 

 

V obrázku č. 13 sledujeme podíl zpravodajské hodnoty – blízkost k celkovému 

počtu článků publikovných ve sledovaném období . Mladá fronta Dnes ve srovnání        

s deníkem Právo vztahovala zahraniční události k českému prostředí častěji (75 

procent). Vysvětlením niţšího výskytu ZH- blízkost u Práva (55 procent) můţe být 

skutečnost, ţe Právo publikalo více kratších zpráv, neţ MfDnes a většinu zpráv 

přejímalo. 
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4.5.3 Rámování 

 

VV2.3: Jakým způsobem byl odškodňovací program v českém tisku rámován?  

VV2.3.1: Byl program v českých médiích rámován jako úspěšný nebo neúspěšný? 

VV2.3.2: Byl program v českých médiích rámován jako program určený PRO nuceně 

nasazené (oběti) nebo jako hra politiků a advokátů O nuceně nasazené 

Připomeňme si indikátory, které jsme ve zkoumaných textech hledali: 

Indikátory zarámování programu jako úspěšného:  

 první oběti si přebírají výplaty 

 schválení odškodňovacího zákona 

 zvládnutá organizace odškodnění v ČR díky ČNFB  

 citace s emotivním laděním: spkojenost, úleva, radost 

Indikátory zarámování programu jako neúspěšného:  

 mnoho obětí se kvůli svému věku odškodnění nedoţije 

 dlouhé čekání na první splátky 

 neúspěch prosadit jednorázové odškodnění 

 vleklá vyjednávání o právním smíru a částce ve fondu odškodnění  

 neochota některých německých podniků přispět do odškodňovacího 

fondu 

 německá strana protahuje jednání, aby ušetřila 

 citace s emotivním laděním: zlost, skepse, nespokojenost 
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Obrázek č. 14 Rámování odškodňovacího programu 

 

 

Obrázek č. 14 nabízí pohled na to, jakou optikou české deníky odškodňovací 

program rámovaly. U obou médií převaţovalo jednoznačně negativní zarámování. To 

naznačovala jiţ např. analýza citací, kterým dávaly české deníky přednost a také 

analýzy téma,  prostoru, jaký dávaly deníky jednotlivým aktérům, zejména samotným 

obětem.   Porovnáme-li pak Právo a MfDnes navzájem, zaznamenáme častější rámování 

programu jako neúspěšného u deníku Právo. Ačkoliv novináři obou deníků měly 

tendenci vidět program v souvislosti s oddalováním výplat a dlouhým čekáním obětí na 

své odškodné, u levicově orientovaného Práva byly tyto tendence zřetelnější. 

K negativnímu rámování deníkem Právo přispívaly i časté zmínky o německých 

podnicích, které byly často označováni jako viníci celé, pro české oběti nepříjemné, 

situace.  
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4.5.4 Banální nacionalismus 

 

VV2.4: Byly v článcích o odškodnění v českých denících zaznamenány nějaké 

formy banálního nacionalismu, případně jaké? 

VV 2.4.1: Byl ve zkoumaných denících zaznamenán banální nacionalismus? 

VH2.4.1: Předpokládáme, ţe bychom mohli nalézt banální nacionalismus protiněmecký.  

 

V analyzovaných článcích jsme hledaly následující indikátory: 

Indikátory banálního nacionalismu (protiněmecký):  

 neochota německých podniků přispět do odškodňovacího fondu 

 německá strana protahuje jednání, aby ušetřila (potenciálních příjemců 

odškodného denně mnoho zemře) 

 odškodnění nuceně nasazených je pro německou stranu kalkul 

 německá strana vzbudila naděje v nuceně nasazených z ČR a teď je 

nechává čekat, oni mezitím umírají 

 

