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1 ÚVOD

Ve filmu Císařův pekař, pekařův císař vystupuje postava alchymisty, který se jako

všichni ostatní alchymisté pokouší přijít na zázračný recept, jímž by běžně dostupné suroviny

přeměnil na zlato. Drahocennou komoditu sice samozřejmě neobjeví, podaří se mu však

vyrobit něco jiného - nevábn ě vyhlížející substance usazená po jednom z neúspěšných

pokusů na dně kotlíku se ukáže být vynikajícím leštidlem na parkety. Problém ovšem spočívá

v tom, že ač se podlaha leskne sebevíc, je tak kluzká, že se po ní téměř nedá chodit.

Obávám se, že v lecčems se tomuto příběhu podobá i vznik této práce . Jejím cílem

sice nebylo nic tak ambiciózního a bláhového zároveň , jako objevit jakousi analogii zlata

v oblasti mediálních studií, nicméně užjen srovnání její předpokládanéstruktury sepsané

v předkládaných tezích a výše uvedeného obsahu dává tušit, že originální záměr byl podstatně

jiný než konečný výsledek.

Původním smyslem této práce bylo ukázat schopnost či neschopnost

dokumentárních filmů zabývajících se vyrovnáním se s minulostí nastolovat témata

v tištěných médiích. Kritérium pro výběr dokumentů tedy spočívalo v jejich zaměření na dobu

vlády komunistické strany v naší zemi ajejí důsledky či aspekty ať už v osobní, společenské

nebo politické rovině. Podle dalších zvolených kritérií jsem proto vybral šestnáct

dokumentárních filmů odvysílaných v České televizi v letech 1999 - 2005. Za vzorek

tištěných médií potom sloužily tři deníky (Mladá fronta DNES , Lidové noviny a Právo) a tři

týdeníky (Týden, Reflex a Respekt), u nichž jsem za zkoumané období určil týden před a po

premiéře daného dokumentu.

Na počátku jsem vycházel z teze , že v českém prostředí zatím nedošlo ke

skutečnému vyrovnání se s minulostí a vyskytly-li se takové případy, pak šlo o akty

jednotlivců a ne o důkladný celospolečenský proces. Domníval jsem se, že dokumentární

film, jakožto nejméně kolektivní a z hlediska praktické realizace relativně nepříliš náročný

druh filmového vyjádření, prostor pro takové vyrovnání poskytuje ajen se žádnému z tvůrců

dokumentů dosud nepodařilo rozvířit dostatečně širokou diskusi ve společnosti. Z toho

důvodu jsem se chtěl zaměřit na ty filmy, na něž noviny a časopisy reagují nejvíce a pokusit

se najít pravidelnosti, vzorce a principy, kterými se tištěná média řídí při přebírání témat

nastolených podobnými dokumentárními snímky.

Předvýzkurn, pro který jsem si vybral dva dokumentárními snímky (Věž smrti

Kristiny Vlachové a Tenkrát 3 - Husákovo ticho Roberta Sedláčka), však naznačil to, co
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následující analýza zbylých čtrnácti filmů téměř bezezbytku potvrdila . Zvolen ý způsob

provedení analýzy odhalil bezmála nulovou vazbu mezi oběma typy médií (v celém vzorku

tištěných médií se podařilo objevit pouze jeden text , u nějž se spolehlivě prokázalo ovlivnění

dokumentární tvorbou). Původní záměr tedy nešel realizovat.

Jakkoliv je bezm ála stoprocentní potvrzení hypotézy o malé vazbě mezi tištěnými

médii a dokum entárními snímky zdánlivě konečné zj ištění, ani v nejmenším neznemožňuj e

další zkoumání problematiky. Naopak, toto zj ištění podněcuje řadu dalších otázek, které jsem

si při konstrukci tezí nemohl položit. Předně se lze ptát, proč ti štěná média na dokum enty

nereagují? Je to dané jej ich vnitřními normami odli šnými od pravidel uplatňovaných - ať už

vědomě nebo nevědomě - tvůrci dokumentárních filmů? Anebo se snad příčina skrývá v

odlišném pojetí tohoto tématu v obou typech médií? Na tyto otázky se pokou ší najít odpověď

výzkumná část této práce. Nabízí se však j eště jedna otázka a dovoluji si tvrdit , že jde o

otázku neméně důležitou : Co to vlastně j e ono vyrovnávání se s minulos tí a je vůbec pravda,

že česká spo lečnost se doposud se svou minulostí vyrovnat nedokázala? Tento problém je

předmětem první kapitol y teoretické části této práce, v níž se také zabývám stručným

shrnutím dosavadních poznatků o teorii nastolování témat.

Y návaznosti na příběh alchymisty zmíněný na začátku cítím nyní potřebu zdůraznit,

že si nemyslím, že bych objevil kámen mudrců. Rád bych ale věři l tomu, že zde prezento vaná

práce je ekvivalentní alespoň použitelněj ší verzi alchymistova leštidla na parkety.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Jak se (ne)vyrovnat s minulostí

Celý koncept vyrovnávání se s minulostí je relativně novým fenoménem druhé

poloviny 20. století a začátku nového milénia. Timothy Garton Ash ve své knize Dějiny

přítomnosti se táže: ,,0 čem je vlastně řeč? Angličtině nezbývá, než použít opisu , proto že

jedním slovem to vyjádřit neum í." Neumí to ani čeština a pravděpodobně řada dalších jiných

jazyků, zrovna tak interpretace a implementace tohoto pojmu se liší od země k zemi a žádný

univerzální recept na to, jak se vyrovnat s minulostí zřejmě neexistuje. Co však mají všechny

tyto státy společného,je snaha nově vzniklých demokratických režimů ajejich společností

vyrovnat se s dědictvím své totalitní, autoritářské nebo rasistické2 minulosti. Toto úsilí je

samozřejmězávislé na celé řadě faktorů, kam patří historie, kultura, podmínky přechodu

k demokracii, síla či naopak slabost starých totalitních struktur, národní mentalita, rychlost

(Československo)či naopak postupnost (Španělsko) demokratizačníchprocesů.'

2.1.1 Třikrát a dost?

V zásadě lze říci , že existuje několik hlavních způsobů, jak se vyrovnat s minulostí.

Zdeje na prvním místě třeba jmenovat Německo po druhé světové válce, jehož případ je

vlastně svého druhu ojedinělý: žádná jiná země v moderních dějinách lidstva se nepotýkala

s tak silným traumatem ze své nedávné minulosti jako Německopo druhé světové válce.

Němci se s minulostí vyrovnávali natřikrát. Poprvé vlastně okamžitě po konci druhé světové

války formou tzv. denacifikace, kterájim byla vnucena vítěznými mocnostmi, především

Američany a Brity."

Norimberské procesy po roce 1945 "přes řadu legitimních výhrad představovaly

první důraznou akci ze strany mezinárodního společenství,jak se systematickým způsobem

I ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti: Esej e, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha: Ladislav
Horáček - Paseka , 2003 . s. 229 . ISBN: 80-7185-454-9.
2 Viz oddíl 2.1.6 Jihoafrická zkušenost.
3 Srov. ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti: Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátý ch let. Praha:
Ladislav Horáček - Paseka, 2003. s. 229-235 . ISBN: 80-7185-454-9. Také viz oddíl 2.1.3 Španělská zkušenost.
4 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy , 1991. s. 410. ISBN: 80-85336-07-03
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vypořádat s tím , co Carlos Nino pop sal jako .radik álnízlo.r" Proce s denacifikace Německa

po druhé světové válce nebyl a snad ani nemohl být důsledně doveden ý do konce." Bylo totiž

třeba začít s hospodářskou obnovou země a to nebylo bez pomoci "s tarých nacistick ých

struktur" dost dobře možn é. '

Druhá fáze vyrovnávání se s minulostí začala v Německu na počátku 60. let a 

alespoň pokud jde o vyrovnání se s dědictvím naci stické éry - v podstatě trvá dodnes .

Tentokrát se to už ovšem nedělo z vůle vítězů, ale byla to odpověď dorůstající nové německé

generace na "záměrné zamlčování nacistických zločinů, je ž se v padesát ých letech

praktikovalo v západoněmeckém veřejném životě, ve školách a zej ména v rodinách. Reakce,

kterou to vyvolalo, se pak v šedesátých letech projevila tím , že akademické, žurnalistické a

pedagogické kruh y začaly krytí nacistické minulosti systematicky demaskovat.'"

Třetí etapa německého vyrovnání se s minulostí započala na začátku 90. let a je

součástí procesu, o němž částečně pojednává tato diplomová práce - tj. o přístupu

k dědictví komunistické éry. I zde však Německo v reakc i na změny, které přinesl rok 1989,

představuje výjimečný případ, který nelze dost dobře srovnávat s procesy, které se odehrály

v jiných post-komunistických zemích. Německo se totiž s komunistickou minulostí své

východní části vyrovnávalo za úplně j iných podmínek než všec hny ostatní země na východ od

jeho hran ic.9 Zaprvé těži lo z určité psychologické výhody díky bolestné zku šeno sti

z padesátých let a následné reakce v letech šedesátých. Neboli, opět řečeno slovy T. G. Ashe :

.V ědom í. j ak vysokou cenu musela země za opožděnou sebereflexi zaplatit, bylo však jednou

z nejdůležitějších příčin , proč po roce 1989 myšl enka o nutnosti okamžitého a úplného

zúčtování s minulostí nalezla v Německu tak širok ou odezvu.v' "

Zadruhé, na rozdíl od Československa, Polska, Maďarska atd ., se Němci nezabývali

otázkami kontinuity či diskontinuity východoněmeckého právního řádu a všech dalších

5 BORAIN E, Alex. Transitional Justice as an Emerg ing Field. přednáška na sympoziu .Repairing the Past:
Reparations and Transitions to Democrac y. Ottawa, ll . března 2004. Dostupn é z:
http://www .idrc.ca/upload s/user-S/l 0829975041 revised-b oraine-ottawa-2004 .pdf [citováno 23. května 2006].
6 "Historie potrestání německých válečných zlo č in ů j e skoro stej ně složitá a zmatená jak o zloč iny samotné."
Zdroj : JOHN SON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmlu vy, 1991. s. 4 10. ISBN : 80-85336-07-0 3
7 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmlu vy, 1991. s. 4 10-4 11. ISBN : 80-85 336-07-0 3 410
411.
8 ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti: Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha: Ladislav
Horáček - Paseka, 2003. s. 233. ISBN: 80-7185 -454-9.
9 "Výj imku opět tvoří Německo . Zatímco Poláci a Maďaři j sou takříkaj íc se svou minulo stí sami, východní a
západní Němci musejí tu svou řeš it spo lečně . " Zdroj : ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti : Eseje, črty a
zprávy z Evr opy devadesátý ch let. Praha: Ladislav Horáček - Paseka, 2003 . s. 234. ISBN: 80-7185-454-9.
10 ASH, Timoth y Garton. Dějiny přítomnosti: Esej e, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha: Ladislav
Horáček - Paseka, 2003 . s. 234. ISBN: 80-7185-454-9.
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zákonů z tohoto řádu odvozených. I I Dnem sjednocení (3. 10. 1990) Německá demokratická

republika j ednoduše přestala existo vat a její občané se stali občany Spolkové republiky

Německo se vším všudy, co s tímto občanství sou visí, včetně právního řádu . Němci také - na

rozdíl od Československa, Maďarska, Polska atd. - nemuseli řešit dilema, kde vzít právníky,

učitele , hist oriky, policisty a především představitele státní správy nezkompromitované

službou komunistickému režimu. Razantní výměna v těchto profesích a privatiz ace

uskutečněná západoněmeckými právníky a podnikateli však způsobi ly negativní reakc e u

velké části východoněmecké populace.Í' Na druh é straně pom yslných hrani c mezi východem

a západem Německa to bylo velké dai10vé zatížení západních Němců, kter é spo lu s řadou

názorových a kulturních rozdílů podmíněných odl išnou životní zkušeností vedlo k částečné

polarizaci německé společnosti , k dělení na "Osties" a " Wessies", kter é přetrvává dodn es. A

tak se nabí zí paradoxní otázka: nezakládá tato dlouh otrvající polarizace v rámci j ednoho

národa na další "minulost", s níž se budoucí generace budou muset nějakým způsobem

vyrov nat?

2.1.2 Kolektivní amnézie

Dalším způsobem, jak naložit s nepříj emnou minul ostí, je nevyrovnávat se s ní

vůbec nebo téměř vůbec. Timothy Garton Ash kon statuje , že " ...zastánců tohoto přístupu zná

historie hodně a zdaleka ne bezvýznamn ých" a připomíná, že "potřebu zapomenout zmi ňuj e i

celá řada evropských mír ových dohod počínaje smlouvou, kterou v roce 851 uzavřeli Lothar,

Ludvík Němec a Karel II. Holý , a konče Lausannskou smlouvou z roku 1923 .,,13

Dobrými příklady tako vé kolekti vní amn ézie po roce 1945 j sou země jako Itálie a

Rakousko, je hož nevypořádaná naci stická minulost vyvrcholila volbou Kurta Waldheima

prezidentem. " Ve Francii po druhé světové vá lce krátce zúčtovali s tisíco vkami skutečných či

domnělých kolaborantů, ale téma vichistické kolaborac e s Němci bylo tabu až do počátku 60.

let. 15 Celá Evropa ostatně po válce více méně mlčela o osudu šesti milionů židů, kteří zmizeli

v nacistických koncentračních táborech. Je například příznačné , že když v roce 1947 vydal

Il lbidem.
12 lbidem.
13 ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti : Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha : Ladislav
Horáček - Paseka, 2003. s. 230. ISBN: 80-7185-454-9.
14 Srov. ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti: Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha:
Ladislav Horáček - Paseka, 2003. s. 231. ISBN : 80-718 5-454-9.
15 Srov. RUPNI K, Jacqu es. Politika vyrovn ání se s komunistickou minulo stí: Česká zkušenost (I). Soudobé
dějiny IX, č . I , s. 9-26. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2002 . ISSN: 1210-7050. Dostupné z:
http ://www .iwm.at/index .php?option =com_content&task=víew&id=314&Itemid =479 [citováno 26. května].
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Primo Levi svou první knížku Je-li toto člověk, dílo vyšlo v nákladu 600 výtisků - slavným

bestsellerem se stalo až deset let poté . Nepochybně, jak v případě éry vichistického režimu,

tak v případě holocaustu sehrál určitou roli syndrom spoluviny a stejně jako v Německu

musela vyrůst celá jedna nová generace, aby se otázka vyrovnání se s důsledky a následky

druhé světové války v 60. letech otevřela.

2.1.3 Španělská zkušenost

Často citovaným příkladem země, která se rozhodla vyrovnat se svou negativní

historií způsobem tzv . tlusté čáry, je Španělsko. Toto řešení vztahu k minulosti se však

nezrodilo ze dne na den , ale bylo výsledkem postupného procesu, který trval od roku 1975

(Francova smrt) až do roku 1978, kdy proběhlo referendum o ú stavě . !"

Byl to proces, který lze s jistou dávkou zjednodušení charakterizovat jako hru čtyř

aktérů představovaných na jedné straně režimními odpůrci jakýchkoliv změn vedoucích

k demokratizaci země (především v armádních kruzích) a umírněnými politiky, kteří si

uvědomovali vyprázdněnost Francova režimu. Proti těmto dvěma režimním křídlům stáli jak

umírnění (sociální demokraté), tak radikální představitelé opozice (komunisté a separatisté).

Jednání pak obvykle byla výsledkem dohod mezi představiteli obou umírněných křídel, kteří

se spojili mimo jiné i proto, aby izolovali extrémisty na obou stranách spektra.i "

Ne zanedbatelnou roli v tomto procesu měly - na rozdíl od 30. let - příznivé

mezinárodní ovzduší, snaha Španělska stát se součástí západoevropské hospodářsko-obranné

komunity a samozřejmě postava krále Juana Carlose, který se osvědčil nejenom jako trpělivý

a obratný vyjednavač, ale i jako symbol jednoty spojující rozdělenou španělskou společnost.18

Španělská tlustá čára za minulostí tudí ž není pragmaticko-cynické řešení , ale jak

uvádí Paloma Aguillere "ve Španělsku trauma vzpomínek na občanskou válku zajistilo, že jak

politické elity , tak španělská společnost jako celek učinily vše, co bylo v jejich silách, aby se

vyhnuly opakování chyb, které negovaly jedinou předcházejícíšpanělskouzkušenost

s demokracií, Druhou republiku (1931 - 1936). Političtí protivníci se proto zasadili o to, aby

16 Srov. ROSENBERG , Tina . The Haunted Land: Facing Europe 's Ghosts After Communism. New York :
Vintage Books , 1996. s 398. ISBN: 0-679-7 4499-\. Dále ASH, Timothy Garton. Dějiny přítomnosti : Esej e, črty
a zp rávy z Evropy devadesátých let. Praha : Ladislav Horáček - Paseka, 2003. s. 23 1. ISBN: 80-7185-454-9.
17 Srov . ENCARNACIÓN, Omar G.. Spain After Franco : Lessons in Democr atization . World Policy Journal,
Winter 200112002, s. 35-44 . ISSN: 0740-2775. Dostupné z: http ://www.worldpolicy.orgljoumal/article s/wpjOI
4/Encamacion.pdf [citováno 26. května 2006]
18 Srov. ENCARNACIÓN, Omar G.. Spain After Franco: Lessons in Democratization. World Policy Journal ,
Winter 2001/2002 , s. 35-44 . ISSN: 0740-2775 . Dostupné z: http://www.worldpolicy.orgljoumal/articles /wpjOl
4/Encamacion.pdf [citováno 26 . května 2006]
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z minulosti neučinili nástroj, který by znemožnil jakýkoliv mírový dialog mezi dědici

ideologických protivníků, jenž proti sobě bojovali v občanské válce . Toto poučení z minulosti

tak pomáhá vysvětlitpolitickou linii národního usmíření, jež se vyvinula na základě

implicitního uznání kolektivního provinění ze zločinů spáchaných během války a z

přesvědčení, že je třeba zabránit podobnému dramatu.v'"

Španělská přeměna autoritářského státu v demokratický je často popisována jako

veskrze mírumilovný proces. Nicméně podle statistik se v letech 1975 - 1980 stalo obětí

politického násilí téměř 500 lidí. Nejvíce těchto obětí je sice připisováno terorismu

separatistické ETA, desítky lidí však přišly o život díky nevybíravým policejním zásahům při

demonstracích a stávkách.2o

2.1.4 Další tlusté čáry: různé důvody, stejný výsledek

Důvody, které vedly některé jiné státy k přijetí modelu tlusté čáry za minulostí, však

se španělskou zkušeností nemají nic společného . K potrestání viníků zločinů proti lidskosti

zde nedošlo proto, že by obě strany přiznaly podíl viny, ale proto, že to z nejrůznějších

důvodů nebylo možné. V El Salvadoru to byl nedostatek politické vůle, na Haiti za to může

slabý a korupční justiční systém, v Ghaně jsou to zákony o amnestii , jimiž si zločinci před

předáním moci pojistili doživotní beztrestnost. Ve všech těchto zemích byly sice zřízeny tzv.

komise pravdy (viz oddíly 2.1.5 Komise pravdy fa občas i usmíření a 2.1.6 Jihoafrická

zkušenost), ale vzhledem ke zmíněnému nedostatku politické vůle, nevykázaly větší

výsledky."

S výjimkou Rwandy v současné době pravděpodobně neexistuje země, kde jsou

otázky spravedlnosti, viny , potrestání a usmíření tak palčivě pociťovány, jako je Kambodža.

V roce 1975 pod vedením v Paříži vystudovaného učitele Pol Pota se v zemi zmocnili vlády

Rudí Khmerové s cílem během pěti let vybudovat fundamentalistický komunistický stát.

Výsledek? Téměř dva miliony lidí, zhruba třetina veškeré populace, přišly o život následkem

19 AGUILAR, Paloma: Instituti onal Legacies and Collective Memories : Stateness Problems in the Spanish
Transition to Democracy. Předneseno na druhém setkání Pracovní skupiny k dědictví autoritářských režimů

v Latinské Americe a jižní Evropě. Buenos Aires. srpen 1998. Dostupné z:
http://www .columbia.edu/cu/ilas/publications/papers /aguilar.htm [citováno 26 . května 2006].
20 Srov. ENCARNACIÓN, Omar G.. Spain After Franco : Lessons in Democratization. World Policy Journal ,
Winter 200112002, s. 35-44 . ISSN: 0740-2775 . Dostupné z: http://www .worldpolicy.org/joumal/articles /wpjOI
4/Encamacion.pdf [citováno 26. května 2006] .
21 Srov. FREEMAN, Mark . Whose Truth?: Truth commissions may not be a panacea. But they often do serve the
public interesl. New Internationa/ist Magazín e, December 2005.ISSN: 0305-9529. Dostupné z:
http://www .findarticles.com/p/articles /mi_mOJQP/is_3 85/ai_n15970714 [citováno 24. května 2006]
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vyhladovění, nemocí, nucených prací , mučení a poprav, což představuje nej větší geno cidu per

capita v minulém století. Khmerové eliminovali "třídní nep ř átele" , evakuo vali celá města

včetně Phnompenhu, zničili řadu kulturních památek, rozprá šili rodin y. Jeji ch vláda skonči la

vietnamskou invazí v roce 1978, ale partyzánská válka v odlehlejších částech Kambodže

přetrvávala až do druhé polo viny devade sátých let minul ého století.22

Když se dva z předních vůdců Khieu Samphan a Nuon Chea "v prosinci (19 98)

vzda li, otevřeně pohrozili dalším krveprolitím, budou -li souzeni za genocidu svého národa

v letech 1975 - 78. Vřelé přijetí , kterého se jim a jejich rodinám v Phnompenhu dostalo ,

vyvolalo pobouření těch, kteří Pol Potovu éru přežili , nicméně žádné protesty se nekonaly. J

když přetrvává pocit, že bez řádného soudu problém nikdy neskončí, lidé se bojí možných

důsledků a nejraději by na vše zapornně l i . vr' O pět let později v dubnu 2004 - po letech velmi

sví zeln ých diskusí - konečně došlo k dohodě mezi kambodžskou vládou a Spojenými národy

o zřízení speciálního soudu nazvaného Zvláštního tribunál (Extraordinary Chambers

Tribunal ) v Phnompenhu s třemi kambodžskými a dvěma mezinárodními soudci . Pokud však

vůbec někdo někdy bude v Kambodži souzen, bude to pouze hrstka stárnoucích vrchních

představitelů Rud ých Khmerů.24 Zdá se vša k, že ani oni se spravedlivého soudu nedožijí.

2.1.5 Komise pravdy (a občas i usmíření)

" Mnohé z událostí popsané v této zprávě se budou zdát těžko uvěřitelné. To proto,

že muži a ženy našeho národa zatím o takových hororech slyšeli pouze ve zprávách ze

vzdálených míst.,,25 Těmito slovy začíná zpráva o činnosti Argentinské národní komise o

zmizelých lidech. Tato zpráva vydaná pod názvem "Už nikdy více ", detailně popi suje zločiny

spáchané během vlády argent inské generálské junty v letech 1976 až 1983. Zpráva se

především soustřeďuje na osudy lidí , kteří byli zatčeni uprostřed noci , uneseni , brutálně

mučeni a popraveni bez soudu. Podle zprávy komis e bylo těchto lidí, jejichž těla se už nikd y

22 Srov. ELWOOD, Wayne. Crime and Punishment (Rwanda). New Internationalist Magazine , December 2005.
ISSN: 0305-9529 . Dostupn é z: http://www.findart icles.com /p/articles/mi_mOJQP/is_385/ai_n I59707 14
[citováno 24. května 2006]
23 ZOBALOV Á, Hana . Soudit nebo zavřít oč i . Respekt, 8. února 1999, s. 16.
24 Srov. ELWOOD, Wayne . Crime and Punishment (Rwanda). New Internationalist Magazine, December 2005.
ISSN: 0305 -9529 . Dostupné z: http ://www.findarticIes .comlp/art icIes/mi_mOJQP/is_385/ai_n15970714
[citováno 24. května 2006] .
25 Srov. SCHWEIMLER, Daniel. Argentina: Coming to terms with the past . Dostupné z:.
http ://news.bbc.co. uklgo/pr/fr/-/1/hi/world/americas /483 8538.stm [citováno 24 . května 2006].
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nenašla, více než 9 000. Zpráva argentinské komise pravdy je pozoruhodná tím, že byla

vydána už v roce 1984, tedy rok poté , co se země vrátila k demokracii?6

Argentinská komise pravdy - další model na téma vyrovnání se s minulostí 

ustavená v roce 1983, byla svého času experimentem a jak se ukázalo experimentem velice

úspěšným. Po Argentině tento způsob vyrovnávání se s minulostí vyzkoušela celá řada dalších

zemí v Latinské Americe a posléze i v Africe a v Asii. 27

Hlavním posláním těchto komisí je vyšetřit otřesné činy násilí a represe, k nimž

došlo v nedávné minulosti. Smysl práce komisí však nespočívá jen ve zkoumání minulosti.

Tyto komise totiž úzce spolupracují s oběťmi zločinů, které byly spáchány představiteli

státního zřízení (vojáky, policií nebo tajnými službami) či jinými aktéry, ať už to byli členové

rebelských či osvobozenských hnutí či státních ozbrojených milicí. Tam , kde to rozložení

politických sil dovoluje, pak komise pravdy mohou i posloužit poskytnutím důkazů soudům

stíhající pachatele zločinů, jak se to stalo například v Argentině, v Chile nebo v Jihoafrické

republice. i"

Další klad činností těchto komisí spočívá v tom, že mohou přispět k celonárodní

debatě o povaze bývalého režimu a už tato debata sama má určité terapeutické účinky, které

mohou obětem zločinů vrátit sebevědomí a lidskou d ůstojnost." Podle Marka Freemana tak

například Peruánská komise pravdy seznámila obyvatele z měst se zločiny páchanými na

venkově, o nichž neměli ani pon ětí.i" " .Mnohé komise pravdy byly schopny vyčíslit počet

obětí, víceméně přesně určit individuální či institucionální podíl viny na spáchaných

zločinech, poskytnout pečlivě vypracované analýzy trendů a vzorců násilí a demaskovat

falešnou interpretaci minulosti.v"

Takhle to ovšem může fungovat pouze ve společnostech, v nichž se po letech totality

či rozvratu obnovily alespoň základní demokratické principy a hodnoty a kde existuje alespoň

minimum politické vůle ke změnám urychlujícím transformační procesy. O tom, jak to

naopak fungovat nemůže, se v roce 2004 zmínil Alex Borain na sympoziu zabývajícím se

spravedlností v období přechodu k demokracii: "Během své nedávné návštěvy Srbskajsem

naprosto jasně viděl, že jedním z hlavních problémů, který této zemi brání vykročit ze své

temné, nebezpečné minulosti na světlou cestu k demokracii, je fakt , že téměř všechny

26 lbidem.
27 Srov. FREEMAN, Mark. Whose Truth?: Truth commissions may not be a panacea. But they often do serve the
public interest. New lnternationa/ist Magazin e, December 2005.1SSN: 0305-9529. Dostupné z:
http: //www.findarticles.com /p/articles/mi_mOJQP/is_385 /ai_n I5970714 [citováno 24 . května 2006]
28 lbidem.
29lbidem.
30 lbidem.
31 lbidem.
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instituce zůstaly prakticky stejné. Nezměnily se ani strukturálně, ani personálně . (...) Je jasné,

že dokud nedojde k radikální restrukturalizaci institucí, bude v Srbsku jen nemnoho

příležitostí pro rozvoj a usmíření. V hluboce rozdělených společnostech, kde převládají

nedůvěra a strach, je třeba započít se stavěním mostů a pevně se rozhodnout nejenom pro

vymáhání trestní zodpovědnosti , ale také pro ekonomickou spravedlnost. Aby se tohle však

mohlo uskutečnit, musí se změnit nejenom lidi, ale také instituce.,,32

2.1.6 Jihoafrická zkušenost

Ačkoliv první komi se pravdy vznikla v Argentině roku 1983, svět tento fenomén

doopr avdy plně zaznamenal v polovině devades átých let, když v Jihoafrické republi ce začal a

působit Komise pra vdy a usmíření (Truth and Reconciliation Commissionv"

Prozatímní ústava z roku 1993 a volby v dubnu 1994 znamenaly konec éry

apartheidu. Těmto dvěma klíčovým událostem předcházela řada nesmírně složitých

vyjednávání, ale v zásadě se dá konstatovat, že jihoafrická demokracie byla výsledkem

celon árodního hnutí utlačované většiny, která si tato vyjednávání vynutila. Podstatn ou roli

samozřejmě sehrála celá množina faktorů jako např. tlak mezinárodního společenství

podtržený sankcemi vůči Jižní Africe, finanční pomoc exilovým předákům opozičního hnut í a

rozvoj občanské společnosti v této zemi.i" Nicméně pravděpodobně nejdůležitěj ším

momentem bylo, že v čele obou protistran stály v tomto zlomovém období osobnosti, které

vsadil y na kompromis: Nelson Mandela a Frederic Willem de Klerk.

