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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá kaţdodenností novináře v letech 1970 – 1990. Je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část čerpá především ze 

sociologických knih, Statistického úřadu a z publikací a časopisů vydavatelství Novinář. 

V první části jsou definice klíčových pojmů, statistické údaje o médiích, kultuře a 

ţivotním stylu. Uvádí také českou společnost v období normalizace, profesionální a 

sociální strukturu obyvatelstva, vzdělanost a postavení novináře této doby. Praktická 

část je zaměřena na rozhovory s jednotlivými novináři a analyzuje jednotlivé aspekty 

kaţdodenního ţivota. K této analýze byla pouţita kvalitativní metoda výzkumu orální 

historie a porovnává jednotlivé odpovědi novinářů s údaji z teoretické části.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the everyday life of journalists between years 1970 – 

1990. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part draws 

mainly from books on sociology, Statistics Office and publications and journals of “The 

Journalist” (“Novinář”) publishing. There are definitions of the key terms and statistic 

data on media, culture and life style in the first part. It also depicts Czech society in the 

time of Normalization, as well as professional and social structure of the population, 

scholar-ship and the position of a journalist in this era. The practical part is devoted to 

the interviews with journalists and analyses separate aspects of everyday life. This 

analysis was made with the usage of the qualitative method and compares particular 

responses of the journalists with the data from the theoretical part.  
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Úvod 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, jelikoţ mě zajímala otázka 

kaţdodennosti novináře v letech 1970 – 1990. Z historie toho víme z tohoto období 

mnoho, ovšem málo publikací se věnuje právě otázce volného času a kaţdodenního 

ţivota. Informace jsem čerpala především ze sociologických knih, Statistického úřadu a 

z publikací a časopisů vydavatelství Novinář. Nejpřínosnějším zdrojem informací jsou 

rozhovory, které mi poskytli novináři pracující v médiích v období normalizace.   

Nejprve charakterizuji pojem kaţdodennosti a zaměřím se na kvalitu ţivota a 

jednotlivé aspekty ţivotního stylu. Součástí první kapitoly jsou také statistické údaje, 

které se týkají medií (rozhlas, film, televize, noviny časopisy, knihy) a dále kultury 

(divadla, koncerty, výstavy). Do kaţdodenního ţivota patří také alkohol, cigarety a 

drogy, a proto se věnuji i tomuto tématu. V další části práce charakterizuji českou 

společnost v období normalizace a přiblíţím sociální a profesionální strukturu 

obyvatelstva. Dalším tématem je vzdělání, jehoţ otázka je velice důleţitá v poslední 

kapitole.  

Postavení novináře v období normalizace je klíčovým bodem mé práce. Nejprve 

charakterizuji ţurnalistiku obecně a poté se zaměřím na ţurnalistiku komunistickou a 

samotné postavení novináře ve společnosti. Abych mohla lépe přiblíţit prestiţ této 

profese, zaměřuji se na platovou výměru novinářů, jejich odměňování a kvalifikaci. 

V závěru se pokusím zhodnotit a porovnat nastudované informace s výpověďmi 

novinářů, se kterými jsem si domluvila rozhovor. 

V kaţdodennosti novináře v praxi budu postupovat podle kvalitativní analýzy 

orální historie, jejíţ význam nejdříve definuji. Mým cílem je přiblíţit čtenáři 

kaţdodenní ţivot tak, jaký skutečně byl. Proto jsem oslovila několik novinářů, kteří 

v letech 1970 – 1990 působili v různých denících a časopisech a pochází z různých 

krajů. Vytvořila jsem dotazník, který je v příloze této práce a všichni novináři mi 

zodpověděli stejné otázky. Díky jejich odpovědím tak mohu shrnout jednotlivé poměry 

v redakcích a srovnat realitu s nastudovanou literaturou. 
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1.  Každodennost 

Pojem kaţdodennost není jednoduché definovat. Ve Slovníku sociologických 

pojmů najdeme definici, která vymezuje kaţdodennost jako „soubor podmínek, za 

kterých člověk jedná a orientuje se ve sém obvyklém prostředí. Většina lidských úkonů 

se opakuje, takţe si je jedinec natolik osvojí, ţe jeho jednání je kolektivně srozumitelné 

a umoţňuje předvídatelné a stabilní interakce. Ve světě kaţdodennosti platí velmi často 

nepsané normy, je uţíván kaţdý jazyk a zdravý rozum (common sense), dění je 

samozřejmé, prostředí je zakoušeno jako důvěrné.“
1
 Zkoumání kaţdodennosti se 

zaměřuje především na zkoumání světa, který povaţuje kaţdý dospělý člověk za 

samozřejmý. Jedná se o zvyky, tradice, práci, rutinu, mravy, konzum, pozdravy, volný 

čas, rodinný ţivot a hraní kaţdodenních rolí. Tímto fenoménem kaţdodennosti se 

zabývají směry jako je například reflexivní sociologie, symbolický interakcionismus, 

mikrohistorie nebo etnometodologie. Pojetí kaţdodenního světa mají ve společnosti, 

ve které ţijeme, všichni rozumní lidé stejný. Krizové situace jsou pak opakem 

kaţdodennosti. Jedná se o vybočení z obvyklého řádu dění. 

Kaţdodennost zahrnuje také ţivotní styl, způsob ţivota a volný čas. Otázkou 

ţivotního stylu se začala zabývat marxistická sociologie jiţ v padesátých letech. „Nejen 

práce, ale i ţivotní styl ve volném čase zřetelně formuje osobnost člověka v dnešní 

společnosti. Volný čas a jeho nároky zasahují nejen do procesu vytváření individua, ale 

i do vývoje celé společnosti, ovlivňují konzum, strukturu profesí a zaměstnanosti (neboť 

stále více lidí obsluhuje „volný čas“), model rodinného ţivota.“
2
 Díky nové sféře 

volného času vznikl také kulturní průmysl, který přinesl novou moţnost zisku. Dalším 

důvodem, proč se tato tématika začala zkoumat, byl vývoj. „Moderní technika, 

vyvíjející se směrem k automatizaci, přináší s sebou ohromné zvýšení produktivity 

práce a vytváří tak moţnost dalšího zkracování pracovní doby.“
3
 Západní sociologie 

označovala společnost budoucnosti jako „společnost volného času“, „sociéte du loisir“ a 

„Freizeitgesellschaft“.  

Pojem volný čas lze chápat jako kaţdodenní opakující se činnost: „cesta do 

práce a z práce (event. další úkony spojené s prací, nezapočítané do pracovní doby – 

                                                 
1
 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: GRADA, 2012, s. 167.  

2
 FILIPCOVÁ, Blanka. Člověk, práce, volný čas. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1966, s. 9. 

3
 Tamtéţ, s. 10.  



4 

 

umytí, převlečení apod.); zajištění chodu domácnosti (nákupy, úprava jídla, úklid, praní, 

částečně i péče o děti atd.); jídlo, osobní hygiena, spánek.“
4
  

To, ţe se prodluţuje doba volného času, ale neznamená, ţe se pouze zkracuje 

pracovní doba, ale velké časové rezervy představuje také doprava z práce a do práce a 

rozvoj sluţeb, který zjednodušuje chod domácnosti. Přední francouzský sociolog 

volného času Joffre Dumazedier v knize Ke společnosti volného času charakterizuje 

vlastní volný čas jako „souhrn činností, jeţ můţe člověk provozovat s plnou libovůlí – 

buď aby si odpočinul, či aby se pobavil, nebo rozvinul své znalosti (jsou míněny 

znalosti nezainteresované povoláním), svou dobrovolnou společenskou účast nebo svou 

svobodnou tvůrčí schopnost poté, kdyţ se uvolnil od svých závazků pracovních, 

rodinných a společenských.“
5
 Dumazedierova definice patří k nejpouţívanějším a 

nepropracovanějším definicím volného času. Více ukazuje na funkci volného času 

v individuálním ţivotě člověka a otázku celospolečenské funkce nechává otevřenou. 

Podle Dumazediera má volný čas tři funkce: představuje prostor pro odpočinek, zábavu 

a rozvoj lidské osobnosti. Odpočinek vyrovnává pracovní únavu, zábava přerušuje 

monotónnost denního ţivota. Lidé si vytvářejí určitý ţivotní reţim, kde se odehrává 

kaţdodenní ţivot. Tento reţim je spojen s pravidelným opakováním povinností, které je 

třeba plnit. Tyto činnosti jsou často prováděny také v opakující se posloupnosti. 

Dumazedier tvrdí, ţe rozvoj lidské činnosti je nejvýznamnější funkcí, ale zároveň 

nejméně prosperující oblastí volného času. Tyto tři funkce reprezentují roli volného 

času individua a kaţdý by měl hledat optimální proporce těchto funkcí. V závěru své 

knihy Dumazedier dospívá k názoru, ţe volný čas „není nějakým druhotným produktem 

soudobé civilizace, ale produktem centrálním. U většiny lidí je patrně jejich základní 

perspektiva spojena se zvýšením jejich příjmu a zvětšením volného času. Práce není 

proţívána jako cíl, ale jako prostředek.“
6
 

Jean Fourastié, francouzský ekonom a filosof, na rozdíl od Dumazediera spoléhá 

na určitý automatismus společenských proměn, který povede ke zvýšení intelektuálních 

a uměleckých aktivit. Ve své knize „40 000 hodin“ se snaţí vystihnout vývoj pracovní 

doby na přelomu 20. a 21. století. Podle něj by měla pracovní doba trvat 30 hodin týdně. 

Kdyţ budeme počítat 40 týdnů v roce = 30 x 40 = 1 200 hodin ročně. Počítal také 

s prodlouţením školní docházky, která by podle něj měla trvat do 20-21 let a více. 

                                                 
4
 FILIPCOVÁ, Blanka. Člověk, práce, volný čas. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1966, s. 18  

5
 J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir?, Paříţ 1962, s. 29. 

6
 Tamtéţ, s. 235. 
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Produktivní věk potrvá zhruba do 65 let, z toho 4-5 let bude věnováno studiu, takţe se 

bude jednat o 35 – 40 let
7
. Kdyţ pak spočítáme dobu produktivního věku a počet 

pracovních hodin ročně (35 x 1200), vyjde nám výsledek 42 000 hodin
8
 profesionální 

činnosti. Dalším předpokladem bylo zvolení průměrného lidského věku na 80 let. 

Závěrečný výpočet nám tedy ukáţe počet hodin, které člověk zasvětí práci, a které mu 

pak zůstanou na ostatní lidské potřeby: 80 let x 365 dní x 24 hodin = 700 000 hodin, 

z kterých je pouze 40 000 hodin věnovaných práci a 660 000 hodin slouţí k osobním 

potřebám kaţdého člověka a k vyuţití volného času. Zjištění, ţe prodluţování volného 

času bude provázeno poţadavkem na prodlouţení doby, která je nezbytná pro vyškolení 

a získání potřebné kvalifikace, napomohlo k objektivním potřebám vědeckotechnické 

revoluce.
9
  

Fourastiého výzkum je pozoruhodný, ale nemohl počítat s tak velkým vývojem 

médií, která v dnešní době ovlivňují náš ţivotní styl a volný čas nejvíce. Díky 

ekonomickému růstu vzniká individuální soutěţivost. Reklama nutí své konzumenty 

k masovému vkusu a unifikovanějšímu ţivotnímu stylu. Není společnost, která by 

nepotřebovala jednu dominantní reprezentaci skutečnosti. Dříve tuto roli zastupovala 

církev, která rozlišovala mezi dobrým a špatným a utvářela jednotný obraz světa. 

V současnosti do této pozice pomalu, ale jistě přichází média. Právě díky vývoji médií 

vzrostla i individualita. Široký výběr novin, televizních kanálů, internetových serverů 

atd. přispívá různorodosti české společnosti a jedinečného výběru individualizovaného 

výběru ţivotního stylu. Mnoho sociologů je přesvědčeno, ţe „člověk nikdy neměl tak 

širokou volbu a tolik podnětů při budování své identity, jako má dnes, a dosud nikdy 

nebylo natolik na něm, jak příběh svého ţivota napíše.“
10

   

Mnoho lidských vynálezů se díky masovému vyuţití stává uniformujícím a 

limitujícím prvkem. I kdyţ prvotní snaha byl koncept nové šance pro individuaci a 

tvorbu alternativních ţivotních stylů. Velmi dobrým příkladem je automobilismus. 

V dnešní době je automobilismus kaţdodenní součástí ţivota většiny z nás. Kdyby tomu 

tak nebylo, společenský ţivot by se mohl dokonce zhroutit. Co kdyby se nás ale někdo 

na počátku zeptal, zda si chceme zvolit automobilový ţivot, který nám zajistí svobodu 

pohybu, ale obětí za to bude smrt několika tisíc muţů, ţen a děti kaţdý rok? Jednalo by 

                                                 
7
 Fourastié dále počítá s věkem 35 let. 

8
 Fourastié tento výsledek zaokrouhlil na 40 000. 

9
 J. Fourastié, Les 40.000 heures. Paříţ 1965, s. 12-14.  

10
 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

145.  
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se asi o velice těţkou volbu. Dnes je tomu však jinak. To, ţe máme svobodu volby, 

znamená nutnost volby a ta představuje riziko, které přináší stres. Horší by ovšem bylo 

nemít šanci na ţádnou reálnou volbu v prostředí, které nabízí skutečně širokou škálu 

moţností, kde si tolik lidí skutečně svobodně vybírá.
11

  

 

1.1 Normalizační každodennost 

Na období normalizace lze pohlíţet z několika hledisek. Ne jedné straně 

můţeme na toto období hledět jako na autoritativní podstatu diktatury, jejíţ součástí 

byly povinné manifestace, odposlouchávání nebo výpovědi v práci. Na druhé straně se 

nám pak zjevují idealistické obrazy reálněsocialistické kaţdodennosti, jako jsou seriály 

Dietla, Chalupáři nebo věčná hvězda pop music – Karel Gott. Otázkou je, čím bylo 

podmíněno chování většiny obyvatel v reálném socialismu a proč se lidé koncem 

osmdesátých let rozhodli tento autoritářský a zároveň idylicky vyhlíţející svět 

odmítnout. Spory o důleţitosti kaţdodenního ţivota v diktatuře a významy symbolů, 

trápí mnoho historiků. Nejčastěji zastávaný názor byl takový, ţe „všední den je 

v moderních společnostech politickým prostorem par excellence a ţe ţádný politický 

řád se nemůţe dlouhodobě udrţet, nedokáţe-li získat alespoň pasivní podporu obyvatel 

a nestane-li se pro většinu z nich „normálním“.“
12

 

Oficiální ideologie byla nejúčinnější právě v konkrétních banálních příbězích - 

nákupech, zdravotnictví, problémech na pracovišti nebo vztazích. Lidé se zde mohli 

ztotoţňovat s blízkými hodnotami. Normalizační seriály vypovídaly o materiálním 

zajištění, mezilidských vztazích, nezištné pomoci, lukrativním zaměstnání a dobrém 

vzdělávání. A právě ztotoţnění se s těmito seriály vedlo k osvojení normalizačního 

světa jako „normálního“. Vrcholem propojení mezi ideologií a kaţdodenností byl seriál 

Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se miliony diváků mohly rozhodnout pomocí 

rozsvícení nebo zhasnutí světla o dalším osudu hlavního hrdiny. „Seriál ukázal 

schopnost diktatury včlenit kaţdodennost do jejího ideologického plánu, který 

v polovině osmdesátých let jiţ prozrazoval obavy z „nezdravého chování“ 

                                                 
11

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

145 - 146.  
12 KOLÁŘ, Pavel a Michal PULLMANN. Kdo se bojí normalizační kaţdodennosti?. Kavárna [online]. 

2011, s. 34-37 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://data.idnes.cz/mfdnes/kavarna/pdf/2011/kavarna-

20111029.pdf. 
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socialistických pracujících.“
13

 Toto hlasování mohlo vzbudit dojem vlastní iniciativy, 

ale seriál se vţdy po rozhodnutí diváků vrátil k předem připravenému scénáři, takţe 

normalizační harmonie byla zachována.
14

  

Strana vytvořila obraz národa, kde se všichni snaţí docílit spokojeného ţivota. 

Většina Čechů a Slováků tuto formu důstojného ţivota aktivně provozovala, i kdyţ 

věděli o vyšší ţivotní úrovni na Západě. Normalizační reţim nikdy nezískal podporu 

společnosti, ale zároveň se ani obyvatelé Československa aţ do konce osmdesátých let 

proti tomuto reţimu nepostavili. „Československý komunismus se týkal patnácti 

milionů lidí, a pouze pokud se zaměříme na celou společnost a její kaţdodennost, lépe 

porozumíme jeho vzniku, trvání i pádu.“
15

   

 

1.2 Kvalita života 

Nyní se zaměřím na českou společnost a kvalitu jejího ţivota.  Jako individuální 

aspekt proţívání a pocitů pohody (well-being) a spokojenosti nahlíţí na kvalitu ţivota 

sociální psychologie. Někteří psychologové tento termín dokonce přirovnávají k pojmu 

štěstí. Pokud chceme mít individuální pocit pohody, štěstí a spokojenosti – subjective 

well-being, pak je nutné necítit pocit neštěstí a nespokojenosti nebo deprese. Není to 

ovšem tak jednoduché být šťastným. Navíc musí být přítomna pozitivní emoce, radost a 

slast. Ale ani kaţdá malá radost nestačí. K naplnění stavu pohody je zapotřebí nějaké 

pevné pozadí a registrovat stabilní stav například v rodině, ve vztahu nebo v práci. 

Mnoho výzkumů došlo k závěru, ţe ţeny jsou o něco šťastnější neţ muţi. Na druhu 

stranu trpí častěji depresemi. Z čehoţ vyplývá, ţe ţeny proţívají své pocity intenzivněji 

a jsou tak častěji šťastné, nebo o to více nešťastné. Všeobecný stav pohody s věkem 

stoupá, coţ je zapříčiněno i lepší materiální situací. Často kladená otázka, jestli můţe 

být pocit štěstí ovlivněn bohatstvím, dává spíše za pravdu těm, kteří tvrdí, ţe ano. Ale 

celkový pocit štěstí je spíše neţ materiální otázkou, spojen se spokojeností 

v mezilidských vztazích.
16

  

                                                 
13

 KOLÁŘ, Pavel a Michal PULLMANN. Kdo se bojí normalizační kaţdodennosti?. Kavárna [online]. 

2011, s. 34-37 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://data.idnes.cz/mfdnes/kavarna/pdf/2011/kavarna-

20111029.pdf. 
14

 Tamtéţ. 
15

Tamtéţ. 
16

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 15-

16.  
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Na druhé straně zkoumá sociologie spíše blahobyt – welfare. To znamená, ţe se 

jiţ nezabývá individuálním aspektem proţívání, ale stavem a variabilitou kvality ţivota 

celé společnosti. Jako objektivní ukazatel mezinárodního srovnání kvality ţivota je 

úroveň hrubého domácího produktu na hlavu (HDP). Československo nebylo z důvodů 

reţimu do srovnávacích studií subjektivního pocitu spokojenosti ani kvality ţivota 

zařazeno. HDP na hlavu je ovšem objektivní ukazatel, který se lehce konstruuje: „je to 

prostě roční součet všech plateb za zboţí a sluţby v dané společnosti dělený počtem 

členů této společnosti.“
17

 Ideální ukazatel by byl takový, ţe společnosti s menší 

moţností konzumu by měly horší kvalitu ţivota a opačně. Hrubý národní produkt 

ovšem neukazuje přesně na hmotný blahobyt společnosti. Zahrnují se sem i platby za 

sluţby a statky tzv. „sociálně politováníhodné“ – jsou to platby za činnosti a statky, 

které poškozují ţivotní prostředí, za platy rozvodových soudců, vězeňských dozorců, 

zisky pasáků a další. Nepočítají se tam sluţby a statky, které produkují domácnosti a 

neprocházejí trhem. Díky tomu z hlediska kvality ţivota vychází tradiční společnosti 

jako chudší, neţ jsou. Pokud by tedy sociologie chtěla přijmout hrubý domácí produkt 

jako objektivní ukazatel míry kvality ţivota, musela by sdílet tyto předpoklady: „Lidé 

by si museli vybírat věci vţdy podle svého prospěchu a ke svému prospěchu; společnost 

neznamená nic jiného, neţ sumu jejich členů (maximalizace individuálního prospěchu 

vede k maximalizaci sociálního blahobytu; naše jednání nepřináší ţádné nezamýšlené 

důsledky pro druhé, a pokud ano, mohou být ignorovány; distribuce příjmů je v principu 

vţdycky v pořádku nebo není důleţitá pro kvalitu ţivota společnosti; ti, kdo činí volby, 

jsou vţdycky totoţní s těmi, kdo nakoupené spotřebovávají nebo z něho mají uţitek; 

všechny typy konzumu jsou si rovnocenné; věci mají tu cenu, kterou právě mají na 

trhu.“
18

  

V sedmdesátých letech bylo vynaloţeno mnoho úsilí, aby byl nalezen lepší 

ukazatel kvality ţivota. Hrubý národní produkt zůstal součástí sloţitějších formulí 

výpočtu, ale našly se další faktory, které jsou příznačnější pro zkoumání kvality ţivoty. 