Obrázek č. 16 Přítomnost banálního nacionalismu 
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Obrázek č.16, závěrečný obrázek naší analýzy ukazuje  poměr článků, ve kterých 

byl zaznamenán banální nacionalismus k celkovému počtu článků. Konkrétně jsme se 

snaţili na základě identifikačních parametrů vyhledat případy protiněmeckých tendencí, 

které jsme zaznamenaly při pročítání textů zkoumaných českých deníků v rámci 

předvýzkumu. Jak je patrné z jednotlivých grafů, protiněmecké tendence byly v českých 

denících zaznamenány. S přibliţně 20 procentním výskytem zmínek např.                      

o vypočítavosti německých podniků a jejich označováním za viníky celé, pro české 

oběti nepříznivé situace se nedá hovořit o nějakém silném protiněmeckém proudu, 

nicméně musíme konstatova, ţe sklon prezentovat SRN v negativním kontextu, jsme 

zaznamenali častěji, neţ prezentování SRN v pozitivních souvislostech. V článcích jsme 

např. nenašli jedinou zmínku o skutečnosti, ţe SRN přijalo rozhodnutím odškodnit oběti 

nuceného nasazení odpovědnost za činy svých předků a rozhodlo se ukázat budoucím 

generacím, ţe se s nacistickou minulostí dokázalo vyrovnat.   

 

4.5.5 Shrnutí konstrukčních mechanismů 

 

V této analytické části jsme zaměřili na české deníky a způsoby, které pouţívaly 

k vytváření obrazu odškodňovacího programu. Cílem této části bylo zjistit, jak 

zkoumané deníky program rámovaly, jaká témata upřednostňovaly, jakou roli sehrály v 

článcích samotné oběti nuceného nasazení, byly-li v souvislosti s programem 

zaznamenány nějaké formy banálního nacionalismu a konečně, jaké mediální rutiny 

jednotlivé deníky při vytváření mediálního obrazu nejčastěji pouţívaly. 

Z článků publikovaných v deníku Právo a Mladá Fronta Dnes jsme pro tuto 

analýzu vybrali na základě předem definovaných časových úseků celkem 70 článků.  

Při konstruování výsledného obrazu programu, vyuţívaly oba deníky ve velké 

míře zpravodajských hodnot personalizace, průběţnosti, moţnosti dalšího vývoje i 

blízkosti. Oba deníky zároveň často citovaly. Co se týká banálního nacionalismu, byly 

zaznamenány protiněmecké tendence, předveším ve spojení s hledáním viníka za 

„nekonečné čekání“ českých obětí na výplaty odškodného. 
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 Shneme-li výsledky analýzy mediálního obrazu, můţeme konstatovat, ţe mezi 

českými deníky nebyl zásadní rozdíl. Obě média měla neustále na paměti zájmy svých 

čtenářů a implicitně se cítila součástí jakési české zájmové pospolitosti (vláda - 

vyjednavači - čekající přeţivší - média). U Práva byl zaznamenán lehce ostřejší tón vůči 

těm, kteří byli z pohledu jeho novinářů  zodpovědni za pomalý vývoj programu směrem 

ke konečným výplatám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

68 

  

 

Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký mediální obraz vytvářela česká a 

německá média o německém programu odškodnění nuceně nasazených, který probíhal v 

letech 2000- 2006. Podrobněji jsme se pak zaměřili na konstrukční postupy, které při 

tvorbě tohoto obrazu pouţily vybrané české deníky. Německou mediální krajinu v 

našem výzkumu reprezentoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, českou deníky 

Právo a Mladá Fronta Dnes. Klíčovou metodou, aplikovanou v rámci našeho výzkumu, 

byla kvantitativní obsahová analýza. Získaná data jsme se pokusili interpretovat pomocí 

kvalitativní analýzy.  

Celkem jsme analyzovali 699 článků, identifikovaných pro práci s databází 

NMS na základě klíčových slov nucené práce, nuceně nasazený, nacistický reţim, 

odškodnění, Nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ pro práci s FAZ 

archívem: NS Zwangsarbeiter, NS Entschädigung, Stiftung "Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft" (EVZ). 

