
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra mediálních studií  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kateřina Hybešová 
 
 
 
 
 
 

Mediální obraz komunistického režimu 
v porevolučním denním tisku 

 
 
 

Bakalářská práce  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2014 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Kateřina Hybešová 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  

Rok obhajoby: 2014 
 
 



   

 
 

Bibliografický záznam 
HYBEŠOVÁ, Kateřina. Mediální obraz komunistického režimu v porevolučním denním 

tisku. Praha, 2014. 44 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

bakalářské práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

Abstrakt 
Práce se zabývá mediálním obrazem komunistického režimu ve vybraných denících 

v raném období po listopadu 1989. Analýza se soustředí na zpravodajské články 

publikované na druhé straně deníku Mladá Fronta v období od 1. ledna 1990 do prvních 

svobodných voleb téhož roku a na články publikované na druhé straně deníku Mladá 

Fronta Dnes v období od 1. ledna do červnových voleb roku 1992. Vybranou metodou 

je prvotní kvantitativní obsahová analýza, zkoumající soubor článků vybraných podle 

konkrétních klíčových slov, která slouží především k přesnému výběru typických 

článků pro následnou analýzu sémiotickou, tedy kvalitativní, kterou se snažím na 

základě denotativního a konotativního rozboru co nejpřesněji přiblížit zkoumaný 

mediální obraz. Jako teoretická východiska pro tuto práci popisuji vliv médií na sociální 

realitu, uvádím základní zásady zpravodajství a popisuji historický kontext jak 

zkoumané doby, tedy období komunismu, tak i vybraných deníků.  

 

Abstract 
My Bachelor thesis focuses on the media image of communist regime in chosen 

newspapers in the early period after November 1989. The analysis concentrates on 

newspaper articles published on the second page of Mladá Fronta from 1st January, 

1990 till the first free elections  held the same year and also articles in Mladá Fronta 

Dnes published from the 1st January till the elections in June, 1992. The method used 

for this purpose is a quantitative analysis investigating the file of articles chosen 

according to key words, which serves to the exact selection of articles for following 

semiotic analysis. The media picture is defined on the basis of denotative and 

connotative research. I also describe the influence of media on social reality and 



   

demonstrate the basic principles of reporting. I also characterized the historical 

background of the examined time period - communism - and of the chosen articles. 
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1 Úvod 
 

Tato práce si klade za cíl zjistit a co nejpřesněji popsat, jak vypadal mediální 

obraz komunistického režimu v porevolučním denním tisku, respektive jak psala 

konkrétní média o komunistické minulosti státu. Hlavním důvodem, proč jsem si toto 

téma vybrala, je, že se v tomto období ustavovala na dlouhou dobu dopředu základní 

interpretace komunistického režimu a já bych ráda svou prací zjistila, jakým způsobem 

k tomu média přispívala. Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu je můj osobní zájem 

o československou historii a v neposlední řadě také inspirace publikací  

Michala Pullmanna – Konec jednoho experimentu. Přestavba a pád komunismu 

v Československu. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a analytickou. V teoretické části popisuji 

základní teoretická východiska, jako je sociální konstrukce reality, mediální konstrukce 

reality nebo základní fungování zpravodajství. Oproti tezím jsem strukturu práce 

rozšířila i o kapitolu, kterou věnuji samotnému historickému kontextu zkoumané doby, 

popisuji tedy komunistické Československo, dění v roce 1989, pozdější ranou 

demokracii v ČSR, následnou transformaci médií a na závěr fungování a uspořádání 

deníku Mladá Fronta a deníku Mladá Fronta Dnes. Tuto kapitolu jsem uznala za 

vhodnou zahrnout do své práce pro komplexnější pochopení zkoumané problematiky. 

V analytické části popisuji vybrané metody, které pak následně aplikuji.  

Po konzultacích a pilotním výzkumu jsem se rozhodla použít kvantitativní obsahovou 

analýzu, která však slouží pouze jako prvotní analýza pro výběr typických článků 

publikovaných ve zkoumaném období, tyto pak analyzuji sémioticky. Výzkumný 

soubor pro kvantitativní analýzu jsem určila na základě níže definovaných klíčových 

slov a čítal 145 článků. Oproti původním tezím jsem se rozhodla změnit zkoumané 

období. Původně jsem chtěla do analýzy zahrnout i listopad a prosinec roku 1989, ale po 

provedení pilotní analýzy jsem tyto měsíce vynechala, protože se do výzkumného 

souboru dostávaly články, které po přečtení nevypovídaly nic o zkoumaném tématu. 

Zkoumané období jsem tedy omezila na 1. leden roku 1990 až červnové volby téhož 

roku a 1. leden 1992 až červnové volby roku 1992. Oproti původním tezím jsem také 

změnila zkoumanou rubriku. Po pilotní analýze jsem se rozhodla zkoumat pouze druhou 
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stranu deníku, na které jsou zpravidla publikovány nejdůležitější články domácího 

zpravodajství. Komentáře jsem se rozhodla vynechat proto, že se pro jejich zkoumání 

hodí spíše kvalitativní, diskurzivní analýza. Rubriku zpravodajství jsem omezila na 

druhou stranu proto, že by jinak výsledný soubor přesahoval zvládnutelný počet článků.  

Po provedení prvotní kvantitativní analýzy jsem získala tři články, které dle 

stanovených kritérií nejvíce reprezentují typický článek publikovaný v daném období 

daným periodikem. Pro rozbor těchto konkrétních článků jsem se po konzultacích 

s vedoucím práce rozhodla použít kvalitativní sémiotickou analýzu. Zaměřila jsem se na 

denotativní a konotativní úroveň článků, na základě čehož jsem v závěru vyhodnotila, 

jak psal porevoluční denní tisk o komunistické minulosti Československa a jakým 

způsobem pomáhal utvářet mediální obraz tohoto období. 
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2 Mediální obraz – teoretická východiska 
Analýza mediálního obrazu komunistického režimu v porevolučním tisku se 

bude opírat především o teorii konstrukce sociální reality, konkrétně tedy konstrukce 

mediální reality. Dále považuji za přínosné popsat utváření zpráv a zpravodajství jako 

takové, protože právě zpravodajství je rubrika, kterou v analytické části zkoumám  

a která má vliv na utváření mediálního obrazu vnímaného širokou veřejností. Dané 

teorie uvádím proto, že jejich pochopení považuji za nezbytné, jelikož popisují, jakým 

způsobem je mediální obraz a mediální realita jako taková utvářena a jaký má vliv na 

vnímání dané problematiky širokou veřejností. 

2.1 Sociální konstrukce reality 
Základní informace o sociální konstrukci reality zde uvádím proto, že na mediální 

obsahy se dá nahlížet právě z perspektivy sociálně konstruktivistické. Z tohoto úhlu 

pohledu můžeme pak mediální obsahy interpretovat jako snahu o formování  

či definování sociální - v případě této práce historické - reality. 

Lidé nereagují na situaci podle toho, zda je objektivní, nebo není, ale především 

podle toho, jaký pro ně má význam. „Významy se utvářejí v jazykovém kontextu, 

význam a pravda závisejí a odvíjejí se od sociálních mocenských vztahů. Co považujeme 

za pravdivé, skutečné apod. je utvářeno sociálními kontexty, jazykovými, sociálními 

nebo diskurzivními praktikami.“1 

Sociologické téma samotné sociální konstrukce reality najdeme podrobně 

zpracované ve stejnojmenné knize Sociální konstrukce reality (1999) od autorů Bergera 

a Luckmanna. Tato teorie se domnívá, že sociální realita je průnikem určitých 

objektivních daností a subjektivních interpretací. „Svět každodenního života není (...) 

pouze světem, který obyčejní členové společnosti pokládají za danou realitu při svém 

subjektivním a cílevědomém každodenním jednání. Je to také svět, který má svůj původ v 

jejich myšlenkách a činnostech a který je právě těmito myšlenkami a činnostmi jako 

reálný udržován.“ 2 Jak tvrdí Berger a Luckmann, sociální realita je čistě subjektivní 

dojem, protože si ji každý jednotlivec vytváří sám a každý ji jinak vnímá. Sociální 

realita je tedy vytvořená člověkem, je subjektivní, proto je třeba u každého sociálního 

jevu rozlišovat, zda se jedná o jev konstruovaný, nebo jev přirozený, tedy objektivní.  

                                                
1 REIFOVÁ, I., a kol., 2004: s. 278 
2 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 25 2 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 25 
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Berger a Luckmann popisují sociální reality třemi zjednodušenými tvrzeními:3 

Společnost je výtvorem člověka 

Člověk je výtvorem společnosti 

Společnost je objektivní realitou 

 

Z těchto tvrzení vycházejí tři procesy: externalizace, internalizace, objektivace. 

Externalizace znamená, že si jedinec promítá vlastní významy do reality, čímž si vytváří 

svůj svět a tvoří tak určitý sociální řád. Pokud si jedinec osvojuje objektivní svět  

a přijímá tak objektivovaný sociální řád, mluvíme o procesu internalizace. Objektivace 

pak umožňuje existenci reality každodenního života. Tím, že v průběhu života vnímáme 

nepřeberné množství podnětů, shromažďujeme je v podvědomí, hodnotíme  

a zařazujeme, vytváříme a prožíváme různé reality, kterým přisuzujeme různé míry 

důležitosti. Podle Bergera a Luckmanna je nejpodstatnějším příkladem objektivace  

tzv. lidské vytváření znaků, neboli označování (signification).  

Pro lidskou společnost je nejdůležitějším znakovým systémem jazyk (systém 

zvukových znaků4). Jazyk je zásadní objektivizací proto, že má schopnost odpoutat se 

od subjektivního „teď a tady“. Různé objekty, které nejsou prostorově, časově  

a sociálně přístupné, dokáže jazyk zpřístupnit. „...jazyk se dá snadno přizpůsobovat tak, 

aby mi umožnil objektivizovat nesmírné různorodé zkušenosti, s nimiž se během života 

setkávám. Jazyk mé zkušenosti typizuje a umožňuje mi, abych je utřiďoval do široce 

vymezených kategorií, kterým mohu porozumět nejen já, ale i ostatní lidé“.5 

Tuto kapitolu lze shrnout slovy autorů výše zmíněné publikace, kdy je 

společnost chápána „jako neustálý dialektický proces sestávající ze tří složek: 

externalizace, objektivace a internalizace. Jednotliví členové společnosti svou existenci 

externalizují do společenského světa a zároveň tento svět internalizují jako objektivní 

realitu“.6 

Z následujícího tvrzení vyplývá průnik sociální konstrukce a její reprezentace,  

a jsou to právě média, která různými způsoby reprezentují společenskou realitu. 

„Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho minulého nebo nepřítomného do 

přítomnosti (tj. re-prezentování, znovu zpřítomnění). V důsledku je v procesu 

                                                
3 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 64 
4 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 41 
5 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 44 
6 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN, 1999: s. 128 
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reprezentace reality současně realitě dodáván význam. Uchopením skutečnosti je vždy 

vytvořena (konstruována) již její určitá verze, která odpovídá tomu, jak daný 

reprezentační kód pomocí znaků parceluje původní homogenní celistvé kontinuum 

skutečnosti. Původní, nedělená, nereprezentovaná či před znaková skutečnost je však 

nepřístupná, neuchopitelná a nelze ji ani myslet.“7 Média se svými účinky dostávají do 

kontaktu s ostatními společenskými vlivy, a proto se značnou mírou podílejí na procesu 

socializace. Média tedy mají nepopiratelné socializační účinky, kterými se budu 

zaobírat v následující kapitole. 

2.2 Mediální konstrukce reality 
Teorii mediální konstrukce reality můžeme popsat jako určitou podmnožinu 

spadající do množiny teorie sociální konstrukce reality, kdy se v případě mediální 

konstrukce jedná výhradně o konstrukci danými médii. Pro vysvětlení způsobu, kterým 

je utvářena mediální konstrukce reality, je dobré znát konstitutivní model komunikace, 

ten se totiž zakládá na skutečnosti, že lidé sdílí svět společných hodnot, představ, 

významů apod., čímž tento svět společně zároveň ustavují (konstituují), mluvíme tedy  

o sdíleném obrazu společnosti. „Mediální komunikaci lze z tohoto pohledu vnímat jako 

kulturně podmíněné prostředí, ve kterém jsou k dispozici sdělení nesoucí sdílené 

významy, jako kulturní fórum.“8  

Při vysvětlování pojmu mediální konstrukce reality je vhodné nejprve odlišit  

a definovat dva pojmy: 

• mediální skutečnost 

• sociální skutečnost 

Sociální skutečností je myšleno vše to, co společnost nabízí každému svému 

členovi jako představu o světě. Tedy to, podle čeho si každý člen společnosti vykládá 

svět, v kterém žije. Oproti tomu skutečnost mediální je vše, co se jakýmkoliv způsobem 

objevuje v médiích a stává se tak součástí naší vlastní skutečnosti. Podstatným přínosem 

mediální skutečnosti je fakt, že zprostředkovává jedinci takové skutečnosti, které jsou 

za hranicemi jemu dostupných informací, proto můžeme tvrdit, že mediální skutečnost 

pomáhá jedinci získávat zkušenosti a tvoří tak jakýsi základ lidského poznávání. 