Nejprve se jednalo o indikátory naplnění lidských potřeb, tedy vzdělání (nasycení, 

zdraví, informovanost) a s ním spojená průměrná délka ţivota. Poté se započítala míra 

nerovnosti šancí čerpat ze zdrojů, které jsou ve společnosti k dispozici, tedy koeficient 

příjmové nerovnosti. Světová banka pak v roce 1995 vydala svůj vlastní Index bohatství 

                                                 
17

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 15-

16. 
18

 Tamtéţ, s. 17.  
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národů, který ukázal, ţe „kvalita ţivota je klamavý pojem, pokud je vztaţena jen 

k současné situaci, a nevypovídá nic o potenci tuto kvalitu udrţet a rozvíjet v horizontu 

generací.“
19

 V dnešní době je nejpouţívanějším souhrnným indexem United Nations 

Human Development Index. Tyto indexy přinášejí orientačně uţitečný obraz o relativní 

míře rozvoje národů. Vnitřní struktura kvality ţivota a jednotlivé ukazatele přiblíţí 

kaţdodennost v období normalizace.
20

  

 

1.3 Film, televize, rádio 

Není jednoduché určit, co všechno patří k našemu ţivotnímu stylu. V první řadě 

se budu věnovat filmu, televizi a rádiu. Grafu, který zobrazuje počet diváků kin a počet 

registrovaných TV v Československu a České republice v letech 1948 – 1999 ukazuje, 

ţe v roce 1972 klesl počet ročních návštěvníků kin pod 80 milionů diváků. Jednalo se o 

velký sestup, jelikoţ v roce 1958 byla největší návštěvnost kin, která se zřejmě nebude 

opakovat. Zapříčinil to reţim, který organizoval kolektivní návštěvy ze závodů a jiné, 

čímţ chtěl zabránit diváckému propadu z počátku padesátých let. V této době bylo 

neuvěřitelných 148,5 milionů návštěvníků kin. Propad v šedesátých letech byl 

zapříčiněn nástupem televize. V sedmdesátých letech se sice sestup zpomalil – v roce 

1990 přišlo do kin ještě více neţ 50 milionů diváků, ale společenská změna poté 

biografy téměř smetla.  

                                                 
19

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 18. 
20

 Tamtéţ, s. 17 – 18. 
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Graf 1 – Počet návštěvníků kin s majitelů televizorů 

 

Zdroj: MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: 

Portál, 2002, s. 147.  

 

Pokud srovnáme současnou Českou republiku s okolními státy, patří Češi 

k velkým televizním divákům. Většina dospělých sleduje televizi více jak dvě hodiny 

denně. Lidé starší patnácti let u nás průměrně stráví před televizní obrazovkou více jak 

tři a čtvrt hodiny denně a děti od čtyř do čtrnácti let dvě hodiny denně.
21

  

V současné době poslouchá rozhlas 90 % Čechů. Od roku 1991 vzniklo mnoho 

soukromých rozhlasových stanic a stále nové stanice přibývají. Aktuální výsledky 

výzkumu poslechovosti z 1. pol. roku 2012 přinesl Radio Projekt.  

                                                 
21

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

146.  
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Graf 2 – Poslechovost celoplošných stanic v 1. pol. roku 2012 v ČR (v tis.)  

 

Zdroj: Radio projekt, 1.1.-30.6. 2012, SKMO, STEM/MARK, Median  

Graf 3 – Poslechovost regionálních stanic, 1. pol. 2012 v ČR (v tis.) 

 

Zdroj: Radio projekt, 1.1.-30.6. 2012, SKMO, STEM/MARK, Median  
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1.4    Noviny, časopisy, knihy 

Hromadné sdělovací prostředky měly v období normalizace velkou moc. 

Masová média „na jedné straně byla chápána jako významný nástroj formování 

veřejného mínění, které bylo třeba odvést od vzpomínek na Praţské jaro, na druhé 

straně byla sama média aktéry reformního období a bylo třeba je funkčně i personálně 

podřídit novým poměrům.“
22

 V Československu se v letech 1970 – 1975 sníţil počet 

týdeníků z 203 na 186 a z původního počtu 398 měsíčníku vycházelo pouze 282. Podle 

zdrojů z NA, fondu ČÚTI vycházely v Československu v roce 1970 následující deníky: 

Rudé právo v počtu 863 700 výtisků, Zemědělské noviny 310 600, Svobodné slovo 

250 000, Mladá fronta 283 500, Práce 310 100, Lidová demokracie 220 000 a Čs. sport 

170 000. Mnoho titulů bylo zrušeno, ale vznikla také periodika nová. Od roku 1969 to 

byl například týdeník Tribuna
23

 a politicky kulturně orientovaný týdeník Tvorba.
24

  

Po roce 1989 počet periodik v České republice závratně stoupl. V tomto roce u 

nás bylo registrováno 45 nakladatelství a na konci devadesátých let to bylo jiţ patnáct 

set. V devadesátých letech stoupl také počet vydávaných deníků z 31 (v roce 1993) na 

103 v roce 2000.
25

  

 

                                                 
22

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 326. 
23

 Periodikum ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. 
24

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 326 - 327. 
25

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

151.  
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Graf 4 – Tisk v ČR 

 

Zdroj: MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: 

Portál, 2002, s. 150.  

 

Také deníky vypadají zcela jinak. Například v říjnu 1989 měla Mladá Fronta 

osm stran, z čehoţ bylo jedna a půl strany inzerce a stála padesát haléřů. V roce 2002 

stála 9 Kč a měla 56 stran, inzerce čítala 21 stran. V současnosti, v roce 2013, je Mladá 

Fronta DNES největším seriózním celostátním deníkem v České republice. Noviny jsou 

sestaveny systematicky do čtyř sešitů, kde je v prvním sešitě zpravodajství z domova i 

ze světa a komentáře, druhý sešit obsahuje rozšířené zpravodajství z vašeho regionu, ve 

třetím sešitu je ekonomické zpravodajství a pravidelné denní přílohy, čtvrtý sešit je pak 

věnován zpravodajství ze sportu a kultury a obsahuje televizní program. Kaţdý den 

vychází specializované přílohy.
26

  

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Mladá fronta [online]. © 2007 - 2013 [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://www.mf.cz/o-spolecnosti/ 
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1.5 Divadla, koncerty, výstavy 

V padesátých letech patřila divadelní přestavení k ţivotnímu stylu českého 

venkovana. Stejně jako film, bylo divadlo pokládáno za nástroj ideologické manipulace. 

Zlom přišel v roce 1963, který byl způsobený změnou státní politiky a také nástupem 

televize. V šedesátých aţ osmdesátých letech byl počet českých divadel mezi 60 - 70 

stálými profesionálními scénami. Aţ v devadesátých letech stoupl počet divadel na 

dvojnásobek a začala se objevovat i divadla soukromá.  

V oblasti hudby bylo v devadesátých letech v České republice registrováno 16 

hudebních souborů. Do konce století vzrostl tento počet na 40. Počet koncertů i jeho 

návštěvníků však v tomto období klesl. Tři čtvrtiny populace udává, ţe nechodí na 

koncerty váţné hudby a skoro polovina lidí tvrdí, ţe do divadel nechodí vůbec.  

V roce 1990 vzrostl také počet muzeí – ze 155 na 318 v roce 1999. Počet 

návštěvníků však klesl. Vzrostl také počet galerií – z 28 na 47, ale návštěvníků výrazně 

ubylo.
27

  

 

Graf 5 – Divadla a jejich návštěvníci v ČR 

 

Zdroj: MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: 

Portál, 2002, s. 153.  

                                                 
27

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

153 - 154.  
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1.6 Kouření, alkohol, nelegální drogy 

Pokud se zabývám ţivotním stylem, nesmím opomenout ani kouření, alkohol a 

drogy. Zvláště pak novináři a umělci jsou známí svým bohémským způsobem ţivota, 

který právě tyto sloţky zahrnuje. Od poloviny padesátých let vzrostl počet vykouřených 

cigaret asi o polovinu. Spotřeba se v sedmdesátých a osmdesátých letech ustálila, ale 

v devadesátých letech opět rapidně vzrostla. Nikotinismus zmiňuji také proto, ţe je 

velmi závislý na vzdělání, kterému se později budu věnovat. Také konzumace alkoholu 

se odvíjí od našeho vzdělání. Dá se říci, ţe čím niţší vzdělání, tím vyšší spotřeba 

alkoholu i cigaret.
28

  

 

 

Graf 6 – Spotřeba alkoholu a cigaret v ČR 

 

Zdroj: MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: 

Portál, 2002, s. 164.  

 

                                                 
28

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

164.  
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Získání konkrétních a přesných dat v oblasti nelegálních drog je velice obtíţné. 

Za nejčastěji uţívanou drogu je povaţována marihuana a velmi rozšířené je i její 

pěstování pro vlastní spotřebu. Mezi tradiční syntetické drogy českého původu patří 

pervitin. Na třetím místě je pak heroin a kokain a crack se řadí aţ na okraj zájmu. 

Stoupá ovšem oblíbenost extáze, která se nejčastěji uţívá na hudebních či tanečních 

akcích. Opět zde platí, ţe drogy uţívají více lidé s niţším vzděláním. Vysoké procento 

narkomanů se objevuje v českých věznicích. V roce 2000 evidovala lékařská sluţba 

drogovou závislost u 5990 vězňů, coţ je více neţ čtvrtina vězeňské populace.
29

  

 

 

                                                 
29

 MOŢNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, s. 

164.  
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2. Česká společnost 

V období takzvaného reálného socialismu docházelo k zásadním změnám ve 

společenských vztazích a v sociální struktuře. Prosazovanou ideologií byla stejnorodost, 

která zastírala závaţné sociální problémy uvnitř společenského systému. Tato ideologie 

zabránila poukázat na skutečnost, ţe „politický systém, který byl kdysi nastolen ve 

jménu „diktatury proletariátu„ a tvrdil o sobě, ţe představuje zájmy drtivé většiny 

populace, byl ve skutečnosti monopolně ovládán a zcela nedemokraticky, direktivně, 

řízen poměrně málo početnou vrstvou osob.“ 
30

  

Komunistická strana měla vedoucí úlohu a monopolní postavení, které 

znamenalo rozhodování ve všech oblastech společenského ţivota pouze těmi lidmi, 

kteří měli důvěru vedoucích orgánů této strany. Existovaly takzvané seznamy funkcí 

(nomenklatura), které ustanovovaly funkce nebo naopak odvolání, která byla závislá na 

souhlasu stranických orgánů. „Latentní konflikt vládnoucí nomenklatury, spjaté navíc 

přímo či nepřímo s cizí okupační mocí, s širokými vrstvami obyvatelstva byl prvním 

rysem státně socialistické společnosti, který měl být lidem zatajen.“
 31

  Vstup 

jednotlivých členů do nomenklaturních funkcí byl značně omezen a nezáleţelo ani na 

formálním vzdělání. Někteří lidé nikdy nepatřili do komunistické strany a byli 

perzekvováni, nebo byli ze strany vyloučeni kvůli reformním snahám a dostali se tak do 

společenské izolace. Občané, kteří byli kvalifikovaní, ale nepatřili k hierarchii, která 

rozhodovala o mocenských pozicích, byli nedostatečně odměňováni.  

Aţ do konce osmdesátých let patřilo Československo k zemím, kde byla nejširší 

příjmová nivelizace a rovnostářství v odměňování v Evropě. Toto všechno vedlo 

k homogenizaci společnosti v tom smyslu, ţe se stlačovalo sociálně ekonomické 

postavení a způsob ţivota směrem k průměru. Právě tyto rovnostářské sociální vztahy 

byly dalším utajovaným rysem státně socialistické společnosti. Na jednu stranu se 

socialistická ideologie oficiálně hlásila k tradičnímu poţadavku obecné rovnosti lidí, na 

druhé straně však slovně zdůrazňovala rozdílnost odměn podle zásluh a formálně proti 

rovnostářství bojovala. Uplatňované rovnostářství se však v budoucnosti idealizovalo a 

snaţilo se dosáhnout cíle sociální stejnorodosti.  

Aţ ve druhé polovině osmdesátých let se díky sovětské perestrojce objevily 

slabiny státně socialistického uspořádání a nevyhnutelné reformy. Obyvatelstvu se tak 

                                                 
30

 MACHONIN, Pavel a Milan TUČEK a kol. Česká společnost v transformaci: K proměnám sociální 

kultury. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, s. 15.  
31

 Tamtéţ, s. 16 
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otevřely nové moţnosti, které zapříčinily vzniku druhé společnosti. To znamenalo, ţe se 

lidé začali odklánět od vládnoucí ideologie a začali se více věnovat svému osobnímu 

prospěchu a měnili svůj ţivotní styl. Dostatečnému zveřejnění však bránila nemoţnost 

celospolečenské institucionalizace.  

Teprve po Sametové revoluci byla česká společnost připravena na politické 

přeměny, ale nikdo si nedovedl představit, jaké mnoţství závaţných sociálních přesunů 

a problémů to přinese. Veřejnost se pak intenzivně zajímala o náhradu bývalých 

komunistů novými lidmi, kteří se začali snaţit o vytvoření demokratického státu. 

Součástí nového reţimu bylo také napravení majetkové restituce, kdy vzniklo mnoho 

skupin bohatých podnikatelů, obnovil se ţivnostenský a řemeslnický stav a vznikla 

privatizace velkého kapitálu. Také hromadné sdělovací prostředky umocnily své 

postavení a přinášely informace o politických elitách. Demokracie a zavedení trţní 

ekonomiky, vedlo k novému rozdílu mezi bohatými a chudými a ke vzniku nové střední 

třídy.
32

  

 

2.1   Sociální struktura obyvatelstva  

Sociální struktura Československa ovlivnila společenský ţivot v druhé polovině 

šedesátých let. Sociální situace je „historicky vzniklý stav sociálního systému 

s charakteristickými vnitřními rozpory a vývojovými tendencemi jeho struktury, na 

který lidé (sociální skupiny i jednotlivci, zájmová i sociálně politická hnutí) v průběhu 

následujících událostí tak či onak reagují a svými reakcemi jej mění.“
33

 Další pojem, 

který je nezbytné objasnit, je sociální struktura. „Sociální struktura je vlastně souhrn 

vztahů mezi lidmi charakteristický pro určité období v ţivotě společnosti. Vzniká 

předchozím historickým vývojem jak kulturním, tak sociálním. Předchozí vývoj 

ovlivňuje také sociální postavení, vědomí a chování lidí, kteří minulost společnosti 

proţili, a kulturním zprostředkováním i následující generace. Proto i determinující 

faktory působí na sociální situaci ve svém historickém rozvrstvení.“
34

 Sociální vývoj 

Československa ovlivňovaly také ještě výsledky druhé světové války a osvobození. 

                                                 
32
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Ovšem jedním z hlavních faktorů, které způsobily sociální změny, byla hospodářská 

krize na počátku šedesátých let. Tato krize „demonstrovala neschopnost tradičně 

strukturovaného a byrokraticky řízeného národního hospodářství uspokojovat potřeby 

obyvatelstva.“
35

 Sociální situace v Československu byla před rokem 1968 formována 

radikálními ekonomickými a politickými změnami, které byly uskutečněny během 

německé okupace, po roce 1945 a v únoru 1948, zvláště pak drastickým vývojem 

k totalitárnímu politickému zřízení a k všeobecnému zestátnění. Další vliv měly také 

pokusy o vnitřní politické uvolnění či o ekonomickou reformu, které probíhaly 

v několika vlnách od roku 1956.         

 Následující data pocházejí především z reprezentativního sociologicko-

statistického šetření – Mikrocenzus 1967
36

 a z Historické statistické ročenky 1985. 

Počet obyvatel v Československu v letech 1967 -1970 díky posrpnové emigrační vlně 

stagnoval. V národnostním sloţení československé populace byl na jedné straně vzestup 

podílu Slováku a na straně druhé pokračující pokles početnosti zbytku německého 

obyvatelstva. Statistické údaje ukazují vzestup důleţitosti postavení národnostních 

menšin. Jednalo se především o Maďary a Cikány - Romy. V roce 1970 bylo 

v Československu celkem 14,3 milionu obyvatel, z toho bylo 65% Čechů, 29,2% 

Slováků, 4% Maďarů, 0,6% Němců, 0,5% Poláků a 0,4% Ukrajinců a Rusů. Zbylých 

0,3% tvoří jiné nezjištěné národnosti.
37

  České země a Slovensko se od sebe odlišovaly 

v kulturním i sociálním ohledu, především ve stupni urbanizace. V roce 1970 v Čechách 

a na Moravě činil podíl obyvatel bydlících v obcích městského typu 55,5 %. Na 

Slovensku převaţovalo osídlení rurálního typu s mnohem tradičnějším způsobem 

ţivota. V oblasti jednotlivých pracujících skupin odvětví pak v českých zemích 

pokračoval pokles zemědělců a jednalo se jiţ o průmyslové společenství, kdeţto 

Slovensko bylo společenstvím agrárně průmyslovým, které pokračovalo extenzivní 

industrializací. Na konci šedesátých let se na Slovensku zvýšila úroveň vzdělanosti, ale 

úrovni vzdělanosti v českých zemích to nedosahovalo.  Na Slovensku dosáhlo v roce 

1970 úplného středního vzdělání 12,8 % obyvatelstva, vysokoškolského vzdělání 3 % a 

podíl vyučených činil 17,9 %. V českých zemích pak ve stejném roce dosáhlo úplného 

                                                 
35

 MACHONIN, Pavel. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. Praha: 
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36
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středního vzdělání 13,6 %, vysokoškolského vzdělání 3,4 % a podíl vyučených činil 22 

%. V Čechách a na Moravě bylo výrazně vyšší statusové rozloţení obyvatelstva, které 

bylo způsobeno nevelkými rozdíly v podílu jednotlivců na řízení, ve sloţitosti práce a 

příjmu, značnými rozdíly ve vzdělání, ţivotní úrovni a především v příjmu na hlavu a 

v úrovni spotřeby a způsobu ţivota ve volném čase.  Šlo o závaţnou sociální nerovnost 

v postavení obyvatelstva obou částí státu.
38

  

Pokud se zaměřím na strukturu obyvatelstva, pak nová generace, kterou lze 

vymezit věkem 15 - 37 let, tvořila v roce 1967 59,6 % obyvatelstva v produktivním 

věku. Tato generace byla méně politická, avšak kritičtější, neţ generace předchozí a 

zároveň nemohla příliš srovnávat s předrevoluční minulostí. Tato ekonomicky aktivní 

mladá generace měla vyšší vzdělání a trávila více volného času kulturně. Na druhé 

straně měla niţší příjmy i profesionální zařazení a mnohem niţší účast na moci. V této 

souvislosti vznikla hypotéza takzvané „generační zátky“, která se pouţívala pro 

čtyřicátá, padesátá a šedesátá léta. Jednalo se o to, ţe většinu mocenských pozic 

zaujímali příslušníci předchozích generací a nová generace měla pouze omezené 

zkušenosti. Další část střední generace se dělila na tři skupiny: „na lidi zainteresované 

na udrţení svých sociálních a mocenských výhod, na ty, kdo měli zájem o reformu 

socialismu a o změnu svého postavení v mezích této reformy (mj. proto, ţe praxe 

padesátých let jim přinesla zklamání ve srovnání s ideály, v jejichţ jménu podpořili 

komunistickou stranu v letech 1945 – 1948) a posléze na ty, kdo na základě svých 

vlastních nebo kulturním zprostředkováním osvojených zkušeností a poznatků byli 

připraveni podpořit i jiné varianty sociální transformace.“
39

 Sociální skupina generace 

starých měla v roce 1967 velmi nízké sociální postavení, na rozdíl od ekonomicky 

aktivní populace. Nízké příjmy, účast na moci, ţivotní úroveň vzdělání i způsob ţivota 

vedl k tomu, ţe celých 22,7 % obyvatel v post produktivním věku dále pracovalo. Pro 

polovinu šedesátých let byl charakteristický také vysoký podíl ţen z celkového počtu 

pracujících (v roce 1967 – 44,8 %) a podstatně niţší ukazatele sociálního statusu. 

