
Abstrakt 

Rigorózní práce: „Mezinárodní organizace novinářů (1946‒1995)“ pojednává o historii, 

vývoji, cílech, činnosti a působení Mezinárodní organizace novinářů (dále jen MON) v letech 

1946‒1995, tj. od doby jejího vzniku v roce 1946 až do roku 1995, kdy se uskutečnil poslední 

kongres MON v jordánském Ammánu. Úvodní část textu je věnována stručné rekapitulaci 

nejvýznamnějších mezinárodních novinářských organizací, které byly založeny do roku 1946, 

tj. do vzniku MON. Jedná se o Mezinárodní kongres novinářů, Mezinárodní federaci novinářů

a Mezinárodní federaci novinářů ze spojeneckých a svobodných zemí. Ve druhé kapitole je 

nejprve shrnuta historie vzniku MON a popsány hlavní etapy vývoje – ty jsou periodizovány 

podle kongresů MON. Nedílnou součástí popisu a periodizace je zaznamenání hlavních 

světových i domácích politických událostí, které měly na organizaci nesporný vliv. Poté jsou 

uvedeny cíle, činnosti, působení a struktura MON. Nakonec jsou uvedeny hlavní osoby MON 

a zmíněny životopisy pěti čelních představitelů. Třetí kapitola je věnována působení MON na 

území ČSSR/ČSFR/ČR, a to v době od roku 1947 až do roku 1991, kdy se poprvé objevilo 

formální rozhodnutí o odejmutí práva MON mít sídlo na území ČSFR, jakož i vyvíjet 

související činnost. V textu jsou zahrnuty právní a finanční vztahy MON vůči ČSSR, sídlu a 

profesionálnímu zázemí MON (sekretariát, redakce), hospodářským činnostem a personáliím. 

V neposlední řadě je zaznamenána situace v MON po listopadu roku 1989 až do roku 1991, 

přičemž konkrétně je sledováno vnitřní klima, kauza MON v dobovém tisku, postavení 

politiků a právní aspekty. Ve čtvrté kapitole jsou popsány vztahy mezi MON a 

Československým svazem novinářů (dále jen ČSSN), resp. Syndikátem novinářů České 

republiky (dále jen SN ČR) v letech 1946‒1991. Nejprve jsou stručně zaznamenány dějiny 

ČSSN a poté vztahy mezi MON, ČSSN a SN ČR. V závěru práce jsou zodpovězeny otázky 

stanovené v úvodu textu a zároveň předloženy některé další podněty ke studiu tématu.