V  první kapitole předkládané práce jsme nahlédli do problematiky nucených 

prací za druhé světové války v kontextu historických událostí. Zároveň jsme se zabývali 

průběhem jednání, která předcházela zkoumanému program odškodnění a blíţe se 

zaměřili na aktivity, které souvisely s realizací odškodňovacího program v České 

republice. Tento historiský exkurs nám při vlastní analýze pomohl v interpretaci dat a 

umoţnil vidět dílčí výsledky v širším kontextu.   

Druhá kapitola nás seznamuje s teoriemi, které slouţily jako výchozí při přípravě 

metodologie výzkumu a navrţení jednotlivých, k testování určených hypotéz.  

Třetí kapitola je věnovaná metodologii, stanovující kritéria výzkumného 

souboru, metody a postupy, které byly následně při vlastní analýze aplikovány. 

Čtvrtá kapitola je pak věnovaná vlastnímu výzkumu.   Ten jsme rozdělili do 

dvou částí, definovaných časovým obdobím a  výběrem deníků.  

V první části jsme metodou kvantitativní obsahové analýzy, zkoumali 699 

článků publikovaných v průběhu celé realizace odškodňovacího programu od 1.1. 2000 

do 31.12. 2006. Toto období bylo v rámci pilotáţního šetření rozšířeno o měsíc prosinec 

1999, jelikoţ v tomto měsíci bylo přijato jedno z rozhodnutí, které mělo pro následný 

průběh odškodňovacího programu zásadní vliv. Cílem této části bylo získat a porovnat 
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mediální obraz, který o německém programu vytvářely deníky Právo a Mladá Fronta 

Dnes na jedné a Frankfurter Allgemeine Zeitung na druhé straně.  

Výsledky analýzy potrdily hypotézu o pozornosti, kterou problematice 

odškodnění  sledované deníky v letech 2000- 2006  věnovaly. Německý deník věnoval 

programu téměř dvakrát větí pozornost, neţ české deníky. Důvodem je pravděpodobně 

kombinace několika faktorů. V SRN se problematika odškodnění týkala nejenom 

samotných obětí, ale i širokého spektra politické a hospodářské sféry. Program hrál 

navíc důleţitou roli ve veřejném ţivotě, neboť v sobě nesl prostřednictvím svých 

představitelů za Spolkovou republiku poselství o přijetí morální odpovědnosti za činy 

svých předků. Narozdíl od toho, v České republice byl nahlíţen především z pohledu 

obětí, které měly na odškodnění morální a později i právní nárok. 

Shrneme-li výsledky analýzy této části výzkumu, můţeme konstatovat, ţe 

existují zásadní rozdíly mezi tím, jak o odškodňovacím programu informovaly české 

deníky Právo a Mf Dnes na jedné a německý deník FAZ na druhé straně. Rozdíl byl 

patrný především ve výběru témat a v jejich prezentaci. Novináři FAZ se soustředili na 

události, které byly důleţité z mezinárodního hlediska a v kontextu mezinárodních 

událostí je také prezentovali. Důraz kladli na to, aby prostor dostalo co moţná nejvíce 

zúčastněných aktérů.  Sdílené obsahy byly podávány ve vyváţenější a objektivnější 

formě, díky čemuţ měli jejich příjemci lepší šanci utvořit si na situaci vlastní názor. 

Jedinou tendenci uvádět program nebo spíše jednání směřující k jeho realizaci, do 

konkrétnějšího rámce, jsme u FAZ zaznamenali v obhajobě německých vyjednavačů v 

průběhu jednání o konkrétní podobě odškodňovacího programu. Zde se FAZ v několika 

případech postavil na jejich stranu a zdůraznil, ţe důvody, proč se zahájení 

odškodňování protahuje, není na jejich straně, ale u amerických soudců. Právo a MF 

DNES se narozdíl od FAZ soustředily především na dění v České republice, popř. na 

aspekty mezinárodních událostí, které měly s děním v České republice nějakou 

souvislost.  