Důvodem vysoké zaměstnanosti ţen byla nutnost doplňovat příjem rodiny, avšak jejich 

domácí povinnosti jim zůstaly. Právě vysoký stupeň jejich zaneprázdněnosti byl 

překáţkou vyšší společenské aktivity následujícímu období.
40
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2.2   Profesionální struktura obyvatelstva 

V roce 1967 byl podíl zemědělského obyvatelstva niţší neţ v roce 1948, ale stále 

zůstával nad úrovní vyspělých zemí. Počet pracujících ve sluţbách podstatně vzrostl, 

byl však stále hluboko pod úrovní, která byla typická pro vyspělé země. Jednalo se „o 

strukturu typickou pro fázi tradiční extenzivní industrializace, jejíţ obzory tehdy 

pokročilé země jiţ dříve překročily směrem k vyspělé industriální a rozvíjející se 

postindustriální společnosti.“
41

 Údaje z Historické statistické ročenky z roku 1985 

udávají, ţe v roce 1970 byl podíl pracujících v národním hospodářství ve skupině 

odvětví zemědělství a lesnictví 18,7 %, podíl v ostatním odvětví hmotné výroby byl 

52,7 % a podíl nevýrobního odvětví včetně obchodu 28,6 %. Největší změnou od roku 

1948 byl tedy pokles pracujících v zemědělství a lesnictví a skoro dvojnásobný nárůst 

pracujících v nevýrobním odvětví včetně obchodu.  

Mezi nejatraktivnější pracovní odvětví v šedesátých letech patřilo zdravotnictví, 

kultura, chemická výroba a sluţby. Peněţnictví, stavebnictví a hornictví pak patřilo 

mezi nejméně prestiţní zaměstnání. Vedoucí postavení strojírenského a hutního 

komplexu zůstalo nepozměněno. Podíl pracujících na pracovních zdrojích v roce 1967 

vzrostl na 74,7 %.
42
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Tabulka 1 – Přehled národohospodářských odvětví podle typu vývoje počtu 

pracovníků v letech 1960 – 1967 

 

Odvětví 

Absolutní pokles Relativní pokles 
Beze změny 

relativního podílu 

Absolutní i relativní 

růst 
Prudký nárůst 

Zemědělství Lesnictví Stavebnictví Hutnictví 
Materiálně technické 

zásobování 

Paliva Textil Geologie 
Strojírenctví a 

kovovýroba 
Sklo a keramika 

Stavební hmoty Potraviny Projekce 
Průmysl koţedělný a 

obuvnický 
Věda 

Společenské 

organizace 
Peněţnictví Doprava nákladů Chemie Bytové hospodářství 

 Pojišťovnictví Vnitřní obchod Výrobní spoje Ubytovací sluţby 

 Správa Zahraniční obchod Nevýrobní spoje Cestovní ruch 

   Doprava osob Komunální sluţby 

   
Nákup zemědělských 

výrobků 
Školství 

   Sociální péče Kultura 

    Zdravotnictví 

    
Obchodní a technické 

sluţby 

Zdroj: HSR, s. 146 – 147; HSR= Federální statistický úřad: Historická statistická ročenka ČSSR. Praha, 

SNTL – Alfa 1985 
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2.3   Vzdělanost 

V druhé polovině dvacátého století byla úroveň vzdělanosti v Československu na 

svou dobu na vysoké úrovni a Češi, kteří se narodili v prvních desetiletích 20. století, 

prošli velmi dobrým školstvím. V této době byla vystavěna gymnázia a obchodní 

akademie, které byly výstavními budovami.  Občané věřili, ţe je to investice do 

budoucnosti pro jejich děti a díky jejich vzdělání i jistota ve stáří pro ně samé.  

 

Graf 7 – Nejvyšší dosažené vzdělání v roce 1967 v % 

 

Zdroj:  MACHONIN, Pavel. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. Praha: 

Karolinum, 1992. s. 37.  

 

Ivo Moţný ve své knize Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho 

života popisuje tragický vývoj vzdělanosti v období normalizace. Česká populace 

nedrţela krok s evropským vývojem a stagnovala, dokonce i obsahově upadala. Rodiče 

byli okupačním reţimem vydíráni prostřednictvím svých dětí. Byly úředně stanoveny 

kvóty, které určovaly podíl dětí vyvolených pro studium nejen podle sociálního 

postavení rodiny, ale také podle pohlaví, dokonce podle regiónů. Některé děti tak měly 

znemoţněný vstup jiţ na střední školu. Chlapci pak byli nuceni studovat zastaralé 

strojírenství a těţký průmysl. Na vysokých školách panovalo přesvědčení, ţe univerzity 

jsou pouze pro elity a toto studium bylo udělováno za odměnu. I zde byl otevřen větší 

prostor na technických školách, které odpovídaly mentalitě pokroku a také se reţimu 

zdály méně nebezpečné z hlediska kritického přemýšlení studentů o stavu společnosti. 
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Na školy, kde se tyto otázky učily, byly pouštěné jen děti těch skupin lidí, o které se 

reţim přímo opíral. Dále děti těch rodičů, kteří měli správné konexe.  

V devadesátých letech se počet studentů na vysokých školách skoro zdvojnásobil. 

Tento nárůst byl způsoben vlnou dětí narozených kolem poloviny sedmdesátých let. Ve 

srovnání s Evropou vzdělanostní zaostávání české populace rostlo. Ani sociální 

nerovnost k přístupu vyššího vzdělání se nezměnil. Představa vysoké školy byla jako 

přípravka pro elitu. Dítě z dělnické rodiny má v naší zemi dvakrát menší šanci na 

vysokoškolské vzdělání neţ dítě vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Na středních 

školách stále převládají odborné školy. Podíl všeobecně zaměřených středních škol 

(gymnázií) je v České republice ve srovnání se světem velmi malý. Rozhodnutí studovat 

gymnázium totiţ přináší riziko spojené s malou kapacitou vysokých škol. Obrovský 

pokrok přineslo otevření soukromých středních škol, protoţe se v tomto sektoru o ţáky 

soutěţí. Nejedná se ovšem o gymnázia, neboť tam jdou většinou děti rodičů, kteří si 

myslí, ţe mají dost kulturního a sociálního kapitálu, aby jejich dítě mělo šanci dostat se 

také na vysokou školu.
43

 

Řešením této situace bylo otevření více vysokých škol i v jiných oborech, aby toto 

vzdělání bylo přístupné pro všechny. Investice do školství rostly, ale v polovině 

devadesátých let se rozvoj zastavil a v druhé polovině dokonce klesal. I přesto 

v mezinárodních srovnáváních funkční gramotnosti se čeští ţáci umisťují lépe, neţ 

odpovídají investice, které do nich byly vloţené. Nejslabším místem studentů je 

komunikace v cizích jazycích. Na českých školách je věnováno výuce jazyků mnohem 

méně hodin neţ ve vyspělých státech Evropy.
44

  

Devadesátá léta neznamenala zásadní pokrok ve vzdělanosti. U české populace se 

ale hodnota vzdělání dostala z pátého místa na první. „Struktura zájmu o studium 

odpovídá struktuře sektorů vyspělého hospodářství daleko více neţ nabídka českých 

škol a český občan i bez znalosti statistik ví, ţe studium je investice, která celý ţivot 

vynáší.“
45

  

Vzdělání a výchově aktivních ţurnalistů se věnoval také Miloslav Okénko, CSc., 

člen řídící rady hlavního úkolu státního plánu. Autorova teoreticko-empirická studie 

dílčího úkolu 4 – 6 „Problémy dalšího vzdělávání aktivních ţurnalistů“, v rámci 
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hlavního úkolu VIII-2-9 „Prostředky masové informace a propagandy v socialistické 

společnosti za podmínek vědeckotechnického rozvoje“ v Ústavu teorie a praxe 

ţurnalistiky při FŢ UK, byla vydána dne 8. 7. 1976 v Praze. Autor popisuje vývojovou 

etapě budování vyspělé socialistické společnosti, vědeckotechnickou revoluce a 

ideologické konfrontace – v podmínkách mírového souţití mezi socialismem a 

kapitalismem, kde vzrůstala úloha socialistických novinářů. Aktivní ţurnalisté plnili 

jedno z nejčastějších poslání – získávali pracující k plnění závěrů XV. sjezdu strany, 

pozitivně působili na jejich vědomí a postoje, pomáhali rozvíjet jejich pracovní a 

politickou aktivitu. Ţurnalistická a publicistická práce, pokud je vykonávána svědomitě 

s politickou odpovědností zachovat objektivní pravdivost a má kvalitní přitaţlivou 

profesionální úroveň, není nijak lehká a jednoduchá. Je to namáhavá tvůrčí práce 

s ţivými lidmi a jejich mnohotvárnými komplikovanými problémy. Podle této studie 

aktivní ţurnalisté pomocí tisku, rozhlasu, televize a zpravodajského filmu apod. 

vytvářejí pozitivní veřejné mínění u nejširších vrstev pracujících, formují jejich myšlení 

a postoje, usměrňují jejich potřeby a zájmy – aktivizují je k tvůrčí a uţitečné práci pro 

společnost. Z toho se dá usoudit, ţe práce ţurnalistů je prací politickou.  

Aktivní ţurnalisté stáli v sedmdesátých letech před realizací dvou úkolů. Jednou 

stránkou tohoto úkolu bylo další zvyšování kvalifikace a sebevzdělávání aktivních 

ţurnalistů v zájmu zajištění kvality a vysoké efektivnosti jejich ţurnalistické práce; 

druhou stránkou bylo aktivní působení ţurnalistů na adresáta, vytváření socialistického 

uvědomění, pozitivního veřejného mínění a získávání pracujících pro politiku strany.  

V objektivním zájmu pracujících bylo vybudovat materiálně a kulturně vyspělou 

společnost, v níţ všestranný rozvoj individua bude podmínkou univerzálního rozvoje 

všech. Úkolem aktivních novinářů bylo přístupnou formou pracujícím vysvětlovat a 

přesvědčivě dokazovat přednosti socialistického způsobu ţivota.  

Vzdělávání za socialismu se stalo celospolečenskou záleţitostí. Potřebu a 

nutnost vzdělávání a revoluční uvědomění nesčetněkrát zdůrazňovali klasikové 

marxismu-leninismu. Leninská koncepce vzdělávání klade poţadavek osvojení 

univerzálních vědomostí a veškeré kultury, kterou nám zanechalo lidstvo 

z předcházejících společenských epoch. Vzdělávání za socialismu nelze oddělit od 

výchovy a výrobně-společenské praxe. Proto další vzdělávání obyvatelstva záviselo 

především na kvalitativních změnách ve struktuře výrobních sil a dosaţení jejich 

nezbytné úrovně, na růstu, velikosti a způsobu rozdělování národního důchodu, na 

řešení rozporů v dosavadním charakteru a dělbě práce, záviselo na dalším upevnění a 
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rozvoji socialistických výrobních vztahů. Výchovně vzdělávací systém 

v Československu zahrnoval dvě základní oblasti: 

1. školskou oblast, 

2. mimoškolskou oblast. 

Do školské oblasti patřila nejen školní výchova mládeţe I. a II. cyklu, tj. 

v podstatě základní, univerzitní a odborné středoškolské vzdělání, ale i negraduální 

vysokoškolské vzdělání ukončené promocí. Školský systém dále zahrnoval 

postgraduální a po promoční vzdělávání absolventů vysokých škol a aktivních 

pracovníků. Zvláštní kapitolu pak tvořila příprava vědeckých pracovníků. 

 Mimoškolské vzdělávání předpokládalo a stimulovalo vlastní iniciativu a touhu 

pracujících po vědění, sledovalo rozvoj bytostných sil osobnosti. Tento systém měl 

rozšiřovat všeobecné i odborné vzdělání a poznání dospělých i mládeţe, měl jim 

pomáhat umět se orientovat ve sloţitých ţivotních situacích, měl přispívat ke 

všestrannému harmonickému rozvoji osobnosti.  

 Potřeba soustavného zvyšování profesionální kvalifikace ţurnalistických kádrů 

byla nejen nutná, ale přímo zákonitá. Péče o výchovu ţurnalistických kádrů se měla stát 

permanentní záleţitostí nejen vrcholných orgánů strany, ČSSN, ale měla především stát 

v popředí zájmu všech redakcí tisku, rozhlasu, televize, zpravodajského filmu a dalších 

prostředků masové informace a propagandy. 

 „K tomu, aby se adepti ţurnalistické profese stali skutečně dobrými novináři, 

nestačí jen škola či kurz, ale jde o trvalou kaţdodenní kvalitní práci, která se neobejde 

bez těţkostí, problémů a rovněţ kaţdodenního úsilí po dalším sebevzdělávání a 

praktické zdokonalování.“
46
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3. Postavení novináře v období normalizace 

V první řadě je nezbytné definovat pojem ţurnalistika, který lze vymezit velice 

obtíţně. „Lze proto směle prohlásit, ţe do studia ţurnalistiky a vzdělávání novinářů je 

po celém světě zapojeno mnoho vědců, učitelů a studentů, ale jejich přístupy, představy 

či filozofie se jen vzácně potkávají (Deuze 2005:443).“
47

 Pro svou práci jsem zvolila 

definici marxisticko-leninské ţurnalistiky, která měla oporu svých hledisek ve 

vědeckém světovém názoru a vědecké ideologii: 

 „Ţurnalistika (z franc. le journalism) je jevem aţ novodobé kultury, výrazně 

ideologického typu. Je vţdy spjata s konkrétní historicky danou etapou společensko-

ekonomického vývoje, revolučními přeměnami, v třídní společnosti má vţdy třídní 

charakter a vyjadřuje zájmy různých politických seskupení, je mluvčím jejich politiky a 

ideologie, u burţoazní ţurnalistiky vyniká i její podnikatelský zájem komerční. Je 

jednou z nejvýznamnějších institucí realizace masové agitace a propagandy a účinně se 

podílí na organizátorské činnosti. Vymezujeme ji dále jako periodicky zveřejňované, 

psané nebo tištěné, zvukové nebo obrazové, často ve vzájemné kombinaci 

komponované, redigované soubory projevů, které dokumentárně zachycují aktuální 

společenskou realitu zejména univerzálního významu a které multiplikováním a 

rozšiřováním prostřednictvím systému různých prostředků masové komunikace působí 

na diferencované publikum. Ţurnalistika má pro toto publikum sociálně orientační 

význam, formuje i vyjadřuje jeho diferencované veřejné mínění, postoje a činy. Dává 

ţurnalistickou informací operativně představu o jevech, názorech, společenských 

procesech a tendencích současnosti v celé její mnohotvárnosti z třídních stranických 

pozic. Ţurnalistika ve svém mnohotvárném fungování ve společnosti zahrnuje profesní 

specializace a odbornosti odvozené ze způsobů komunikace a určení zvláštním 

okruhům publika.“
48

 Tato definice v duchu marxismu-leninismu je pouze jednou 

z mnoha a je nutné ji neustále obohacovat novými skutečnostmi. 
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3.1    Komunistická žurnalistika 

Komunistická ţurnalistika vznikla po Velké říjnové socialistické revoluci v Rusku 

v roce 1917, která znamenala kvalitativní převrat od kapitalismu k socialismu. 

Kapitalistické vztahy zaloţené na kapitalistickém soukromém vlastnictví a 

vykořisťování námezdní práce byly zlikvidovány a nahradily je vztahy socialistické, 

kde vlastnictví výrobních prostředků nabývalo celospolečenského charakteru. Cílem 

této revoluce bylo počáteční diktaturou proletariátu zabezpečit likvidaci všech forem 

třídního útlaku a vykořisťování na základě odstranění sociální nerovnosti lidí. 

Komunistická strana Československa na svém XV. sjezdu zdůraznila úkoly 

komunistické ţurnalistiky (viz. Rudé právo ze dne 13. dubna 1976: 7): „Pracovníci 

sdělovacích prostředků si musí být vědomi své velké odpovědnosti při formování 

veřejného mínění. Vţdyť denně promlouvají k statisícům, ba miliónům lidí. Z kaţdého 

článku, vystoupení musí být zřejmé, ţe plní své poslání socialistického novináře, ţe 

napomáhají boji revolučních sil, ţe bezvýhradně slouţí věci socialismu, pokroku a míru. 

– Vysoce závaţným úkolem sdělovacích prostředků je všestranně přispívat k poznávání 

a přibliţování ţivota bratrských socialistických zemí, upevnění a rozvíjení našich 

internacionálních svazků.“
49

 

Následující sjezd Komunistické strany Československa pak tento úkol rozvedl ještě 

dále. XVI. sjezd se konal 6. – 10. dubna 1981. Této problematice se věnovala „Zpráva o 

činnosti strany a vývoji společnosti od XV. sjezdu KSČ a další strany“, kterou přednesl 

generální tajemník ÚV KSČ Gustav Husák. Tato zpráva byla vydána dne 7. dubna 

1981: 5 a 6 v Rudém právu: „Významný nástroj ideologické práce strany představují 

masové sdělovací prostředky. Vyspělost našich občanů, růst úlohy lidského činitele ve 

společenském rozvoji, dynamika společenských přeměn doma i ve světě, zostřování 

ideologického boje v mezinárodním měřítku – to vše vyţaduje, abychom podstatně 

zvýšili úroveň, politicko-organizátorskou a výchovnou úlohu, jakoţ i společenskou 

působivost tisku, rozhlasu, televize.“
50

 

Sdělovací prostředky měly za úkol vyzbrojovat širokou veřejnost jasnými 

stanovisky k základním otázkám vnitřní a zahraniční politiky, musely ukazovat 

perspektivy socialistické výstavby na vysoké politické a profesionální úrovni, 

objasňovat základní vývojové tendence společnosti a zobecňovat zkušenosti mas. Práce 
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rozhlasu a televize si zasluhuje zvláštní pozornost. „Čím lépe budou uspokojovat 

potřebu a zájem našich občanů o kvalifikovanou informaci, o zasvěcený komentář, o 

hodnotný umělecký záţitek i dobrou zábavu, tím větší bude jejich přínos k růstu 

socialistického uvědomění a k utváření socialistického způsobu ţivota.“
51

 

 

3.2    Profese novináře v letech 1970 - 1990 

 

 V roce 1970 byla profese novináře brána takto: „Novinářství není vědeckou 

činností, ale praktickou duševní činností. Jeho posláním je slouţit praktickému ţivotu 

společnosti, jako mu slouţí ostatní formy mezilidské komunikace, která umoţňuje 

fungování a rozvíjení společenského ţivota.“
52

  

 V sedmdesátých letech proběhl návrat ke kořenům a ideám socialistického 

zřízení. Některým otázkám o Leninově přístupu k masovým prostředkům se věnoval 

Ing. Bohouš Chňoupek
53

 v článku K niektorým otázkám Leninovho priestupu k úlohe 

masových komunikačních prostriedkov s ohl’adom na súčasnosť. Autor v textu 

popisuje, jak po revoluci orientoval Lenin tlak na novou náplň třídního boje. Ţádal, aby 

byla velká pozornost věnovaná rozvoji socialistické ekonomiky, a aby tlak plnil úlohu 

veřejné kontroly a sebekritiky sovětské moci. Vycházel z toho, ţe cíle, tendence i 

směřování tlaku v sovětských podmínkách jsou určované tou třídou, která je vládnoucí a 

rozhodující – tedy pracující třídou. Pracující třídu přitom neidealizoval, protoţe věděl, 

ţe i vevnitř této třídy jsou rozpory, ţe na ně působí cizí vlivy a přeţitky minulosti. 

Určoval, ţe novinář musí v zájmu pracující třídy podporovat růst produktivních sil a 

hospodářské efektivnosti. 

