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Úvod 

Tématem mé diplomové práce jsou média. Masová média jsou jedním 

z projevů modernizace společnosti a hrají v našem životě důležitou roli. O 

významném postavení tisku, rozhlasu, televize či počítačových sítí ve společnosti 

není pochyb. Nabízejí nejrůznčjší informace a podněty k zamyšlení a prožívání, 

podílejí se na strukturování času v každodenním životě, posilují či posunují 

významy slov, zvuků a obrazů a předkládají vzory chování a společenské hodnoty. 

Ze sféry masových médií se práce konkrétně věnuje jednomu 

z nejatraktivnějších a nejpřitažlivějších problémů a to jejímu vlivu. Dnes již není 

sporu o tom, že média mají vliv na chování jednotlivce a společnosti, na životní styl 

a dokonce i na politické rozhodování. Právě proto jsou s fungováním médií ve 

společnosti spojovány nejrůznější naděje a obavy a právě proto veřejnost odborná i 

laická tolik diskutuje o onom vlivu. Nicméně hned na počátku se setkáme 

s problémem, který nás neopustí po celou dobu studia vybraného tématu. Masová 

média se stala nedílnou součástí naší společnosti, s ostatními společenskými 

institucemi a ději jsou natolik provázaná, že je téměř nemožné je od těchto 

vzájemných interakcí izolovat a zkoumat samostatně. Nadto by bylo chybné, 

pokoušet se o oddělení vlivu médií od sociálního prostředí, protože média vždy 

působí jako součást celkového společenského kontextu a jen stěží by byla jedinou 

nebo dostatečnou příčinou konečného efektu. 

Bylo by však chybou pro tyto známé skutečnosti upustit od našeho tématu. 

Přestože je obtížné prokázat vědecky ověřitelnými metodami existenci účinků 

médií, je možné tuto oblast studovat. 

Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

představením analýz a výzkumů zahraničních i domácích odborníků na masová 

media, respektive na účinky médií. Část se zabývá historickým vývojem pohledu na 

účinky médií, klasifikaci úrovní a druhů účinků a následně jejich typy. Proto, aby 

nedošlo k chybě v systematickém přístupu ke studované oblasti bádání, bylo 

zvoleno jako výchozí schématické znázornění procesů účinků médií autora Denise 

McQuaila, které prezentoval ve své knize Úvod do studia masové komunikace. Od 

tohoto znázornění se odvíjel obsah následujících kapitol věnovaných procesům 

krátkodobé změny, procesům dlouhodobé změny plánované a procesům 
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dlouhodobé změny neplánované. Pro úplnost jsou v závěru této části uvedeny tak 
přfstupy jiných autorů k popisu účinků masových médií. Východiska a poznatky 

zde uvedené názorně ukazují, že není možné přijmout za své nějaká tvrzení o vlivu 

médií (například televize na děti) bez toho, aniž by se opírala o ověřitelný vědecký 

výzkum. Obsah této teoretické části ukázal, kolik takových skálopevných 

přesvědčení už bylo vyvráceno a naopak. 

Během přípravy a studia materiálů k teoretické části jsem narazila na z mého 

pohledu zajímavé zjištění, které mě inspirovalo při formulaci problému pro 

praktickou část. Ball-Rokeachová a DeFleur ve své monografii Teorie masové 

komunikace na s. 42 píší: „ ... nejde prostě jen o to snažit se odhalit způsoby, jimiž 

obsah sdělení předávaný tiskem, Jilmem či televizí a rozhlasem ovlivňují 

přesvědčení, postoje a chování veřejnosti. V souvislosti s tímto úkolem je třeba 

systematicky studovat podstatu historických událostí a hodnotových systému, jež 

média v dané společnosti ovlivnila a vedla je k produkci obsahu podle určitých 

pravidel. (...) Rozhodující otázka zní: jaký vliv má společnost na svoje vlastní 

média? " Do stanovení cíle pro praktickou část se také částečně promítl můj druhý 

aprobační předmět, kterým je dějepis. Vybrala jsem téma z historie působení médií 

a to studium dobového tisku při příležitosti 10., 50. a 80. výročí vzniku 

samostatného Československa. Jako cíle jsem si stanovila popsat reakce tisku a 

objasnit odlišnosti, historické souvislosti a společenský kontext oslav v době 

mladého demokratické státu, v době socialistické republiky a v době již 

neexistujícího Československa, ale pouze České republiky a následně vymezit, jaký 

byl vliv doby, státoprávního uspořádání a společnosti na média. 

Důvod, proč jsem si vybrala právě studium tisku je zjevné s ohledem na 

skutečnost neexistence (televize) či nedostatečného rozvinutí jiných médií v roce 

1928 a také pro relativně snadnou dostupnost tohoto informačního zdroje. Důvody 

volby právě těchto tři výročí jsem naznačila výše. Jednalo se o rozdílná státoprávní 

uspořádání a bylo zajímavé sledovat změnu funkce a role tisku podle charakteru 

režimu. Práce názorně ukázala, jak odlišně funguje tisk v demokracii a jakou roli 

naopak hraje v totalitním státě. Záměrně byla zvolena pouze jedna sledovaná 

událost, a to oslavy 28. října. Ve všech třech letech - 1928, 1968 a 1998 byly 

studovány a analyzovány tehdy vycházející noviny po dobu dvou týdnů a sledovalo 

se, nakolik intenzivně média o výročí psala a zda vůbec; jak o jubileu informovala a 

jaký byl samotný průběh oslav. 



Očekávala jsem, že desáté výročí vzniku samostatného státu bylo 

oslavováno radostně - pro dostatečně kvalitní fungování parlamentní demokracie 

v zemi, pro dobrou hospodářskou situaci Československa. Osobností, který byl jistě 

skládán nemalý dík za vytvoření republiky a za její prosperitu, byl první prezident 

T. G.Masaryk. 

Studium tisku v říjnu 1968 bylo z mnoha důvodů specifické. Došlo ke 

změně režimu, moci v Československu se chopili komunisté, od 50.let přestal být 

28. říjen slaven jako státní svátek vzniku samostatného státu, ale byl slaven jako 

Den znárodnění. Navíc 28. říjen 1968 byl ustaven jako den přijetí nového ústavního 

zákona o federaci Čechů a Slováků. Padesáté jubilem také vyšlo na dobu krátce po 

okupaci země v srpnu 1968, což mělo na průběh oslav nemalý vliv. V neposlední 

řadě stálo za pozornost studium komunistické ideologické interpretace některých 

historických událostí a následná manipulace s nimi. Z důvodu totalitního režimu se 

velmi změnila i forma a obsah tisku. 

Poslední studované - osmdesáté výročí bylo zvláštní zejména proto, že bylo 

výročím již neexistujícího státu. Na druhou stranu Česká republika se v roce 1998 

snažila o kvalitní fungování demokracie, o ekonomickou prosperitu a o 

(znovu)zaělenění země do Evropy a období první republiky jí bylo jistým vzorem a 

inspirací, jak v kladném tak záporném významu slova. 

Po analýze obsahů vybraných deníků, jsem se dostala k samotnému cíli mé 

práce - pomocí získaného materiálu jsem se snažila odpovědět na otázku jaký vliv 

má společnost na obsah tisku? 

Mám za to, že přínosem práce je souhrnné zpracování daného tématu 

z českého prostředí a její závěry je možno využít jak při výuce společenských věd, 

tak dějepisu. 
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Teoretická část - Účinky masových médii 

1. Předpoklady účinků 

Studium masové komunikace, stejně jako tato práce, vychází z předpokladu, 

že média mají významné účinky, a přece bychom našli jen velmi málo shodných 

názorů na jejich povahu a rozsah. O to víc nás tato nejistota překvapí, když 

každodenní zkušenost nám poskytuje nesčetné drobné příklady vlivu médií. 

Oblékáme se podle počasí, někteří z nás nakupují podle reklamy, jiní jdou na film, o 

kterém se píše v novinách a všichni nejrůznějšími způsoby reagujeme na mediální 

zpravodajství, filmy, hudbu v rozhlase, atd. Naše mysl je neustále zaplněna 

informace a dojmy, jež jsou získávány z médií. Žijeme v prostředí nasyceném 

mediálními zvuky a obrazy. Asi málokdo z nás by si nevzpomněl na svou osobní 

zkušenost, kdy získal významné informace nebo si vytvořil názor díky médiím. 

Přesto všechno zde zůstává povážlivá pochybnost. Jde o paradox, který 

může být částečně vysvětlen jako rozdíl mezi obecným a jedinečným. Můžeme 

pokládat za zcela jisté, že ke konkrétním účinkům dochází dnes a denně, přesto 

však nejsme s to vidět či předvídat úhrnný výsledek, a ani po proběhnutí události 

dozvědět, kolik z obecného obrazu o ní lze přisoudit samotným médiím. Může totiž 

existovat velké množství samostatných účinků bez určitého celkového charakteru. 

Z toho pak jasně vyplývá, že média budou jen zřídkakdy jedinou nebo dostatečnou 

příčinou určitého efektu a je nesmírně složité určit jejich relativní přispění. 

Pro výše uvedenou nejistotu existuje řada teoretických zdůvodnění. 

Dokonce i „zdravý rozum" a „praktická znalost" váhají, postavíme-li je před otázku 

účinků médií v oblastech, které přitahují nejvíce veřejné pozornosti: morálka, 

mínění či deviantní chování. Je nemožné v takovýchto záležitostech považovat 

média za prvotní příčinu. Pro mnoho vzorce myšlení, kultury a chování, jež mají 

hluboké historické a sociální kořeny, nemáme dokonce vůbec žádné reálné 

„vysvětlení". Dále není příliš smysluplné hovořit o „médiích", jako by se jednalo o 

jednu jedinou věc, a nikoli o nositele zcela rozmanitého souboru sdělením obrazů a 

myšlenek, z nichž většina právě nemá svůj počátek v médiích, ale můžeme říci, že 

„přichází ze společnosti" a prostřednictvím médií je do společnosti zase „posílána 
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nazpět". Navzdory mnoho neřešitelným otázkám a nevyhnutelnému nedostatku 

reálných důkazů je problematika účinků medií, resp. jejich vlivu stále fascinující. 

Víra v hluboké a dlouhodobé důsledky mediálního působení stále nemizí. 

2. Výzkum a teorie účinků - vývoj 

Jako vše má i uvažování o mediálních účincích svou přirozenou historii 

v tom smyslu, že je silně formován okolnostmi času a místa a interaktivně 

ovlivňován některými činiteli prostředí - jako jsou zájmy vlád a zákonodárců, 

technologické proměny, historické události, aktivita nátlakových skupin a 

propagandistů či veřejné mínění. Z tohoto důvodů však nelze vysledovat žádnou 

přímou cestu postupného vývoje. Úvodem této práce se seznámíme s historii 

uvažování o dané problematice, kde můžeme nalézt čtyři stádia (McQuail, 2002, 

s.360), která vykazují jistý stupeň uspořádaného pokroku a odrážejí akumulaci 

poznání. 

2.1. Fáze 1: všemocná média 

První fáze sahá zhruba od přelomu devatenáctého a dvacátého století do 

pozdních třicátých let. V tomto období se médiím (tam, kde byla dostatečně 

vyvinutá) přikládala moc utvářet mínění a přesvědčení, měnit životní návyky a 

aktivně ovlivňovat chování, a to víceméně podle vůle těch, kdo mají nad médii a 

jejich obsahem kontrolu (Bauer a Bauerová in McQuail, 2002, s.360). Tyto názory 

však nebyly založeny na vědeckém zjišťování, ale pouze na pozorování mimořádné 

popularity tisku a nových médií - filmu a rozhlasu -, která v mnoha ohledech 

pronikla do každodenního života i veřejného dění. 

Používání médií pro reklamu, jejich zneužívání ve službách diktátorských 

režimů a válečných propagandistů v meziválečném období a pro nový revoluční 

režim v Rusku jenom potvrzovalo to, čemu tehdy byli lidé v Evropě nakloněni věřit 

- totiž že média mohou být úžasně mocná. Na pozadí takovéto víry byl v průběhu 

dvacátých a třicátých letech započat systematický výzkum používající 

experimentální metody a opírající se o sociální psychologii. Motivy byly často 
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reformistické či pokrokářské, cílem bylo povznesení médií nebo jejich využití 

k nějakému žádoucímu „společensky prospěšnému" účelu - například k výchově, 

vyvracení předsudků nebo ke zvyšování veřejné informovanosti. 

2.2. Fáze 2: zkouška všemocných médií 

Tento přechod k empirickému ponoru vedl ke druhé fázi uvažování o 

mediálních účincích. Její počátek je dobře dokumentován studiemi Paynova fondu 

ve Spojených státech na začátku třicátých let, které zkoumaly vliv filmu na děti 

(DeFleur, 1996, s. 179). Tato epocha výzkumu mediálních účinků trvala až do 

počátku šedesátých let. Vznikla řada samostatných studií o účincích různých typů 

obsahu a médií, konkrétních filmů či programů a celých kampaní. Pozornost se 

soustředila zejména na možnost využití filmu a jiných médií pro plánovité 

přesvědčování nebo formování (Hovland a kol. in McQuail. 2002, s.361) či pro 

politické kampaně (Lazarsfeld a kol. in McQuail, 2002, s.361) a na stanovení 

možných škodlivých účinků médií, pokud jde o kriminalitu, předsudky a agresi, a 

na možnost jejich kontroly. 

V průběhu času se povaha výzkumů měnila; teorie přicházela s novými 

druhy proměnných, které by měly být brány v úvahu. Badatelé nejprve začali 

rozlišovat možné účinky podle sociálních a psychologických charakteristik; později 

přišli s proměnnými odrážejícími spolupůsobení osobních kontaktů a sociálního 

prostředí a nakonec došli i k rozlišení podle typů motivů vedoucích k tomu, že 

příjemce věnuje médiím pozornost. 

Druhá fáze výzkumu mediálních účinků přesto končí zklamáním ze 

získaných výsledků. Médiím se začala připisovat mnohem skromnější schopnost 

vyvolávat plánované či mimovolné účinky. Dodnes poučné shrnutí výzkumu 

Josepha Klappera, publikované v roce 1960 v práci The Effecí of Mass Media 

Communication, uzavřelo tuto fázi výzkumu konstatováním, že „masová 

komunikace zpravidla nemůže být pokládána za nezbytný nebo přiměřený 

předpoklad vzniku nějakých účinků; masová média jsou totiž v interaktivním 

vztahu s dalšími zprostředkujícími faktory, jejichž povaha je taková, že 

v normálním případě masová komunikace není jedinou příčinou, ale pouze jedním 

z mnoha faktorů, jež posilují již existující stav. Média mají tendenci spíše posilovat 

než měnit." (Kunczik, 1995, s.159) 
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Nebylo zjištěno, že média jsou zcela bez účinků, spíše se však ukázalo, že 

fungují v rámci stávající struktury sociální vztahů a konkrétního společenského a 

kulturního kontextu. 

Vně společenskovědní komunity se ovšem nový střízlivý přístup 

k hodnocení mediálního působení ujímal jen velmi pomalu. Výše uvedená zjištění 

byla logicky nesnadno přijatelná zvláště pro ty, jež živila reklama a propaganda, a 

pro ty pracovníky médií, kteří vyznávali mýtus o své moci. Lidé, kteří měli 

politické nebo komerční motivy k využívání a kontrole médií, rozhodně nehodlali 

podstupovat riziko spojené s přijetím teze o relativní impotenci médií, již vyřkl 

výzkum. 

2.3. Fáze 3 - spíše mocná média 

Sotva byl „nulový (či minimální) účinek" vepsán do učebnic, vynořilo se 

množství badatelů, kteří si kladli otázku, zda bylo zjištěno opravdu vše, a zdráhali 

se zcela vyloučit možnost, že by média skutečně mohla mít významné sociální 

účinky a být nástrojem pro uplatňování sociální a politické moci. Došlo tehdy 

k řadě pokusů pokračovat v hledání významných účinků médií. Některá dobře 

informačně vybavená retrospektivní shrnutí daného období (například Langová a 

Lang nebo Mc Leod a kol. in McQuail, 2002, s.362 ) vyslovují závažné 

pochybnosti, zda tehdy vůbec existoval znatelný předěl mezi vírou v mediální moc 

a v mediální bezmoc. 

Pokud jde o účinky na veřejné mínění, Langová a Lang (1981) tvrdí, že 

závěr o minimálních účincích je pouze jednou z interpretací, které se prostě dostalo 

nezasloužené pozornosti. Langová a Lang píší: „Doklady dostupné na konci 

padesátých let, i přes některá negativní zjištění, nijak neospravedlňují obecný 

verdikt o impotenci médií" (1981, s. 659). Podle jejich názorů byl mýtus „nulového 

účinku" způsobem kombinací různých faktorů. Bylo to zejména přehnané 

soustředění na omezený okruh možných účinků - především na krátkodobé účinky 

na jednotlivce (například v průběhu voleb) místo na širší sociální a institucionální 

účinky. 

Jednou z příčin váhavého postoje k závěru o minimálních účincích byl 

v padesátých a šedesátých letech nástup televize jako nového média, ještě 

přitažlivějšího (ne-li rovnou účinnějšího), než byly jeho předchůdci, 
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s předpokládanými značnými důsledky pro život společnosti. Ve třetí fázi teorie a 

výzkumu se proto stále hledaly potencionální účinky, ovšem již podle revidovaných 

koncepcí společenských a mediálních procesů, o které mělo jít. Raná šetření se 

velmi silně spoléhala na model, v rámci něhož se hledaly korelace mezi stupněm 

„vystavení" mediálním podnětům a měřenými změnami postojů, mínění, 

informovaností či chování. Opět existuje málo důkazů i pro další mýtus - že pro 

raný výzkum médií byla charakteristická jednoduchá víra v přímé účinky médií 

(model „injekční jehly") nebo příklon k primitivnímu modelu chování „podnět -

odezvat". 

Obnovení výzkumu účinků znamenalo obrat pozornosti k dlouhodobé 

změně, k poznávacím procesů (spíše než k utváření postojů a emočnímu působení), 

k spolupůsobícím proměnným kontextu a umístění, k motivaci příjemce a ke 

kolektivnímu fenoménu, jako je názorové klima, víra, ideologie a kulturní vzorce. 

Výzkum účinků se navíc začal zajímat i o to, jakým způsobem média zpracovávají a 

formují obsah, než je doručen publiku (Halloran a kol.; Elliott in Mc Quail, 2002, s. 

363). 

Většina dalších výzkumů pak vyšla z této nové teorie a z modifikace raného 

modelu přímých účinků. Byl vznesen požadavek „návratu k teorii mocných 

masových médií". Dalším impulsem pro výzkum v tomto období byl nástup 

levicového myšlení v šedesátých letech ve světě. Ten významně přispěl k teorii 

silných legitimizujících a kontrolních účinků médii v zájmu kapitalistických nebo 

byrokratických států. 

2.4. Fáze 4: „dohodnutý" vliv médií 

Obrat pozornosti k mediálním textům (zejména ke zpravodajství), k publiku 

a také k mediálním organizacím, k němuž došlo na konci sedmdesátých let, vedl 

opět k novému pohledu na účinky médií. Tento pohled byl asi nejvýstižněji nazván 

„sociálně konstruktivistickým" (Gamson a Modigliani in McQuail, 2002, s. 363). 

Podle nové teorie spočívá nejvýznamnější účinek médií v konstruování významů a 

v systémovém nabízení těchto významů publiku. Publikum pak tyto významy na 

základě jisté „dohody" včleňuje (či nikoli) do osobních významových struktur. 

Popsaný proces často zahrnuje určité působení zainteresovaných společenských 

institucí a silný vliv ze strany aktuálního společenského kontextu příjemce. 
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Rozchod se „všemocnými médií" je patrný i v metodologickém posunu, zejména 

směrem od kvantitativních výzkumných metod. 

Počátky nové výzkumné fáze jsou různorodé a leží dosti hluboko 

v minulosti. Nový směr uvažování také zachovává některé podobností s ranou teorií 

„mocných médií", například teorii o „spirále mlčení"- viz podkapitola 7.2.1. Nová 

teorie mediálních účinků má dva hlavní body: za prvé, média rámováním obrazů 

reality předvídatelným a typickým způsobem „konstruují" sociální procesy a 

historii (ve fikci stejně jako ve fantazii); za druhé, lidé v publiku sami pro sebe 

konstruují svůj vlastní pohled na sociální realitu a své místo v ní ve spolupráci se 

symbolickými konstrukcemi nabízenými médií. Tento přístup počítá jak s moci 

médií, tak s mocí publika při výběru a s pomyslným prostorem pro neustálé 

„dohadování" mezi nimi. 

V současné době existuje množství výzkumných studií operujících v tomto 

prostoru. Jejich pozornost se upírá zejména na vzájemné působení médií a 

významných hnutí (zaměřených například na životní prostředí, mír a postavení žen 

a menšin), která jsou ve společnosti aktivní. Například studie van Zoonenové 

(1992) o vzestupu ženského hnutí v Nizozemsku využívá konstruktivistický model 

pro stanovení podílu médií na událostech. „Sociálně konstruktivistický" pohled 

vysvětluje v zásadě takto: média nepřinášejí pouze poselství a aktivity hnutí, ale 

činí tak výběrově; jedná se spíše o „určitou konstrukci myšlenek a aktivit hnutí" 

ovlivněnou mnoha dohadováními a konflikty v průběhu zpravodajského procesu. 

Autorka píše, že „mediální obraz hnutí je výsledkem složité interakce mezi hnutím 

a médií", která vede k určité veřejné identitě a definici. 

Konstruktivistický přístup nevytlačuje všechny dřívější představy o procesu 

působení médií - například v oblasti získávání pozornosti, přímého stimulování 

činnosti jednotlivce nebo emocionální odezvy. Je také konzistentní s velkou části 

dřívější teorie, i když se radikálně odlišuje v otázce metody a struktury výzkumu a 

volá po mnohem hlubších, širších a raději kvalitativních důkazech. Uvedený přístup 

předpokládá, že konečné konstrukce jsou vždy výsledkem chování a poznávání 

mnoha účastníků v komplexních sociálních událostech. Lze jej použít pro mnoho 

případů ovlivňování médií, zejména v oblasti veřejného mínění, společenských 

postojů, politických názorů, ideologie a obecného poznávání světa. 
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Na závěr zmiňme ještě tezi, že proměny víry v moc masové komunikace lze 

interpretovat také historicky: je možno tvrdit, že hlavním důvodem posunu ve sporu 

o vliv od silného k omezenému a opět k silnějšímu je to, že jak svět tak i společnost 

se v průběhu existence tohoto sporu značně změnily. 

Silné účinky byly vskutku předpokládány v období světového zmatku okolo 

1. a 2. světové války, zatímco klidnější padesátá a šedesátá léta se zdála být 

stabilnější až do okamžiku, kdy byl mír opět narušen - a to sociálním neklidem. 

Může se nám tak zdát, že v jakékoli době, kdy byla stabilita společnosti určitým 

způsobem porušena - zločinností, válkou, ekonomickým úpadkem nebo řekněme 

„morální panikou", byl vždy nemalý podíl odpovědnosti za výše zmíněnou situaci 

přikládán médiím. 

Příčiny časově proměnlivého spojování médií a dění ve společnosti mohou 

být pouze předmětem spekulace, ale nedá se jednoduše vyloučit ani možnost, že 

média opravdu jsou určitým způsobem vlivnější v údobích mezinárodních krizí 

(například pád komunistických režimů v Evropě), nebo když je pociťována krize 

uvnitř státu. I zde je možné nalézt několik vysvětlení. O důležitém historickém dění 

jsou lidé velmi často informováni pouze prostřednictvím médií a mohou si tak 

sdělení spojovat s oním médiem; s vysokou pravděpodobností budou lidé závislejší 

na médiích jako na svém zdroji informací a rad také právě v době proměn a 

nejistoty (Ballová-Rokeachová in McQuail, 2002, s. 365). Při studiu médií vyšlo 

také najevo, že média mají nepoměrně větší vliv ve věcech ležících mimo naší 

bezprostřední osobní zkušenost. A tak vláda, obchodní svět či jiné elity nebo 

zájmové skupiny často snaží využívat média k ovlivnění a kontrole veřejného 

mínění právě v podmínkách napětí a nejistoty. O tyto argumenty můžeme nesporně 

opřít tvrzení, že vliv médií se v závislosti na historických podmínkách může 

skutečně měnit. 

15 



3. Úrovně a druhy účinků 

Jestliže jsem se dohodli, že zde skutečně existuje jistý vliv působení 

masových médií, překročme k rozlišení jeho jednotlivých úrovní a druhů. Z důvodu 

přesnosti uveďme na úvod krátké terminologické rozlišení. McQuail (2002, s.365) 

rozlišuje mediální účinky, moc médií a mediální účinnost. Mediální účinky chápe 

jako zamýšlené či nezamýšlené důsledky činnosti masových médií. Moc médií na 

druhé straně odkazuje k obecnému potenciálu médií určitým způsobem účinně 

působit, zejména plánovitě. A konečně termínem mediální účinnost označuje 

výkonnost médií při dosahování daného záměru a vždy implikuje jistý plánovaný 

cíl komunikace. 

Podívejme se také, jak se k terminologickému vymezení staví čeští autoři -

Jirák a Kópplová (2003, s. 152). Ti jemně odlišují zdánlivá synonyma: dopad, vliv a 

účinek. Dopad médií chápou jako pojem zřetelně nejobecnější, který v sobě 

zahrnuje jak vlivy, tak účinky médií. Vlivem nejčastěji označují dlouhodobější, 

trvalejší působení médií. Účinek médií pak odkazuje ke specifické reakci na určité 

typy nabízených obsahů. 