Nicméně ne všechna mediální sdělení můžeme považovat za reprezentaci skutečnosti. 

Skutečnost reprezentují jet taková mediální sdělení, která odpovídají ideologiím  

                                                
7 REIFOVÁ, I., a kol., 2004: s. 212 
8 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2003: s. 50-51 
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a mýtům platným v dané společnosti. „Publikum předpokládá, že to, co vidí, čte či slyší, 

má nějakou souvislost se světem, v němž žije – a že tato souvislost odpovídá tomu, jak 

svět vnímá, tedy že tato souvislost odpovídá akceptované sociální konstrukci reality.“9 

Toto tvrzení potvrzuje i fakt, že „v médiích jsou určité skupiny lidí re-prezentovány 

určitým způsobem. (….) Média organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí 

a dávají jim nástroje k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých 

kategorií.“10  

 Jak dokládají předchozí odstavce, můžeme říct, že role medií je pro strukturu 

sociální reality nezanedbatelná, protože určité společensky platné významy jsou 

definovány právě médii. Publikum je tedy médii ovlivňováno nastolováním témat či 

utvářením postojů k dané skutečnosti.11 Nicméně, jak například tvrdí studie Langové  

a Langa (1953), je nutno podotknout, že média ve vlastním zájmu strukturují realitu 

způsobem, který je určován jejich vlastními zájmy a potřebami. „Vysoké procento 

mediálního pokrytí ‚skutečnosti‘ je tvořeno plánovanými událostmi, jejichž cílem je 

formovat dojem ve prospěch toho či onoho zájmu. Ti, kdo mohou nejvíce manipulovat 

mediálním pokrytím skutečnosti, mají největší moc.“12 

 Mluvíme-li však o vlivu médií jako takovém, musíme zmínit schopnost vnímání 

toho, jemuž je mediální sdělení určeno, tedy příjemce – publika. Mediální gramotnost 

příjemců, tedy to, jak si dekódují proces mediální komunikace a také to, zda dokáží 

zodpovědně rozhodnout, jestli určité sdělení přijmou, nebo ne, je důležitým faktorem 

pro hodnocení vlivu médií. 13 Je důležité, aby měl zdravě kriticky smýšlející čtenář stále 

na paměti zpochybnitelnost mediálního sdělení.  

2.3 Reprezentace 
Podle znalostí sémiotiky můžeme pojem reprezentace reality chápat jako 

„mechanismus produkování významu, který je tvořen vztahy mezi předmětem, 

konceptem (tj. mentálním otiskem předmětu, obrazem v hlavě) a znakem.“14 V tomto 

kontextu hraje zásadní roli v procesu reprezentace reality kód (znakový systém), který 

můžeme snadno materializovat – tedy vyjádřit například pomocí hlásek nebo slov. Jinak 

                                                
9 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2003: s. 140-141 
10 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK, 2001: s. 191 
11 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK, 2001: s. 165 
12 McQUAIL, Denis, 2007: s. 396-397 
13 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK, 2001: s. 193 
14 REIFOVÁ, I., a kol., 2004: s. 212 
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řečeno, skrze znakový systém můžeme uchopit skutečnost a sdílet ji s ostatními – což je 

právě reprezentace reality. Stěžejní pro mou práci také je, že v mediálních obrazech se 

reprezentují společenské hodnoty a ideologie. 

Reprezentaci reality můžeme rozdělit tak, jak to udělal kulturní teoretik Stuart 

Hall, a sice do tří teorií: konstrukcionistické, intencionální a reflexivní. Ve své práci 

použiji model konstrukcionistické teorie, protože ta tvrdí, že se společnost setkává 

především se skutečností, která je zprostředkována právě kódem, neboť přístup 

k nezprostředkované realitě není možný. Tato teorie také tvrdí, že problém odlišností 

mezi mediálním zobrazením a zobrazením skutečnosti je neodstranitelnou vlastností 

médií a nikoli profesním selháním těch, kteří v mediální sféře pracují. „Konstrukce 

skutečnosti v masových médiích je nevyhnutelná a je výsledkem užívání systémů 

reprezentace.“15  

Důležitým poznatkem pro tuto práci také je, že podle dalších pojetí reprezentace 

mají média tendenci zobrazovat určité události (osoby nebo instituce) ustáleným 

způsobem, čímž vytvářejí takzvané reprezentativní typy událostí (lidí nebo institucí). 

 

2.4 Konstruování reality a zpravodajství 
Výše jsme si popsali, jak média přispívají k utváření představ o skutečnosti. V této 

podkapitole se budu věnovat samotnému procesu konstruování mediální reality, tedy 

například tomu, jak se z určité události stane médii publikovaná zpráva či jaké události 

a proč jsou pro zprávu vhodné.16 

 
Nastolování agendy (agenda-setting) 

Nastolování agendy je jeden ze způsobů, jímž je konstruován rámec pro vidění 

světa. Tento postup je také úzce spjat s oblastí zkoumání dlouhodobých účinků médií, 

které souvisí s opakovaným výběrem jedné události do zpráv. Stručně řečeno se 

nastolování agendy věnuje tomu, jak často a v jakém rozsahu se média nějakému 

jevu/situaci věnují. Mluvíme zde o určité „schopnosti ovlivňovat významnost témat“.17 

Editoři a vedoucí zpravodajství denně vybírají, jaké zprávy zveřejní, čímž zaměřují 

pozornost příjemce a ovlivňují tak, která denní témata jsou společností vnímána jako 

nejdůležitější. Hlavní myšlenkou teorie nastolování agendy je, že média ovlivňují to,  

                                                
15 REIFOVÁ, I., a kol., 2004: s. 213 
16 McQUAIL, Denis, 2007: s. 393 
17 MCCOMBS, Maxwell E., 2009: s. 26 
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o čem lidé přemýšlejí, a do jisté míry také to, jak o tom uvažují. To je způsobeno tím,  

že „některá témata zařazují do svých obsahů a jiná nikoli a nepochybně také to, že 

témata „rámují“, tedy různými prostředky (např. řazením zpráv) signalizují pořadí 

jejich důležitosti.“18 Tématu nastolování agendy se věnovalo velké množství studií. 

Poměrně velká část z nich dospěla k závěru, že společnost vnímá události za důležité 

v přímé souvislosti s tím, jak často se vyskytují ve sdělovacích prostředcích. 

 
Rámcování (framing) 

Z důvodu toho, jak vědci postupem času rozšiřovali pochopení vlivu masové 

komunikace na publikum, rozšířila se teorie nastolování agendy o další koncepty  

a teorie, jako je například stereotypizace, gatekeeping, udělování statusu a nastolování 

agendy atributu, do kterého můžeme zařadit i koncept rámcování. Podle tohoto 

konceptu můžeme tvrdit, že zprávy neobsahují pouze holá fakta, ale především určitý 

hodnotový rámec, který pomáhá lidem lépe zprávám porozumět. Jde o výběr určitých 

atributů, které jsou ve zprávě zdůrazněny. „Framing je opakovaná prezentace určitého 

tématu zdůrazňováním některých jeho aspektů jako základního interpretačního 

rámce.“19 Mediální rámec je důležitý především pro uspořádání obvykle roztříštěných 

kusů informací a zážitků. Jakási představa rámce ve zpravodajském kontextu byla 

použita místo výrazů, jako je úhel pohledu, kontext, téma a tak podobně. Rámcování 

tedy můžeme nazvat jako jakýsi výběr nebo význačnost, přičemž rámce pak definují 

problémy, diagnostikují příčiny, vytvářejí morální soudy a v neposlední řadě také 

navrhují nápravy. Rámcování tedy nabízí možnost, jak interpretovat izolovaná fakta.20 

Jako příklad rámcování v tištěných médiích, kterým se budu v této práci věnovat, 

můžeme uvézt například to, že tato média dají konkrétní zprávě prostor na titulní straně, 

čímž signalizují její důležitost.  

 
Zpravodajské hodnoty 

Zpravodajské hodnoty nám pomáhají odpovědět na otázku, proč se z některé 

události stane zpráva a z jiné nikoliv. Zpravodajské hodnoty jsou totiž znaky, kterými 

musí určitá událost disponovat proto, aby se z ní stala zpráva, jinak řečeno, aby prošla 

branou média a mohla tak být zařazena do zpravodajství. Proto, aby se konkrétní 

událost dostala k příjemci skrze média, musí splňovat určitý počet kritérií. Teoretici 

                                                
18 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2003: s. 181 
19 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: s. 250 
20 McQUAIL, Denis, 2007: s. 386 
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komunikace tato kritéria určili a dospěli tak k souboru pravidel, která jsou dnes 

všeobecně sdílena v redakcích a akceptována čtenáři jako určitá forma návyku.21 

Prvním, kdo formuloval pojem zpravodajské hodnoty, byl americký novinář  

Walter Lippmann roku 1922 v knize Public Opinion, kde definoval pět takovýchto 

hodnot: jednoznačnost, překvapení, prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt. Na 

jeho teorii pak navázali autoři Johan Galtung, Merie Rugeová nebo Winfried Schulz, 

který například definoval devatenáct zpravodajských hodnot rozdělených do šesti 

kategorií. Zpravodajské hodnoty, o kterých v současnosti nejčastěji mluvíme, jsou: 

frekvence (časové rozpětí), práh pozornosti (razance události), jednoznačnost (jasnost 

zprávy), význam (ve vztahu k publiku), souznění (stereotypizace), překvapení 

(neočekávané prvky přinášejí vyšší informační hodnotu), kontinuita (navazování), 

variace (kombinace různých událostí), vztah k elitním národům, vztah k elitním 

osobám, personalizace (událost spojená s konkrétní osobou se spíše dostane do zpráv), 

negativita (špatná zpráva je dobrá zpráva).22 Zpravodajské hodnoty se ale liší dle toho, 

jakého média se týkají. Například audiovizuální média budou pro větší poutavost 

informovat spíše z místa události, než z místa, kde reportér není přítomen, a to bez 

ohledu na to, jak závažná událost je. Naopak tištěná média mají možnost zařadit větší 

počet událostí a zprostředkovat více faktů než TV.23 

 
Gatekeeping 

Dalším důležitým konceptem zkoumajícím výběr zpráv je gatekeeping. Tento 

proces popisuje, jak probíhá samotný výběr zpráv, které se dostanou do zpravodajství. 