Leninův přístup v úloze novináře nám pomáhá odkrýt také postavení novináře i 

jeho účast na společenských a politických zápasech v dané době. Ukazuje nám novináře 

především jako politického činitele. Socialistická společnost potřebuje masové 
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komunikační prostředky na řešení základních problémů rozvoje své společnosti 

v souladu se zájmy všech obyvatelů. Jakmile je jeho úloha spojená s vytvářením veřejné 

myšlenky, je to bezesporu úloha politická. Novinář je a bude v kaţdém případě 

politickým pracovníkem, i kdyţ plní některé články spojené s čistě odbornou profesí. 

Podle autora je novinářská práce svým způsobem práce odborná. Na druhé 

straně z něj však nemůţe v ţádném případě unikat komplex širokých souvislostí, 

celkový společenský vývoj, podmínky a závislosti, v kterých se odborné funkce jeho 

činnosti uskutečňují a realizují. Na jedné straně se tedy od novináře poţaduje odborná 

kvalifikace, protoţe bez ní se nemůţe orientovat v oblasti, ve které zprostředkovává 

informace a o kterých informuje veřejné mínění, na druhé straně však novinář nemůţe 

existovat bez komplexu politických znalostí, které mu umoţňují kvalifikovaně hodnotit 

a interpretovat úlohu jednotlivých článků odborné problematiky v ţivotě společnosti.  

Novinářská kvalifikace musí být všestranná. Podle autora není moţné od sebe 

oddělovat odborné a politické vzdělání a také není moţné rozdělovat novináře na ty, 

kteří řeší odborné problémy a na ty, kteří dělají propagandu. Správné politické 

hodnocení se neopírá pouze o získané vzdělání, je podmíněné také ţivotními 

zkušenostmi novináře, jeho praktickému začlenění do ţivota společnosti, jeho účastí na 

práci příslušných stranických nebo jiných orgánů a organizací. Novinář je v neustálém 

styku s veřejností, dostává se do kontaktu s různými lidmi, s názory jednotlivých tříd, 

sociálních skupin, věkových kategorií a musí se umět orientovat v názorech a také je 

kriticky ztvárnit a hodnotit. K tomu potřebuje nejen důkladné odborné znalosti, ale také 

sociální psychologii, jazykové schopnosti a schopnost jednat s lidmi.
54
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4.    Platová výměra novinářů 

Nakladatelství a vydavatelství Novinář vydalo několik publikací o odměňování 

novinářů. Cílem publikací bylo především vysvětlit smysl a cíl odměňování redaktorů-

novinářů, pomoci organizacím hromadných informačních prostředků a zejména 

šéfredaktorům při zavádění nové platové úpravy, podrobně informovat a orientovat 

novináře o jejich povinnostech a platových nárocích.  

Federální ministerstvo práce a sociálních věci v dohodě s Ústřední radou odborů 

stanovilo podle §43 zákona č. 133/1970 platové poměry redaktorů – novinářů, kteří 

vykonávají tvůrčí novinářskou činnost, zaměstnaných v redakcích periodického tisku, 

v Československé tiskové kanceláři, Československém rozhlasu, Československé 

televizi a v jiných hromadných informačních prostředcích. „Redaktory – novináři se 

rozumí kategorie pracovníků, kteří vykonávají tvůrčí novinářskou činnost 

v organizacích hromadných informačních prostředků.“
55

 Charakteristika jednotlivých 

pracovních činností novinářů je vyjádřena v pracovních a kvalifikačních 

charakteristikách. Ty tvoří nedílnou součást nomenklatur funkcí a základních platů a 

výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí. Pracovníci musí vykonávat 

tvůrčí novinářskou činnost v periodickém tisku a v ostatních hromadných informačních 

prostředcích. 

Nový platový řád pro redaktory-novináře vstoupil v platnost dnem 1. února 1971. 

Text o nové platové úpravě byl uveden v Novináři, autorem byl Jaroslav Trobl – 

tajemník koordinační platové komise při Ústředí novinářů ČSSR. Politickým cílem bylo 

podpořit materiálními stimuly politickou angaţovanost novinářů v rozhodujících 

hromadných informačních prostředcích a umoţnit šéfredaktorům výraznou platovou 

preferenci těch novinářů, kteří se v tisku, rozhlase a televizi angaţují pro politické 

strany. Úprava měla vést novináře k tomu, aby se cítili odpovědnými politickými 

pracovníky a aby se snaţili aktivně a angaţovaně pracovat především v hlavních 

hromadných informačních prostředcích. Ze mzdově politického hlediska se novým 

platovým řádem sledovalo odstranění nedostatků předešlé platové úpravy a vytvoření 

takového způsobu odměňování, který by zabezpečoval zmíněné politické cíle. V novém 

platovém řádu byl opuštěn systém tarifních tříd a zaveden systém funkcí a základních 

platů. Při konstrukci úrovně základních platů se vycházelo v zásadě z úrovně platů 

pracovníků ve státní správě, a to proto, ţe vedle srovnatelné náročnosti práce tu 
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působila stejně jako u novinářů i míra odpovědnosti práce a jejího společenského 

postavení. Platový řád redaktorů-novinářů se vztahoval asi na 4700 novinářů, kteří 

vykonávali tvůrčí novinářskou činnost, zaměstnaných v redakcích periodického tisku, 

v Československé tiskové kanceláři, v Československém rozhlasu, v Československé 

televizi a v jiných hromadných informačních prostředcích nebo agenturách zřízených 

podle příslušných předpisů a v regionálním vysílání rozhlasu po drátě.
56

  

Nové základní platy novinářů se stanovily podle společenského významu, obtíţnosti 

a náročnosti jejich práce. K tomu účelu byly zařazeny hromadné informační prostředky 

do 5 skupin: 

1. Hlavní ústřední deníky 

2. Významné ústřední politické deníky, základní útvary politické publicistiky a 

zpravodajství Československé tiskové kanceláře, Československého rozhlasu a 

Československé televize a základní politické časopisy 

3. Ostatní ústřední a hlavní regionální politické deníky, významné politické a 

masové časopisy a ostatní redakční útvary Československé tiskové kanceláře, 

Čs. rozhlasu a Čs. televize (kromě jejich časopisů, jejichţ zařazení se provádí 

samostatně) 

4. Ostatní regionální deníky, důleţité politické, organizační, zájmové a masové 

časopisy a účelové agentury zřízené podle příslušných předpisů 

5. Ostatní periodický tisk a regionální rozhlas po drátě 

O zařazení hromadných informačních prostředků do skupin a o změnách v zařazení 

se rozhodovalo z podnětu vydavatele a na návrh Koordinační platové komise při Ústředí 

novinářů ČSSR v ČSR Český úřad pro tisk a informace a v SSR Slovenský úřad pro tisk 

a informace. 

Kaţdá skupina hromadných informačních prostředků měla samostatnou 

nomenklaturu funkcí a základních platů. U všech funkcí byla stanovena podmínka 

vysokoškolského vzdělání, pouze u nejniţších tří funkcí (redakční elév, redaktor a 

samostatný redaktor) bylo předepsáno vedle vysokoškolského téţ úplné střední odborné 

vzdělání.  
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Novináři, kteří byli přijímáni do pracovního poměru v redakcích, mohli být zařazeni 

v zásadě jen do funkcí, pro které splňovali předepsané vzdělání a praxi. To znamenalo, 

ţe museli mít podle funkce, na kterou byli přijímáni, buď úplné střední odborné, nebo 

vysokoškolské vzdělání. U novinářů, kteří měli hluboké, politické, ideologické a 

odborné znalosti, dosahovali velmi dobrých pracovních výsledků a vykazovali výraznou 

tvůrčí publicistickou, zpravodajskou nebo organizační činnost, mohlo být 

v odůvodněných případech předepsané vzdělání prominuto. Také novinářům starším 40 

let s dlouholetou praxí, kteří vykazovali velmi dobré pracovní výsledky, mohlo být 

vzdělání prominuto a základní plat stanoven v rámci celého rozpětí základního platu.  

Na druhé straně novinářům, kteří nepodávali dostatečné pracovní výkony, nebo kteří 

zanedbávali své povinnosti, mohl šéfredaktor (pokud organizace s novinářem 

nerozvázala pracovní poměr) jednorázově nebo dlouhodobě sníţit základní plat v rámci 

jeho rozpětí, popř. ho mohl přeřadit do niţší funkce, a to podle platných předpisů.  

Zařazení novinářů do funkcí a stanovení konkrétní výše základních platů prováděli 

zpravidla šéfredaktoři (vedoucí redaktoři). Přitom museli vedle míry splnění 

kvalifikačních předpokladů, osobních vlastností, novinářského nadání a dosahovaných 

výsledků práce jednotlivých novinářů přihlíţet především k jejich politické 

angaţovanosti. Nedostatek politické angaţovanosti mohli šéfredaktoři vyjádřit 

stanovením niţšího základního platu v rámci rozpětí dané funkce. Tento postup 

umoţňoval jiţ v základních platech diferencovat novináře a na druhé straně vytvořit 

další zdroj, kterého šéfredaktoři pouţívali na mimořádné odměny. 
57

 

 

4.1    Odměňování novinářů 

Novináři, kteří vynikajícími pracovními výsledky prokazovali zcela mimořádné 

osobní schopnosti pro výkon svěřené funkce, zejména pro mimořádně úspěšnou 

publicistickou, zpravodajskou nebo organizátorskou činnost, pro mimořádnou 

obětavost, tvůrčí práci apod. byl přiznán namísto základního platu osobní plat, a to aţ o 

50% vyšší, neţ byla horní hranice rozpětí základního platu funkce, do níţ by jinak byl 

zařazen.  
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Příplatek za zastupování ve výši 15% základního platu byl poskytován jako do té 

doby aţ od počátku 5. týdne zastupování. Při zastupováním delším neţ 6 měsíců 

stanovil šéfredaktor zastupujícímu novináři základní plat v rámci rozpětí funkce, kterou 

jako zastupující skutečně vykonával. Příplatek za zastupování nepříslušel těm 

novinářům, uvedeným v popisech práce, u nichţ bylo zastupování součástí jejich 

pracovních povinností (např. zástupci šéfredaktora). 

Odměna za nařízenou nebo schválenou práci přesčas nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu byla zahrnuta v základním platu novináře. Pokud však práci přesčas novinář konal 

v noci nebo v den nepřetrţitého odpočinku, dostal náhradní volno, a to za kaţdou celou 

odpracovanou hodinu jednu hodinu náhradního volna. Náhradní volno čerpalo 

nejpozději do konce dalšího zúčtovacího období.  

Novinářům, kteří pracovali o sobotách a nedělích, se poskytlo za práci v těchto 

dnech vedle náhradního volna mzdové zvýhodnění podle zvláštních předpisů 

uplatněných v organizaci, v níţ pracovali. Podle zvláštních předpisů se poskytovaly i 

příplatky za práci v noci. 

Nová platová úprava pouţívala ke zvýšení hmotné zainteresovanosti novinářů tři 

druhy odměn
58

: 

 Odměny za úspěšné a iniciativní plnění pracovních úkolů a za mimořádné 

pracovní výsledky. (Na tyto odměny se vyčlenila při rozpisu plánu práce částka 

ve výši nejméně 5% plánovaného mzdového fondu bez ostatních osobních 

výdajů. Na odměny se pouţilo úspor mzdového fondu z nenaplněného 

plánovaného stavu novinářů apod. Zdroj odměn mohl být zvýšen o prostředky, 

které se nevyčerpaly při stanovení základních platů z částky na ně určené) 

 Odměny za vytváření výrazně angaţovaných, iniciativních a podnětných 

publicistických, společenskopolitických a politickoekonomických materiálů a 

pořadů, které vedly k prosazování linie politiky Komunistické strany 

Československa a k zabezpečování v tomto směru vysoké pohotovosti, 

původnosti a kvality publicistické zpravodajské práce. (Zdrojem těchto odměn 

byl honorářový fond. Prostředky honorářového fondu bylo moţné čerpat 

v určitém rozsahu. Limit na odměny z honorářového fondu byl stanoven u 
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časopisů zařazených do skupiny 1 aţ 5. U časopisů zařazených do skupiny 5 

bylo moţno limit stanovit jen výjimečně.) 

 Podíly na celkových hospodářských výsledcích podle pravidel platných 

v příslušné hospodářské organizaci a odměny z pobídkového fondu 

v rozpočtových a příspěvkových organizacích. (O přiznávání odměn, jejich výši 

a o krácení nebo nepřiznání odměn předem vypsaných rozhodoval šéfredaktor, 

respektive vedoucí redaktor. Pokud šlo o odměnu šéfredaktora/vedoucího 

redaktora, rozhodoval o ní vedoucí vydavatelství, popř. bezprostředně nadřízený 

vedoucí organizace.) 

Pokud novinář publikoval v redakci, ve které byl v pracovním poměru, materiály, 

jejichţ publikování nepatřilo k jeho pracovním povinnostem, vyplývajícím z pracovní 

smlouvy, příslušela mu odměna podle stejných zásad jako externímu 

spolupracovníkovi. 

Realizace platového řádu se prováděla postupně. Nejdříve se uskutečnilo jeho 

zavedení v redakcích rozhodujících vydavatelství periodického tisku, v ČTK, 

Československém rozhlasu a Československé televizi. Zavedení nové platové úpravy 

však bylo podmíněno řadou podmínek, které musely být v kaţdé organizaci 

hromadných informačních prostředků splněny. Musely být zejména zpracovány mzdové 

inventury spolu s návrhy na nové zařazení novinářů do funkcí a s vyčíslením 

předpokládaného zvýšení průměrných mezd, propočtem finančního dopadu úpravy a 

návrhem na způsob úhrady zvýšených mzdových nákladů. Dále musely být všechny 

návrhy zkoordinovány a muselo být prokázáno, ţe zvýšení průměrného výdělku 

dosáhne té úrovně, která byla při schvalování úpravy předpokládána. Zavedení platové 

úpravy bylo také podmíněno tím, ţe budou stanoveny pro jednotlivé redakce limity 

prostředků na odměny z honorářového fondu pro vlastní redaktory, a konečně, ţe budou 

stanoveny základní sazby rozhodné pro stanovení honorářového fondu v jednotlivých 

redakcích. 

K zajištění jednotlivého postupu při uplatňování nového platového řádu redaktorů 

novinářů v jednotlivých organizacích byla zřízena koordinační platová komise při 

Ústředí novinářů ČSSR. Její sloţení a rozsah byly vymezeny statutem schváleným 

Ústředím novinářů po projednání s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí. 
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Zavedení platové úpravy nemělo být pouze záleţitostí ekonomických pracovníků. 

Potřebnou péči jí měli věnovat i redakční důvěrníci a odborové sloţky v redakcích. 
59

 

 

4.2    Kvalifikace novináře 

Novinář má velice zodpovědné povolání a je předurčen k celoţivotnímu 

vzdělávání. Také v období normalizace byl kladen velký důraz na kvalifikaci novináře. 

Dr. Ján Podhradský, redaktor Pravdy, napsal text, který se právě zaměřil na kvalifikaci 

novináře. Článek s názvem Kvalitu novín určuje kvalifikácie novinárov, vyšel 

v časopise Novinář v roce 1972. Autor v textu píše, jak XIV. sjezd KSČ zdůraznil, 

jakým významným ideovým a mocenským nástrojem je rozhlas, televize, tisk a film. 

Z vlastní praxe dobře víme, jaké mocné zbraně to jsou. Kam se tato síla opře, můţe 

pomoci mnoho postavit, ale zároveň i zbourat mnoho ideálů, existencí a materiálních 

hodnot. Je třeba se zamyslet nad tím, jak udělat tyto zbraně ještě pohotovějšími, 

přesvědčivějšími, údernějšími, neboť společnost sedmdesátých let klade zvýšené nároky 

na působení a účinnost masových komunikací. „Ţádá se – zdůraznil soudruh Husák na 

XIV. sjezdu KSČ – urychleně zvýšit profesionální úroveň, aby obsahy novin a časopisů, 

vysílání rozhlasu a televize byly nejen v duchu politiky strany, ale i pestré a přitaţlivé, 

aby slouţily výchově, poučení i zábavě.“  

Podle autora vede cesta ke kvalitnějším novinám, programu rozhlasu a televizi 

jen přes zvyšování kvalifikace všech redaktorů, ale nejen redaktorů. Tato problematika 

zaměstnává nejen stranické orgány, zodpovídající za řízení tisku, rozhlasu a televize, ale 

dostala se na program i novinářská organizace, která zaměstnává i vedení redakcí.
60

  

 

Základní požadavky na kvalifikaci redaktora 

Jaké jsou základní poţadavky na kvalifikaci novinářů? Náročná novinářská práce 

předpokládá především komplexní připravenost novináře na jeho práci, a to politickou, 

odborně-profesionální a vysokou úroveň všeobecného vzdělání. V kaţdé chvíli uznává a 

probojovává vedoucí úlohu strany, stojí na straně pracující třídy, angaţuje se za politiku 

strany dobrovolně, uvědoměle, bez vymýšlení a kladení rozličných podmínek a 

poţadavků.  
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 Redaktor by měl ovládat základní formy a metody práce novináře, orientovat se 

v ţánrech a některé z nich pouţívat, vyznat se (alespoň částečně) i ve výrobě 

novin, ovládat zpracování zpravodajství, umět práci daleko spisu, přípravu 

zrcadla, sazby, lámání, korekturu, stránkové čtení obsahu a opravu textu. Noviny 

potřebují redaktory, kteří pohotově a výstiţně reagují na události, informují 

čtenáře rychle a věcně a politicky správně, redaktory, co se ve věcech, o kterých 

píší, také vyznají. 

 Redaktor je člověk pracovitý, disciplinovaný, ochotný kdykoli pomoci při 

výrobě novin, pokud to situace a okolnosti vyţadují, je iniciativní a zanícený, 

vynalézavý agitátor, propagátor a organizátor. Jeho rysem je principiálnost 

v názorech a činech, čestnost a skromnost. S posláním novináře je neslučitelná 

lhostejnost. Vystupuje proti veškerým projevům antisocialistického a 

protispolečenského jednání.  

 Redaktor by měl ovládat základní formy a metody stranické, odborářské, 

mládeţnické práce (podle toho, ve kterých novinách pracuje), dobře znát 

stanovy strany, odborů, Socialistického svazu mládeţe, zúčastňovat se 

stranického, odborářského ţivota nejen ve vlastní organizaci a umět o tomto 

ţivotě zdvořile, zajímavě psát, vysvětlovat ho, probojovat správnou linii v kaţdé 

oblasti ţivota. 

 Osobní kvalifikací kaţdého novináře zvyšuje a umocňuje také ovládání 

těsnopisu, psaní na stroji, fotografování. Svoje vzdělání a vědomosti neustále 

rozšiřuje, doplňuje, prohlubuje, aby byl na úrovni doby, aby nestál na periférii 

politického, hospodářského a společenského dění, ale byl schopný analyzovat 

současný stav a ukazovat pravdivé, objektivní tendence vývoje.
61

 

Co je určující v kvalifikaci novináře? 

Studijní delegace Svazu, která v Sovětském svazu zkoumala cesty, moţnosti a 

způsoby zvyšováno kvalifikace, mistrovství novinářské práce a mluvila na toto téma 

s profesory a vědeckými pracovníky moskevské i leningradské univerzity, s předními 

představiteli Svazu sovětských novinářů v Moskvě, Leningradě a Rize, s vedením 

Univerzity ROBKOROV v Moskvě a redaktorem Institutu novinářství, dospěla 
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k jednoznačnému závěru, ţe těţiště zvyšování kvalifikace socialistického novináře a 

cesta k jeho úspěšné práci je především: 

1. „Ve všestranné politické přípravě. Schopnost politicky myslet, mít jasnou 

třídní pozici je určujícím, determinujícím, primárním faktorem v kvalifikaci 

socialistického novináře. Chápat kvalifikaci novináře jako čistě řemeslnou, 

profesionální dokonalost je nebezpečné a umoţnilo to pravici náleţitě 

zneuţít novináře jen s profesionální úrovní, proti zájmům socialistické vlasti. 