V této práci je k pojmům vliv a účinek přistupováno jako k zaměnitelných. 

Dále je nutno rozlišovat mezi úrovněmi výskytu účinků. Máme na mysli 

úrovně jednotlivce, skupiny nebo organizace, společenské instituce, celé společnosti 

a kultury. Platí totiž, že působením masové komunikace může být zasažena každá 

z těchto výše uvedených úrovní zvlášť nebo také všechny najednou. 

Nejvíce matoucím aspektem výzkumu účinků může být rozmanitost a 
komplexnost tohoto fenoménu. Běžně se pak rozlišují účinky kognitivní (týkají se 

poznávání a tvorby názoru), afektivní (vztahují se k postojům a pocitům) a dopady 

na jednání. Rozlišení na uvedené tři kategorie i logika pořadí důležitost jsou však 

dosti problematické. Neplatí totiž absolutně, že by chování (volební akt či koupě) 

bylo významnější něž jiné druhy účinků. 

Existuje několik různých možností, jak rozlišit typy mediálních účinků. 

Klapper (1960) v j iž citovaném díle The Effects of Mass Media Communication 

rozlišoval konverzi, menší změnu a posílení. Prvně jmenované znamenalo změnu 

názoru nebo víry podle komunikátora. Druhý uvedený termín označoval změnu ve 
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formě či intenzitě poznávání, přesvědčení nebo chování. Třetí pojem pak znamenal 

utvrzení příjemce v dosavadní víře, názoru či způsobu chování. 

Média tak podle Klappera mohou: 

• způsobit záměrnou změnu (konverzi); 

• způsobit nezáměrnou změnu; 

• způsobit méně významnou změnu (formy nebo intenzity); 

• usnadnit změnu (záměrnou či nikoli); 

• posílit existující stav (nulová změna); 

• zabránit změně. 

Jakákoliv z těchto změn se samozřejmě může odehrávat na úrovni jednotlivce, 

společnosti, instituce či kultury. 

Je nasnadě, že toto jedno rozdělení mediálních účinků nemůže být 
vyčerpávající - pohovořme tedy o dalších dvou. Windahl a kol. (in McQuail, 2002, 

S. 367) klasifikuje typy účinků podle tří proměnných: úrovně, časového rámce a 

zdroje. Úrovni může být jednotlivec nebo systém, čas může být krátký nebo dlouhý 

a zdrojem v obecné úrovni může být masové médium nebo původní zdroj sdělení 

(politická strana) 

Langová a Lang (in McQuail, 2002, s. 367) pak dále poukazuje na další typy 

pozorovaných účinků, včetně „recipročních", „bumerangových" a „účinků na 

třetí stranu". První se vztahuje k důsledkům pro osobu nebo instituci, která se stala 

objektem pozorností médií. Plánovaná událost se často mění kvůli samotnému 

faktu, že je vysílána v televizi. Často existuje interakce mezi médií a objekty 

referování. Velmi známým jevem (či rizikem) kampaní je onen „bumerangový" 

efekt, působící změnu opačného směru, než bylo zamýšleno. „Účinek na třetí 

stranu" se vztahuje k často se vyskytující víře, že my sami nemůžeme být ovlivněni, 

ale ostatní lidé ano. 
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4. Typy účinků 

Jestliže propojíme dvě zmiňovaná (klasická) rozdělení: mezi působením 

záměrným a nezáměrným a krátkodobým a dlouhodobým působením, dostaneme se 

k postupu, který pro lepší rozlišování různých pojetí zpravodajství a jeho účinků 

navrhl Golding (in McQuail, 2002, s.367). Vycházel z předpokladu, že v případě 

zpravodajství může být záměrné krátkodobé působení posuzováno jako 

předpojatost; nezáměrné krátkodobé působení jako bezděčná předpojatost; záměrné 

dlouhodobé působení vyjadřuje politiku daného média, zatímco nezáměrné 

dlouhodobé působení zpravodajství můžeme nazvat ideologií. Podobný způsob 

uvažování, jako jsme zvolili pro potřeby našeho studia, nám pomůže zmapovat 

hlavní druhy procesů působení médií. Výsledek názorně ukazuje obrázek: 
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Z A M E R N O S T 

plánované účinky 

• Individuální odezva 

• Mediální 

kampaň 

• Dozvídání 

se zpráv 

CAS krátkodobé + 

• Individuální 

reakce 

• Kolektivní 

reakce 

• Šíření pokroku 

• Šíření zpráv 

• Šíření inovací 

• Distribuce vědomostí 

-> dlouhodobé 

Společenská kontrola 

Socializace 

• Vyznění událostí 

• Definování reality 

Institucionální změna 

• Kulturní změna 

neplánované účinky 

(In: MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002) 
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V dalších kapitolách budeme podrobně rozebírat jednotlivé složky vykresleného 

schématu, proto je nyní pouze stručně popišme. 

Individuální odezva: proces, při němž se jednotlivci proměňují nebo 

proměně odolávají, to vše v důsledku sdělení vytvářených s cílem ovlivňovat 

postoj, znalost či chování. 

Mediální kampaň: situace, kdy je určitý počet médií organizovaně použit 

k dosažení přesvědčovacího nebo informačního účinku na vybranou populaci. 

Příklady nalezneme nejčastěji v politice, reklamě, veřejných sbírkách a informování 

veřejnosti o otázkách zdraví. Kampaně obvykle vykazují následující vlastnosti: 

mívají specifické a zjevné záměry a omezený časový rozsah, lze tudíž hodnotit 

jejich účinnost; bývají zaštítěny autoritami a jejich účely bývají v souladu 

s konsensuálními hodnotami a se záměry zavedených institucí; cílová populace je 

obyčejně početná a rozptýlená. 

Dozvídání se zpráv: krátkodobý kognitivní účinek vystavení mediálnímu 

zpravodajství, měřitelný testy zapamatování, rozpoznávání či porozumění. 

Individuální reakce: neplánované či nepředvídané následky individuálního 

vystavení mediálnímu podmětu. Hovoří se o nich zejména, pokud jde o učení se či 

nápodobu agresivních či deviantních činů, ale i naopak v souvislosti se 

„společensky prospěšnými" myšlenkami a jednáním. Další příbuzné typy účinků 

zahrnují silné emocionální odezvy, vytlačení jiných aktivit, nápodobu stylu a módy, 

identifikace se s hrdiny a hvězdami a reakce v podobě strachu a úzkosti. 

Kolektivní reakce: v tomto případě prožívá větší počet lidí ve společně 

sdílené situaci nebo kontextu současně některé shodné individuální reakce. 

Výsledkem je společné jednání, obvykle neřízené a neinstitucionalizované. 

Nejsilnějšími reakcemi jsou strach, úzkost, zlost, jež mohou vést k panice či 

občanským nepokojům. 

Šíření pokroku: plánované šíření inovací s cílem dosáhnout dlouhodobého 

rozvoje (často v zemích třetího světa), používají série kampaní a dalších prostředku 

k ovlivňování, zejména interpersonální síť a strukturu moci v komunitě ci 

společnosti. 

Šíření zpráv: šíření poznatků o určitých (zpravodajských) událostech 

v dané populaci v daném čase se zvláštním přihlédnutím k rozsahu proniknuti 
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(konečný poměr vědoucích) a k prostředkům, jejichž pomocí jsou informace 

získávány (personální versus mediální zdroje). 

Šíření inovací: nejčastěji se týká procesu přijímání technologických inovací 

v dané společnosti, často na základě reklamy nebo všeobecné osvěty. Může se 

jednat o nezáměrné i záměrné působení médií. 

Distribuce vědomostí: důsledky mediálního zpravodajství a informování 

pro distribuci znalostí mezi společenskými skupinami se zvláštním ohledem na 

různé druhy mediálních zdrojů a na společenské kořeny změny. 

Společenská kontrola: zde se účinek médií vztahuje k systematickým 

tendencím podporovat přizpůsobování se zavedenému pořádku nebo platným 

vzorcům chování. Hlavním účinkem je potvrzení existující autority pomocí 

ideologie a „průmyslu vědomí". Ve světle jednotlivých sociálních teorií je takovéto 

působení médií možno považovat buď za úmyslné, nebo neúmyslné prohlubování 

socializace. 

Socializace: neformální přínos médií k poznávání a přijímání norem, hodnot 

a požadavků chování v konkrétních sociálních rolích a situacích. 

Vyznění událostí: vztahuje se k úloze, kterou hrají média při spolupráci 

s institucionálními silami v průběhu a doznívání významných „kritických" událostí. 

Jako příklady lze uvést revoluci, významné domácí politické vzruchy a otázky míru 

a války. Mohly by zde ale figurovat i méně význačné události, jako jsou volby. 

Definování reality a konstrukce významu: proces podobný společenské 

kontrole, liší se ovšem v tom, že má více společného s širšími strukturami 

poznávání a interpretativními rámci než schováním. Tento (velmi rozšířený) druh 

účinku je odlišný také v tom, že při konstruování významu u příjemců vyžaduje 

jejich více či méně aktivní účast. 

Institucionální změna: neplánovaná adaptace stávajících institucí na vývoj 

v oblasti médií - zejména takový, který se dotýká jejich vlastních komunikačních 

funkcí. 

Kulturní změna: posuny v celkové povaze hodnot, chování a symbolických 

forem charakterizujících výsek společnosti (například mládež), celou společnost 

nebo soubor společnosti. V této souvislosti se hovoří o dvou možných tendencích, 

označovaných jako „odstředivá" a „dostředivá". Příkladem účinku v této oblasti 

může být posilování nebo oslabování kulturní identity. 
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Jednotlivé položky zachycené na obrázku zastupují procesy působení médií 

roztříděné podle úrovně, časového rozsahu, složitosti a některých dalších okolností, 

které zde byly stručně ukázány. V některých případech platí stejný základní model 

pro více procesů. V následujících kapitolách se budeme zabývat teoretickou diskusí 

nad uvedenými složkami. Pro přehlednost je rozlišíme na procesy krátkodobé 

změny, procesy dlouhodobé změny - plánované a procesy dlouhodobé změny 

neplánované. 

5. Procesy krátkodobé změny 

5.1. Individuální odezva a individuální reakce 

Dvě z položek uvedených na obrázku můžeme studovat společně, neboť obě 

sdílejí stejný základní model chování: podnět - odezva neboli podmiňování. Jaký je 

rozdíl mezi odezvou a reakcí? Odezva v sobě zahrnuje jistou interakci mezi 

podavatelem a příjemcem a také je v ní obsažen proces učení. Zatímco reakce 

nepředpokládá žádnou interakci či volbu ze strany příjemce. Základní verze procesu 

byla pro případ přesvědčování a ovlivňování mínění rozšířena McGuirem 

(InMcQuail, 2002, s. 370) v podobě šest postupných fází: 

prezentace - pozornost - porozumění - poddání se - osvojení si - zjevné chování 

Rozpracovaný model tak bere do úvahy i selektivní pozornost, interpretaci a 

upamatovávání se '. Tento pragmaticky zaměřený model se snaží předpovědět 

výskyt odezvy (ať už verbálního či behaviorálního aktu) v závislosti na přítomnosti 

či nepřítomnosti patřičného podnětu. V literatuře bývá někdy nazýván jako 

„mjekční teorie" nebo teorie „zázračné střely". Je však již považována za 

neadekvátní, DeFleur o něm hovoří jako o naivním (1996, s.175). Je totiž potřeba 

přihlédnout k individuálním rozdílům, protože přestože jsou očekávané reakce 

Teorii selektivního vlivu velmi detailně rozpracovává na stránkách své knihy Teorie masové 
komunikace (1996) DeFleur a zabývá se principy selektivní pozornosti, selektivního vnímání, 
selektivního vybavování a selektivního jednání, s. 204 - 208.) 
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pozorovány, jejich výskyt se proměňuje podle rozdílných osobností, postojů, 

inteligence, zájmů, atd. A dále se zřetelně ukázalo, že odezva se systematicky liší 

podle sociálních kategorií, do nichž příjemce patří, tedy podle věku, zaměstnání, 

životního stylu, pohlaví či náboženského vyznání. 

S revizi modelu došlo také k identifikaci podmínek zprostředkovávající 

účinky. McGuire (1973) určil hlavní druhy proměnných, které se týkají zdroje, 

obsahu, kanálu, příjemce a cíle. Každý jistě bude souhlasit s tím, že sdělení opírající 

se o autoritativní a důvěryhodný zdroj budou relativně účinnější, stejně jako ta, jež 

pocházejí ze zdrojů atraktivních a blízkých příjemci. Co se týká obsahu, účinnost je 

spojena s opakování, konzistencí a absencí alternativ. Účinnost bude jistě také 

pravděpodobnější, je-li projednávaná záležitost jednoznačná a konkrétní. 

(Trenaman in McQuail, 2002, s.371). Obecně můžeme dále hodnotit jako větší 

záměrný účinek tam, kde se jedná o témata příjemci vzdálená nebo méně 

významná. Účinek může být ovlivněn také mnoha zřetelnými proměnnými na 

straně příjemce. Nesmíme opomenout proměnné jako motivace, zaangažovanost 

příjemce (Janoušek a Slaměník, 1998, s. 151), jeho predispozice a dosavadní 

znalosti a zkušenosti, jež do komunikačního procesu vnáší (Burton a Jirák, 2001. 

s.348). 

To, co však vážně zpochybňuje platnost jednoduchého modelu 

podmiňování: (podnět - odezva) je skutečnost, že v přirozené mediální situaci si 

příjemci vyberou, kterému podnětu budou věnovat pozornost a kterému se vyhnou, 

význam podnětu budou interpretovat různě a podle své volby pak budou, nebo 

nebudou reagovat chováním. Média proto musí být naklížena jako „vlivy působící 

mezi ostatními vlivy v celkové situaci" (Klapper in Kunczik, 1995, s. 159). 

5.2. Mediální kampaň 

Na úvod je důležité si uvědomit, že kampaně nezřídka souvisejí s velmi 

pevně institucionalizovaným chováním, které bývá se shodě se zavedenými 

normami a hodnotami. Původce kampaně je téměř vždy kolektivní (politická strana, 

vláda, církev, charitativní organizace či obchodní společnost) a jejím účelem je 

usměrňování, posilování a aktivace existujících tendencí ke společensky 

uznávaným cílům - dávání hlasů, věnování peněz na dobročinné účely nebo 

kupování zboží. Ačkoliv kampaň bývá cílená na veřejnost jako celek, je nezbytné, 
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aby vždy nakonec působila na jednotlivce, kteří sdělení přijímají a kteří na ně 

reagují. Můžeme tedy říci, že i pro kampaň platí mnoho zvýše popsaných 

podmínek účinku na jednotlivce. 

Při studiu účinků kampaní nesmíme opomenout skutečnost, že při 

mediálním působení existuje soubor „filtrujících podmínek" či potenciálních 

zábran, které usnadňují nebo naopak znesnadňují tok sdělení směrem k veřejnosti či 

její vybrané části (McQuail, 2002, s. 380). Je to pozornost, která souvisí se zájmem 

příjemců a jejich motivací. Dále zde figuruje vnímání (percepce). Nezanedbatelnou 

roli hraje také skupina, jelikož pozornost věnována sdělením a skutečnost, zda jsou 

tato sdělení přijata či odmítnuta, je ovlivněna skupinovou loajalitou, či naopak její 

absencí. 

Kunczik v této souvislosti užívá termín skupinové standarty: „komunikace 

nezasahuje izolovaná individua, ale veřejnost, jejíž jednotliví členové jsou 

integrování do primárních skupin a kromě toho, se cítí být členy určitých dalších 

referenčních skupin. Jestliže máme analyzovat, proč jednotlivec přijímá nebo 

odmítá sdělení, musíme se tázat, jak dalece by se tato akceptace odchýlila od norem 

referenční skupiny. Je to tím, že rezistence proti pokusům o ovlivnění je založena 

většinou na protitlacích, které vycházejí ze skupinových norem. Dalo by se říci, že 

jednotlivci si vybírají masmediální obsahy podle jejich použitelnosti ve skupinovém 

životě" (Kunczik, 1995, s.175). 

Úspěch či účinnost kampaně pak v závěru závisí na vztahu mezi účinky 

plánovanými a účinky skutečně dosaženými. 

5.3. Kolektivní reakce 

Tři druhy účinků se společným aspektem, který je možno vyjádřit termínem 

„nákazový účinek", budou obsahem této podkapitoly. Budeme hovořit o rozsáhlé 

panice vyvolané alarmujícími, neúplnými nebo zavádějícími informace, o 

zesilování nebo šíření hromadné či davové činnosti a o možném povzbuzení 

terorismu nebo nechtěné pomoci jeho pachatelům. 
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Panika a fámy 

Pro ilustraci použijeme pro tuto problematiku často citovanou a známou 

reakci na vysílání rozhlasové hry Orsona Wellese Válka světů v roce 1939, kdy 

simulované zpravodajské relace informovaly veřejnost o marťanské invazi. 

Inscenace měla mnoho prvků dokumentárního dramatu a část posluchačů tehdy 

uvěřila, že Zemi skutečně napadli Marťané (Burton a Jirák, 2001, s.350). Určitá 

nejistota ohledně skutečných rozměrů a charakteru paniky tu sice zůstává, ale 

rozhodně zde nejdou žádné pochybnosti o tom, že za určitých okolností skutečně 

mohou nastat podmínky pro panickou reakci na zpravodajství, zejména 

v posledních letech, kdy narůstá množství teroristických útoků. Média jsou totiž 

schopna zasáhnout velký počet různých lidí ve stejnou chvíli stejnou informací, 

která nemusí být okamžitě přístupná nezávislému ověření. 

Ale jakkoliv se to může zdát paradoxní, právě zmíněná reakce na odvysílání 

rozhlasové inscenace vyvolala pochybnosti o přímém účinku médií. Později se totiž 

prokázalo, že je nutno uvažovat i o dalších klíčových faktorech: přítomnost 

povědomí o reálném nebezpečí skutečné války, kvůli kterému lidé tak jako tak 

prožívali úzkost a obavy, byla v době počátku druhé světové války 

neoddiskutovatelná (Jirák a Kópplová, 2003, s. 160). 

Občanské nepokoje 

Při hledání příčin kolektivního násilného chování byla vzata v potaz 

samozřejmě i média. Ačkoliv média mohou v různé míře provokovat nepokoje a 

šířit neklid z místa na místo, má se daleko více za to, že při jakýchkoliv nepokojích 

hraje vždy důležitější roli osobní kontakt. Přesto existují určité doklady o tom, že 

média mohou k neklidu přispívat prostým oznámením výskytu, zveřejňováním 

incidentu nebo tím, že dopředu dávají publicitu pravděpodobnému výskytu 

nepokojů (Singer in McQuail, 2002, s.377). 

Terorismus jako impuls 

Říká se, že terorismus je živen kyslíkem publicity. Většina teroristických 

akcí totiž směřuje k dosažení politických cílů a jejich aktéři se snaží, byť nepřímo, 
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používat média. Není žádným překvapením, že hlavním potenciálním užitkem pro 

teroristy je získání pozornosti pro „svou věc" nebo vzbuzení strachu a neklidu u 

veřejnosti a následný tlak na vládu. Někteří autoři (Schmid a de Graaf in McQuail, 

2002, 378) mají za to, že násilí může být nezřídka prostředkem k tomu dostat se do 

masové komunikace. Vzhledem k tomu, že média, která přinášejí sdělení o 

terorismu, jsou nevyhnutelně do tohoto procesu zapojena, nabízí se tak řada 

možných účinků, jež mohou média v souvislosti s terorismem vykazovat: účinky na 

teroristy, vlády, veřejnost či samotné oběti teroristů. Nezodpovězenou otázku však 

zatím zůstává, jaké následky by naopak mělo odmítnutí mediální pokrývání této 

oblasti. 

Nákaza a nápodoba 

v souvislosti s krátkodobými účinky médií zmiňme také teorie, které tvrdí, 

že ohlasy v tisku mohou „spouštět" vlnu individuálních reakcí patologické povahy -

viz příklad možných nákazových účinků při řadě letadlových únosů v letech 1971 -

1972 (Holden in McQuail, 2002, s.378). Jiný autor - Phillips (tamtéž) - upozornil 

také na to, že množství sebevražd má tendenci růst podle toho, jaký prostor v tisku 

byl dáván sebevraždám a vraždám spojených se sebevraždou. Podařilo se mu také 

(1982) statisticky vyjádřit vztah mezi sebevraždami v televizní fikci a výskytem 

skutečných sebevražd. Tyto jeho závěry však byly o pár let později metodologicky 

zpochybněny dvojicí Hessler a Stipp (tamtéž). Přesto je možno závěrem 

konstatovat, že existují jisté doklady o případech nápodoby či nákazového účinku. 

Vrátíme-li se k předpokladu účinků médií, hlavním závěrem je, že sám 

předpoklad účinků masových médií je opodstatněný, ale směr, stupeň, trvalost a 

předvídatelnost účinků jsou naprosto proměnlivé a musí být zjišťovány případ od 

případu, přičemž možnosti zobecnění jsou velmi omezené. 
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6. Procesy dlouhodobé změny - plánované 

Chceme-li se zabývat zcela úmyslně plánovaným dlouhodobým působením 

masových médií, je dosti nesnadné nalézt k tomuto tématu významné příklady. 

Kunczik v souvislosti s difúzí (rozptylem) inovací uvádí příklad z oblasti sociologie 

vesnice a to zkoumání rozšiřování vyšlechtěné setby kukuřice mezi farmáři v USA 

na přelomu 20. století (Kunczik, 1995, s.183). Jiný nabízí McQuail - komunikace 

v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje - zejména v zemích třetího světa, kde 

jsou média vědomě použita k vyvolávání dlouhodobé změny (McQuail, 2002, s. 

384). Média tak mohou být vnímána jako vzdělavatele mas, která působí společně 

s úřady, odborníky či místními vůdci a která usilují o specifické cíle změny. A má-li 

být mediální působení skutečně účinné, musí být zde přítomny ještě další podmínky 

modernizace - jako je individualizace, důvěra v úřady a v nové technologie a 

pochopení zásad mediálních pravomocí, legitimity a objektivity. 

Nyní se tedy budeme zabývat dalším „kvadrantem" výše uvedeného 

schématu. Mediální účinky dlouhodobé a záměrné změny mají jedno společné: 

zájem o poznávání - všechny souvisí s informovaností a či znalostmi. V této 

souvislosti proto pohovoříme o významné mediální činnost, získávání zpráv. Dále 

se zmíníme o rozdílné mediální pozornosti věnované různým děním a předmětům 

ve světě, nastolování témat (agenda setting) či o obecném šíření názorů ve 

společnosti, které může vést k nerovnoměrné distribuci znalostí. 

6.1 Šíření zpráv 

Šíření zpráv ve smyslu jejich vyzdvižení a včlenění do množiny toho, co lidé 

vědí, je především krátkodobá či střednědobá záležitost, má ovšem dlouhodobé a 

často trvalé důsledky. Obecně je možno konstatovat, že média „chtějí", aby se 

publikum dozvídalo o událostech, ale obvykle se nesnaží poučit je o předmětech 

svého zpravodajství (McQuail, 2002, s.385). Otázka, do jaké míry lidé zprávám 

rozumějí a co si z nich pamatují, se jen pozvolna dostávala do popředí 

systematického zájmu. Většina výzkumu v této oblasti se dosud soustředila 

především na „rozšíření" zpráv měřené podle schopností vybavit si určíte 

zmiňované události. 
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V centru pozornosti jsou zde čtyři hlavní proměnné: 

• rozsah znalostí, které lidé mají o dané události 

• relativní důležitost či význačnost této události 

• množství přenášených informací o události 

• míra, v níž znalost o události pochází prvotně buď ze 

zpravodajských médií nebo z osobních kontaktů 

Mezi čtyřmi výše uvedenými proměnnými jsou možné jakékoliv interakce. 

Jeden z modelů takovéto interakce vyjadřuje poměr mezi lidmi obeznámenými 

s událostmi a těmi, kdo se o této události dozvěděli z interpersonálního zdroje. 

Tento model znázornil Greenberg (Greenberg in McQuail, 2002, s. 386) křivkou ve 

tvaru „J". 

Tato křivka vyjadřuje následující sdělení: jestliže o dané události ví 

prakticky každý, pak se o ní velmi vysoká poměrná část populace dozvěděla díky 

osobnímu styku. Když naopak o události ví jen menší proporční část populace, pak 

procento původu znalosti z osobního styku klesá a procento původu znalostí 

s mediálních zdrojů stoupá. 

Právě popsaná křivka „J" je výrazným variantním typem, který se odchyluje 

od „běžné" esovité křivky šíření - pomalý start, následné zrychlení s nakonec 

pozvolný pokles, který přichází po dosažení horní hranice. Teorie o šířeni 

zpravodajských událostí je však stále omezována příklonem výzkumu k určité třide 

událostí, zejména k „tvrdým zprávám", které mají vysokou míru neočekávanosti 

(Rosengren in McQuail, 2002, s.386). 