Prozatímní ústava z roku 1993 se tak stala "mírovým paktem mezi men šinou,

režimem apartheidu a utlačovanou většinou vedenou stranou Africký národn í kon gres. (...)

32 BORAIN E, Alex. Transitiona! Justice as an Emerging Field. Přednáška na sympoziu Repairing the Past:
Reparat ions and Tra nsitions to Democracy. Ottawa , I I . března 2004. Dostupné z:
http ://www.idrc.ca/uploads/user-S/I 0829975 04 1revised-b oraine-ottawa-2004.pd f [cito váno 26. května 2006].
33 Jihoafrická situace byla svý m způsobem spec ifická. Rosenbergová definuje rozdíl mezi Jižní Amerikou a
některým i africký mi či asijskými státy a komuni stickou částí Evropy a část i Asie (Seve rní Korea, Vietnam,
Čína), tím, že latinskoamerické režimy j sou "režimy z loč inců", zatímco režimy komunistické jsou "zločinné

rež imy" . Na rozdíl od Latinské Amer iky, kde je dna skupina "vyvolených", ktero u Tina Rosenb ergová
charakterizuje j ako " jasně defin ovaná a re l ativně omezená skupina rež imních pohůnků", terori zovala zbyte k
populace, "komunistické režimy se (...) udržovaly u moci prostřednictvím množiny daleko početněj š í , která za
použití daleko menšího č i méně přímého násilí utlačovala nejširší vrstvy obyvatelstva." Jihoafr ická diktatu ra bílé
menšiny však do tohoto vzorce nezapadá. Zdroj: ROSENBERG, Tina: Dealing with the Crimes ojDictatorship.
Předneseno v rámc i cyklu přednášek Democratic Politic s and Pol icy Workshop 1995-1996 na The New School
for General Studies v New Yorku 13. února 1996. Dostupn é z: http://www.newschoo l.ed u/centers/ecep/tina.htm
[citováno 27. května 2006].
34 Srov. TJ0NNELAND, Elling N.. Rainbow Justice and Peace Building - South Africa 1994 - 200 I.
Předneseno na konferenci Guatem ala: Five Years After the Peac e Accords. Oslo. 5. prosince 200 I. Dostupné z:
http: //www .prio .no/files /fi le4252 2_south_africa-guatemala-
conference.pdf?PHPSESSID=626c2 9844fc If49352ae8bOa03509205 [citov áno 24 . května 2006] .
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Obě strany nazíraly ústavu jako instrument politického kompromisu. Byla formulována tak,

aby ochránila zájmy odcházejícího režimu apartheidu a jeho podpůrných skupin během nové,

demokraticky zvolené vlády.r" Tato nová ústava však zároveň zaručovala budoucí hlavní

politické síle - ANC - záruky ke konsolidaci politické moci.ť"

Jihoafrická Komise pravdy a usmíření byla ustavena zákonem O podpoie národní

jednoty a usmiieni (Promotion ofNational Unity and Reconciliation Act), který byl přijat

v roce 1995 a který jako hlavní cíl komise stanovil poskytnout "pokud možno co nejúplnější

obraz o povaze, příčinách a rozsahu závažných porušování lidských práv.,,37

Na rozdíl od svých jihoamerických vzorů měla tato komise podstatně širší

pravomoci a daleko štědřejší rozpočet. Měla se zabývat obdobím od 1. března 1960 do 10.

května 1994 (inaugurace Nelsona Mandely coby prezidenta JAR). Komise, která pod vedením

arcibiskupa Desmonda Tutu začala fungovat v dubnu 1996, řídila práci tří výborů: Výboru

pro vyšetřování porušování lidských práv, Výboru pro reparace a rehabilitace a Výboru pro

udělování amnestií. Členové výboru pro udělování amnestií , jehož rozhodování bylo

nezávislé na doporučeních komise, byli nominováni přímo prezidentem Nelsonem Mandelou.

Do 31. července 1998, kdy komise (s výjimkou řízení o amnestiích, které pokračovalo ještě

téměř rok) formálně přestala existovat, bylo vyslyšeno svědectví 21 000 obětí apartheidu a

bylo přijato více než 7 000 žádostí o amnestii. Podmínkou pro rozhodnutí o udělení či

neudělení amnestie byla detailní, veřejná výpověď o zločinech, které žadatel v daném období

spáchal. Z celkového počtu žádostí bylo zhruba 5 400 zamítnuto. Pětisvazková zpráva o

činnosti komise, která byla vydána v říjnu 1998, čítá 3 500 stran .38

Jedinečnost jihoafrické komise nespočívá pouze v její velikosti, ale především

v tom, že na rozdíl od všech komisí pravdy předtím i potom, měla rozsáhlé exekutivní

pravomoci, od udělování amnestií až po právo předvolávat svědky, nařizovat domovní

prohlídky a zabavovat důkazy a chránit bezpečí svědků.39

35 Srov. Ibidem.
36 Srov . Ibidem.
37 Promotion ofNational Unity and Reconciliation Act , 1995. Dostupné z:
http://www.doj .gov.zaJtrc/legal/act9534 .htm [citováno 24. května 2006] .
38 Srov . TRC:The Facts. Dostupné z: http://news .bbc.co .uk/1/hi /world /africaJI42369.stm [citováno 24. května
2006] ..Dále TJ0NNELAND, Elling N.. Rainbow Justice and Peace Building - South Africa 1994 - 2001.
Předneseno na konferenci Guatemala: Five Years After the Peace Accords. Oslo. 5. prosince 200 I. Dostupné z:
http://www .prio.no /fiIes/fiIe42522 _south_africa-guatemala-
conference.pdf?PHPSESSID=626c29844fc 1f49352ae8bOa03509205 [citováno 24. května 2006].
39 Srov. TJ0NNELAND, Elling N.. Rainbow Justice and Peace Building - South Africa 1994 - 200 I.
Předneseno na konferenci Guatemala: Five Years After the Peace Accords . Oslo. 5. prosince 2001. Dostupné z:
http: //www.prio.no/fiIes/fiIe42522_south_africa-guatemala-
conference.pdf?PHPSESSID=626c29844fc 1f49352ae8bOa03509205 [citováno 24. května 2006].
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Podle Tjonnelanda lze z práce a výsledků jihoafrické Komise pravdy a usmíření

vyvodit pět základních postulát ů''", které by všechny ostatní země uvažující o podobném

modelu měly přinejmenším vzít na vědomí:

1. Univerzální model pro vyrovnání se s násilnou či autoritářskou minulostí neexistuje.

2. Hledání pravdy a usmíření je stálý proces, který svým způsobem nemůže nikdy

skončit. Nicméně načasování práce komise je důležité. Musí začít pracovat ve

správné chvíli a doba jejího působení musí být limitována.

3. Aby činnost komise měla úspěch, musí být iniciována a legitimizována státem,

v němž se zločiny odehrály, i když mezinárodní organizace mohou hrát důležitou a

někdy dokonce i rozhodující úlohu v podpoře a zprostředkování tohoto procesu.

4. Na úspěchu jihoafrické komise nese největší podíl fakt, že její jednání bylo veřejné.

5. Udělování amnestií na základě individuálních žádostí je ve srovnání s masovými

amnestiemi podstatným krokem vpřed. Ač to není vždy zcela možné , je důležité

popsat detaily zločinů spáchaných v minutosti .

Komise pravdy jsou podle mého názoru - na rozdíl od kolektivní amn ézie - docela

dobrým řešením pro ty země, kde díky souhře nejrůznějších okolností a faktorů se

spravedlnosti nelze domoci klasickou soudní cestou.

2.1.7 Vyrovnávání se s minulostí na československý (český) způsob

Podle Jiřího Přibáně lze vyrovnávání se s minulostí rozdělit do následujících

schémat: "odpustí se vše a nezapomene nic; odpustí i zapomene se vše; neodpustí a

nezapomene se nic; a konečně neodpustí se nic a zapomene vše. (... ) Jak patrno ,

středoevropské postkomunistické společnosti se nejvíce blíží čtvrtému modelu, v němž se na

vše zapomnělo a proto se také nic neodpouští. ,,41

Nemohu zde popisovat všechny peripetie, kterými v této souvislosti prošla

československá (česká) společnost od listopadu 1989, neboť by to pravděpodobně vydalo na

samostatnou diplomovou práci. Od roku 1989 byla na toto téma vydána řada publikací,

sborníků, byla uspořádána řada konferencí, kulatých stolů a veřejných debat, Česká

40 Srov . Ibidem.
41 PŘIBÁŇ , Jiří. Vyšetřování nekončí. Zapomeneme? Právo, 4. listopadu 2004, s 12.
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(Československá) televize natočila a uvedla množství dokumentárních filmů a pořadů.

Ostatně konstrukce mediálního obrazu vyrovnávání se s minulostí je - alespoň částečně 

obsahem následujících kapitol této práce .

Přesto všechno, zdá se, převládá pocit , že v Československu a později v České

republice nedošlo k dostatečnému vyrovnání se s minulostí, neboť ti, kdo se provinili zločiny

proti konkrétním lidem nebyli - až na zanedbatelné výjimky - odsouzeni pravomocnými

soudy. Dodnes to část společnosti cítí jako křivdu, která přispívá k všeobecné frustraci.Y

Re-emigrant.JiříStránský, současný vydavatel politicko-společenského čtvrtletníku

,/
Přítomnost, shrnuje zdroje této frustrace , když na stránkách Mladé Fronty DNES konstatuje,

že "spolupráce s bývalými komunisty a tolerance vůči nim pokračuje . Vklou zli bez obtíží na

špičková místa v průmyslových podnicích i ve vládě. Soudí nás v soudních síních. Večer

s nimi usedneme u svíčkové; j sou totiž členy naší rodiny, a tak je máme rádi. ,,43

Faktem je, že pokud někdo čekal, že po sametové revoluci nastane nesametové

zúčtování s pachateli komunistických zločinů, tak se nedočkal. Timothy Garton Ash se

domnívá, že tomu tak v tehdejším Československu a dalších post-komunistických zemích

bylo proto, že "zatímco v Německu bývalí východoněmečtí disidenti totiž trvali na radikálním

a úplném zúčtování, odpůrci komunismu v jiných zemích střední a východní Evropy se

s myšlenkou udělat za minulostí tlustou čáru ztotožnili. Jako klasický příklad může sloužit

československý prezident Václav Havel, jenž stejně jako Mazowiecki během prvního roku ve

funkci zastával v tomto ohledu politiku, kterou bychom mohli označit jako preventivně

smířlivou.,,44

Ash patrně naráží - a zdaleka není sám - na Havlův první novoroční projev, který

obsahoval hojně citovanou část o tom, že "všichnijsme - byť pochopitelně každý v jiné míře

- za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň

jejími spolutvůrci.v'rHavel se však ve stejném projevu zmiňuje o padesátých letech,

popravách a zničených lidských životech a tvrdí, "že nezávislé soudy by měly spravedlivě

zvážit případnou vinu těch, kdo jsou za to odpovědni, aby vyšla plná pravda o naší nedávné

minulosti najevo.T'" Navíc o téměř jedenáct let později, v projevu ke státnímu svátku 28. října

2001, si tentýž Havel stýská: "Ještě hůř jsme na tom ve věci trestního stíhání těch, kteří

42 Srov. Kapitolu 2.3.2 Výsledky kvalitativní analýzy.
43 STRÁNSKÝ, Jiří. Komunismus u nás a v nás - smutné dědictví před listopadové éry. Mladá fronta DNES, 1.
listopadu 1999. s. 6.
44 ASH, Timothy Garton . Dějiny přitomnosti: Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let. Praha: Ladislav
Horáček - Paseka , 2003. s. 232. ISBN: 80-7185-454-9.
45 HAVEL, Václav . Novoročni projev prezidenta ČSSR Václava Havla: Praha, Pražský hrad, 1. ledna 1990.
Dostupné z: http://o1d.hrad.cz/president/HaveUspeeches/1990/0101.html[citováno 26. května 2006].
46 lbidem.
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zrazovali svou zemi nebo kteří týrali své spoluobčany. Jejich případy, pokud jsou vůbec

předmětem šetření, se ze záhadných důvodů táhnou dlouh á léta, vždy znovu se objevuj í při

jejich projednávání jakési skutečné či domnělé nedo statk y, vždycky se poslé ze vynoří jakési

překážky bránící vynesení rozsudků. To samozřejmě znevěrohodňuje jakékoli deklarace o

zločinnosti bývalého režimu či o vůl i společnosti a jejích politických elit vyvo dit z poznání

minulosti patřičné d ů sledky . v'"

Problém je pod le mého názoru zřejmě někde jinde než v údajn ém appeasementu

poli stopadových politických elit v čele s Václavem Havlem. Potí že s potrestáním viníků

nejspíš pramení z toho , že se v Československu v roce 1989 žádná revoluce v pravém slova

smyslu nekonala a k předání moci došlo víceméně pokojnou ústavní cestou. Jak píše politolog

Roman David : "Probíhalo-li vše ve vypjatých listopadových dnech v rámci ústavou

vymezených pravidel , pak tomu ani v následujících měsících nemohlo b ýt j inak.v'"

No vý režim tudí ž zároveň s ústavní kontinuitou musel převzít i kont inuitu právní ,

včetně jejího personálního aparátu. Na rozdíl od Němců49 nebylo na jaře roku 1990 možné

vyměnit soudce trpící mentálním dědictvím komuni smu , proto že žádní jiní soudci v tehd ej ším

Československu (Česku) jednoduše nežili.

Vyrovnání se s minulostí však nespočívá pouze v potrestání zločinů , ale také

v procesu, kter ý je přinejmenším stej ně důležitý, a tím je vyrovnání křivd. Zde si

Československo (Česko) vedlo pravděpodobně nejl épe ze všech post-komunistických zemí .i"

Již 23 . dubna 1990 přijalo Federální shromáždění Zákon o soudní rehabilitaci

(11911990 Sb.), který se vztahuje na osoby nespravedlivě odsouzené v období mezi únorem

1948 a prosincem 1989. Odškodnění , které bylo v následujících několika letech vyplaceno

obětem komunistické justice, dosáhlo částky přes tři miliardy korun."

Dal ším důležitým zákonem vedoucím k nápravě křivd je tzv. restituční zákon

(40311990 Sb .), který se řídí jednoduchou zásadou, že vše, co bylo v letech 1948 až 1989

zkonfiskováno a ukradeno komunisty, má být vráceno právoplatným majitelům nebo jejich

47 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republi ky Václava Havla ke státnímu svátku: Praha , Vladislavský sál
Pražského hradu 28. iijna 2001. Dostupné z:
http ://www .vaclavhavel.cz/ind ex.php?sec=3&id = I &kat= 1&from=25# [citováno 26. května 2006].
48 DAVID , Roman. Zákon o prot iprávnosti komuni stického režimu nebo právn í zásady uznávané civilizovanými
národy? Přednáška přednesená na půdě Občanského institutu dne 13. prosince 1999 . Dostupn é z:
http: //www.obcinst.cz/clan ek.asp?id=620 [citováno 26. května 2006].
49 Srov.o ddíl2.1.1 Třikrát a dost?
50 Srov. RUPNIK, Jacques. Politika vyrovnání se s komuni stickou minulo stí : Česká zkušenost ( 1). Soudobé
dějiny IX , č . I, s. 9-26 . Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2002 . Dostupn é z:
http ://www.iwm.at/index.php?opti on=com_content&task=view&id=3 14&ltemid=479 [citováno 26. května].
51 Srov. RUPNIK, Jacques . Politika vyrovnání se s komun istickou minulostí : Česká zkušenost ( I). Soudob é
dějiny IX, č . I, s. 9-26 . Praha: Ústav pro soudo bé dějiny Akad emie věd ČR, 200 2. Dostupn é z:
http ://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view &id=314&ltemid =479 [citováno 26. května].
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potomkům. Zákon nejenom odčinil řadu křivd, ale také přispěl k vyjasnění vlastnických

poměrů a v neposlední řadě i k obnově zdevastovaných měst a obcí.

Zatím posledním významným příspěvkem k vyrovnání se s minulostí je průlomové

rozhodnutí Ústavního soudu z března roku 2006 (kauza Hučín), které legitimizuje ozbrojený

odboj proti komunistickému režimu a otevírá tak další, úplně novou kapitolu.

Jakje, doufám, zřejmé z této kapitoly, vyrovnávání se s minulostí je komplexní,

mnohovrstevnatý a vlastně nikdy nekončící proces. Legislativní rámec, jehož českou variantu

částečně popisuje tento oddíl 52
, je jen jedním z aspektů tohoto procesu. Avšak vyrovnání se

s minulostí má kromě institucionální také osobní rovinu - skoro by se chtělo říct, že ve

druhém případě jde o jistý stav mysli. Je to tedy stav, k němuž snad mohou přispět i média

(viz kapitolu 2.2 Stručné vyrovnání se s teorií agenda-setting),

52 Viz kapitolu 3.2.3 Výsledky kvalitativní analýzy .
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2.2 Stručné vyrovnání se s teorií agenda-setting

Kdyby si měl člověk dělat představu o konci šedesátých let v Americe pouze na

základě filmů jako Jahodová proklamace nebo knihy Davida Lodge Hostujici profesoii, měl

by pravděpodobně dojem, že naprostá většina tehdejších studentů neměla na práci nic jiného

než organizování proti válečných demonstrací a okupačních stávek svých fakult.

Podobně mohla možná působit skupina mladých příslušníků profesorského sboru a

doktorandů University ofCalifornia, Los Angeles debatujících jednoho pátečního odpoledne

v lobby hotelu Century Plaza nad úvodní stránkou Los Angeles Times. V centru jejich zájmu

však nebyl neočekávaný zvrat v komunálních volbách ve Velké Británii , počínající skandál

washingtonské administrativy nebo vyhazov losangeleského ředitele vládního programu pro

boj s chudobou. Spíše než obsah jediných tří článků na první stránce deníku je zajímalo, zda

dominantní prostor věnovaný kauze vyhozeného úředníka může ovlivnit vnímání čtenářů tak,

že budou tuto událost považovat za významnější než zbylé dvě.

Jednomu z účastníků onoho setkání tato diskuse utkvěla v hlavě více než jin ým. Byl

jím Maxwell McCombs, ajak o pětatřicet let později napsal v knize shrnující dosavadní

poznatky teorie dnes známé jako agenda-setting, byla to právě ona debata, která jej přiměla

zkoumat vztah mezi tématy , která zdůrazľíují média , a tématy , jež za významné považuje

jejich publikum. První opravdový výzkum však proběhlo rok později , když se Maxwell

McCombs na University ofNorth Carolina seznámil s Donem Shawem.

2.2.1 Zrod agenda-setting

Dva mladí vědci si pro ověření své hypotézy o přenosu důležitosti témať ' mezi

médii ajejich publikem vybrali malé městečko v severní Karolíně jménem Chapel Hill.

V průběhu kampaně před prezidentskými volbami roku 1968 se zeptali náhodně vybraného

vzorku nerozhodnutých voličů, jaká témata v současné době považují za nejnaléhavější.

Současně zanalyzovali obsah devíti médií (pět lokálních i regionálních deníků, dvě televi zní

stanice a dva zpravodajské týdeníky) a podle počtu příspěvků věnovaných jednotlivým

kauzám za posledních pětadvacet dnů určili, na které problémy tato média kladou důraz. Lidé ,

53 V anglických textech se běžně používá spojeni "transfer of salince", což doslova přeloženo znamená "přenos

důrazu". Stylisticky obratnější by v této větě možná byla formulace "přenos významu", nicméně slovo "význam"
má v češtině příliš široké konotace.
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kteří se ještě nepřiklonili k žádnému z prezidentských kandidátů, byli vybráni proto, že právě

u nich McCombs se Shawem předpokládalivětší možnost ovlivněnímediálními produkty.

McCombs o prvním výzkumu agenda-setting později napsal : "Zaměři l i jsme se

pouze na nerozhodnuté voliče, protože naše hypotéza byla v rozporu s tehdy převažujícím

pohledem na vliv masových médií. Pokud by ji neprokázal test za téměř optimálních

podmínek v Chapel Hill ( ... ), pak by nemělo smysl ověřovatji na větším vzorku populace,

kde dlouhodobá psychologická identifikace s politickou stranou a proces selektivní percepce

často zamlžují účinky masové komunikace během volebních kampaní.v"

Ono převažujícíchápání vlivu médií vycházelo ze zjištění Paula Lazarsfelda a jeho

následovníkůo minimálním vlivu masmédií na změnu postojů a názorů publika. Tento "zákon

minimálních účinků,,55 empiricky podloženými výzkumy vyvracel ještě dřívější teorie o

všemocných médiích. 56

Jenže výsledky získané McCombsem a Shawem v Chapel Hill naznačovaly, že

nějaký vliv média přece jen mají. Pořadí pěti nejdůležitějších témat, jak je označili

nerozhodnutí voliči, se přesně shodovalo s pěti nejfrekventovanějšími tématy v médiích.

Jelikož pozdější studie (při prezidentských volbách v roce 1972 v městě Charlotte v Severní

Karolíně a před dalším prezidentským kláním roku 1976 ve třech státech USA)57 zjištění

z Chape1 Hi11 potvrdily, dospěli výzkumníci k závěru, že média nám sice neříkají, jak máme

přemýšlet, ale výrazně ovlivňují to, o čem přemýšlíme. 58

2.2.2 Agenda-setting a problém vejce a slepice

Hlavní námitka proti teorii agenda-setting, kterou McCombs označil za soupeřící

hypotézu'", se podobá známé otázce o tom, co bylo dřív: slepice, nebo vejce? Nemají se věci

náhodou tak, že prvně nějaké téma pokládá za palčivé veřejnost a teprve poté si ho všimnou

média? Vždyť přece novináři nežijí najiné planetě ajsou také součástí veřejnosti.

S vědomím této námitky proto byla ve výzkumech z let 1972 a 1976 sledována také

časová posloupnost mezi tématy, jež za důležité označili respondenti , a těmi, která

54 MCCOMBS, Maxwell. Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity Press,
2004. s. 5. ISBN: 0-7456-2313-\.
55 lbidem. s. 4.
56 Srov.DEFLEUR, Malvin, BALLOV Á-ROKEACHOVÁ, Sandra . Teorie masové komunikace. Praha:
Karolinum, 1996. s. 171-177. ISBN: 80-7184-09-8 .
57 Srov. MCCOMBS, Maxwell. Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity
Press, 2004. s. 8-9. ISBN: 0-7456-2313-\.
58 Srov. Ibidem. s. 3.
59 Srov. lbidem. s. 8.
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zdůrazňovala média . Přestože většinou se konkurenční hypotéza nepotvrdila, nelze osobní

zkušenost s realitou zcela opomíjet. V celém průběhu prezidentské kampaně v roce 1976

uváděli lidé jako důležité téma ekonomiku, tedy bez ohledu na to, jak se ekonomickým

otázkám v danou chvíli věnovala média. "Když jde o věci, které mají přímý vliv na život lidí,

zdají se být osobní zkušenosti lepším učitelem než masová média.v'"

Nicméně téměř ukázkovým příkladem agenda-settingje podle McCombse situace

z druhé poloviny osmdesátých let minulého století. 61Na sklonku roku 1985 The New York

Times uveřejnily první z více než stovky článků o drogové problematice. Krátce nato

zpravodajský týdeník New sweek věnoval otázce drog svou titulní stranu a hlavní materiál

uvnitř čísla, celostátní televize vysílaly o tomto tématu několik speciálních pořadů a i ostatní

noviny a časopisy ve Spojených státech se začaly drogami intenzivněji zabývat. Pointa

spočívá v tom , že v uvedeném období nedošlo k žádnému nárůstu konzumace drog či

kriminality spojené s jejich užíváním.

Avšak pozornost společnosti je vrtkavá . Během prezidentské kampaně v roce 1989

byla problematika drog jedním ze stěžejních bodů programu George Bushe staršího a i The

New York Times tehdy o tématu otiskly v porovnání s předchozími lety nejvíce článků. V září

toho roku považovalo podle průzkumu Gallupova ústavu drogy za nejzávažnější problém

63 % občanů USA. O rok později stejné téma jako nejdůležitější uvedlo pouhých 9 %.

Naopak příklad obrácené agenda-setting uvádí výzkum probíhající v letech 1974 až

1981 ve městě Louisville v Kentucky, kdy pátému a šestému nejčastějšímu tématu v tamním

deníku Louisville Times - veřejným službám a zdravotnictví - předcházel zájem veřejnosti o

tyto záležitosti. Skutečnosti, že publikum není robot, který by mohl být médii jednoduše

naprogramován, si byli dobře vědomi i autoři studie provedené v průběhu čtyř volebních

kampaní do izraelského parlamentu (1996 , 1999,2001 a 2003). 62Ti mimo jiné zkoumali vliv

změn hrubého národního produktu a počtu ztrát v konfliktu s Palestinci (autoři tyto faktory

nazvali "real-world indicators" , což lze přeložit jako "reálné události " či "reálné indikátory") ,

jak na mediální agendu, tak na veřejné mínění. V průběhu prvních tří voleb média i veřejné

mínění kopírovaly "reálné indikátory" - poklesl-li hrubý národní produkt a snížil-Ii se

zároveň počet obětí, věnovala se média více ekonomice a též lidé v dotaznících uváděli

hospodářské problémy jako závažnějšíproblém než izraelsko-palestinský konflikt. Naopak,

60 Ibidem. s. 9.
6 1 Srov . Ibidem. s. 25.
62 Srov. SHEAFER, Tamir, WEIMANN , Gabriel. Agenda Building, Agenda Setting , Priming" Individual Voting
Intentions , and the Aggregate Results : An Analysis of Four Israeli Elections. Journa! ofCommunication, June I,
Vol. 55, Issue 2. s. 347-365 . ISSN: 0021-9916. Dostupné z: http ://joc.oxfordjouma1s.org/cgi/reprint/55/2/347
[citováno 16. května 2006].
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vedla-li si země ekonomicky lépe a zvýšil-li se počet mrtvých, média i veřejné mínění

zdůrazňovaly spíše bezpečnostní situaci . Zajímavé je , že když v roce 2003 oba dva "reálné

indikátory" vykazovaly negativní tendence , přiklonily se média i veřejné mínění

k ekonomickým problémům.

2.2.3 Jak a proč agenda-setting funguje

Pravděpodobně nejvíce studií dokazujících platnost agenda-setting bylo provedeno

v místě vzniku teorie, ve Spojených státech, avšak výzkumy zaměřené na agenda-setting se

uskutečnily i ve Španělsku, v Německu nebo na Tchaj -wanu, a pokud se člověk podívá na

interneto vé stránky časopisu Canadian Journal of Communication, nalezne mimo jiné i

příspěvek s názvem Evenls lhal Mailer: Specific Incidents, Media Coverage, and Agenda

Setting in a Ghanaian Conlexl 3
• Vzhledem k tomu, že všechny tyto analýzy alespoň částečně

potvrzují výsledky získané při prvním průzkumu v Chapel Hill (viz oddíl 2.2.1 Zrod agenda

setting), nabízí se otázka, jak a proč k nastolování agendy dochází.

Prvním předpokladem, píše McCombs , je existence "dostatečně otevřeného

politického systému, kde zároveň působí přiměřeně nezávislá média,,64. Dokladem tohoto

tvrzení může být studie provedená na Tchaj-wanu v průběhu komun ální volební kampaně

v roce 1994, kde dva hlavní deníky (vl astněné soukromníky) byly v nastolo vání témat daleko

úspěšnější než jakákoli ze tří televizních stanic kontrolo vaných vládou" Naopak si lze

představit, že v případě neplatnosti uvedené podmínky by asi tolik lidí v Československu

v roce 1989 neskandovalo jména Václava Havla a Alexandra Dub čeka.