Gatekeeper je takzvaný „hlídač brány“, který rozhoduje o výběru událostí a témat, které 

projdou branou média a budou zařazeny do procesu medializace. Tento proces můžeme 

obecně označit jako „vymezování hranic množství informací distribuovaných v procesu 

masové komunikace“24 Výběr zpráv však neovlivňuje pouze jeden gatekeeper, ale 

selekce probíhá na několika úrovních v rámci celé mediální organizace. Pamela 

Shoemakerová tvrdí, že se na gatekeepingu podílejí všichni komunikátoři účastnící se 

komunikačního aktu. To znamená, že se na selekci zpráv podílejí i příjemci, kteří 

rozhodují, čemu budou věnovat svou pozornost a čemu ne. Tento výběr probíhá nejen 

při výběru zpráv, ale i při procesu přetváření události ve zprávu, tedy při utváření 

                                                
21 TRAMPOTA, Tomáš, 2006: s. 24   
22 HARTLEY, John,1982: s. 76-79  
23 TRAMPOTA, Tomáš, 2006: s. 27   
24 REIFOVÁ, I., a kol., 2004: s. 70 
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zpravodajských hodnot.25 Na rozhodování mají kromě zpravodajských hodnot vliv  

i další faktory, které lze rozdělit do několika úrovní: individuální úroveň, úroveň 

mediálních rutin, úroveň organizace, extramediální úroveň a ideologická úroveň.26 

 
Další faktory ovlivňující výběr zpráv 

Zpravodajské hodnoty nebo gatekeeping nejsou jedinými kritérii novinářů 

(gatekeeperů) pro výběr zpráv. Média při výběru zpráv upřednostňují i jiné potřeby, než 

je jen snaha vybrat tu nejdůležitější a aktuální událost. Především jsou nuceni usilovat o 

získání a udržení pozornosti určitého množství příjemců.27 Mediální organizace jsou 

také závislé na finančních příjmech z reklam, které zadávají jiné instituce. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje podobu zpráv, jsou například vlastníci média nebo zástupci 

inzertního oddělení. K ovlivňování obsahu vnějšími činiteli dochází tehdy „jsou-li 

ohroženy komerční zájmy médií a existuje-li reálná obava ze špatné pověsti“.28 

                                                
25 TRAMPOTA, Tomáš, 2006: s. 41   
26 TRAMPOTA, Tomáš, 2006: s. 43   
27 TRAMPOTA, Tomáš, 2006: s. 22   
28 McQUAIL, Denis, 2007: s. 233 
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3 Historický kontext 
Více než čtyřicet let, tedy od převratu v roce 1948 až po Sametovou revoluci 

v roce 1989, nebylo Československo demokratickou zemí. Stát sovětského typu přečkal 

i pokus o reformu v 60. letech – tedy takzvané Pražské jaro. Právě jako odpověď na 

Pražské jaro se komunistický režim snažil obnovit kontrolu nad společností a získat zpět 

svou nadvládu29, ale každodennost normalizace byla stále častěji narušována, ať už 

prohlášením Charty 77, československým exilem či například hudebním 

undergroundem. 30 

 Na pokusy o změny v 60. letech nevázal Michail Sergejevič Gorbačov, který se 

v roce 1985 stal generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu, když 

připravil a přijal skutečné hospodářské reformy, čímž započal program přestavby – 

perestrojky.31  „Právě v oblasti hospodářství se však začalo projevovat, že stabilita 

nemusí nutně být projevem neměnné cesty socialismu, nýbrž že může poukazovat na 

úpadek. V této situaci se stále jasněji ukazovalo, že Sovětský svaz stojí před nutností 

změny.“32 V komunistickém Československu nadále sílila „nechuť nemalé části 

obyvatelstva, která zatím setrvávala v pasivitě, ale byla znechucena politikou 

normalizátorů a jejich naprostou neschopností řešit kupící se problémy. Veřejnost také 

s nelibostí pozorovala stále očividnější zaostávání Československa za vyspělým světem  

a hlavní vinu spatřovala v přetrvávání totalitního režimu.“33 Gorbačova perestrojka 

přinesla „určité zmírnění komunistické nadvlády v Sovětském svazu, což jako obvykle 

ovlivnilo vývoj ostatních zemí sovětského bloku. Urychlil se rozklad totalitního režimu 

nejprve v Polsku, pak v Maďarsku i bývalé NDR a posléze v Československu, Rumunsku 

a Bulharsku.“34 

 Rok 1987 byl zlomový, co se politických představitelů týče, protože  

Gustáv Husák odstoupil z pozice generálního tajemníka ÚV KSČ (nadále působil jako 

prezident republiky) a na jeho post nastoupil Miloš Jakeš. Od tohoto roku se také stále 

                                                
29 PERNES,	  Jiří,	  1998:	  s.	  184   
30 KONČELÍK,	  Jakub;	  VEČEŘA,	  Pavel;	  ORSÁG,	  Petr,	  2010.	  
31 „Pokusy	  o	  reformy	  nebyly	  výsadou	  šedesátých	  nebo	  osmdesátých	  let,	  nýbrž	  byly	  vlastní	  prakticky	  
celým	  dějinám	  Sovětského	  svazu,	  a	  potažmo	  i	  ostatních	  socialistických	  států.	  Pro	  označení	  změn	  –	  tedy	  
pro	  kritiku	  negativních	  jevů,	  vymezení	  žádoucího	  směru	  a	  ideálního	  cíle	  –	  se	  však	  až	  do	  poloviny	  
osmdesátých	  let	  užívaly	  shrnující	  pojmy	  jako	  „intenzifikace“	  či	  „zdokonalení	  rozvinutého	  socialismu.“	  
(Pullmann	  2011,	  s.	  24)	  
32 PULLMANN,	  Michal,	  2011:	  s.	  42	  
33 PROKŠ,	  Petr,	  1993:	  s.	  50	  
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více začínají v médiích uveřejňovat informace, o kterých se oficiálně tolik nemluvilo – 

např. dopady jaderné havárie v Černobylu na území ČSSR, přiznání výskytu AIDS na 

našem území apod. 35 

 

3.1 Dění v roce 1989 
I přes zahraniční dění – postupný pád komunistického režimu v Maďarsku, Polsku, 

Rumunsku i Východním Německu, byla situace v ČSSR stabilizovaná. Rok 1988 však 

přinesl pár událostí, které lze označit jako určitou předzvěst blížících se změn. Vznikaly 

nové občanské iniciativy, které zásadně odmítaly nedemokratický režim (HOS – Hnutí 

za občanskou svobodu, ČHV - Československý helsinský výbor). V den výročí okupace 

se poprvé po devatenácti letech konaly protestní demonstrace a Charta 77 vydala první 

číslo samizdatových Lidových novin.  

Zlomovým rokem pro československé dějiny byl však rok 1989. První protestní 

akce konaná v tomto roce byl Palachův týden (15.-20.1.), kdy se při příležitosti výročí 

smrti studenta Jana Palacha uskutečnila řada protestních akcí. Tyto akce však byly tvrdě 

potlačeny. Mezi účastníky Palachova týdne byl i budoucí prezident Václav Havel. 

V červnu roku 1989 Lidové noviny uveřejnily prohlášení „Několik vět“, které se 

zasazovalo o svobodu shromažďování a projevu a také o propuštění politických vězňů. 

Toto prohlášení podepsalo více než 40 000 občanů, mezi nimiž byla i řada známých 

osobností. Následovaly další opoziční akce, a to například u příležitosti 1. května, 

výročí okupace 21. srpna nebo oslav vzniku Československa 28. října. 

Nejznámějším dnem roku 1989 se však stal 17. listopad. 17. listopadu pořádali 

pražští vysokoškolští studenti oficiální demonstraci, kterou připomínali uzavření 

vysokých škol za protektorátu. „Průvod, který se po ukončení oslav vydal přes 

Vyšehrad do centra města, byl na Národní třídě násilím zastaven pořádkovými silami. 

Hned následujícího dne studenti pražských vysokých škol (zprvu zvláště Akademie 

múzických umění a Univerzity Karlovy) vyhlásili stávku.“36 Tato zprvu pražská 

demonstrace se v následujících dnech rozšířila do celé země, kdy občané demonstrovali 

proti brutálnímu zásahu pořádkových jednotek vůči studentům na Národní třídě. O dva 

dny později vzniklo Občanské fórum, tedy první demokratické uskupení, které 

                                                                                                                                          
34 PROKŠ,	  Petr,	  1993:	  s.	  51 
35 ADAMOVÁ,	  Karolína;	  MATES,	  Pavel,	  1998	  
36 KONČELÍK,	  Jakub;	  VEČEŘA,	  Pavel;	  ORSÁG,	  Petr,	  2010:	  s.	  255 
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zastupovalo protestující občany. Vůdčí osobností OF se stal Václav Havel. V dalších 

dnech probíhala řada jednání zástupců OF a vlády. Následovaly rezignace čelních 

představitelů KSČ, amnestie politickým vězňům a mnoho dalších kroků vedoucích 

k demokracii v našem státě, jako například zrušení ústavních článků o vedoucí roli 

KSČ. „...na začátku prosince 1989 došlo k rekonstrukci republikových vlád i federální 

vlády a vzniku tzv. vlády národního porozumění.“37 Václav Havel byl pak 29. 12. 1989 

zvolen prezidentem demokratické republiky Československa.  

 

3.2 Demokratická ČSR 
Období po sametové revoluci s sebou neslo mnoho zásadních změn, jako například 

zrušení orgánu Státní bezpečnosti nebo odsun sovětských vojsk z našeho území. 

Zásadní také byly první svobodné volby, které se konaly v červnu roku 1990 a ve 

kterých zvítězilo Občanské fórum. 

Velkých změn také doznalo hospodářství republiky. Bylo potřeba se vypořádat 

s pozůstatky komunistického zřízení a přechodu z centrálně plánované ekonomiky na 

ekonomiku tržní. Federální shromáždění schválilo v říjnu roku 1990 zákon o tzv. malé 

privatizaci, na základě kterého byla zprivatizována většina státního majetku. 

Československá ekonomika se také po dlouhé době otevřela zahraničním investorům  

a kapitálu.38 

 

3.3 Transformace médií 
„Nástup liberálně demokratického režimu s tržními vztahy, dominujícím 

soukromým vlastnictví a neoliberálním hodnotovým rámcem zaznamenal přechod 

s autoritářského modelu řízení médií sloužících především propagandistickým a ideově 

osvětovým cílům předlistopadového režimu k systému, v němž mají masová média být 

především institucí svobody projevu a fórem (veřejným prostorem) soužícím k diskuzím 

o věcech veřejného zájmu, ale také -  a směrem k současnosti stále zřetelněji – oblastí 

soukromého podnikání poskytující zábavu a rozptýlení.“39  

Demokratizace společnosti by nebyla úplná bez nezávislosti médií, proto je proces 

transformace médií úzce spjat právě s celkovou demokratizací společnosti. „Česká 

                                                
37 BEDNAŘÍK,	  Petr;	  JIRÁK,	  Jan;	  KÖPPLOVÁ,	  Barbara,	  2011:	  s.	  	  361	  
38 PERNES,	  Jiří,	  1998:	  s.	  222-‐223   
39 BEDNAŘÍK,	  Petr;	  JIRÁK,	  Jan;	  KÖPPLOVÁ,	  2011:	  s.	  	  368	  
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média prošla – stejně jako celá společnost – na počátku 90. let obdobím transformace, 

během níž se změnil právní a ekonomický kontext působení médií, jejich postavení  

a funkce ve společnosti, stejně jako organizace práce v médiích, její technické podmínky 

a podoba a obsah samotné mediální produkce. Transformace českých médií začala hned 

v listopadu, kdy se změnilo obsahové ladění médií a zásadním způsobem se oslabila 

jejich vazba na stát.“40 Změny v mediální oblasti, které se po Sametové revoluci 

odehrály, můžeme shrnout do pěti bodů: deetatizace (odstátnění) médií, privatizace, 

vznik médií veřejné služby, internacionalizace a změna mediální legislativy.41 Tyto 

kroky se buď paralelně doprovázely, nebo na sebe navazovaly, nicméně aby mohly 

všechny proběhnout, bylo potřeba poskytnout jim legislativní prostředí, tedy kompletně 

změnit českou mediální legislativu. Prvním potřebným krokem bylo oddělení médií od 

státu, což se týkalo jak tištěných, tak vysílacích médií, která byla do té doby řízena 

státem. Otázka vlastnictví médií pak byla vyřešena privatizací. Neoddělitelně od řešení 

vlastnictví médií se začal vyvíjet také reklamní trh. Československá média nakonec 

vytvořila tzv. duální systém fungování, tedy fungování soukromých a státních médií 

zároveň. „Pro vývoj vysílacích médií byla příznačná silná politicky podporovaná 

orientace na rozvoj soukromých médií. Postavení médií veřejné služby, která vznikla 

odstátněním bývalých státních médií, bylo stále velmi nejisté. Pravicově orientovaná 

vrstva politická nepřijala koncept duálního systému za svůj, „veřejnoprávnost“ médií 

znevažovala a jednoznačně podporovala vznik soukromých médií.“ 42 Nicméně krokem, 

který výrazně ovlivnil podobu a fungování tisku, byla možnost vstupu zahraničních 

investorů na český trh. První krok, který směřoval k svobodným médiím, byl učiněn už 

29. listopadu 1989, a to konkrétně schválením ústavního zákona č. 135/1989 Sb., který 

„vypustil článek 4 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti i ve státě. I na základě této změny 

ústavy přestala média podléhat kontrole Ústředního výboru a dalších orgánů KSČ  

a Národní fronty.“ 43 

 

 

 

                                                
40 BEDNAŘÍK,	  Petr;	  JIRÁK,	  Jan;	  KÖPPLOVÁ,	  Barbara	  2011:	  s.	  	  365	  
41 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2003 
42 BEDNAŘÍK,	  Petr;	  JIRÁK,	  Jan;	  KÖPPLOVÁ,	  Barbara,	  2011:	  s.	  	  377-‐378 
43 BENDA,	  Josef,	  2007:	  s.	  27	  
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3.4 Mladá Fronta a MF Dnes 
 

Vznik Deníku mladá fronta byl silně spjat se vznikem stejnojmenného 

nakladatelství, jehož idea vznikla během druhé světové války v ilegálním Hnutí mládeže 

za svobodu. Deník jako takový se začal vydávat roku 1945. Název deníku byl 

inspirován předválečným časopisem levicových studentů Mladá kultura.44 V redakci 

Mladé Fronty pracovali redaktoři různých politických názorů, ať už to byli nestraníci, 

národní socialisté, sociální demokrati, lidovci i komunisté. Šéfredaktorem deníku byl 

básník Jaromír Hořec. 