Podrobnosti o tom, jaký obraz programu vytvářely české deníky a jaké prostředky k 

jejich konstrukci pouţívaly, byly obsahem druhé části výzkumu. Ten byl prováděn 

kvantitativní analýzou s prvky kvalitativního šetření. Celkem jsme analyzovali 70 

článků, publikovaných v denících Právo a MfDnes a to v pěti časově vymezených 

intervalech. Tyto intervaly byly definovány v rámci předvýzkumu na základě 
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identifikace konkrétních událostí
32

, Celkem jsme pro analýzu vybrali pět událostí, tj. 

celkem pět 20-ti denních časových intervalů, které byly všechny v období od konce 

roku 1999 do poloviny roku 2001.  

Výsledkem analýzy je zjištění, ţe mezi přístupem deníku Právo a Mladá Fronta 

Dnes nebyl velký rozdíl. Oba deníky prezentovaly program spíše v negativních 

souvislostech, oba stály na straně českých obětí a měly pochopení pro jejich netrpělivost 

v průběhu čekání na první výplaty odškodného. Za viníka označovaly deníky nejčastěji 

německou stranu, častěji se hledáním viníka zabývalo ve svých příspěvcích Právo. 

Novináři Práva se výrazně ostřeji vyjadřovali o německých podnicích a jejich 

odpovědnosti za nekonečné čekání českých nuceně nasazených na své výplaty.  

Jak Právo, tak Mladá Fronta Dnes ve svých článcích hojně citovaly, odkazovaly 

na události, které se v minulosti staly nebo mohly souviset s budoucím vývoje 

programu. Oba deníky se soustředily více na dění v České republice a zmínky o 

mezinárodních událostech, souvisejících s programem vztahovaly ve většíně případů na 

české prostředí.  

 

 

 

 

 

                                                 
32

 nebo extrémně zvýšeným zájmem médií o  danou problematiku vyvolanou signály o moţném vývoji 

programu odškodňování. 
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SUMMARY 

 

The main aim of this diploma thesis is to provide with an analysis of the media 

image related to the German Forced Labour Compensation Programme (2000- 2006). 

The secondary purpose is to provide with an analysis of the mechanisms that were used 

by the selected Czech and German media in order to create an image of the Programme. 

The reaserch focuses on comarision of the  media images and construct mechanisms 

used by the following dailies: Pravo, Mlada Fronta DNES and Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. In total, 699 articles published in these three above- mentioned newspapers 

have been analyzed using a combination of qualitative content analysis and qualitative 

analysis methods.  

This thesis provides with five general chapters. The first chapter focuses on the 

historical context of the forced labour during the Nazi regime, the preparation of the 

German Forced Labour Compensation Programme, its implementation by the seven 

Partner organizations of the Fondation „Remembrance, Responsibility and Future“ and 

a particular role of the Czech Partner Organization CNFB (Czech-German Future 

Fond). CNFB was responsible for the overall coordination of the Programme in the 

Czech Republic.  

In the second chapter, a theoretical knowledge is introduced in conection to the 

methodology and analysis. 

The third chapter provides with the methodology and the operationalization of 

the set hypothesis.  

The forth chapter focuses on the reasearch according to the methods and 

mechanisms identified within the methodological part.  

To summarize the findings of this thesis, we would like to point out the diffence 

between the appoach taken by the Czech dailies Pravo and Mlada fronta Dnes on one 

side and the German Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) on the other side. While the 

FAZ presented the Compensation Programme in the framework of the international 

negotiations that took place within the preparation phase of the actual Programme and 

provided with the information in the non-nation based context, the Czech newspapers 

found their main topics within the borders of the Czech Republic. In particular, Pravo 

and Mlada Fronta Dnes published in the vast majority the articles that were focusing on 

the Czech victims and their long waiting for the compensation payments. The Czech 
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media created an image of th programme that could be presented as not really 

successful.  
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