Dalším poznatkem teorie agenda-setting je skutečnost, že prostor pro témata , která

mohou být považována za nejdůležitěj ší , není nekonečný. Metaforicky je možné říci , že

jednotli vá témata spolu bojují o místo na slunci, přičemž se na tento stínem ohraničený palouk

zřídkakdy vejde více než sedm témat. "V letech 1997-2000 provedl Gallupův ústav deset

výzkumů veřejného mínění, v nichž respondentům klade mimo jin é otázku dotazující se po

nejožehavějším problému, jemuž musí země čelit. Jen v polovině z těchto deseti případů

63 Události , na kterých záleží: jednotlivé události, práce médií a agenda-sett ing v kontextu Ghany. Srov.
KWANSAH-AIDOO, Kwam ene. Events that Matter : Specific Incidents , Media Coverage, and Agenda-Se tting
in a Ghanaian Conte xt. Canadian Journal ofCommunication, Vol. 28, No. I 2003. s. 43-66. ISSN: 1499-6642.
Dostupné z: http//www.cjc-on line.ca/viewarticle.php?id=763&layout=html [citov áno 16. května 2006].
64 MCCOMBS, Maxwell. Set/ing the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity Press ,
2004. s. 37. ISBN : 0-7456-231 3-\.
65 Srov . Ibidem .
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získalo alespoň pět témat více než 10 % hlasů.,,66 Podle McCombse67(ale např. i již

zmíněnýchSheafera a Weim annaj'f je navíc možné na nastolování témat nahlí žet jako na hru

s nulovým v ýsledkern '", jejíž základní pravidlo stanoví, že pokud se do centra pozornosti

dostane nějaké nové téma, některé ze straších mu musí ustoupit.

Primární důvod, proč se lidé nechá vají ovlivnit tématy nastolenými médii , spočívá

v potřebě orientace. i" Aby však lidé tuto potřebu cíti li, musí být pro ně dané téma relevantní

(ilustrací nerele vantního problému pro běžného středoevropana jsou např. komunální volby

v zapadlém městečku v Texasu) , a navíc musí jít o záležitost, u níž si nejsou jistí, jak s ní

naložit (kupříkladu čeští neonacisté se pravděpodobně nenechají ovlivnit sérií č lánků

zabývajících se integrací Romů7 l).

Několik studií také napovídá, že účinky agenda-setting j sou pravděpodobnější,

jedná-li se o témata, s nimi ž publikum nemá osobní zkušenost. r' "Některá témata j sou

neodbytná - neodbytně zasahují do naší každodennosti a máme s nimi přímou zkušenost. Jiná

taková nejsou. S těmi druh ými se setkáváme pouze ve zprávách, v běžném životě nikoli v.,,73

Možné důvody, proč se médiím tato "neodbytná t émata'ř" nedaří nastolovat tak snadno, lze

hledat v tom, že u nich zřejmě lidé nepociťují tak velkou potřebu se orientovat. I když někdy

osobní zkušenost může naopak vést ke zvýš enému zájmu o mediální produkty se stej nou nebo

podobnou tématikou - pokud např. člověk onemocní nějakou rozšířenou, nevyléčitelnou

nemocí.

66 Ibidem. s. 38.
67 Srov . Ibidem .
68 Srov. SHEAF ER, Tamir, WEIMANN, Gabr iel. Agenda Build ing, Agenda Setting, Priming., Individual Voting
Intentions , and the Aggregate Results: An Analysis of Four Israeli Elections. Journal of Communica tio n, June I,
Vol. 55, Issue 2. s. 347-365 . ISSN: 0021 -9916 . Dostupné z: http ://joc .oxfordj oum als.org/cgi /reprint/55/2/347
[citováno 16. května 2006] .
69 Zde se jedná o doslovný překlad anglického .zero-sum game". Domn ívám se, že by také bylo možné pomoci
si analogií z fyz iky a hovořit v tomto kontex tu o "pravidlu zachov ání agendy ".
70 Srov. MCCOMBS, MaxwelI. Setting the agenda: The Mass Media and Publi c Opinon. Cambridge: Polity
Press, 2004. s. 53-60. ISBN : 0-7456- 2313- 1.
71 V tomto případě lze předpokládat, že pro zmíněnou spo lečenskou skupinu bude romská problematika vysoce
relevantní (a bude tedy dlouhodobě zauj ímat j ednu z prvních příček jej í agendy), nicméně debata o jejím
civilizovaném řešen í ji nechá chladnou .
72 Srov. MCCOMB S, MaxwelI. Set/ing the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity
Press, 2004 . s. 60-66 . ISBN: 0-7456-2313 -1.
73 Ibidem. s. 60 .
74 McCombs užívá sousloví "obtrusive issues" a "unobtrusive issues", což doslova přeloženo znamená vlezlá,
respektive nevlezl á témata .
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2.2.4 Agenda-setting druhé úrovně

Předcházející dva oddíly pojednávají o prvních dvou fázích rozvoje agenda-setting.

V první etapě šlo o přenos důležitosti témat mezi médii ajejich publiky, v druhé o zkoumání,

proč k tomu vlastně dochází. Přestože první fáze chronologicky předchází druhou , nešlo o dvě

časově oddělené roviny výzkumu, kdy by jeden skončil (byl teoreticky nasycen) , a tudíž mohl

začít druhý. Naopak, studie podobné té z Chapel Hill jsou prováděnydodnes , byť mnohdy

obohaceny o aspekty, o nichž byla řeč v minulé podkapitole. To samé lze tvrdit i o ostatních

stadiích v evoluci teorie nastolování témat.

Předtím , než se budu věnovat dalšímu takovému stadiu , je zapotřebí dodat, že

tématem nemusí být pouze nějaký problém, proces anebo událost (např. zdravotnictvÍ,

válečný konflikt či návštěva čínského premiéra ve Vatikánu), ale třeba i jediný člověk nebo

skupina lidí , neboť "počet druhů témat , jež mohou konstituovat agendu mediální i veřejnou, je

prakticky nekonečný.v" Média těmto tématům také mnohdy přisuzují i určité znaky , a právě

přenos těchto znaků mezi médii a publiky je ústředním bodem zkoumání další fáze agenda

setting - agenda-setting druhé úrovně. O tom, že k tomuto přenosu skutečně dochází, svědčí

řada analýz provedených výzkumníky na celém světě. i"

Rozdíl mezi první a druhou úrovní nastolování témat definuje McCombs

následovně: "V široce pojímaném komunikačním procesu se tradiční agenda-setting zaměřuje

na počáteční , klíčový krok komunikace - získávání pozornosti. (... ) Agenda-setting druhé

úrovně se zabývá následující fází komunikace - chápáním. (... ) Hlavním cílem je zjistit, jaké

znaky tématu, kterým může být problém nebo politický kandidát, publikum pokládá za

důležité. ,,77

2.2.5 Důsledkyagenda-setting

Nejen že samotná agenda-setting od dob svého vzniku na přelomu šedesátých a

sedmdesátých let minulého století prošla výrazným vývojem, ale k jejímu rozvoji přispěly

také další koncepty mediálních studií (mezi něž patří např. gatekeeping či potvrzení statusu).78

75 MCCOMBS, Maxwell. Set/ing the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge : Polity Press,
2004. s. 70. [SBN: 0-7456-23 [3-1.
76 Srov. Ibidem. s. 7[-85.
77 Ibidem. s. 70.
78 Srov. lbidem . s. 86. Dále MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana
Jiráka. 2. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 241-242 a 209-294. [SBN: 80-7178-7 [4-0 .
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Jedním z takov ých konceptů jsou tzv. rámce , o nichž lze v souvislosti s druhou

úrovní agenda-setting uvažovat jako o "dominantních hlediscích, z nichž je na témata

nahlíženo - nejvýraznějších charakteristikách a popisech témat. ,,79 Rámce tedy také patří mezi

znaky , o nichž pojednává předcházející oddíl , avšak slovy McCombse je to s nimi podobné

jako s obyvateli Farmy zvířat Georgie Orwella - "některé znaky jsou si rovnější než ty

ostatní".80

Podle těchto rámců si pak publika do značné míry utvářejí obraz o daném tématu a

též zarámování pomáhá toto téma nastolit. Příkladem může být výzkum proved ený

v devadesátých letech 20. století v Texasu'", který zjistil, že vysoká míra korelace mezi

tématem nastoleným médii (zločinností) a jeho chápáním jako nejvýznamnějšíhoproblému

současnosti veřej ností byla daná především způsobem , jak ým média o zločinnosti referovala.

Texasany nezajímaly ani tak tradiční zločinné aktivity (např . vraždy z vilnosti či obyčejné

loupeže) nebo řádění gangů, jako spíše lokální zločiny, u nichž si pravděpodobně dokázali

snadněji představit, že by se právě oni mohli stát jejich oběťmi. A přesně tento aspekt média

tehdy akcentovala nejvíce.

Další koncept, jež přispěl k rozvoji teorie nastolování témat , je označován pojmem

priming'". Jev , který priming popisuje, vychází z poznatku psychologie, že lidská paměť je

selektivní, a při rozhodování se tudíž lidé řídí infonnacemi,ježjsou v jejich paměti

nejdostupněj ší .ť Jinými slovy "před hlaso vací urnou nebo dotazníkem zkoumajícím veřej né

mínění lidé spoléhají na svou zkušenost a intuici.v '" Když tedy média upřednostňují nějaká

témata nebo znaky těchto témat, ovlivňují tím kritéria, podle nichž budou lidé tato témata (a

může jít např. o kandidáta politické strany) soudit. Zmíněný výzkum izraelských voleb (viz

2.2.2 Agenda-setting a problém vejce a slepice) ukázal , že zdůrazňovala-li média

ekonomickou situaci, lidé v dotaznících preferovali politické strany, jež se podle svých

programů zaměřovaly spíše na hospodářství než na mírový proce s s Palestinci. Byly-li naopak

v centru pozornosti médií bezpečnostní problémy, vykazovaly vyšší preference strany , jejichž

prvotním cílem bylo vyřešit izraelsko-palestinský konflikt.

79 MCCOMBS, Maxwell. Setting the agenda: The Mass Media and Pub/ic Opinon. Cambrid ge: Polity Press,
2004. s. 88. ISBN : 0-7456-2 313-1.
80 Ibidem. s. 91.
81 Srov. Ibidem. s. 93-4 .
82 Priming=upřednostňování

83 Srov. SHEAFER, Tamir, WEIMANN , Gabriel. Agenda Buildin g, Agenda Sett ing, Primin g., Individual Voting
Intentions, and the Aggregate Results : An Analysis of Four Israeli Elections. Journa/ ofCommunication, June I,
Vol. 55, Issue 2. s. 347-365 . ISSN: 0021-9916. Dostupné z: http://joc.oxfordjournals.org/cgi /reprin t/55/2/347
[citováno 16. května 2006].
84 MCCOMBS, Maxwell. Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity Press ,
2004 . s. 122. ISBN : 0-7456-2313-1.
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Ve své prvopočáteční fázi agenda-setting zkoumala, jak publika přebírají či

nepřebírají témata nastolená médii. Její výsledek lze shrnout do věty, že média nám sice

neříkají, jak máme přemýšlet, ale výrazně ovlivňují to, o čem přemý šllme.Í" Koncepty

popsané v tomto a předcházejícím oddíle nicméně ukazují, že média toho možná ovlivňují

mnohem více. Agenda-setting druhého stupně a teorie rámců může určovat, jakým způsobem

o tématech přemýšlíme, a teorie primingu dokonce naznačuje, že v určitých případech lze

médiím připisovat i vliv na naše chování. "Je ironií , že závěry vyplývající z nastolování témat

druhé úrovně a teorie rámců nás vracejí zpět k vlivu masových médií na postoje a názory.

Tedy přesně k tomu, co bylo masové komunikaci přisuzováno v počátcích jejího rozvoje ve

čtyřicátých a padesátých letech a co po důkazech o minimální schopnosti médií v tomto

směru generace badatelů opustily.v'"

2.2.6 Kdo nastoluje agendu médiím?

V podkapitole 2.2.2 Agenda-setting a problém vejce a slepice jsem se zmínilo

konkurenčníhypotéze, jež zjednodušeněřečeno tvrdí , že ve skutečnosti jsou to naopak

publika, kdo nastoluje agendu médiím. Skutečnost, že se tato hypotéza většinou nepotvrzuje,

ještě nedává odpověď na otázku, odkud média svoji agendu vlastně berou. Proces konstrukce

mediální agendy, kterým se skupina vědců začala zabývat na počátku osmdesátých let

minulého století'", bývá někdy označován jako agenda-building'".

Přestože například Sheafer a Weimann nahlížejí na nastolování a konstrukci témat

jako na dva odlišné procesy'", McCombs tvrdí , že agenda-building je integrální součástí teorie

agenda-setting, a tudíž vlastně ani není potřeba vymýšlet pro tento jev speciální termín.

"Obvykle se lidé zamýšlejí nad tím, jak publika přejímají témata nastolená médii. Jenže teorie

agenda-setting bere v potaz také mnoho jiných agend - např. témata , s nimiž přicházejí

politici nebo jiné zpravodajské zdroje. (... ) Proces zahrnující v sobě nastolování témat mezi

85 Srov . Ibidem . s. 3.
86 Ibidem. s. 97.
87 Srov . Ibidem. s. 98.
88 Do češtiny by se termín agenda-building dal možná přeložit jako "konstrukce témat" .
89 "V první fázi výzkumu se zabýváme procesem formování mediální agendy - tento proces nazýváme agenda
building. V druhé etapě jsme se zaměřili na proces formování veřejné agendy - agenda-building." Zdroj :
SHEAFER, Tamir , WEIMANN, Gabriel. Agenda Building, Agenda Setting, Priming., Individual Voting
Intentions, and the Aggregate Results: An Analysis ofFour Israeli Elections . Journa/ ofCommunication, June I,
Vol. 55, Issue 2. s. 349 . ISSN: 0021-9916. Dostupné z: http://joc .oxfordjoumals.org/cgi/reprint/55/2/347
[citováno 16. května 2006].
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dvěma subjekty či dokonce mezi celou řadou subjektů můžeme z úsporných důvodů nazývat

agenda-setting. Zavádět nějaký nový termín tedy není třeba.,,90

Konstrukce mediální agendy může být podle McCombse přirovnána k cibuli, jejíž

střed tvoří samotná témata prezentovaná médii. Vlivy, které na mediální agendu působí, pak

lze ilustrovat slupkami oné imaginární cibule, jež jsou tím mocnější, čím blíže středu se

nacházejí. Slupku od jádra nejvzdálenějšíje možné pojmenovat jako zpravodajské zdroje.

Mezi ně patří mimo jiné státní instituce, neziskové organizace, firmy (využívající často služeb

public-relations agentur) a nejrůznější zájmové skupiny . V kontextu USA zaujímá specifické

postavení mezi těmito zdroji prezident. Zajímavé je, že i přes toto prominentní postavení se ne

vždy americkým prezidentům daří mediální agendu ovlivnit. Analýzy obsahu The Washington

Post a The New York Times poté , co dva prezidenti (Richard Nixon v roce 1970 a Jimmy

Carter roku 1978) přednesli své Zprávy o stavu unie, ukázaly, že zatímco patnáct priorit pro

Ameriku předloženýchNixonem výrazně ovlivnilo témata v obou dvou denících, osm bodů

prezentovaných Carterem na obsah zkoumaných médií nemělo prakticky žádný vliv."

Další vrstvu, nacházející se pod zpravodajskými zdroji (a mající tedy na mediální

agendu větší vliv), konstituují ostatní média. I když celostátní či regionální média někdy

přejímají témata od lokálních, většinou se tak děje naopak - média s vysokým statutem (v

USA především The Ne}1' York Times a The Washington Post) mají vliv na nastolování témat

v médiích se statutem nižším (např. lokální noviny). Výzkum z let 1985-1992 zaměřený na

problém globálního oteplování prokázal dominantní roli deníků The New York Times, The

Washington Posl a The Wall Street Journal při nastolování tohoto tématu na třech celostátních

amerických televizních kanálech. Podobně analýza lokálních deníků v texaském Austinu

v roce 1990 ukázala vliv , který tyto noviny měly na obsah zpráv místních televizních stanic

(stejný jev potvrdila i analogická studie ze španělského města Pamplonaj.ř''

Na základě důkazů z předcházejícího odstavce se však nedá vyvodit plošná

generalizace, tj. že by televi ze nemohla nastolovat témata novinám. Bohužel se mi nepodařilo

najít výzkum, který by televizi a tisk pojímal tak jednoznačně jako nezávislou (televize) a

závislou (tisk) proměnnou, jak se o to snaží praktická část této práce. Přes existenci více než

400 studií zabývajících se nastolováním t émať" i konference, která se od roku 2000

90 MCCOMBS, Maxwell. Setting the agenda : The Mass Media and Public Opinon. Cambridge : Polity Press,
2004 . s. 143. ISBN : 0-7456-2313-\.
91 Srov . Ibidem. s. 99-101.
92 Srov. Ibidem. s. 113-115.
93 Srov. lbidem. s. x.
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každoročně agenda-setting věnuje'", jsem nikde nenarazil na výzkum, jenž by pojednával roli

filmového dokumentu při agenda-setting. To však neznamená, že by nezpravodajské druhy

audiovizuálního vyjádření nemohly hrát roli při intennediálním nastolování témat. Například

analýza článků s tématikou holocaustu v kanadských denících za patnáctileté období (1982

1996) ukázala, že nic z událostí spojených s genocidou židů za druhé světové války nemělo na

noviny takový vliv jako film Schindlerův seznam."

Nejblíže jádru cibule ilustrující konstrukci mediální agendy tvoří vrstva, již tvoří

zpravodajské normy. I když McCombs nevysvětluje, proč místo častějšího pojmu "news

values" (zpravodajské hodnoty) užívá termín "news norms" (zpravodajské normy), lze

předpokládat, že tím chce poukázat na širší pojetí kritérií a principů ovlivňujících práci médií,

nežjsou úzce definované zpravodajské hodnoty96. Zpravodajství je možné pojímat též jako

žánr, jehož jednou z hlavních charakteristik je důraz na časovost a aktuálnost. Domnívám se,

že tento aspekt je pro zkoumání vlivu dokumentární tvorby na tištěná média velmi důležitý

(viz oddíl 3.2.2 Výsledky kvantitativní analýzy č. 2).

94 Viz www.agendasetting.com.
95 Srov . MCCOMBS, Maxwell. Set/ing the agenda: The Mass Media and Public Opinon. Cambridge: Polity
Press, 2004. s. I 17. ISBN: 0-7456-23 \3-\.
96 Mezi zpravodajské hodnoty v západních médiích patří: rozměr událostí, blízkost, jasnost, omezený časový

rozměr, závažnost, souznění, personifikace, negativnost, významnost, drama a fikce . Zdroj: MCQUAIL, Denis.
Úvod do teorie masové komunikac e: s českou předmluvou Jana Jiráka. 2. vyd. Praha : Portál, 1999 . s. 302 .
ISBN : 80-7178-714-0. Jirák a Kčpplová do zpravodajských hodnot zařazují i organizační hodnoty, když
v oddíle zpravodajským hodnotám píší: ,,00 kategorie organizačních hodnot patří veškeré a organizační

možnosti určitého média ovlivňující výběr zpracování určité zprávy ajsou významnými faktory, které ovlivňují

výběr a konečnou podobu zpráv." Zdroj: JIRÁK, Jan , KOPPLOVÁ Barbara. Média a společnost: Stručný úvod
do studia médií a mediální komunikace. 1. vyd . Praha : Portál, 2003. s. 78. ISBN: 80-7178-697-7.

32



3 Praktická část

3.1 Metodologická východiska

Primárním cílem anal ytické části této práce je zjistit, zda dokumentární filmy

zabývaj ící se dědictvím komunismu mají či nemají vliv na nastolení tohoto tématu v tištěných

médiích. Přestože odpověď na takto položenou otázku je bezpochyby relevantním a snad i

zajímavým zjištěním, bylo by chybou vzhledem k časové náročnosti nutné k jejímu nalezení

spokojit se pouze s ní. Lapidárně řečeno: výrok "dokumenty o naší nedávné historii

nastolují/nenastolují témata v ti štěných médiích" je poněkud skromným výsledkem práce

sestávající z desítek hodin strávených v archívu, před televizní obra zovkou a počítačovým

monitorem.

Proto jsem si stano vil i další cíle, jimž pro zjednodušení říkám sekundární, přičemž

tímto označením nechci jakkoli vymezovat jejich možn ý význam. Sekundární proto, že jejich

určení přímo vyplývá z odpovědi na výše zmíněnou otázku. Byla-Ii by tato odpověď alespoň

v několika málo případech kladná, pak by bylo možné se ptát , kdy a za jakých podmínek tisk

přejímá impulsy od televizních dokument ů '" , a kdy a proč se tak neděje . Šlo by např.

zkoumat, najaká témata tisk reaguje a najaká ne, či se zabý vat tím , nako likje inspirace

tele vizí v texte ch novin a časopisů přiznána, případně pomocí kvalitati vní analýzy nalézt

eventuální shody a rozdíly v pojetí těchto témat.

Z podmiňovacího způsobu předcházejících vět je zřejmé, že hypotéza'" o malé vazbě

mezi takto zaměřenými dokumenty a tištěnými médii byla správná. Již předvýzkum

provedený na dvou vzorcích naznačil možnou oprávněnost této premis y, překvapivé však

97 Sousloví "televizní dokument" zde používám především ze stylistických důvodů j ako označení filmov ého
dokumentu odvysílan ého televizí, a ne jako pojmenování spec ifického žánru či podžánru. Vzhledem k tomu , že
televizní stanice tento termín užívají ve svých programov ých brožurách poměrně často, mohlo by se zdát, že
existují určitá žánrová specifika, kterými se "te levizní dokument" odlišuje od dokumentu filmov ého. Žádný
popis tako vých žánrových kritérií se mi však nikde nepodařilo nalézt. Teoretici filmové ho dokumentu rozlišu jí
různé (pod)žánry tohoto druhu aud iovizuálního vyjádření, např. observační dokument ("observatory
documentary" - neob sahuje explicitn í verbální komentář, brání se sty lizaci aktérů, pozoruje události tak , j ak se
skutečně staly) , participační dokument ("participatory documentary" - zalo žen na rozhovorech s aktéry , doplněn
o historické záběry událostí) či performativní dokument ("performative docum entary" - zdůrazňuj e subjektivní
aspekty tradičně objektivních diskursů) , o žánru "televizní dokument" se ale nezmiňují (Srov . např. NICHOLS,
Bill.lntrodllction to Documentary . 3. ed. Indiana, USA : Indian a Univers ity Press, 200 \. s. 138. ISBN: 0-253
21469-6). Vedoucí Centra audiovizuálních studií FAMU Vít Janeček dokonce navrhuje upustit od term ínu
televizní dokument a nahradit ho výrazem dokumentální film, neboť "dokumentovaná situace j e vždy situací
určitým způsobem vnímajícího vědomí a nikoliv reálných faktů v informačně-poučné podobě ." (Zdroj:
GOGOLA, Jan ml.. DOKUMENTARNÍ česky film DOKUMENTALNÍ. Dostupné z:
http: //web .docuinter.net/?w =texts&c=show& lang=cze&article[id ]= 1181 [citováno 6. dubna 2006] .)
98 Viz teze této práce na str. 6.
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bylo , když vlastní výzkum odhalil její téměř stoprocentní platno st, tedy v podstatě neexistenci

takové vazby. Nicméně pilotní výzkum také ukázal, že důvodem pravděpodobně není

nezájem tištěných médií o problematiku komunistické minulosti - články věnované vyrov nání

se s minulostí se v obou případech obje vovaly jak v denících , tak týdenících. Pro to jsem se

rozh odl zkouma né texty podrobit násl edují cím třem analytickým krokům, přičemž v prvn ím

shrnuj i výsledky kvantitativní anal ýzy zaměřené na zji štění prim ární otázky, jak j e pops ána na

začátku této kapit oly.

V druhé analýze jsem se kvantitativními metod ami poku sil zjistit, která témata

týkající se komunismu se v ti štěných médiích vyskytují, jaké je jejich percentuální zastoupení

jak v rámci celk ového vzorku, tak v jednotlivých zkoumaných obdobích a jaký rozs ah

zaujímají ve srov nání s rozsahem věnovaným jiným tématům . Součástí této analýzy bylo též

určení , zda relevantní texty reagují na něj aké konkrétn í události či nikoliv, či l i jestli se

zjednodušeně řečeno j edná o tzv. hard news nebo soft news. Pro účely tohoto výzkumu stačí

používat typolo gii hard news/soft news redukovaně : "Hlavními typy zpráv jsou ,nov inky'

(hard news), které se věnují bezprostředním událo stem, a , doplňuj ící informace' (soft news)

soustřed'uj ící se především na dokreslení sdělení nebo časově nezak otvené zpr ávy.r '" Důvody

pro zařazení tako vé kate gorizace plynou ze skutečnosti, že tele vizní dokument vzhledem

k časové náročnosti na svo u reali zaci může hrát roli hard news jen shodou náhod a zpravidla

j í proto není. Pokud by se tedy ukázalo , že tisk se tématy vztahuj ícími se k minulosti zabývá

pouze v případě ex istence přítomné události kontextově navázan é na minulo st, šlo by o

důležitý indikátor naznačující, proč ti štěná média na dokumenty reagují sporadicky .100

Pokud by tato druh á analýza ukázala , že tisk se vyrovnání s minulostí nevěnuje

vůbec či jen ve lice málo , nebylo by v podstatě už co zkoumat dál. Pilotní průzkum však

napověděl, že tomu tak s nej větší pravděpodobností nebude. Účelem druhé fáze mého

analytického úsilí nebylo jen podat zprávu o míře, v jaké se ti štěná média zab ývají

komunistickou minulostí, případně zjistit , zdaje výskyt podobných textů determinován

nějakými bezprostředně předcházejícími událostmi . Hlavním smyslem analýzy čí s lo dvě bylo

něco jiného. Měla totiž slou žit jako jakýsi předstupeň výzkumu třetího, k jehož realizaci vedly

následující výzkumná otázk a.

99 MCQ UAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana Jiráka. 2. vyd. Praha :
Portál, 1999. s. 247-248. ISBN: 80-7178-71 4-0. Detailněj ší popis způsobu užití typol ogie hard news/soft news
pro účely této práce uvád ím na začátku kapitol y 3.2 .2 Výsledky kvantitativní analýzy č. 2.
\ 00 Příkladem může být třeba v současnost i probíh ající soudní líčen í s dozorc em z komuni stického vězení, který
se v padesátých letech dopustil jedn ání, které bylo i podle tehdej ších právních norem zločinem , a j ež dopo sud
nikdy nebylo vyšetřováno.
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Co je postatou nejčastějšího tématu , jímž tištěná média reflektují komunistickou

minulost?

A právě odlišnosti či shody v obou druzích mediálních textů byly předmětem třetí

analýzy. 101 S její pomocí jsem se snažil odhalit, zda např. cílem textů v tištěných médiích je

na rozdíl od televizních dokumentů pouhý popis minulosti bez reflexe k dnešku. Vzhledem

k tomu, že za metodický rámec této analýzy posloužila kvalitativní metoda zakotvené teorie,

jež nedoporučujestanovovat si před započetím samotného výzkumu jakékoli možné

kategorie'J", nechtěl jsem dopředu o těchto kategoriích raději vůbec uvažovat, a proto další

eventuální rozdíly v obou typech textů nebudu uvádět ani zde.

3.1.1 Principy kvantitativní obsahové analýzy

Jak bylo řečeno výše , první dvě fáze praktické části této práce využívají

kvantitativní obsahovou analýzu, která je podle Berelsona definována jako "výzkumná

technika pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace't".