Základním předpokladem vysoké kvalifikace socialistického novináře je 

jeho třídní, internacionální, hluboké politické uvědomění, znalost marxismu-

leninismu a schopnost jeho aplikace na vývoj, ovládnutí základních tendencí 

a perspektiv světového třídního zápasu i vnitřních zákonitostí rozvoje 

socialistické společnosti. Jen po dobré politické přípravě umocňuje práci 

novináře i vysoká profesionální a řemeslná zručnost. Socialistický novinář 

nesmí blouznit o jakési nadtřídní ţurnalistice. Ztráta třídní orientace 

v nedávné krizi vedla i ke krizi ţurnalistiky. Tedy kvalitu socialistického 

novináře určuje především jeho jasná ideová a politická pozice. Z toho 

vychází závěr, ţe je v první řadě třeba věnovat pozornost především 

všestranné politické přípravě novináře, aby se zbavil politických banalit, 

naivity a lehkomyslnosti. 

Politickou výchovu a přípravu novináře je třeba vést především přes 

stranické školy, nadstavbové kurzy v stranických školách, vyuţívání 

politických učilišť jako je Vysoká škola stranická a Akademie 

společenských věd v Moskvě a zkvalitňovat vyučování i zvyšováním počtu 

studentů – novinářů na státních vysokých školách. 

 

2. Zvyšování kvalifikace novináře můţe odborně i politicky významně pomoci 

i dobrá práce Československého svazu novinářů, a to sympózii, semináři, 

cílevědomou ideově-výchovnou prácí v klubech a sekcích, organizováním 

tvořivých besed a večery na půdě Svazu a v jeho sekcích, přípravami výstav 

fotoreportérů, vydáváním sborníků nejlepších novinářských prací, které by 

inspirovali i tvořivou ctiţádost ostatních. 

3. Kvalitu novinářské práce, její údernost a sílu i ofenzívnost významně a 

podstatně ovlivňuje systém a struktura tisku. Roztříštěnost tohoto systému 
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rozptyluje tvořivé síly, řídí řadu novinářů, všestranně sniţuje úroveň 

novinářské práce.  

Tvořivou aktivitu novinářů a touhu psát stále lépe, významně ovlivňuje a 

podporuje i správné zvolení odměn, veřejné a celospolečenské ocenění 

nejúspěšnějších tvůrců šťastnými vyznamenáními, řády a novinářskými 

cenami, ale také pravidelné vnitřně redakční hodnocení a ocenění ve 

vlastním kolektivu, vyzdvihnutí úspěchu lidí. Na odměnu je třeba vybírat 

pouze lidi, kteří si to zaslouţí, jsou autoritou jak u čtenářů, tak i v novinářské 

obci, jsou mistři pera a političtí bojovníci a svou tvorbou výrazně ovlivňují 

myšlení a postoje národa. Návrhy na odměny jen ze soucitu, nebo jiných 

dobročinných motivů věci škodí. 

 

4. Na zvyšování úrovně a sledování trvalého růstu novinářské kvalifikace 

vyuţívají stranické orgány, které řídí prostředky masové komunikace, 

nejmodernější sociologické výzkumy. Právě zde je nejjasnější přechod od 

operativní kaţdodenní práce k cílevědomé a koncepční práci stranických 

orgánů prostředky masové komunikace. 

5. Na zvýšení kvalifikace novinářů má mnoho moţností i kaţdá redakce. 

Například můţe organizovat výměny zkušeností z tvořivé práce nejlepších 

redaktorů z různých redakcí z celé republiky, jako také odevzdáváním 

zkušeností vlastních kolegů, mistrů pera, redakčními semináři, například na 

téma „Hrdina reportáţe o svém autorovi“, nebo na téma komentář, polemika 

v Pravdě, v Práci atd. Na to je třeba si vybrat autora alespoň půl roku 

dopředu, který k danému tématu připraví solidní obraz novin, soustavným 

přizýváním na redakční porady významných politiků, národohospodářů, 

umělců a podobně. Kvalifikaci vlastních novinářů si můţe redakce zvýšit 

také různými stáţemi a studijními pobyty, jazykovými kurzy v redakcích 

jiných zemí, vědeckých institucích apod., utvořením zájmových, například 

literárních krouţků, v kterých budou novináři navzájem hlouběji hodnotit 

svoje práce, kritickým hodnocením a posuzováním svých rukopisů 

v odděleních po zásahu vedoucího oddělení, korektury, revize a politických 

sekretářích. Redakčními soutěţemi o určitý nejlepší ţánr, nejlepšího 

komentátora, nejpohotovějšího zpravodaje, o nejlepší vedení kampaní a 
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podobně, souhrnným vyhodnocováním práce kaţdého redaktora alespoň 

jednou za rok ve vedení redakce. 

6. Kvalifikaci novináře významně ovlivňuje i zkvalitnění technické 

vybavenosti redakce, moderní vybavenost redaktora (magnetofony, 

diktafony, všechno technické, co urychluje práci novináře. Pravda, nová 

technika má svoje opodstatnění jen tehdy, kdyţ je ve správných rukách, 

neboť jsou to všechno stroje citlivé a na jejich ovládání je třeba také určitá 

zručnost.“
62

  

Podle Podhradského tedy existuje mnoho cest a způsobů, jak v kaţdé redakci, na 

půdě Svazu československých novinářů, i v práci řídících orgánů, zvyšovat úroveň 

novinářské práce. Mnoho moţností je v kaţdém novináři, v jeho sebevzdělávání, 

v kaţdodenní poctivé přípravě na práci, na vysokém pocitu zodpovědnosti za to, co 

čtenáři, posluchači a divákovi předkládá. Je těţké upoutat pozornost, být přitaţlivým, 

zajímavým objevným a novátorským, kdyţ člověk málo ví. Novinář nemá právo 

otravovat, znechucovat ţivot jiným prázdnými slovy, nekvalitní prácí, vyţíváním se 

ve slovních efektech a afektech. Primární je obsah. Na růţi není nejvzácnější její barva, 

tvar, ale to čarovné, duši naplňující fluidum – vůně. Na článku není primární typ písma 

a jeho zalomení (samozřejmě, ţe i to je důleţité), ale strhující, přesvědčující obsah, a 

takový můţe odevzdávat jenom novinář, všestranně dobře připravený.
63

   

 

4.3 Příjmová diferenciace 

 V polovině šedesátých let uvnitř převládající nivelizace příjmů existovaly také 

rozdíly - ne vţdy ve společenských funkcích. Největší diferenciace byla podle 

Mikrocenzu v roce 1967 podle věku. Důvodem byla značná rozdílnost v pracovních 

příjmech mládeţe a střední generace, ale hlavně nepřiměřeně nízká hladina důchodů. 

Příjmy ţen dosahovaly přibliţně dvou třetinám úrovně pracovních příjmů muţů, 

přičemţ rozsah příjmové diferenciace u ţen byl niţší. Důsledkem této diferenciace je 
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zjištění, ţe „úroveň pracovních příjmů byla tehdy jen středně závislá na vzdělání, 

sloţitosti práce a dokonce i na účasti na profesionálním řízení.“
64

 

 

 

Tabulka 2 – Příjmy vybraných profesí v roce 1965 

 

 Zdroj: MACHONIN, Pavel. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. Praha: 

Karolinum, 1922. s. 40. 

Pokud se zaměřím na závislost výše vzdělání a příjmu, výsledky Mikrocenzu 

1967 ukazují, ţe ke skupině s nejvyšší příjmovou úrovní (nad 2 500 Kč) tehdy patřilo 

pouze 30,8 % vysokoškoláků, 26,4 % středoškoláků, 10,7 % absolventů niţších 

středních odborných škol, 9,5 % osob se základním a 5,9 % s neukončeným základním 

vzděláním. „V průběhu ekonomické aktivity se nejen nevyrovnává peněţní ztráta a 
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náklady vyššího vzdělání, nýbrţ i celková ţivotní bilance středoškoláků a 

vysokoškoláků je v porovnání s celoţivotními příjmy vyučených zpravidla ztrátová.“
65

 

Pokud ovšem chceme zjistit co nejpřesnější specifikaci o ţivotní úrovni obyvatelstva, 

musíme se zaměřit na průměrný příjem rodiny, ne na jednotlivce.   

Průměrnou výši měsíčních platů jednotlivých profesí v letech 1970 – 1990 uvádí 

Český statistický úřad:  

Tabulka 3 -  Průměrná výše platů jednotlivých profesí v letech 1970 – 1990 

 

  1970 1975 1980 1985 1990 

                                       

Celkem:   1937 2304 2637 2883 3239 

Odvětví hmotné výroby:  1957 2327 2685 2960 3325 

nejvyšší platy: projektová činnost 2561 2925 3240 3429 3835 

 

vydavatelské 

činnosti a ostatní 

činnosti výrobní 

povahy 2310 2650 2949 3217 3555 

 doprava 2271 2663 3150 3347 3602 

nejniţší plat: vnitřní obchod 1632 1921 2172 2275 2733 

Nevýrobní odvětví:  1868 2230 2496 2669 3023 

          nejvyšší platy: věda, výzkum, vývoj 2244 2602 2987 3272 3608 

 pojišťovnictví 2208 2442 2770 2949 3548 

 doprava 2193 2586 3014 3209 3602 

            nejniţší plat: bytové hospodářství 1259 1592   2326 

 kultura   1700 1870  
 

 

Zdroj: Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1980, Praha, SNTL – Nakladatelství 

technické literatury, ALFA, vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, Bratislava, ISBN 04-344-

80 str. 195 Průměrné měsíční mzdy ČSR a Statistická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 

1991, Vydal SEVT Praha, ISBN 80-7049-016-0 str. 199 Průměrné měsíční mzdy. 
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5.   Každodennost novináře v letech 1970 – 1990 v praxi 

V této části diplomové práce budu postupovat podle orální kvalitativní metody a 

budu srovnávat jednotlivé odpovědi novinářů, s kterými jsem si sjednala rozhovor. 

Orální historii není jednoduché definovat, ale Miroslav Vaněk, který se touto 

problematikou zajímá, definoval tento pojem takto: „Jedná se o řadu propracovaných, 

avšak stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichţ prostřednictvím se badatel 

v oblasti humanitních a společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě 

ústního sdělení osob, jeţ byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, 

které badatel zkoumá, či osob, jejichţ individuální proţitky, postoje a názory mohou 

obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému 

obecně.“
66

 Po praktické stránce znamená orální historie:  

 „nahrávaný rozhovor ve formátu otázka – odpověď; 

 rozhovor je veden tazatelem, který má podvědomí a základní informace o 

osobnosti dotazovaného; 

 rozhovor je veden s informovanou osobou, která vypráví své vlastní 

dojmy, zkušenosti a názory na určité téma, které je předmětem zájmu 

tazatele; 

 rozhovor se stává pramenem přístupným dalším badatelům.“
67

 

Orální historii vyuţívají nejrůznější společenskovědní a humanitní obory, jako je 

například historie sociologie, politologie, psychologie, dějiny umění, muzikologie, 

antropologie, etnologie a je vyuţívána širokým okruhem badatelů. Orální historie zatím 

nepředstavuje zvláštní obor nebo odvětví, ale je jednou z výzkumných metod. „V prvé 

řadě se jedná o kvalitativní metodu výzkumu, která je typická svým demokratizujícím 

pojetím dějin. Oproti jiným přístupům – jako jsou např. tradičně pojímané politické, 

hospodářské, sociální nebo vojenské dějiny, zpracovávané často na základě 

„neorálního“ pramenného materiálu – se snaţí „dávat slovo“ opomíjeným (tzv. 

bezdějinným) vrstvám společnosti, více reflektuje tzv. malé dějiny (mikrohistorie), 

individuální proţitky, dějiny „psané zdola“ (historyfrom below), rozměr kaţdodennosti 

atd.“
68

 Kvalitativní výzkum je bádání, kdy se jednotlivec nesnaţí sdělení zobecnit do 

širších celků. Největší předností orální historie je pak zachycení a analýza 
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individuálních postojů a proţitků. Základním předpokladem práce s orální historií je 

respekt k člověku v rovině odborné a teoreticko-metodologické i v rovině eticko-právní. 

Právě díky tomuto komplexnímu přístupu se orální historie odlišuje od jiných méně 

odborných (nebo zcela nevědeckých) přístupů k práci s rozhovory. Podle některých 

sociologů je „základním účelem interview co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na 

kvalitu rozhovoru. Data z takového rozhovoru se snadněji analyzují, protoţe jednotlivá 

témata se v přepisu lehce lokalizují. Struktura informací je dána sekvencí otázek. Tento 

typ rozhovoru je vhodný, pokud ho nemáme moţnost opakovat a máme málo času se 

respondentovi věnovat.“
69

 

 

5.1 Dotazník 

O kaţdodennosti novináře v letech 1970 – 1990 se nejvíce dozvíme přímo od 

novinářů té doby. Proto jsem oslovila několik osobností a udělala s nimi rozhovor. První 

otázky mého dotazníku se zaměřují na získání pracovní pozice v redakci, jak probíhal 

typický den, jaká byla pracovní doba, jaké bylo vybavení, kdo měl na starosti články a 

jak probíhalo jejich psaní, jaké bylo postavení novináře ve společnosti v letech 1970 – 

1990 a další. Druhá část dotazníku se týká vzdělání, kterému jsem se věnovala 

v kapitole 2.3. Vzdělanost, kontrole obsahů, etických pravidel, volného času a 

odměňování novinářů, o kterém jsem psala v předchozí kapitole. 

 Na kaţdodennost jsem se zeptala několika redaktorů, kteří pracovali v letech 1970 

– 1990 v tištěných médiích. Oslovila jsem celkem 10 novinářů, z toho bylo 6 muţů a 4 

ţeny. Osobních rozhovorů jsem měla 5 a zbytek dotazovaných mi odpovědi zaslalo e-

mailem. Jednotlivé osoby nebudu konkrétně jmenovat, pouze uvedu místo jejich 

zaměstnání a dobu jejich působení. Jednoho novináře undergroundového časopisu 

Vokno, Františka Stárka, uvedu aţ v další kapitole. V následující části proto budou 

odpovědi pouze 9 novinářů té doby, kteří pracovali ve státních denících a časopisech. 

Abych mohla srovnat jednotlivé poměry v redakcích, ptala jsem se kaţdého novináře na 

stejné otázky z dotazníku. Někteří novináři mi však nezodpověděli jednotlivé pod 

otázky, proto v určitých odpovědích chybí údaje. Jejich odpovědi nyní zanalyzuji.   

Nejprve jednotlivé novináře představím a jejich odpovědi budu uvádět pod 

přiřazenými čísly: 
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1. Ţena, narozená v roce 1945 v Praze. V sedmdesátých letech začala pracovat 

v časopise Květy, kde působila aţ do revoluce v roce 1989. 

2. Muţ, narozený v Praze roku 1958. Nastoupil do redakce Mladé fronty v Praze 

v roce 1988 jako elév. 

3. Ţena, která nastoupila v roce 1967 do redakce Lidové demokracie v Praze, kde 

pracovala aţ do roku 1989.  

4. Muţ, narozený v roce 1946 ve Velkém Šenově. V roce 1978 nastoupil do 

Zemědělských novin. 

5. Muţ, který se narodil roku 1953. Od roku 1976 pracoval v Mladé frontě. Pět let 

působil jako krajský zpravodaj v Českých Budějovicích, poté působil v Praze. 

6. Ţena, která pracovala v letech 1987 - 1989 v Brněnském večerníku.  

7. Muţ, který od roku 1973–1976 pracoval jako odborný redaktor okresního 

týdeníku Jiskra – Třebíč, 1976–1987 jako samostatný redaktor, od r. 1982 jako 

vedoucí redaktor oddělení zemědělství a potravinářského průmyslu krajského 

deníku Rovnost – Brno a v letech 1987–1990 byl vedoucí redaktor publicistiky 

a dokumentaristiky Čs. televize Brno. 

8. Ţena, která pracovala v Jihlavě v okresních novinách Jiskra (později Jihlavské 

listy) v letech 1988 - 2009.  

9. Muţ, který se narodil v roce 1934 a pracoval od roku 1957 - 1999 v brněnské 

redakci ČTK. 

 

5.1.1 Získání pracovní pozice 

1. Tato novinářka ţádné doporučení nepotřebovala, protoţe jiţ předtím psala 

krátké články do Večerní Prahy a pracovní pozice jí byla nabídnuta.  

2. Práce mu byla nabídnuta známými. Věková struktura v redakci byla 

rozmanitější, neţ je dnes. 

3. V Lidové demokracii byla nejdříve na praxi a poté jí byla nabídnuta pracovní 

pozice na stálo, kterou přijala. Nejdříve působila v ekonomické rubrice, z které 

pak odešla a dělala parlamentní zpravodajství. Poté nastoupila do zahraniční 

redakce, kde zpracovávala zprávy z ČTK. Po mateřské dovolené začala působit 

ve vnitropolitické rubrice. 

4. Práce mu byla nabídnuta poté, co do Zemědělských novin zhruba rok externě 

přispíval články. Tento novinář ţádné doporučení nepotřeboval. 
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5. Tomuto novináři byla pracovní pozice nabídnuta a on ji přijal. Nepotřeboval 

ţádné doporučení, jiţ předtím přispíval do jiných novin. Vzpomíná také na 

věkovou strukturu, která byla mladá, starší novináři poté odcházeli do jiných 

deníků. 

6. Tato novinářka do Brněnského večerníku přispívala ještě při studiích, a kdyţ se 

v redakci uvolnilo místo, bylo jí nabídnuto. Ţádné doporučení neměla a 

nepotřebovala. Dotázaná vzpomíná, ţe věková struktura v redakci byla 

rozmanitá, coţ se dnes vidí jiţ málo. 

7. Tento novinář vzpomíná, jak se v redakci okresního týdeníku se tenkrát uvolnilo 

místo (jeden z redaktorů odcházel na jiné pracoviště) a on byl poţádán, aby 

uvolněnou pozici obsadil. V roce 1976 stejným způsobem přešel do redakce 

krajských novin Rovnost a v lednu 1987 do Československé televize. O práci 

ve sdělovacích prostředcích nikdy sám neţádal, byla to iniciativa uvedených 

redakcí. Na prázdná místa v krajském deníku většinou přicházeli lidé 

z okresních nebo závodních novin. Novináři z Rovnosti zase přecházeli do 

Prahy, popřípadě do Čs. rozhlasu či Čs. televize. Volných míst příliš nebylo – 

redaktoři zůstávali na svých pozicích několik let, nestřídali se tak často, jak je 

tomu v současné době. Podle tohoto novináře byla věková struktura (např. 

v Rovnosti) různorodá – od nejmladších (začínajících) redaktorů aţ po 

novináře odcházející do důchodu. 

8. Tato novinářka měla původně pracovat v novinách Jiskra pouze rok, ale nakonec 

zůstala v rubrice zemědělství 21 let. Dotázaná tvrdí, ţe doporučení nebylo 

potřeba. 

9. Tento dotázaný o přijetí do redakce neţádal. Začátkem března 1952 ho oslovil 

šéfredaktor deníku Den Vladislav Odziomek, aby nastoupil do této redakce k 

15. březnu. Šéfredaktorka ostravské redakce ČTK Adéla Černošková mu 

nabídnula, aby nastoupil do její redakce a stalo se tak 25. července 1953. V 

obou případech stačilo, aby vyplnit dotazník. V obou redakcích byl tento 

novinář nejmladší a učil se od šéfredaktorů, kteří byli nejstarší. 

 

Závěr: Pracovní pozice byla jednotlivým novinářům převáţně nabídnuta. Ţádné 

doporučení nebylo potřeba. Ve srovnání s dnešní dobou byl rozdíl ve věkové struktuře, 

která byla rozmanitější. 
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5.1.2 Typický den v redakci 

1. Kaţdodenní ţivot v redakci byl podle této novinářky volný. Dostala úkol a na 

tiskových konferencích čerpala informace, ze kterých pak napsala článek. 

Sluţby byly také v neděli, ale jako elévka je nemusela plnit. 

2. Pracovní doba byla obdobná, jako v současnosti – začínala zhruba v 10:00. 

Porada byla kaţdý den, někdy i dvakrát. Podle tohoto novináře měl novinář 

v osmdesátých letech mnohem méně práce, texty se nemusely odevzdávat 

kaţdodenně. V redakci dotazovaného se pracovalo také v neděli, zejména 

redaktoři ze sportovní rubriky. 

3. Tato dotazovaná tvrdí, ţe novinář pracovní dobu nemá. V redakci Lidové 

demokracie byly kaţdodenní porady o aktuálním čísle. Na vše bylo hodně času, 

i kdyţ byly pracovní soboty a pracovalo se také v neděli. 