Po vládním převratu v roce 1948 se nestrannost deníku stala trnem v oku 

vládnoucí komunistické strany, a tak se po zestátnění tiskáren v roce 1953 stal deník 

orgánem Ústředního výboru Československého svazu mládeže (ÚV ČSM). V roce 1970 

se přímým vydavatelem stal Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže (ÚV SSM)  

a Mladá Fronta se stala čtvrtým nejčtenějším deníkem (náklad přes 300 000 výtisků). 

Těsně po Sametové revoluci, 20. listopadu, si redaktoři Mladé Fronty vymohli 

právo psát o dějících se událostech pravdivě, zatímco ostatní deníky události nadále 

přehlížely nebo bagatelizovaly. V revoluční atmosféře se stal neformálním 

šéfredaktorem Libor Ševčík a podtitul deníku byl změněn na „deník československé 

mládeže“. Od 1. ledna roku 1990 bylo vydávání deníku rozhodnutím vlastníka 

převedeno z ÚV SSM na vydavatelství Mladá Fronta, i když SSM (přejmenovaný na 

Svaz mladých) chtěl tento majetek udržet, protože deník byl v té době vlivný a ziskový. 

Šéfredaktorem listu se stal Petr Šabata. Karel Hvížďala, vedoucí zpravodajského 

oddělení, usiloval o to, aby alespoň jedny noviny nebyly závislé na státu, čemuž podle 

něj měla pomoci privatizace a přísun zahraničního kapitálu. 

27. července roku 1990 byla založena akciová společnost MaF. Tu založili 

redaktoři a personál Mladé Fronty. Akcionáři zapsali společnost k 22. srpnu a ke 

stejnému datu také oznámili svůj záměr vydávat deník pod novým názvem  

Mladá Fronta Dnes.  

V roce 1991, tedy konkrétně 11. prosince se vydavatelství MaF spojilo se 

Socpresse, která patřila do francouzské tiskové skupiny Hersant, a vznikla tak nová 

akciová společnost MaFra, kde MaF vlastnilo 52% podílu a Socpresse 48%. V roce 

1994 Socpresse navýšilo svůj podíl na 52% a prodalo jej německému koncernu 

                                                
44 HALADA, Jan, 2007: s. 212-214  
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Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft (RBVG), který koupil  

i menšinové podíly českých majitelů. Německá společnost RBVG vlastnila MaFru až do 

června roku 2013, kdy ji společně s Lidovými novinami koupil majitel Agofertu Andrej 

Babiš. 
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4 Mediální obraz komunistického režimu v deníku 
Mladá fronta (později MF Dnes) 

4.1 Kvantitativní obsahová analýza 

4.1.1 Výzkumný problém 
Obecným tématem mého výzkumu je způsob, jakým psal porevoluční denní tisk, 

tedy konkrétně deník Mladá Fronta, později mladá Fronta Dnes, o problematice 

bývalého režimu, zda se o ní vůbec zmiňoval, v jakých souvislostech, jaká byla 

nejčastěji zmiňovaná témata a také valence konkrétních článků. Cílem mého výzkumu 

bylo zjistit, jak vypadal komplexní mediální obraz komunistického režimu, protože 

právě mediální obraz zasazen do komplexního rámce mediální logiky může mít vliv na 

utváření názoru na danou problematiku širokou veřejností. Výzkumným problémem této 

části výzkumu je vybrat typické články zkoumané problematiky a období. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem této části výzkumu – tedy kvantitativní obsahové analýzy – je zjistit, jak 

vypadal typický článek týkající se minulého režimu a publikovaný v deníku Mladá 

Fronta a MF DNES. Neprovádím tedy tradiční kvantitativní analýzu se všemi jejími 

náležitostmi, ale jde mi především o to, zjistit četnost výskytu konkrétních proměnných 

a definovat tak typický článek, který budu následně analyzovat kvalitativně. Prováděná 

kvantitativní analýza tedy slouží jako předvýběr pro následnou analýzu kvalitativní. 

4.1.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor čítá celkem 145 článků, které vyšly na druhé straně 

vybraných deníků Mladá Fronta později Mladá Fronta Dnes v období od 1. ledna 1990 

do červnových voleb téhož roku (resp. 8. června 1990) a 1. ledna 1992 opět do 

červnových voleb téhož roku (resp. 5. června 1992). Nejedná se o vzorek, výsledky se 

vztahují právě a jen k výzkumnému souboru, který nereprezentuje širší populaci. To, 

jakým způsobem jsem postupovala při výběru výzkumného souboru, objasním v této 

kapitole, a to v pořadí, které pro obsahovou analýzu stanovil Berelson (1952). Přístup ke 

článkům mi umožnil archiv Národní knihovny. Mladá Fronta mi byla zpřístupněna na 

mikrofilmech a Mladá Fronta DNES v tištěné podobě. Články jsem vybírala podle 

konkrétních klíčových slov. 
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Volba deníku 

Deník Mladá Fronta (později Mladá Fronta Dnes) jsem zvolila proto, že 

v podstatě ihned po revoluci hlásil nutnost oddělení médií od státu a snažil se 

poskytovat pravdivé a objektivní informace. Dalším důvodem pro výběr byl fakt, že se 

za minulého režimu i po revoluci oba deníky řadily na přední příčky čtenosti. Obsahové 

rozložení obou deníků je v zásadě dost podobné. První stránky jsou věnovány 

zpravodajství z domova a ze světa a také komentářům, dále zde najdeme regionální 

zpravodajství, poté ekonomické zpravodajství, pak pravidelné přílohy a nakonec 

zpravodajství z kultury a sportu. 

 

Volba časového rozpětí 

Součástí mého výzkumného problému je sledování mediálního obrazu 

v porevolučním tisku. Rozhodla jsem se zkoumat první pololetí let 1990 a 1992, tedy 

let, kdy se měnila nejen mediální legislativa a docházelo tak k privatizaci, ale kdy se po 

dlouhém období konaly první svobodné volby. Z tohoto hlediska považuji tyto roky za 

dostatečně referenční. Časové rozpětí jsem v průběhu zpracovávání tématu oproti 

původním tezím změnila. Rozhodla jsem se nezkoumat listopad a prosinec roku 1989, 

protože před a těsně po revoluci se klíčová slova, podle kterých jsem dané články 

vybírala, vyskytovala ve velkém množství publikovaných článků, ty však dle mého 

názoru nevypovídaly o problematice, kterou zpracovávám.  

 

Volba rubriky 

Po specifikaci deníku a časového rozpětí bylo vzhledem k technické 

zvládnutelnosti analýzy nutné vymezit zkoumanou rubriku. I v tomto případě jsem 

uznala za vhodné udělat změnu oproti původním tezím. Po pilotní analýze  

a prozkoumání deníku jsem se rozhodla zkoumat jen druhou stranu, na které jsou 

zpravidla publikovány nejdůležitější články domácího zpravodajství. Pro zkoumání 

komentářů se hodí spíše kvalitativní, diskurzivní analýza, proto jsem se rozhodla ji 

v kvantitativní analytické části nezkoumat. Rubriku zpravodajství jsem omezila na 

druhou stranu proto, že by jinak výsledný soubor přesahoval zvládnutelný počet článků. 

Druhou stranu jsem vybrala z toho důvodu, že kromě jiného důležitost článků tištěných 

na této straně potvrzuje editoriální řazení redakce, což popisuji v kapitole 

„Konstruování reality a zpravodajství“. 
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Volba článků 

Výzkumný soubor jsem omezila na ty články, v nichž se píše o minulém režimu 

nebo o jeho představitelích. Do zkoumaného souboru jsem zařadila články, v jejichž 

titulku nebo obsahu se vyskytují tato klíčová slova: 

*Gorbačov *Jakeš *Husák *totalita *KSČ *KSS *17. listopad *socialistický 

*socialismus *komunisté *komunismus *komunistický *SSSR *srpen 1968 

*bolševismus *bolševici *sovětský *Sověti *KGB *StB *ÚV KSČ *SSM *minulý 

režim *bývalý režim *diktatura *normalizace  

 

Volba proměnných 

Proto, abych mohla popsat, jak vypadal typický článek týkající se 

komunistického režimu a publikovaný v porevolučním denním tisku, potřebuji zjistit 

základní charakteristiky takového článku. K tomu slouží dané proměnné, které jsem 

v kvantitativní části analýzy kódovala. V první řadě jsem zjišťovala umístění článku,  

a to z toho důvodu, že podle editoriálního řazení (jak zmiňuji v teoretické části své 

práce) můžeme dedukovat důležitost publikované zprávy. Tato proměnná nabývá 

hodnot 1 až 4 podle toho, v jakém kvadrantu stránky se článek nacházel. Kvadranty jsou 

číslovány klasickým způsobem, tedy z levé strany do pravé. Další proměnnou je 

velikost článku. Jelikož zkoumané materiály nebyly dostupné v elektronické podobě, 

nemohla jsem použít klasickou metodu počtu znaků, proto jsem pomocí pravítka 

změřila plochu, kterou článek zabírá. Hodnoty této proměnné jsou 1 (do 5 cm²), 

2 (6 – 10 cm²), 3 (11 – 15 cm²), 4 (16 – 25 cm²) a 5 (26 a více cm²). Dále jsem 

zjišťovala, zda je u článku přítomna fotografie. Hodnoty této proměnné jsou 0 = ne,  

1 = ano. V neposlední řadě jsem se zaměřila na hlavní a vedlejší téma zkoumaných 

článků. Hodnoty pro obě tyto proměnné jsou stejné: 1 = politické dění, 2 = KSČ, KSS,  

3 = SSSR, 4 = kulturní dění, 5 = ČSSR, ČSR, 6 = praktiky komunistického režimu,  

7 = vypořádání se s komunistickým režimem, 8 = historická událost, 9 = ekonomika,  

10 = jiné. Poslední proměnnou je valence zkoumaného článku vůči bývalému režimu, 

tato proměnná nabývá hodnot 0 = neutrální, 1 = pozitivní, 2 = negativní. 
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4.1.4 Výsledky kvantitativní analýzy 
 

Jak bylo vysvětleno v předchozí podkapitole, konkrétní vybrané články jsem 

kódovala podle specifických proměnných, a to proto, že na základě výsledků této 

kvantitativní analýzy pak budu moci přesněji vybrat reprezentativní články pro analýzu 

sémiotickou, a to konkrétně podle jednotlivých proměnných, respektive vyberu takové 

články, v kterých se vyskytují takové hodnoty proměnných, které se vyskytovaly ve 

většině výběrového souboru zkoumaných článků.  

 Graf č. 1 – umístění článků na stránce 

 
Jak je zjevné z grafu č. 1, vybrané články byly nejčastěji redakcí řazeny do 

čtvrtého kvadrantu stránky, tedy vpravo dole. Podle toho můžeme usuzovat jistou 

důležitost těchto článků, protože podle běžných redakčních stereotypů se důležitější 

články umisťují diagonálně z levého horního do pravého dolního rohu tak, jak čtenář 

věnuje pozornost publikovaným příspěvkům. 

Graf č. 2 – velikost článků 
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Podíváme-li se na graf č. 2, zobrazující velikost článků, zjistíme, že kategorie  

6 – 10 cm² a 11 – 15 cm² mají shodný počet článků, tedy 48. Můžeme tak tvrdit, že ve 

výběrovém souboru bylo nejvíce článků o obsahu 6 – 15 cm². Z grafu je také patrné, že 

ani jeden článek nepřesáhl obsah 26 cm².  