Výhody jejího použití shrnul Helmut Scherer takto: "Charakteristickým rysem této metody je

vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Při rozboru

podléhá každý krok explicitně formulovaným pravidlům. Mezi další přednosti této metody

patří možnost zpracovat velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky

šetření podrobit statistickým analýzám.v' r"

Aplikace kvantitativní obsahové analýzy může být skutečně reliabilní a validní 105 jen

za předpokladu, že "povrchový význam textů je zcela jednoznačný, může být přečten a

101 Obsahy dokumentů slouží v tomto smyslu jako referenční rámec ajejich anal ýze se podrobněji

(metodologicky pomocí zakotvené teorie) nevěnuji - vycházím z deta ilní znalosti jejich obsahu.
102 "Když začnete se seznamem již určených proměnných (kategorií), mohou - a je velmi pravděpodobné, že
budou - stát v cestě objevu. ( ...) Nechceme se tedy omezovat tím , že bychom se museli držet nějaké dříve

vytvořené teorie, která může, ale nemusí platit pro námi zkoumanou oblast. " (Zdroj: STRAUSS, Anselm,
CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativniho výzkumu : postupy a techniky metody Zakotvené teorie.
Boskovice: Albert, 1999. s. 33. ISBN : 80-85834-60-X.)
103 Srov. MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunika ce: s českou předmluvou Jana Jiráka. 2. vyd.
Praha : Portál , 1999 . s. 307. ISBN: 80-7178-714-0.
104 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac.
vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze , 2004. ISBN: 80-246-0827-8. s. 29 .
105 Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že každý
odborník, který tyto metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejn ým výsledkům. (...) Validitou se
rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit." (Zdroj: SCHERER, Helmut.
Úvod do metody obsahové analýzy . In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac . vyd. Praha: Univerzita
Karlova v Praze , 2004. ISBN : 80-246-0827-8. s. 34 .
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kvantitativně vyjádřen.v'" Navíc musí být numericky vyjádřený počet prvků v textu

"spolehlivým ukazatelem souhrnného významu.v'" McQuail popisuje základní postup při

použití této techniky následovně: ,,1. zvolit vzorek obsahu; 2. vytvořit relevantní rámec

kategorií vnějších referentů; 3. zvolit ,jednotku analýzy' obsahu; 4. pomocí počítání

frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních tématech umístit obsah do

připraveného rámce; 5. vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu

podle frekvence výskytu hledaných referenc í."!osKromě zmíněného požadavku na souvislost

mezi frekvencí prvků v textu ajeho významem McQuail zdůrazňuje druhý předpoklad, na

němž je založen tento postup, a to že "spojení mezi vnějším objektem reference a referencí

v textu bude dostatečně zřetelné.": 09

Předmětem tohoto krátkého shrnutí principů kvantitativní obsahové analýzy není a

ani nemůže být výčet všech možných účelů, k nimžje používána. Jestliže však jeden z

nejčastějších důvodů pro užití této metody je "srovnání mediálního obsahu se známou

distribucí výskytu v ,sociální realitě".! 10, pak v případě prvního výzkumu této práce (tedy

hledání vazeb mezi dokumentární tvorbou odvysílanou v televizi a tištěnými médii) jde o

srovnání mediálního obsahu v jednom druhu mediální reality se známou distribucí jeho

výskytu v mediální realitě jiného druhu.

3.1.2 Principy kvalitativní obsahové analýzy

Pro výzkum některýchjevů není aplikace kvantitativní obsahové analýzy příliš

vhodná. Mezi omezení tohoto postupu totiž patří i to, že při něm "není jednoduché brát

v úvahu kontext reference v rámci textu nebo text jako celek" III. McQuail v zápětí dodává

další možné úskalí této metody spočívající v tom, že při jejím použití "mohou být opomenuty

i vnitřní vztahy mezi jednotlivými referencemi v textu. "! 12 Možným způsobem, jak se těmto

úskalím vyhnout, je kvalitativní výzkum, jež Disman charakterizuje jako "nenumerické řešení

106 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana Jiráka . 2. vyd. Praha :
Portál , 1999. s. 307. ISBN: 80-7178-714-0.
107 1bidem
108 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana Jiráka . 2. vyd. Praha :
Portál , 1999. s. 308. ISBN: 80-7178-714-0.
'09lbidem
110 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana Jiráka. 2. vyd. Praha :
Portál , 1999. s. 309. ISBN: 80-7178-714-0.
1IIIbidem
112 1bidem
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a interpretaci sociální reality, kdy cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným

informacím." 113

Účel kvalitativních postupů definují Strauss a Corbinová následovně: "Kvalitativní

metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc

nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů najevy, o nichž už

něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní

informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.v '!" Kvalitativní obsahová

analýza má také další velkou výhodu - podle McQuaila umožňuje "současněposuzovat

několik různých druhů mediálních textů a ignorovat rozdílnosti diskurzů.,,115 Ze všech těchto

důvodů j sem se pro třetí analytickou část své práce rozhodl pro kvalitativní přístup.

Argumentem pro použití zakotvené teorie popsané Straussem a Corbinovou byla

skutečnost, že poskytuje vhodný způsob, jakým s jejím pomocí lze nahlížet na zkoumanou

oblast. "Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje.

To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým

shromažďovánímúdajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. (...) Nezačínáme teorií,

kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se

vynoří to , co je v této oblasti významné." I 16

Základem zakotvené teorie jsou údaje získané v terénu. 117 Mezi badateli

zabývajícímise touto metodou však neexistuje stoprocentní shoda, co potom s takovými údaji

činit dál. Podle Strausse a Corbinové mohou být přístupy těchto výzkumníků v podstatě

rozděleny do tří skupin. Prvním jde o podání "čestné zprávy s minimem interpretace nebo

zcela bez ní".118 Ti vycházejí z premisy, že jakákoli interpretace může ohrozit pravdivost

výpovědi o realitě. Zárověň si uvědomují, že "výzkumníkův pohled na realitu nemusí být

nutně pravdivý, nicméně je předkládánse stejnou mírou spontaneity a smysluplnosti, s jakou

byl původně vyjádřen." 119 Na opačném konci pomyslné škály stojí vědci,jejichž cílem je

tvorba teorie, neboť se domnívají, že "teorie jsou tím nejsystematičtějším způsobem, jak

113 DISMAN , Miroslav. Jak se vyrábí socio logická znalost : Piiru čka pr o uživatele. 3. 1. dotisk vyd. Ovocný trh
3-5, Praha I : Karolinum , 2002. s. 285. ISBN: 80-246-0 139-7.
114 STRAUSS, AnseIm , CORBINOVÁ, JuIiet. Základy kvalitativniho výzkumu : postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999. s. II. ISBN: 80-85834-60-X.
115 MCQUAI L, Denis . Úvod do teori e masov é komunikace: s českou předmluvou Jana Jiráka. 2. vyd. Praha :
Portál , 1999. s. 308. ISBN : 80-7178-714-0.
116 STRAUSS, AnseIm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativniho výzkumu: postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert , 1999. s. 14. ISBN: 80-85834-60-X.
U7 V kontextu této práce jsou terénem myšlena vybraná tištěná média a soubor televizních dokumentů (více
v kapitole 3.1.3 Vzorek).
118 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativniho výzkumu: postupy a techniky metody
Zakotvené teorie . Boskovice: Albert , 1999. s. 13. ISBN: 80-85834-60-X.
119 Ibidem
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tvořit, syntet izovat a integrovat vědecké znalosti. ,,1 20 Stavba takové teorie nutně zahrnuje

interpretaci sesbíraných údajů a jejím výsledkem jsou pak výroky, které lze "použít nejen

k vysvětlení reality, ale poskytují nám zároveň i východiska pro naše jednání.,,1 21 Mez i těmito

dvěma skupinami j sou bada telé usilující o přesný popi s realit y. To samozřejmě znamená

určitou redukci získaných údaj ů, proto že většinou nen í mo žné předložit čtenářům kompletní

soubor nashrom á žd ěn ých dat, přičemž redukcí je zde míněn výběr a interpretace. Součástí

tohoto postupuje mnohdy ve lké množství různých citací ze zís kaných materiálů . " Badatelé,

kteří j sou zastánci přesných popisů nebo kteří je primárně produkují, také často prokl ádají

dlouhé popisné pasáže a citáty z výzkumných rozhovorů svými vysvětlujícími poznámk ami.

(...) Účelem ilustrativních materiálů je naznačovat, jaký je pozorovaný svět ve skutečnosti ,

zatímco badatelovy interpretace by měly prezentovat poněkud objektivněj š í konceptu alizaci

této skutečnost i . "122

Vzhledem k tomu , že pro porovnávání dvou typů medi ální ch textů není první přístup

pop san ý v předcházejícím odstavci příl i š vhodný a zároveň j sou tyto texty vymeze né poměrně

úzce na to, aby z jejich analýzy šla odvodit spolehlivá a obecně platn á teorie ,

vychází kvalitativní část této práce z pojetí přesného popi su. K jeho realizaci poté stačí využít

pou ze dvou typů kódo vání defin ovaných Straussem a Corbinovou. V první fázi , tedy při tzv.

otevřeném kódo vání jsou data seskupena do kategori í.jimž j sou přiděleny určité vlastnosti a

tyto vlastnosti j sou pak rozloženy na je dnotlivé dimenze. Druh é stadium, tzv. axiální

kódování , si klade za cíl najít mezi těmito kategoriemi souvislosti a vztahy.

Předcházející řádky ilustrují cíle , metody a mo žnosti kvalitativního výzkumu, i on

má však ji stá úskalí, o kterých se stručně zmiňuji v kapitole 3.1.4 Cíle a omezení analýzy. Na

tomto místě bych se ale chtěl zmínit o kombinaci kvali tat ivní ch a kvantitativních přístupů.

Scherer tvrdí , že kva litati vní výzkum je "často předstupněm kvantitativní anal ýzy,d23 a

Strauss a Corbinová zase podotýkají , že "kvalitativní údaje se mohou použít pro ilustraci nebo

vyj asnění kvantitativně odvozených závěrů,, 124, popřípadě naop ak může výzkumník použít

"kvantitativní údaje k částečnému ověření svých závěrů získaných kvalitativní analýzou .'d25

120 STRAUSS, Anse lm, CORBINOVÁ, luliet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert , 1999. s. 14. ISBN: 80-858 34-60-X.
1211bidem
122 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Jul iet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskov ice: Albert , 1999. s. 13. ISBN: 80-85834-60-X.
123 SCHE RER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac.

vyd. Praha : Univer zita Karlova v Praze, 2004. ISBN: 80-246-0827-8. s. 30
124 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Jul iet. Základy kvalitativníh o výzkumu : postupy a techniky metody
Zakotv ené teorie. Boskovice : Albert, 1999. s. II. ISBN: 80-85834-60-X .
125 1bidem
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Kvalitativní výzkum v této práci nebyl determinován ani jedním z vyjmenovaných důvodů.

Jeho nutnost prakticky vyplynula z negativního závěru první kvantitativní fáze. Pomocí

druhého kvantitativního výzkumu jsem vybral soubor textů pro kvalitativní část.

3.1.3 Vzorek

Konstrukce vzorku byla podmíněna výzkumným cílem spočívajícím ve zjištění vlivu

jednoho typu mediálního obsahu na druhý. Proto jsem nejdříve musel vybrat soubor

televizních dokumentů a z něj pak odvodit zkoumaná období v tištěných médiích.

Sestavil jsem tedy bázi 257 pořadů, které Česká (Československá) televize

odvysílala v letech 1990 - 2005 a které se podle mnou zvolených kritérií vztahují k vyrovnání

se s minulým režimem'ř". Jelikož časová náročnost analýzy tak velkého počtu výzkumných

jednotek překračovalamožnosti i ambice této práce , bylo nutné výběrový soubor zmenšit.

Redukce vzorku televizních dokumentů probíhala na základě následujících kritérií:

I. Do vzorku byly zařazeny jen dokumenty, jež byly premiérově odvysílány v období od

1.1.1999 do 31.12.2005. Důvody pro zkoumání právě tohoto časového úseku jsou

uvedeny v následující kapitole; premiéry pak byly vybrány proto, neboť lze

předpokládat, že právě na první odvysílání se především soustředí PR kampaň

televizních stanic127
.

2. Ze vzorku byly vyřazeny všechny filmy, které jsou součástí nějakého seriálu'ř". Tato

analýza neměla ambici odhalit latenční dobu reakce tisku na dokumentární tvorbu

v televizi - jejím účelem bylo zjistit, zda tištěná média reagují vůbec, případně

způsob této reakce. Jinými slovy nebylo mým záměrem určit, jestli píšící novináři

126 K výběru relevantních filmů byl použit počítačový program České televize PROVYS umožňující mj.
vyhledávání podle typu pořadu . Všechny databáze jsou však natolik spolehlivé, nakolik jsou spolehliví lidé, kteří
s nimi pracují. Ve snaze předejít tomuto omezení jsem jako typ pořadu uváděl nejen "dokumentární film" , ale i
"publicistický pořad" (takto databáze katalogizovala např. dokument Kristin y Vlachové Věž smrti) . Další výběr

byl proveden na základě anotací , tiskových a obsahových informací , noticek či osobní znalosti jednotlivých
filmů.

127 Cílem této práce není zkoumat činnost PR oddělení jakékoli televizní stanice. Uvedený výrok vychází
z pozorování a nemá tedy analytickou platnost.
128 Pro účely této práce by nebylo vhodné držet se striktní definice seriálu či série ve fiktivní tvorbě , jak ji
popisuje McQuail: "V seriálech existuje přecházení od jedné dějové linky k další, zatímco v sériích je přítomen

.rnetap ř íb ěh' (pokud jde o stálé postavy) s postupně rozvíjenými dějovými liniemi - jak hlavní postavy potkávají
týden co týden svá nová dobrodružství." Seriálem zde tedy míním soubor filmů, který sama televizní stanice
jako dokumentární seriál označuje a který má pravidelnou periodicitu. Proto byl do výběrového vzorku zahrnut
cyklus "Tenkrát" (nepravidelná periodicita), zatímco filmy ze série "Ztracená duše národa" (pravidelná
periodicita) toto kritérium nesplnily. (Zdroj citace: MCQUAIL, Denis . Úvod do teorie masové komunikace:
S českou predmluvou Jana Jiráka. 2. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 273 . ISBN: 80-7178-714-0.)
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nahlížejí na dokumentární seriál jako na celek nebo reagují na jednotlivé jeho části.

Zařazení seriálů by také znamenalo zvětšení vzorku tištěných médií (viz níže), které

by bylo neúměrné k časovým možnostem na provedení tohoto výzkumu.

3. Dalším kritériem pro redukci výběrového souboru se stal čas vysílání. Pořady, u

nichž televizní stanice očekávají vysokou sledovanost či je považují za důležité,

zařazují do tzv. prime timu (19:00 - 22:00)129. Ze souboru dokumentů tak byly

vyřazeny všechny filmy vysílané mimo uvedený čas.

4. Na závěr byl vzorek redukován o snímky, jejichž premiérové uvedení se shodovalo se

dvěma nejvýznamnějšími výročími týkajícími se komunistické minulosti (17.11. a

21.8.). V případě těchto termínů by totiž bylo spekulativní rozlišovat, zda otištěné

texty v novinách a časopisech reagují na dokument nebo na zmíněná výročí.

Po aplikaci všech těchto kritérií vyšel konečný vzorek šestnácti televizních

dokumentů.

V další fázi bylo zapotřebí určit vzorek tištěných médií. Ve snaze postihnout co

možná nejširší čtenářskou obec jsem se rozhodl pro výzkum tří deníků a tří týdeníků. Deníky

reprezentovaly Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo, protože jde o nejčtenější

celostátní noviny bez deklarované specializace'r'", které nesplňují definici pro tabloid l31
. U

týdeníků byl rozhodujícím kritériem důraz na zpravodajství a nespecializovanost. Ve

zkoumaném období byly jedinými dvěma nepřetržitě vycházejícími týdeníky splňující dané

parametry Týden a Respekt. Z důvodu zachování stejného počtu tiskovin obou typů jsem do

výběrového souboru zahrnul také časopis Reflex. U posledně jmenovaného nejde o

zpravodajský týdeník, ale o tzv. společenský magazín. Na druhou stranu patří Reflex v České

republice mezi deset nejčtenějších týdeníků
l 32 svého druhu a v porovnání s těmito deseti

časopisy též klade největší důraz na aktuální události 133.

129 "z angl. prime=hlavní, první; time=čas časový úsek -> programového schématu, který je charakterizován
nejvyšší sledovaností. ( . .. ) V případě televize bývá za p.t. považován čas mezi 19.00-23.00 hod., resp. 19.00
22.00 hod." (Zdroj: REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. I. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 191.
ISBN: 80-7178-926-7.)

130 Zdroj: Media Projekt, Median - GfK Praha, SKMO (do roku 2002 Media Projekt, sdružení GfK - TN Sofres
STEM/MARk, SKMO). Data dostupná z: http://mam.ihned.cz/index.php?p=102210. [citováno 29. dubna].
131 "tabloid ~ noviny malého formátu (přibližně 300 x 400 mm). Začal se prosazovat na začátku první světové
války zejm . v USA a Anglii. Obsahem směřuje k senzačnímu, skandálnímu pojetí žurnalistiky:" (Zdroj:
REIFOVÁ, Irena, et a1.Slovník mediální komunikace . I. vyd. Praha: Portál, 2004 . s. 257. ISBN: 80-7178-926
7.)
132 Zdroj : Media Projekt, Median - GfK Praha, SKMO (do roku 2002 Media Projekt, sdružení GfK - TN Sofres
STEM/MARk, SKMO). Data dostupná z: http://mam.ihned.cz/index.php?p=102210. [citováno 29. dubna].
133 Tento výrok je odvozen na základě mého pozorování a nemá tudíž analytickou platnost.
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Časové vymezení výzkumu novin jsem stanovil na týden před a týden po premiéře

daného dokumentárního filmu. Noviny jsem zkoumal také týden před premiérovým

odvysíláním snímku proto, abych vyloučil nějaký jiný stimul pro uveřejnění relevantního

článku
1 34 než televizní dokument. Podobně jsem postupoval i při stanovování časového

rozpětí pro výzkum týdeníků. Vzhledem k odlišné organizaci práce v časopisech bylo nutné

upravit vzorek na základě následujících parametrů:

1. Kvůli většímu rozdílu mezi uzávěrkou a odesláním hotové verze týdeníku do tiskárny

nežjakáje u novin,jsem zkoumal vždy dvě vydání po premiéře filmu.

2. Ze stejného důvodu jsem se rozhodl nahlížet na číslo vydané bezprostředně po

uvedení filmu Cl den) jako na kontrolní vydání , které mělo ukázat, jestli se náhodou

téma dokumentu v časopise neobjevilo už dříve.

Za kódovací jednotku jsem zvolil redakční příspěvek, při jehož definici jsem si

vypomohl vymezením provedeným Helmutem Schererem: "Příspěvkem chápeme graficky

ucelenou žurnalistickou jednotku s nadpisem nebo samostatný obrazový příspěvek s textem

(jako nadpis mohou platit také značky).,,135 Z výzkumného vzorku jsem vyřadil všechny

příspěvky z rubrik, u nichž se dalo téměř s jistotou předpokládat, že se tématu věnovat

nebudou (např. rubriky auto-moto, počítače, cestování, věda, dámská jízda apod.). Dále

nebylo do vzorku zahrnuto zpravodajství ze zahraničí, ekonomiky a sportu. Nakonec jsem ze

vzorku odfiltroval ty články v názorových rubrikách, které byly uvedeny slovy jako dopisy

redakci.forum čtenářů, z redakční pošty atd. Při sběru dat jsem pracoval s elektronickým

archivem ČTK, vlastní zpracování pak proběhlo pomocí softwaru MS Access, tabulky a grafy

jsou do textu importovány z počítačového programu MS Excel.

Po aplikaci zvolených kritérií jsem získal konečnou bázi 47456 redakčních

příspěvků. Použití MS Access umožňovalo zobrazení nejen celých článků, ale také jejich

náhledu či pouhého titulku . Z toho důvodu bylo jejich zpracování relativně rychlé.

134 Pro definici relevantních článků prvního výzkumu viz oddíl 3.2 .1 Výsledky kvantitativní analýzy č. I.
135 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac.
vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004. s. 41. ISBN: 80-246-0827-8.
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3.1.4 Cíle a omezení analýzy

Původním cílem analýzy bylo vysledovat, jakým způsobem dokumentární filmy o

komunismu nastolují témata v tištěných médiích. Záměr tedy spočíval v hledání pravidelností,

vzorců a principů, kterými se tištěná média řídí při přebírání témat nastolených podobnými

dokumentárními snímky. Již předvýzkum však naznačil , co první kvantitativní analýza téměř

stoprocentně potvrdila: Zvolená metoda vazbu mezi oběma typy médií neodhalila' r'". Toto

zdánlivě konečné zjištění ovšem podnítilo řadu dalších otázek . Následující výzkumné kroky

proto vedly k hledání důvodů neexistence této vazby. Proč tištěná média na dokumenty

nereagují? Je to dané jejich vnitřními normami odlišnými od pravidel uplatňovaných - ať už

vědomě či nevědomě - autorkami a autory dokumentárních filmů? Nebo se snad příčina

skrývá v odlišném pojetí tohoto tématu v obou typech médií?

Vrátím-li se ale k původnímu analytickému cíli, vyplývá z něj hned několik omezení

první kvantitativní analýzy, jejíž výsledky vedly k částečné změně zaměření práce. Mým

záměrem bylo vysledovat, jak tvůrci dokumentárních filmů (jinými slovy jedinci, kteří se ve

svých dílech v různých rovinách vyrovnávají s komunistickou minulostí) mohli přispět k

rozvíření celospolečenské diskuse o tomto tématu. Z toho důvodu jsem se ve vzorku pro první

kvantitativní analýzu zaměřil na ty novinové útvary, které by mohly být relevantní pro

rozvíření této diskuse. Zmínky o odvysílaných dokumentech v recenz ích na tyto dokumenty

pro mě nebyly vhodné, protože lze předpokládat, že jejich primárním účelem je zhodnotit

kvalitu dokumentárního díla.

Další omezení vyplývá z nutnosti zredukovat při výběru vzorku počet dokumentů

odvysílaných v České (Československé) televizi po listopadu 1989. Rozhodl jsem se proto

soustředit se na období 1999-2005, tj. na období následující deset let po pádu komunistického

režimu v tehdejším Československu. Z tohoto důvodu je nutné připustit další možné omezení

analýzy, totiž to, že jsem mohl naprosto pominout období oněch deseti let, v němž již

k vyrovnání se s komunismem vlastně mohlo dojít, a tudíž v analyzovaném období již není

tématem. Tuto případnou námitku ovšem nepotvrzuje výsledek kvalitativní analýzy a také

z příslušné kapitoly v teoretické části této práce je patrné, že vyrovnávání se s minulostí je

kontinuálním, v podstatě nikdy nekončícím procesem.

Zároveň ve výsledku první kvantitativní analýzy konstatuji, že mezi dokumentárními

filmy a obsahy tištěných médií neexistuje žádná významná vazba, a tak pomíjím možnost, že

136 Viz oddíl 3.2.1 Výsledky kvantitativní analýzy č . I.
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tyto dokumenty přesto autory textů tištěných médií ovlivnily. Mám na mysli situaci, kdy

dokument může zanechat v paměti tvůrců obsahů tištěných médií stopu , která se projeví až po

delším časovém úseku, nežje mnou zkoumané období.

S druhou kvantitativní analýzou a následující kvalitativní analýzou souvisí další

z možných omezení této práce . Jako vzorek pro obě analýzy jsem použil relevantní texty

z tisku publikované v časovém období odvíjejícím se od premiér televizních dokumentů.

Uvědomuji si, že takový výběr vzorku pro tak rozsáhlý časový úsekje nestandardní. Proto

nepovažuji získaná data a závěry analýz za reprezentativní pro léta 1999-2005. Vypovídají

pouze o mediálních obsazích ve zkoumaných obdobích, které mohou být určitým vodítkem

pro usuzování o tom, jak je téma vyrovnávání se s komunismem v médiích pojímané.

Jako omezení analýzy může být vnímána i samotná volba metody ve třetí části

výzkumu - tedy analýza inspirovaná postupy zakotvené teorie. Jako problematická bývá

v kvalitativním výzkumu vnímána především subjektivita, kterou autor či autorka vnáší do

analýzy. Podle Strausse a Corbinové jsou však postupy zakotvené teorie navrženy tak , že

"pokud jsou pečlivě dodržovány, zcela splňují všechny požadavky kladené na ,dobrou' vědu:

validita, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost,

kritičnost a ověřitelnost."l3?

137 STRAUSS, Anse1m, CORBINOVÁ, Ju1iet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. s. 17. ISBN: 80-85834-60-X.
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3.2 Výsledky

3.2.1 Výsledky kvantitativní analýzy č, 1

Účelem první kvantitativní analýzy bylo odhalit, zda dokumentární tvorba o

komunismu vysílaná Českou televizí je schopna nastolovat dané téma v tištěných médiích.

Základním předpokladem nalezení odpovědi na takto položenou otázku bylo pochopitelně

nutné definovat následující kritéria, podle nichž se řídilo zahrnování redakčních příspěvků do

vzorku:

1. příspěvek přímo zmiňuje dokumentární film

2. v příspěvku se objevuje postava v dokumentu vystupující

3. téma příspěvku je shodné s tématem dokumentu

První dva body jsou celkem jasné, problematičtější je ovšem třetí parametr.

Tématem se zde míní úzké téma, tedy takové, zabývající se přímo událostmi či ději , které

zachycuje dokumentární film. Takto nastolené vymezení asi bude nejlepší ilustrovat na

příkladu: pokud dokument popisuje kauzu Babice a redakční příspěvek se též věnuje

babickému procesu (byť to není jediné a třebas ani nejvýznamnější téma příspěvku), pak tento

příspěvek bude zahrnut do vzorku. Kdyby se ale článek zabýval obecně kolektivizací české

vesnice v padesátých letech a o Babicích se nezmiňoval, potom se naopak součástí vzorku

nestane.

Z prvního parametru také vyplývá, že výběrové síto zachytí také recenze a

nejrůznější upoutávky na daný film. To je důležité hledisko vhodné k posouzení, jestli tištěná

média vůbec reflektují vysílané dokumenty. Z toho důvodu byla do výzkumu přidána

proměnná "Typ příspěvku", která tento aspekt zohledňuje. A to i přesto, že nejde o ten druh

nastolování témat, jaký je popsán v kapitole 3.1.4 Cíle a omezení analýzy.
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Tab. 1: Počet redakčních příspěvků o televizních dokumentech v tisku*

f.(!f!.~J!i.~I'.'!!. • ••.. M ... ............ . .-Tvp příspěvku

Dokument

Mordochór 1 O I O O O O () O O O () O O O 1 O 1
Lajd ák () O () I I O o () O () () o O () () 1 1 O

Fenomén Koh out 2 I I I I () I I O I O I I 1 O 6 4 2

Tv rdohlaví o I) O 2 2 () () O Ci I I O Ci () O 3 3 O
Franti šek Čuba : Slušovický zázrak 2 2 O I) o () O () () () O () o () O 2 2 ()

Začátek konce O (l () I I O (l () O O (I O O O (I 1 1 O
Milionáři v náhr adním ráji O O () I I O () () O O o () O O () 1 1 O
Hokej!!! I o I I O I O () O () o () I I O 3 1 2
Tenkrát 3 - Hus ákovo ticho I I O 2 2 () () O O () () () 1 I O 4 4 O

Konec světa v srdci Evropy o () O () () () I I () I O I I I O 3 2 1
Zpá tky ni krok? aneb Zpráva o podepisování
v Čechách I o I I I O I I O I I () O () O 4 3 1
Pavel Tigrid - Evropan I I O I I O 3 2 I O O O (I O O 5 4 1
Návrat do neobyčejných let I I O o () () O O o () (J O O () O I I ()

Věž smrti O O () () O O I I O O O () I I O 2 2 O

'lyr '6<ll;'4 I ,:i r~ Irl0:Iti ' 7. 61~:t ,'4 2 H12 lis'Ils f;O 137 '29' ~8
*Tabulka nezobrazuje časopis Týden, nebol' v něm nebyly za zkoumaná období nalezeny
žádné články o analyzovaných dokum entárníc h film ech.