Výzkum, který se zaměřuje na dozvídání se a zapamatování si 

zpravodajských informací, se neustále rozšiřuje, zejména v důsledku rozvoje 

televizního vysílání a díky možnému poučení, pokud se jedná o zlepšení informační 

kapacity zpravodajství. Výsledky zatím dávají za pravdu mnoha základním 

komunikačním výzkumům provedených v uplynulých desetiletích - totiž ze 

porozumění je usnadněno díky zájmu o příběh, dále díky závažnosti tématu a 

konkrétnosti, a v neposlední řadě že významnou roli sehrávají také předchozí 

znalosti příjemce, jeho vzdčlanostní zázemí i zvyk diskutovat o zpravodajských 

tématech s ostatními lidmi (Trenaman in McQuail, 2002, s. 387). Někteří autoři pak 

hovoří o přeceňování televize jako zdroje znalostí o veřejných záležitostech (Davis 

a Robinson; Newhagen a Reeves, tamtéž). 
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Dle McQuaile (2002, s.387) slibný přístup ke studiu porozumění a 

pamatování si zpravodajství vychází z jiné metody zkoumání mediálního obsahu a 

publik. Výzkum obsahu zpravodajství ukazuje, že velká část zpravodajství je 

reprezentována prostřednictvím významových rámců odvozených od způsobů, jimiž 

jsou zprávy shromažďovány a zpracovávány. Pro snazší pochopení jsou zprávy 

námětově a tématicky „zarámovány" a lze předpokládat, že publikum při svém 

zpracování přicházejících zpráv používá podobné rámce. 

Tuto linii uvažování o zpracovávání zpráv dále rozvinula Graberová 

(Graberová in McQuail, s. 387). Hovoří o interpretačních rámcích či schématech, 

které usměrňují výběr, zájem a poznávání a jsou kolektivně konstruovány a často 

široce sdíleny. Graberová definuje schéma jako „kognitivní strukturu skládající se 

zorganizovaných vědomostí o situacích a osobách, jež byla abstrahována 

z předchozí zkušenosti. Je používána při zpracování nových informací a při 

oživování a zaplňování mezer, chybí-li informace nebojsou nejednoznačné" (s.23). 

Nejširší a nejtrvalejší rámce mohou mít i mezinárodní platnost (například 

hrozba pro světové životní prostředí), jiné mohou být naopak lokální a specifické. 

Graberová zjistila, že konkrétní „schémata v lidských myslích" jsou velmi 

rozmanitá, zlomkovitá a chabě organizována. Způsoby, jimiž jsou schémata 

používána při odezvě na zpravodajské informace, se rovněž různí; bylo 

vysledováno několik rozdílných strategií. 

6.1.1. Nastolování témat (agenda - setting) 

S termínem agenta setting se setkáme téměř v každé publikaci zabývající se 

masovými médii, resp. jejich vlivem. Ve snaze označit jev, který byl již dlouho 

předtím zkoumán v souvislosti s předvolebními kampaněmi, jej formulovala dvojice 

McCombs a Shaw (McCombs a Shaw in Kunczik, 1995, s. 198). 

Lazarsfeld a kol. (Lazarsfeld a kol. in McQuail, 2002, s.388) o tomto jevu 

hovořili jako o schopnosti „vytvářet témata". Jako příklad si uveďme politiky, kteří 

se snaží soustředit pozornost voličů na ty oblasti, které jsou z hlediska jejich strany 

nejdůležitější. Takový postup je základní součástí prosazování se a následných 

pokusů o ovlivňování veřejného mínění. Zmíněný příklad se zdánlivě vymyká 

obecnému závěru, že přesvědčovací kampaně mají malé nebo žádné účinky. 

Kunczik upozorňuje, že ačkoliv médiím nepřipisujeme schopnost ovlivňovat to, co 
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si myslíme, ona do značné míry určují to, co čem přemýšlíme (Kunczik, 1995, 

s.201). Trenaman a McQuail (Trenaman a McQuail in McQuail, 2002, s. 388) 

poukázali na to, že lidé přemýšlejí o tom, co je jim řečeno a nemyslí si to, co je jim 

řečeno. Existují ale i doklady tvořené údaji, které ukazují shodu mezi pořadím 

důležitosti přikládané tématům v médiích a pořadím významnosti, které těmto 

tématům přisuzuje veřejnost. 

Tato se shoda je pak základem hypotézy o „nastolování témat". Prokázání 

kauzální spojitosti mezi tématy v médií a ve veřejnosti je však nedostačující. 

K tomu by bylo zapotřebí provést obsahovou analýzu stranických programů, najít 

důkazy svědčící o změně názorů dané části veřejnosti v čase, dále provést 

obsahovou analýzu, která by ukázala, jakou pozornost věnovala média v daném 

období různým tématům, a konečně shromáždit údaje o používání médií dotyčnou 

populací. Taková data na podporu hypotézy o nastolování témat jsou současně 

k dispozici zřídka kdy, pokud vůbec, a čím více se vzdálíme od obecné představy, 

ze média usměrňují pozornost a modelují poznání, směrem ke zkoumání 

konkrétních případů, tím méně si můžeme být jisti, zda k takovému účinku skutečně 

dochází. 

Davis a Robinson (Davis a Robinson in McQuail, 2002, s.388) vytýkali 

předchozímu výzkumu nastolování témat skutečnost, že přehlížel možné účinky 

médií na představy veřejnosti o tom, kdo je důležitý, kde se dějí důležité věci a proč 

jsou věci důležité. Je nezbytné zřetelně rozlišit tři druhy témat (agenda): priority 

medií, priority veřejnosti a priority politiků. Všechny se totiž vzájemně složitě 

ovlivňují. Jako příklad si uveďme proces přistoupení České republiky k Evropské 

unii. Prioritami českých médií bylo nastolit taková témata, která jsou neočekávaná, 

šokující, která přitáhnou, co nejširší publikum - čili přinášet o Evropské unii takové 

informace, o kterých čtenář zatím neví. Veřejnost naopak na médiích požadovala 

obecné informace - co to Evropská unie vlastně je - informace, které se dají snadno 

pochopit a „zaškatulkovat". A prioritami politiků vládních bylo prezentovat 

v médiích především zprávy o přístupových výhodách, které vyjednali a informovat 

o vstupu do EU jako o splněném cíly České republiky. Zatímco politici opozice 

skrze média říkali, že ještě není vhodný čas na přistoupení a poukazovali na 

negativa vstupu. Stejná autorská dvojice dále upozorňuje na fakt, že média se liší 

svou důvěryhodností, že osobní zkušenost se může rozcházet s mediálním obrazem 

a ze veřejnost a média nemusí sdílet stejným způsobem hodnocení zpravodajských 
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událostí. Nastolená témata mohou být nečekanými způsoby narušována událostmi 

skutečného světa. 

Většina dokladů o „nastolování témat" je tak zatím neprůkazná a mnohá 

hodnocení ponechávají nastolování témat statut přijatelné, nicméně neprokázané 

myšlenky. Hypotéza je založena na předpokladu, že proces ovlivňování směřuje od 

priorit politických či jiných zájmových skupin ke zpravodajským prioritám médií, 

kde hrají nemalou roli zpravodajské hodnoty a zájmy publika, a odtud k názorům 

veřejnosti. 

McQuail (2002, s.389) tuto hypotézu pak vyjádřil ve čtyřech bodech: 

• Veřejná diskuse je představována určitými význačnými tématy 

(tím, s čím by se „mělo něco dělat"). 

• Tento soubor témat vychází z kombinace veřejného mínění a 

politické situace. 

• Mediální zpravodajství a informace odrážejí obsah a pořadí 

priority témat. 

• Reprezentace témat v masových médiích má samostatný účinek na 

obsah tématu a jeho relativní důležitost ve veřejném mínění. 

6.1.2. Vědomostní propasti (knowledge gaps) 

Poměrně dlouho se mělo za to, že jak tisk tak i televizní a rozhlasové 

vysílání ovlivnilo tok informací ve společnosti natolik, že patrně přispěly ke 

zmírnění rozdílů ve znalostech způsobených nestejným vzděláním a sociálním 

postavením (In Kunczik: Gaziano, 1983). Existují studie politických kampaní, které 

potvrzují, že k takovému překlenování informační propastí mezi sociálními 

skupinami může v krátkodobé perspektivě docházet (McQuail in McQuail, 2002, 

s.389), na druhé straně byly učiněny závěry i o opačných účincích. Tvrdí, že spolu 

s tím, jak roste produkce masových médií, zvětšuje se i propast ve vědění mezi 

privilegovanými a zanedbávanými sociálními skupinami. Tichenor a kol. (1970) 

napsali: „Jak se zvětšuje přísun masmediálních informací do sociálního systému, 

segmenty obyvatelstva s vyšším společenskoekonomickým postavením mají sklon 

tyto informace přijímat rychleji než segmenty s nižším statutem, takže propast ve 
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vědění mezi těmito segmenty se spíše zvětšuje než zmenšuje" (in Kunczik, 1995, 

s.204). 

Jak uvádí McQuail (2002, s.390), hypotéza vědomostních propastí má dva 

hlavní aspekty - jeden se týká obecné distribuce veškerých informací mezi 

společenskými třídami, druhý se vztahuje ke specifickým předmětům či tématům, o 

nichž jsou lépe informováni jedni než druzí. První propast má pravděpodobně 

kořeny v základních společenských nerovnostech, které sama média nemohou 

změnit. Co se týká druhé, existuje mnoho možností, jak takové propasti vytvářet i 

překlenovat, a je tomu zřejmě tak, že média některé propasti vytvářejí a jiné 

překlenují. Je možno jmenovat řadu faktorů ovlivňujících směr mediálního 

působení v této oblasti. Například média slouží k překlenování propastí v otázkách 

těšících se širokému zájmu v malých komunitách, především pak v konfliktních 

situacích, které podněcují pozornost a učení. 

Je možno tvrdit, že vyhledávání a osvojování si informací je ovlivněno 

motivací příjemce a jím vnímanou užitečností těchto informací (toto je však faktor 

daný spíše společenským kontextem než samotným působením médií). Robinson 

(Robinson in McQuail, s.390) však přichází s názorem, že různá média mohou 

fungovat různě a že k prohlubování propastí vedou spíše tištěná média než televize, 

jelikož jsou to privilegované zdroje pro výlučné třídy. Vedle toho také figuruje 

představa, že televize může mít opačný účinek. Tato idea vychází ze skutečnosti, že 

televize se snaží zasáhnout svými informace vyšší podíl populace a je považována 

za důvěryhodný zdroj. Zde ovšem velmi záleží na institucionálních formách 

přijatých danou společností. 

Úpravy veřejnoprávního vysílání v Evropě a podobný systém v USA měly 

za úkol zajišťovat, aby televize představovala obecně dostupný a homogenní zdroj 

obecně sdílených informací o vnitrostátních a mezinárodních záležitostech. 

V důsledku současného směřování k většímu počtu kanálů, růstu konkurence a 

rozdrobení publika však mizí homogenní soubor příjemců. A v neposlední řadě 

diferenční šíření informací pomocí nových počítačových technologií vede 

k prohlubování rozdílů mezi informačně bohatými a informačně chudými. 

Co se vědomostních propastí týče, konstatujme závěrem, že dochází k růstu 

těchto propastí, neboť lidé, kteří jsou informačně bohatí a mají rozsáhlejší 

zkušenosti se získáváním informací a s větším počtem zdrojů, se ještě více vzdálí 

informačně chudším vrstvám obyvatelstva. Zde je podstatné vnímat rozdíl mezi 
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informacemi samotnými a mezi znalostmi a vědomostmi. Bez potřebných znalostí a 

vědomostí totiž člověk není schopen získaným informacím řádně porozumět a 

případně je využít. 

7. Procesy dlouhodobé změny - neplánované 

Nyní se budeme zabývat změnami dlouhodobě neplánovanými. Není 

překvapující, že v této oblasti bádání nalezneme nemálo teoretizování a spekulací, 

ale jen velmi poskromnu spolehlivých dokladů o potvrzených souvislostech mezi 

masovými médii a hodnotami, přesvědčením, míněním a společenskými postoji. 

Příčiny naší nejistoty jsou zjevné: jevy, o kterým budeme hovořit, jsou příliš 

rozsáhlé a rozmanité, než aby mohly být spolehlivě či komplexně zkoumány; 

vyžadují také odvážné historické a ideologické soudy. A nezapomínejme na 

známou skutečnost, že ovlivňování médií a společenských dějů probíhá často 

vzájemně. Dosavadní výsledky zkoumání přinášejí pouze doklady postačující 

k ilustraci změn a existující teorie se díky nim stávají přijatelné. Přesto všechno 

studium právě této oblasti patří k těm nejzajímavějším a nejvýznamnějším z oboru 

fungování masové komunikace. Nemůžeme-li něco tvrdit jasně a opřít to o přímé 

důkazy, neznamená to ještě, že se v této oblasti nemůžeme pokoušet vyvinout 

rozumný způsob, jak hovořit o tom, co by se mohlo dít. 

Následující procesy působení nastaly bez plánování a organizování. Mnozí 

společenskovědní teoretikové však mají za to, že tyto procesy představují ústřední 

faktory společenské změny. Bez těchto procesů si společnost představíme asi stezi, 

jakkoli je obtížné je specifikovat a kvantifikovat, jak už bylo zmíněno výše. 

Opomeneme-li otázku záměru (ta zodpovězená být nemůže), vyvstane před námi 

otázka daleko důležitější - otázka směru: napomáhají určité procesy konzervaci či 

změně a v čím zájmu? 

Všechny procesy, o kterých budeme hovořit mají jedno společné -

předpokládají jistou pravidelnost a konzistenci mediálního výstupu v čase. Jdou 

také ruku v ruce s určitými počátečními účinky v podobě dozvídání se, o kterých 

jsme se již zmínili v podkapitole 6.1. Média tedy poskytují materiál pro poznávání a 

interpretaci skutečnosti jdoucí nad rámec bezprostřední osobní zkušenosti. Účinek 
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je pak dále filtrován při setkání mediálního obsahu s lidmi v publiku. Tento proces 

může být nazván diferenční selekcí a stejně jako při mediální kampaní, i zde se do 

procesu účinku zapojuje sociální skupina a kulturní prostředí. Hlavní procesy 

dlouhodobé změny se tedy týkají socializace, formování názorového klimatu, 

strukturace vnímání reality, kultivace a akulturace, společenské kontroly a 

formování vědomí. 

7.1. Socializace 

Přesto že je nesnadné prokázat podstatu tohoto působení, názor, že média 

hrají hlavní roli v rané socializaci dítěte a v dlouhodobé socializaci dospělého, je 

značně rozšířen. Dílem je to proto, že se jedná o dlouhodobý proces, dílem proto, že 

(jak už jsme uvedli) každý mediální účinek se ocitá v interakci s ostatními 

společenskými vlivy a s rozmanitými způsoby socializace v rodinách. Průběžné 

studie zabývající se zkoumáním lidského vývoje tak jen zřídkakdy přinášejí silné a 

zřetelné důkazy o socializaci skrze média. Máme však určité elementární 

předpoklady o možných socializačních účincích médií a tyto předpoklady pak jsou 

vestavěny do politiky kontroly médií, do rozhodování médií samých a do norem a 

očekávání rodičů ve vztahu k používání médií jejich dětmi. Na tezi o socializaci 

působením medií sc můžeme dívat ze dvou stran: na jedné straně média mohou 

posilovat a dále podporovat ostatní prostředky socializace, na druhé straně jsou 

často vnímána jako potenciální hrozba pro hodnoty, které dětem vštěpují jejich 

rodiče, vychovatelé či další zprostředkovatelé společenské kontroly. 

Média mohou skrze symbolické odměny či tresty za různé druhy chování 

představované v médiích učit děti normám a hodnotám. Jiný pohled na danou 

problematiku dochází k závěru, že se jedná o proces, v průběhu kterého se všichni 

učíme, jak se chovat v určitých situacích, a dozvídáme se očekávání spojených 

s danou rolí či postavení ve společnosti. V rámci tohoto přístupu nám média 

nepřetržitě nabízejí obrazy života a modely chování, které předcházejí skutečným 

zkušenostem. 

DeFleur (1996, s.221 -227) uvádí teorií vzorů, resp. modelů, jejíž autorem 

byl v šedesátých letech psycholog Albert Bandura. Média jsou totiž stále dostupný a 

přitažlivý zdroj modelů a zajišťují symbolické modelování téměř každé myslitelné 

formy chování. Děti i dospělí získávají postoje, emocionální reakce a nové způsoby 
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jednání ze všech médií, zejména z fdmů a televize. Proces modelování se shrnut 

v následujících fázích: Člen publika pozoruje nebo čte o osobě (modelu) zapojene 

do určitého vzorce jednání v mediálním obsahu. Identifikuje se s modelem , tzn. 

věří, že je jako model, chce být jako model, nebo považuje model za tak atraktivní, 

že stojí za napodobování. Pozorovatel posléze poznává, že pozorované či popsané 

chování bude funkční. Věří, že přinese žádoucí výsledek, bude-li napodobováno. 

Chování napodobuje. A přináší-li napodobení činnosti jednotlivci nějakou úlevu, 

odměnu nebo zadostiučinění, je upevněno. 

Mezi veřejnosti obecně panují obavy, že děti si osvojí především nejhorší 

modelové situace a nejméně žádoucí chování. Přitom žádný výzkum dosud nic 

podobného neprokázal. Gunter a McAleerová (Burton a Jirák, 2001, s.368) naopak 

dokládají, že vývoj postojů v závislosti na televizní reprezentaci sociálních rolí se 

daleko výrazněji týká například představ o budoucím povoláním. 

Ze všech zmíněných formulacích lze zřetelně vyčíst, že média skutečně mají 

socializační účinky. Bohužel tento předpoklad je pouze nepřímo podložen 

empirickými doklady. 

7.2. Definování reality a konstrukce významu 

Skrze média je nám nabízena reprezentace společenské reality. Jak již bylo 

uvedeno výše, jedním ze způsobů, jimiž je vytvářen rámec pro vidění světa, je 

nastolování témat - agenda setting. Média však mohou zajít mnohem dál, dokáži-li 

předávat příjemcům dojem o prioritách a výběrově usměrňovat pozornost 

k rozličným tématům a problémům. Krok od mediálního vymezení témat k mnohem 

širšímu formování názorů není nijak velký a teorie mediální socializace přichází 

s názorem, že k výuce a učení se reality z médií opravdu dochází. Základní proces, 

který při tom probíhá, lze popsat obecným pojmem definování situace a jeho 

důležitost vystihuje sociologický výrok W.I.Thomase, že „pokud lidé definují 

situace jako reálné, pak tyto situace ve svých důsledcích reálné jsou" (McQuail, 

202, s.393). Langová a Lang tutéž situaci nazvali „vytváření symbolického 

prostředí" (McQuail, 202, s.394). 
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7.2.1. Spirála mlčení 

Hovoříme-H o definování reality a konstrukci významu skrze média, 

nesmíme opomenout známou teorii veřejného mínění, jejíž autorkou je nemecka 

badatelka v oboru masové komunikace Elisabeth Noelle-Neumannová. Máme na 

mysli tzv. spirálu mlčení. Již v úvodu práce je zmíněno, že tato hypotéza je 

návratem ke konceptu silných a mocných masových médií (Kunczik, 1995, s.210). 

Noelle-Neumannová svou teorii formování názorových klimat vymezila jako 

souhru čtyř prvků: masová média, interpersonální komunikace a sociální vazby, 

individuální vyjadřování názorů a způsob, kterým lidé vnímají názorové klima 

panující v jejich vlastním společenském prostředí. 

Ve svém příspěvku The Theory of Public Opinion zformulovala předpoklady 

své teorie: 

• Jednotlivcům, kteří se od společnosti odlišují, hrozí izolace. 

• Tato izolace průběžně n a h á n í jednotlivcům strach. 

• Strach z izolace vede jednotlivce následně k tomu, že se permanentně 

snaží vyhodnocovat názorové klima. 

• A právě výsledky jejich vyhodnocování mají vliv na jejich veřejne 

vystupování, zvláště pak na jejich ochotu či neochotu otevřeně vyjadřovat sve 

názory. 

Pokusíme-li se uvedenou teorii shrnout, můžeme konstatovat, že mnozí lide 

ve snaze vyhnout se izolaci od důležitého veřejného dění se nechají vést svými 

domněnkami o tom, co jsou v jejich prostředí dominantní, či naopak odmítané 

názory. Z toho vyplývá, mají-li lidé pocit, že jejich názory patří k menšinovým, 

tendují k tomu skrývat je. Naopak prezentovat ty názory, o nichž se domnívají, že 

jsou většinové, jim nečiní žádný problém. Lidé nechtějí být izolováni, neustále 

pozorují, co se kolem nich děje, a jsou schopni vnímat i ty nejmenší vzestupy a 

poklesy v obsahu názorů. Ten, kdo vidí, že jeho názor získává podporu, se cítí být 

silnější, hovoří otevřeně a nemá žádné zábrany. Každý, kdo vidí, že jeho názor 

ztrácí podporu, umlká. Ti, kteří hovoří hlasitě a jsou veřejně viditelní, se zdají být 

silnějšími, než skutečně jsou, a ti ostatní se pak zdají slabšími, než tomu ve 

skutečnosti je. Koncept spirály mlčení obsahuje pohyb, který když se rozvine, se již 

nedá zastavit (Kunczik, 1995, s.211). 
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Z pohledu předmětu našeho studia je potřeba pak zdůraznit fakt, že právě 

masová média jsou nejsnáze dostupným zdrojem informací o převládajícím 

názorovém klimatu. Názor či myšlenka prezentována v médiích bude následne 

s největší pravděpodobností posilována utvářením a vyjadřováním osobního míněni. 

7.2.2. Strukturování reality 

V souvislosti s dlouhodobým mediálním působením je často uváděn názor, 

že k tomuto působení dochází nezáměrně, v důsledku organizačních tendencí, 

způsobu práce, technických omezení a systematické aplikace určitých 

zpravodajských hodnot, rámců a formátů. Pro ilustraci představme názor Paletza a 

Entmana (Paletz a Entman in McQuail, 2002, s. 395), kteří spatřují příčinu 

propagace konzervativního mýtu v amerických médií sedmdesátých let především 

ve fungování tzv. „balíčkové žurnalistiky" (pack journalism), tedy v tendenci 

novinářů spolupracovat, docházet ke shodě, pokrývat stejné události a užívat 

shodných zpravodajských zdrojů. McQuail (2002, s. 396) jako výsledek do jisté 

míry úspěšného ovlivňování zpravodajství vzpomíná krizi v Perském zálivu v letech 

1990 - 1991. Tehdy s nemalou pravděpodobností velká část západních médií 

rámovala své zpravodajství konsensuálním způsobem podporujícím koalici 

Spojených národu. 

Skoro v každé monografii věnované vlivu masových médií, resp. 

strukturování reality pomocí nich je jako názorný příklad uveden televizní přenos 

návratu generála MacArthura po jeho odvolání z Koreje v roce 1951. Autoři studie 

Langová a Lang (1953) ukazují, jak se relativně drobná a bezbarvá událost 

přeměnila v cosi blížícího se masovému uvítání a oslavné demonstraci, a to pomocí 

selektivní pozornosti kamer a komentářů zaměřených vždy k místům největší 

aktivity a zájmu. Reportáž se snažila z málo uspokojivých materiálů vytvořit 

přijatelnou verzi toho, co bylo očekáváno jako velká událost (Kunczik, 1995, 201). 

Jistě bychom v dějinách televizního vysílání nalezli i další podobné příklady. 

Jasné důkazy o tom, jak média působí na rozpoznávání a pojmenováni 

reality lidmi, chybí. Můžeme si ale pomoci například studií Hartmana a Husbanda 

Racism a Mass Media z roku 1974 (Hartman a Husband in McQuail, 2002, s. 396), 

která zkoumala, jak děti formulují problém ras a imigrace. Ukázalo se, že 

především tam, kde chybí osobní zkušenost, jsou vybírány dominantní definice 
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prezentovány masovými médií. Tento závěr bychom jako učitelé i jako rodiče měli 

mít na paměti a následně podle toho postupovat při výchovně-vzdělávacím procesu. 

Tolik k bezděčné předpojatosti médií, ale nesmíme zapomenout na to, že 

vedle ní je schopnost definovat realitu nezřídka využívána i vědomě. Byl vytvořen 

termín „pseudoudálosf pro popsání těch událostí, které byly více či méně uměle 

vyrobeny pro přilákání pozornosti nebo k vytvoření určitého dojmu. Není potřeba 

zdlouhavě vysvětlovat, proč předvádění pseudoudálostí je v současné době známou 

taktikou mnoha předvolebních kampaní. Tento fenomén však není možno brát na 

lehkou váhu, jelikož vysoké procento mediálního pokrytí skutečnosti je tvořeno 

plánovanými událostmi, jejichž cílem je formovat dojem ve prospěch toho či onoho 

zájmu. V rukou těch, kdo nejvíce manipulují s mediálním pokrytím skutečnosti, se 

pak logicky nachází největší moc. Můžeme tak říci, že je možné, aby mediální 

předpojatost byla bezděčná, ale o něčem takovém nemůže být ani řeč, pokud se 

někdo skrze média pokouší vytvářet svojí vlastní image. 

Média jsou schopná sociální realitu nejen definovat, ale také podporovat a 

prosazovat převažující pohled na svět, na vztahy ve společnosti, na to, jak má být 

vše uspořádáno. Tím se média stávají významnou součástí hegemonie - tedy 

společenskou silou, s j e j í ž pomocí si mocenské elity a privilegovaní členové 

společnosti udržují nadvládu nad ostatními. Hegemonie je takový typ moci, která 

vypadá natolik přirozeně, až je jako moc prakticky neviditelná. Projevuje se tím, že 

vytváří nejrůznější soudy týkající se takových sociálních norem, jako je zdravý 

rozum, opravdové umění či dobrý vkus. Projevem hegemonie může být například 

představa, že ČT2 má lepší pořady než ČTI , že Lidové noviny jsou serióznější list 

než Právo, že dohoda je konstruktivnější něž střet, apod. (Burton a Jirák, 2001, s. 

356). 