4. Podle dotazovaného byly Zemědělské noviny nevšední tím, ţe zde byla polovina 

členů vyhozených z Rudého práva nebo odjinud. Jelikoţ byl tento novinář 

vystudovaný historik, psal hodně články k nejrůznějším výročím. Chodil do 

odborných knihoven, půjčil si kníţky domů a tam psal texty. V 9 ráno si doma 

sedl k psacímu stroji, kde napsal 3 a půl aţ 4 stránky textu, kolem poledne to 

přinesl do redakce a neţ to sekretářky přepsaly, šel na polévku do masny na 

Václavském náměstí. Poté se vrátil do redakce, kde text zkontroloval a předal 

šéfredaktorovi. Tím končil pracovní den tohoto redaktora. Na porady chodili 

jen vedoucí oddělení, takţe dotazovaný redaktor nemusel. Hodně také jezdil po 

republice a psal reportáţe. Byl mimo Prahu například 3 dny, udělala 6 

reportáţí, během dalších tří dnů reportáţe napsal a odevzdal.  

5. Tento novinář vzpomíná, ţe v Českých Budějovicích byli všichni zpravodajové 

v jednom domě, kde si vyměňovali informace. Vše se ale muselo prověřovat, 

nebyly to informace kvalitní. V kraji byla pracovní doba jiná, pracovalo se tam 

jiţ od 7 hodin ráno, ale končilo se uţ kolem 14:00. Porady tam byly zhruba 

jednou týdně. Tento novinář byl v redakci pouze s odbytářem, ţádná sekretářka 

zde nebyla. Zprávy se předávaly především po telefonu, v redakcích fungovaly 

takzvané „nabíráky“. Tam byly písařky, které zprávy přepisovaly na papír a 

odevzdávaly do vydání. 

6. V Brněnském večerníku se noviny psaly ráno, většina jich byla hotová. 

Aktuality a speciální rubriky se psaly a zalamovaly dopoledne. Pracovní doba 
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zde byla podle toho, co se zrovna dělo a vytíţení bylo značné. Pracovalo se i 

v neděli. Výjimečné bylo, ţe večerník nevycházel v sobotu. 

7. Pracovní doba v Zemědělských novinách byla podle dotazovaného volná, 

začínali většinou v 9 hodin a oficiálně končili v 17 hodin. Často však zůstávali 

v práci podle potřeby i déle. Krátkou operativní poradu měli kaţdý den. 

Stručně zhodnotili noviny, které právě vyšly, a poté diskutovali o očekávaných 

událostech příslušného dne. Odpracované hodiny nepočítali, i kdyţ „formálně“ 

se příchody a odchody zapisovaly. Podle potřeby pracovali také doma a často 

jezdili do terénu. Po skončení pracovní doby měli vţdy dva redaktoři sluţbu 

(jeden sledoval vnitropolitické události, druhý zahraniční dění). Po uzavření 2. 

vydání deníku (přibliţně ve 24 hodin) sluţba skončila. Týkalo se to i nedělí, 

kdy připravovali pondělník. Nejrůznější přílohy či inzertní stránky byly 

nachystány v předstihu, noční sluţba měla za úkol zaznamenat většinou jen 

aktuální události. Za nedělní sluţbu si redaktoři mohli vzít náhradní volno. 

8. Pracovní doba v Jiskře byla od 8:00 do 16:00, ale kdyţ někdo do Jihlavy 

dojíţděl z okolí, přicházel do redakce podle příjezdu vlaku nebo autobusu. 

Podle této novinářky se pracovalo zejména v terénu. Sportovní redaktoři 

navštěvovali zápasy a ostatní redaktoři nejrůznější akce. Porada probíhala vţdy 

jednou týdně, kde se naplánovala témata do novin. Jednotlivé články se pak 

musely do uzávěrky odevzdat šéfredaktorovi. Časové vytíţení bylo velké, 

pracovalo se také v neděli a o svátcích. 

9. Pracovní doba v ČTK začínala zpravidla od osmé hodiny ranní, porady nebývaly 

kaţdodenně. V redakci Dne se ve dne sháněl materiál, psal a večer míval tento 

novinář sluţbu v tiskárně – byl u lámání, dělal korektury a podepisoval stránky, 

ţe mohou do rotačky. V neděli nepracovali. Dotazovaný v ČTK sháněl a psal 

materiály, sluţby v neděli měl aţ v době působení ve zlínské redakci (1957) a v 

brněnské redakci (1957-1999). 

 

Závěr: V kaţdé redakci probíhal den jinak. V krajských denících začínala pracovní 

doba jiţ brzy ráno, v Praze se začínalo později. Novinář ovšem pracovní dobu nemá, 

protoţe musí pracovat vţdy, kdy se něco děje. Záleţelo také na pracovní pozici a na 

schopnostech jednotlivých novinářů. Někteří měli povoleno pracovat z domova nebo 

jezdili po republice a dělali reportáţe.  
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5.1.3 Vybavení redakce 

1.  V redakci Květů byl k dispozici mechanický psací stroj, na kterém si 

dotazovaná psala články sama, opravovala je a korigovala. Telefonování 

nebylo omezeno a umoţňovalo tedy i hovory soukromé. Byla zde k dispozici 

závodní jídelna Rudého práva, ale jelikoţ dle názoru této novinářky nebyla 

kvalita jídla vysoká, chodila se stravovat jinam. 

2. V redakci Mladé fronty byly psací stroje, na kterých většinu textů psali sami 

novináři. Sekretářky texty přepisovaly jen výjimečně. Telefonování bylo 

libovolné, nepotřebovali ţádné povolení. Mechanický psací stroj i telefon 

měl dotazovaný novinář také doma. Závodní jídelna k dispozici nebyla, 

novináři z Mladé fronty chodili do masny na Václavské náměstí. 

3. V Lidové demokracii měl kaţdý novinář svůj psací stroj a texty si psal sám. 

4. Kaţdý novinář v Zemědělských novinách měl k dispozici svůj psací stroj a 

mohl telefonovat bez omezení. 

5. Tento novinář měl k dispozici psací stroj jak v redakci, tak doma. 

Telefonování bylo neomezené. V Českých Budějovicích závodní jídelna 

nebyla, chodil se stravovat do hospod. V Praze byla slušná závodní jídelna, 

která byla předělaná z jízdárny. 

6. V redakci Brněnského večerníku byly mechanické psací stroje, byla tam také 

písařka, která některé texty přepisovala. Telefonování bylo bez omezení. 

V Brně se dle dotazované novinářky stravoval kaţdý sám. 

7. Podle tohoto novináře měl kaţdý z redaktorů k dispozici mechanický psací 

stroj. Menší články si psali novináři sami, rozsáhlejší proškrtané materiály 

přepisovaly písařky, z nichţ jedna zůstávala v redakci spolu s noční sluţbou 

aţ do půlnoci. Na stránce byl povolen jen určitý počet úprav a škrtů, jinak 

mohla tiskárna rukopis odmítnout (sazeč by se v mnoha škrtech a 

dodatečných vpisech nevyznal). K dispozici měli telefony a dálnopisy
70

. 

                                                 

70
 Dálnopis (také Telex nebo Teletype, zkráceně TTY) je telekomunikační zařízení umoţňující 

bezobsluţný datový přenos textových zpráv po speciálních nebo i telefonních linkách. Jeho princip 

umoţňoval přijímat vysílání jedné stanice na neomezeném mnoţství stanic přijímacích. První komerční 

nasazení dálnopisu bylo v Postal Telegraph Company v Bostonu a New Yorku v roce 1910. V tehdejším 

Československu byl dálnopis velmi oblíbený. Nejrozšířenějším modelem byl T100, vyráběný v licenci 

Siemens státním podnikem Zbrojovka Brno. Provoz dálnopisné sítě v ČR byl ukončen 1. července 2008. 

V provozu nadále zůstala moţnost podání telegramu aţ do března roku 2010 na České poště, technicky 

jsou ale telegramy přepravovány bez pouţití dálnopisné technologie – sítě Gentex určené pro přepravu 

telegramů, která byla ukončena spolu s Telexovou ústřednou.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Telekomunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boston
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbrojovka_Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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Volali kamkoliv, podle potřeby a svého uváţení, tedy i mimo Brno a do 

zahraničí. Většina redaktorů měla k dispozici své vlastní psací stroje i doma. 

Zájemci chodili na obědy do závodní jídelny (na stravenky) mimo budovu 

redakce (asi 200 m). Podle dotazovaného novináře této moţnosti však 

vyuţívalo jen málo redaktorů. Hodně se jich stravovalo v bufetech či 

okolních restauracích (Museum, Bellevue). 

8. V redakci Jiskry byly mechanické psací stroje, ţádná sekretářka zde nebyla. 

Bezchybné články se odevzdávaly šéfredaktorovi, který je lámal do zrcadla 

stránky a pak nesl do tiskárny, kde je sazeč sázel na speciálním stroji a poté 

ruční sazeč na stránky. Telefonování bylo bez omezení. Psací stroj i telefon 

měla tato novinářka také doma. O víkendech vyuţívala svůj domácí telefon a 

v redakci pak dostávala příspěvky na hovory. Novináři v Jihlavě měli 

k dispozici závodní jídelnu, která byla v budově, kde redakce sídlila. 

9. Redaktoři ČTK měli k dispozici psací stroje mechanické i elektrické, hlavně 

pak dálnopisy. Texty si novináři dokázali psát dálnopisem sami, nebyli 

závislí na sekretářce. Telefonování bylo libovolné – měli oprávnění nejen k 

normálním hovorům, ale i hovorům státním. V ţádné redakci ČTK neměli 

závodní jídelnu.  

 

Závěr: Vybavení redakcí bylo ve všech krajích a denících podobné. Všichni novináři 

měli k dispozici psací stroj, převáţně mechanický, někde také dálnopisy. Telefon mohli 

všichni redaktoři vyuţívat bez omezení. Závodní jídelnu měli v Rudém právu, ale 

málokdo ji vyuţíval. V Praze se novináři chodili stravovat převáţně na Václavské 

náměstí do masny, v krajích chodili do hospod.  

 

 

5.1.4 Zadávání a tvorba článků 

1. Tato novinářka si témata vybírala sama, protoţe ji to bavilo. Kaţdý týden 

musela napsat 16 dvoustran. Jelikoţ si témata vymýšlela, psala také doma 

nebo jezdila po Československu a psala reportáţe. Dotazovaná ČTK 

v kulturní redakci Květů nevyuţívala, ale ve zpravodajské rubrice ji 

vyuţívaly. 
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2. Témata novinářům většinou zadával vedoucí oddělení a texty se pak 

odevzdávaly šéfredaktorovi. Princip byl podobný jako dnes – článek přečetl 

šéfredaktor, poté vedoucí vydání a pak byl článek zařazen do vydání. Tento 

novinář musel napsat zhruba 3 články týdně. Nějaká témata si také vybíral 

sám, ale musela být schválena. Podle dotazovaného se dříve pracovalo více 

v terénu, protoţe nebyl k dispozici internet. Po republice se jezdilo také více 

neţ dnes a bylo mnohem více „krajánku“. V Mladé frontě byla ČTK hlavním 

zdrojem informací. 

3. Témata článků si dotazovaná novinářka vybírala sama, některá zadával 

šéfredaktor. Články četl vedoucí příslušné redakce a pak hlavní sekretář, 

který dal celý článek dohromady. Tato novinářka musela napsat zhruba 8 

článků za měsíc. „Krajánci“ se vyuţívali, po republice jezdili zejména 

sportovní redaktoři. ČTK byl jediný povolený zdroj informací. 

4. Témata byla zadávána šéfredaktorem, ale více článku si dotazovaný novinář 

vymýšlel sám.  

5. Podle dotazovaného v kraji přicházel člověk na témata sám. Kaţdý týden se 

posílal plán do Prahy a některá témata byla schválena, jiná ne. Denně se 

posílaly „jedňáky“ a jednou nebo dvakrát týdně „otvírák“. V kraji se ČTK 

nevyuţívala, byla to pro ně konkurence. 

6. Tato novinářka si témata hledala sama, články po ní četl korektor a editor. 

Ţádná norma na počet článků neexistovala. Do terénu jezdili novináři podle 

potřeby. ČTK se vyuţívala dle potřeby, „krajánky“ v Brněnském večerníku 

nepotřebovali, ale fungovali zde dopisovatelé a recenzenti. 

7. S náměty na články, reportáţe či analytické materiály přicházela jednotlivá 

oddělení (v Rovnosti jich bylo několik: vnitropolitické, oddělení průmyslu, 

oddělení zemědělství a potravinářského průmyslu, oddělení kultury, oddělení 

tělovýchovy a sportu, oddělení ţivota strany a propagandy a oddělení dopisů 

čtenářů). Podle dotazovaného novináře si články redaktoři většinou četli 

navzájem, aby zabránili nejasně formulovaným větám či přehlédnutým 

překlepům. Materiál poté parafoval vedoucí oddělení, předal ho technickým 

redaktorům, kteří v rukopisu vyznačili typ a velikost písma, zakreslili článek 

do zrcadla příslušné stránky a předali k vysazení do tiskárny. Do terénu 

novináři jezdili často. Tento novinář pracoval v krajském deníku – tenkrát 

neměli ani „krajánky“, ani ţádné redaktory v okresech. Zato hodně 
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spolupracovali s redaktory okresních novin a s dopisovateli, jichţ bylo 

v Jihomoravském kraji hodně. Redakce se plně věnovala práci s dopisovateli 

(školení, besedy nebo návštěvy, pokud měli cestu v blízkosti jejich 

pracoviště či bydliště). S materiály ČTK se pracovalo, prestiţí redakce však 

bylo zajistit si zpravodajství z důleţitých akcí v kraji vlastními silami. 

Články a fotografie ČTK pouţívali hlavně při publikování celostátních 

informací (na celorepublikové akce jezdili jen občas, spíš výjimečně). 

8. Témata zadával šéfredaktor Jiskry, ale dotazovaná si témata vymýšlela i 

sama. V redakci psali tak 30 – 40 článků týdně – všechny ţánry. Redaktoři 

z Jiskry jezdili jen po okrese Jihlava. ČTK nevyuţívali, pro okresní noviny 

byla drahá a ne vţdy pouţitelná. 

9. V redakci ČTK měl vţdy kaţdý svůj rezort a také okres. O tom, co bude 

psát, rozhodoval dotazovaný novinář sám. Materiál se odevzdával 

vedoucímu vydání, vydávajícímu redaktorovi. V letech 1970 - 1990 byla 

denní produkce dvou aţ čtyř zpráv z jeho rezortů – kultura, školství, věda, 

zdravotnictví, veletrhy, stavebnictví a doprava celo krajsky a pak vše z jeho 

okresů – Třebíč, Jihlava a Ţďár nad Sázavou. Takové zpravodajství se 

nedalo dělat telefonicky nebo dálnopisně, dotazovaný musel mít osobní 

kontakty, jezdil za aktualitami i tematickými materiály. 

 

Závěr: V redakcích témata zadával šéfredaktor, ale záleţelo na konkrétním deníku nebo 

časopisu a na dané rubrice. Například v kulturní rubrice byla volba tématu na samotném 

redaktorovi, ale muselo být vţdy schváleno. Hlavním zdrojem informací byla ČTK, ale 

v krajích to neplatilo. Zde se snaţili psát si vlastní témata, protoţe ČTK pro ně byla 

konkurence.  

 

5.1.5 Vzdělání, svazy a organizace 

1. Tato novinářka byla členkou Svazu novinářů a také ROH. Vystudovala 

postgraduálně novinařinu a poté i divadelní vědu na DAMU. Navštěvovala 

také Večerní školu marxismu a leninismu (dále jen VUML), který byl podle 

dotazované pro všechny nestraníky povinný. Cizí jazyky nebyly potřeba, ale 

kaţdý něco uměl ze studií. Zahraniční tisk byl trvale nedostupný. 
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2. Dotazovaný novinář byl členem Svazu novinářů, v MF to bylo automatické, 

rekreace ale nevyuţíval. Vztahy s ostatními novináři měl velice dobré, 

dodnes jsou přáteli. Podle dotazovaného bylo vysokoškolské vzdělání 

nepsaným pravidlem. Mnoho lidí si vysokou školu dodělávalo při 

zaměstnání. VUML povinný nebyl, ale kdyţ to někomu doporučili, tak ji 

navštěvoval. Tento novinář ji navštěvovat nemusel. Cizí jazyky nebyly 

takovou podmínkou jako dnes. Zahraniční tisk měli k dispozici zahraniční 

redaktoři – jednalo se o tisk ze Západních zemí. 

3. Tato novinářka vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky, takţe 

VUML navštěvovat nemusela. V Lidové demokracii byla volnější atmosféra. 

Starší generace (narození kolem roku 1930) vysokou školu neměla, takţe 

chodila na VUML. Cizí jazyky povinné nebyly, ale dotazovaná uměla dobře 

francouzsky. Zahraniční tisk chodil Daily Mirror a Le Monde. ČTK 

vydávala tzv. Íčka. Se zahraničním tiskem ale pracovat nešlo. Dotazovaná 

byla členkou Svazu novinářů a ROH, ale rekreací nikdy nevyuţívala. 

4. Dotazovaný novinář byl členem Svazu novinářů, SSM i ROH, členem SČSP 

nebyl. Rekreace Svazu novinářů nevyuţíval, pouze jednou byl s rodinou na 

Roztěţi. Tam také jezdil na nejrůznější semináře, které byly velice zajímavé 

a přínosné. Bylo tam také mnoho osobností, s kterými dotazovaný rád 

debatoval. Tento novinář vystudoval FF UK Historii – Český jazyk a 

literaturu a měl doktorát z novodobých německých dějin. VUML 

navštěvovat nemusel, jelikoţ měl dostatečné vzdělání. Cizí jazyky podle 

dotazovaného nebyly potřeba, po škole je nepouţíval. V Zemědělských 

novinách byly k dispozici druţební listy z NDR, Sovětského svazu a 

Bulharska. Zahraniční redaktoři měli k dispozici Der Spiegel, Le Monde a 

Algemeine Zeitung.  

5. Tento novinář byl členem Svazu novinářů i ROH, v Mladé frontě to bylo 

automatické. SSM patřilo Mladé frontě, takţe členem byl také. Dotazovaný 

rekreace nevyuţíval, protoţe měli dobrý kolektiv v MF, takţe jezdili na 

nejrůznější akce spolu. „Krajánci“ se bez ostatních novinářů neobejdou. 

Vysokoškolské vzdělání se vyţadovalo, ale ne kaţdý ho měl. V MF v Praze 

všichni vysokou školu měli. V krajích jiţ méně, ale byl tlak na novináře, aby 

si ji dodělali. VUML nenavštěvoval, ale kdyţ si někoho vyhlédli, nešlo 

odmítnout. Cizí jazyky se nevyţadovaly, zvláště v krajích ne. 
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6. Dotazovaná novinářka nebyla ve Svazu novinářů, ani v jiné organizaci. 

Vysokou školu vystudovala, ale v Brněnském večerníku byli spíše redaktoři 

se středoškolským vzděláním. VUML nenavštěvovala. Cizí jazyky 

podmínkou nebyly, ale hodily se. Přístup k zahraničnímu tisku v Brně podle 

dotazované nebyl. 

7. Podle dotazovaného redaktora byla většina novinářů v období let 1970–1990 

členy politických stran, nejen Komunistické strany Československa, ale 

například i Československé strany lidové a Československé strany 

socialistické (v redakcích Lidové demokracie a Svobodného slova). Někteří 

redaktoři nebyli členy ţádné politické strany. Rovnost patřila (stejně jako 

ostatní krajské deníky) do Vydavatelství Rudé právo, většina redaktorů byla 

v KSČ. V redakci působila organizace Revolučního odborového hnutí, 

dotazovaný si však není jistý, zda v ní byli organizováni všichni 

zaměstnanci. Podle tohoto novináře byl do KSČ přísnější výběr, přihlášky si 

lidé sami nepodávali, zájemci o členství museli čekat, aţ je někdo navrhne, 

poté prošli dvouletou kandidátskou lhůtou. Organizace Svazu 

československo-sovětského přátelství v redakci dle slov dotazovaného 

nejspíše byla. Organizace SČSP se zakládaly hlavně v místech bydliště. 