Vysvětlení k Tab. 1:

Periodikum: LN = Lido vé Noviny, MFD =Mladá.fronta DNES, ostatní tak,jakje uvedeno

Typ piisp ěvku: C=Celkový počet redakčních prispěvků, R=Recenze/ Upoutávka , O=Ostatní

Komentář k Tab . 1:

Pokud jde o počet příspěvků o dokumentech v tisku, pak nejzajímavějším zjištěním

je bezpoch yby absence takových článků v časopise Týden. Důvodem pro nepřítomnost

upoutávek může být zrušení servisní rubrik y informující o současném kulturním dění , ke

kterému došlo s příchodem nového šéfredaktora a s redakčními změnami v roce 1998 (tato

sekce byla poté nakrátko zavedena v roce 2001) . Podobnou službu svému publiku poskytoval

ve zkoumaném období týdeník Reflex ve svých sekcích Bar, Labyrint kultury či Styl. Také

Respekt po celé zkoumané období servisní informace ve své kulturní rubrice zveřejňoval. Co

se týče recenzí dokumentární tvorby, těch se v Týdnu také mnoho neobjevuje a pokud ano,

pak jen v jednom případě šlo o film zabývaj ící se komunistickou minulost í". Z tabulky čís lo

138 Zde je míněna recenze dokumentu Petra Jančárka Začátek konce uveřejněná 16.8.1999 . Film byl vyřazen ze
vzorku, protože nesplňoval4 . výběrové krit érium (viz oddíl 3.1.3 Vzorek) . Druhá nalezená recenze se týkal a
dokumentu Zaplnit bílá místa aneb Počátky občanské společnosti v Čechách (oti štěno 8.2 .1999). Hodnotící
prvky také obsahují články o festiva lu dokumentárn ích filmů v Jihlavě (5 .11.200 I) , Jeden svět (17.4 .2001) č i

Famufest (19 .11.200 I).
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2 je patrné, že články, u nichž bylo j ako typ příspěvku kód ováno "Ostatní", se objevuj í pouze

v kulturních a názorových rubrikách. I to je možná příčina, proč Týden neotisknul ani jin é

reakce na dokumenty, ani recen ze/up outávky. Názorová sekce toti ž u tohoto časopisu zabírá

jednu dvoustranu a nej častěji obsahuje 4 komentáře (s výj imkou silvestrovs kého dvoj čísla

z roku 2002 tento počet nikd y není překročen). Vzhledem k výrazně zpravodajs kému

zaměření týdeníku a relativně malému prostoru pro názorovou publi cistiku je pak celk em

logick é, že komentáře v Týdnu se týkal y spíše aktuálních témat.

Druhá věc, která při pohledu na první tabulku zaujme, je cca o třetinu nižší množství

redakčních příspěvků v Právu ve srov nání s druh ými dvěma deníky. Na to, zda Právo se

skutečně tématům spojeným s re l ativně nedávnou minulostí věnuj e méně , potom odpovídá

kvantitativní analýza číslo 2.

Počet osmi redakčních příspěvků kódovaných jako Ostatní sice není nijak

ohromující čís lo, na druhou stranu ale neopravňuje učinit závěr pop saný na začátku kapit oly

3. 1 Metod ologi cká výc hodiska. Důvody pro soud o téměř nulové vazbě mezi dokum entární

tvorbou odvysílanou Českou televizí a tištěnými médii by proto měl ozřejmit komentář k

tabulce číslo 2.139

Tab. 2: Redakční příspěvky s proměnnou typ pořadu kódovanou jako "Ostatní"

ID Titulek redakčníhopříspěvku Dokument Premiéra Periodikum Datum Rubrika

Palác Akropolis hostil Schmi tzera
I s Čertem Mordochór 4.2.1999 LN 9.2.1999 Kultur a

Žiji v zemi, která konečně

2 ukazuje, j aká je Fenomén Kohou t 2.11.1999 LN 2.11.19 99 Kultur a
3 OSMÝ DEN JEFlM A FIŠTEJNA Fenomé n Kohout 2.11.1999 Reflex 11.11.1999 Reflexe
4 Ať nám jdou po krku Hokei!!! 26.4.200 1 MFD 28.4 .200 1 Téma

Jaroslav Holík : S Rusákama j sme
, 5 se bili kvůl i lidem Hokej!!! 26.4.2001 LN 28.4.2001 Názory
; Zpátky ni krok? Aneb Zpráva o

6 Herci nejsou národ podepisování v Čechách 6.3.2002 LN 8.3.2002 Názory

Labyrint
7 GULÁŠ Konec světa v srdci Evropy 5.12.2002 Refle x 5.12 .2002 kultu ry

i 8 Nova, ČT a děj iny Pavel Tigrid - Evro pan 11.5.2004 Právo 13.5.2004 Kultur a

Vysvětlení k Tab. 2:

Periodikum : LN = Lidové noviny, MFD=Mladáfronta DNES, ostatní tak,jakjsou napsané

139 Uvědomuj i si, že následuj ící popis obsahu j ednotlivých redakčních příspěvků z tabulky č . 2 nespl ňuj e žádný
z požadavků kladených na kvantitati vní analýzu. Domn ívám se však, že v zájmu validity tohoto výzkumu je
nutné jej zde uvést.
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Komentář k Tab. 2:

Z titulu redakčního příspěvku s číslem 1 je zřejmé , že jde o recenzi na proběhnuvší

koncert Jima Čerta a Jiřího Schmitzera, a proto je problematické určit, zda televizní dokument

měl vliv na uveřejnění této recenz e. Navíc film Mordochor v článku není zmíněn a Čertovy

spolupráce s StB (téma v průběhu dokumentu několikrát diskutované) se recenze dotýká jen

velmi zběžně, když hudebníka charakterizuje jako "kontroverzní under groundovou legendu ".

Několik dnů před tím, než Lidové novin y publikovaly rozhovor s Pavlem Kohoutem

(v tabulc e č. 2), se na pultech knihkupectví objevila spisovatelova nová kniha Ten žena a ta

muž. Autorka rozho voru se ale k inspiraci dokumentem v podtitulku přímo přiznává, ptá se

ovšem především na věci přítomné , zatímco dokument se zabývá především Kohoutovou

minulostí. Ostatně ji ž ve zmíněném podtitulku je napsáno, že "spisovatel ( . . .) se ke svému

televiznímu portrétu odmítl vyjádřit". Nicméně i tak lze v tomto případě mluvit o nastolování

témat (viz kapitolu 2.2 S tručné vyrovnání se s teorií agenda-setting ). Parad oxem je však

skutečnost, že i když oba mediální texty mají společného protagonistu,jejich témaje značně

rozdílné. V komentáři Jefima Fištejna (v tabulce označen číslem 3) je inspi race také přiznána,

ale jedná se o inspiraci rozho vorem se spolkovým mini strem vnitra Otto Shillym uveřejněném

v německém týdeníku Die Zeit. Dokument, pota žmo Pavel Kohout , js ou zde připomenuty

prakticky jen proto, aby autor ukázal , že ne vždy se člověk může změnit k horšímu , což se

podle Fištejna přihodilo německémuministrovi (dokument naopak ukazoval proměnu Pavla

'Kohouta z nadšeného svazáka v disidenta).

Na příkladu článků v tabulc e označených čísly 4 a 5 je dobře vidět, jak mohou selhat

i snad svědomitě prom yšlená kritéria pro výběr vzorku. Datum vysílání dokumentu Hokej !!!

se sice neshodovalo s dvěma daty definovan ými čtvrtým kritériem pro selekci výzkumného

materiálu 140, jenže odpovídalo události jiné - tehdy probíhajícímu mistrovství světa v hokeji.

Tvrdit , že ti štěné médium přejalo téma od televize, by proto bylo čirou spekulací.

Přestože krátká glosa v sekci GULÁŠ kulturní rubriky týdeníku Reflex (v tabulce č.

7) není opravdovou recenzí , určité hodnotící prvky v ní lze nalézt. Její autor totiž pochází ze

Sedlčanska a Voti cka - z kraje , o němž Olga Sommerová ve svém dokumentu vypráv í - a

svojí kritiku pak opírá o vlastní zkušenost od filmu odli šnou . Jako argument pro zpochybnění

věrohodnosti filmu mu slouží rozdíl mezi fyzickou skutečností a skutečností zobrazenou

(mimo záběr se v dokumentu ocitá "čerstvě opravené náměstí" a "natřená radnice"), čímž

140 Viz oddíl 3.1.3 Vzorek.
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vša k nevyvrací tvrzení filmu o lidech žijících v této části ČR a ani ho nijak neanalyzuje

(většina aktérů dokumentu vyj adřuj e názor , že před rokem 1989 se jim žilo lépe).

Článek Nova, ČT a dějiny (č . 8) poro vnává sledovanost pořadu Na vlastni ca'"
vysílaného na Nově v ten sam ý den , kdy ČT uvedla dokument o Pavlu Tigridovi . Text v

Právu ani s jedním z pořadů nijak nepolemizuje , pouze stručně charakterizuje jejich obs ahy.

O komentáři Herci nej sou národ (v tabulce č . 6) se zmiňuji až na konci tohoto výčtu,

protože jde o jediný, čirý a nezpochybnitelný případ vlivu dokumentární tvorb y na tištěná

média, jak byla definována v kapitole 3. 1.4 Cíle a ome zení anal ýzy . Zamyšlení Marty

Švagrové nerozebírá jen roli herců ve veřej ném životě společnosti, ale implikuje také

obecnější téma osobní odpovědnosti každého člověka. Nutno podotknout, že žádné další

podobné úvahy se v Lido vých novinách a ani v žádném jiném zkoumaném periodiku už dále

neobjevily.

Závěrem lze říci , že detailnější pohl ed na osm redakčních příspěvků, u nich ž byla

proměnná typ příspěvku kódo vána jako Ostatní , ukázal , že u třech až čtyřech nelze určit roli

dokumentu najejich uveřej nění (v tabulce čísla 1,4,5, případně 2), dva v podstatě vykazují

rysy recenze (č . 7 a 8), jeden se vlastně tématem dokumentárního filmu vůbec nezab ývá (č. 3)

ajen u jednoho je možné potvrd it prokazatelný vliv tele vize naj eho téma (č . 6). Posledně

jmenovaný článek však zůstal osamocený a nejenže nevyvolal reakce jiných novinářů, ale ani

osoby v něm jmenované (herečka Jaro slava Adámková, herec Ota Ornest, režisér Otomar

Krejča a spi sovat el Zdeněk Urbánek) se k němu v tisku nijak nevyjádřili' V . Jelikož se

nedomnívám, že zjediného mediálního textu lze vyvodit obecně platné vzorce pro vliv

televi zního dokumentu nastolování témat v ti štěných médiích, rozhodl jsem se přistoupit

k anal ýzám číslo 2 a 3.

141 Na vlastní oči speciál z 8 .května 2004 se zaměři l o na kolaboraci českých filmov ých herců s nacistick ým
režimem.
142 Platno st tohoto výroku j e pochopitelně podmíněna prozkoumáním i těch textů, které j sou publ ikovány pod
označením ,,2 redakční pošty" , "Dopisy čtenářů", apod., a které byly ze vzorku vyloučeny . To ovšem
neznamená, že by v případě nalezení nějaké reakce v uved ených rubrikách byly do vzorku zahrnuty. Tuto
inform aci zde uvádím spíše j ako doklad skutečnosti , že vyrovnání se s minulo stí a zvláště s osobními selháními
j e záležitost dosti bolestná a tudíž příli š nevyhledávaná.
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3.2.2 Výsledky kvantitativní analýzy č, 2

Téměř nulová vazba mezi dokumentární tvorbou o minulosti a tématy v tištěných

médiích, jak ji ukázal předcházející kvantitativní výzkum, může být zapříčiněna přinejmenším

dvěma faktory. První důvod lze hledat v absenci podobně zaměřených obsahů v tisku.

Zjednodušeně řečeno: nepovažují-li noviny a časopisy vyrovnávání se s minulostí za důležité

téma, je pochopitelné, že nereagují na takto zaměřené televi zní dokumenty. Analogicky by asi

bylo chybné předpokládat, že televizní pořad o nových trendech v kulinářství ovlivní skladbu

témat v časopise zabývajícím se zahraniční politikou, byť by zmíněný pořad byl udělán

sebeatraktivněji a pokrmy v něm představené vypadaly sebechutněji. V případě, že by se

tištěná média minulosti věnovala, potom druhou příčinou neexistence vazby na takto

zaměřené televizní programy může být odlišné pojetí takových témat. Na to by ale měla

odpovědět třetí, kvalitativní část této práce.

Účelem druhé kvantitativní analýzy tedy bylo zjistit , zda se obsahy , jež lze zařadit do

kategorie "vyrovnávání se s minulostí", v tisku vůbec objevují, případně o čem konkrétně se

v novinách a časopisech v této souvislosti píše . Další práce se proto odvíjela od definice

kritérií, na jejichž základě byly ze vzorku textů143 vybrány relevantní redakční příspěvky.

Jelikož vyrovnávání se s minulostí je široký pojem implikující mnoho aspektů (od

prostého popisu historie až po reflexi vlastních minulých skutků), byly jako relevantní

identifikovány všechny příspěvky, které se tak či onak české komunistické minulosti

dotýkaly. Takové texty se potom musely minulosti věnovat alespoň ve třech větách, z čehož

vyplývá, že minulost nemusela být jejich dominantním tématem. Tak byly odfiltrovány ty

texty, jež se minulostí v podstatě nezabývaly vůbec,jenji letmo zmínily. (Dobrým příkladem

takového příspěvku by mohl být např. komentář o problémech s nezaměstnaností začínající

slovy "Nepracovat vůbec bylo za minulého režimu trestným činem a naopak pracovat příliš

znamenalo, že se na vás okolí dívalo jako na podivína, zatímco dnes .. ..".) Zároveň takové

vymezení umožňovalo identifikovat ty příspěvky, které se sice minulosti primárně

nevěnovaly, avšak sloužila jim jako výrazná paralela k současnosti .

143 Viz oddíl 2.1.3 Vzorek .
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3.2.2.1 Proměnná TÉMA PŘíSPĚVKU

V další fázi bylo zapotřebí příspěvky rozdě l i t podl e toho, jakým tématem

z komunistické minulosti se zabývaly. Kódo vací kniha (viz Příloha I), podle níž se takové

rozdělování dělo, byla zkonstruována tak, aby bylo též možné rozlišit, je stli se téma příspěvku

týkalo spíše padesátých let , let sedmdesátých či zda byl příspěvek věnován tématu, na nějž

takové dělení nelze uplatnit. Jelikož každé ze dvou jmenovaných historických období měla

svá specifika, jednotlivé kategorie pro ně se ne vždy shodova ly (hled at např. příspěvky

zmiňující Chartu 77 v souvislosti s padesátými lety nebo zmínky o pracovních táborech

v letech sedmdesátých by neby lo příliš smysluplné). Vzhledem k tomu, že mnoho přísp ěvk ů

se zabývalo současnou komunistickou stran ou či jejími bývalými členy, kteří jsou dnes

veřej ně aktivní a přitom bylo značně problematické určit, na jaké konkrétní témata z minulosti

vlastně poukazují, byla do seznamu témat přidána kategorie Komunisté včera a dnes . Tato

kategorie se od tématu Historie komunismu liší právě v akcentu na souvislost mezi minulostí a

přítomností. Domnívám se, že názvy ostatních kate gorií, jak j sou uveden y v Příloze I, j sou

dostatečně výmluvné a není proto zapotřebí se jimi zde zabývat.

Z kódovací knihy byly nakonec odebrány ty kategorie, pro něž nebyl nalezen žádný

redakční příspěvek a též byly zrušeny ty kategorie, jež obsahovaly pou ze jeden redakční

příspěvek. Takto byl vždy jeden příspěvek z kategorií Literatura v sedmdesátých i pad esátých

letech přesunut do kategorie Jiné téma týkající se kultury pro obě zmiňovaná období a

odstraněny kategorie Hudba a Výtvarné umění pro období padesátých let, neboť neob sahovaly

žádné příspěvky.

3.2.2.2 Proměnná HARD NEWS/SOFT NEWS

Pokud jde o proměnnou HARD NE WS/SOF T NE WS, v metodologickém úvodu

říkám, že tuto typologii neužívám v celé její š íři . Důvod spočívá v tom , že nešlo o přesné

určení, jestli se u konkrétního redakčního příspěvku jedná o zprávu "okamžitou" (v anglický

výraz "spot news" by se do češtiny dal také volně přeložit jako "trhák"), "vyvíjející se"

("developing news") anebo např. průběžnou ("continuing news"}' ?", ale o postihnutí příčin,

z jakých tištěná média minulost zmiňují. Proto jako Hard news označuji veškeré redakční

příspěvky, které reagují najakoukoli přítomnouudálost (dobrým příkladem jsou např. soudní

144 Srov. 144 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: s českou předmluvou Jana Jirák a. 2. vyd.
Praha: Portál , 1999. s. 247-248 . ISBN 80-7178-714-0.
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145 Graf kvůli přehlednosti zaokrouhluje procenta na celá č ís l a . U dokumentu František Čuba : Slušovický zázrak
přesněj ší údaj či n í 1,26%.
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líčení s lidmi obviněnými ze zlo čin ů spáchaných ve vězeních v padesátých letech či

komentáře popisující výstup nějakého komunistického poslance v parlamentu a zároveň

zmiňující roli komunistické strany v letech sedmdes átých). Naopak ty texty, jejichž

uveřejnění nebylo podmíněno událostí v přítomném čase kontextově navázané na minulost,

byly kódován y jako Soji news (např. série životních příb ěh ů lidí utíkaj íci přes železnou oponu

publikované Mladou frontou DN ES v roce 1999 ).

Graf 1: Podíl redakčních příspěvků zmiňujících komunistickou minulost na celkovém
počtu zkoumaných příspěvků v jednotlivých analyzovaných obdobích

Komentář ke grafu 1:

Pro stor věnovaný t ématům vztahujícím se k minulosti jen jedinkrát poklesl pod

jedno procento, a to u filmu Tenkrát 3 - Husákovo ticho (jedná se 00,56%).145 Důvodem

bude pravděpodobněskutečnost, že tento snímek měl premiéru 19.12.200 2 a zkoumané

Vysvětlení ke grafu 1:
Grafpředstavuje podll počtu znaků redakčních piispěvků zabývajících se minulostí na

celkovém počtu znaků všech redakčních piispěvků. Na ose x název dokumentárního filmu (pro
jednotlivá zkoumaná období viz Přílohu I), na ose y podil na celku všech příspěvků. Grafj e
generován z úplné báze 414 81 redak čnich příspěvků.



období ted y zahrnovalo term ín vánočn ích svátků. kdy ti štěná média zřej mě nevyhledávají

kontroverzní tém ata. Celkově by se při pohl edu na graf I mohl o zdát. že tisk se vyrovnává ní

s minulostí věnují marginálně. Avšak vzhledem k velikosti celk ové báze dat a zvláště

s přihlédnutím k široké škále druhů př ísp ě vků , které byly do vzo rku zanese ny (kompletní

dom ácí zpravo dajství, všechny články v rubrice kultura atd . - více viz kapit olu 3.1. 3 Vzorek),

lze konstatovat, že prům ěrn á hodnota podílu takto zaměřených textů (2,6%) svědč í o op aku .

Graf 2: Podíl příspěvků v jednotlivých médiích na celko vém počtu redakčních

příspěvků zmiňujících komunistickou minulost za všechna zkoumaná období

o Lidové noviny

o Mladá fronta
DNES

O Právo

O Refle x

II Respe kt

OTýden

Vysvětlení ke grafu 2:
Vnitřní prstenec představuje podílpočtu příspěvků věnovaných komunistické minulosti

pr o jednotlivá periodika na celkovém počtu takto zaměřených příspěvků. Vnější prstenec
prezentuj e podíl rozsahu piispěvků věnovaných komunistické minulosti pro je dnotlivá
periodika na celkovém rozsahu takto zaměřených piispěvků (měřeno v počtu znaků) .

Grafje generován z celkového počtu 708 piispěvků zabývajících se komun istickou
minul ostí.
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Graf 3: Pomčr redakčních příspěvků zmiňujících komunistickou minulost a ostatních
příspěvků pro jednotlivá média za všechna zkoumaná období
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Vysvětlen í ke grafu 3:
Graf ukazuje podíl rozsahu piisp ěvk ů věnovaných komunisti cké minulosti pro

jednotlivá p eriodika na celkovém počtu takto zam ěienych piisp ěvk ů v jednotlivýc h
periodicich (m ěieno v počtu znaků) . Na ose xjsou uvedeny názvy periodik, na ose y podíl na
celku v šech prispěvků.

Použit é zkratky: Vyrovn áv ánivprisp ěvky zabyvajici se komunisti ckou minulostí.
Ostatní=Ostatní piispěvky, LN=Lidové noviny . MFD=lvfladá ji-onta DNES. ostatní. jakje
uvedeno.

Graf je genero ván z úpln é báze 414 81 redakčních piispěvků.

Komentář ke grafům 2 a 3:

Výrazně větš í podíl příspěvků o minulosti u deníků než u týdeníků - a to jak

v počtu, tak rozsahu - je dán především odli šným způsobem kon strukce vzo rku pro oba typy

periodik (víc e v kapitole 3.1 .3 Vzorek) . Obecně však lze tvrdit, že týdeníky sice uveřejňují k

tomuto tématu méně textů, ale věnuj í jim více prostoru, zatímco u deníkůj e tomu naopak.

Nejvíce se tento aspekt projevuje u časopisů Reflex a Resp ekt, přičemž druhý jmenovaný se

tak é ze všech zkoumaných periodik zab ývá vyrov nává ním se s minulostí nejvíce, pokud jde o

poměr tohoto tématu k ostatnímu obsahu.

Vzhledem k historii deníku Právo je také zajímavé, že tyto novin y se ve sro vnání

s ostatními deníky věnují vyrovnávání se s minulostí nejméně (např. Resp ekt převyšuje

počtem příspěvků Práv o dvojnásobně). 146 Podobně dopadá i porovnání pro storu věnovaného

146 Právo vznik lo v roce 1990 z deníku Rudé právo, který měl podtitu l "Ú středn í tiskový orgán Komun istick é
strany Československa" . Jeho dlouhol etý šéfredaktor Zdeněk Poryb ný byl před rokem 1989 dopi sovatelem Práva
z Franci e a pozděj i ze Spoje ných států .
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komunistické minulosti v Právu a ve všech ostatních periodikách. kdy např. procento u

Respektu je dvakrát vyšší.

Graf 4: Distribuce témat v příspěvcích zmiňujících komunistickou minulost
(v počtu příspěvků i jejich rozsahu měřeném počtem znaků vzhledem k celkové bázi
dat)
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Komentář ke grafu 4:

Tištěná média se v bezmála polovině případů, kdy zmiňovala komunistickou minulost,

zabývala tématy souvisejícími se sedmdesátými lety. Podíl kategorie Komunisté včera a dnes

se pak téměř shoduje s podílem věnovaným letům padesát ým. Lze předpokládat, že důvodem

menšího zájmu o padesátá léta bude především větší množství žijících aktérů událostí

skrývajících se pod kategorií Sedmdesátá léta a také větší vliv těchto událo stí na přítomnost.

Diference mezi podílem počtu příspěvků na celku a podílem jejich rozsahu na celku

dosahuje maximální výše dvou procentních bodů. V tomto ohledu je pozoruhodný takto malý
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Vysvětlení ke grafu 4:
Grafukazuje distribuci témat v souboru prisp ěvků věnujících se komunistické

minulosti , přičemž shrnuje témata vztahující se k padesátým a sedmdesátý m letům do j edné
kategorie. Na ose y podíl na celku všech piispěvků zabý vajících se komunistickou minulostí, a
to v počtu piispěvků i v j ejich délce (ta m ěiena počtem znaků). První (modrý) sloupec
prezentuje podíl počtu redakčních piisp ěvků v dané kategorii, druhý (zelený) sloupec udává
podíl rozsahu redakčních prispěvků v dan é kategorii.

Graf j e generován z celkového počtu 708 piisp ěvků zabý vajících se komunistickou
minulostí.



rozdíl v kate gorii Osobní historie 19-18-1989, kdy by se dalo očekávat, že délka příspěvků

věnuj ících se tomuto tématu bude jej ich počet převyšovat výrazněj i . Menší podíl délk y

příspěvků zahrnutých do kategorie Restituce je dán tím, že i deset let po pádu komunismu

probíhalo mno žství restitučn ích sporů, o nich ž se referovalo především na stranác h

zpravodajství. Výjimkou byla kauza navracen í církevního maj etku a především účast

komunistického poslance v kom isi o ní rozhodující, které se tisk na začátku roku 1999

zabýval více i ve svýc h názorových rubrikách.

Graf 5: Detailní distribuce témat v příspěvcích zmiňujících komunistickou minulost
(v počtu příspěvků i jejich rozsahu měřeném počtem znaků vzhledem k celkové bázi
dat)
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Vysvětlení ke grafu 5:
Grafpr ezentuj e distribuci témat v souboru piispěvk ů věnujících se komunistické

minulosti bez sdružení kategorií týkajících se padesátých, resp. sedmdesátých let. Na ose x
názvy je dnotlivých kategorii , j akjsou uvedeny v kódovací knize. Pro piehlednost je k ose x
pridána také informace o případné nadkategorii , j akož i vymezení témat na škále padesátá
léta - sedmdesátá léta - bez časového určení. Na ose y podí! na celku všech prispěvků

zabývajících se komunistickou minulostí, a to vpočtu příspěvků i vj ejich délce.
Graf j e generován z celkového počtu 708 příspěvků věnujících se komunistické

minulosti.
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Komentář ke grafu 5:

Největší podíl mezi příspěvky, a to jak v počtu tak v rozsahu, je patrn ý u kategorie

Komunisté včera a dnes. Tištěná média tak zjevně refl ektují skutečnost , že hlavní aktér

minulosti - komunistická strana - se s úspěchem zúčastn i la všech parlam entních i jiných

vo leb po roce 1989 . Přesvědčení , že se tato strana od své minulosti nedostatečně distanc ovala,

pot om motivuje tisk minulost v tomto kont extu připomínat.

Dalšími nejvíce exponovanými tématy co do počtu příspěvků je problematika

spolupráce s bývalou tajnou policií StB a j ustičn í zločiny spác hané v pad esát ých letech.

V druhém případě se jedná o kauzy krimin ální , v případu prvním se zprávy ze soudních síní

projednávající oprávněnost č i neoprávněnost zanesení lidí do seznamů StB mísí s kau zami

osob veřej ně činných, u nich ž byla tato spo lupráce odh alen a (např . u kandidáta ČSSD do

sen átních voleb v roce 1999 Karla Srpa).

Vysoké procentu délk y příspěvků zaměřených na Revolu ci 1989 není příli š

překvapující přijmeme-li argument, že způsob, jakým tato dějinná změna proběhla, ovlivňuj e

současnost podobně jako minulost, jí ž byla předělem .

Tab. 3: Dokumentární filmy podle témat a období

Lajdák Film 70's
Mordochór Odhalení acenti 70's

i .rantišek Čuba : Slušov ický zázrak Ekonom ika 70's

Tvrdohlaví Výtvarné umění 70's
Začátek konce Začátek 1969 - 1971 (Normalizace) 70's
Ekohistorie Ekoloq ie 70's

Hokei!!! Začátek 1969 -1971 (Normalizace) 70's
Zpátky ni krok? aneb Zpráva o
podepisování v Čechách Jiná kolaborace 70's
Konec světa v srdci Evropy Ekonom ika 70's
Tenkrát 3 - Husákovo ticho Osobní zodpovědnost lidi v tzv . šedé zóně 70's

Bylo jich pět Divadlo 50's

Věž smrti České lágry 50's
Návrat do neobv čein ých let Propaqanda 50's

Fenomén Kohout Osobní histor ie 1948-1989 Nelze určit

Mil ionáři v náhradním ráji Osobní historie 1948-1989 Nelze určit

Pavel Tiqrid - Evropan Osobní historie 1948-1989 Nelze určit

Vysvětlení k Tab. 3:
Období: 50 'sv-pades át áléta, 70 's=Sedmdesátá léta
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Srovnání grafů 4 a 5 s tabulkou 3 potvrzuje hypotézu o odlišn é tématice mediálních

textů zabývající ch se minulostí v televizi a tisku jen z části. Důraz na sedmdesátá léta, kter ý j e

patrný u ti štěných m édií, lze vysledovat i ve zkoumaném vzorku šestnácti dokumentárních

filmů . Podobně je možné hodnotit i tématiku vztahující se k let ům padesátým . Zatímco třetím

nejvýznamnějším tématem v ti štěných médiích je dnešn í role komunistů ve společnosti se

vztahem k minulosti (kategorie Komunisté včera a dnes) , dokumentární film y zahrnuté do

anal ýzy se častěji zabývají osobními příběhy lidí za celé období komunistického režimu u nás.