7.2.3. Kultivace 

V roce 1973 zformuloval při studiu dlouhodobých účinků médii G. Gerbner 

svou kultivační teorii. Tvrdí, že televize zajišťuje - možná poprvé od 

předindustriálních náboženstvích - každodenní rituál s vysoce naléhavým a 

informativním obsahem, který formuje silné kulturní pouto mezi elitami a ostatním 

obyvatelstvem. Opakující se model sdělení a obrazů masově produkovaných 

televizí vytváří hlavní proud (mainstream) společného symbolického životního 
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prostředí (Kunezik, 1995, s.207). Televize je dále charakterizována jako kulturní 

nástroj zavedeného industriálního řádu, sloužící primárně k upevnění, stabilizaci a 

posílení, nikoli ke změně, ohrožení nebo oslabení konvenčních přesvědčení a 

chování. 

Výzkum byl založen na ústřední hypotéze: sledování televize postupně vede 

k přijetí přesvědčení o povaze sociálního světa, které bude odpovídat 

stereotypnímu, deformovanému a velmi selektivnímu pohledu na realitu, jak je 

systematicky předváděna v televizní fikci a ve zpravodajství. Přímý proces podmet -

odezva se od kultivace odlišuje v tom, že pro kultivaci je charakteristická 

postupnost a kumulativnost. V první fázi se dozvídáme informace. Ve íázi druhé si 

vytváříme pohled na sociální realitu a to v závislosti na našich osobních 

okolnostech a zkušenostech. Kultivace tak můžeme definovat jako interaktivní 

proces mezi sdělením a publikem. 

Podle této teorie dává televize řadě lidí konzistentní a takřka totalitní 

symbolické prostředí, které následně zprostředkovává normy pro chování a 

poskytuje také přesvědčení o široké škále situací skutečného života. Je tak jakýmsi 

světem sama o sobě. Pečlivému badateli v této oblasti jistě neujde nemalá 

podobnost s hypotézou o nastolování témat. 

Podívejme se nyní na ověřování, které zkoumalo, zda tato Gerbnerova teorie 

skutečně platí. Při ověřování se vycházelo z předpokladu, že ti, kdo sledují televizi 

ve větší míře, budou vykazovat větší odklon při vnímání reality od přirozeného 

obrazu sociálního světa směrem k obrazu televiznímu. Ověřovací výzkum se 

například zabýval otázkami týkajících se násilí a zločinu. Na jedné straně výzkum 

pozoroval televizní zobrazování násilí a skutečný výskyt. Na straně druhé věnoval 

pozornost tomu, jaké má veřejnost povědomí o zločinech a jaké k nim zaujímá 

postoje. 

Opakuje si situace jako v této práci už po několikráte. Hawkins a Pingree 

(Hawkins a Pingree in McQuail, 2002, s.398) došli k závěru, že při televizní 

konstrukci reality existuje mnoho náznaků očekávaných souvislostí, ale není zde 

žádný jasný důkaz o směru vztahu mezi sledováním televize a představami o 

sociální realitě. Televize může poučovat o sociální realitě a souvislost mezi 

sledováním televize a sociální realitou je možná reciproční: čili že sledování 

televize může způsobovat, že sociální realita je konstruována určitým způsobem, a 

tato konstrukce sociální reality může zase usměrňovat divácké chování. 
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7.3. Společenská kontrola 

Jak u socializace, tak u definování reality bychom jistě také nalezli prvky 

sociální kontroly. Opět jsme ale postaveni před problém záměrnosti a nezáměrnosti. 

Otázka totiž zní: kdy můžeme sociální kontrolu pokládat za záměrnou a kdy nikoli. 

Jak už jsme uvedli ve čtvrté kapitole, s jistou systematizací přišel Golding. 

V případě, že je kontrolující působení dlouhodobé, ale nezáměrné, jedná se o 

ideologií. Pokud je toto působení naopak plánované, označuje jej jako politická 

linie. A v případě, že je toto působení prováděno v zájmu třetí strany nebo v zájmu 

nositele vlivu vně médií, užívá pojmu propaganda. 

V této práci již zazněl často zmiňovaný názor, že média neúmyslně 

podporují hodnoty, které jsou v dané společnosti dominantní. Kritická verze tohoto 

přístupu pohlíží na média jako na konzervativní instituce, což je způsobeno tržními 

mechanismy, požadavky fungování a zavedenými způsoby práce. Stoupenci 

extrémní pozice pak hovoří o médiích aktivně angažovaných ve prospěch vládnoucí 

třídy a která napomáhají potlačení či rozštěpení opozičních sil a eliminaci různých 

politických či společenských odchýleních. Tento přístup můžeme vnímat jako 

v zásadě shodný s marxistickým pohledem na média jako nástroj legitimizace 

kapitalismu. 

V roce 1988 přišli s další kritickou teorií systematického působení Herman a 

Chomsky (Herman a Chomsky in McQuail, 2002, s. 399) a nazvali ji „model 

propagandy". Ten představuje názor, že zpravodajství v kapitalistických zemích je 

vždy filtrováno skrze několik filtrů. Jako tyto filtry jsou představovány především 

významné finanční integrace médií, dominantní společenská ideologie a spoléhání 

se na oficiální zdroje informací. 

Název knihy, ve které autoři svou teorii prezentovali je totožný s termínem, 

který použil velký teoretik v oblasti veřejného mínění Walter Lippman: 

Manufacturing qf Consent (umělé vytváření shody). Lipmann v roce 1922 napsal: 

„••. že umělé vytváření shody může nabývat značné vytříbenosti ... a příležitosti 

k manipulování, otevřené komukoli, kdo porozumí tomuto procesu, jsou dostatečné 

zřejmé". Názory Waltera Lippmanna logicky podle data zveřejnění odpovídají 

uvažování o vlivu médií v tzv. fázi všemocných médií (fáze první). Jasně se nám 
tak obnaží slabé místo teorie Hermana a Chomského, tedy nedostatečné 

reflektování dalšího vývoje. 
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Vzhledem k tomu, že bychom v médiích a s i nenašli žádné zásadní protesty 

proti státnímu zřízení nebo konstituovaným institucím, potvrzuje se nám stále 

postulát, že obsah masových médií, který oslovuje nejširší publikum, opravdu 

vytváří podporu pro převládající normy a konvence v společnosti. Média zkrátka 

tendují k potvrzování státu quo. 

Oceňují vlastenecké a konformistické chování, poskytují vysokou míru 

pozornosti a přednostní přístup zavedeným elitám a názorům, naopak odsuzuji 

negativní a nerovné pojednání neinstitucionálního a deviantního chování či ukazuji 

problémy, které se dají řešit v rámci již zavedených pravidel společnosti a kultury. 

Opčt zde vzpomeňme Gerbnera a jeho kultivační teorii. 

Vedle studia dlouhodobého plánovaného působení médií jsou k dispozici i 

studia o mediálním opomíjení. Warren Breed (Breed in McQuail, 2002, s. 400) se 

pokoušel o objevení selektivní nepozornosti. Při porovnávání obsahu tisku se 

sociologickými studiemi komunit dospěl k názoru, že noviny v USA soustavně 

opomíjely zprávy, které by se negativně dotýkaly hodnot náboženství, rodiny, 

komunit, podnikání a vlastenectví. V závěru konstatoval, že média svým počínáním 

mají tendenci ochraňovat moc a třídu. Vedle toho bylo provedeno ještě několik 

komparativních obsahových analýz zpravodajství v různých zemích (Glasgow 

Media Group; Golding a Elliott in McQuail, 2002, s.400) a ty následně přidaly další 

důkazy o systematickém odvrácení pozornosti od určitých témat a od jistých části 

světa. To, co potřeba řádně zdůraznit je, že tyto studie ukazují natolik konzistentní a 

předvídatelný model výběru zpráv, že není příliš náročné následně vyvodit i 

odpovídající model vyřazování. 

V souvislosti s teorií o konzervativním ideologickém formování uveďme 

další zjištění, které tvrdí, že určité druhy chování a jisté skupiny lidí jsou médií 

reprezentovány jako deviantní a společensky nebezpečné. Jsou to kriminální 

skupiny, gangy mladistvých, dále narkomani či osoby sexuálně deviantní. Toto 

zjištění má za to, že masová média často ostentativně přehánějí reálnou 

nebezpečnost a význam takových skupin a jejich aktivit a mají tendenci vyvolávat 

morální paniku (Cohen in McQuail, 2002, s. 401). Z uvedených osob a skupin pak 

jednoduše vytváří obětní beránky a terče pro znepokojenou společnost. To vše činí 

místo toho, aby poukázala na skutečné příčiny zla, které tkví ve společenských 

institucích (McQuail, 2002, s.401). 
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Ale ani zde se nám nepodaří zcela přesně určit, do jaké míry dochází 

k účinkům, o kterých se tento směr teorie a výzkumu zmiňuje. Příčin je několik. 

Jednak postrádáme úplné doklady příslušného mediálního obsahu (vždy jsou totiž 

zkoumána jen některá média v některých místech a v některém čase). Dále nám 

stále chybí přesvědčivý a jasný důkaz o tom, že by se média v některé ze západních 

zemí nabízela koherentní ideologii, i když jistá potvrzení o selekci a opomíjení tady 

jsou. A pak nesmíme zapomínat na procesy (v této práci již zmíněné), jako je 

selektivní užívání a vnímání, procesy, které mají za důsledek, že někteří lidé proste 

propagandě odolávají. Na druhou stranu by však bylo neudržitelné tvrdit, že média 

jsou silou, která vyvolává velkou změny ve společnosti. 

Pozastavme se ještě nad jedním fenoménem a to, že nejčastějším vlastníkem 

a zároveň kontrolorem médií jsou buď obchodní kruhy nebo stát - oba subjekty 

mají největší politickou a ekonomickou moc v zemi. Příznačné pro současnou dobu 

je pak stále rostoucí koncentrace vlastnictví médií, které se navíc mezinárodně 

rozšiřuje. Nebylo by pak nemožné si myslet, že vlastníci prostřednictvím svých 

médií (třeba i nepřímým způsobem) mohou sledovat své dlouhodobé zájmy - jako 

příklad si uveďme stabilitu světového tržního systému. 

Ostatně média si jako svůj úkol a cíl po většinu času nevytyčují podstatnou 

změnu společenského systému, pracují v existujícím prostředí, a tak jednoduše sdílí 

konsensuální cíl postupného společenského vývoje. Média sama sebe určila jako 

nositele sdělení, i když je možné, že tato sdělení se stanou impulsem k dalším 

změnám. A my se tak opět dostáváme k j i ž několikrát zmíněnému tvrzení, že 

masová média a děje ve společnosti působí současně a vzájemně se ovlivňují. 

7.4. Institucionální změna 

Sečteme-li různé účinky masových médií, o kterých jsme se výše zmiňovali, 

je nám zřejmé, že fungování médií má důsledky pro jakoukoliv instituci ve 

společnosti, která se snaží získat pozornost veřejnosti a komunikovat sn í . 'lyto 

instituce jsou tak pod tlakem, aby se určitým způsobem masovým médiím 

Přizpůsobily a reagovaly na ně. Abstrahovat příspěvek samotných médií 

k institucionálním změnám samozřejmě možné není, protože přechod byl postupný 

a probíhal ruku v ruce s dalšími změnami ve společnosti. Pro názornost zvolme 

Příklad politiky, média se totiž stala pro veřejnost důležitým zdrojem informací a 
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názorů. Lidé tak mají k dispozici nejen politicky angažované a stranické zdroje 

informací, ale i zdroje mediální, které jsou neutrálnější, méně politicky 

diferencované, komerčnější a zábavnější. Při nastolování témat a formulaci 

politických otázek se média chovají poněkud objektivněji a užívají informativní 

logiku. Je pak nasnadě, že politici a jejich strany jsou nuceni na tento tok informací 

určitým způsobem reagovat. 

Mazzoleni (Mazzoleni in McQuail, 2002, s. 403) vliv mediální logiky na 

politické instituce shrnuje následujícím způsobem: 

• vzrostl počet osobností (vůdců); 

• došlo obrácení pozornost od místní k celostátní politické scéně; 

• počet kampaní tváří v tvář klesl; 

• naopak vzrostl význam průzkumů veřejného mínění; 

• voliči se stali náchylnějšími ke změně politické přízně; 

• rozšířily se „zviditelňovací" aktivity politiků, jejichž cílem je získat 

Přístup do médií 

• a mediální soud se stal součástí veřejného života. 

7.5. Vyznění událostí 

Jak už bylo uvedeno, masová média nemohou změny ve společnosti 

iniciovat nezávisle, ale poskytují různé kanály, prostředky a prostor pro odehrávání 

se událostí, v nichž účinkuje řada osob a řada zájmů, někdy i ve vzájemné soutěži. 

To nám potvrzuje význam médií pro vyznění významných událostí ve společnosti. 

Díky médiím jsou poskytovány horizontální i vertikální kanály pro komunikaci 

v obou směrech a politici často vnímají média jako zdroj informací o náladě v zemi. 

Mediální publikum bývá tak proto někdy nazýváno veřejností nezúčastněných 

pozorovatelů a slouží politikům jako zrcadlo, které je seznamuje s obrazem, jaký o 

nich mají nezasvěcení (Langová a Lang in McQuail, 2002, s.404). 

Konkretizujme tento fenomén na příkladu - tím nám může být velká 

mezinárodní krize. Při událostech jako byl pád Berlínské zdi či krize v bývalé 

Jugoslávií stoupá zájem o úlohu médií. Média hrají totiž aktivní a významnou roh 

tam, kde se jedná o událost s veřejným a kolektivním charakterem, historicky 

významnou a kde dochází k dlouhodobé interakci klíčových účastníků a médií. Jiný 

je příklad komunistického Československo. Novin vyšlé 29. října 1968 záměrně 
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neinformovaly o demonstracích, které proběhly na státní svátek 28. října a ktere 

představovaly výraz nesouhlasu s okupací Československa v srpnu 1968 a 

následným vývojem. Tisk se snažil, aby události naopak „nevyzněla". 

Pravděpodobně vycházel z premisy, že pokud čtenáři o události nebyly 

informováni, jako by událost sama nebyla. 

Zabýváme-li se zkoumáním vyznění událostí v médiích, je třeba 

identifikovat hlavní účastníky a zprostředkovatele, zkoumat jejich motivy a užité 

prostředky. A do té doby než dojde ke konečnému vyznění celé události, dokud se 

tento výsledek nestal součástí historie, nelze učinit žádný závěr. Nedostaneme sice 

přesné stanovení příspěvku masových médií, studujeme-li ale účinky médií na 

společnost, není možné toto opomenout. 

7.6. Kulturní změna 

Pro úplnost ve vztahu k analyzovanému schématu se pozastavme ještě u 

kulturní změny. Věnovat se účinkům médií v rámci dlouhodobé kulturní změny 

představuje samo o sobě velmi široké téma. Pro naše potřeby stručně konstatujme, 

že v dnešní době jsou masová média nedílnou součástí kultur moderní společnosti. 

Předmětem zkoumán í odborn íků v této oblasti j e , jak média určuj í a vymezuj i 

kulturu a jak udržují a posilují kulturní rozdíly. Hovoří se o procesech globalizace, 

kulturní synchronizace či homogenizace. V českém prostředí se pak v souvislosti 

s kulturními standarty stále znovu a znovu prosazuje představa o účinku médií na 

úroveň jazykové kultury a na český jazyk vůbec (Burton a Jirák, 2001, s. 353). 

7.7 Ostatní 

V předchozích třech kapitolách jsme věnovali pozornost procesům účinků 

médií systematizovaných podle schématu McQuaile (2002, s. 368). Burton a Jirák 

(2001, s.353 - 357) ve svém výčtu konkrétních předpokládaných účinků médií 

uvádějí ještě některé další, které si nyní pro úplnost představíme. Hovoří například 

o odcizení. Masový charakter mediální komunikace je možná schopen způsobit, že 

si jednotlivci připadají navzájem izolovaní. Média odvádějí individua od aktivní 

účasti na životě společnosti, oslabují v něm povědomí o sdílených hodnotách a 
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vzdalují ho ostatním jednotlivcům. Autoři uvádějí příklad: jako když vedle sebe 

v kině sedí neznámí lidé a dívají se na stejný fdm. 

Dále uvádí znecitlivění - tato teorie, která bývá někdy též nazývaná „teorie 

očkování", vychází z představy, že je-li někdo soustavně vystavován mediálnímu 

působení, tak vůči němu citově okorá, znecitliví, zlhostejní. K této teorii inklinují 

především ti, kdo se obávají, že média snižují náš práh citlivosti k násilí (Potter in 

Burton a Jirák, 2001, s. 355). Slabinou těchto představ je neochota stoupenců teorie 

znecitlivění připustit, že tutéž reakci mohou mít příjemci i na jiné typy obsahů 

(například na reklamní sdělení) - že se ze stejných důvodů mohou stát imunními i 

vůči jiným mediálním sdělením. Zatím není k dispozici výzkum, který by svými 

závěry teorii znecitlivění jednoznačně podporoval. 

Výčet zakončují (ne nedůležitým) procesem trivializace. Média (především 

televize) totiž mají trvalý sklon zjednodušovat vše, čemu se věnují, aby přilákala a 

udržela pozornost příjemců. 

Závěrem můžeme říci, že vliv masových médií na dlouhodobou změnu nelze 

nikdy přesně změřit, jelikož ony procesy jsou interaktivní a je poměrně 

problematické je jasně definovat. Prošli jsme ale řadu informací týkajících se 

způsobů, jakým se média stávají integrální součástí sociálních a kulturní událostí a 

změn. Přesto že nevyřkneme žádný jednoznačný závěr, je studium vlivu médií skrze 

množství institucionálních procesů důležité a to nejen pro učitele. Například Burton 

a Jirák (2001, s. 367) představili tři (mezi veřejnosti nejčastěji diskutované) 

problémové okruhy, které se týkají účinků médií: vliv médií (televize) na děti, vliv 

médií na rodinný život či vliv násilných obsahů na příjemce (zvláště děti). 
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Praktická část - Vliv společnosti na obsah tisku 

1. Desetileté oslavy 

V první část praktické části mé diplomové práce je věnována reflexi oslav 

28. října v dobových denících při 10. výročí založení samostatné Československé 

republiky. Byla provedena obsahová, obrazová a výpovědní analýza, tehdy 

vycházejících, čtyř deníků. Výběr se řídil následujícími kriteriemi. Vybrán byl 

jeden deník vládní, jeden opoziční, jeden nejčtenější a jeden intelektuálně 

zaměřený. 
2 , v , 

Prvním deníkem byl Venkov - tiskový orgán agrární strany'. Opoziční 

deník zastupoval list sociální demokracie, která nebyla po parlamentních volbách 

konaných v listopadu 1925 ve vládě - Právo lidu. Zbývajícími dvěma deníky byly: 

ve 20. letech nejčtenější Národní Politika a Lidové noviny - deník znám mimo 
jiné svou orientací na politiku Hradu. 

Výše zmíněné čtyři deníky byly studovány po dobu dvou týdnů, a to 

od pondělí 22. října 1928, čili na od počátku týdne, který samotná média nazývala 

slavnostním či jubilejním. Právě v tomto týdnu měly probíhat veškeré oslavy, které 

následně vyvrcholily v neděli 28. října. Do slavnostního hávu se oděla i sama Praha, 

jejíž památky byly od této doby ve večerních hodinách umělecky nasvíceny. O tom 

ostatně pravidelně informovaly všechny deníky a současně otiskovaly fotografie 

osvětleného Pražského hradu či dalších památek, které opatřovaly takřka 

Poetickými popisky - Praha v záři světel. Jako pohádkové zjevení renesance kreslí 
se do tmy kontury Národního divadla (Národní Politika, 26.10.1928, s.l). Tyto 

fotografie byly společné pro všechny deníky. 

Dalším spojujícím znakem bylo, že všechny noviny desetiletému jubileu 

věnovaly značnou pozornost. Zde si připomeňme teorii agenda setting (viz 

Podkapitola 6.1.1): pořadí důležitosti, které bylo výročí přikládáno, tak bylo zjevné. 

Nejvíce se mu věnovaly Národní Politika a vládní Venkov. Lidové noviny a Právo 
l i d u nepodlehly oslavám úplně a i nadále psaly o důležitých domácích a 

2 Agrární strana - Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - byla v roce 1928 
s°učástí třetí Švehlovy vlády - koalice občanských stran - spolu se stranou lidovou a živnostenskou 
a dále se dvěmi německými aktivistickými stranami - s Bund der Landwirte (agrárníci) a s Deutsche 
c ' inst.-soz. Volkspartei (křesťanští sociálvé). 
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zahraničních událostech (mzdové spory dělníků na Kladensku, jednání ve sněmovně 

o rozpočtu na další rok, apod.). Národní Politika se oddala jubileu natolik, že každý 

den, kromě velkého množství článku, otiskovala také na své titulní straně alespoň 

jednu fotografii k danému tématu. Právo lidu zase po celý týden jak na titulu 

ranního vydání, tak Večerníku zvalo tučně tištěnými hesly v záhlaví či zápatí 

k účasti na průvodu a nedělní manifestaci. 

Kdyby se spočítala nejfrekventovanější slova, jistě by to byla demokracie či 

demokratický a svoboda. Všechny deníky se shodly na tom, že jsme byly malý 

demokratický stát, jehož vznik byl náš dávný cíl a splněný sen. Že změna režimu 

byla nezbytná. Národní Politika 26.10.1928 v úvaze na straně 3 nazvané 

Československému lidu napsala: „Náš národ může s uspokojením hleděti na 

výsledky své práce osvobození od útisku politického poddanství." O den později se 

pak v téže novinách ve sloupku 28. říjen - jedinečný den v roce psalo „o porobě 

způsobené nenáviděnými Habsburky". Lidové noviny ve své slavnostní příloze 

vydané v neděli 28.října hovořili o tom, že „dvacátýosmý říjen u nás ukončil několik 

let špatné vlády, špatné, protože cizí a protože nespravedlivé." 

To, co by mohlo dnešního čtenáře překvapit, bylo, jak moc se připomínala 

válka. Je to logické. My dnes 28. říjen vnímáme spíše jako začátek, kdežto pro lidí 

žijící v roce 1928 to byl především konec, konec světové války: „obnovení státní 

samostatnosti bylo plodem obrovského válečného konfliktu" (Národní Politika 

22.10.1928, Slavnostní vstup do jubilejního týdne). Intenzivně byla také 

Připomínána zásluha legionářů: „ Vzpomeňme bojů, utrpení, předveďme zápasy 

našich čestných hrdinu. (...) Nezapomínejme na všechny ty, kteří dovedli v dobách 

nejhorších položití svoje životy za lepší příští svého národa"( Národní Politika 

24.10.1928, Nezapomínejme. . . ) 

Čtyři studované deníky svorně velebily tehdejší Československo, ale vzápětí 

dodávaly, že deset let je krátká doba a že je potřeba pracovat na tvorbě 

demokratického charakteru státu dál. Přestože by se v období první republiky našly 

skutečnosti hodné kritiky, za deset let fungování se nestačily plně odhalit a bylo by 
mylné se domnívat, že ze strany novinářů docházelo k záměrnému opomíjení 

nedostatků (viz podkapitola 7.3). František Staněk na titulu slavnostního čísla 

ústředního listu Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu Venkov 

28.10.1928 napsal: „Každé výročí 28. října nesmí pro nás být i jenom dnem 
k oslavám, ale musí být pro nás také dnem ku zpytování našeho svědomí, kdy jeden 
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každý musí se sám sebe pláli - co jsem vykonal nejenom pro dobytí naší 

samostatnosti, ale co jsem vykonal také pro její udržení. Každé výročí 28. října musí 

být pro nás dnem zvýšeného pocitu odpovědnosti. (...) Svornosti musíme se držet i. 

(...) Více lásky a oddanosti k republice a k národu!" 

Jiní autoři výstražně zvedaly prst nad tím, jak snadno si lidé dobrému 

přivyknou - prozaik a publicista Karel Scheinpflug ve svém sloupku Národ 

vzpomíná otištěném v Lidových novinách 27.10.1928 psal: „Jak často jsme 

slýchali v uplynulých deseti letech, jak lidé, reptající na nějaké nepříznivé poměry 

nebo nemilé události v naší vlasti, dodávali kousavě: „ V Rakousku to bylo lepší. ", 

nebo „To je možné jen v republice". (...) Jsou to jen jednak projevy zklamání, že 

naše republika není dokonalá, jak bychom si přáli, a jednak nové důkazy staré 

pravdy, jak si člověk brzy přestane vážit i nejcennějších darů, které mu osud 

uštědřil. A přece nám 28. říjen 1918 dal všechno, po čem jsme toužili, a více, než 

jsme doufali. Ani ne/důvěřivější z nás nenadáli se před válkou, že by se nám 

v dohledné době mohlo dostati úplné státní nezávislosti ve spojení se Slovenskem a 

bez područí Habsburků." Ve stejném duchu se nese i příspěvek Deset let svobody 

Karla Engelmúllera, který uvedla Národní Politika v neděli 28.10.1928: „Svoboda! 

Jaké zářivé, opojné a sladké slovo, jak slavně dovedlo se pro ně žít, jak hrdinně 

umírat. Dnes, po deseti letech, skoro jsme již přivykli, nosíme je hrdě na svém srdci, 

cítíme při každém kroku. " 

Takto se deníky vyjadřovaly po celý slavnostní týden k desátému výročí. 