Graf č. 3 – přítomnost fotografie u vybraných článků 

 
 

Z grafu č. 3, který shrnuje hodnoty proměnné „přítomnost fotografie“, je zřejmé, 

že v drtivé většině, tedy v 92 % zkoumaných článků, nebyla fotografie u článku 

přítomna. Důvodem může být mimo jiné fakt, že v té době bylo v novinách obecně 

méně fotografií, než je tomu dnes, a také, že se na druhé straně novin, tedy na straně, 

kde je nejčastěji publikováno zpravodajství, fotografie nevyskytují. Ty najdeme spíše na 

titulní straně nebo u článků jiných rubrik. 

Graf č. 4 – hlavní téma zkoumaných článků 
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Po vyhodnocení proměnné „hlavní téma“ je zřejmé, že nejčastějším tématem 

vybraných článků bylo „vypořádání se s komunistickým režimem“, šlo tedy obecně o 

články, které se týkaly soudních řízení bývalých politiků, restitucí nebo majetkových 

vypořádání apod. Nicméně, hned druhým nejčastějším hlavním tématem (jen o 5 článků 

méně) bylo „politické dění“, stručně řečeno články zabývající se změnou z totalitního 

režimu, kde byla přípustná jen jedna politická strana, na demokratický parlamentní 

režim. 

Graf č. 5 – vedlejší téma zkoumaných článků 

 
 

U vedlejšího tématu můžeme sledovat stejnou tendenci jako u tématu hlavního, 

tedy dvěma nejčastěji zmiňovanými vedlejšími tématy bylo „politické dění“  

a „vypořádání se s komunistickým režimem“. Nicméně, oproti tématu hlavnímu, je zde 

počet článků u ostatních témat více rozložený.  

Graf č. 6 – valence článků vůči komunistickému režimu 
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Poslední zkoumanou proměnnou byla valence článků k bývalému režimu. Ačkoliv 

mé prvotní očekávání bylo, že porevoluční denní tisk bude o komunistickém režimu 

psát především s negativní valencí, výzkum ukázal, že to není tak jednoznačné. Ačkoliv 

negativní valence byla patrná u 51 % článků, celých 48 % mělo valenci neutrální  

a pouze 1 % všech zkoumaných článků valenci pozitivní.  

 

Z provedeného kvantitativního výzkumu vyplývá, že se v následné kvalitativní 

sémiotické analýze zaměřím na články, které jsou umístěny ve čtvrtém kvadrantu 

stránky, mají obsah od 6 do 15 cm², jsou publikovány bez fotografie, jejich hlavní téma 

je vypořádání se s komunistickým režimem, vedlejší téma je politické dění a jejich 

valence vůči bývalému režimu je negativní. 

 

4.2 Sémiotická analýza 
 

„Sémiotická analýza se soustřeďuje na stavební prvky, z nichž je text sestaven 

(kupříkladu na slova, či na jednotlivé součásti obrazu), aby se dobrala významu.“45 

„Předmětem jejího zájmu je především odkrývání významu mediovaných sdělení. 

Analyzuje tak prvky, ze kterých je sdělení složeno, a pomáhá odpovědět na otázku, jaký 

význam mohou mít tyto prvky – potažmo celé mediální texty nejen na úrovni jejich 

explicitního zpracování, ale zejména na skryté rovině symbolické.“46 

Sémiotickou analýzu řadíme do skupiny kvalitativních analýz, které jsou vhodné 

pro výzkum lingvistických, obrazových nebo auditivních sdělení. Na výsledky 

sémiotické analýzy má bezpochyby dopad kulturní kontext a sociální situace 

zkoumaného období, proto tato metoda předpokládá odpovídající znalost 

sociokulturního prostředí a lingvistiky. 

Sémiotickou analýzu je možné aplikovat nejen na články, reportáže nebo reklamy, 

ale také na fotografie či hudbu, což může být do jisté míry důvodem toho, že tato 

metoda se začala nejvíce využívat ve třetí třetině dvacátého století. 

Sémiotická analýza je považována za analýzu interpretační, což znamená, že 

neposkytuje jistá absolutní tvrzení a nemůžeme tedy očekávat zevšeobecnění na obecně 

platnou úroveň, ale naopak jisté hlubší proniknutí do zkoumané problematiky. 

 

                                                
45 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK, 2001: s. 62 
46 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: s. 118 
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4.2.1 Cíl výzkumu 

Cílem druhé části výzkumu je pomocí sémiotické analýzy rozebrat a zanalyzovat 

typický článek porevolučního denního tisku, který se svým tématem dotýká 

problematiky komunistického režimu, a co nejpřesněji tak zjistit, jaký mediální obraz 

komunistického režimu porevoluční denní tisk společnosti prezentoval. 

4.2.2 Výzkumný soubor 

Obecně je výzkumný soubor sémiotické analýzy obvykle menší a záměrně 

volený. Pro jeho získání jsem proto nejprve provedla kvantitativní obsahovou analýzu 

tak, jak popisuji výše. Po provedení prvotní kvantitativní analýzy jsem výzkumný 

soubor pro sémiotickou analýzu vybrala tak, že jsem zjistila, jaké hodnoty se  

u vybraných proměnných vyskytují nejčastěji, následně jsem vybrala články právě 

s těmito hodnotami, jak je popsáno v předešlé kapitole. Konkrétně tedy těmto hodnotám 

odpovídaly tři články (jejich přepis je umístěn v přílohách práce), které jsem zařadila do 

výzkumného souboru: 

• (pat). Všichni tvrdí: my nic, to oni. Mladá Fronta, 1990, č. 4/14054, s. 2 

• (sla). Stránky vytržené z registru. MF DNES, 1992, č. 46, s. 2 

• (pch). Vyrovnat se s minulostí. MF DNES, 1992, č. 65, s. 2 

 

4.2.3 Aplikace sémiotické analýzy 

Jak ve své publikaci z roku 2005 o výzkumných metodách médií píší 

Bertrandová a Hughes, výsledek sémiotické analýzy je úzce spjat se subjektivními 

znalostmi toho, kdo výzkum provádí. Tyto znalosti autoři kladou před samotnou 

reliabilitu či validitu, které jsou u jiných metod výzkumu nezbytností. I přesto je však 

nutné dodržet určitý standardní postup. 

V první řadě je nutné provést takzvaný denotativní rozbor, tedy určitý popis 

prvního významu, který konkrétnímu jevu přisuzujeme. Denotace by měla být 

objektivní a univerzální. Denotace je „první doslovný význam, který znakům 

přisuzujeme, jde o první rovinu označování“.47 

Druhým krokem sémiotické analýzy je konotace – tedy zaměření se na 

konotativní podtext. Tento krok už jde více do podstaty zkoumaného sdělení, vyžaduje 
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tedy určitou schopnost hledat asociace, orientovat se v kulturním a sociálním povědomí 

a zaměřit se na hlubší kontexty. Konotace tedy můžeme popsat jako „asociační, 

kvalitativní významy, které si se znaky spojujeme.“48  

Dalším jevem, na který je potřeba se zaměřit, je mýtus – nebo jinak řečeno 

rovina mýtu, která odkazuje na obecně platné soudy, které si většinová společnost 

snadno vybaví a zařadí. 

Při provádění sémiotické analýzy je také nezbytné sledovat „paradigmatické  

a syntagmatické uspořádání. Paradigma je uspořádáním vertikálním – vztahuje se 

k výběru použitých znaků z možností, které se při kódování sdělení nabízejí. Protože 

význam jednotlivých znaků je dán jejich vzájemnou rozdílností, je paradigmatická 

úroveň analýzy založena na popisu schémat vycházejících z binárních pozic 

(hodný/zlý).“49 Syntagmatické uspořádání sleduje řazení konkrétních znaků na 

vertikální úrovni, respektive jejich rozložení vůči celku. 

 

4.2.4 Sémiotická analýza vybraných článků 

První článek, který je k sémiotické analýze vybrán, má titulek „Všichni tvrdí: my 

nic, to oni“. Tento článek vyšel 5. ledna roku 1990 na druhé straně deníku  

Mladá Fronta. 

Všichni tvrdí: my nic, to oni. 

„Tam Bezpečnost neměla co dělat,“ řekl v jedné části rozhovoru s novináři bývalý 

primátor Prahy Z. Hořčík v souvislosti s průvodem studentů 17. listopadu. O návštěvu 

jej požádala komise FS a ČNR pro dohled na vyšetření události na Národní třídě 

v Praze. Včera tedy bývalý primátor přišel, a ještě před vstupem do místnosti uvedl „My 

jsme očekávali, že se věci budou řešit úplně jinak. Já musím říci, že jsem měl po celou 

dobu obrovské problémy s bývalým vedoucím tajemníkem Štěpánem. Každému bylo 

jasné, že to do nekonečna nemůže pokračovat tak, jak to pokračovalo. To, co se stalo 

17. listopadu, byla pro mne určitá osobní tragédie. Být primátorem ve městě, kde se 

stalo, co se stalo. Myslím si, že je potřeba věci vyšetřit a potrestat ty, kteří to zavinili. 

Podle mého názoru vedení strany nevědělo, jaká je situace a nechtělo to vědět.“ 

Národní výbor hl. m. Prahy byl údajně zcela mimo bezpečnostní akci 17. listopadu i 

                                                                                                                                          
47 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: s. 126 
48 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: s. 126 
49 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: s. 122 
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dřívější, vše si řídil městský výbor KSČ a jeho vedoucí tajemník. Podle slov členů 

komise Z. Hořčík neřekl nic nového. Pro vyšetřovatele jistě zajímavější osobou je 

plukovník V. Zajíček, náčelník politicko-výchovného odboru federálního ministerstva 

vnitra a dokonce letošního října pracovník oddělení státní administrativy ÚV KSČ. 

„Neřídil jsem a neovlivňoval činnost Státní bezpečnosti,“ řekl novinářům, než 

předstoupil před komisi. Včerejší návštěvy před komisí měly přispět k objasnění 

nepřiměřeného postupu Státní bezpečnosti na zásahu 17. listopadu. Náčelníci dvou 

správ federálního ministerstva vnitra plukovníci V. Mencl a K. Vykypěl, novinářům 

mimo jiné řekli, že příslušníci Státní bezpečnosti měli dokumentovat hesla a činnost 

účastníku průvodu na Albertově a na Vyšehradě. Celý průběh natáčeli na video. 

Doprovodili údajně průvod k Národní třídě, dál se nedostali, a protože šli za 

demonstranty, nemohli je někam směřovat. Všechny jejich matriály obdrželo FMV, 

průběžná hlášení dostávala telefonicky správa SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje. 

Rovněž čs. kontrarozvědka 17. listopadu prý jen předávala informace kompetentním 

orgánům.“50 

Článek je psán spisovným jazykem v publicistickém stylu, a sice tak, jak je u 

rubriky zpravodajství pravděpodobné. Je v něm použito poměrně velké množství přímé 

řeči, jelikož vznikl na základě dotazů novinářů na konkrétní osobnosti, které postupně 

přicházely na oficiální vyšetřování komise FS a ČNR. Přímou řečí tedy autor dokládá 

jisté odpovědi na položené otázky a vyjádření ke konkrétní situaci. Právě díky přímé 

řeči můžeme v textu najít několik výrazů obecné češtiny. 

Z pohledu denotativní úrovně článek popisuje průběh vyšetřování zaměřeného 

na postupy a reakce bývalých státních orgánů a bezpečnostních složek, týkající se 

zásahu vůči demonstrantům 17. listopadu. Článek poskytuje shrnutí výpovědí 

konkrétních vůdčích osobností zkoumaných složek tak, jak odpovídaly na otázky 

novinářů ještě před samotným vyšetřováním, které provedla komise FS a ČNR pro 

dohled na vyšetření událostí na Národní třídě v Praze. V textu je možné najít vyjádření 

bývalého primátora hlavního města Prahy Z. Hořčíka, náčelníka politicko-výchovného 

odboru federálního ministerstva vnitra V. Zajíčka nebo náčelníků dvou správ 

federálního ministerstva vnitra, plukovníků V. Mencla a K. Vykypěla. V článku jsou 

také popsány nepřímé výpovědi československé kontrarozvědky.   