Právě v rozdílu ve třetím nejfrekventovaněj ším tématu lze spatři t ji sté odli šnosti v zaměření

dvou typů mediálních obsahů . Kategorie Komunisté v čera a dnes má vyso ký potenciál

aktuálnosti důležitý pro tištěná média (viz oddíl 2.2.6 Kdo nastoluje agendu médiím), osobní

příběhy lidí jsou zase vhodnějš í k filmo vému zpracování.

Graf 6: Počet redakčních příspěvků

podle typologie HARD NEWS/SOFT
NEWS

Graf 7: Rozsah redakčních příspěvků

podle typologie HARD NEWS/SOFT
NEWS

Soft

news

41%

Hard

News

59%

Soft
news

58%

Hard
News

42 %

Vysvětlení ke grafům 6 a 7:
GraJYpredstavuji podíl redakčních pilsp ěvk ů kódovaných na šk ále Hard news - Sofi

news v souboru piisp ěvků věnujících se komunistické minulosti.
GraJYj sou generovány z počtu 701piispěvků věnujících se komunistické minulosti (u

sedmi prispěvk ů z celkového počtu zabývajícím se komunistickou minulostí nešlo určit, zda se
jedná o Hard nebo Sofi News).

Komentář ke grafům 6 a 7:

Pokud jd e o počet př ísp ě vk ů , pak text y kódované jako Hard news jsou ke č l á nk ů m

označeným jako Sofi news v poměru 1,5:1. Ovšem přibližně stej ný poměr leč v obráceném

pořadí platí o rozsahu příspěvků. Z grafů 5 a 6 tedy vyplývá, že hypotéza o přítomné události

kontextově navázané na minulost j ako o nutném předpokladuvýsk ytu textu o minulosti

v tištěných médiích, se nepotvrdila.
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3.2.3 Výsledky kvalitativní analýzy

Druhá kvantitativní anal ýza částečně potvrdila hypotézu o odli šném tématickém

pojetí textů o komunistické minul osti v ti štěných médiích a v televizních dokumentech.

Zvláště patrná je především absence témati cké kat egorie Komunisté včera a dnes u

dokumentárních filmů a na druhé straně výrazný důraz, který na toto hledisko klade tisk.147

Domnívám se, že při hledání odpovědi na otázku "Proč tištěná médi a nereagují na témata

nastolená dokumentární tvorbou?", není možné tuto skutečnost ignorovat. Proto bylo cílem

třetí anal ýzy pom ocí kvalitativních metod rozebrat způsob, j akým novin y a časopisy

problematiku současného působení komunistů u nás pojímají a odhalit, zda filmové

dokumenty skutečně toto téma opomíjejí. Výzkumná otázka poslední kvalitativní fáze této

práce ted y zněla :

Co je postatou nejčastějšího tématu, jímž ti štěná média refl ektují komunistickou

minulost?

3.2.3.1 Tištěná média a problematika současného působení komunistů ve světle

paradigmatického modelu148

Jak ji ž bylo řečeno , za metodický rámec kvalitativní fáze tohoto výzkumu posloužila

zakotvená teorie, jejíž ústřední prvek, paradigmatický mod el, ilustrují Strauss a Corbinová

pomocí následujícího schématu:

(A) pŘíČINNÉ PODMÍNKY -7 (B) JEV -7 (C) KONTEXT -7 (O)

fNTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY -7 (E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE -7 (F)

NÁSLEDKy 149

Z anal ýzy textů v tisku s použitím otevřeného a následně axiálního kódo vání

vyplynula centrální kategorie, ji ž lze určit jako smysl samotné existence těchto článků (JEV),

a k níž se vztahují všechny ostatní části analyzovaných dat. Tímto jevem je hrozba návratu

147 Srov . kapitolu 3.2.2 Výsledk y kvantitativní analýzy č . 2, grafy 5, 6 a tabulku 3.
148 Paradigmatický model vytvořený touto analýzou je součástí této práce jako Příloha II.
149 STRAUSS, Ans elm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativníh o výzkumu : postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert , 1999. s. 72. ISBN: 80-85834-60-X.
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minulosti v podobě současných komunistů 150. Rozbor tohoto jevu s jeho vlastnostmi bude,

stejně jako ostatní součásti paradigmatického modelu, předmětem samostatné kapitoly.

Z analyzovaných textů jsou také patrné příčiny, které jejich autoři vidí v existenci

výše zmíněného jevu. Za PŘíČINNÉ PODMÍNKY je proto možné označit argument, že se

nepodařilo potrestat zdaleka všechny zločiny bývalého režimu (tuto subkategorii lze nazvat

nepotrestaná minulost) , nenapliiováni§ 260 trestního zákona'ř", současné jevy

podporující vzestup komunistů a obecnou inklinaci české společnosti ke komunismu.

Hrozba návratu poměrů před rokem 1989 by neexistovala bez svého kontextu , který

se v tomto případě konstituuje z bývalých komunistů v nekomunistických stranách, vliv

komunistů ve státní správě, nepatřičnézviditelňováníkomunistův médiích a nedostatečné

vyrovnání se s vlastními minul ými selháními na úrovni jedinců (osobní zodpovědnost).

Hrozba se podle analyzovaných textů zvyšuje s tím, jak se zvyšují volební

preference komunistů, a proto lze stav preferencí KSČM společně se spoluprací s touto

stranou na nejrůznějších patrech politiky (spolupráce s KSČM) vymezit jako

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY. Navrhovaná řešení problému komunistůjsou analogií

STRATEGIÍ JEDNÁNÍ A INTERAKCE paradigmatického modelu směřující k chtěným

NÁSLEDKŮM v podobě reformy KSČM na neextremistickou levicovou stranu nebo

absence komunistů v parlamentu.

3.2.3.2 Tiskem obchází strašidlo komunismu aneb jev a jeho vlastnosti

Dříve nežli se budu podrobněji zabývat ústředním jevem ajeho vlastnostmi,

považuji za nutné osvětlit pojmenování, které jsem se pro tento jev rozhodl používat. Hrozba

návratu minulosti (tedy poměrů před listopad 1989) je totiž jedna věc a působení, vliv či jen

existence komunistů v současnosti věc druhá. A tato druhá věc je ve své podstatě příčinnou

podmínkou oné hrozby. Vzhledem k tomu , že zkoumané texty žádnou jinou příčinu takové

hrozby neuvádějí, mezi příčinu a hrozbu kladou znaménko rovnosti a příčina se tak stává

integrální součástí hrozby , bylo by v rámci tohoto výzkumu nadbytečné oba dva aspekty od

sebe oddělovat. Právě kvůli akcentu tohoto hlediska v analyzovaných datech jsem název jevu

150 Názvy jevů a kategorií jednotlivých součástí paradigmatického modelu jsou nadále vyznačeny tučně,

subkategorie či jejich vlastnosti pak tUČIlOU kurzívou.
151 Paragraf 260 zákona 557/1991 Sb. doslova zní : "Kdo podporuje nebo propaguje hnutí , které prokazatelně

směřuj e k potlačení práva svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou , třídn í nebo nábožen skou zášť (jako
například fašismus nebo komunismus), bude potrestán odnětím svobody najeden rok až pět let." Zdroj: Sbírka
zákonů a mezinárodních smluv ČR. Dostupné z: http://www .mvcr.c z/sbirk a/1993 /sb 105-91.pdf [citováno 12.
května 2006].
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rozšířilo dodatek "v podobě současných komunistů", i když na některých místech ze

stylistických důvodů užívám i zkrácenou verzi pojmenování - hrozba návratu minulosti.

Nicméně v této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že v případě jiného postupu při

sestavování výzkumného vzorku by se pravděpodobně neprojevilo takové úzké spojení mezi

příčinou ajevem a především by analýza jin ých textů mohla odhalit i jiné příčiny. 152

Z analyzovaných textů je patrné , že jejich autoři se ani tak neobávají faktu, že

komunisté hrají v politickém životě této země více či méně významnou roli . Současné

konkrétní činy komunistů kritizují jen málokdy, aktivit y KSČM v parlamentu také nejsou

častým terčem analýz či komentářů . Hlavní obava , která z článků zaznívá , je obava

z budoucnosti, a to budoucnosti v rukou komunistů, což dobře ilustrují následující tři

příklady.

Cit. 1:
"Nebažím po nějaké pomstě, avšak se zlostí hledím ,jak se minulost vrací coby bumerang pod rudými
prapory ve znamení srpu a kladiva se zaťatými pěstmi těch , kteří se dušují , že se s ní dávno rozešli.
Rozlézají se všude - na ministerstvech, v parlamentu, ve vysokých funkcích na úřadech veřejné

správy. Chybí jim užjen ta ústavně zakotvená vedoucí role . Chtějí přece měnit ústavu ." (Lidové
noviny, 10.6.1999, str. 12, Návraty poražené moci, Jiří Ruml)

Cit. 2:
" Lidem může být ostatně časem docela jedno, jestli je více zlobí dnešní píchance od trnů růží či

předchozí štípance po klovnutí modrého ptáka. Účet za pasivitu a neprofesionalitu naší demokratické
politické elity tak jako tak budeme platit všichni (a vlastně už platíme). Konce tohoto trendu nechci
raději ani domýšlet. Pánové, pusťte se do práce , aby vás v dohledné budoucnosti nedej bože
nevystřídali zase soudruzi." (Mladá fronta DNES , 25.5 .1999 , str. 15, Politická pasivita a
neprofesionalita nahrává komunistům, Petr Havlík)

Cit. 3:
"Zatímco čeští antifašisté dostávají za svůj odboj státní vyznamenání, český antikomunismus nezřídka

bývá zdrojem odmítavého údivu , například pro současného prezidenta. Od chvíle , kdy televizí proběhl

záběr Grebeníčka na prezidentském balkoně v Lánech, se někteří demokraté začali i bát." (Lidové
noviny, 17.5 .2004, str. 13, Grebeníčkova nenávist zastínila Ransdorfovy vidiny, Jiří Černý)

Takové obavy musejí mít své příčiny spočívající v samotných komunistech nebo v

charakteru jejich politického zastoupení v parlamentu - Komunistické straně Čech a Moravy.

Důvody těchto obav jsou tedy vlastnostmi jevu hrozba návratu minulosti.

Nejfrekventovanějšímdůvodem nalezeným v analyzovaných datech je vlastní minulost

komunistické strany a kom Ull ismu obecně. Tato historie by zřejmě nebyla příčinou obav,

pokud by čeští komunisté projevili ochotu dostatečně se od minulosti distancovat či se za ni

152 Pokud by za výzkumný vzorek analýzy sloužil např. soubor předvolebních materiálů ODS , je možné, že i tam
by se jev zde nazvaný hrozba návratu minulosti objevil. Nicméně lze předpokládat, že by nebyl spojen pouze
s komunisty, ale také s ČSSD.
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omluvit. Neochota vyrovnat se se svou minulostí vede potom autory analyzo vanýc h článků

mn ohd y k závěru, že komunisté se nezměnili.

Připomínání komunistické minul osti lze sledova t na dimen zionáln í škále od

připomínání konkrétních jevů nebo činů až po obecné upozorňování na zločiny komunismu.

Úvodní dva citované příklady pouk azuj í právě na tako vé konk rétní jevy, přičemž - j ak je

patrné z první cita ce - se nemusí vždy jednat o ty nejhorší zločiny. Třetí příklad potom

ilustruje připomínání temné minulosti v obecné rovině.

Cit. 4:
"KSČM prohlašuje, že jejím cílem není "spok ojený, se vším smířený maloměšťák" , a chválí
nekonformní mlád ež, kter á "ve své nap rosté většině ... úspěšně vzdoroval a a vzdoruje snahám režimu
o pěstování nemyslivých , poživačných konzument ů" . Říká to dceřiná organizac e KSČ, která svého
času vynaložila nemalé úsilí na sp l něn í náročného úkolu vyc hova t z mán iček spořádané občany

soc ialistické vlasti." (Právo , 14.5.200 4, str. 7, Poučení ze zprávy o č i n nost i , Alexandr Mitroťanov)

Cit. 5:
,,"Libe rál" Filip dodne s neprojevuje pro komuni stické zloč i ny o nic menší pochop ení než Grebeníček .

Jezd í na več írky pohraničn íků , oslav ujících stře l bu do "záškodn íků" v 50. letech, přímo ve sněmovně

zorga nizova l sem inář s č ínským i komunisty o otázce Tibetu, okupova ném a devastovaném čínskou

arm ádou. " (Mladá fronta DNE S, 14.5.2004, str. 5, Grebeníček a Filip - blízcí soupeři, Jindřich Šíd lo,
Václ av Dolej ší)

Cit. 6:
"Někteří z nás se však domnívaj í, že strana , j ež má v názv u slovo "komunist ická", by měla být
zakázána automaticky, neboť komunismus je politický proud s veli ce konkr étním , děj inami

pot vrzeným obsahem. Jako naci smu s znamená virulentní rasovou nenávi st, koncentrační tábo ry a
plynové komory, tak komun ismu s znamená virulentní třídní nenávist, obhajo bu násilí v teori i a
masové mučení, krádeže a vraždy v praxi." (Lidové nov iny, 16.8.1999, str. ll , Naše dnešní
komunistická otázka, Roman Joch)

Ze slov "dceřiná organizace KSČ" ve výše uved eném výňatku z komentáře

Alexandra Mitrofano va se dá vyv odit, že autor bere nerněnnost komuni stů jako fakt. KSČM

rovná se KSČ, a tudíž jsou současní komunisté přímo odpovědni za minulé zločiny . Jak o by

tím komentátor Práva říkal, že vrah zůstane vrahem bez ohledu na to, jaké jméno má vytištěno

na vizit ce. Jiní autoři by snad byli ochotni uznat odlišnos t současných a minulých komunistů,

pokud by se od těch druh ých dostatečně j asně distanco vali. Opět si můžeme pomoci

metaforou: následná citace Jiřího Stránského v podstatě vyj adřuj e názor , že vrah bude vrahem

nadosmrti, neproj eví-Ii nad svým i činy upřímnou lítost:

Cit. 7:
" Komunisté popravili 244 lidí , zastře l i li desítky lidí na hranicích , 270 tisíc lidí zavře l i . Za to se nikdy
konkrétně neomlu vili . Mo hou říkat, co chtějí, ale jsou stejní jako jejich předchůdc i." (MF D,
28.1.1999,4, Nezbavili se minul osti, nejsou demokratičtí, soudí pol itolo g, (tch))
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Ti , co se zabývaj í otázkou komunistů v dnešní společnosti, také často poukazují na

srovnání komunismu s nacismem. Prakti cky ze všec h textů obsahujíc ích tako vé srov nání je

zjev né, že jej ich autoři považují obě ideologie za rovnocenně negativní. Zaj ímavé vša k je, že

počítají se shodným uvažováním i u svých čtenářů . V některých případech je jednota názoru

očekávána jako danost (citace 8), v j iných jako by autoři měli svá publ ika za zapomětlivé

žáky, kteří se sice o látce ji ž učili , ale občas je nutné jim j i připomenout (citace 9, 10, ll ).

Nikdy se nicméně nejedná o přesvědčování , ale spíše o agitaci.153

Cit. 8:
.Je-li máj měsícem lásky, mohl o by se dva nác t dn í od 20. dubna (naroze ní A. Hitl e ra) do I. května

(Sv átku práce) nazvat dny nenávisti . Začínají vztyčenou pra vicí hnědých prapore čn ík ů a končí

vztyčeným ukazováčkem těch rudých . Oni se také ve dnech mezi "Arbeit macht fre i" a "Labour day"
fašouni a kom ou ši div nepřetrhnou." (L idové novin y, 30.4.200 I, str. 12, Od Ma llotha po Grebeníčka,

Mi rosla v Sc hiffert)

Cit. 9:
"Zato mám e part aj , kter á utekl a dějinám z lop aty a teď tu trč í - nezakázaná, nesch válenáj ako ten
pen zion s neon ovým srdce m. Na rozdíl od něho si vša k neváhá své Ka inovo zna me ní vy pá lit na
vývěsní štít. A to je ten probl ém .. . Jak o by si v Bartolom ěj sk é ul ici otevře lo pobočku gestapo !
Ujišťování pán i'! v kožen ých plá štích, že nav azuj í na "dobrou myšlenku", by nás ji stě neuspok oj ilo .
Proč pořád gestapo? zně la by logická otázka . A proč pořád komunismus?" (Mladá fronta DN ES ,
15.2.2005 , str. 6, Co s komunisty? Zakázat, David Sm oljak )

Cit. 10:
"Pokud budeme komunistickou ideologii (na rozdíl od naci smu) považo vat za politicky korektní, v
základ ech státu z ů stane definitivně zažraný nebl ahý mravní relativi smus." (L idové noviny, 9.11 .1999,
str. 10, Postoj ke komunismu j e zá lež itos t morálky, Mart in Sc hmarcz)

Cit. 11:
"Zaj ímavé , j ak se u nás vo lá pro reformě rudý ch . Napadlo by někoho, ab y se reformovali naci sté?"
(Lidové novin y, 30.4.200 I , str. 12, Od Mallotha po Greben íčka, Mir oslav Sc hiffert)

Ještě více agitační charakter maj í i další dvě vlastnost i je vu nazvaného hrozba

návratu minulosti v podobě současných komunistů . První z nich v text ech sign alizují

sous loví "se lský rozum ", "prostá logika", "každý soudný člověk" atd . - lze j i proto

pojmenovat odkaz na zdravý rozum , kde "zdravý rozum " je důvodem pro nepřij atelnost a

nebezpečnost komunistů. Ze zkoumaných dat vyplývaj ící druh á příčina neakceptovatelnosti

komunistů také ze své podstaty vylučuj e možnou argumentaci. Touto příčinou je autory textů

deklarovan á nemravnost komunistů, případně minulého režimu, při čemž pro pojm enování

I53"Persvazi lze rozděli t do tř í typů: vlastní přesvědčování, při němž se ovlivnění dosahuje především

argumentací působ ící na předpokládaného myšlenkově aktivního posluchače, propagaci, při níž tvůrce projevu
mající autoritu ovlivňuj e myšlení a jednání víceméně pasivního vnímatele, a konečně agitaci, která směřuje

k řešen í určité časově a místně blízké situace a obrací se větš inou k posluchači, který je o správnosti budoucího
jednání v podstatě sám přesvědčen a očekává pouze formulaci názoru." (Zdroj: ČECHOVÁ, Marie, et. al.
Stylistika současné češtiny, I. vyd. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. s. 20 I. ISBN: 80-85866-21-8.)

62



této vlastno sti je možn é použít in vivo kód" - axióm nemravnosti komunistů . Odkaz na

zdravý rozum ilustruj í citace 12 a 13, axióm nemravnosti komunisti; citace 14 a 15, v citac i

16 jsou pak obsaženy obě dvě vlastnosti.

Cit.l2:
"N ikoli ant ikomuni smu , nýb rž pou hé aritmetiky je potřeba , abyc hom j edn ou provždy pochopil i:
komu nisté z celého světa dohromady lhali, kradli a vraždili víc než vš ichni nacisté a fašis té." (Lidové
noviny, 14.2.200 5, str. II , Jak á petic e prot i komuni smu má dnes j eště smys l?, J iří Černý)

Cit. 13:
"Samozřejmě pohled na to, co je rozumné a sprave dlivé, m ů ž e být do "značné míry" subje ktivní,
j enomže je to všec hno právě zá ležitostí oné "míry ". Při hledán í této míry j e totiž nejl epší spolehnout se
na selský roz um a jis tou zdravo u intuici. Případy, o které jd e (a které j sou nej víc "do oč í bijící" ), toti ž
nej sou až tak slož ité. Tak že se po letech například přece j en podaří odhalit, usvědčit i odsoudit některé
pach atele zlo či n ů komunis mu, ale so ud vyšš í instance se rozhodne zpros tit pachatele obviněn í nebo
j im uloží trest podm íněný . " (Lidové noviny, 2.3 .2002, str. I , Obráce ná pyramid a české ju stice, Jan
Macháček)

Cit. 14:
" Komunisté letos překroč ili hranici, která byť nedo kona le - oddělova la staré zlo od nového
poli stopad ového živo ta české spo lečnost i . Je zbytečné zamýš let se nad tím, zda komunisté zlo
skutečně představuj í - to je prostě ji stota, nezpochybni teln ý mravn í ax iom." (Právo, 28. 1.1999, str. 2,
Ruml by bojkotoval kulat ý st ů l s účastí komuni stické strany, Robert Bland a)

Cit. 15:
"Představa, že se komunisti podílej í na české v ládě, j e nemravná a nechutná. Vlád li tu dost dlouh o,
ukázali , j aké vyznávají hodn oty, j ak nenávidí svobodu, j ak j im je cizí jakákoli rovnost, ja k nakládají se
soukromým vlastnictvím, svobodou jednotlivce či projevu. Nen í třeba, aby se vzdávali minul osti, oni
j sou minulost." (Týden, 24 .5.2004 , str. 80 , Komunisty a rak ovinu nejd e reformovat, Martin Fend rych )

Cit. 16:
"Svou výzv u toti ž směřuj í hlavně ke všem ostatním: aby se vědělo, že hlásit se ke zloč i nné ideologii j e
opo vrženíhodné, že není normální tvářit se. j ako by komunisté nic nezavinili . Dát j asně najevo , že j e
stej ně protizákonné prop agovat komunismus ja ko nacismu s č i j iné podobné hnut í směřujíc í k potlačení

lidských práv. S donki chotstvím se pojí emoce - co jiného ale pohn e zatvrdlým myšlen ím,
rezignovan ou lhostejn ostí, "bezpečným" strkáním hlav do písku? Snad roz um." (Lidové noviny,
]7.2.2005 , str. 8, Senátní donki chotové, Marta Švagrová)

154 "Dalším důležitým zdrojem pojmenování (kategorií a jejich vlastností - pozn. autora) jsou slova, které použili
vaši in formátoři , taková ta chytlavá slova, která okamžitě přitáhnou vaši pozornost. Tyto termíny nazýváme "in
vivo" kódy." (Zdroj : STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a
techniky metody Zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999. s. 48. ISBN: 80-85834-60-X.)
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3.2.3.3 Proč pořád komunisté? aneb příčinné podmínky

Příčinné podmínky definují Strauss a Corbinová jako "události, případy, dění, které

vede k výskytu nebo vzniku nějakého jevu".l55 V kontextu tohoto výzkumu je pak hledání

příčinných podmínek pátráním po důvodech, jež umožňují současným komunistůmstát se

hrozbou pro budoucnost. Slovy Davida Smoljaka (srov . citaci 9 v předchozí kapitole) je tedy

možné se ptát: "Proč pořád komunisté?"

Vysvětlení všech důvodů pro relativně úspěšné a stabilní účinkování komunistické

strany v parlamentních i jiných volbách země, která má s komunistickou ideologií poměrně

nedávnou zkušenost, by se jistě mohlo stát tématem nejedné politologické či sociologické

studie. Něco takového není a ani nemůže být cílem této práce . Příčiny, je ž zde předkládám, se

navíc nemusí shodovat s mým názorem - vyplývají z analýzy dat a jsou tedy zprávou o tom,

kde důvody vzestupu (nebo samotné existence) komunistů hledaly texty ve výzkumném

vzorku. Toto ostatně platí i pro všechny ostatní popisované části paradigmatického modelu

v tomto výzkumu.

Jeden soubor příčin, o němž se analyzovaná média zmiňují , lze nazvat kriminálními

příčinami. Jako subkategorii kriminálních příčin je možno označit nenaplůováni§ 260

trestního zákona, jelikož právě na tento faktor někteří autoři upozorňuj í, když hledají příčiny

problému současných komunistů.

Cit. 17:
"Absenci jasného postoje českých občanů i institucí k nenávistným genocidním ideologiím ilustrují
dva paradoxy, vyrůstající z gumového paragrafu 260 trestního zákona . Toho, který zakazuje propagaci
ideologií " směřujících k potlačení práv občanů" fašismu a komuni smu. ( .. . ) Druhý paradox je letitý:
ač paragraf 260 zakazuje propagaci komunismu, kovaní komunisté se za tučný obolus promenádují v
našem parlamentě (a nejen tam) . Achjo." (Lidové noviny, 30.4.2001 , str. 12, Od Mallotha po
Grebeníčka, Miroslav Schiffert)

Druhou subkategorii lze nazvat nepotrestaná minulost. Následující dva příklady

ilustrují přesvědčení, že vliv současných komunistů by byl menší , kdyby se podařilo odsoudit

více lidí zodpovědných za zločiny minulosti :

Cit. 18:
"Přesto převládá pocit, zda se při všech navr šených chybách, více či méně důležitých a podstatných ,
neudělala jedna zcela gruntovní - a touje právě otázka spravedlivého vyrovnání se s minulostí. ( ... )
Co je však po deseti letech svobody podle mého soudu pro valnou část společnosti zdrcující a
frustrující, že ta obrovská hromada nespravedlnosti, nakupená čtyřiceti lety zločinného režimu , zů sta la

dodnes nepotrestána. Že větš ina těch , kteří na bezpráví minulého režimu parazitovali, se dnes stejně

155 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999. s. 70. ISBN: 80-85834-60-X.
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tak lehce pohybuje ve vodách svobody a demokracie , o niž se navíc ani trochu nezasloužili." (Týden,
21.6.1999, str. 7, Kde hledat naději , Aleš Lederer)

Cit. 19:
.Proml č eno má být trestní stíhání soudního vyšetřovatele Vaše, který vydal katu generála Píku.
Mezinárodně hledan ý Čadek - nikoli jako vyso ký důstojník StB, ale pro podivné machin ace - smí zas
dál se svými kumpán y nekale podnikat. Stejně tak dosud nepotrestaný inspirati vní aten tátník Minařík a
dal ší pochybné existence z řad bývalých estébáků . Vyšetřovatel Dolanský m ů ž e svět ícímu biskupovi
Malému hanebně lhát do očí, že na něj nikdy nevztáhl ruku. V kauze vlastizrady i nadále trvají
nekonečné soudní prázdn iny a pouze brání potrestat trýznit ele z moravského Slovácka. Mám j eště

pokračovat? " (Lidové noviny , 10.6.1999, str. 12, Návraty poražené moci , Ji ří Ruml)

A na lyzovaná data poukazují na dal ší so ubor důvodů exi stence hrozb y návratu

minulosti. Jelikož jednotlivé subka tegorie tohoto souboru odkazují na současné sociopolitické

jevy, je možn é tuto skupinu příčin pojmenovat problémy dneška. M ezi zm íněné

podkategorie patří ekonomické problémy a činy ostatních parlamentních stran či

porevolučních vlád, jak ukazuje citace 20. Podl e jiných autorů j e problémem amnézie paměti

většiny společnost i (cit. 21 a 22) neb o nostalgie po sta rých časech (ci t. 23) .

Cit. 20:
"Odkud se bere Grebeníčkův úspěch? Vážně chce tolik tuzemc ů znov u totalitu? Ne, odpověď bude
prostší. Bolševici tu sice mořili lid čtyři cet let, ale po revoluc i ani jednou neseděl i ve v ládě . Nelze jim
vyčítat ani chyby při privatizaci, ani deset procent nezaměstnaných, an i reformu Vladim íra Špidly. Na
exekutivu jen bez ustání nadávaj í. Hlasy pro ně můžeme chápat spíš jako vzkaz vo l ič ů dříve č i dnes
vládnoucím politik ům: Děláte to blbě , tak volíme Greben íčka." (Týden, 24.5.2004, str. 80, Komuni sty
a rakovinu nejde reform ovat, Martin Fend rych)

Cit. 21:
"Jenže už sám sty l demagogie, kterou včera s bodrým úsměvem Filip exhumova l, mnozí bezpohyby
pozapomněl i . Lži přitom zněly takové, až j sem se při nich lekal , že j sem snad minulý režim buď nějak

špatně pochopil, anebo Filip pobýval v úplně jin ém Českos l ovensku ." (Právo, 1.11.1999, str. 6,
Filipova exhumace, Robert Blanda)

Cit. 22:
"Pár let stači lo a komuni sté si dělají laskominy už i na vládnutí. Opět ov l ivň uj í běh věcí veřejných.