Dále všechny společně vyzývaly k vyvěšování státních vlajek a slavnostnímu 

odekorování domovů. Národní Politika ve středu 24.10.1928 uvedla na straně 6 

krátký článek Ozdobte v den státního výročí obydlí a domy prapory!: „Ve dnech 

nejblíže příštích budeme vzpomínati významného dne, kdy po smutné válečné době 

zaskvěla se svobodně Praha v nádherných živých barvách slovanských a kdy lid. 

jásajíce vstříc své národní a státní svobodě, ozdobil sebevědomě i své příbytky 

odznakem barev své národní příslušnosti. Hlavní město Praha se odělo 28. října 
1918 v radostný barevný háv a vítalo radostně prvé počátky svého politického i 

státního osamostatnění. U vědomí krásné vzpomínky, uvědomění si významně 

radostného výročí, z hrdosti ke svému národnímu příslušenství, z lásky k našim 

státním barvám a na důkaz slavnostních dnu, ozdobte své domy a příbytky státním 

Praporem a dejme výraz úcty a lásky ke svému státu, který slaví dovršení svého 

Prvého desetiletí své slibné, silné budoucnosti." Lidové noviny navíc přidaly 
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instrukce, kdy a jak správně vlajku věšet: „ Vlajka vyvěšuje se jen od slunce východu 

do západu. Vztyčuje se rychle a spouští se pozvolna, obřadně. Horní roh vlajky má 

přiléhat i těsně k vrcholku žerdi." Deník Venkov pokyny konkretizoval: „Vlajky 

vyvěšené buďtéž od soboty dopoledne do 8. hod. ranní v pondělí./ 

Od 22. do 28. října 1928 byli také čtenáři každodenně informování o 

plánovaných akcích na oslavu republiky, ať už to byly akce pořádané různými 

spolky, koncerty, divadelní představení, slavnostní shromáždění a vzpomínkové 

večery, odhalování pamětních desek či pomník. 

U příležitosti desátého jubilea republiky byla pomníků odhalena celá řada. 

V Praze to byly především tyto tři: pomník pražským občanům padlých ve válce 

pod Emauzy, dále pomník Osvobození na Mírovém náměstí, jež byl symbolem 

československé jednoty národní a pomník francouzského historika se vztahy 

k české historii Ernesta Denise na Malostranském náměstí jako poděkování našim 

spojencům ve válce - jak řekl prezident Masaryk ve svém Poselství presidenta 

republiky ze dne 28.10.19283: „Včera jsme postavili pomník Denisův - jsme a 

zůstaneme spojeneckým národům za jejich pomoc a přátelství osvědčující se i po 

válce, vděční." Fotografie pomníků i jejich slavnostních odhalení byly uveřejněny 

na stránkách tisku mnohokrát. Nejfotografovanější osobnosti byl pak prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk, ať už z masa a kostí či z kamene jako čerstvě odhalená 

socha. Těch se po celé československé republice v roce 1928 objevilo několik, 

například v Pardubicích nebo v Kroměříži. 

Národní Politika, Lidové noviny. Venkov i Právo lidu také společně otiskly 
vÝzvu kulturně politické instituce sdružující většinu českých a slovenských stran, 

společenských organizací a kulturních i hospodářských korporací Národní rady 

československé v Praze - Lide československý!. Jednalo se o určitou paralelu 
k výzvě, kterou v novinách 29. října 1918 otiskl Národní výbor československý, 

jehož představitelé 28. října 1918 vyhlásili samostatnost Československa a vydali 

první zákony. Výzva při desátém výročí obsahovala následující: „Lide 

československý*, (...) vyzýváme Tě, aby právě dnes sis znovu uvědomil, že jsi 

občanem mladého státu nejen se všemi právy, ale také povinnostmi a že máš každý 

Podle svých schopností přispěti k úplnému dobudování naší samostatnosti a 

ubezpečení našeho státu tak, aby celková jeho výstavba odpovídala skutečně 

Podrobnější zmínka o Poselství následuje na s. 52. 
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čestnému jménu československého národa. (...) Našemu národu 

n e b . . /....'... našich odpůrců, kterým nedostatečná ochrana i obrana našich 

národních zájmů dodává nových vzpruh a nových nadějí na vítězství jejich 

cílevědomých plánů. Voláme proto všechny, jimž záleží na zdaru a bezpečnosti 
státu, na stráž, k obětavé součinnosti a svědomité zodpovědnosti. Pomáhejme si 

všichni bez rozdílu stran a názorů politických a náboženských k umírnění 

politických a sociálních třenic i rozporů a k součinnosti, směřující k opravdovému 

uskutečnění našeho národního ideálu, jímž jest republika, zakotvena v úctě a lásce 

ke každému člověku. Budeme-li všichni držet k sobě, udržíme a zabezpečíme 

republiku" (Národní politika, 26.10.1928, s.3). 

Dalším prvkem, který bychom nalezli u všech studovaných deníků je 

zvláštní - slavnostní vydání - přímo v den desátého výročí - v neděli 28. října. 

Obsah příloh byl velmi podobný, to, v čem se ale přílohy velmi lišily, byla jejich 

titulní strana. Zatímco Lidové noviny jako titulní motiv zvolily obraz Alfonse 
Muchy matky s dětmi, Právo lidu svůj titul pokrylo černobílou kresbou mohutné 

postavy fyzicky pracujícího muže s velkým kladivem v ruce, kde v pozadí vlála 

československá vlajka a plochu zářícího slunce vyplňovaly číslice 1918 a 1928. 

Nepropracovanější přílohou byla slavnostní příloha Venkova. Agrární list na svůj 

titul v roce 1928 otiskl titulní stranu svých novin ze dne 29. října 1918, kde byla 

v lipovém rámečku uveřejněna výše zmiňovaná výzva Národního výboru 

československého, pod kterou byly podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří 

Stříbrný, František Soukup a Vávro Šrobár. „Lide československý! Tvůj odvěký sen 

stal se skutkem! Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných 

kulturních států světa. (...) Naší osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí bát zklamání 

ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu lidu, který dovede sám sobě vládnouti. (...) 

Ani jediný z Vás nesmí se dopustili ničeho, co by mohlo vrhnout i stín na čisté jméno 

národa. Každý z Vás musí bezvýhradně šetřili všeho, co je jinému svato. Svobody 

osobní i majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradné 

'Vzkazům Národního výboru." 

Zvláštní přílohy obsahovaly především oslavné básně a kratší články, které 

Připomínaly důležité události první světové války a říjnových dnů roku 1918 u nás 

- „Odboj doma", „Převrat", „Švehla zabírá Válečný obilní ústav", „Národní 

výbor se ujímá vlády", „Prohlášení samostatnosti na Václavském náměstí", 

••Převzetí vojenské moci", atd. Dále otiskovaly blahopřejné depeše představitelů 

50 



zahraničních států a fotografické snímky ať už z války, zachycující boje našich 

legionářů či děj probíhající v Praze na sklonku měsíce října v roce 1918. Největší 

fotogalerií se pyšnil deník Venkov, který ji otiskl na šesti stranách. 

Příloha Venkova se od ostatních odlišovala ještě v jedné věci. Byla 

především velkou poctou tehdejšímu předsedovi agrární strany - Antonínu 

Svehlovi. V mnoha článcích vyzdvihovala jeho nepopiratelné zásluhy na vzniku 

samostatného Československa 4. Za pozornost stojí otištění Švehlova rukopisu -

dokumentu „dějinné důležitosti". Jak psaly noviny Venkov: Je to lístek z 18. října 

1918, kdy se v kanceláři u Antonína Švehly rozhodovalo, kdo z našich politiků 

pojede za hranice - do Ženevy - a kdo zůstane doma, aby vedl domácí revoluci. 

Svehla měl lví podíl na rozhodnutí, kteří mužové postaví se v čelo národa, až je 

hodina zavolá. Rašín, Svehla, Šrobár, Stříbrný, Soukup a Šrámek. Zástupci všech 

stran! To byla vždy úzkostlivá péče Švehlova, aby ,,Národní výbor" směl mluviti 

jménem celého národa." Vedle na straně pak byla uvedena „zmínka o největší 

domácí organisaci za války - o Českém srdci, které vzniklo pro ten náš veliký, svatý 

cíl, pro ten náš český stát"'.. Dík Svehlovi byl také složen ve článku První 

revoluční akt - Předseda Svehla zajišťuje výživu lidu, který vzpomíná na 

převzetí hlavní zásobovací centrály - Obilného ústavu - Národním výborem. 

Noviny Venkov, resp. strana děkovali Svehlovi dále v rozsáhlém příspěvku Kdo 

vyhrál rozhodnou bitvu?: „(...) Tak jsme mohli dojít k 28. říjnu. Nebyli bychom 

došli, kdyby nebylo domácího a zahraničního odboje; jedno zapadá do druhého a je 

bláhovosti mluviti o jednom z těch činitelů zvlášť. Doma pak bychom nebyli pořídili 

nic, kdybychom nebyli měli útočiště ve vůdci velkém a národním odbojem veskrze 

Prostoupené strany, v rádci, zprostředkovateli, urovnavateli cesty, velkém vykladači 

práv národa, demokracie, sociální spravedlnosti. Respektoval, hodnotil, předvídal a 

sugeroval všem svou pevnou vůli. Byl vůdcem ne z milosti boží, ani privilegiem, ani 

usurpací; ani nevědouce, podřizovali jsme se, uznávali jeho vedení. Svehla by byl 

Sotva co pořídil, kdyby nebyl býval vůdcem věrné, jemu oddané, disciplinované a 

upřímné národní strany, která v rozhodujících okamžicích celou svou vahou 

A n t o n í n S v e h l a 0(1 p o č á t k u vá lky usi loval o j e d n o t n ý pos tup českých stran v národně politických a 
Ústavněp rávn ích o t á z k á c h , podí le l se na zalomení ČeskOho s v a z u a Národního výboru, jehož se s tal 
Jednatelem. V dobč vězněni Karla Kramáře byl hlavou České politické reprezentace a v závěrečném 
obdob í vá lky řídil o rgan izačn í převzet í moci a vytvořeni nezáv i s l ého č e s k o s l o v e n s k é h o státu. 

Švehla věnoval zvláštní pozornost hospodářským problémům a organizoval tak různé sociální akce 
jako bylo například založení Hospodářské rady nebo právě Českého srdce 
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vystupovala a rozhodovala, konečně, když bylo třeba, .st' přesunula z pozice středu 

na stranu radikálně národního tábora. Byla to jediná strana bez „ dvou křídel", tedy 

bez živlu aktivistického! Ani strana by nebyla bývala bez svého Švehly pořídila nic, 

protože by ji byl chyběl kormidelník. Požehnaná budiž památka vůdců národa i za 

hranicemi, i doma!" Tečku, za celou ohromnou oslavou osobnosti Antonína 

Svolily, který byl v době desátého výročí republiky těžce nemocen, představovala 

pak jeho celostránková portrétní fotografie otištěna v jubilejní příloze. 

Poslední, co bychom našli ve všech čtyřech denících, bylo už zmíněné 

Poselství presidenta republiky ze dne 28. října 1928. Otiskly ho všichni, ale 

podle pokynů úředního zpravodajství až v úterý 30. října. Právě nad tímto 

zpožděním se kriticky pozastavovaly Lidové noviny již v pondělí 29. října ve 

sloupku Presidentovo poselství a úřední zpravodajství: „Úřední text presidentova 

poselství bude vydán teprve dnes odpoledne, proto byl vyhrazen až úterním 

raníkům. Je to přímo neuvěřitelné a urážlivé nejen pro tisk, který v duchu 

presidentově chce plnit vážně a věcně své povinnosti k veřejnosti, ale také pro 

cizinu, která nezná zvláštního dnešního vládního režimu a místo projevu 

presidentova dostane náhražku ve všelijakých řečnických cvičeních různých veličin. 

Uvážíme-li se, že poselství presidentovo bylo vysíláno rozhlasem, je to přímo 

směšná charakteristika úředního zpravodajství, není-li to něco horšího. Zatím 

dlužno se uspokojit naznačením hlavního obsahu poselství, které poskytne každému 

myslícímu občanu mnoho podnětů k uvažováníDále sloupek upozorňoval na fakt, 

že zpoždění si může zahraniční tisk vysvětlovat dodatečnou cenzurou presidentova 

projevu. Lidové noviny tak v pondělí otiskly pouze hlavní myšlenky prezidentova 

slavnostního projevu. 

V úterý 30. října kromě Poselství uveřejnily deníky také formou sloupku 

hodnotící komentáře prezidentova projevu. Zde jsou ukázky z projevu samotného: 

„Páni předsedové Národního shromáždění! Páni ministři, milí spolupracovníci! 

Děkuji všem srdečně za Vaše přátelské přání a připojuji se k Vašemu vřelému přání 

blaha a zdárného vývoje naší drahé republiky. Všimli jste si, pánové, hradní stráže 

v uniformách legionářských. Ta uniforma se bude ode dneška nosit jako hold, který 

vzdáváme spojencům, jejichž vítězství, přátelství a snaze po spravedlivém 

uspořádání politické Evropy do tak značné míry vděčíme obnovení našeho státu; 

tato hradní stráž zůstane připomenutím budoucím generacím, že svobodu není 

možné vydobýt a udržet bez největší oběti. (...) Je tomu deset let co se ukončil 
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staletý proti cizovládě, zlovládě, nesvobodě; odboj, který byl části obecného zápasu 

o lepší, svobodnější, demokratičtější řád světa." Dále Masaryk vzpomínal s úctou 

na ty, kdo trpně nebo se zbraní v ruce položili své životy a těch našich zdatných 

spolupracovníků, kteří nás opustili - Štefánika, Rašína, Tusara. 

„(...) Máme zemi, kterou učinila bohatou a krásnou příroda i lidská práce; 

máme národy nadané a dělné, kteří se mohou druh od druha mnoho naučit a kteří 

přírodou a historií jsou určeni k harmonické součinností; a máme dějiny, které nás 

zavazují k vzestupu a pokroku. Těch deset let klidného, silného vývoje ukázalo, že si 

naše území postačí, že jeho občanstvo má schopnost k samostatnému státnímu 

životu; náš stát se ctí obstál a obstojí ve světovém závodění o pokrok lidstva. (...) 

Zbudování republiky opravdu demokratické je akt veliké víry; víry v právo a 

spravedlnost, víry v dějinné poslání, víry v budoucnost. (...) Na prvém místě chci 

vytknout fakt, že se nám za těch prvních deset let podařilo získat si zahraniční 

politikou uznání, smím říci, v Evropě a v celém světě; jsme stát malý, ale malost 

nevylučuje světovost. Česká otázka, to jsem vždy věřil, je otázkou světovou a 

československý' stát musí dělat politiku světovou. A dělá ji. (...)" Masaryk se pak 

věnoval principům demokracie, stavu hospodářství, školství, sociální politice, 

infrastruktuře, armádě, atd. Do budoucna před stát stavěl laťku nejvyšší: „usilovat o 

nejlepší řád, řekl bych o království boží; věřím, že často o tom nevědouce, jsme 

k tomu osudem, Prozřetelností, vedeni. " 

Prezidentův projev můžeme hodnotit jako nikterak překvapující, 

odehrávající se zcela v duchu atmosféry doby a plně odpovídající Masarykově 

světonázorovému přesvědčení a životní filosofii. 

Jeho projev zhodnotili všechny deníky. Lidové noviny netající se svými 

velkými sympatiemi k Masarykovi a jeho politice napsaly sloupek Muž na stráži: 

„Co říci jiného a lepší o jubilejním poselství presidentově, než že by si jeho obsah 

měl opakovat každý občan, který má rád svůj stát a přeje si, aby se mu dobře žilo 

v zemi vzkvétající a těšící se nejhojnčjším darům, míru, pokroku a blahobytu. Tak 

jako president uložil do tohoto poselství, naplněného zralou moudrostí státníka-

filosofa, největší poctu 28.říjnu, tak každý občan československého státu, který se 

tímto poselstvím bude říditi, přispěje nejlépe a nejvydatněji k oslavě desátého výročí 

obnovení státní samostatnosti a národního osvobození. (...) Snad ještě nikdy 

nemluvil náš president s tak citovým přizvu ke m své velké víry v demokracii, která je 

mu světovým názorem i praktickou soustavou všeho konání ve státě. (...) Stát jsme 
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my, stát je každý z nás - tak přeložil Masaryk staré heslo někdejších samovládců do 

naší nové demokratické řeči. Všichni jsme odpovědni republice a všichni jsme i 

mravně odpovědni i tomuto skvělému starci, který neulehčuje své vlastní 

odpovědnosti, jak ji cítí před dějinami a soudem věčnosti, naopak ukládá si jí 

nejvíc, nadlidsky. A děkujeme každý svému bohu, že bylo osudem našemu národu 

přáno, aby prvních deset let nejdůležitějších a nejtěžších byl muž na stráži, jehož 

moudrosti a štástné ruce vděčíme více, než můžeme čímkoliv a kdykoliv splatit. Kéž 

na této stráži, jak on sám nazývá svoje poslání mezi lidmi, zůstane ještě dlouho 

zdráv." 

Venkov otiskl reflexi projevu s názvem Kritika, jež posiluje, kde 

připomínal, že Jo, co se stalo za posledních deset let, je slovy Masaryka pohádka -

zázrak a kdybychom si chtěli stěžovat, musíme si vzpomenout, že předtím jsme nic 

neměli. " 

Komentář Práva lidu k výročí hovořil o tom, že „dvě ideální památky 

zůstanou nám trvalou vzpomínkou na jubilejní dny republiky. Jedna přišla zdola, 

bylo to ohromné nadšení, pravé svátky radosti, které přinesl republice do vínku 

k desátým narozeninám lid v Praze i ve všech střediscích republiky. Druhá přišla 

shora, z nejvyšších míst republiky, je to projev presidentův." 

To vše deníky spojovalo, neméně zajímavé bylo i to, v čem se jejich články 

a reakce lišily. Mnohé vyplývá ze samotného charakteru deníku. Nikoho 

nepřekvapí, že jinak události komentují deníky vládní a jinak opoziční, apod. 

Cetli-li bychom pouze čísla Národní Politiky vycházející ve slavnostní týden 

od 22. října 1928, snadno bychom nabyli dojmu, že republika byla v rozkvětu, 

demokracie fungovala a na politické scéně se nevyskytovaly žádné problémy. 

Vezmeme-li však do ruky již první vydání Lidových novin onoho týdne, první, co si 

předčteme, je na titulní straně 22.10.1928 sloupek v rubrice Co se děje, kde se 

psalo: „Všechno občanstvo československé hlásí se radostně ke svému státu. 

Vzpomínky na události před deseti lety se oživují, odhalují se pomníky 

osvoboditelům, vzpomíná se mrtvých vůdců. (...) Do těchto radostných dnů 

jubilejních zaléhají už ovšem předzvěsti okresních a zemských voleb6. Rozpor 

nynější vládní koalice s dělnickými stranami je takový, že jubilejní oslavy nebudou 

6 Volby do zemských zastupitelstev se konaly 2.12.1928 a jejich výsledky značně oslabily pozice 
vlády. 
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jednotné. Jednotnost myslí a srdcí československého lidu v lásce k československé 

republice je sice dnes zrovna tak nepochybná jako byla před deseti roky, ale projev 

této radostné jednosti bude při jubilejních oslavách porušen, nebude všude 

jednotný. A to je velká chyba nynější vládní koalice, že nedovedla oceniti velký 

politický a státní význam i vnější jednotností celého národa při desátém výročí 

samostatného československého státu." Lidové noviny kriticky hodnotily spory a 

roztržky na politické scéně mezi vládními a opozičními stranami a kritizovaly 

především jejich neschopnost povznést se nad ně v této historické chvíli a to i 

přesto, že je před volbami. 24.10.1928 ještě LN dodaly: „Oslava 28. října, dosud 

největší svátek našeho obrozeného státního života, bude trpět politickým 

roztříštěním, které plyne z přepjatého stranictví celého našeho politického života, 

z onoho nového demokratického kastovnictví, jež z politických stran dělá církve a 

z příslušníků stran pravověrné anachorety, uzavírající se často víc předsudky než 

přesvědčením a bojících se cizích názorů a argumentů jako stará babička 

průvanu." 

Vládní deník Venkov na danou situaci v domácí politice pohlíží poněkud 

odlišně. Můžeme tvrdit, že podle teorie strukturování reality (viz 7.2.2) měla vládní 

strana zájem na tom, aby si čtenář myslel, že politické neshody byly paradoxně 

dokladem toho, že v republice vše dobře funguje. Ve středu 24.10.1928 si na titul 

dal článek Slavnostní jubilejní nálada potlačuje agitační škorpení: „Ze všech 

krajů naší republiky docházejí zprávy, že náš lid bez politického přesvědčení se 

připravuje k radostných oslavám „28. října". Všude a všude s pohnutím vzpomínají, 

co se dělo u nich doma 28. října 1918 nebo dne následujícího, kdy přišly z Prahy 

zázračné zvěsti: „Národní výbor se ujal vlády nad samostatným státem 

československým. " Cizinec, který by posuzoval dnešní náladu v našem národě podle 

oposičních listů, domníval by se, že všude panuje rozmrzení, vzájemné boje, že 

nikde není ani stopy po radostných citech (...) Mýlil by se, protože nezná naší 

národní povahy. Výborně to řekl jeden z poslanců, který dnes mluvil ve sněmovně. 

Kdesi v cizině se krajané divili, jak to u nás vypadá. Boje a jen stranické politické 

boje. Poslanec jim odpověděl: „To je v československé povaze ... Pamatujte si -

dokud budou z Československa přicházeti zprávy o neustálých politických 

potyčkách, o stranickém škorpení, budete mít jistotu, že se Československu dobře 

vede. Jakmile však uslyšíte, že stranické šarvátky přestaly, že nastala nápadná, 

nebývala svornost, pak to bude známkou, že československému národu nastávají 



vážné doby. Jenom nebezpečí nás dovede stmelit, jak se ukázalo ve válce a za 

v pádu Maďarů na Slovensko v prvních dobách republiky." Podepisujeme výrok 

poslancův. Československá republika dospěla v desátém výročí svého trvání na 

nejvyšší bod, pokud se týče vnitřní síly. Proto politické strany si dovolují luxus 

stranických bojů. Ale - lidu to nepřekáží, on bude svorně 28.Říjen oslavovati. 

Svorně a radostně!" Tímto článkem agrárníci předložili ne nesmyslné vysvětlení 

politických neshod. První republika byla demokratickým režimem a jedním ze 

základních a nezcizitelných práv občanů v demokracii byla svoboda slova a 

svoboda tisku. Jednotlivé strany měly své vlastní verze řešení problémů a v roce 

1928 byl na stránkách tisku dán dostatečný prostor pro kritiku (vlády) i pro její 

následnou reakci. 

Vládu negativně hodnotilo i Právo lidu a to proto, že se ne dostatečně 

aktivně postavila k oslavám jubilea republiky. Ve čtvrtek 25.10.1928 se na straně 4 

dočteme, že „všichni slaví, každý spolek, akorát vláda neví, co si počít a raději ani 

neuspořádá slavnostní schůzi parlamentu. Ovšem - nemá patrně čisté svědomí... " 

Článek končí záměrně třemi tečkami. Kriticky se k vládě Právo lidu staví ještě 

jednou, po skončení oslav, 30.10.1928:" Zatímco vláda a její koalice nevěděla, co 

se svátky počít a dala nepokrytě najevo, že by se nejraději celému jubilejnímu ruchu 

vyhnula, zatímco v obou sněmovnách bylo v neděli skličující ticho, jásal na ulicích 

lid a na Hradě mluvil president nejskvělejší řeč svého života." 

Pozastavme se krátce také u postoje Slováků k oslavě výročí. První 

republika a její ústavní listina prosazovala ideu čechoslovakismu, myšlenku 

jednotného československého národa. Ve všech článcích a příspěvcích se vesměs 

píše o jednom národu. Pozornému čtenáři ale neujde, že prezident Masaryk ve svém 

Poselství používá plurál: „Máme zemi, kterou učinila bohatou a krásnou příroda i 

lidská práce; máme národy nadané a dělné, kteří se mohou druh od druha mnoho 

naučit a kteří přírodou a historií jsou určeni k harmonické součinnosti; a máme 

dějiny, které nás zavazují k vzestupu a pokroku. " O tom, že myšlenka jednotného 

národa nebyla tak pevná a politické opomíjení menšin nebylo správné, nás pak 

bohužel přesvědčil další průběh dějin. Jisté obavy z průběhu oslav na Slovensku 

dokládá i reakce Lidových novin 30.10.1928: „Ze všech stran Slovenska, měst i 

nejmenších vesnic přicházejí zprávy o skvělém průběhu jubilejních slavností. 

Třebaže Slovensko zvláště v politickém smýšlení autonomistickém slaví též 30. říjen 
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jako den desátého výročí Martinské deklarace, oslavy nedělní byly vyvrcholením 

všeho, co chtělo a mohlo Slovensko vzdát jako dík za prvních deset let své svobody. 

Je to tím radostnější, že oslavy tyto vyzněly duchem opravdu československým, že 

zcela do pozadí je posunut jakýkoliv partikularismus. A že odstřeďovací snahy 

zanikly úplně v obecném nadšení pro republiku, pro Československo a pro 

presidenta. Je v tom určitý pokrok, pokud jde o politické smýšlení široký vrstev 

slovenských, je v tom určité vystřízlivění ze zmatku trvajících dlouhá léta. A právě 

tento obrat k lepšímu usuzování a vážnému přemýšlení o živote Slovenska, k němuž 

daly podnět jubilejní slavnosti, je dokladem pomalé a těžké práce sjednocovací 

v desetiletí minulém i povzbuzením k neutuchající práci v letech budoucích." 

Takový článek vyšel až po jubileu, marně bychom hledali byť nepatrnou 

zmínku o obavách z oslav předem. Jediný článek, který se k otázce na Slovensku 

vůbec vyjadřoval, uveřejnily také Lidové noviny a to v sobotu 27.10.1928. Nese 

název Slovensko dnes a zajtra a je pod ním podepsán dr.Pelers. „(...) Máme za 

sebou desatročie ťažkej práce vzájomných pútok a nedorozumění, ale s najlepším 

vědomím můžeme povedať, že nikdy Slovensko nemálo tofko samostatných dobré 

prosperujúcích živnostníkov a remeslníkov, nikdy nebolo v slovenských pehažných 

ústavoch tolko našich vkladov. (...) Hlavní záujem dnešnej politiky púta sa ovšem 

na k spolužitiu Čechov a Slovákov a zcela konkrétné na dnešný režim ludové strany. 