                                                
50 (pat). Všichni tvrdí: my nic, to oni. Mladá Fronta, 1990, č. 4/14054, s. 2 
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Podíváme-li se na text z hlediska konotace, najdeme zde hned několik 

zajímavých jevů. Nejprve rozeberu samotný titulek článku, tedy „Všichni tvrdí: my nic, 

to oni“. Z titulku není na první pohled patrné, jakému tématu se článek věnuje, proto 

můžeme tvrdit, že autor předpokládá, že čtenář ví, o čem se v dané době mluví, 

respektive zná konkrétní medializovaná témata, protože jsou tato témata velice přítomna 

v jeho každodenním životě. Pro nás tedy může být těžké porozumět danému sdělení 

pravě proto, že nejsme v přirozeném kontextu tehdejší doby. Z titulku je také patrná 

tendence zbavení se zodpovědnosti a určitá negativní valence. Znalost společenského 

kontextu předpokládá i první věta článku „tam Bezpečnost neměla co dělat“, jelikož 

věta sama o sobě nepopisuje, co a kde neměla Bezpečnost dělat, respektive přímo sama 

o sobě neodkazuje na konkrétní místo a situaci. O jakou popisovanou situaci se jedná, je 

více popsáno na konci věty, i když to opět není zřejmé na první pohled, dokonce 

bychom mohli mluvit o úrovni mýtu, a to konkrétně u odkazu na dění 17. listopadu. Zde 

je autorem předpokládáno, že čtenář přesně ví, co významného se 17. listopadu stalo  

a proč by vyjádření k této situaci měla být medializována, respektive jak moc to 

ovlivnilo historii. Konotačně zajímavá je také věta „Být primátorem ve městě kde se 

stalo to, co se stalo“, nikde v článku totiž není přesně řečeno, co přesně se stalo, což 

můžeme tedy odtušit jedině díky znalosti souvislostí. V první třetině textu už začíná být 

více zřejmé, proč autor zvolil titulek, který zvolil – odkazuje na to sdělení bývalého 

primátora hlavního města Prahy, který místo jasného popisu situace odkazuje na 

bývalého vedoucího tajemníka a vedení komunistické strany. Tato, na první pohled 

nejasná, sdělení můžeme pozorovat i na dalších řádcích rozebíraného textu. K jasnému 

popisu toho, jaké téma autor zpracovává, se dostáváme až v poslední třetině textu, a sice 

větou „k objasnění nepřiměřeného postupu Státní bezpečnosti na zásahu 17. listopadu“. 

Ovšem to, proč jsou předvolaní pozvání před vyšetřovací komisi, respektive z čeho jsou 

obvinění, je patrné až z předposlední věty „nemohli je nikam směřovat“.  

Článek je zvláštní svou celkovou nekonkrétností, kterou ale pravděpodobně 

vysvětluje to, že popisované téma bylo v té době společností často diskutovaným 

tématem. Zajímavé je, že článek v podstatě nepřinesl žádnou novou konkrétní 

informaci, spíše jen interpretoval odpovědi dotazovaných v takovém pořadí, jak 

přicházeli k výslechu. Tato metoda mi z dnešního pohledu přijde zajímavá, protože 

s takto koncipovaným článkem se v současném denním tisku nesetkáváme tak často. 

Podle redakčních stereotypů bychom mohli očekávat, že autor se dotčených subjektů, na 

které výpovědi dotazovaných odkazují, zeptá na vyjádření k dané problematice, 
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nicméně zde se setkáváme pouze s vyjádřením těch, kteří byli přítomni na popisované 

události. Nemůžeme tedy tvrdit, že by se článek zabýval konkrétním tématem a snažil 

se ho objektivně popsat na základě informací od všech, jichž se to týká, ale jedná se 

spíše o popis události jako takové, v tomto případě vyšetřování jistou komisí.  

 

Dalším zkoumaným článkem je text s titulkem „Stránky vytržené z registru“. 

Článek byl publikován na druhé straně deníku MF DNES dne 24. 2. 1992. 

Stránky vytržené z registru (Ministr věří v úspěch vyšetřování) 

Na sobotním jednání rady ODÚ-VPN ve Spišské Nové Vsi se federální ministr vnitra 

Ján Langoš pro MF DNES vyslovil k otázce vytržených stránek svazků StB. „Federální 

správa pro vyšetřování zahájila trestní stíhání a před měsícem obnovila vyšetřování. 

Skrze svědecké výpovědi se už pomalu dostává do Bratislavy na bývalou 12. správu StB 

a je velmi pravděpodobné, že celé pozadí bude vyšetřováním odhaleno.“ Proti komu je 

vedeno trestní stíhání? „Zatím proti neznámému pachateli ve věci krádeže materiálů 

bývalé StB.“ Váže se to nějak k činnosti slovenského ministerstva vnitra v období, které 

sleduje branně-bezpečnostní výbor SNR? „Podívejte – první měsíce po listopadu 1989 

byl na Slovensku dost velký chaos. Příslušníci StB pracovali dále, vlastně až do února. I 

když byli převeleni do záloh, na svá pracoviště stále docházeli. Jsou ale známi 

funkcionáři, kteří jsou odpovědní za majetek a materiály StB. Takže svědků bude 

pravděpodobně dost. Bývalí příslušníci jsou v této věci, jak se zdá, ochotni vypovídat. 

Proto myslím, že vyšetřování bude úspěšné.“ Podíleli se na krádežích i lidé, kteří nebyli 

ve služebním poměru u Bezpečnosti? „Vím, kam směřujete. Slovenské ministerstvo 

vnitra, když 12. správa sídlila v Bratislavě, mělo jistě nějaké možnosti, protože byl 

jmenován nový ministr a federální ministr byl daleko. V útvarech StB i VB panoval 

zmatek, v němž se dalo udělat téměř cokoliv. Přesto se nepodařilo odstranit všechny 

stopy. To trhání stránek mi připomíná školáky, kteří dostali pětku a vytrhli stránku ze 

žákovské knížky v domnění, že se to rodiče nedozvědí.““51 

I druhý článek je psán spisovným jazykem českým a v publicistickém stylu, 

tentokráte však spíše formou rozhovoru, kdy po krátkém úvodu dotazovaný ministr 

odpovídá na otázky redaktora. Právě v odpovědích můžeme najít výrazy obecné češtiny, 

které bychom jinak v charakteristickém článku zpravodajství pravděpodobně 

nepředpokládali.  

                                                
51 (sla). Stránky vytržené z registru. MF DNES, 1992, č. 46, s. 2 



   

 

30 

  

Z hlediska denotativní úrovně článek popisuje odpovědi federálního ministra 

Jána Langoše, který se vyjadřuje k otázce vytržených stránek ze svazků registrů StB.  

Článek vznikl na základě rozhovoru s federálním ministrem u příležitosti jednání rady 

ODÚ-VPN ve Spišské Nové Vsi. Minstr odpovídá na otázky týkající se probíhajícího 

vyšetřování zaměřeného právě na pachatele, který odstranil jisté stránky z registrů StB. 

Článek popisuje podmínky a situace, které se v dotčených orgánech vyskytovaly v době, 

kdy byly s největší pravděpodobností stránky vytrženy a především přináší čtenáři 

ministrův názor na tuto problematiku.  

Stejně, jako tomu bylo u předchozího článku, je nezbytné zaměřit se na 

konotativní rovinu již u samotného titulku „Stránky vytržené z registru“. Autor opět 

předpokládá jistou znalost společenského dění dané doby, protože bez této není možné 

určit, jaké téma článek zpracovává. Z titulku není patrné, o jaký registr se jedná, a tudíž 

potřebujeme jistou hlubší znalost souvislostí, abychom odtušili, že se jedná o aféru 

registrů StB. Oproti prvnímu článku však autor popisuje problematiku článku ihned 

v první větě. Z textu je patrné že se ministr odvolává na neurčité dění a zmatek ve státní 

správě, který byl těsně po revoluci přítomný – „Podívejte – první měsíce po listopadu 

1989 byl na Slovensku dost velký chaos“ – z čehož můžeme dedukovat zbavování se 

zodpovědnosti za popisovaný problém a svádění nastalých problémů na všeobecné 

nedostatky porevolučního období. To potvrzuje i ministrův výrok popsaný na konci 

článku: „V útvarech StB i VB panoval zmatek, v němž se dalo udělat téměř cokoliv.“ 

Hlubší znalost problematiky článků předpokládá i uveřejnění ministrovy věty „Vím, 

kam tím směřujete“, protože čtenář bez této znalosti není schopen odtušit, k jakému 

tématu autor směřuje. I v tomto textu je patrný mýtus, odkazující na všeobecně známý 

archetyp „zlobivého školáka“, k jehož chování ministr přirovnává chování stíhaného 

pachatele – „To trhání stránek mi připomíná školáky, kteří dostali pětku a vytrhli 

stránku ze žákovské knížky v domnění, že se to rodiče nedozvědí“. 

Stejně, jako tomu bylo u předešlého článku, můžeme u druhého textu pozorovat 

patrnou tendenci redakčního stereotypu dané doby, tedy zpracování konkrétní události 

spíše než jednoho samotného tématu. Autor nepřináší jiný názor na problematiku 

vytržených stránek z registrů StB, než je názor dotazovaného ministra, což ale uvádí již 

v podtitulku článku „Ministr věří v úspěch vyšetřování“. 

Posledním článkem, kterému jsem se v rámci své kvalitativní analýzy věnovala, 

je článek s titulkem „Vyrovnat se s minulostí“. Článek vyšel 17. 3. 1992 na druhé straně 

deníku MF DNES. 
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Vyrovnat se s minulostí (Z brífinku s Michaelem Žantovským) 

Praha (pch) – Prezident Václav Havel byl jedním z prvních, kdo dával jasně najevo, že 

je třeba se vyrovnat s minulostí a postihnout osoby, které jsou odpovědné za konkrétní 

trestné činy z minulosti, řekl k otázce lustrací na včerejším brífinku mluvčí prezidenta 

Michael Žantovský. Dodal, že to však nic nemění na tom, že Václav Havel měl 

pochybnosti o konkrétních detailech některých legislativních kroků. Přístup Alexandera 

Dubčeka k sociální demokracii může, podle názoru prezidenta, přispět k politické 

stabilizaci a profilaci hlavních politických proudů v Čechách i na Slovensku. Prezident 

považuje Alexandera Dubčeka za významnou politickou osobnost, za významného 

představitele slovenského národa. Ve čtvrtek a pátek bude Václav Havel pobývat ve své 

kanceláři v Bratislavě. Svůj slovenský pobyt hodlá orientovat zejména na otázky 

privatizace.“52 

Jak je u zpravodajských článků očekávané, text je psán spisovnou češtinou  

a publicistickým stylem. Oproti předešlým textům však v článku nenajdeme přímou řeč 

ani obecnou češtinu, nicméně je zde použit anglicismus „brífink“ tedy výraz pro 

informativní schůzku.  

Článek popisuje stanovisko tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla k otázce 

lustrací. Nicméně můžeme tvrdit, že článek je tematicky nekompaktní, jelikož v druhé 

polovině textu je popisován názor prezidenta na osobu Alexandra Dubčeka a na závěr 

najdeme informaci o plánovaném pobytu prezidenta na Slovensku a to, jaké otázky 

bude při pobytu řešit. 

Z hlediska denotativního je opět nasnadě zaměřit se na titulek „Vyrovnat se 

z minulostí“. Tímto sdělením autor tvrdí, že se v minulosti stalo něco, s čím je potřeba 

se v současnosti vyrovnávat, nicméně bez znalosti historického kontextu, který popisuji 

v teoretické části své práce, bychom nevěděli, na co titulek odkazuje. Se stejnou znalostí 

počítá i zmínka o otázce lustrací, jelikož v článku není explicitně popsáno, jak 

konkrétně zmíněné lustrace probíhaly. V článku můžeme najít prezidentovo jasné 

stanovisko „to však nic nemění na tom, že Václav Havel měl pochybnosti o konkrétních 

detailech některých legislativních kroků“, které může právě díky osobnosti Václava 

Havla, jeho obecnému uznání a respektu předkládat čtenáři jistý názor na popisovanou 

problematiku. Stejně tak může na veřejnost působit i prezidentovo vyjádření vůči osobě 

                                                
52 (pch). Vyrovnat se s minulostí. MF DNES, 1992, č. 65, s. 2 
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a činnosti Alexandera Dubčeka – „Prezident považuje Alexandera Dubčeka za 

významnou politickou osobnost, za významného představitele slovenského národa“. 

Právě samotná persona prezidenta přikládá vyřčenému stanovisku požadovanou 

důležitost a váhu.  

 

Obecně můžeme o zkoumaných článcích tvrdit, že předpokládají čtenářův 

všeobecný přehled o tématech, která jsou v dané době často medializována. Dnešnímu 

čtenáři se články mohou zdát nesrozumitelné právě proto, že nežijeme v přirozeném 

kontextu zkoumaného období, a i proto je potřeba dohledávat významy určitých 

zmíněných sdělení a tímto způsobem na články nahlížet. Zároveň se všechny články 

zabývají spíše konkrétní událostí než jedním tématem tak, jak jsme na to zvyklí 

v dnešním denním tisku. 