Členství v Československém svazu novinářů nebylo povinné. Nebylo 

jednoduché získat průkaz, existovala dvouletá čekací doba. Dotázaný 

poţádal o členství hned po nástupu do okresních novin v roce 1973 a členem 

ČSSN se stal teprve v roce 1977. V krajských novinách bylo poţadováno 

vysokoškolské vzdělání pro funkci odborný redaktor a vyšší. U 

samostatného redaktora stačila maturita, ovšem s podmínkou, ţe pro stejné 

platové zařazení bude mít delší praxi neţ vysokoškolák. Tento novinář 

absolvoval asi dva nebo tři kursy organizované Svazem novinářů (na úrovni 

kraje), VUML nenavštěvoval, jiní kolegové ovšem ano. Dokonce si 

pochvalovali, ţe přednášky měly (na rozdíl od některých okresů) vysokou 

úroveň, protoţe v Brně je většinou vedli zkušení pedagogové z tamních 

vysokých škol. Studium VUML nebylo povinné, bylo součástí stranického 

vzdělávání, o jehoţ náplni se příslušní pracovníci redakce vţdy dohodli se 

základní organizací KSČ. Řada redaktorů absolvovala jiné (niţší) typy 

různých školení, někteří vysokoškoláci navštěvovali stranické postgraduální 

kursy v Praze. Dotázaný umí velice dobře rusky (coţ vyuţil například v roce 
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1982 při stáţi v krajském deníku ve Voroněţi), domluví se německy (ruštinu 

a němčinu studoval na střední a vysoké škole). Do redakce přicházely různé 

zahraniční noviny a časopisy, které si mohli zapůjčit. Většinou šlo o deníky 

z redakcí, s nimiţ úzce spolupracovali (Poznaň – PLR, Lipsko – NDR, 

Voroněţ – SSSR, Szeged – MLR a další). Podle tohoto novináře noviny ze 

západních zemí k dispozici nebyly, snad jen občas z Rakouska. 

8. Tato ţurnalistka vystudovala vysokou školu, stejně tak její šéfredaktor, 

ostatní vysokoškolské vzdělání neměli. Členkou Svazu novinářů byla, ale 

ţádných rekreací nevyuţívala. Studium na VUML po ní nikdo nechtěl, proto 

ho nenavštěvovala. Cizí jazyky dle slov dotázané nebyly potřeba, ale kaţdý 

novinář musel znát perfektně jazyk český, mít přehled a výbornou slovní 

zásobu. Přístup k zahraničnímu tisku v kraji neměli. 

9. Dotázaný novinář neměl ţádné funkce v ROH, ani v SČSP. Do Svazu 

novinářů byl přijat 1. 1. 1953 a byl tomu rád. Členství nebylo povinné ani se 

členem nemohl stát kaţdý. Byla posuzována úroveň odváděné práce, 

profesionalita. Právě na půdě novinářského svazu se rozvíjely vztahy 

novinářů – v Brně to bylo např. v sekcích kulturních nebo i ekonomických 

redaktorů, své sekce měli zemědělští, vnitropolitičtí nebo sportovní 

redaktoři. Rekreaci Svazu novinářů tento novinář vyuţili jen jednou – v roce 

1971 v hotelu Mezinárodní organizace novinářů Ţurnalist ve Zlatých 

Pískách v Bulharsku. V sedmdesátých a osmdesátých letech uţ většina 

novinářů měla středoškolské vzdělání a mnozí uţ i vysokoškolské. V roce 

1958 bylo v Osvětové škole v Praze otevřeno čtyřleté maturitní studium při 

zaměstnání – obor novinářství. Krátce poté byl tento obor otevřen také na 

Střední knihovnické škole v Brně. Svaz novinářů pořádal několikadenní 

semináře, zpravidla na zámku v Roztěţi u Kutné Hory. Kulturní redaktoři je 

mívali zpravidla začátkem roku a přijíţděli za nimi pracovníci ministerstva 

kultury, představitelé uměleckých svazů a významní umělci. Účast nebyla 

povinná, ale scházívali se rádi a vyměňovali si uţitečné informace. Cizí 

jazyky dotazovaný umět nemusel. Kdo měl potřebu číst zahraniční tisk, byl 

dostupný v Poštovní novinové sluţbě a v knihovnách. 

 

Závěr: Členství ve Svazu novinářů povinné nebylo, v některých krajích bylo naopak 

těţké stát se členem. V Praze byla situace jiná, zde bylo členství skoro automatické. 
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Rekreací ovšem vyuţíval málokdo. Novináři navštěvovali semináře na Roztěţi, které 

byly přínosné. V ROH, SSM a SČSP nebyli všichni redaktoři. Záleţelo na konkrétních 

denících a na vedoucích jednotlivých redakcí. To samé platilo také se studováním 

VUML. V některých denících to bylo automatické, někde to potřeba nebylo. Vţdy 

záleţelo na šéfredaktorovi, jestli to po dotyčném novináři vyţadoval. Ovšem byly také 

výjimky, kdy nařízení přišlo ze shora a to pak byla docházka velice důrazně 

doporučována a pokud novinář nechtěl přijít o práci, nic jiného mu nezbývalo. Na 

předchozím vzdělání tolik nezáleţelo. Nepsaným pravidlem bylo, ţe kaţdý novinář by 

měl mít vysokoškolské vzdělání, ale byly také výjimky. V krajích bylo více novinářů se 

středoškolským vzděláním. 

 

5.1.6 Kontrola obsahu novin a etická pravidla 

1. Podle této novinářky byl tiskový dozor samozřejmý, byla to role 

šéfredaktora. Etická pravidla vţdy měla sama v sobě. 

2. Dotazovaný novinář tvrdí, ţe prvotní byla autocenzura. Kaţdý věděl, co si 

můţe dovolit napsat a co ne. Pak byla také kontrola šéfredaktorů. Podle 

dotázaného se zásadní ţurnalistická pravidla dodrţovala více, neţ dnes. 

Dodrţovala se také struktura, zdrojování atd. 

3. Probíhala autocenzura, ale dotazovaná redaktorka vzpomíná, ţe se v Lidové 

demokracii psalo trochu gramotněji, například se zde nepouţívalo slovo 

soudruh. Co se týká etických pravidel, kaţdý měl své svědomí. 

4. Poté, co byla v šedesátých letech zrušena Hlavní správa tiskového dohledu, 

byla zavedena autocenzura. Podle dotázaného se tedy člověk kontroloval 

sám a poté novináře ještě kontroloval vedoucí. 

5. Cenzura byla zrušena v roce 1968, ale byla autocenzura. Za obsah odpovídal 

šéfredaktor a vedoucí vydání. Tento novinář vzpomíná, ţe občas něco 

vydáno nebylo. Etické zásady měl člověk naučené z fakulty a dodrţovala se 

stejně, jako dnes. 

6. Tato novinářka vzpomíná, ţe se o kontrole obsahu novin vědělo a nedalo se 

to nevědět. Občas se nějaký text někomu nelíbil, tak nebyl otištěn. Etická 

pravidla se dodrţovala, podle dotázané má kaţdý své svědomí. 

7. Texty byly většinou jen pod „dohledem“ vedoucího redaktora oddělení. 

Tento novinář jako vedoucí redaktor oddělení materiály pro tisk za celé 
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oddělení parafoval (a většinou i četl), poté byly předány do tiskárny, kde je 

po vysazení přečetl ještě korektor (zaměstnanec tiskárny) – dohlíţel, aby 

veškerý text odpovídal originálu a byl v souladu s pravidly českého 

pravopisu. Pokud psali kritické materiály, přečetl si příspěvek před 

zveřejněním většinou i zástupce šéfredaktora, občas šéfredaktor. Kaţdý 

redaktor (potaţmo vedoucí redaktor příslušného oddělení) odpovídal za 

materiály, které lidé z jeho oddělení publikovali. Podle dotázaného 

existovala jakási etická pravidla chování novináře (pod hlavičkou ČSSN). 

Mnohem podstatnější však bylo dodrţování nepsaných pravidel. Dotázaný 

tvrdí, ţe manýry, které v současné době pouţívají někteří bulvární novináři, 

byly tenkrát nemoţné. Pokud má dnes někdo představu, ţe se nemohlo 

kritizovat a všechno se neslo jen v pochvalném duchu, hluboce se mýlí. 

Tento novinář sám napsal nesčetné mnoţství kritických materiálů z oblasti 

zemědělství a potravinářského průmyslu. Nikdy je netvořil podloudnými 

cestičkami či s pomocí nějakých nekorektností. Novináři v této redakci se 

navíc vţdy snaţili, aby všemu, o čem píší, odborně porozuměli a 

nezveřejňovali nepravdy, domněnky a tendenční informace. 

8. Kontrola obsahu novin zřejmě probíhala, ale dotazovaný si myslí, ţe rubriky 

zemědělství se to nijak výrazně nedotýkalo. Etická pravidla existovala a 

dodrţovala se, nemusela být nikde psaná. 

9. Kontrola obsahu zpravodajství se tohoto novináře nijak nedotýkala. Cenzura 

byla zrušena. Dodrţování etických pravidel se vyţadovalo, bylo podmínkou. 

 

Závěr: Po zrušení cenzury v roce 1968 byla zavedena autocenzura. Kaţdý věděl, co 

můţe napsat a co ne. To samé platilo o etických pravidlech. Nějaké základy novináři 

měli ze škol, ale většinou jednali podle svého svědomí. 

 

5.1.7 Finanční ohodnocení novinářů 

1. Výše platu této novinářky začínala na 1 800 Kčs a v roce 1989 měla 3 400 

Kčs. Přivydělávala si ještě dalšími články. Dotazovaná vzpomíná, ţe 

příplatky byly jen občas a nebyly vysoké. Podle slov této novinářky byly 

rozdíly v příjmech zejména v protekci a konexi. 
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2. Tento novinář vzpomíná, ţe byl plat fixní a k tomu byly ještě další odměny a 

stálé třinácté platy. Vše šlo podle tabulek, bylo to více strukturované. Kdyţ 

člověk nastoupil, byl mu podle věku a dosaţeného vzdělání vypočítán plat 

od 1 800 – 2 200 Kčs. Za tři roky pak postoupil do vyšší tabulky. 

3. Tato novinářka říká, ţe byl fixní plat a prémie, které ale byly minimální. 

V Lidové demokracii byly navíc zhruba o třetinu niţší platy neţ třeba 

v Mladé Frontě, Práci nebo Rudém právu, rozhlasu a televizi. Od roku 1968 

měla dotázaná 2 000 Kčs a v roce 1989 - 2 600 Kčs. O platech se moc 

nemluvilo, ale šéfredaktoři mohli mít dle domněnek dotázané o 500 Kčs víc. 

Jinak bylo vše podle tabulek. 

4. Podle slov dotázaného byl plat fixní, odměny dával vedoucí. Kaţdý novinář 

měl napsat určitý počet článků, a kdo napsal něco zajímavého navíc, dostal 

odměnu. Tento novinář byl velice aktivní, proto měl prémie neustále. Platy 

byly dány také třídou, ke které zaměstnanec patřil. 

5. Tento novinář tvrdí, ţe fixní plat byl nízký. V Mladé frontě fungoval systém 

„hejku“. Nejdříve byly angaţované honoráře a poté byl hodnocen spíše 

význam článku a jeho velikost. Dotázaný vzpomíná, ţe „hejk“ byl například 

„jedňák“, za komentář pak bylo „hejků“ 20. Kaţdý měsíc pak sekretářka 

články vystříhala, sečetla „hejky“ a podle toho byly prémie. Jinak se plat 

odvíjel podle věku a vzdělání, coţ bylo uvedeno v tabulkách. Starší redaktoři 

měli více peněz. 

6. Platy byly podle této novinářky dané podle tabulek, odvíjel se podle věku a 

vzdělání. 

7. Dotázaný redaktor vzpomíná, ţe novináři byli placeni podle tabulek, které 

přesně určovaly, jaké mají mít vzdělání a délku praxe. Tomu odpovídal i 

jejich základní plat. Zástupce šéfredaktora na konci kaţdého měsíce posoudil 

výstřiţky jednotlivých redaktorů a rozhodl o výši prémií. Nebylo rozhodující 

jen to, kolik článků příslušný novinář napsal, hodnotil se také jeho podíl na 

zpracování materiálů od dopisovatelů a spolupracovníků. Na to byl kladen 

velký důraz. Dle slov dotázaného se rozdíly mezi mládeţí a střední generací 

nedělaly. Starší lidé měli pochopitelně vyšší platy, protoţe měli větší praxi. 

Rozdíly však nebyly nikterak velké, šlo spíše jen o stokoruny. Vzdělání bylo 

podmínkou k zařazení do funkce redaktora a následně i jeho odměňování. 

Redakce dotazovaného získala počátkem 70. let dva velice dobré 
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dopisovatele, kteří v té době neměli maturitu. Byla jim povolena krátkodobá 

výjimka a museli vystudovat střední školu (jeden Gymnázium, druhý Střední 

ekonomickou školu – dnešní Obchodní akademii). 

8. Plat byl podle slov dotazované fixní a pak dostávala prémie za dobré články, 

za kvalitu a za počet. Rozdíly ve výši příjmu nebyly na věku závislé. 

V letech 1988 – 1989 nemělo na výši platu vliv ani dosaţené vzdělání. 

9. Podle slov dotazovaného bylo finanční ohodnocení novinářů korigováno 

příslušnými vyhláškami. V roce 1970 měl tento novinář plat 3 300 Kčs, 

v roce 1981 měl 3 400 Kčs, v roce 1989 to bylo 3 600 Kčs a v roce 1990 měl 

plat 3 800 Kčs. Podle dotazovaného věk ani vzdělání neměly vliv na finanční 

ohodnocení, rozhodoval pracovní výkon, spolehlivost. 

 

Závěr: Platy byly dány tabulkově. Novináři pak ještě dostávali prémie, které byly za 

kvalitu jednotlivých článků. Výše základního platu se odvíjela od dosaţeného vzdělání a 

praxe. Starší novináři tedy měly plat vyšší, jelikoţ měli větší praxi. 

 

5.1.8 Volný čas a prestiž novinářské profese 

1.  Spolupracovníci této novinářky byli její přátelé a často spolu chodili do vináren 

a kaváren. Dle slov dotázané jsou novináři závislí na svém zaměstnavateli, 

takţe musí přijmout jisté podmínky. Dříve se v redakcích více komunikovalo a 

bavilo. Ale bylo zase omezení svobody projevu, cestování a člověk nemohl 

rozhodovat o vlastním ţivotě jinak, neţ chtěla vrchnost. Dnes je práce 

v novinách jiná, nejen díky technice – počítače vše odosobňují.  

2. Ve volném čase chodil tento novinář do hospod a na basketbal. Podle slov 

dotazovaného mnoho společenských akcí nebylo, ale měl volné vstupy na 

výstavy a zdarma občerstvení na tiskových konferencích. Profesi novináře jako 

prestiţní nepovaţoval. 

3. Vztahy s ostatními novináři měla dotázaná v Lidové demokracii, Svobodném 

slovu a s několika novináři v Práci. S ostatními redaktory kontakty 

nenavazovala. Ve volném čase navštěvovala kulturu, protoţe ji to zajímalo a 

bavilo. Novinářská prestiţ byla podle slov dotázané nulová a dnes je také. 

Novinář není od toho, aby svět vytvářel, má ho komentovat a popisovat. Dnes 

je tendence vytvářet svět k obrazu svému i v serióznějších denících.  
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4. Tento novinář tvrdí, ţe tehdy neexistoval ţádný veřejný prostor, a jelikoţ nebyl 

členem KSČ, nejezdil na sjezdy ani na další akce. Ţil hlavně rodinným a 

kulturním ţivotem. Se ţenou hodně chodil do divadel, na koncerty, zajímala ho 

architektura, četl, fotografoval a jezdil po naší zemi po památkách. Podle 

dotázaného mělo mnoho lidí z té doby mnohem větší kulturní ţivot, neţ dnes. 

Hospody v sedmdesátých a osmdesátých letech fungovaly jako společenská a 

poltická instituce, kde se mluvilo.  

5. Tento novinář vedl kulturní ţivot, vyuţíval nejrůznější „volňásky“, denně chodil 

s kolegy do vinárny, byla zde profesní soudrţnost. Podle slov dotázaného byla 

prestiţ novináře tehdy o něco vyšší, i kdyţ v 70. letech byly platy nízké. Po 

přelomu bylo finanční ohodnocení větší, ale v současné době platy také nejsou 

vysoké. Dle slov dotázaného, kdyţ nejsou peníze, upadá také prestiţ. 

6. Vztahy s ostatními novináři udrţovala dotazovaná pouze pracovně. Brněnský 

večerník měl velmi dobrou pověst a dokázal si udrţet velkou část nezávislosti. 

Podle slov dotázané měla novinářská profese větší prestiţ, neţ dnes.  

7. Podle slov dotázaného se mladým novinářům někdy jeví ţurnalistické povolání 

z doby tzv. normalizace jako sluţebnost tehdejšímu systému. Tento novinář má 

však pocit, ţe současní ţurnalisté „slouţí“ svým vydavatelům a chlebodárcům 

mnohem víc, neţ dřívější novináři. Dotázaný společenské akce příliš 

nevyhledával. Pokud se jich zúčastňoval sluţebně, snaţil se přinášet objektivní 

informace čtenářům svého deníku (později divákům televize). Redakci 

povaţovali za svou, často v ní trávili víc času, neţ bylo zapotřebí. Novinářskou 

práci povaţoval a stále povaţuje za prestiţní. Vţdycky tomu tak bylo a bude. 

Jen se občas mění poměry ve společnosti. 

8. Podle slov dotazované měl novinář ve společnosti prestiţní postavení a zaslouţil 

si ho, díky svému přehledu o nejrůznějších tématech. Měl být také politicky 

angaţovaný. Vztahy s novináři v redakci v Jihlavě byly dobré, ale s nikým 

jiným se nestýkala. Jako novinářka se zúčastňovala nejrůznějších 

společenských akcí, o kterých pak reportovala v novinách. V dnešní době je 

mnoho novin a mnoho novinářů, bohuţel ale málo kvalitních. Kvůli honbě za 

senzací jsou porušovány právní normy, etická pravidla atd. Tato novinářka 

tvrdí, ţe špičkových novinářů je bohuţel málo. 
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9. Jako kulturní novinář se dotazovaný zúčastňoval divadelních i filmových 

premiér, koncertů, vernisáţí výstav a navíc se realizoval ve folklorním dění – 

byl dramaturgem folklorního souboru Valašského krúţku v Brně, spolupracoval 

s folklorními soubory Dubina v Hodoníně, Brozané v Uherském Brodě-

Havřicích a se Slováckým krúţkem v Brně, s nimi se i zúčastňoval 

mezinárodních folklorních festivalů a slavností v zahraničí – Anglii, Belgii, 

Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku a Ukrajině, s brněnským 

Divadlem bratří Mrštíků na turné v Polsku (Gdańsk, Gdyně, Sopoty) a se 

Satirickým divadlem Večerní Brno mezinárodních divadelních festivalů v 

Jugoslávii - Sarajevo, Záhřeb, Bělehrad, Daruvar. Po tři desetiletí byl 

dotazovaný členem programové rady a řídicího výboru mezinárodního 

folklorního festivalu ve Stráţnici. Za aktivity ve folklorním hnutí obdrţel 

čestný titul Zaslouţilý pracovník kultury. Dle slov tohoto redaktora nebylo 

postavení novináře v letech 1970-1990 prestiţní a stejná situace je i nyní. Se 

sluţebností bylo moţné setkávat se tehdy a je tomu tak velmi často i nyní. Jde 

o přístup k novinářskému povolání kaţdého jednotlivce. Dotazovaný lituje 

mladých novinářů, za jakých podmínek si vydělávají peníze ve sdělovacích 

prostředcích, které jsou tištěné česky a mluví se v nich česky, ale jejich majitelé 

jsou mimo hranice naší země.  

 

Závěr: Volný čas novináře nebyl mnoho odlišný od ostatních. Záleţelo na kaţdém 

člověku, o co se zajímá a co má rád. V Praze byl ţivot trošku jiný, neţ v krajích. 

Novináři hodně chodili do vináren a kaváren debatovat o ţivotě. Měli na vše hodně 

času. Na druhé straně všichni dotázání, kteří pracovali v krajích, zmínili náročné 

pracovní vytíţení novináře a spojili to zároveň s prestiţí tohoto povolání. To se o 

praţských novinářích říci nedá. Ti nepovaţovali profesi novináře jako prestiţní ani 

tehdy a nepovaţují ji za prestiţní ani dnes. 