Máme na Slovensku ludí, ktorý mobiluzují proti nemu (spolužití) i Perunovy 

bleskyAutor však v závěru příspěvku konstatuje, že přítomnost ludové strany na 

politické scéně je výsledkem liberálního volebního zákona, což je nedílná součást 

demokratického režimu Československa. 

V závěru se zmiňme o příloze Lidových novin, která byla také součástí 

jubilejního vydání v neděli 28.října. Jmenuje se Dětský koutek a její úkolem bylo 

seznámit děti s výročím. Na titulu, vedle ilustrace prezidenta Masaryka s dívkou, 

která mu předává květiny, vyšel dopis novináře, publicisty a spisovatele Jan 

Herbena s názvem Dědeček vnoučatům. Herben dětem vysvětluje důvod a 

podstatu desetiletého jubilea: „ (...) Vůdcové národa toho dne prohlásili, že český 

národ odvrhuje a odhazuje od sebe část cizího panství, že chce být svobodný a 

nebude již poslouchat těch, kteří mu poroučeli a drželi jej tak jako ve vězení. Národ 

odepřel poslušnost rodu habsburskému a vytrhl se z jeho říše, z císařství 

rakouského. Národ český obnoví zase svou říši a zvolí si nového panovníka. Ta 



česká říše bude republika a jejím panovníkem nebude žádný císař ani král, nýbrž 

český občan, které pokládáme za nejmoudřejšího mezi sebou." Jako budoucí 

pedagog pozitivně hodnotím tuto snahu jednoduše, ale správně vysvětlit dětem 

principy demokracie a republiky. 

Také Josef Čapek se připojil k této aktivitě a napsal a ilustroval pohádku o 

pejskovi a kočičce a jejich oslavě: „Poslouchej, kočičko, již brzy bude 28. říjen a my 

nemáme žádnou vlajku," povídá pejsek. (...) „Co je to vlastně ten 28. říjen?," 

zeptala se kočička pejska. „Já jenom vím, že dříve bylo na světě hůř než teď, že byla 

velká vojna a hlad a lidé byli smutní a nešťastní, protože měli špatného pána císaře, 

a že teď je to na světě tisíckrát lepší, protože není vojna a lidé mají dobrého pana 

presidenta, a ten se jmenuje Masaryk. A to bylo před deseti lety právě 28. října, 

když už to lidé nemohli s tou vojnou vydržet a udělali tomu konec. " (...) A pak si 

pejsek a kočička vyzdobili svůj dům samými vlajkami a prapory." 

Z didaktického hlediska je správný také úkol, který mají děti vyřešit a 

kterým si zopakují své znalosti státních hranic Československa. Mají správně 

poskládat mapu republiky, která je rozstříhaná na devět dílků. 

Dětem nevěnovaly pozornost jen Lidové noviny, ale i sám prezident 

Masaryk. Den před státním svátkem navštívila prezidenta deputace socialistického 

dělnictva a legionářů, na Hrad tehdy přišlo také 35 školních dětí, jimž Masaryk 

pronesl zvláštní projev, ve kterém drobotinu poučoval: „Pečujte o čistotu svého 

těla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, větrejte si světnici a byt. 

V jídle buďte střídmé, vystříhejte se všeho mlsání a nepijte žádných nápojů 

alkoholických. (...) Přemýšlejte, když vyrůstáte, o tom, co chcete být i. Ať budete 

dělníkem, ať rolníkem, ať řemeslníkem, ať učitelem, ať technikem, ať umělcem nebo 

spisovatelem - zkrátka ať budete čímkoliv, vždycky buďte přímými a poctivými 

pracovníky. Všichni jsme povolání k práci, každý na svém místě a podle svých vloh. 

Společnost musí mít pracovníky rozmanité, práce musí být účelně rozdělena a 

uspořádaná, ale všichni, kdo poctivě pracujeme, jsme v práci rovni - dobrý dělník 

není méně hodný než dobrý president. (...) Snad tu předem mnou mezi vámi stojí 

budoucí president republiky. A tož ty, milý budoucí presidente - budeš muset všem 

spoluobčanům a celému světu bez bázně hledět do očí, neboť budeš poctivě 

provádět naše vysoké ideály, ideály našich dějin (...) Slibme si, že všichni a za všech 

okolnosti se řídili budeme příkazem našich předků, jež čteme tam na té vlajce na 
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Hradě: Pravda vítězí! Slyšíte, jak je živá, jak se vlní a mluví - střežte ji a předejte 

neposkvrněnou příštím pokolením" (Právo lidu, 28.10.1928, s. 10). 

Oslavy na stránkách čtyř mnou vybraných novin probíhaly podle duchu 

tehdejší doby. Oceňován byl především demokratický charakter státu, fungující 

volební systém, dobrá hospodářská situace v zemi. Opoziční deník kritizoval vládu 

za malou aktivitu při organizaci oslav, Lidové noviny negativně hodnotili 

neschopnost politiků odpoutat se od vzájemných sporů alespoň na dobu oslav 

jubilea, agrární Venkov se bránil tím, že československý národ je jednotný pouze 

v době krize, a je-li nyní v rozporu, je to pro něho kladné znamení. 

Výročí nebylo pouze výročím vzniku samostatného Československa, ale 

výročím konce světové války. Děkovalo se spojencům, legiím, odboji domácímu i 

v zahraničí. Otázka česko-slovenských vztahů, separatistických nálad Slováků a 

postoj menšin žijících v Československu byly opomíjeny. Tato skutečnost odpovídá 

teorii o společenské kontrole médií (viz podkapitola 7.3.3.), podle které média 

potvrzují status quo a dávají přednost zavedeným názorům. Ten, kdo byl oslavován 

nejvíc a komu patřilo největší díky napříč politickým spektrem, byl prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho jubilejní projev ani jeho osobu si nikdo nedovolil 

kritizovat, byť jen náznakem. 

2. Padesátileté oslavy 

Nyní budeme věnovat pozornost třem deníkům vycházejícím v říjnu 1968. 

V tomto měsíci slavila Československá republika své padesáté výročí vzniku. 

Mnoho se však za těch padesát let změnilo. 

Na konec existence první republiky měla vliv především druhá světová 

válka, její předchozí a následný politický vývoj. Československo bylo na základě 

Mnichovské dohody donuceno se vzdát svého pohraničního území obývaného 

německou menšinou; toto území bylo následně připojeno k Německu. 

„Demokratický stát v srdci Evropy byl svými spojenci opuštěn a vydán na milost a 

nemilost Hitlerovi" (Tomeš, 1995, s. 201). Následovalo několikaměsíční období 

tzv. druhé republiky, jež se oficiálně nazývala Česko-Slovensko. Úplná likvidace 

strategicky a hospodářsky zmrzačené republiky nastala v březnu 1939, kdy byly 
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české země okupovány německou armádou a jako Protektorát Čechy a Morava 

začleněny do nacistické Velkoněmecké říše, zatímco na Slovensku vznikl formálně 

samostatný klerofašistický stát - satelit Německa. Když bylo Československo 

v závěrečných měsících druhé světové války osvobozováno, plnila při tom Rudá 

armáda nejen funkci osvobozovací, ale i roli politickou, zejména co se týká 

záležitostí na území Podkarpatské Rusi nebo i na Slovensku, kde orgány sovětské 

armády vystupovaly proti zájmům československé vlády a v řadě případů 

zasahovaly do vnitřních záležitostí Československa. 

V nově sestavené vládě si zajistili účast komunisté, kteří neustále 

zdůrazňovali roli SSSR při obnově samostatného Československa, jehož větší část, 

jak už bylo řečeno výše, byla osvobozena právě bojovými operacemi Rudé armády. 

V období poválečného vývoje v Československu se také postupně měnil vztah 

politické reprezentace ke Slovensku, pravomoci slovenských autonomních orgánů 

byly postupně omezovány, až zanikly úplně. K nejpodstatnější změně došlo v únoru 

1948, kdy proběhl politický převrat, kterým se nenásilnou cestou dostala k moci 

Komunistická strana Československa. Úplné převzetí moci bylo završeno přijetím 

nové Ústavy 9.května, která prohlašovala princip moci dělnické třídy, řízení státu 

prostřednictvím národních výborů a socializaci průmyslu a zemědělství. 

Československo tak definitivně pozbylo svůj demokratický charakter státu a stalo se 

totalitní zemí, jejíž veškerý chod pod heslem vedoucí úloha strany řídila 

Komunistická strana Československa. Toto jsou velmi stručně naznačené 

československé dějiny do roku 1948. 

Chceme-li se ale zabývat oslavami padesátého výročí vzniku 

Československé republiky, musíme si také přiblížit situaci v roce 1968, která je 

v mnohých ohledech výjimečná. „Reforma, která zde probíhala od ledna 1968 

zaujímá v poválečném vývoji Československa významné místo. Představovala 

pokus o přeměnu existující podoby komunistického režimu, o jeho podstatnou 

úpravu. Šlo o demokratizaci politického systému a poměrů, o přechod 

k socialistickému tržnímu hospodářství a k moderní průmyslové společnosti, o 

rozrušení dosavadních vazeb podřízenosti Sovětskému svazu a o rozšíření vztahů se 

západním světem. Československá reforma 1968 se řadila mezi akce podobného 

úsilí ve státech sovětského bloku, které rovněž skončily neúspěšně, ale všechny 

přispěly k rozkladu bloku i k budoucím změnám v SSSR" (Kaplan, 1993, s.81). 

Rozsah společenských změn byl omezován jak stavem společnosti a politickým 
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myšlením vedoucích politiků, tak zejména vnějšími okolnostmi. Osud 

československého vývoje v roce 1968 potvrzoval, že pro vedení připravované 

reformy režimu neexistovaly mezinárodní podmínky. Československé události zcela 

nekorespondovaly s tehdejšími vztahy Západu k SSSR, ale hlavně každý výraznější 

pokus o reformu režimu v zemích sovětského bloku narazil na tvrdý odpor Moskvy, 

která v československé reformě, podobně jako například v Maďarsku v roce 1$56, 

spatřovala vážné ohrožení svého bloku. 

Záhy po lednu 1968 probíhaly dva rozdílné procesy - v Československu 

snaha o reformu a jej í rozvíjení, v Moskvě úsilí o její zastavení a likvidaci. Osm 

měsíců se dařilo sovětskému tlaku odolávat. Nakonec, když se Sovětům nepodařilo 

zlikvidovat reformu prostřednictvím jejich představitelů, sáhli k vojenskému řešení. 

Intervence 21. srpna 1968 ukončila osmimčsíční pokus o společenskou změnu, a to 

v jejím počátečním období. 

Taková tedy byla situace v době padesátiletých oslav vzniku republiky - od 

okupace uplynuly dva měsíce, Národní shromáždění 18. října schválilo smlouvu o 

dočasném pobytu vojsk a režim v zemi se opět pomalu konsolidoval. Mezi 

československými občany narůstalo zklamání z ústupků politiků sovětskému tlaku, 

následoval postupný otřes důvěry ve vedoucí funkcionáře včetně prvního tajemníka 

UV KSČ Alexandra Duběeka a radikalizace jejich stanovisek a požadavků. „Zvlášť 

citlivě na 21. srpen a události, které způsobil reagovala mládež. Právě z jejich řad 

pocházeli účastníci živelné demonstrace 28. října v Praze, které se tehdy zúčastnilo 

kolem tří tisíc mladých občanů" (Kaplan, 1993, s. 78). 

Petr Pithart ve své knize Osmašedesátý napsal, že jediným výdobytkem 

reformních změn proběhlých v roce 1968 byla federalizace. K předním úkolům 

obrodného procesu totiž patřilo také nové státoprávní uspořádání československého 

vztahu. Především slovenská strana požadovala změnu dosavadního asymetrického 

modelu. V květnu 1968 vláda z podnětu vedení KSČ ustavila Výbor pro přípravu 

federace v čele s předsedou vlády Oldřichem Černíkem a odbornou komisi v čele 

s místopředsedou vlády Gustavem Husákem. Přes mnohé sporné otázky týkající se 

konkrétní podoby federace se nakonec dospělo ke shodě a zákon byl 28. října 1968 

přijat s platností od 1. ledna 1969. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Československá republika za svých padesát 

let existence prošla velkou řadou změn. Měnil se ostatně i statut 28. října. Za první 

republiky se na základě zákona přijatého Revolučním Národním 
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shromážděním 14.10.1919 slavil jako státní svátek. V roce 1951 byl však za státní 

svátek místo 28. října vyhlášen 9. květen - výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou. 28. říjen také přestal být dnem vzniku samostatného 

československého státu a byl označen jako Den znárodnění. 28. říjen v mnou 

studovaném roce - 1968 - „se stal symbolem obnoveného národního svébytného 

povědomí a protestem proti sovětské okupaci ČSSR" (Rataj, 1999, s.15). 

Jak už bylo uvedeno, studium oslav 28. října v roce 1968 bylo zajímavé pro 

mnoho specifických faktorů, které se sešly v onom roce. Na druhou stranu situaci 

trochu komplikuje skutečnost, že reflexí 28.října byla provedena skrze denní tisk. 

Hromadné sdělovací prostředky totiž v nedemokratických systémech plní zcela 

specifickou roli - představují plnou oporu vládnoucího režimu. Již ze samotné 

podstaty totalitní formy vlády vyplývá omezení základních lidských a občanských 

práv - zejména svobody projevu a svobody tisku. V žádném případě tak není možné 

očekávat, že při studiu novin vycházejících v říjnu 1968 bychom narazili na 

probíhající diskusi ohledně uplynulého reformního období či na pravdivé a úplné 

informace o demonstracích proběhlých v den výročí republiky. Tisk se pokoušel 

strukturovat realitu (viz podkapitola 7.2.2), tak jako by demonstrace ani neproběhly. 

Studovány byly troje noviny; prvními z nich bylo Rudé právo - orgán 

Ústředního Výboru Komunistické strany Československa. Na jeho stánkách 

očekáváme informace o přípravě zákona o federaci a snad i občasné zmínky o 

kulatém výročí republiky. Zajímavé bylo sledovat hodnocení první republiky - jako 

zcela odlišného režimu - komunisty. Vzhledem k povaze politického režimu v roce 

1968 nebylo možno studovat ani deníky opoziční, ani nezávislé. Proto jako druhé 

noviny byla zvolena Lidovou demokracii- orgán Československé strany lidové. 

Československá strana lidová vstoupila po svém obnovení v roce 1945 do Národní 

fronty Čechů a Slováků, kde byla jedinou nesocialistickou stranou. Přesto že po 

více než čtyřicet let uznávala tato strana vedoucí úlohu KSČ a plnila její pokyny, 

můžeme ji vnímat jako jakousi alternativu ke komunistům. Přesvědčíme se na 

stránkách jejího ústředního tiskového orgánu, zda se její popis a hodnocení událostí 

v říjnu 1968 lišil od Rudého práva. Posledním studovaným deníkem bylo pak 

Svobodné Slovo - List Československé strany socialistické. Československá strana 

socialistická byla politická strana, která vznikla po únoru 1948 transformací 

Československé strany národně socialistické. Strana současně se změnou názvu 
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změnila také program, vc kterém i ona uznala vedoucí úlohu KSČ. Ale i na 

Čs.stranu socialistickou můžeme pohlížet jako na do jisté míry opoziční sílu 

v socialistickém Československu. 

Jelikož všechny tři jmenované deníky můžeme označit také jako vládní, 

nelze pro jejich obsahovou, obrazovou a výpovědní analýzu použít stejnou metodu 

jaká byla užita při studiu novin z roku 1928. Nelze totiž očekávat, že se budou 

noviny výrazným způsobem odlišovat v hodnocení výročí 28. října či vzájemně 

kritizovat a následně na kritiku reagovat. Proto byl nejdříve analyzován obsah 

Rudého práva a následně připojeno to, v čem byl stejný obsah obou zbývajících 

deníků. Dále budou prezentovat odlišné články a komentáře nekomunistických 

novin týkajících se padesátého výročí vzniku československé republiky. 

Výročí tentokrát vyšlo na pondělí a stejně jako v roce 1928 byly noviny 

studovány po dobu čtrnácti dnů - týden před 28. říjnem a týden poté. To, co lze 

nalézt na stránkách všech tří deníků v danou dobu, jsou titulní články s mohutnými 

nadpisy informující o přípravě federativního zákona. Tři parlamentní výbory 

projednaly ústavní zákon o čs. federaci, Některé dílčí otázky ještě otevřeny, Od 

1.ledna nabude federace účinnosti (Rudé právo, 22.10.1968); Tři výbory NS 

opět jednaly o federaci, Plénum NS se blíží, Názory na federaci nejsou dosud 

jednotné (Lidová demokracie, 22. a 23.10.1968); Česká národní rada o federaci, 

Problémy zůstávají (Svobodné Slovo, 24.10.1968) - to jsou jen na ukázku některé 

nadpisy článků, jejichž informativní obsah je téměř totožný. Tehdejší deníky 

pravděpodobně vycházely z předpokladu, že účinnost sdělení je spojena s jeho 

opakování (viz podkapitola 5.1). Až do podepsání zákona v úterý 29.října 1968 byla 

příprava nového státoprávního uspořádaní hlavním politickým a mediálním 

tématem. Podle teorie agenda setting (viz podkapitola 6.1.1) přikládal tisk přípravě 

nového ústavního zákona značnou důležitost. Schválení zákona v den 28. října 1968 

nebyla náhoda, „tento požadavek se šířil ze slovenské strany. Ve vládních komisích 

a parlamentu ale existovaly obavy z ukvapenosti příprav" (Kaplan, 1993, s.20). Vše 

bylo nakonec dokončeno a ke schválení připraveno včas. Ale právě projednávání a 

následné přijetí zákona v tuto dobu takřka úplně zastínilo padesáté výročí vzniku 

samostatné československé republiky, i když slaveno bylo a lidé si mohli užít i 

třídenního pracovního klidu od 26. do 28. října. 

Současný čtenář, který si vezme do ruky tehdejší vydání novin, snadno 

nabude dojmu, že sportovní úspěchy našich olympioniků v Mexiku byly důležitější, 
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než připomenutí jubilea republiky a událostí, které historické chvíli vzniku 

samostatného Československa předcházely a které pak následovaly. Místo 

historických fotografií zachycujících významné okamžiky našich dějin z roku 1918 

nalezneme ve všech třech novinách především snímky sportovní gymnastky Věry 

Čáslavské. Straně ani vládě tehdy asi ještě nevadilo, že v červnu 1968 podepsala 

petici Dva tisíce slov, požadující urychlení a prohloubení reforem.7 

Hledáme-li články o výročí, nalézáme pouze krátké zprávy, které píší pouze 

o přípravách oficiálních oslav v režii strany a vlády či články o probíhajících 

oslavách, které mají rovněž oficiální charakter jako například: E.Erban mezi 

odbojáři: „K zahájení oslav 50. výročí ČSSR uspořádal v sobolu Svaz 

protifašistických bojovníku v Klatovech sraz účastníku prvního a druhého odboje. 

Promluvil na něm předseda UV Národní fronty E. Erban. Zasloužilí odbojoví 

pracovníci převzali na shromáždění pamětní medaile" (Rudé právo, 21.10.1968, 

titulní strana). Na této stručné zprávě lze ukázat i na jednu z řady chyb, které se 

komunistické i nekomunistické deníky dopouštěly. Nezřídka totiž psaly o 50. výročí 

nikoli Československé republiky, ale Československé socialistické republiky. Ta 

však slavila pouhých osm let8. 

Jak již bylo uvedeno výše, všechny oslavy měly oficiální charakter. 

Vystupovali na nich ústavní činitelé, kteří udělovali upomínkové plakety, apod. 

V porovnání s oslavami v roce 1928 je to velký rozdíl. Při desátém výročí se konala 

řada oslav, besed, výstav či koncertů, které organizovaly soukromé spolky a 

sdružení - čili prvky občanského života, občanské společnosti. Ale totalitní režim 

tyto elementy naprosto odmítal, likvidoval. Veškerý spolkový život byl organizován 

oficiálně. Pro komunistický režim existovala pouze jedna oficiální ideologie, jedna 

strana a jedna vláda. Jakékoliv jiné alternativy, přesvědčení a světonázorové postoje 

nebyly možné. To ovlivnilo celkový ráz oslav. 

Další chybou - ideologickým posunem historického faktu - byla 

interpretace jednodenní generální stávky 14. října 1918, kterou organizovala 

7 Věra Čáslavská později pro svou angažovanost v demokratickém hnutí let 1968-69 a zvláště pak 
poté, co odmítla odvolat svůj podpis na manifestu, byla v roce 1970 donucena ukončit svou 
sportovní kariéru a odejít do ústraní. 

8 Československou socialistickou republikou se Československo stalo v červenci 1960, kdy byla 
přijata ústava, která ve své preambuli prohlašovala vybudování základů socialismu 
v Československu. 
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-pso samostatnou akci - Tozsíti\a \etSk, \ e \ t e r é m 

vyzývala k vyhlašováni icpubíiky. „Tento podnik však skOTV&l i^oVoTOX. 

\995, s.146). Rudé právo však o celé události i n f o r m u j vc\?mku VoWídy úu minulosti . VyhláSení republiky velmi odH&ně; „Jušlč počátkem října 

1918 převládala u českých politiků doma i za hranicemi představa, že 

k rozhodujícím akcím, které by ukončily válku, dojde až na jaře 1919. (...) Konečný 

rozpad habsburské monarchie nadešel. Tuto skutečnost nad jiné výrazně ozřejmila 

akce 14. října v českých zemích. I když nesplnila záměr předpokládaný levicovými 

členy Socialistické rady, byly její politickomocenské důsledky nečekané. Stala se 

posledním balvanem, jenž uvolnil smrtící lavinu. Na základě zpráv vojenského 

velitelství a místodržitelství císař a vídeňská vláda nabyli dojmu, že české země byly 

na prahu bolševické revoluce. Její účinek na Vídeň mohl být katastrofální. A tak 17. 

října vydal císař Karel známý manifest (...)." KSČ se ideologickou interpretací 

pokoušela strukturovat svojí vlastní realitu minulosti (viz podkapitola 7.2.2). 

Zmínka o bolševické revoluci je dalším bodem, který potřebuje detailnější 

rozbor. Komunisté totiž vznik samostatné Československé republiky interpretovali 

jako proces, „ve kterém se spojily myšlenky národního osvobození s ideály 

společenského a sociálního pokroku jako výraz touhy nejširších lidových vrstev. Boj 

českého a slovenského lidu se stal součástí mohutného revolučního proudu, který 

zachvátil pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce národy mnoha zemí" 

(Rudé právo, 25.10.1968, Rozkaz presidenta republiky). Stejné vysvětlení 

říjnových událostí z roku 1918 nabídl i Alexandr Duběek ve svém slavnostním 

projevu, který přednesl na společném zasedání ústředního výboru strany, Národního 

shromáždění, Národní fronty a vlády na Pražském hradě v pondělí 28.října: „(...) 

Zrod samostatné československé republiky nebyl jen národní záležitosti našeho lidu, 

ale vplul do jednotného proudu osvobozování národů, které se stalo jedním 

z určujících rysů poválečného světového vývoje. Ale nejen to - dějinný nástup 

vítězného proletariátu ve Velké říjnové socialistické revoluci vtiskl tomuto procesu 

nový rys. Idea národního osvobození a osamostatnění se od samého počátku prolíná 

9 Socialistická rada byla koordinačním orgánem Československé sociálně demokratické strany 
dělnické a České strany národně sociální. Byla vytvořena v září 1918, ale po vzniku ČSR nevyvíjela 
prakticky žádnou činnost a na jaře 1919 byla rozpuštěna. 
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s ideou sociálně spravedlivého státu (...)" (Rudé právo, 29.10.1968, Projev 

soudruha Alexandra Dubčeka). 

Časová disharmonie zrodu myšlenky vzniku samostatného 

československého státu a průběhu říjnové revoluce v Rusku v listopadu 1917 

komunistické interpretaci zdá se nevadí, Lidová demokracie se však nad tím 

pozastavila. V souvislosti s konáním mezinárodní vědecké konference ve Vídní o 

rozpadu Rakouska-Uherska otiskla v pondělí 21.10.1968 na své titulní straně 

rozhovor s historikem doc. Dr. Jurijem Křížkem, DrSc. Jedna z otázek zněla: „Byla 

skutečně úloha VRSR tak velká, jak se vykládalo v padesátých letech? A odpověď: 

Musíme hovořit o působení ruské revoluce jako celku, tedy o vlivu jak únorové, tak 

říjnové. Ruská revoluce jako taková měla nesporně značný význam jak pro vnitřní 

vývoj rakouské monarchie, tak pro celkové postavení Rakouska-Uherska. Únorová 

revoluce měla vliv především na slovanské národy a přinutila národy Rakouska-

Uherska ke změně vnitřní politiky. Říjnová revoluce pak působila i na dělnickou 

třídu obou vládnoucích národů natolik, že vnitřní režim se začal plně hroutit. Pokud 

jde o přímý vliv Říjnové revoluce na národní osvobození, domnívám se, že je 

zapotřebí, abych dnes opravil názory vyslovené ve svých dřívějších pracích v tom 

smyslu, že hnutí za národní a státní nezávislost Cechů a Slováků si postavilo svůj cíl 

maximálně již na počátku světové války, tedy před Říjnovou revolucí." Toto je jeden 

z okamžiků, kdy můžeme hovořit o tom, že se jak deník Lidová demokracie, tak 

Svobodné Slovo v určitých názorech odchylovaly od oficiálních ideologických 

představ KSČ. Možnost korekce názorů byla také dána doznívající atmosférou 

liberalizace společnosti v polednovém vývoji. 