Podle výše rozebraných článků je možné tvrdit, že porevoluční denní tisk zobrazuje 

období komunistické minulosti Československa jako období zmatečné, za které se nikdo 

neodvažuje brát zodpovědnost, a chybná rozhodnutí, o kterých média otevřeně 

informují, jsou přesouvána na zodpovědnost ostatních složek vládních, případně 

státních. V článcích můžeme spatřit jistou tendenci typického přesouvání zodpovědnosti 

„my nic, to oni“, případné vymlouvání se na plnění příkazů jiných kompetentních 

orgánů. 
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5 Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem byla komunistická 

minulost státu popisována ve vybraných denících porevolučního období - Mladá Fronta, 

později Mladá Fronta Dnes - a popsat tak, jak média přispívala k mediálnímu obrazu 

komunistického režimu v tomto období, tedy v období, kdy se na dlouhou dobu dopředu 

ustavovala základní interpretace minulého režimu.  

Ze zkoumaných článků, které byly podrobeny kvantitativní analýze, je patrné,  

že nejčastějším hlavním tématem, o kterém vybraný denní tisk po Sametové revoluci 

v souvislosti s bývalým režimem informoval, je právě vypořádání se s komunistickým 

režimem. Konkrétně tedy informace o soudních řízeních s bývalými státníky, otázka 

restitucí, majetkové vypořádání nebo vypořádání legislativní. Výzkum také ukázal,  

že nejčastěji zmiňovaným vedlejším tématem bylo politické dění, a to především otázka 

transformace totalitního režimu v režim demokratický. Články zmiňující minulý režim 

nepatřily mezi nejrozsáhlejší, nicméně nejčastěji byly umístěny na stránce vpravo dole, 

což svědčí o jisté důležitosti, kterou jim redakce svým řazením přikládala. U většiny 

publikovaných článků se nevyskytovala fotografie, což může být proto, že dříve nebylo 

použití fotografie u zpravodajství tak časté, jako je tomu dnes. Zajímavý je také fakt, že 

valence článků vůči bývalému režimu byla nejčastěji negativní, i když počet článků 

s negativní valencí nebyl tak markantní, jak jsem předpokládala. Pozitivní valence se 

vyskytla jen u jednoho procenta vybraných článků, což mimo jiné svědčí i o určitém 

jasném názoru, kterým se vybrané deníky prezentovaly, tedy informovat otevřeně  

o otázkách bývalého režimu již od počátku svobodného státu. 

Následná sémiotická analýza ukázala na fakt, že se autoři článků nezaměřovali na 

zpracování jednoho tématu jako takového, ale spíše na zpracování konkrétní události, 

čímž sice zprostředkovávali široké veřejnosti určité názory a pohledy, ale neposkytovali 

komplexní obraz o daném tématu, obohacený o výpovědi všech dotčených stran. 

Důvodem může být každodenní přítomnost tématu bývalého režimu a vypořádání se 

s ním. Podle sémiotické analýzy typických článků pro zkoumané období můžeme tvrdit, 

že média zobrazovala bývalý režim jako svým způsobem zmatečné období, kdy si nikdo 

netroufal brát zodpovědnost za svá rozhodnutí, jednání a následně vzniklé problémy, 

které jsou porevolučním tiskem otevřeně popisovány. V článcích je také často kladen 
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důraz na potřebu vypořádání se s bývalým režimem a potrestání těch, kdo jsou 

zodpovědní za konkrétní trestné činy minulosti.  

Pro získání jiného úhlu pohledu na danou problematiku či komplexnější 

prozkoumání kvalitativního charakteru by jistě mohlo být zajímavé použít jinou 

výzkumnou metodu. Po širším prozkoumání obsahu, které má práce nabízí, bych 

navrhovala diskurzivní analýzu, nebo analýzu narativní. Pro porovnání by také bylo 

zajímavé prozkoumat mediální obraz vytvářený jinými médii, ať už třeba deníky, které 

vznikly po revoluci, nebo televizním vysíláním. Vše výše zmíněné může být podnětem 

k dalším výzkumům. 
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6 Summary  
 

This Bachelor thesis focuses on communist history described in chosen „post-

revolution“ literature such as Mladá Fronta, later Mladá Fronta Dnes. The aim was to 

depict how media contributed to media picture in this period. 

According to analysed articles the most discussed topic after the Velvet revolution 

was dealing with the communist regime. Newspapers were informing about judicial 

proceedings with former statesmen, restitutions etc. The empiric research also presents 

another interesting question of transformation of totalitarian regime to democratic. The 

articles were quite short but they were often placed on right at the bottom of the page, 

which demonstrates their importance. 

My hyphotesis of number of articles with negative connection to the former regime 

was higher as I expected. The positive connection was proved only in one percent of all 

chosen articles, which among other things also proves that they openly informed about 

former communist regime from the beginnings of democratic state. 

Following semiotic analysis demonstrates, that the authors of articled did not focus 

on one particular topic, but on the specific events. They spread opinions among public, 

but they did not mediate the complex picture about given topic enriched by interviews 

of all participants.  According to the analysis it can be affirmed, that media pictured the 

former regime like period of confusion without responsibility for own decisions, 

behaviour and generated problems, which were openly described by post-revolution 

press. Articles also contain the question of punishment of people who were responsible 

for specific crimes in the past. 

Using another empiric method would be interesting for gaining another point of 

view to explore qualitative features. I would offer discourse or narrative analysis. For 

comparison would be useful to explore media picture created by another media like 

newspapers published after revolution or by broadcasting. All this mentioned above can 

be impulse for next research. 
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Příloha č. 1: seznam článků pro kvantitativní analýzu (tabulka) 

titulek	   autor	   datum	  	  
číslo	  
vydaní	  

Student	  versus	  studenti	   (ČTK)	   03.01.90	   2/14052	  
Všichni	  tvrdí:	  my	  nic,	  to	  oni	   (pat)	   05.01.90	   4/14054	  
Bude	  samostatná?	   (ow)	   08.01.90	   6/14056	  
Karel	  Urbánek	  k	  otevřenému	  dopisu	  
šéfredaktora	  MF	   Karel	  Urbánek	   08.01.90	   6/14056	  
O	  vinících	  ještě	  v	  lednu	   (fa)	   09.01.90	   7/14057	  
Zajímal	  se,	  tak	  šel	   (pat)	   10.01.90	   8/14058	  

Velezrada	  promlčena	  
Dvořák,	  Přibský,	  
Ráž,	  Velek	   10.01.90	   8/14058	  

Kronika	  revoluce	   Josef	  Tuček	   11.01.90	   9/14059	  
Existoval	  muž	  v	  pozadí?	   Havlíček,	  Tachecí	   12.01.90	   10/14060	  
Všude	  otevřené	  náruče	   (ČTK)	   13.01.90	   11/14051	  
Adieu,	  StB!	   (ČTK)	   17.01.90	   14/14064	  
Mluvčí	  KSČ	  o	  premiérovi	   (vi)	   20.01.90	   17/14067	  
Bez	  držení	  svazácké	  sukně	   Jindřich	  Filo	   22.01.90	   18/14068	  
Návrat	  do	  roku	  1969	   Petr	  Šabata	   23.01.90	   19/14069	  
Mistři	  novinářské	  etiky	   Martin	  Komárek	   24.01.90	   20/14070	  
Kdo	  je	  bez	  viny,	  AŤ	  hodí	  kamenem	   Jan	  Prádler	   27.01.90	   23/14073	  
Mám	  pocit,	  že	  jsem	  udělal	  málo	   (ČTK)	   30.01.90	   25/14075	  
Otazníky	  zůstávají	   (pat)	   01.02.90	   27/14077	  
Spravedlnost	  na	  nohy	   (ČTK)	   02.02.90	   28/14078	  
Nevidím	  to	  tak	  černě	   Petr	  Šabata	   07.02.90	   32/14082	  
Šalgovič	  mrtev	   (ČTK)	   07.02.90	   32/14082	  
Zrušení	  novinářských	  cen	   (ČTK)	   10.02.90	   35/14085	  
Totalita,	  počítač,	  zbraň	   (lh)	   12.02.90	   36/14086	  
O	  odchodu	   (ČTK)	   15.02.90	   39/14089	  
Před	  odchodem	  vojsk	   (ČTK)	   16.02.90	   40/14090	  
Palec	  na	  StB	   (ČTK	  -‐	  mat)	   19.02.90	   42/14092	  
Stran	  jako	  v	  knížce	   (ČTK)	   21.02.90	   44/14094	  
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Konec	  totality	  	   (sob)	   26.02.90	   48/14098	  
Je	  to	  politik!	   Jiří	  Tvrzník	   26.02.90	   48/14098	  
Březe	  ukáže	   (pat)	   27.02.90	   49/14099	  
Charta	  k	  únoru	   (ČTK	  -‐	  tin)	   28.02.90	   50/14100	  
Co	  za	  Stalina?	   (bk)	   28.02.90	   50/14100	  
Straky	  za	  milióny	   (ČTK)	   01.03.90	   51/14101	  
Věří	  ve	  svobodu	   (ČTK)	   05.03.90	   54/14104	  
Výzva	  novinářům	   (ČTK)	   07.03.90	   56/14106	  
Vypuštěná	  socialistická	   (pat)	   07.03.90	   56/14106	  
Zdlouhavé	  k	  volbě	   (ČTK)	   10.03.90	   59/14109	  
Výhoda	  pro	  KSČ?	   (ČTK)	   12.03.90	   60/14110	  
Rehabilitace	   Eva	  Procházková	   13.03.90	   61/14111	  
Jako	  Beránek	  -‐	  ne	  snad	  obětní?	   Bronislav	  Pavlík	   14.03.90	   62/14112	  
Matičku	  bez	  kýče	   (sob)	   14.03.90	   62/14112	  
Pochvaly	  měl,	  co	  svědomí	   (hrp)	   15.03.90	   63/14113	  
Zatím	  jen	  partiovka	   Bronislav	  Pavlík	   17.03.90	   65/14115	  
Charta	  a	  současnost	   (jet,	  rd)	   19.03.90	   66/14116	  
Hlavně	  konstruktivně	   (vi)	   22.03.90	   69/14119	  
Otevírání	  očí	   (pat)	   27.03.90	   73/14123	  
Češi	  a	  Slováci	   Petr	  Šabata	   02.04.90	   78/14128	  
Stávka	  nebude	   Vladimír	  Tachecí	   03.04.90	   79/14129	  
SSSR	  nezabere	  celý	  pavilon	   (fil)	   03.04.90	   79/14129	  
Jedna	  tvář	  totality	   (ČTK,	  rd)	   04.04.90	   80/14130	  
Kdo	  chtěl	  čeho	  dosáhnout	   (ČTK)	   05.04.90	   81/14131	  
Odsun	  pozastaven	   (ouš)	   05.04.90	   81/14131	  
Mapa	  okupace	   (rd)	   07.04.90	   83/14133	  
Vyhráli	  ideje	   (brp)	   09.04.90	   84/14134	  
V	  poledne	  bude	  odzvoněno	   (vi,	  jak)	   11.04.90	   86/14136	  
Stále	  nevíme	  všechno	   (tma)	   13.04.90	   88/14138	  
Milovice	  zase	  české!	   Petr	  Volf	   17.04.90	   90/14140	  
17.	  listopad	  před	  soudem	   (ČTK)	   18.04.90	   91/14141	  
Podpora	  prokurátorovi	   (sob)	   24.04.90	   96/14146	  
Zřejmě	  nic	  nepředstírali	   Bronislav	  Pavlík	   25.04.90	   97/14147	  
O	  schizofrenii	  moci	   Jiří	  Leschtina	   04.05.90	   104/14154	  
Bez	  přetvářky,	  bez	  falše	   Pecháčková,	  Čech	   07.05.90	   106/14156	  
Blahopřejné	  telegramy	   (ČTK)	   10.05.90	   108/14158	  
Souboj	  s	  vlastními	  chybami	   Petr	  Šabata	   10.05.90	   108/14158	  
Co	  se	  stalo	  na	  národní	   neuveden	   11.05.90	   109/14159	  
Kdo	  stál	  v	  pozadí	   neuveden	   12.05.90	   110/14160	  
Řešení	  na	  obzoru	   (jak)	   13.05.90	   112/14162	  
Objekty	  všem	   (ČTK)	   16.05.90	   113/14163	  
Bolševismus	  u	  nás	   Jindřich	  Štěpánek	   16.05.90	   113/14163	  
Co	  mají	  na	  svědomí	   (pat)	   17.05.90	   114/14164	  
Půl	  roku	  poté	   (jet,	  tma)	   18.05.90	   115/14165	  
Komu	  slouží	  dezinformace	   (nes)	   19.05.90	   116/14166	  
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Čísla	  o	  odsunu	   (ČTK)	   22.05.90	   118/14168	  