 

5.2 Vznik undergroundového časopisu VOKNO 

Dále jsem oslovila Františka Stárka, přezdívaného „Čuňas“, který pochází 

z undergroundové společnosti, aby mi popsal vznik undergroundového časopisu Vokno. 

Nemohl mi odpovědět na otázky z dotazníku, které se týkaly pouze oficiálních 

novinářů, ale pokusil se drţet se otázek a převést to na undergroundový tisk. Stárek 
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začal vyprávět o začátcích, kdy byla potřeba vzniku undergroundového tisku mnohem 

starší, neţ samotný vznik časopisu. Uţ někdy v roce 1974 měla undergroundová 

komunita ideu, ţe udělá časopis. Ale to jenom v severních a západních Čechách. Začalo 

to undergroundovou výstavou v Mariánských lázních. Člověk, který to organizoval, pak 

napsal k výstavě recenzi. Stárkovi se nelíbila, tak napsal svoji verzi a poslal mu ji zpět. 

Ještě třetí verzi napsal další člověk. Stárek pak dal všechny tři verze dohromady, přidal 

k nim fotky z výstavy a tento svazeček půjčoval. Byly tam tedy tři recenze na výstavu a 

fotografie – bylo to takové nulté číslo časopisu, který neměl název, ale týkal se nějaké 

aktuální věci. Byla to první „pokníţákovská“ výstava v Mariánských lázních. A tato 

událost vedla Stárka s „Vránou“ a dalšími k tomu, ţe by začali vydávat Underground 

Magazín, ve zkratce UM. Měl to být časopis, který by popisoval aktivity severočeského 

a západočeského undergroundu. Časopis uţ byl ve fázi, kdy by ho šlo začít vydávat, jen 

se řešilo - jak. Problémem undergroundového tisku byla technologie – tiskárna. Zde 

byla redakční práce zhruba 30 % a pak teprve následovalo dalších 30 % technické práce 

a dalších 30 % distribuce. Undergroundový tisk vzniká nápadem a končí aţ u čtenáře. 

Vše závisí na lidech. „Čuňasův“ kamarád z Teplic pracoval ve firmě Kancelářské stroje, 

jako opravář rozmnoţovací techniky a ten mu postupně nosil do sklepa součástku po 

součástce, aţ nanosil celý rozmnoţovací přístroj. Pak se na dva dny zavřel do sklepa a 

sestrojil to. To byl moment, kdy byla částečně prolomena informační blokáda. Předtím 

bylo vše psáno jen strojopisem – 10 kusů a poté najednou 120 kusů, coţ byla na tu dobu 

velkolepé. Severní Čechy se tak kolem roku 1974 sbliţovali s praţským 

undergroundem, kde si Stárek čím dál víc rozuměl s „Magorem“. Ten taky připravoval 

časopis kolem komunity Plastic people, s názvem Plastic people in the sky. A „Magor“ 

navrhl, aby dali síly dohromady a dělali jeden časopis dohromady pro celou 

undergroundovou komunitu. Jméno mu připadalo správné, vystihovalo to tuto entitu. 

Takţe redakce spojili. Stárek vyčítal praţskému undergroundu přílišnou intelektuálnost 

– všichni měli vysokou školu. V Praze byla intelektuální úroveň mnohem vyšší. 

V severních Čechách znamenal underground dělnická mládeţ – bez výučního listu, 

s výučním listem, výjimkou bylo středoškolské vzdělání. Přípravy byly intenzivní 

v roce 1975, v roce 1976 měl časopis začít vycházet. Zároveň se připravoval druhý 

festival v Bojanovicích, takţe se připravované číslo časopisu zdrţelo a pak bylo 

zatýkání, takţe to nevyšlo. „Magor“ seděl 3 roky v kuse. Na Silvestra z roku 1978 na 

1979 vznikl časopis Vokno – bylo to na Nové Vísce u Chomutova, kde bylo srdce 

severočeského undergroundu. Důleţité bylo, ţe potřebovali dalšího člověka, který by 
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byl ideologem undergroundu. Vybrali Jiřího Němce a potřebovali, aby byl 

dopisovatelem časopisu, aby tak postihli i intelektuální sloţku undergroundu. To se 

podařilo a vyšly také Nové šance svobody (statě), které byly v druhém čísle Vokna. 

Němec byl v redakci časopisu Spektrum, který dělala Charta jako kulturní časopis. 

Němec ale souhlasil s tím, ţe Spektrum pro underground není, ţe je pro jinou cílovou 

skupinu a hlavně vycházel v počtu pouhých 30 kusů. Dohodli se, ţe budou dělat pro 

underground jiný časopis, který bude jinak formulován a pro jinou cílovou skupinu a 

hlavně jinak distribuován v jiném nákladu. Nejdříve začali vydávat 120 kusů, později 

dokonce 360 kusů.  

Stárek pracoval v kotelně Sv. Tomáše na Malé Straně, coţ bylo výborné místo 

na vydávání časopisu, protoţe to bylo v centru. Dopisovatelé tam přinášeli články a 

bylo to také distribuční místo. Mimo Vokna začal Stárek vydávat také 3 kniţní Vokna – 

byly to hry Václava Havla (jednoaktovky - Audience, Vernisáţ, Protest – přesně za tyto 

hry Havel později dostal Stoppardovu cenu). Stárek byl uvězněn na 2,5 roku. Za tu 

dobu, co byl Čuňas rok doma a „Magor“ ještě ve vězení, začal pokračovat s vydáváním 

časopisu a kdyţ „Magora“ pouštěli na svobodu, vezl mu 7. číslo. 6. číslo nevyšlo, 

protoţe byli zavření. 7. číslo začalo vycházet v roce 1985 a od té doby Vokno vycházelo 

aţ do roku 1989.  

Časopis byl charakterizován tím, ţe měl na obalu nějaký název a periodicitu. 

Undergroundoví novináři to chtěli obejít, aby je nikdo nemohl nařknout, ţe dělají 

časopis. Dělali to tedy tak, ţe měli na přední straně 6 tabulek a dávali tam tolik fotek, 

kolikáté číslo to bylo. Takţe v 1. čísle vyšla jenom jedna fotografie atd. Navíc obsah té 

fotografie zároveň určoval téma čísla. 1. číslo bylo o hudbě (fotka hromada bubnů, 

kytary), 2. číslo o umění (fotka výtvarný stojan), 3. číslo o literatuře (foto psací stroj), 4. 

číslo o akcích art, happeningy, events (foto 4 bílé postavy, jedna stojí na hlavě a je černá 

- koláţ), 5. číslo o filmech a fotografii (foto kamera, negativy – koláţ), 6. číslo mělo být 

o divadle, ale to uţ byli zavření, takţe nevyšlo. V druhé řadě vydaných časopisů tato 

témata rozřadili do rubrik. Tím byla dána témata, protoţe underground ţil všemi 

sloţkami umění a literatury. Byly tam také společenské záleţitosti – Ohlasy a co se týká 

filosofie, tak tam byly Současné proudy myšlení a ekologie - Můj kraj stejně jako tvůj 

kraj jde do prdele. Největší problém byl s literaturou. Cílová skupina byla mezi 16 – 30 

lety. Do předmluvy psali: „Stejnou cestou, jako přišel časopis k Vám, tak se snaţte 

dostat Vaše příspěvky k nám.“ Přicházely jim domácí sbírečky, ze kterých „Bondy“ 

vybíral ty pouţitelné. Většinou jich bylo minimum.  
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Potřeba vydávat časopis převládala potřebu být v tom vzdělaný. Stárek 

vystudoval hornickou průmyslovku a věděl, ţe to není dostatečné. Ale hodně četl, byl 

specialistou na Bídnickou literaturu. Ve vězení studoval dějiny estetiky, Mukařovského 

a aplikovanou estetiku, protoţe to potřeboval k vydávání kulturního časopisu. 

Nejdříve měli problém s gramatikou, protoţe jejich první písařka byla 

z Bulharska. Poté psala Vokno Hana Marvanová, která byla podle slov Stárka dokonalá. 

To nebyla pouze písařka, byla zároveň korektorkou. Vokno byl asi první 

undergroundový časopis, za který čtenáři platili. V kaţdém čísle byly také fotky, 

grafické listy a autoři nepočítali s tím, ţe by to bylo jako jiný samizdat přepisováno. 

Povaţovali to za konečný tvar. Někdo to ofotil dál, ale neočekávali to. Časopis navíc 

balili do igelitu, aby se to někde nepolilo pivem. Vybírali za číslo nejdříve 20 Kčs, coţ 

nebyly malé peníze. Pivo stálo 1,60 nebo 1,80 Kčs. Časopis také tloustl. Ze 60 stran aţ 

na 240, takţe pak ke konci Vokno stálo 50 Kčs, coţ byla hlavní ekonomika časopisu. 

Také Charta jim dala nějaké peníze, ale ty byly spíše na nejrůznější aktivity. Vokno 

byla undergroundová Matice. Vydávali Videomagazín, pořádali koncerty, vedli bytový 

seminář, dělali skripta pro seminář… Vokno vycházelo zhruba jednou za půl roku, ale 

kaţdý měsíc vycházely desetistránkové Voknoviny, kde byly aktuality. Na tyto aktivity 

se vyuţívaly právě peníze z Charty. S technikou jim pomáhal ze zahraničí Pavel Tigrid. 

Od něj například měli nový rozmnoţovací stroj, který tajně převezli studenti ze 

Sorbonny, kteří tam jeli obytným autem na dovolené.  

Zahraniční tisk bylo obtíţné sehnat. Stárek poslouchal Hlas Ameriky a rádio 

Svoboda a nahrával zprávy a překládal je. Východ byl pro undergroundovou polečnost 

zajímavější, neţ Západ. Český underground byl specifický tím, ţe mohl komunikovat 

jen s americkým undergroundem. Ţivé styky měli s Polskem. Komunikace s Polskem a 

také s Maďarskem byla na vysoké úrovni. Stárek se nikdy se s ţádným novinářem ze 

státních deníků nebavil. Volný čas trávil zejména v hospodě Klamovka, coţ bylo také 

jedním z distribučních míst. Scházeli se zde jednou týdně. Časopis Stárka bavil, byl to 

pro něj adrenalin. Na tuto dobu vzpomíná jako na zlaté časy. 
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Závěr 

 O kaţdodennosti novináře v letech 1970 – 1990 zatím nebylo napsáno mnoho. 

Jsou publikace, které se zaměřují na ţivotní styl, kvalitu ţivota nejrůznějších profesí. 

Ovšem o novinářích a jejich běţném dni se nedočteme skoro nikde. Proto jsem oslovila 

několik novinářů, kteří v tomto období působili v denících a časopisech a zeptala se jich 

na kaţdodennost. 

 Výběr dotázaných novinářů je různorodý. Z 10 novinářů se jednalo o 4 ţeny, dvě 

mladší a dvě starší a ze 6 muţů byli 4 starší a dva mladší. Jednotliví redaktoři pracovali 

nejen v Praze, ale také v Brně nebo Jihlavě. Jeden z „novinářů“ je zakladatelem 

undergroundového časopisu Vokno a snaţil se mi odpovídat na stejné otázky 

z dotazníku jako novináři státních deníků. Undergroundového novináře jsem zvolila 

záměrně, protoţe to bylo součástí období normalizace. Je velice zajímavé, jak popisuje 

vznik samotného časopisu a fungování celé undergroundové komunity.  

 Zajímala jsem se především o běţný pracovní den, který byl v kaţdém deníku 

jiný. V krajích začínala pracovní doba jiţ brzy ráno a časové vytíţení zde bylo značné. 

Oproti tomu praţští novináři vzpomínají na toto období jako na spoustu volného času 

v práci a kaţdodenního ţivota v kavárnách a vinárnách. Vybavení redakcí bylo všude 

podobné, všichni měli psací stroj také doma a je zajímavé, ţe jiţ v této době byla 

povolena práce z domova. Jelikoţ byl zákaz cestování za hranice, jezdili redaktoři po 

republice a psali reportáţe. Kdyţ to srovnám s dnešní dobou, tak je to velký rozdíl. 

V době internetu jiţ většina novinářů sedí v kanceláři u počítače a práce v terénu ubývá. 

 Důleţitou součástí výzkumu byla otázka vzdělávání a finančního ohodnocení. 

Nepsaným pravidlem novinářů bylo mít vystudovanou vysokou školu. Kdo ji neměl, 

navštěvoval VUML. Nebylo to ale všude stejné. V krajích byla obecně situace mírnější 

a nebyly zde takové poţadavky jako například v Rudém právu. Od vzdělání se také 

odvíjela výše platu. Novináři mi potvrdili, ţe výplatu dostávali podle tabulek. Záleţelo 

tedy na několika aspektech, jak mohli mít plat vyšší. Byly zde zahrnuty také cizí jazyky, 

které sice nebyly povinné, ovšem za jejich znalost byl příplatek. Zabývala jsem se 

otázkou, zda měla mladší generace méně peněz neţ generace starší a bylo tomu tak. 

Důvodem byla praxe, kterou mladší novináři neměli a tím pádem měli niţší plat, který 

se jim ale podle dosaţené praxe zvyšoval. 

 Politická angaţovanost novinářů byla nutná. Většina praţských redaktorů bylo 

členy Československého svazu novinářů. Jednalo se o automatický krok. V krajích byla 
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tato situace jiná. Zde na členství čekali i několik let. Svaz novinářů nabízel řadu výhod a 

moţnosti rekreací. Skoro ţádný novinář ovšem těchto výhod nevyuţíval. Několik z nich 

navštívilo jednou zámek Roztěţ s rodinou, jinak sem jezdili na semináře, které byly 

dobré na seznamování se s novými novináři a prohlubování vztahů.  

 Postavení novináře ve společnosti v letech 1970 – 1990 bylo podobné jako dnes. 

Většina oslovených novinářů toto povolání nepovaţuje za prestiţní, i kdyţ v Brně tomu 

bylo jinak. V dnešní době novinářská profese upadá. Často se nedodrţují etická pravidla 

a některé smyšlené informace jsou aţ trestuhodné. Ale i v dnešní době nalezneme 

několik špičkových novinářů, díky kterým stojí za to se novinářem stát. 
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Summary 

There are no many materials about the everyday life of a journalist in 1970 – 1990. 

Several publications deal with lifestyle and life standard of various occupations. 

However, it is almost impossible to find materials about journalists and their everyday 

life which is why I chose to address several journalists working in newspaper and 

magazines and asked them about their everyday life. 

 The selection of the interviewed is various. There are four women, two younger 

and two elder, and six men, four elder and two younger. They have worked not only in 

Prague but also in Jihlava and Brno. One of the “journalists” is a founder of 

underground magazine “Vokno” and he tried to answer the same questions from the 

questionnaire as official reporters. I addressed an underground journalist on purpose, 

because it is a part of the era of Normalization. It is very interesting how he described 

the origin of the magazine and functioning of whole the community of underground.  

 I was interested mainly in their normal work day which was different in every 

newspaper. Out of Prague the day started very early in the morning and working load 

was enormous. On the contrary, Prague journalists remember these times as lazy days at 

work and everyday visits in the cafes and restaurants. They all had similar utilities, 

writing machines also at home and very interesting is the fact that already in these days 

it was possible for them to work from home. Since there was a ban to travel abroad, the 

redactors went around the Czech Republic writing their articles. It is very different from 

contemporary internet era when most of them sit in their offices and work “on the spot” 

is less frequent. 

 Important part of the research was also a question of the salary. The unwritten 

rule for the journalists was to be university graduates. For those who were not it was 

customary to attend “VUML” (Evening lectures on Marxism-Leninism). However, it 

was not the same all over the Czech Republic. In the regions the conditions were less 

demanding compared to a job in Rudé právo, for example. The salary was dependent on 

the education. The journalists agreed that they got the salary according to the salary 

tables. There were several aspects that increased the salary, for example knowledge of 

foreign languages. I also found out that younger generation got less money than seniors. 

The reason was lack of experience at the beginning, as they got more experience, the 

salary rose. 
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 Political involvement was necessary. Most reporters in Prague were members of 

The Czecho-Slovak association of journalists, for them it was automatic. In regions, on 

the other hand, they had to wait for the membership even several years. To be a member 

meant many opportunities, however, almost none of them made advantage of them. 

Several of them once visited the Roztěţ castle with their families, but mostly they came 

here for seminars which were good to acquaintance with other journalists and improve 

relationships. 

The position of a journalist between years 1970 – 1990 was similar to nowadays 

situation. Most of the interviewed does not consider this occupation as prestigious, 

except for journalists from Brno. These days the profession of journalists decays. 

Ethical rules are often overlooked and some of the fake announcements are 

reprehensible. However, even these days there are exceptional reporters who can 

influence others that it is worth it to become a journalist. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník ke každodennosti novináře v letech 1970 - 1990 (dotazník) 

 

1. Jak jste získal(a) pracovní pozici v redakci? 

- Bylo nutné mít doporučení? 

- Dalo se vybírat z volných pracovních míst? 

- Jaká byla věková struktura v redakci? 

2. Jak probíhal typický den v redakci? 

- V kolik začínala pracovní doba? 

- Byla kaţdý den porada? 

- Jaké bylo časové vytíţení novináře?  

- Pracovalo se také v neděli? 

3. Jaké bylo vybavení redakce? 

- Měl(a) jste k dispozici redakční psací stroj? Elektrický? Rukopisy 

přepisovala redakční sekretářka? Bylo moţné libovolné telefonování? 

Museli jste ţádat o povolení při telefonování mimo Prahu?  

- Měl(a) jste psací stroj a telefon také doma? 

- Jak vypadalo stravování v redakci – byla zde závodní jídelna? 

4. Kdo zadával témata a četl po Vás někdo články, a komu se nakonec 

odevzdávaly? 

- Kolik článků se muselo napsat kaţdý den (týden)? 

- Byla moţnost volného výběru tématu, nebo bylo vţdy určené předem? 

- Pracoval/a jste spíše v terénu nebo v redakci – bylo na výběr? 

- Jezdili jste po republice, nebo dostávali články od tzv. krajánků? 

- Jak se vyuţívala ČTK? 

5. Jaké bylo postavení novináře ve společnosti v letech 1970 - 1990? 

- Bylo třeba se alespoň drobně podílet na politickém ţivotě? Třeba členstvím 

nebo funkcí v ROH, Svazu československo-sovětského přátelství, nebo 

v SSM? Byla povinnost členství ve Svazu československých novinářů?  

- Vyuţil(a) jste někdy rekreaci Svazu novinářů? 

- Jaké jste měl(a) vztahy s novináři z ostatních redakcí? Scházeli jste se na 

kafe nebo třeba sluţebně?  

6. Jaké vzdělání bylo nezbytné k získání práce v novinách? 
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- Vysokoškolské nebo jste znal (a) někoho se středoškolským vzděláním? 

- Navštěvoval(a) jste VUML – večerní univerzita marxismu leninismu nebo 

nějaké vzdělávací kursy Svazu novinářů? 

- Bylo toto studium doporučené nebo povinné? 

- Musel(a) jste umět i cizí jazyky? 

- Měl(a) jste přístup také k zahraničnímu tisku? Jakému? 

7. Jak probíhala nebo neprobíhala kontrola obsahu novin? Dotýkalo se Vás to 

nějak? Věděl(a) jste, ţe jsou texty pod dohledem? 

8. Jaké bylo finanční ohodnocení novinářů? 

- Dostával(a) jste pouze fixní plat nebo byly ještě další příplatky?  

- Za co konkrétně bylo další odměňování? 

- Byl rozdíl příjmů mezi mládeţí a střední generací? 

- Odvíjelo se finanční ohodnocení od dosaţeného vzdělání? 

9. Byla psaná nebo nepsaná etická pravidla? 

- Dodrţovala se? 

10.  Jak vypadal volný čas novináře? 

- Účastnil(a) jste se více společenských akcí neţ ostatní? 

- Jak byste srovnal(a) postavení a důleţitost profese novináře v letech 1970 - 

1990 a dnes? Mohl(a) byste říct, ţe novinářská práce byla chápána jako 

prestiţní? Dnes se někdy jeví novinářské povolání z doby normalizace jako 

sluţba - sluţebnost systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 