Interpretace vzniku samostatného československého státu v roce 1928 a 

1968 se lišily především ve dvou ohledech. Zatímco v roce 1928 byla plně 

proklamována oficiální idea československého národa kodifikována v Ústavní 

listině z roku 1920 a noviny tudíž psaly o jednom československém národě, deníky 

v roce 1968 naprosto vždy píší o Češích a Slovácích, resp. o dvou rovnoprávných 

národech - Češích a Slovácích. Není potřeba toto příliš složitě vysvětlovat. Rétorika 

plně podléhala vlivům tehdejšího politického vývoje - přípravě federace. Zmínka o 

rovnoprávnosti dvou národů odkazuje na předchozí vývoj v Československu, ve 

kterém se po druhé světové válce vytvořil jakýsi asymetrický model státoprávního 

uspořádání v neprospěch Slovenska a Slováků. V novinách v roce 1968 vidíme 

snahu distancovat se od předchozího stavu. Při znalostech vývoje vztahu mezi 
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Čechy a Slováky od roku 1945 do vzniku federace, nám pak přijde kritika první 

republiky v této záležitosti opravdu bezobsažná a falešná: „Základní slabinou 

předmnichovského národnostního uspořádání, slabinou, která mohla a měla být 

řešena, byla otázka slovenská. Velký proces národnostního rozvoje a emancipace 

Slováků předmnichovský režim vůbec neuznal. Na tento postoj vládnoucí buržoazie, 

rozhodně odsouzený pokrokovými silami, doplatila republika a oba její národy 

stejně těžce" (Rudé právo, 29.10.1968, Význam spolužití Čechů a Slováků). 

Komunistická strana první republiku v této otázce alibisticky kritizovala až 

v okamžiku, kdy byl zákon o federaci již schválen. 

V čem se dále lišily články o vzniku ČSR v roce 1928 a 1968, byla opět 

ukázka komunistického ideologického pohledu na věc. Noviny v roce 1968 totiž 

přidaly ke snaze o národnostní a poličkou samostatnost i sociální stránku: „(...) 

Samostatný československý stát vznikl před padesáti lety z úsilí všeho lidu po 

svobodě a spravedlnosti. Touha po národním sebeurčení byla u nás vždy pevně 

spjata se snahami o spravedlnost sociální, a to tak pevně, že se přečasto oba proudy 

kryjí" (Svobodné Slovo, 26.10.1968, S pečetí věrnosti lidu a socialismu) nebo 

opět ocitujme úryvek s Rozkazu presidenta republiky, který vyšel ve všech 

novinách v pátek 25.10.1968: „Před 50 lety vítězně vyvrcholil boj Čechů a Slováků 

o samostatný stát. Národně osvobozenecké úsilí předchozích generací českých a 

slovenských vlastenců po několika staletích národní poroby a sociálního útisku 

dosáhlo svého cíle. V něm se spojily myšlenky národního osvobození s ideály 

společenského a sociálního pokroku jako výraz touhy nejširších lidových vrstev. " 

Pozastavme se teď ještě v krátkosti nad komunistickou reflexí období první 

republiky. Část kritiky již zazněla. To, co dále komunisté na stránkách tisku v říjnu 

1968 kritizovali, není žádným způsobem překvapující - byla zahraničně politická 

orientace tehdejšího Československa. Prezident republiky Ludvík Svoboda ve svých 

slavnostních projevech hodnotí padesát let existence republiky: „Bilance padesáti 

let neobsahuje jen úspěchy, ale i těžké krize. Nejen vítězství, ale i prohry. (...) Na 

počátku republiky panovala představa, že nejlepším a jediným možným 

mezinárodním zabezpečením státu je spojenectví se západními mocnostmi. Tato 

zahraniční orientace vládnoucí buržoazie, po léta kritizována pokrokovými a 

revolučními silami v čele s komunisty, tragicky ztroskotala v Mnichově (...) " (Rudé 

právo, 29.10.1968, Projev presidenta). O několik dní dřív při kritice první 

republiky použil takřka stejná slova: „Zahraniční orientace nového státu na západní 
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velmoci nebyla s to zajistit jeho trvalou bezpečnost a základy existence. Naopak 

vyústila v mnichovskou tragédii, která naši vlast vydala v šanc dobyvačné politice 

fašistického Německa. Tak musel náš lid znovu bojovat o ztracenou svobodu (...). " 

Marně bychom v novinách hledali slavnostní přílohy, tak jako tomu bylo při 

desátém výročí v roce 1928. Víkendová příloha Rudého práva Haló sobota pouze 

upozorňovala čtenáře na výstavu korunovačních klenotů Království českého, která 

se na Pražském hradě konala od 26. října do 3. listopadu 1968. Sobotní Rudé právo 

samotné pak psalo o probíhajících oslavách v československých městech. Zcela 

v duchu komunistické těžko-průmyslové hospodářské orientace byla zmiňována 

města jako jsou Košice, Ústí nad Labem a Ostrava. A aby bylo učiněno i za dost 

principům federace, napsalo se ještě o průběhu oslav v Praze a Bratislavě. 

Článek, který bezesporu stojí za zmínku, otiskla na svém titulu v sobotu 

26.10.1968 Lidová demokracie. Jedná se o úryvky pozdravného telegramu, který 

zaslali presidentu republiky Ludvíku Svobodovi biskupové, ordináři a věřící 

katolické církve v ČSSR. Ačkoliv komunistická ideologie byla ateistická a stavěla 

se proti jakémukoliv náboženskému vyznání, o čem svědčí politické procesy 

zejména s katolickou církvi v padesátých letech, režim na sklonku šedesátých let 

v důsledku předchozího uvolnění již nebyl tak ortodoxní. Mezi církevními 

hodnostáři navíc byli i tací, kteří s režimem spolupracovali. Specifickou ukázkou 

této součinnosti je zmíněný telegram: „Uplynulých padesát let života ve svobodném 

státě Čechii a Slováku jsme s celou intenzitou prožívali nejen jako občané tohoto 

státu, ale i jako věřící a jako věřící považujeme za svou povinnost připojit své slovo 

k letošnímu jubileu a projevit Vám, pane presidente, uznání za všechnu upřímnou 

péči o dobro lidu, rozvoj všech hodnot a za pochopení i té skutečnosti, že dopřáním 

svobodného náboženského života se neoslabí, ale naopak posílí jednota a rozvoj 

lidu. V tomto duchu chceme i my oslavit 50. výročí naší republiky s přáním, aby 

rozkvetla pod Vaším vedením ve svobodě k štěstí lidu a oslavě Boha, od něhož 

vyprošujeme plnost požehnání pro Vás i naší vlast. 

Jako věřící občané tohoto státu považujeme za svou povinnost projevit své 

smýšlení i pocity, říci své slovo k 50. výročí Československé republiky. Jsme 

přesvědčení, že i v dějinách národů se projevuje Bůh. Děkujeme tedy nejprve Bohu, 

který dopřál našim národům svobodu a po padesát let jej chránil a řídil. Víme, 

ovšem, že Bůh vede národy skrze lidi. Děkujeme tedy i těm, kteří za naši svobodu 

bojovali. Děkujeme dále rolníkům a dělníkům, kteří dobývali našim národům chléb, 
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děkujeme všem technikum, kteří jim pomáhali nezaostávat za technikou okolního 

světa, děkujeme všem literárním pracovníkům a umělcům, kteří dávali národům 

chléb ducha, děkujeme všem kněžím, kteří po padesát let pracovali pro duchovní 

dobro našich lidí. Především jsme vděční, že nám Bůh dopřál na lézt i po tisíciletém 

hledání, bojích a znovuuznáních místo ve velké rodině národů světa jako 

rovnocenného národa Čechů a Slováků v suverénním státě. (...) 

V tomto duchu i my oslavujeme 50. výročí vzniku našeho státu jako mezník 

opravdového vyzrání a dospělosti, který přinese další bohaté plody našim národům 

v budoucnosti. To si ze srdce přejeme, v tom chceme spolupracovat a o to prosit 

Boha. " 

Lidová demokracie ve svém sobotním vydání také otiskla několik 

historických fotografií, např. Národního divadla. Poněkud odlehčený článek na 

téma padesátého výročí republiky otiskla na str. 4 - Jaké bylo počasí 28. října 

1918. Víc se k vzniku republiky nevyjadřovala. 

Zato jinak černobíle tištěné Svobodné slovo si přidalo v sobotu 26.10.1968 

na svou titulní stranu slavnostního vydání třetí barvu - červenou a uprostřed strany 

otisklo velkou malbu větve šípkového keře a holubice. Tyto noviny jako první 

napsaly článek, ve kterém popisovaly některé události období první světové války u 

nás i ve světě, nesl název Revoluce hlav a srdcí a byl uveden následujícím 

odstavcem: „Ve dnech, kdy si připomínáme pád habsburské dynastie, osvobození 

našich národů a vznik samostatné republiky, učiníme dobře, když si zopakujeme, jak 

mnoho složek se slilo k rozhodujícímu úderu 28.října 1918. " Článek vzpomíná na 

legie, zahraniční odboj, Masarykovy diplomatické úspěchy v Americe či Benešovy 

v Paříži, atd. Svobodné slovo jako jediný deník vyhradilo ve svém sobotním vydání 

čtyři strany pouze oslavám výročí. Otisklo článek Ladislava Fukse, který píše o 

„hluboce zakotvené demokratické a humánní tradici" T.G.Masaryka a Karla Čapka. 

Na stejné straně nalezneme černobílý kubistický obrázek dívky tančící 

s československou vlajkou, jež pod názvem Vítězství namaloval v roce 1919 Václav 

Spála. Svobodné slovo tak odkazovalo na významné osobnosti první republiky. 

Společně s fotografii nabídlo také čtenářům pohled do historie 

Bratislavského hradu, kde bude v úterý 29.října 1968 podepsán zákon o federaci. 

Dále uskutečnilo rozhovor s ředitelem Historického ústavu ČSAV Josefem Mackem 

o základních otázkách našeho státu, který nesl nadpis Náš národ vyrůstal vždy 

z tradic demokratických. Závěrečná otázka zněla: „Často slýcháme, že nyní po 
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srpnových událostech dostává letošní výročí státu jiný význam. Jaký je váš názor? 

Já myslím, že události po 21.srpnu význam našeho výročí ještě zvýraznily. Ukázaly, 

jaké nebezpečí s sebou nese ohrožení státní svrchovanosti a svobody, ukázaly 

v mnohem ostřejších konturách, co úsilí je třeba vynaložit k tomu, abychom 

samostatnost a svébytnost československého státu získanou před 50 lety nejen 

uhájili, ale rozvinuli tak, aby sloužila oběma našich národům. (...) To, myslím, je 

nový rozměr, které si právě nyní naléhavě uvědomujeme." Svobodné slovo 

otištěním tohoto rozhovoru poskytlo čtenáři (tolik ojedinělý) náznak kritiky -

kritiky vojenské intervence. Vzhledem k tomu, že historik Josef Macek jako 

poslanec Národního shromáždění v říjnu 1968 odmítl v parlamentu hlasovat pro 

smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk10, bylo ze strany novin poměrné 

odvážné rozhovor uveřejnit. 

Ve sloupku na straně 7 Svobodné slovo na závěr své slavnostní přílohy 

otisklo tři ukázky z Masarykovy knihy vyšlé v roce 1895 - Česká otázka a dále 

úryvek z jeho projevu, který přednesl při desátém výročí československé republiky 

a který je v této práci citován výše. 

Obecně můžeme konstatovat, že v týdnu, který výročí předcházel, se noviny 

28.říjnu příliš nevěnovaly. Svou reputaci si mírně napravily vydáním v pondělí 28. 

a v úterý 29. října. Všechny tři deníky psaly o jednomyslném schválení zákona o 

federaci. Rudé právo si výjimečné na svůj titul nedalo anonymní fotografii 

podzimní krajiny, ale panoramatický snímek Pražského hradu, který doplnilo 

článkem Posvátný symbol minulosti i budoucnosti!: „(...) Pražský hrad, jehož 

základy položili předkové před dvanácti bouřlivými staletími, stal se v průběhu 

dějin symbolem naší státnosti. Státnosti jako pojmu, naplněného nejen myšlenkami 

nezávislosti, svobody, rovnosti, ale postupem času stále více i ideály demokracie, 

humanismu, sociálního pokroku a vůli po přátelství a spolupráci mezi národy (...) 

Myšlenkami a ideály, které v našem věku vyústily v pojem jediný. Je jím socialismus 

- naše přesvědčení, smysl našeho usilování. (...) Zasloužil se o stát - tak se to 

právem stalo v případě prvního presidenta republiky T.G.Masaryka, osobnosti přes 

všechna historická omezení mimořádně uznávané, důstojně reprezentující stát, při 

jehož vzniku získal nezapomenutelné zásluhy. K významným osobnostem českého 

národa patřil i jeho následovník dr. Edvard Beneš, který - třebaže měštácko-

10 Josef Macek byl pro své názory v letech 1969-70 zbaven všech funkcí i poslaneckého mandátu, 
v roce 1970 vyloučen z KSČ a v následujících letech mu bylo ve vlasti znemožněno publikovat. 
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demokratický politik - dokázal jít ve směru historického vývoje a podepsal se pod 

základní dokumenty lidově demokratického státu (...)." To, že si komunisté 

vzpomenou na Edvarda Beneše je vzhledem k jeho činnosti po roce 1945 

samozřejmé. Určitá paradoxní situace nastává, píše-li se na titulu orgánu Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa o ideálech demokracie a humanismu. 

Co se rozumí „všemi historickými omezeními" v případě T.G.Masaryka, však 

článek blíže nerozvádí. 

Kladně ale můžeme u Rudého práva hodnotit, že alespoň v samotný den 

výročí otisklo historickou fotografii Manifestace pražského obyvatelstva před 

Národním divadlem v den zřízení československého státu - 28. října 1918, stejně 

jako fotografii Prohlášení samostatnosti v roce 1918 v Bratislavě. 

Jak už bylo uvedeno výše, výběr termínu pro schválení a přijetí zákona o 

federaci nebyl náhodný. Tuto skutečnost připomněl předseda Národního 

shromáždění Josef Smrkovský na titulu Lidové demokracie právě v pondělí 28. 

října v článku Nechť je vzpomínka pobídkou a závazkem: „Není to pouhá shoda 

okolností, která způsobila, že Národní shromáždění bylo k projednávání ústavního 

zákona o čs. federaci svoláno právě v předvečer 28. října. Je to politický záměr, jímž 

má být demonstrován duch, kterým se náš stát řídí a chce řídit - dát lidu této země a 

v tomto případě především jejím národům takovou vlast, kterou by považovaly za 

skutečně svou, v níž by byly naplněny jejich tužby a tedy také požadavky 

národní.(...) Ještě nikdy v celých padesátiletých dějinách republiky, nemělo výročí 

jejího vzniku takový ráz, jaký má dnes. (...) Nechť nám je vzpomínka a hold, který 

skládáme všem, kteří se zasloužili za uplynulých padesát let o blaho a prospěch 

tohoto státu, pobídkou a závazkem, abychom k stavbě naší republiky položili další 

kámen, kvádr, který nic nezdolá a který jí dá ještě větší pevnost a jistotu než měla 

dodnes. (...) Přijetí ústavního zákona o čs. federaci bude praktickým důkazem toho, 

že polednová politika, zbavena všech jednostranností a extrémů, představuje 

jedinou alternativu rozvoje naší společnosti, v ducha Marxova a Leninova odkazu, 

společnosti založené na harmonii ideálů socialismu, demokracie a humanismu. " Je 

to podivná a těžko představitelná směsice ideálů - ideálů socialismu, demokracie, 

humanismu a Marxova a Leninova odkazu, paradoxně zmiňovaná po 21. srpnu 

1968 a paradoxně zmiňovaná tzv. mužem ledna 1968 11 

" Josef Smrkovský se postavil proti srpnové intervenci a nejen proto byl na podzim 1969 zbaven 
všech funkcí a v roce 1970 vyloučen z KSČ. 
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V úterý 29. října 1969 se ze všech novin dozvídáme o průběhu oficiálních 

oslav ústavních činitelů a čteme jejich projevy. Z řady stejných projevů 

v komunistickém duchu trochu vyčnívá jeden odstavec z projevu prezidenta 

republiky Ludvíka Svobody: „(.. .) Zápas o samostatný stát, vedený v široké 

národní i sociální jednotě, doma i za hranicemi, má v sobě nejen politické, ale i 

vpravdě lidské kvality, jejichž mravní poslání daleko přesahuje rámec tehdejších let. 

Kvality, k nimž s úctou a obdivem musí hledět kterákoliv doba, byť jakkoliv 

vzdálená a odlišná. Vždyť hodnoty lidské cli, statečnosti, odvahy a obětování ve 

prospěch celku, hodnoty, v jejichž znamení tato republika vznikla, jsou hodnotami a 

vzory trvale platnými." V ostatních projevech se opakují díky Velké říjnové 

socialistické revoluci, představa sociálního útisku Čechů a Slováků před rokem 

1918, kritizuje se vládnoucí buržoazie první republiky a s úctou vzpomíná na 

Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého. 

Jak už je uvedeno v historickém exkurzu na začátku této kapitoly, 28. říjen 

1968 se stal pro obyvatele Československa příležitostí veřejně demonstrovat svůj 

nesouhlas s okupací. O tom, že občané mají tyto tendence, musela strana vědět, což 

je zjevné například z již několikrát citovaného Rozkazu prezidenta republiky, 

který začíná oslovením Soudruzi příslušníci ozbrojených sil! a který všechny 

noviny otiskli v pátek 25.10.1968. Rozkaz končí následovně: „Vzpomeňme v tento 

den všech, kteří v boji za samostatnost našeho státu - ať už na frontách první 

světové války či v zahraničním nebo domácím odboji proti fašismu - platili svou 

krví a za svobodu položili své životy. Jejich statečnost a vlastenecká obětavost nás 

zavazuje, abychom učinili vše pro další rozkvět Československé socialistické 

republiky a pro její bezpečnost. Spoléhám na vás, že i nadále budete plnit své 

občanské a vojenské povinnosti v souladu s přísahou, kterou jste složili našemu 

lidu. Žádám vás, abyste čestně a spolehlivě plnili rozkazy svých velitelů, byli 

ukázněni a ani na chvilku nezapomínali, že obrana vlasti je ve vašich rukou. " 

Rudé právo ve středu 30.října 1968 v této souvislosti otisklo na straně 2 

krátký odstavec K zajištění veřejného pořádku při oslavách: „Oslavy měly na 

celém území důstojný a klidný průběh, nikde nedošlo k hrubému narušení veřejného 

pořádku. Došlo k ojedinělým místním incidentům, vzniklých na základě 

neuváženého chování skupinek mládeže, které však neměly podstatnějšího vlivu na 

ráz oslav." Svobodné slovo opět trochu projevilo svou odvahu a o třech tisících 

demonstrantech psalo pravdivěji a to už o den dřív než Rudé právo. Na straně 3 pod 
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titulkem V pražských ulicích napsalo: „Poslední den třídenního pracovního klidu -

28. říjen - byt v pražských ulicích ve znamení zvýšené frekvence chodců. Mladí 

s vlajkami byli na Hradě, na Václavském a Staroměstském náměstí. Všude však 

uposlechli domluv příslušníků Veřejné bezpečnosti a abychom použili známou frází 

- nikde nedošlo k porušení veřejného pořádku. " 

Poslední informace týkající se padesátého výročí republiky jsou věnovány 

oslavám na Slovensku a podpisu zákona o československé federaci v Bratislavě. 

Hodnotíme-li, jak noviny psaly o 28.říjnu v roce 1968, musíme konstatovat, 

že padesáté výročí vzniku samostatné republiky zůstalo zcela v stínu závěrečných 

příprav ústavního zákona o československé federaci, který byl v jubilejní den přijat 

a ústavními činiteli podepsán na Bratislavském hradě následujícího dne. KSČ skrze 

tisk uskutečnila mediální kampaň (viz podkapitola 5.2), ve které dala najevo, co má 

pro ní větší význam, zda připomenutí výročí nebo propagace nového ústavního 

zákona. Pokud studované noviny otiskly článek vztahující se k 28. říjnu 1918, tak se 

ve většině případu jednalo pouze o krátkou informaci o přípravách oficiálních oslav, 

které probíhaly plně v režii komunistické strany. 

Komunistická strana na stránkách Rudého práva posouvala svým 

ideologickým pohledem význam historických událostí vztahujících se k vzniku 

samostatného československého státu, zejména co se týká generální stávky 14. října 

1918 či vlivu říjnové revoluce v Rusku na podzim 1917. 

Lidová demokracie a Svobodné slovo se v několika případech ve svých 

článcích odklonily od oficiální ideologie, při psaní článků připomínajících čtenářům 

historické okamžiky v říjnu 1918 tolik nepodléhaly zkreslenému výkladu dějin a 

pokoušely se i mírnou revizi některých názorů z padesátých let. 

Závěrem můžeme říci, že vliv totalitního režimu na tisk, resp.svobodu 

projevu tisku je značný. Strana a vláda se pokoušela prostřednictvím novin 

strukturovat svou vlastní realitu. Oslavy samotné, tak i články o nich, měly strnulý 

oficiální ráz, který se v mnohém vzdaloval od radostných a živelných oslav při 

desátém výročí republiky v roce 1928. Dokladem toho může být i vlajková výzdoba 

- zatímco noviny za první republiky vyzývaly obyvatelstvo k bohaté vlajkové a 

květinové výzdobě, komunistický režim lakonicky napsal: „K 50. výročí vzniku 

Československé republiky budou na státních úřadech a veřejných budovách 

vyvěšeny čs. státní vlajky. Občanům se doporučuje, aby v uvedených dnech obdobně 
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vyzdobili své domy" (Lidová demokracie, 25.10.1968, Vlajková výroba 

k 50.výročí). 

3. Osmdesátileté oslavy 

Stejně jako oslavy 28.října v roce 1968 jsou v řadě ohledů specifické rovněž 

oslavy osmdesátého výročí vzniku samostatné republiky - oslavy v roce 1998. 

Podstatnou okolností je to, že se oslavoval vznik státu, který už neexistoval. Oproti 

roku 1968 se také změnil charakter státu - došlo k obnovení demokracie. 

Uveďme ve stručnosti, jaké změny nastaly v Československu mezi lety 1968 

a 1998. Jak už bylo napsáno výše, po vojenské intervenci v srpnu 1968 se postupně 

likvidovaly výsledky demokratizačního procesu tzv. Pražského jara, režim se 

konsolidoval a následovala etapa normalizace. Nastoupený politický kurz, který 

mimo jiné represivně postupoval proti odpůrcům normalizačního procesu, byl 

v zásadě udržován po celá 70. a 80.1éta a blokoval veškeré snahy o politickou a 

hospodářskou liberalizaci. Petr Čornej období let 1970 - 89 nazval obdobím 

mrtvolnosti (Čornej, 1995, s. 294). Ani nástup Gorbačovovy perestrojky v SSSR na 

normalizaci nic podstatného nezměnil, a tak skončila až s pádem komunistického 

režimu koncem roku 1989. Nenásilné převzetí politické moci od Komunistické 

strany Československa bylo zahraničním tiskem nazváno sametovou revolucí. 

Masové protestní akce proti režimu probíhaly již od srpna a října 1988 a 

vyvrcholily 17. listopadu 1989, kdy došlo k brutálnímu zásahu proti studentské 

manifestaci k 50. výročí popravy devíti českých představitelů studentského hnutí a 

uzavření vysokých škol nacisty. Zásah vzbudil nečekanou reakci. Po zveřejnění 

informace o rozehnání demonstrace a údajném usmrcení jednoho studenta 
r 12 

v západních sdělovacích prostředcích " se 19. listopadu sešlo na Václavském 

náměstí dvacet tisíc demonstrantů. V následujících dnech počet demonstrantů 

požadujících vyšetření okolností policejního zásahu a později také demokratizaci 

politických poměrů dosáhl statisíc. Postupně došlo k vzniku opozičního 

12 Původ dezinformace se dosud nepodařilo objasnit. 
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koordinačního orgánu - Občanského fóra , z funkce generálního tajemníka KSC 

odstoupil Miloš Jakeš, Federální shromáždění zrušilo článek ústavy o vedoucí úloze 

KSČ, byla sestavena nová vláda a po odstoupení z funkce Gustava Husáka byl 

29.prosince 1989 zvolen novým prezidentem Václav Havel. První svobodné volby 

po čtyřiceti čtyřech letech se pak konaly v červnu 1990 a volební výsledky 

potvrdily vítězství demokratických sil l4. 

Vedle postupné změny právního řádu země bylo potřeba připravit také 

ekonomické reformy. Hlavní politický zápas po volbách v roce 1990 se 

soustřeďoval nejen kolem pojetí ekonomické transformace, ale i kolem uspořádání 

vztahů mezi Čechy a Slováky. První spory se týkaly názvu státu. Slovenští poslanci 

odmítli prezidentův návrh na návrat k názvu Československá republika a teprve po 

dlouhých jednání se dospělo ke kompromisní podobě - Česká a Slovenská 

Federativní Republika. Navíc na Slovensku dále sílily hlasy volající po co největší 

soběstačnosti obou republik, které zároveň vinily federální orgány z negování 

slovenských zájmů. Československá republika začala spět k rozdělení. 