Než	  půjdeme	  voli	  
(ria,	  do,	  tma,	  rup,	  
pat)	   29.05.90	   124/14174	  

Nahlížíme	  do	  tajných	  dokumentů	  ÚV	  
KSČ	   Hvížďala,	  Ševčík	   31.05.90	   126/14176	  
Ještě	  bude	  boj	   (pat)	   01.06.90	   127/14177	  
Export	  řešením	   (hm)	   01.06.90	   127/14177	  
Volební	  počty	   (pat)	   05.06.90	   130/14180	  
Viděno	  zleva	   (jak)	   05.06.90	   130/14180	  
Slova	  před	  startem	   Libor	  Ševčík	   08.06.90	   133/14183	  
Znovu	  nalézt	  sebe	  samé	   neuveden	   02.01.92	   1	  
Přitvrdit	  lustrace	   neuveden	   03.01.92	   2	  
Neříká	  ani	  tak	  ani	  onak	   neuveden	   06.01.92	   4	  
Jak	  na	  bývalé	  prominenty	   Rostislav	  Rod	   07.01.92	   5	  
Roční	  zpoždění	   (jet)	   08.01.92	   6	  
Rozpad	  nehrozí	   (pch)	   14.01.92	   11	  
Prokurátor	  před	  poslanci	   (jl)	   15.01.92	   12	  
Bossové	  KSČ	  mimo	  hru	   (rd)	   16.01.92	   13	  
Souvislosti	  neprokázány	   (rd)	   20.01.92	   16	  
Založena	  nová	  komunistická	  strana	   neuveden	   20.01.92	   16	  
Obžaloba	  na	  Biĺaka	  a	  spol.	   (rd)	   25.01.92	   21	  
K	  17.	  listopadu	   neuveden	   30.01.92	   25	  
Nemělo	  se	  to	  stát	   Zdeněk	  John	   31.01.92	   26	  
Komise	  složila	  účty	   (jl,	  zj)	   31.01.92	   26	  
Důkazní	  nouze	   (hv)	   01.02.92	   27	  
Název	  nebude	  změněn	   (tma)	   03.02.92	   28	  
Proces	  pokračoval	   (rd)	   05.02.92	   30	  
Komunisté	  jen	  schvalovali	   (rd)	   06.02.92	   31	  
Sezamy	  údajně	  potvrzeny	   (tma)	   07.02.92	   32	  
Spor	  o	  spolupracovníky	  StB	   Marek,	  Tuček	   08.02.92	   33	  
Smíření	  i	  spravedlnost	   (rd)	   10.02.92	   34	  
Vydat,	  anebo	  nevydat?	   (sla)	   11.02.92	   35	  
Barety	  odročeny	   (ina)	   12.02.92	   36	  
Zatím	  jen	  prohlášení	   (jj)	   14.02.92	   38	  
Neúspěšný	  pokus	  StB?	   (pš)	   20.02.92	   43	  
Stránky	  vytržené	  z	  registru	   (sla)	   24.02.92	   46	  
Komunisté	  bez	  sálu	   (hč)	   26.02.92	   48	  
Důležití	  světci	  obžaloby	   (rd)	   06.03.92	   56	  
Lustrační	  zákon	  platí	   (pat)	   09.03.92	   58	  
Lustrace	  se	  ověřují	   Rotislv	  Rod	   12.03.92	   61	  
Omítají	  spolupráci	   (tma)	   17.03.92	   65	  
Vyrovnat	  se	  s	  minulostí	   (pch)	   17.03.92	   65	  
Bez	  argumentů,	  ale	  s	  vírou	   Ivo	  Slavík	   21.03.92	   69	  
Aféra	  "Doktor"	  v	  parlamentu	   John,	  Slavík,	  ČSTK	   25.03.92	   72	  
To	  je	  vyloučené!	   (pch)	   30.03.92	   76	  
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Obecné	  ohrožení	   (rd)	   02.04.92	   79	  
Fascikly	  v	  Praze	   (ker)	   03.04.92	   80	  
Humanitárně	  k	  Typografii	   neuveden	   04.04.92	   81	  

Tajnosti	  ruské	  
Marcela	  
Pecháčková	   07.04.92	   83	  

V	  moskevských	  archivech	   (ker)	   13.04.92	   88	  
Členy	  lustrační	  komise	  ČNR	  proti	  své	  
vůli	   (iv)	   15.04.92	   90	  
Nekonečný	  soud	   (nak,	  pch)	   15.04.92	   90	  
Svět	  podle	  Štěpána	   neuveden	   17.04.92	   92	  
Novináři	  lustrováni	   neuveden	   18.04.92	   93	  
Česká	  vláda:	  zveřejnit	  agenty	  StB	   (tma)	   23.04.92	   96	  
Poslanci	  mají	  seznam	  novinářů	   (jl)	   30.04.92	   102	  
Veřejně	  tajný	  seznam	   Jana	  Bendová	   01.05.92	   103	  
Prezident	  nesouhlasí	   (pch)	   02.05.92	   104	  
Chybné	  seznamy	   neuveden	   03.05.92	   105	  
Budou	  agenti	  zveřejněni?	   neuveden	   06.05.92	   106	  
Ředitel	  FBID	  do	  ČNR	   (iv)	   07.05.92	   107	  
Jde	  o	  funkcionáře	  StB	  a	  KSČ	   Ivana	  Vajnerová	   07.05.92	   107	  
Svědkové	  promluvili	   (vin)	   14.05.92	   112	  
O	  KSČ	  na	  Hradě	   neuveden	   16.05.92	   114	  
Rozpaky	  z	  demokracie	   Petr	  Nováček	   18.05.92	   115	  
Michael	  Kocáb	  se	  hájí	   (ap)	   20.05.92	   117	  
Kocáb	  bez	  zákona	   (zj)	   21.05.92	   118	  
Havel	  dodržel	  lustrační	  zákon	   neuveden	   26.05.92	   122	  
Příliš	  iniciativní	  důstojník	   Petr	  Nováček	   27.05.92	   123	  
Kandidáti	  stran	  většinou	  lustrováni	   Jana	  Bendová	   28.05.92	   124	  
Bašta:	  až	  pět	  procent	  agentů	  
nespolupracovalo	  s	  StB	   (pat)	   28.05.92	   124	  
Michael	  Kocáb	  požádal	  o	  lustraci	   (ap,	  nak)	   29.05.92	   125	  
Havel	  o	  atentátu	   (pch)	   01.06.92	   127	  
Havel	  viní	  srbské	  komunisty	   (pch)	   02.06.92	   128	  
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Příloha č. 2: přepis článků pro sémiotickou analýzu (text) 

 

Všichni tvrdí: my nic, to oni. 

„Tam Bezpečnost neměla co dělat,“ řekl v jedné části rozhovoru s novináři bývalý 

primátor Prahy Z. Hořčík v souvislosti s průvodem studentů 17. listopadu. O návštěvu 

jej požádala komise FS a ČNR pro dohled na vyšetření události na Národní třídě 

v Praze. Včera tedy bývalý primátor přišel a ještě před vstupem do místnosti uvedl: „My 

jsme očekávali, že se věci budou řešit úplně jinak. Já musím říci, že jsem měl po celou 

dobu obrovské problémy s bývalým vedoucím tajemníkem Štěpánem. Každému bylo 

jasné, že to do nekonečna nemůže pokračovat tak, jak to pokračovalo. To, co se stalo 

17. listopadu, byla pro mne určitá osobní tragédie. Být primátorem ve městě, kde se 

stalo, co se stalo. Myslím si, že je potřeba věci vyšetřit a potrestat ty, kteří to zavinili. 

Podle mého názoru vedení strany nevědělo, jaká je situace a nechtělo to vědět.“ Národní 

výbor hl. m. Prahy byl údajně zcela mimo bezpečnostní akci 17. listopadu i dřívější, vše 

si řídil městský výbor KSČ a jeho vedoucí tajemník. Podle slov členů komise Z. Hořčík 

neřekl nic nového. Pro vyšetřovatele jistě zajímavější osobou je plukovník V. Zajíček, 

náčelník politicko-výchovného odboru federálního ministerstva vnitra a dokonce 

letošního října pracovník oddělení státní administrativy ÚV KSČ. „Neřídil jsem  

a neovlivňoval činnost Státní bezpečnosti,“ řekl novinářům, než předstoupil před 

komisi. Včerejší návštěvy před komisí měly přispět k objasnění nepřiměřeného postupu 

Státní bezpečnosti na zásahu 17. listopadu. Náčelníci dvou správ federálního 

ministerstva vnitra, plukovníci V. Mencl a K. Vykypěl, novinářům mimo jiné řekli, že 

příslušníci Státní bezpečnosti měli dokumentovat hesla a činnost účastníku průvodu na 

Albertově a na Vyšehradě. Celý průběh natáčeli na video. Doprovodili údajně průvod 

k Národní třídě, dál se nedostali, a protože šli za demonstranty, nemohli je někam 

směřovat. Všechny jejich matriály obdrželo FMV, průběžná hlášení dostávala 

telefonicky správa SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Rovněž čs. kontrarozvědka 

17. listopadu prý jen předávala informace kompetentním orgánům. 

 

Stránky vytržené z registru  

(Ministr věří v úspěch vyšetřování) 

Na sobotním jednání rady ODÚ-VPN ve Spišské Nové Vsi se federální ministr vnitra 

Ján Langoš pro MF DNES vyslovil k otázce vytržených stránek svazků StB. „Federální 

správa pro vyšetřování zahájila trestní stíhání a před měsícem obnovila vyšetřování. 
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Skrze svědecké výpovědi se už pomalu dostává do Bratislavy na bývalou 12. správu StB 

a je velmi pravděpodobné, že celé pozadí bude vyšetřováním odhaleno.“ Proti komu je 

vedeno trestní stíhání? „Zatím proti neznámému pachateli ve věci krádeže materiálů 

bývalé StB.“ Váže se to nějak k činnosti slovenského ministerstva vnitra v období, které 

sleduje branně-bezpečnostní výbor SNR? „Podívejte – první měsíce po listopadu 1989 

byl na Slovensku dost velký chaos. Příslušníci StB pracovali dále, vlastně až do února.  

I když byli převeleni do záloh, na svá pracoviště stále docházeli. Jsou ale známi 

funkcionáři, kteří jsou odpovědní za majetek a materiály StB. Takže svědků bude 

pravděpodobně dost. Bývalí příslušníci jsou v této věci, jak se zdá, ochotni vypovídat. 

Proto myslím, že vyšetřování bude úspěšné.“ Podíleli se na krádežích i lidé, kteří nebyli 

ve služebním poměru u Bezpečnosti? „Vím, kam směřujete. Slovenské ministerstvo 

vnitra, když 12. správa sídlila v Bratislavě, mělo jistě nějaké možnosti, protože byl 

jmenován nový ministr a federální ministr byl daleko. V útvarech StB i VB panoval 

zmatek, v němž se dalo udělat téměř cokoliv. Přesto se nepodařilo odstranit všechny 

stopy. To trhání stránek mi připomíná školáky, kteří dostali pětku a vytrhli stránku ze 

žákovské knížky v domnění, že se to rodiče nedozvědí.“ 

 

Vyrovnat se s minulostí  

(Z brífinku s Michaelem Žantovským) 

Praha (pch) – Prezident Václav Havel byl jedním z prvních, kdo dával jasně najevo, že 

je třeba se vyrovnat s minulostí a postihnout osoby, které jsou odpovědné za konkrétní 

trestné činy z minulosti, řekl k otázce lustrací na včerejším brífinku mluvčí prezidenta 

Michael Žantovský. Dodal, že to však nic nemění na tom, že Václav Havel měl 

pochybnosti o konkrétních detailech některých legislativních kroků. Přístup Alexandera 

Dubčeka k sociální demokracii může, podle názoru prezidenta, přispět k politické 

stabilizaci a profilaci hlavních politických proudů v Čechách i na Slovensku. Prezident 

považuje Alexandera Dubčeka za významnou politickou osobnost, za významného 

představitele slovenského národa. Ve čtvrtek a pátek bude Václav Havel pobývat ve své 

kanceláři v Bratislavě. Svůj slovenský pobyt hodlá orientovat zejména na otázky 

privatizace. 

 

 

 