Ne, oni se nezměnili. Změn i lo se jej ich okolí. Tedy i mnozí z nás. Zapomínáme." (Mladá fronta
DNES, 28.1.1999, str. 10, Hořká komuni stická nádivka, Jana Bendo vá)

Cit. 23:
"Zákaz starého názvu by komuni stické straně náramně pomohl ( .. .) Respond ent i jednoho z l oňských

pr ů zkum ů , v němž dvacet procent se při znalo k nostal gii po komunistických dobách, a také ti, co si
myslí, že se Česko v listopadu 1989 vyda lo nesprávnou cestou, když zvolilo demokra cii (byl to, jestli
se nemýlím, každý třetí padesátník a každý čtvrtý čtyřicátník) se konečně budou bez uzardění hlásit k
nové levici." (Právo, 11.2.2005, str. 13, Zakažme komanče , Alexandr Mitrofanov)

V analyzovaných datech lze vysledovat ještě jedno vysvětlení pro vysokou odezvu

komunistických m yšlenek v českém prostředí. N ení sice příli š časté, ale v záj m u úplnosti j ej

zde uvádím. Část autorů se zabývá otázkou, nakolik j e v české spo lečnosti zakořeněna obecná

inklinace ke komunismu či levicovým idej ím . U této kat egorie je možné zkoumat, do jaké
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míry autor s tezí obecné inklina ce ke komunismu souhlasí či nesouhlasí (souhlas je patrný

především z titulku článku citovaného pod číslem 24, nesouhlas u citace 25). Další

dimenzionální škálou je inklinace historicky (cit. 24) - inklinace dnešní (cit. 25) .

Cit . 24:
"Myšlenku komunismu do Československa nepřivezly sovětské tanky v roce 1945, KSČ byla již za
první republiky trvalou součástí politického spektra, i tehdy vykazova la při bližně stejné volební
výsledky jako dnes. (. . .) Podpora vo l ičů, kterou strana (KSČ - pozn. autora) získávala v období první
republiky, byla vzhledem k hospodářské krizi nevelká, ale velmi stabilní. V prvních volbách do
Poslanecké sněmovny, kterých se komunisté účastn il i , získali 13,2 procenta hlasů a 4 1mandátů . V
následujících volbách v letech 1929 a 1935 získali 10,2 a 10,3 procenta hl asů a shodně v obou
případech 30 mandátů . ( 00 .) V některých oblastech tehdej ší ČSR měli komunisté velmi silné zázemí.
Nejlepším příkladem je Kladno, kde dokonce v roce 1920 proběhly volby do místních sovětů (rad) v
očekáván í, že existuj ící stát zanikne." (Lidové noviny, 2.2.1999, str. 3, Deset procent komunistů 
smutná tradice, mzv)

Cit. 25:
"V konkrétněj ších názorech však dnes lidé mají blíže k socialismu: častěj i se vyjadřuj í , že stát by měl

být odpovědný za zaj ištěn í svých obč an ů, příjmy vyrovnanějš í , státní vlastnictví v širší míře uchováno
a příliš konkurence by mohlo škodit. Lze z toho však vyvozovat, že se navracíme k socialistickým
ji stotám? Zj ištěné posuny doleva jsou dány porovnáním právě se stavem v roce 1991, kdy panovala
j eště čerstvá liberální euforie a kyvadlo bylo vychýleno doprava. Pozděj ší vývoj je tak jakoby cestou k
normálu. Nejevíme se totiž jako větší rovnostáři než Francouzi č i Belgičané , nevzýváme odpovědnost

j ednotlivce méně než Britové a v odmítání konkurence nedosahujeme ani zdaleka ú rovně takových
Ital ů , Španělů č i Portugalců." (Mladá fronta DNES, 26.10.1999, str. 15, Odpovídají preference
komunistů hodnotovým proměnám spole č nosti" , Ji ř í Ve černík)

3.2.3.4 Komunisté v kontextu doby a médií

Zatímco oddíl věnovaný jevu a jeho vlastnostem je rozborem důvodů, proč autoři

analyzovaných textů spatřují hrozbu návratu minul osti právě v současných komun istech, tato

kapitola se bude zabývat souborem vlastností, které jsou přisuzovány situaci, kdy se

komuni sté touto hrozbou stávají. Tedy kontextu tohoto jevu, přičemž kontextem Strauss a

Corbinová rozumějí "konkrétní soubor vlastností , které jevu náleží, tj. umístění událostí nebo

případů tohoto jev u na dimenzionálních škálách. Kontext představuj e konkrétní soubor

podmín ek, za nichž jsou uplatňovány strategie jednání nebo interakce.v'i"

Pokud bych nepřistoupil ke sjednocení pojmů "hrozba návratu minulo sti" a

"současní komuni sté", pak by výčet vlastností uvedený v kapitole 3.2.3.2 Tiskem obchází

straš idlo komuni smu aneb jev a jeho vlastnosti byl kontextem jevu hrozba návratu minulosti a

následující řádky pak vlastnostmi příčinné podm ínky "současní komunisté". Jinak řečeno:

156 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody
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v první části popisující paradigmatický model je důraz položen na slovo hrozba, tato kapitola

naopak akcentuje souslo ví "současní komunisté" .

Z některých část í analyzovaných dat lze odvodit, že pokud by KSČM neměla

relativně početné zastoupení v parlamentu, hrozba návratu minulo sti by se tím podstatně

snížila. Dokonc e je možné i předpokládat, že nebýt tohoto faktoru , mnoho z analyzovaných

článků by pravděpodobně vůbec nevzniklo. Avšak protože z větš iny z textů není zjevné, že by

jejich autoři pokládali volební úspěchy KSČM za příčinu hrozby návratu komunistů k moci a

omezují se v tomto ohledu spíše na pouhé konstatování faktu komuni stického zastoupení

v zákonodárném sboru , spadá kategorie KSČM jako parlamentní strana do kontextové části

paradigmatického mod elu. Málokd y se ale takové konstatování objevuje bez negativních

konotací, jako je tomu v případě výňatku z komentáře Petra Uhla kritizujícího postoj církve

k účasti komuni stického zástupce v komisi jednají cí o vztahu státu a náboženských organizací

(cit. 26). Na zbylých dvou příkladech (cit. 27 a 28) je vidět konstatování doplněné o

povzdech, respekti ve o nesouhlas.

Cit. 26:
"Církev tak zahání vládu a mini stra kultu ry Pavla Dostála do kouta. To mají jednoho zástupce pěti

parlamentních stran nyní odvolat? V demokra cii si to vláda nemůže dovolit. Voliči KSČM jso u také
daňovými poplatníky a občany, kteř í dali této straně hlas, aby j e zastupova la. Tak jako se poslanci
KSČM účastní projednávání zákonů, nemohou být vyloučeni ani z tohoto jednání. Dohoda s církví,
významnější než zákon , j e věcí celé spo lečnost i . Pošetilé lpění na vylučování parlam entní strany z
veřej ného života - tento postoj je také měřítkem naší demokrac ie v zahraničí - j e snad psychologicky
vysvět l ite l né u prezidenta republiky a skupin, ja ko j e KAN." (Právo, 30.1. 1999, str. 6, Chartista, kněz
a komunista, Petr Uhl)

Cit. 27:
"Není j istě divu, že samotná ex istence komunistické strany v postkomunistickém státě způsobuje

problémy, jichžjsou jinde ušetřeni. Nicméně KSČM zde j e a přinejmenším dočasně bude - a co se
týče délky dočasnosti , lépe nedělat si iluze. Toto konstatování je jistě pram álo objevné." (Právo,
9.2.1999, str. 6, KSČM jako konstanta , Ji ří Franěk)

Cit. 28:
,,"Komunisté v naší zemi j sou stej ným ohro žením demokracie ,jako byli kdysi nacisté ." Jak libě zní
věta z petice Zrušme komuni sty uchu , jež pamatuje minul ý režim! Jaká rajská hudba v zemi, kde byl v
roce 1993 komuni stick ý režim prohl ášen za protiprávní a kde má KSČM, následovnic e KSČ,

dvacetiprocentní podporu voličů." (Týden , 14.2.2005 , str. 69, Běž domů, Lenine , a už se nevracej, 
mafy-)

Dalším aspektem, kterého si není možn é při analý ze vybraných dat nepov šimnout, je

poukazování na bývalé komunisty v ostatních stranách. Opět se ponej více jedná o prosté

konstatování (cit. 29), a proto js em se tuto kategorii rozhodl zařadit v rámci paradigmatického
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modelu do kontextu. Nicméně marginálně se vyskytují i hlasy upozorňující na to, že bývalí

komunisté mohou být shovívavější ke spolupráci s KSČM. Pokud by tyto hlasy byly četnější

či důraznější (mohlo by k tomu možná dojít při zkoumání jiného vzorku - třebas už

zmiňovaných předvolebních materiálů ODS), bylo by nutné kategorii bývalí komunisté

v ostatních stranách chápat jako jednu z intervenující podmínek (viz oddíl 3.2.3.5 Strašidlo

komunismu ajeho přátelé aneb intervenující podmínky).

Cit. 29:
"Strana v čele s Miroslavem Grebeníčkem se tak vynořuje z pološera polol egálnosti. Bude-li tento
trend pokračovat, zasáhne v první řadě politický subjekt, který má s komunisty kus společné

rozporuplné historie - sociální demokracii. ( ... ) ČSSD jako strana autentik ů však neměla šanci a
předseda Jiří Horák posvětil příchod nejen bývalých poslanc ů OF, kteří byli svého času členy KSČ,

ale i celého hnutí Obroda, jež tvořili vesměs bývalí komunisté, opustivší normalizační stranu." (Právo,
2.2.1999, str. 6, Grebeníček ťuká na dveře , Alexandr Mitrofanov)

Cit. 30:
Jestliže se ve stranách občanské pravice uplatnili někteří řadoví členové předlistopadové KSČ, v
sociální demokracii měli šanci také bývalí funkcionáři, a dokonce i ti, kteří zastávali významné pozice
ještě v KSČM devadesátých let. Nejznámějším příkladem je před- a polistopadový poslanec Michal
Kraus ("Byl tam za sportovce," hájil jeho kariéru v komunistické ČNR Zeman). ( . .. ) Lze
předpokládat, že bývalí komunisté vytvářejí v sociální demokracii ovzduší příznivé spolupráci s
dnešními komunisty. Té jsou zpravidla nakloněni i v ČSSD početní "osmašedesátníci", tedy členové

KSČ do konce šedesátých let, kteří byli za normalizace často terčem režimní represe, ale kteří dnes
vesměs odmítají "ostrakizaci komunistů", (Lidové noviny, 2.2.1999, str. 3, KSČM plánuje, že se
změní v přitažlivou nevěstu, Daniel Kaiser, Gabriel Sedlák)

Bývalí komunisté však nepůsobí jen v ČSSD, jak by se mohlo zdát z předchozích

dvou citací. Před volbami v roce 2002 otiskly Lidové noviny rozsáhlý materiál, z něhož

vyplynulo, že mimo tehdejší US - DEU měla každá z dosavadních parlamentních stran bývalé

členy KSČ na volitelných místech svých kandidátek (prvních patnácti). Proč LN tuto

informaci považovaly za relevantní, osvětluje následující úryvek:

Cit. 31:
"Je takový údaj o minulosti jednotlivých kandidát ů pouze jej ich soukromou záležitostí? Domníváme
se, že není. Kandidující muži a ženy se dobrovolně rozhodli vstoupit do politiky. Veřejnost má tedy
právo vědět o těchto lidech více. Například právě to , zda před listopadem 1989 vstoupili do
Komunistické strany Československa: ať už se totiž jednotliví členové KSČ chovali jakkoli, tato strana
byla ještě před 13 lety páteří nedemokratického režimu potlačujícího lidská práva." (Lidové noviny,
4.3.2002, str. 13, Proč další seznam?, Veselin Vačkov)

V předcházející citaci lze vysledovat také jistý morální apel , přičemž se v tomto

případě nejedná o problém morálky komunismu jako takového (srov. vlastnost axióm

nemravnosti komunistů v oddílu 3.2.3.2 Tiskem obchází strašidlo komunismu aneb jev a

jeho vlastnosti), ale o morálku všech lidí, kteří v komunistickém Československužili. Jsme-li

totiž zákonadbalí občané této země, pak musíme přijmout myšlenku zákona 198/1993 Sb., že
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komunismu s byl zločinný režim 157. Tento zákon však nedává odpov ě ď na otázku, kdo

konkrétně se zločinností dopouštěl. Byli to snad jen lidé v nejvyšších patrech stranické

struktury KSČ a nebo vš ichni členové KSČ (jak by napo vídala cit. 31)? Někteří autoři

zkoumaných textů se domní vají , že svůj díl zodpovědnosti nesou všichni, kteří proti

bývalému režimu aktivněj i nevystupovali. Nutno dod at, že kategorie osobní zodpovědnost

"obyčejných lidí" za minulost se v analyzovaných článcích vys kytuje minimálně a citace 32

a 33 js ou spíše výj imečné. Považuji za potřebné tuto kategorii zmínit, protože jde o jedin ý

průnik s poj etím zkoumaných dokumentárních filmů (viz kapit olu 4 Závěr)

Cit. 32:
"Pokud js me nikdy nevlastnili rudou knížku sami, mělji velice pravděpodobně náš příbuzný a téměř

zaručeně některý kamarád. Zatímco nacistu mezi přáteli většinou nemáme. Přitom být nacistou, tedy
č lenem národně sociální strany německých pracujíc ích, bylo pro každého, kdo chtě l naplno využít
jakýkoli svůj talent, podobně nutné jako být komunistou." (Lidové noviny, 14.2.2005, str. ll , Jaká
petice proti komunismu má dnes ještě smysl?, Jiří Černý)

Cit. 33:
.Vt ěl íme-li či mechanicky přeneseme vinu za hříchy minulého století do "morany" těch staříků (či do
peněz na odškodnění nasazených), moranu s pompou vyneseme ze dvora a upálíme, hrozí nám
psychologická lest. Jaká? Že ukonejšíme svědom í alibistickým sloganem: My nic - to oni. To oni
prohnali šest milionů židovských těl a duší komínem, my nic..." (Lidové noviny, 30.4.2001, str. 12,
Od Mallotha po Grebeníčka, Miroslav Schiffert)

3.2.3.5 Strašidlo komunismu a jeho přátelé aneb intervenující podmínky

Ze sledovanýc h dat je zjev né, že relativní úspěchy komunistů ve všech

demokratických volbách od roku 1989 učinily z hrozby návratu minul osti konstantn í jev

existující od doby, kdy tato minul ost začala být minul ostí - tedy od změny režimu na sklonku

osmdesátých let. Přestože však jd e o stálou součást spo lečenského mili eu této země, nedá se

říct , že by tato hrozba neměla dynamiku vnitřní, že by se nezvy šoval a nebo nesnižo vala pod

vlivem určitých okolnos tí. A právě tyto okolno sti můžeme v rámci paradigmatického mod elu

nazvat intervenuj ícími podm ínkami , jimiž Strauss a Corbinová rozumějí "š iroké a obecn é

podmínky, které ovlivňují strategie jedn ání nebo interakce.,,158

157 Uvedený zákon doslova stanoví, že "režim založený na kom unisti cké ideologii , který rozhodovalo řízení

stá tu a osudec h občanů od 25 . února 1948 do 17. listopadu 1989, (by l) zločinný, nelegitimní a je
zav rže níhodný." Zdroj : Sbírka zákonů a mezinárodn ích smluv ČR. Dostup né z:
http ://www.mvcr.c z/sbirk a/l993/sb51-93.pd f [citováno 12. května 2006].
158 STRA USS, Anselm, CORBINOVÁ, Juli et. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice : Albert , 1999 . s. 75. ISBN: 80-85834 -60-X.
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Nejvýraznější kategorie spadající pod intervenující podmínky úzce souvisí

s účinkováním KSČM v parlamentu (tomuto aspektu byla věnována kategorie KSČM jako

parlamentní strana v oddílu rozebírajícím kontext - 3.2.3.4 Komunisté v kontextu doby a

médií). Autoři totiž často poukazují na stav volebních preferencí KSČM jako na faktor,

který může hrozbu spatřovanou v komunistech bud' omezit či naopak umocnit, jak ukazuje

citace 34. Výňatek z komentáře Martina Schwarze (cit. 35) pak dokonce naznačuje, že

pravděpodobnost a šířka diskuse o komunistech je přímo úměrná růstu preferencí KSČM.

Toto tvrzení ovšem nelze pomocí kvalitativních metod potvrdit ani vyvrátit.

Cit. 34:
"Zdánlivou útěchu skýtá fakt , že počet členů KSČM pomalu klesá (1999: 128347,2003 : 100781).
Nebo že jejich průměrný věk činí 68 let a penzi sté tvoří 67 procent majitelů rudé knížky. Jenomže
pozor, česká populace stárne, průměrný věkje u nás 38 let a bude h ů ř. Důchodci se stávají nejvlivnější

politickou silou, významně určují výsledky voleb. (V roce 2002 pro KSČM hlasovalo 19 procent
voli čů.) Komunisti jsou stranou starých, kteří se u nás nejvíc množí. Jejich členů ubývá, ale hlas ů

přibývá." (Týden, 24.5.2004, str. 80, Komunisty a rakovinu nejde reformovat, Martin Fendrych)

Cit. 35:
"Zakázat, či nezakázat komunistickou stranu? Obyčejně se tato otázka diskutuje z úzce politického
hlediska, zpravidla tehdy, když KSČM rostou preference, což debatě věcnosti nepřidá." (Lidové
noviny, 9.11.1999, str. 10, Postoj ke komunismu je záležitost morálky, Martin Schmarcz)

o tom, že KSČM zaujímá mezi českými parlamentními stranami specifické

postavení, svědčí množství usnesení či opatření, které v souvislosti s komunisty ostatní partaje

přijímají. Např. ČSSD si na svém bohumínském sjezdu v roce 1995 stanovila "nepřípustnost

spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami" (mezi následujícím

výčtem takových stran lze nalézt i KSČM)159 a US-DEU se před volbami do poslanecké

sněmovny roku 2002 zavázala, že za ní nebudou kandidovat lidé , kteří v minulosti vlastnili

legitimaci KSČI 6o .

Podobně jako ti, co napsali citovaný text bohumínského usnesení ČSSD, uvažuje i

naprostá většina autorů zkoumaných textů. Spolupráce s komunisty je tak dalším faktorem,

který podle analyzovaných dat může ovlivnit velikost hrozby návratu minulosti . Jelikož

"spolupráce" je široký pojem, lze v textech novin a časopisů nalézt dvě podkategorie.

Většinou bývá kritizována spolupráce na vysoké úrovni, čímž míním spolupráci v parlamentu

nebo vztah prezidenta republiky ke KSČM, což ilustrují následující tři citace:

159 Usnesení XXVII sj ezdu ČSSD. Dostupné z:
http ://www.cssd.czJdokumenty2.asp?u=422010&id_org=4220 I0&id=211 15&pI=4981&p2=&p3= [citováno
12.května 2006].
160 Zdroj: Lidové noviny, 4.3.2002, str. I, Strany tají minulost svých kandidátů, Vladimír Ševela, Petr Kolář,

Silvie Blechová
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Cit. 36:
" Vtahování komunistů do rozh odo vacíh o pro cesu, k němuž pod rou škou potřeby stabilizace české

politiky v po slední době dochází,je nebezpečné a nese v sobě e lementá rní logick ý protimluv:
antisyst émová strana nem ů že při nejl ep ší v ů l i (ktero u navíc nem á) posloužit sys tému. To to tvrzen í
není výraze m stranického "rasis mu", nýbr ž pouze dávno ověřenou pravdou ." (M ladá fro nta DN ES,
3.2 .199 9, str. 15, Demokraté nemají po komunistech co chtít, Karol Wolf)

Cit . 37:
" A moc KSČM může narůst i j inak. Soc iálním demokrat ům se kom uni sté č ím dál více r ýsuj í jako
jediný přirozený partner, který by moh l být jejich spoje nce m, ať už v opozic i pro příšt í vo lební obd obí ,
neb o v dalším třeba i ve v ládě ." (Lido vé novin y, 15.5 .2004, str. 10, S komunisty se mlu ví, Jan Kubita)

Cit. 38:
" A co přesně myslí Miroslav Kalou sek tím , že "s tou strano u my nikd y spo lupraco vat nebudem e" ?
Před šesti lety lidovečtí poslan ci navzdory své dohodě s ostatními č leny tehd ejší čtyřkoa l i ce

nehlasovali v zahran ičním vý boru pro spo lečného kand idáta, a le pro komunistického. A komuni sté
pak v jiném výboru pro lidoveckého. "Co je to za nesm ysl tvrdi t, že jedním ned ůle žitým hlasováním
jsme porušili dané slovo," hájil pak lidov eckou proradnost Kal ou sek. Změn i l a snad nyněj ší

předsednická funkce jeho rozkolí san é chápání pojmů "nikdy" a "spo lupráce"?" (Lidové noviny,
17.5 .2004, str . 13, Greben íčkova nenávist zas tínila Ran sdorfovy vid iny, Ji ří Černý)

Vazba spolupráce s komuni sty na strach z návratu minulo sti se ale neomezuje jen na

nejvyšší patr a české politik y, a proto lze za druhou subkatego rii označ it spolupráci na

komunální úrovni. Citovan ý článek v časopi se Týden (cit. 39) je jedním z mála, který

upozorňuje na konkr étní jevy, jež tato spolupráce s sebou přináší. Většinou však jde o popi s

(případně kritiku) toho , v jakém městě či kraj i jaká strana s KSČM vládne. '?'

Cit. 39:
"V mí stních novinách se zrov na obj evila zpráva, že frýdeckomístecká radni ce poprvé od roku 1989
nepři spěl a dotací na činnost místn ím skaut ů m, Junácké hnutí bylo pro komunisty vždy so lí v oč ích .

Pol itičtí vězni z pad esátých let j eště víc.
"Mlčení bývalých vězňů může kom uni sty j en potěšit, a le snažte se ty lidi pochopit. Starý strac h
opravdu oží vá, a u mnohých se dok once prohlubuj e," vysvět l uje Leo Žídek, místopředseda ostravs ké
Konfederace pol itických v ě z ň ů. j en ž si v komunisti ckých vězn i cích a lágrech odseděl osm let. Žídek j e
vy hláše ným kritikem návratu komunistických radních do če la měst v dne šn ím Moravskosl ezském
kraji ." (Tý de n, 24 .5.2 004, str. 28, Emigrovat už nem ů žeme , Ivan Motýl )

161 Kuriózní v tomto ohledu byla situace z prosince roku 2002 , kdy výkonná rada ODS apelovala na svá místní
sdružení, aby přerušila jakoukoli spolupráci s komunisty. Představitel é občanských demokratů

z Moravskoslezského kraje reagovali nejdříve poukazem na odlišnost vysoké a regionální politiky a prohlásili, že
"komunální politika se musí děl at s těmi , kteří byli na radnici zvoleni". Předseda sdružení ODS ve Fulneku J iří

Chrástek ilustroval celý problém na příkladu rozbité cesty, u níž "lidi nezajímá, jestli ji spravil lidovec,
komunista nebo člen ODS." Když celostátní vedení ODS dalo najevo, že od svého doporučení neustoupí,
vyzvala moravskoslezská ODS tehdejší místopředsedy sněmovny za ODS Ivana Langra a Miroslavu Němcovou,

aby rezignovali na své funkce. Nelíbilo se j im totiž, že jedním z místopředsedů parlamentu je i komunista
Vojtěch Filip. (Zdroje: Lidové noviny, 29.11.2002, str. 7, Je to výplod chorého mozku, Jan Král, Lidové noviny,
29.12.2002, str. 2, Moravskoslezská ODS vyzvala Langra s Němcovou k rezignaci, čtk)
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3.2.3.6 Krocení duchů aneb strategie jednání a interakce

Na přelomu roku 2004 přišla skupina senátorů s iniciativou "Zrušme komunisty" ,

což výrazně ovlivnilo směřování diskuse o řešení problému komunistůve sledovaných

médiích. Úvahy o takovém řešení jsou analogií součásti paradigmatického modelu nazvaného

strategie jednání a interakce, kterou Strauss a Corbinov á popisují takto : .jednání nebo

interakce, o kterém mluvíme, je záměrné, zacílené, činěné z nějakého důvodu - a je reakcí na

jev nebo pokusem o jeho zvládnutí.,,1 62

Pominu-li nyní fakt , že samotná existence analyzovan ýchčlánků je v podstatě také

jednáním reagujícím na jev pojmenovaný hrozba návratu minulosti , pak lze ve zkoumaných

datech nalézt dva druhy strategií směřujících ke zvládnutí problému. První, majoritní, je

deklarativní - říká co by se mělo nebo nemělo s jevem dělat. Druhý typ strategie je aktivní,

tedy nejen navrhuje možný postup, ale přímo tuto strategii uplatňuje.

Média nemají výkonnou ani zákonodárnou moc , a tak je jasné, že naprostá větš i na

strategií v nich se objevujících je deklarativního rázu. Prakticky jediná použitelná aktivní

taktika vychází ze síly , která je konstitučním prvkem moci médií - z moci informace. Ve

vztahu k jevu pojmenovaného hrozba návratu minulosti se potom tato moc projevuje

demaskováním komunistů jejich vlastními výroky . Často se tak přitom děje v souvislosti

s vlastností komunisté se nezměnili, o níž jsem se zmínil na začátku popisu paradigmatického

modelu'ř".Demaskování je ponejvíce součástí zpráv nebo komentářůo sjezdech ajiných

setkáních KSČM (cit. 40), obje vuje se ale i v jiných materiálech, jak dokládá výňatek

z článku o rodném domku Klementa Gottwalda (cit 41). V analyzovaných datech se však

vyskytly i dva poměrně rozsáhlé texty, jejichž primárním účelem bylo právě demaskování

(výpověd' studentů AVU o jejich ročním experimentálním působení v buňce KSČM164 a

článek referující o fungování Haló novin
I65).

Cit. 40:
"K dispozici je ale Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V. sjezdu KSČM jako autentický
předsjezdový materiál. ( . .. ) "Za takové situace nemohly vznikat podmínky pro těsnou vazbu mezi
občany ajejich politickou reprezentací. Vlády si naopak stále více zvykaly jednat za zády občanů i
parlamentu a kupčit přitom s mocí a národními zájmy." Sedí to jako ulité na minulý režim , jen místo
vlády se má doplnit strana." (Právo, 14.5 .2004 , str. 7, Poučení ze zprávy o činnosti, Alexandr
Mitrofanov)

162 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativníh o vyzkumu : postupy a techniky metody
Zakotvené teorie. Boskovice: Albert , 1999. s. 76. ISBN : 80-85834-60-X.
163 Viz oddíl 3.2.3.2 Tiskem obchází strašidlo komunismu aneb jev ajeho vlastno sti .
164 Respekt, 10.5.2004, str. 13, Byli jsme rok v KSČM, Petr Motejzík, Marek Meduna, Jiří Franta, Luděk

Rathouský
165 Týden , 24 .5.2004 , str . II , Grebeníčkovi psavci , Karel Vrána
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Cit. 41:
"S novináři se snaží hovořit smířlivě , KSČM už prý analyzovala některé problematické kroky prvního
dělnického prezidenta po roce 1948. Mezi svými však volí útočnější rétoriku. "Protivníci by nás
nejraději zadupali do země. Stavme hráz těm, kteří znovu š íř í nenávist proti straně ! A těm, kdo se
komunistům posmívají, vzkažme slovy Klementa Gottwalda: Přejde vás smích!" Tak hřímal Josef
Gottwald na listopadových oslavách 108. výročí narození jmenovce. Doslovný přepis visí na
oficiálních internetových stranách KSČM, je to jeden z nejotevřenějších pokusů o veřejnou

rehabilitaci zločinů komunismu po roce 1989." (Týden, 21.2 .2005, str. 40, Uctívači Gottwalda, Ivan
Motýl)

První ze dvou deklarativních strategií jednání úzce souvisí s účastí komunistické

strany v parlamentu' I'"ajejich vysokými preferencemi 167.Někteří autoři analyzovaných textů

si totiž myslí , že percentuální zastoupení KSČM v parlamentu neodpovídá procentu jejích

příznivců v celé společnosti. Řešení problému komunistů potom podle nich spočívá ve vyšší

volební účasti (rozuměj: účasti ve volbách a hlasování pro kohokoli jiného než KSČM).

Cit. 42:
"Svoboda nejít k volbám a celková "otrávenost" voličů z politiky již způsobily, že komunisté nečekaně

uspěli ve volbách do Senátu v minulých letech . V nich by při větší volební účasti voličů neuspěli

vůbec. Závěr? Nenechat se znechutit ajít vo lit v každém případě! Nenechat se vmanévrovat do role
bezmocných otrávených občanů, kteří kašlou na politiku. Komunisté na ni kašlat nebudou, a pokud si
zvýší svoji pozici, takjen díky těm, kteří se svého práva volit vzdají, protože jsou vším prý
znechuceni. Doplatíme na to všichni!" (Mladá fronta DNES, 18.8.1999, str. 12, Nesejčkujte ,

komunisté vůbec nesílil , Jiřina Šiklová)

Cit. 43:
"Komun i stům ovšem žene takovýto postoj vodu najejich mlýn. Nemáte koho volit ? Tak nikoho
nevolte: my máme své jisté, a když zůstanete doma, zbude toho na nás ještě víc.
Jinými slovy: vždycky je koho volit - a to by platilo i v případě , že by zde žádná KSČM neexistovala.
Vždycky je koho volit. Objeví-Ii se prohlášení s tímto názvem, budu mezi prvními, kdo jej podepíše."
(Lidové noviny, 18.2.2005 , str. ll , Méně zakazujme KSČM a častěji volme demokraty, Martin Vrba)

Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, ve vzorku dat se výrazně projevila

iniciativa "Zrušme komunisty" . Její organizátoři žádají zakázat "propagaci nacismu,

komunismu a fašismu v názvech a programech politických stran .'d68 Jde tedy o řešení

problému zákazem, a to zákazem částečným - v tomto případě vnějších atributů komunismu.

Většina textů reagujících na tuto iniciativu pak má vymezující charakter, kdy jejich autoři

bud' objasňují, proč s ní souhlasí, anebo zpochybňují její schopnost problém vyřešit (více

v kapitole 3.2 .3.7 Dlaha na komunisty aneb následky). Příkladem takového vymezení je citace

44.

166 Viz kategorii KSČM jako parlamentní strana v oddílu 3.2.3.4 Komunist é v kontextu doby a médií.
167 Viz kategorii stav volebních preferencí KSČM v oddílu 3.2 .3.5 Strašidlo komunismu ajeho přátelé aneb
intervenující podmínky.
168 Zrušm e komunisty . Dostupné z: http://www .zrusmekomunisty.czJindex.php [citováno 13. května 2006] .
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Obj evuj í se ale i jiné návrh y na dílčí zá kazy, nežje zákaz symbolů komunismu a

od vozen iny slova komunismus. Jedním z nich je např. zá kaz prop agace třídního boje, dalším

třebas vyloučení soudců, kteří působili na svých místech za minulého režimu, z kau z

proj ednávají cích zločiny komunismu. 169

Méně častým návrhem na řešení problému je pak zákaz absolutní (tedy

komunistické strany jako takové), což ilu struje citace 45.

Cit. 44:
"Zakazovat komunisty se zdá "nedemokratické". Přitom onen zákon z roku 1993 j asně říká, že
komuni stický režim vlastní občany popravoval, vraždil, žalářova l ve vězn icíc h a táborech nucených
prací, mučil je a vystavova l nelidským útrapám. Tak proč má, sakra, komunismus dál právo na legální
existenci? Proč nedonutit šéfa rudých Grebeníčka, aby partaj přejmenoval dejme tomu na
Kokomunistickou stranu Čech a Moravy? Nebo na N árodni-Bolševickou?" (Týden, 14.2.2005, str. 69,
Běž domů, Lenine, a už se nevracej , -rnafy-)

Cit. 45:
"Proto nabízím druhou variantu: Zákaz KSČM. To zní tvrdě , není-Iiž pravda? M ů že to dokonce
vypadat jako volání po omezení lidských práv a svobod. (.. .) Je ale přirozeným právem možnost
podílet se namoci? To těžko, neboť nikdo nemá přirozené právo vládnout druhému č lověku , č i

dokonce společnosti ." (Lidové noviny, 16.8.1999, str. ll , Naše dnešní komunistická otázka, Roman
Joch)

3.2.3.7 Dlaha na komunisty aneb následky

Kd yž Strauss a Corbinová vysvětluj í paradigmatick ý model , pomáhají si příkladem

výzkumu zjišťuj ícího, jak lidé reagují na bolest. Ústřední postavou j eji ch ima gin ární analýzy

je člověk, který si v lese zlomil nohu. Strateg ie j ednání a int erak ce spočívaj ící u toh oto

nešťastníka ve vol ání o pomoc a násl edné aplikaci primitivní dlahy okolojdoucími houbaři

na konec ve dou ke kýžen ým následkům - uti šení bol esti. Podobně lze nahlí žet i najev

na zvaný hrozba návratu minulosti v podobě současných komunistů , ovšem s tím rozdílem, že

anal yzovan é text y se o žádnýc h amatérskýc h léčitelích nezmiňují , a především nenaznačují,

že by ke chtěným následkům skutečně do šlo. Tato kapitola ted y nebude popisem následků,

jak o nich referují zko umané články, ale o představách či přáních, j aké j eji ch autoři o

ná sledcích mají.

Jestli že cíl strateg ie pojmenovan é jako vyšší volební účast logick y spočívá v nižším

zastoupení komunistů v pol itickém životě společnosti, pak se lze domnívat , že taktika

169 Zdroje: Lidové noviny, 27.10.1999, str. 2, Poslanci chtějí úč inněji stíhat projevy komunismu a neofašismu,
mpa, Lidové noviny, 2.3.2002, str. 1, Obrácená pyramida české ju stice, Jan Macháček

74



demaskování má k tomuto cíli přispět tím, že odhalí nebezpečnost KSČM a tím pádem

přiměj e více lidí k odevzdání svého volebního hlasu jiné politické straně .

Složitěj ší situace je u strategie nazvané řešeníproblému zákazem. I ti

nejradikálněj ší příznivci tohoto řešení , volající po přímém zákazu KSČM, si uvědomuj í , že

takový postup by měl spíše symbolický význam. Argumentují nemor álno stí stavu, kdy

existuje zákon o protiprávnosti komuni stického režimu a přitom l egálně působ í strana mající

v názvu slovo, jimž se onen režim zaštiťoval. Odpůrce myšlenk y jimi preferovaného řešen í

pak nazývají "politickými utilitaristy".

Cit. 46:
"Že zákaz KSČM nic nevyřeší , neboť tití ž lidé se později zareg istrují pod jin ým názvem? Ji stě, to by
udělali. Ale tento zákaz by jim alespoií u štědřil psychologickou a politi ckou ránu , mohl by mnohé
jeji ch stoupence odradit. Nejcenněj šína něm by však byl signál, že naše politi cká společnost trvá na
své ortodoxii svobody a lidských práv, definované v preambuli naší ústavy ." (Lid ové noviny,
16.8.1999, str. II , Naše dnešní komuni st ická otáz ka, Roman Joch)

Cit. 47:
.Jvláme-li jen trochu studu za to, co se pod znakem srpu a kladiv a a veden ím komuni stické strany dělo

našim bližním , tlačme na poslance a senátory , ať zakáž í aspoií ten název. Proto j sem podepsal petici
Zrušme komun isty, i když bych j i sám nazval j inak a sepsa l stručněji . Komuni sty totiž zruš it nelze, je n
přejmenovat." (Lidové noviny, 14.2.2005, str. ll , Jaká petice proti komuni smu má dnes j eště smys l?,
Jiří Černý)

Cit. 48:
" I zprofanova ná značka j e lepší než ta, která nikomu nic neříká . A rudá hvězda j e klíč, nad nímž si
stokrát můžeme upl ivnout , ale on pořád j eště dokáž e otevř ít značné množství srdcí, peněženek i
plnicích per nad vo lebními lístky. Otáz ka však je, jak s touhl e anomá lií může žít náš právní řád i méně

cynicky uvažující občané ." (Mladá fronta DNES, 15.2.2005, str. 6, Co s komunisty? Zakázat , David
Smoljak)

Naopak odpůrci iniciativy "Z rušme komuni sty" mají za to, že přejmenování KSČM

by bylo ve svém výsledku kontraproduktivní. KSČM by podle nich buď přešla do ilegal ity,

což by mohl o být j eště nebezpečněj ší , anebo by se jí přejmenováním otevřel prostor ke

spolupráci s jinými levicovými stranami. Náv rh na zákaz odvoze nin slova komuni smu s je

potom poch opitelný "emocionálně, ve své logic e nikoli".

Cit 49:
"Zakáza t stranu znamen á zavést ji do ilegality ve víře, že ji voliči nebudou mít možn ost volit , a budou
proto vo lit stra ny j iné, " lepší" č i "přijate l nější" . To je však omy l. Stačí, aby z frustrovaných
"zakázaných" politiků a impul su vo l ičů vznikla na příklad dělnická, soc ialistická, strana sociá lní
sprave dlnosti, proletářská, nebo stra na pracujících či j iná vo l ičům lépe zněj ící strana a kterákoliv z
nich může kdykoliv lehce nahradit zakázanou komunistickou stranu ." (Lidové noviny, 21.2 .2005 , str.
13, Zrušme komu nisty !?, Ivan Kraus)
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Cit. 50:
"Zákaz starého názvu by komunistické straně náramně pomohl. Zjednoho jejího kouta by se mohlo
ozývat, že teď už nikomu nic nebrání vstupovat do nové partaje či spolupracovat s ní i ve vládě . A v
koutě druhém by se podzemně pěstovala hrdost na zakázaný název a nenávist proti nepříteli. Lepší
podmínky by si komunisté bez názvu nemohli ani vysnít." (Právo, 11.2.2005 , str. 13, Zakažme
komanče, Alexandr Mitrofanov)

V analyzovaných datech je dále diskutována možnost reformy komunistů .

Zajímavé je , že ač by se tato kategorie dala považovat za následek, nevztahuje se k ní žádné

ze jmenovaných strategií jednání a interakcí. Důvodem pravděpodobně bude skutečnost, že

autoři s touto možností bud' nesouhlasí, anebo ji považují za nereálnou. Oba dva aspekt y

v sobě zahrnuje citace 51.

Cit. 51:
" Pokud by se komunisti reformovali , pak zřej mě někam do podoby dne šní soc iální demokracie. Jenže
tu už tady máme a zrovna nám vládne. Je pro nás lepší mít bolševiky nereformované, stalinistické,
nezamaskované, čitelné, jako na talíři . Chcete Stalina jedenadvacátého století? Tak tady mát e
Grebeníčka . Reformovat komunisty, lidi prahn oucí po centrálním řízení a lhostejn é k právům jedince,
jde asi stejně dobře jako reformovat rako vinu ." (Týd en, 24 .5.2004, str. 80, Komunisty a rako vinu
nejde reformovat, Martin Fendrych)
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4 ZÁVĚR

Jaký je tedy vliv dokumentární tvorby o komunismu na nastolování témat v českých

tištěných médiích? Přestože výzkum nepotvrdil existenci významnějšího vlivu dokumentů na

tištěná média, nedá se říci, že by noviny a časopisy toto téma ignorovaly. Z kvantitativní

analýzy č.2 vyplynulo, že i když percentuální zastoupení textů věnujících se v nejrůznějších

rovinách vyrovnávání se s minulostí není příliš vysoké, je zapotřebí zohlednit široký rozsah

zkoumaného vzorku. Množství textů na téma komunismus uveřejněných v tištěných médiích

svědčí o tom, že tisk vyrovnávání se s minulostí neopomíjí.

Proč se tedy dokumentům nedaří v krátkodobém časovém horizontu ovlivňovat

tištěná média ? Příčinu chybějící vazby mezi dokumentární tvorbou a obsahy tisku lze hledat

ve skutečnosti, že témata takto zaměřených dokumentárních filmů většinou nemohou splňovat

nároky analyzovaných tištěných médií na jednu ze základních specifik zpravodajského žánru ,

kterou je aktuálnost (viz oddíl 2.2.6 Kdo nastoluje agendu médiím). Z kvantitativní analýzy č.

2 též vyplynulo, že obsahem tištěných médií se nestávají jen ty události spjaté s komunismem,

které mohou splňovat definici hard news. Jaké další faktory tedy přispívají k tomu, že

dokumenty o komunismu nenastolují agendu tištěným médiím?

Odpovědí na tuto otázku by mohly být závěry kvalitativní analýzy

nejfrekventovanějšího tématu, které se ve spojitosti s vyrovnáváním se s minulostí objevuje

v tisku ("komunisté včera a dnes" - viz kvalitativní analýza č. 2). Kategorii, která se v rámci

tohoto tématu vyskytuje marginálně, jsem nazval osobní zodpovědnost "obyčejných lidí".

Zajímavé je srovnání s dokumenty: přestože soubor šestnácti dokumentárních filmů byl

tematicky různorodý, aspekt osobní zodpovědnosti je ve větší či menší míře zmíněn prakticky

ve všech zkoumaných snímcích.

V jednom z dokumentů je toto hledisko dokonce dominantní. Jedná se o film

Tenkrát 3 - Husákovo ticho, jehož základním konstitutivním prvkem jsou otázky po činech a

postojích lidí v období normalizace, které dva mladí autoři pokládají širokému okruhu

pamětníků, včetně svých rodičů. Dokument je mezi sledovanými snímky v tomto smyslu

výjimečný, nicméně v určitém rozsahu se téma osobní zodpovědnosti objevuje i v dalších

filmech. Například v dokumentu Hokej!'! režiséra Petra Jančárka československý hokejový

reprezentant Josef Hořešovskývzpomíná: "My jsme tady protestovali proti okupaci Sověty, a

pak jsme dostali státní vyznamenání z rukou lidí, kteří sem ty Sověty pozvali. Já nevím ,jestli

jsme měli tenkrát Husákovi ty vyznamenání odmítnout, nebo jestli jsme mohli nebo nemohli.
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Když se dneska podívám na historii , byli lidé, kteří prokázali větší statečnost než my. My

jsme to prostě neudělali. My máme všichni státní vyznamenání od soudruha Husáka."

Klíč k tomu, proč dokumentární filmy odvysílané v televizi v podstatě nenastolují

agendu tištěných médií, je tedy možné spatřovat v tom, že oba typy médií kladou u

zkoumaného tématu důraz na jiné aspekty. Zatímco motivem tvůrců dokumentárních filmů,

kteří ve své tvorbě mnohdy akcentují motiv osobní zodpovědnosti jednotlivců, může být

obava z návratu minulosti, tištěná média při explicitním upozorňování na tuto hrozbu tento

aspekt de-facto opomíjejí.

Bylo by jistě možné hledat další důvody, proč zde prezentovaný výzkum

ukázal, že témata dokumentárních filmů odvysílaných v televizi nerezonují s obsahem

tištěných médií. S ohledem na to, že nemám teoretickou ani empirickou oporu v jiných

studiích, které by v rámci výzkumu intermediálního nastolování témat takto explicitně

pojímaly tisk jako závislou proměnnou na nezávislé proměnné (televizi), hraničily by

pravděpodobně jakékoli další interpretace se spekulací. Navíc jsem si k analýze zvolil

poměrně specifický televizní obsah , jakým je dokumentární film.

Proto by možná bylo lepší zaměřit se v dalším podobně pojatém výzkumu na

televizní žánry, které spíše mohou vyhovovat nárokům kladeným zpravodajskými hodnotami.

Těžko lze odhadnout, jaké výsledky by měl výzkum studující vliv například tzv.

investigativní televizní žurnalistiky (v českém kontextu se o takový žánr pokouší např. autoři

pořadu Na vlastní oči televize NOVA nebo Reportéři ČT) na nastolování témat v tisku.

Domnívám se, že takto pojatá studie by jistě byla zajímavým příspěvkem k poměrně

nezmapované oblasti intermediální agenda-setting.
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5 English Summary/Anglické resumé

The thesis The lnfluence ojDocumentary Film about Communism on the Agenda of

the Czech Press explores the role ofthe documentary film in the process oť coming to terms

with the past in Czech society.

The first section ofthis thesis is theoretical and focuses on the problematic of

coming to terms with the past, describing a range of approaches towards dealing with the

legacies oftotalitarianism, dictatorships or racist regimes throughout the world (including in

Germany, Spain, Argentina, South Africa and Cambodia). Discussion ofthe issue concludes

with a brief report on the Czech experience of the problem over the last sixteen years. A

description of the findings so far within the field of agenda-setting theory is also given at the

end of the theoretical section.

The second section is analytical and reports the findings of a three-stage analysis

studying the impact of sixteen documentary films on the Czech press . All of the documentary

films were broadcasted by public service Czech TV from 1999 to 2005, a period ten years

after the collapse of the communist regime in the Czech Republic. The sample of the press

comprises of three dailies (Mladá fronta DNES, Lidové noviny and Právo) and three weeklies

(Týden , Respekt and Reflex).

The first analytic stage consisted of a quantitative analysis oť sixteen fourteen-day

periods ofthe press. Virtually no link was found between the broadcasting ofthe respective

documentaries and the content ofthe press. Therefore, a second quantitative analysis ofthe

press was undertaken in order to determine the topics specifically focused on by the press

when dealing with the communist past in the country. The most frequent topic focused on by

the press was found to be "The Current Role of Czech Communists and their Relation to the

Totalitarian Past' .

This topic was then subjected to a third , qualitative analysis. An exploration of this

highly frequent topic suggests that, unlike documentaries, the press does not concem itself to

a significant degree with the personal responsibility of the individual for his/her past deeds.

The thesis also suggests that, in the short-term, documentary films ofthis kind may not be

able to set the agenda of the press as they do not meet one of the core characteristics of the

news-making process - topicality.
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7 Přílohy

7.1 Příloha I. - Kombinovaná kódovací kniha pro kvantitativní
analýzy č. 1 a 2

verze 3

Analyzovaná média:
Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Týden, Respekt, Reflex

Analyzovaná období:

Mordochór
Frant išek ČUba : SluŠovický
zázrak 1.6.1999 25.5 .1999 - 8.6.1999 31.5.1999 7.6.1999 14.6.1999

Tvrdohlav í 15.6.1999 8.6.1999 - 22.6.1999 14.6.1999 21.6.1999 28.6.1999

Bylo jich pět 6.7.1999 29.6.1999 -13.7.1999 5.7.1999 12.7.1999 19.7.1999

Začátek konce 19.8.1999 12.8 .1999 - 26.8.1999 16.8.1999 23.8.1999 30.8.1999

Fenomén Kohout 2.11.1999 26.10.1999 - 9.11.1999 1.11.1999 8.11.1999 15.11.1999

Ekohistorie 5.10 .2000 28.9 .2000 -12.10.2000 2.10.2000 9.10.2000 16.10.2000

Míl i()ná řiV náhrad nírn ráji 10.10.2000 3.10.2000 - 17.10.2000 9.10.2000 16.10.2000 2~ .1 0 . 2000

Hokej !!! 26.4 .2001 : 19.4 .2001 - 3.5.2001 23.4.2001 30.4.2001 7.5.2001
Zpátky ni krok? aneb
Zpráva o podep isování v
Čechách 6.3.2002 27.2.2002 - 13.3.2002 4.3 .2002 11.3.2002 18.3.2002

Věž smrt í 7.11.2002 31.10.2002 -14.11.2002 4.11.2002 11.11.2002 18.11.2002

Konec světa v srdci Evropy 5.12.2002 28.11.2002 - 12.12.2002 2.12.2002 9.12.2002 16.12.2002

Tenkrát 3 - Husákovo ticho 19.12.2002 12.12.2002 - 26.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 30.12.2002

pave l Tigrid - Evropan 11.5.2004 , 4.5.2004 - 18.5.2004 10.5.2004 17.5.2004 24.5.2004

t'J éÍ.vratdoneoby~ejnýc:~ IElt 17.2 ,2005 10 .2.2905 - 24.2.2005 1<l.2,?905 21.2.2005 2? :2,?995,
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Lanďák 2.1.1999

Mordochór 4.2.1999
František Čuba : Slušovický
zázrak 1.6.1999 27.5.1999 3.6.1999 10.6.1999 31.5.1999 7.6.1999 14.6.1999

Tvrdohlaví 15.6.1999 10.6.1999 17.6.1999 24.6.1999 14.6.1999 21.6.1999 28.6.1999

Bylo jich pět 6.7.1999 1.7.1999 8.7.1999 15.7.1999 7.7.1999 12.7.1999 19.7.1999

Začátek konce 19.8.1999 19.8.1999 26.8.1999 2.9.1999 16.8.1999 23.8.1999 30.8.1999

Fenomén Kohout 2.11.1999 28.10.1999 4.11.1999 11.11.1999 , 1.11.1999 8.11.1999 15.11.1999

Ekohistorie 5.10.2000 5.10.2000 12.10.2000 19.10.2000 2.10.2000 9.10.2000 16.10.2000

Mil ionáři v náhradnim ráji 10.10.2000 5.10.2000 12.10.2000 19.10.2000 9.10.2000 16.10.2000 23.10.2000

Hokej !!! 26.4.2001 26.4.2001 3.5.2001 10.5.2001 23.4.2001 30.4.2001 7.5.2001
Zpátky ni krok? aneb
Zpráva o podepisování v
Čechách 6.3.2002 28.2.2002 14.3.2002 21.3.2002 4.3.2002 11.3.2002 18.3.2002

Věž smrti 7.11.2002 7.11.2002 14.11.2002 21.11.2002 4.11.2002 11.11.2002 18.11.2002

Konec světa v srdci Evropy 5.12.2002 5.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 2.12.2002 9.12.2002 16.12.2002

Tenkrát 3 - Husákovo ticho 19.12.2002 19.12.2002 26.12.2002 2.1.2003 16.12.2002 23.12.2002 . 30.12.2002

Pavel Tigrid - Evropan 11.5.2004 6.5.2004 13.5.2004 20.5.2004 10.5.2004 . 17.5.2004 24.5.2004

Návrat do neobyčejných let 17.2.2005 17.2.2005 24.2.2005 3,3.2005 14.2.2005 21.2.2005 28.2.2005

Kódovací jednotky:

Příspěvky

Kategorie a kódy:

ČíSLO
Číslo článku dle stanoveného klíče

MÉDIUM
1 Mladá fronta Dnes
2 Lidové noviny
3 Právo
4 Týden
5 Respekt
6 Reflex

DATUM
Ve formě 12.05.1999 pro den 12. května 1999, resp. 11.05.2003 pro den 12. května
2003

STRÁNKA**
Číslo stránky, na které se příspěvek objevil

DÉLKA TEXTU**
Délka textové části příspěvku v počtu znaků

TÉMA**
Téma příspěvku- kód viz Seznam 1
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TYP PŘÍSPĚVKU*
1 Recenze/Upoutávka
2 Ostatní

HARD NEWS/SOFT NEWS**
1 Hard news
2 Soft news

* Kategorie je relevantnípouze pro kvantitativní analýzu č. J.
** Kategorie je relevantnípouze pro kvantitativní analýzu č. 2:

Příspěvek - Graficky ucelená žurnalistická jednotka s nadpisem nebo samostatný obrazový
příspěvek s textem (jako nadpis mohou platit také značky) .

Relevantní příspěvek pro kvantitativní analýzu č. 1 - Příspěvek, který obsahuje název
dokum entárního filmu či jména aktérů nebo událostí v dokumentu zachycených.
Relevantní příspěvekpro kvantitativní analýzu č. 2 - Příspěvek, který alespoň ve třech

větách zmiňuje komunistickou minulost. Minul ost tedy nemu sí být jeho domin antním
tématem.
Hard news - Příspěvek explicitně reagující na nějakou současnou událost.
Soft news - Příspěvek bez explic i tně vyj ádřené vazby na nějakou současnou událost.

Seznam 1

Padesátá léta
1.1 Převrat '48
1.2 Politické procesy

1.2.1 Procesy s "demokraty"
Procesy s lidmi, jež se pied rokem 1948 aktivně účastnili po litického života vně

Komunistické strany nebo fašistických stran.
1.2.2 Procesy se zemědělci

1.2.3 Procesy s duchovními
1.2.4 Procesy s býv. vojáky západních armád
1.2.5 Procesy s komunisty
Procesy, které byly součást i tzv. hledáni nepritele ve vlastnich l adách (napr.
prosec se Slánským a spol.).
1.2.6 Aktéři procesů vyšetřovatelé, soudci atd.
1.2.7 Jiné procesy

1.3 Kolektivizace
Vše, co se týká kolektivizace venkova, piičem ž nejdeprimárně o politické procesy s ni
spj até.

1.4 Kultura
Vše, co se týká umělecko-estetických kvalit kulturnich děl.

1.4.1 Film
1.4.3 Divadlo
1.4.7 J iné téma týkající se kultury

1.6 Odboj
1.6.1 Kopečkáři

Vše, co se týká podle "nelegálniho" piekro čeni hranic z ČSR na Západ.
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1.6.2 Antikomunistická činnost v zahraničí

1.6.3 Bratři Mašínové
1.6.4 Jiné téma týkající se odboje

1.7 Lágry
1.7.1 České

1.7.2 Sovětské

1.8 Propaganda
1.9 Padesátá léta - jiné téma

2 Sedmdesátá léta
2.1 Tajná policie (StB) a kolaborace

2.1.1 Zaměstnanci

2.1.2 Odhalení agenti
2.1.3. Osobní zodpovědnost lidí v tzv. šedé zóně

2.1.4 Vládnoucí komunisté
2.1.5 Jiná kolaborace

2.2 Kultura
Vše, co se týká um ělecko-estetickychkvalit kulturních děl.

2.2.1 Film
2.2.3 Divadlo
2.2.4 Televize
2.2.5 Výtvarné umění

2.2.6 Hudba
2.2.7 Jiné téma týkající se kultury

2.3 Normalizace
2.3.1 Začátek 1969 - 1971
2.3.3 Konec 1986-1989
2.3.4 Celková atmosféra

2.4 Odboj
2.4.1 Charta 77
2.4.2 Samizdat
2.4.3 Jiný odboj

2.5 Ekonomika
2.6 Revoluce 1989
2.7 1968
2.8 Ekologie
2.9 Emigrace
2.10 Cenzura
2.11 Jiné téma

3 Osobní historie 1948-1989
4 Historie komunismu
5 Komunisté včera a dnes
6 Restituce
7 Vyrovnávání se s minulostí obecně
8 Jiné téma
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:PŘÍLOHA II - PARADIGMATICKÝ MODEL

Kriminální př í činn é podmínky
1. Nepotrestaná minulost
2.Nenaplňování . § ' 260" ~:

_trestního zákona, .

Obecná inklinace čě~ké .

'spol~čtiosti ,k~ k(mí~~wú

Příčínné podmínky

Problémy dneška (současné jevy podporující
vzestup komunistů).

1. -ekonomick éproblémy _
2. činy ostatních parlamentních stran či

. porevolučních vlád " -
3. amnézie paměti .e"

4. nostalgie

Hrozba návratu minulosti
v podobě současných

komunistů

iM mulost komuni stické strany a komuni smu obecně

Neoc hota se od minulosti distancovat

Komunisté se nezměnili

Odk az na zdravý rozum

Axióm nemravnosti komunistů

srov nání komunismu a nacismu

Bývali komunisté v ostatních stranách

Osobní zodpovědnost" obyčejných

lidí" za minulost)

KSČMjako parlamentní strana

-------------------St-ratěgiě jěéiňáiii -a-interakce- ------------------,

~-_~~~~~~~~-ii~-~_~~_~~ii~~-j~~~~_~-~!-ii~~i~~-~i;~_~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_l
.-------- - -- - - - --- - -- -- - - -- - - - -- ---- ---- ------- -- -- - -- - --- ---

~ _~?'_š~~~~l~~_~í_~~~~~ i
r------ --------------- - -- -------------~

I Řešení zákaze m :
: 1. zákaz KSČM j ako takové I

: 1. zákaz částečný (např . symbolů , slova "komunistická", atd.) :_____________ __ _ _ _ __ __________________ J
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