Volby konané v červnu 1992 de facto rozhodly o dalším osudu 

Československa. Na Slovensku zvítězilo Mečiarovo Hnutí za demokratické 

Slovensko v českých zemích pak Občanská demokratická strana, která na svou 

kandidátku přibrala Křesťansko - demokratickou stranu. Protichůdné výsledky 

voleb ukázaly odlišnou orientaci převážné části obou národu v otázce dalšího 

společného soužití. V tomto smyslu byly volby záhy „interpretovány jako hlasování 

o budoucnosti společného státu, ač to předtím nikdo výslovně neprohlásil" (Čornej, 

1995, s. 316). 

Vzápětí se ukázalo, že čeští a slovenští vítězové voleb nesestaví stabilní a 

funkční federální vládu ani akceschopný parlament. Přesvědčivý důkaz podala brzy 

volba prezidenta republiky, při níž většina slovenských poslanců odmítla Václava 

Havla, který krátce nato abdikoval. Představitelé Občanské demokratické strany a 

Hnutí za demokratické Slovensko se pak v několika kolech jednání dohodli na 

demontáži československé federace. Dne 25.listopadu 1992 rozhodlo Federální 

13 Na Slovensku vzniklý obdobný orgán nesl název Veřejnost' proti násiliu. 

14 Koalice OF a VPN ve volbách do Federálního shromáždění získala 46,3% hlasů, KSČ 13,6% a 
koalice českých a slovenských křesťanských stran 11,6%, zbytek připadl menším stranám. 
Sestavením nové federativní vlády byl pověřen Marián Čalfa. 

15 Vladimír Mečiar představoval přímo symbol jak slovenského nesouhlasu s Klausovou koncepcí 
ekonomické reformy, tak i odporu vůči tzv. pragocentrismu. 
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shromáždění po předcházejícím vleklém státoprávním jednání překvapivě hladce o 

zániku Československa k 31.prosinci 1992. O tři týdny později, 16.12. schválil 

český parlament ústavu samostatného českého státu. 1.ledna 1993 tak vznikly dva 

nové samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika. 

28.října 1998 se tak v demokratické České republice slavilo osmdesát let již 

neexistujícího státu. Pro potřeby této práce byly, stejně jako při desátém výročí 

vzniku ČSR, studovány čtyři deníky. Pro jejich volbu bylo zvoleno obdobné 

kritérium jako pro volbu deníků v roce 1928. Nejčtenější deník představovala 

Mladá fronta Dnes. Stejně jako při studiu oslav desátého výročí republiky byly 

vybrány ve srovnání s MF Dnes méně čtené Lidové noviny. Vládní tisk 

představovalo tehdy jednou měsíčně vycházející sociálně demokratické Právo lidu 
l6. Čtvrtým a posledním deníkem byl list Komunistické strany Čech a Moravy -

Hálo noviny, který byl zvolen pro jasně odlišné politické názory komunistů, které 

jistě nebyly při reflexi oslav vzniku Československa nezajímavé. 

Opět stejně jako v předchozích dvou případech - při studiu článků 

k oslavám výročí v tisku v roce 1928 a 1968 - byly čtyři jmenované deníky 

analyzovány po dobu dvou týdnů (mimo měsíčník Právo lidu). Toto zvolené časové 

období se ukázalo jako neúčelně dlouhé. Lidové noviny sice již od počátku měsíce 

října otiskovaly na svých stránkách ukázky z knihy Antonína Klimka Říjen 1918; 

vznik Československa, kterou vydalo nakladatelství Paseka, ostatní deníky se však 

osmdesátému výročí takřka nevěnovaly. Přednost dostávaly aktuální události 

domácí i zahraniční politické scény, zejména pak nadcházející komunální volby a 
17 r% 

volby do Senátu . Mladá fronta Dnes poprvé výročí zmínila až v sobotu 24.října 

1998 a to v souvislosti s výstavou českých korunovačních klenotů, které byly 

vystaveny na Pražském hradě. Na straně 3 pak své čtenáře informovala, že ve středu 

28. října - na státní svátek - noviny nevyjdou. Žádné články věnující se výročí 

nebyly otištěny ani ve víkendové příloze. 

Jak již bylo uvedeno shora, Lidové noviny již po celý měsíc čtenářům 

připomínaly kulaté výročí vzniku samostatné republiky. Ve středu 21.10.1998 

16 Sociální demokracie v červu 1998 poprvé vyhrála parlamentní volby a vytvořila jednobarevnou 
vládu v čele s Milošem Zemanem. Na konci října 1998 pak oslavovala 100 dní této vlády. 

17 Volby komunální a senátní sc konaly 13. a 14.listopadu 1998 (l.kolo) a 20. a 21.listopadu 
(II.kolo). 
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v regionální příloze Z Moravy otiskli fotografii instalace sochy prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka před radnicí v Prostějově. Krátký 

článek ještě připomínal, že původní sochu nechala odstranit v roce 1953 Státní 

bezpečnost. V nedělní příloze LN dále otiskly podobu známek k osmdesátému 

výročí Československa autora Vojtěcha Preissiga. Ten zvolil tři náměty - náborový 

plakát a pohlednice propagující protihabsburský odboj a boj za samostatnou 

republiku, chrám sv. Mikuláše a slavnostně vyzdobené malostranské domy. 

V pondělí 26.10.1998 na stránkách Lidových novin psal v rubrice Poslední slovo 

Radim Palouš úvahu s názvem Bilance názvoslovná, ve které se zabýval paralelami 

mezi změnami názvu naší republiky a změnami jejího politického režimu. Autor 

děkoval za „pozitivní vyústění: ve finále tohoto věku", kdy máme v České republice 

parlamentní demokracii. Celý článek zakončil stručným přáním: „Smíme doufat, že 

v příštím století těch přerúzných označení naší vlasti, zvláště těch smutných bude 

méně? C i raději: kéž naší zkoušenou vlast nechá osud pokud možno názvoslovně (a 

vůbec) na pokoji!" 

Nejvíce se jubileu na svých stránkách věnovaly Haló noviny a to formou 

názorů. Již v pondělí 19.10 otiskly článek v příloze Společnost, ekonomika, politika 

nazvaný Vznik ČSR 1918 a Slováci. Tento příspěvek byl napsán zcela v duchu 

populistického přístupu komunistů k výročí. To, co si komunisté vytýčili jako 

hlavní a podstatné na výročí vzniku Československa a co připomínali v každém 

článku či komentáři, byl rozpad Československa, který byl dle jejich názoru 

špatným krokem a především krokem, který nebyl proveden za souhlasů občanů 

tehdejšího Československa. Zánik společného státu Čechů a Slováků v roce 1993 

přirovnávali k situaci v roce 1939, stejně jako naroveň stavěli osobnost prezidenta 

Emila Háchy a Václava Havla: „Cechoslovakismus se mohl trvale uplatnit jen jako 

společný pojem pro státní občanství. Dvakrát byl tento vývoj narušen, v roce 1939 a 

v roce 1993, symbolicky v době, kdy funkci prezidenta vykonávali E.Hácha a 

V.Havel, ve skutečnosti, kdy vládla konzervativní pravice, ovlivněna také vývojem 

v zahraničí." (Haló noviny, 19.10.1998, s.7). Stejný článek se také zabýval ideou 

čechoslovakismu: „Cechoslovakismus nebyl umělou a nepřirozenou ideou, svědčí o 

tom Martinská deklarace z 30. října 1918, ve které se slovenská politická 

reprezentace k myšlence čechoslovakismu přihlásila" a dál odmítl jakoukoliv 

kritiku této koncepce. KSČM se na stránkách svého listu pokoušela vykonstruovat 

77 



si vlastní realitu (viz podkapitola 7.2.2) rozpadu Československa a zároveň se 

snažila o odlišné vyznění události (viz podkapitola 7.5). 

V pátek 24.10.1998 Haló noviny přinesly příspěvek Jaroslava Matějky -

kandidáta KSČM na senátora v podzimních volbách v roce 1998. Článek s názvem 

Zamyšlení byl postaven na stejném názorovém základě jako článek předešlý, jen 

tento byl otištěn již na titulní straně a v kritice (především prezidenta Václava 

Havla) zacházel o poznání dál: „Zažil jsem deset prezidentů. Z toho Beneše 

dvakrát. Z nich pouze dva asistovali aktivně při likvidaci velkého díla 

T.G.Masaryka, E.Beneše, M.R.Štefánika a revolučně pozdviženého národa - Emil 

Hácha a Václav Havel. Ten první pod hrozbou hitlerovských kanónů a tanků, 

s nožem slovenských separatistů v zádech, ten druhý pod hrozbou setrvání obou 

národů pohromadě, neboť se tak vytvářel nepříznivý politický poměr sil pro českou 

pravici. (...) Havel odešel z funkce proto, aby uvolnil prostor silám, které směřovaly 

k rozbití republiky a s touhou stát se prvním prezidentem tohoto okleštěného a 

oslabeného útvaru, který představoval trosky historického díla Masarykova. A 

přitom měl tolik drzosti, že se k jeho odkazu hrdě hlásil. A hlásí! Když ho vidím 

uctivě stát, spolu s „první dámou", u toho lánského hrobu, jímá mě vztek a nejsem 

sam! (...) Tak se zpronevěřil svému prezidentskému slibu a zradil společný stát 

Čechů a Slováků. Přitom jako „demokrat", který se po léta tvářil jako bojovník za 

přímou účast lidu na rozhodování o klíčových otázkách politiky, se ani nezajímal o 

to, co si o rozbíječských krocích pravice, jíž vydatně pomáhal, prostý člověk myslí. 

A zda si to vůbec přeje? " Autor neviní z rozpadu pouze Václava Havla: „ I když to 

všechno bylo pokrytecky zahaleno do parlamentního rozhodování a jakoby vůle 

zvolených zástupců lidu, byla to ve skutečnosti velezrada. A všichni, kdo u toho byli 

včetně Ilavla, Klause a Mečiára, budou zapsáni černým písmem do historie svých 

národů. Je všeobecně známo, že tenkrát to podstatná část občanů na obou stranách 

Bílých Karpat nechtěla. Marně se volalo po referendu, lidovém hlasování." Dále 

autor článku Matějka neopíral svá další tvrzení o žádné důkazy v podobě 

ekonomických ukazatelů, navíc bylo jeho hodnocení velmi expresivní: „Následky 

této hanebnosti byly citelné. Ekonomika jednotného státu byla roztržena a oslabena. 

(...) Roztáčel se kolotoč právních i politických nehorázností a svinstev. " 

To, co naopak můžeme z úhlu našeho předmětu studia hodnotit jako kladný 

počin, je zařazení článku v páteční příloze Haló novin - Pro volné chvíle, který 

popisoval události v říjnu 1918 a portrétu T.G.Masaryka. V téže příloze bychom 
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nalezli v rubrice Vyhrazeno mladým také jakousi anketu nesoucí název 

Osmdesátiny jen na papíře: „Vsouladu s blížícím se 80. výročím vzniku 

samostatného Československa jsme pro vás připravili zkrácený záznam diskuse, 

v níž se pokrokově orientovaní mladí lidé vyjadřují o svém vztahu k naší vlasti. 

Téma znělo takto: Cím vším pro nás bylo Československo a jak vidíme jeho roli 

v dějinách 20. století?" Noviny otiskli názor (pouze) dvou mužů, který byl v 

podstatě totožný a z celého ětyřiasedmdesátiletého trvání republiky se věnoval 

pouze jedné události: „Pavel, P., 24 let: (...) Škoda, že přišel Mnichov a zrada 

západních spojenců. Postoj vlády a Beneše považuji za tragický, jsem přesvědčen, 

že jsme se měli bránit. Zdeněk, S., 23 let: (...) Smutno je mi při pomyšlení na přelom 

září a října 1938, kdy nás tehdejší vláda zradila a prodala!" Názorová orientace 

komunistů v roce 1998 a před rokem 1989 je, soudě podle jejich článků v Haló 

novinách, stejná - stále a znova kritizují zahraniční orientaci první republiky, ale 

jiným obdobím se ve své kritice naprosto vyhýbají. To je možno hodnotit jako 

pokus o jakousi společenskou kontrolu (viz podkapitola 7.3) a záměrnou selekci a 

opomíjení. 

Haló noviny ještě v pondělí 26.10.1998, stejně jako den poté, otiskli na 

straně 2 výzvu: „Občané! Není-li vám lhostejný osud naší země, přijďte v úterý 

27. říj na 1998 na Shromáždění k 80. výročí vzniku Československa v 16.00 hodin, 

Můstek, v dolní části Václavského náměstí." Na své oslavy zvali také sociální 

demokraté, o obsahu periodika Právo lidu bude ještě podrobněji psáno. 

Nyní se budeme věnovat obsahům vybraných novin den před výročím -

v úterý 27. a den poté - ve čtvrtek 29.10.1998. Právě v těchto dnech se všechny 

deníky plně zaměřily na výročí a intenzivně o něm psaly. Mladá fronta Dnes na 

svém titulu 27.10.1998 otiskla článek s nadpisem Samostatnost ano, ale umíme 

vládnout?, který stručně shrnoval výsledky průzkumu veřejného mínění 

provedeného agenturou Sofres-Factum pro MF Dnes: „Jsme rádi, že náš stát před 

osmdesáti lety vznikl, zároveň si však nejsme jisti, zda si dokážeme dobře vládnout. 

Oddělení od Rakouska-Uherska hodnotí kladně 70 % z 1052 dotázaných. Patnáct 

procent si myslí opak a zbytek neumí říci ani tak ani tak. Naopak o tom, že Češi 

prokázali schopnost svůj stát spravovat, je přesvědčena jen necelá polovina lidí, 

zatímco třetina soudí, že nikoli. Vysoce kladně hodnotili dotazovaní demokratické 

zřízení předválečného Československa i to, že nový stát vytvořili Češi společně se 

Slováky. O správnosti orientace zahraniční politiky CSR na Francii a Anglii byla 
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ovšem přesvědčena necelá polovina." Postoje dotazovaných občanů okomentoval 

historik Jan Křen: „ Vznik samostatného státu byl z pohledu českých dějin 

nepochybně nejvýznamnější událostí tohoto století, a pokud jde o Slováky, byl bych 

dokonce moc rád, kdyby se vracel příznivější pohled na náš společný stát. 

Rakousko-Uhersko se během roku 1918 muselo rozpadnout, to už nešlo zadržet. 

Mezi váženými historiky v tomto směru nepanují spory." Velmi vhodně také 

poukázal na fakt, že zpětně se historické události někdy hodnotí snadno a 

jednostranně: „Někteří mohou, se zpětnou znalosti všeho, co následovalo, říci, že 

rozpad monarchie byla z dlouhodobého hlediska škoda. Ale to nijak nesnižuje 

skutečnost, že pro Cechy to byl v té chvíli zisk." Závěrem výzkumu je, že první 

republika je dodnes vzorem; říjen 1918 a předmnichovskou republiku hodnotí 

většina dotázaných jako jedno z neúspěšnějších a nejšťastnějších období 

novodobých národních dějin. Vysoce hodnocena je především vyspělost její 

demokracie. Výzkum sice ukázal názory malého vzorku lidí, avšak jeho výsledky 

jsou pozitivní, stejně jako uskutečnění výzkumu samotného. Ani při desátém, ani 

při padesátém výročí žádný takový výzkum neproběhl - postoje široké veřejnosti (z 

různých důvodů) nestály v centrum pozornosti médií. Zatímco v roce 1928 nebylo 

sociologické tázaní dostatečně rozvinuté a praktikované, v roce 1968 by 

pravděpodobně přineslo výsledky, které by strana ani vláda slyšet nechtěla. 

Z pohledu teorie agenda settíng - nastolování témat (viz podkapitola 6.1.1) by 

mohly být zajímavé a přínosné výsledky průzkumu veřejného mínění, který by se 

dotazoval, jaké pořadí významnosti veřejnost přisuzuje 80. výročí vzniku 

Československa. Taková otázka ve výzkumu však položena nebyla. Ze studovaných 

materiálů lze usuzovat, že výsledek takového výzkumu by neřadil 80. výročí vzniku 

Československa z hlediska jeho významnosti do popředí zájmu veřejnosti . 

Na straně novin věnované pouze názorům Mladá fronta Dnes otiskla 

27.10.1998 tři články a všechny tři se snažily odpovědět na otázku Mělo 

Československo význam? V komentáři vyjadřující stanovisko listu se psalo: „Jsou 

to oprávněné pochybnosti. Vždyť Československo v roce 1939 Hitler rozbil na 

dlouhých 6 let a před šesti lety zaniklo podruhé. Ovšem, když se podíváme na 

Československo zdálky, vidíme, že smysl mělo. Smysl nemalý a nejen pro jednoho 

obyvatele. Zachránilo Slováky před pomaďarštěním, přispělo k upevnění moderního 

českého národa a k vytvoření pocitu české národní hrdosti. (...) Aniž by si to lidé 

uvědomovali, pomyšlení na Československo jim pomáhalo, aby vyzrály ve skutečné 
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občany." Autor článku v jeho závěru připomenul důležitou historickou skutečnost, 

která pro nás dnes jistě může být nemalou inspirací: „Ve třicátých letech zůstalo 

Československo osamělým ostrovem demokracie ve střední Evropě. Neuměle a 

marně se pokoušelo o narovnání se svými národnostními menšinami. Ovšem 

současně se stávalo útočištěm uprchlíků z okolních diktatur. I na tuto tradici 

bychom dnes mohli navázat. " 

Na stejnou otázku, zda mělo Československo smysl, přinesl zajímavou dvojí 

odpověď historik Emanuel Mandlcr: „Měřeno jedním velmi důležitým hlediskem se 

ideály zhroutily: sen o československém stabilním státě ztroskotal, stát se rozdělil a 

zbylo holé Česko. Měřeno druhým důležitým hlediskem, ideály se naplnily měrou 

vrchovatou. Nešlo snad od počátku hlavně o to. aby národ získal pro sebe a jenom 

pro sebe české luhy a háje, zemi krásnou, zemi milovanou, v níž bory šumí po 

skalinách? " 

Posledním příspěvkem je komentář tehdejšího předsedy Poslanecké 

sněmovny Václava Klause - Chraňme si vlastenectví a národní hrdost. Klaus 

vznik Československa před osmdesáti lety považoval za jednoznačné pozitivum. 

Dále vyvracel zakořeněný mýtus, „že jsme my - jaksi od přírody - vždy byly a 

všichni budeme demokraté a humanisté." V souvislosti se zánikem demokratického 

charakteru československého státu kriticky psal: „Nic si nenalhávejme. O dalších 

padesáti letech naší historie nerozhodl cizí teror, spiklenecký puč nebo dohody 

velmocí. O oněch neblahých letech rozhodli tehdejší českoslovenští občané, díky 

nímž se na základě volebních výsledků stály v třicátých letech volebními vítězi 

Henleinova strana a v prvních poválečných volbách strana komunistická. Kdyby 

nebylo našich slabostí a omylů, vnější síly by uspěly nepoměrně obtížněji." Své 

sdělení zakončil výzvou: „Neměli bychom zapomenout na vlastenectví a národní 

hrdost (...) Myslím, že bychom se měli z pohnuté historie první republiky poučit 

v tom, že záleží především na nás samotných, jaká bude naše budoucnost. " Většina 

názorů a komentářů napsaných při příležitost osmdesátého výročí Československa 

vyzdvihovala právě obnovu demokratických principů a připomínala čtenářům, že 

jako občané žijící v parlamentní demokracii je jedním z jejich základních práv -

právo svobodně volit, které však v sobě nese také odpovědnost za své rozhodnutí. 

Literární kritik a historik Martin C. Putna se ve svém článku Národ, který 

nenávidí své elity, si jen těžko může vládnout sáni na str. 15 pražské regionální 

přílohy MF Dnes 27.10.1998 kriticky stavěl k českému lidu jak za první republiky, 
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tak dnes pro jeho postoj k elitám: „Když pak v roce 1918 kýžená svoboda přišla, 

obdržel ji národ s dostatečně početnou základnou a s nemalou elitou kulturní - ale 

s tenounkou elitou politickou. Češi uměli pracovat a poslouchat, ale nikdy, už po 

staletí, se nenaučili vládnout. Demokracie, princip nového státu, jim sloužila jako 

ospravedlnění: Vládne přece lid, totiž jeho zástupci. Stačí nechat se zvolit. Výroky, 

že vládnutí je náročné, zdaleka ne každému přístupné umění, že elitu je třeba 

dlouhodobě pěstovat jako anglický trávník, zněly a znějí jako „ nedemokratické " 

kacířství a těžko si představit horší nadávku než „elitářství". (...) Paradoxním 

doplňkem bojovného českého antielitářství je spontánní, často nevědomý 

monarchismus. Věřívalo se v panovníka, který přes hlavy ministrů, knížat a drábů 

miluje svůj prostý lid." Putna na závěr shrnul, že ani dnes nejsme ve svém postoji 

vůči elitám zralejší. 

Lidové noviny 27.10.1998 z pohledu zájmu o reflexi 28. října uskutečnily 

nejvýznamnější počin - své úterní vydání doplnily o zvláštní přílohu 28. říjen 1918 

- Mýty a skutečnost. Na osmi stranách přílohy otiskli články uznávaných českých 

historiků zaměřujících se na novodobé dějiny - Jana Galandauera, Antonína 

Klinika, Václava Kurala a Dušana Třeštíka nebo politologa Bohumila Doležala. 

Tato jména se stala zárukou kvalitních odborných příspěvků, které byly vhodně 

redakčně upravovány dílčími nadpisy a přehledovými tabulkami. Příloha si dala za 

cíl ukázat, že ke vzniku Československa 28. října došlo vlastně náhodou a dále 

přiblížit stát, který měl problémy a v mnohých ohledech nedokonalou demokracii, 

což se projevilo při jejím pádu téměř o dvacet let později, v září 1938. Historici 

pouze nevelebili období první republiky, ale také poukazovali na její chyby. 

Bohumil Doležal i Dušan Třeštík odpovídají na dotaz, zda byla první ČSR 

historickým omylem. Oba se shodují, že nikoli. Doležal vzápětí ale dodává: 

„Musíme být schopni se na svou minulost dívat kriticky, znát její přednosti i slabiny 

a chyby. " Rozebíral fikci československého národa, jednotnou orientaci na Francii a 

úskalí mnohonárodnostního státu. Třeštík posunul téma dál: „Dnes je svátek 28. 

října. Máme svátek, a prastarým, hlubokým smyslem svátku bylo vždy zpřítomnit si 

onu původní situaci. (...) Každého 28. října tedy zakládáme ČSR znovu, znovu 

oživujeme tu smlouvu občanů, která leží u počátku každého státu, a stojí proto 

v preambuli jeho ústavy. Záleží tedy na tom, na čem se každého 28. října smluvíme. 

Toto může (a konec konců musí) být pokaždé trochu jiné, do té míry, do jaké jsme 

jiní my a jak jiný je svět. Podle toho si z onoho širokého vějíře možností, který je 
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obsažen v založení státu roku 1918, vybíráme pokaždé nějakou trochu jinou. Kdysi 

jsme si vybrali stát převážně národní, teď volíme spíše stát občanský. (...) Dnes 28. 

října 1998 volím občanské, demokratické Československo (nyní Česko), přesahující 

svou orientací za Rýn, ke kořenům euroatlantické orientace.1'' 

Na bocích každé stránky jsme nalezly sloupek Zmatek klíčového dne, který 

detailně hodinu po hodině rekapituloval jednotlivé události 28.října 1918. Příspěvky 

doplňovalo velké množství historických fotografií. Otištěn byl i příspěvek 

pamětníka - českého rolníka Jana Vávry. Václav Kural rozebíral česko-německé 

vztahy, Karel Pichlík zásluhy legií, Petr Havel ale obratem připomněl, že také více 

než milion Čechů vedlo svůj ztracený zápas za zachování Rakouska-Uherska na 

jeho straně. Zdeněk Zeman se vrátil k běžné poučce komunistické historie, která 

tvrdila, že bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebyla Československá 

republika. Psal, že „ opravdu paradoxně k 28. říjnu nám pomohli bolševici", a to 

tak, že úspěšným bojem proti bolševické moci se české legie ještě více na 

mezinárodním poli zviditelnily a nemalou měrou přispěly k podpoře Dohodových 

států pro vznik Československa. Poslední příspěvek Jana Galandauera Jak Tomáš 

G.Masaryk obrátil analyzuje změnu politického snažení Masaryka na přelomu 19. 

a 20.století. 

Příloha ve shodě se svým plánovaným cílem nabídla čtenáři mnoho pohledů 

na období vzniku státu a první republiky a nevyhýbala se ani kritice. Mezi čtyřmi 

studovanými novinami se jedinečným způsobem zhostila osmdesátého výročí 

Československa. Tím, že oslovila renomované historiky, nezůstala pouze v rovině 

osobních názorů, ale pojímala problematiku odborně, a přesto čtivě. 

Haló noviny 27.10.1998 přinesly svým čtenářům rozhovor s místopředsedou 

ÚV KSČM a poslance Parlamentu ČR Zdeňkem Klanicou. Rozhovor o 28.říjnu 

1918 se opět stočil ke kritice prezidenta Václava Havla: „Václav Havel se slovy 

hlásí k odkazu Masaryka. Čím myslíte, že se od něho liší? Vším. Masaryk pocházel 

z bědných poměrů. Věděl, co je bída. Myšlenky humanismu byly mu proto velmi 

blízké. Byl zároveň bytostně uvědomělým Čechem. Havel o humanismu naproti 

tomu jen mluví. Je pro něj slovním obratem, z něhož může profitovat. Je zavázán 

Němcům. Je proto ochoten udělat cokoli, aby dokázal, že je jejich stoupencem. I 

proto on prvý se omluvil za odsun v roce 1945. " Proč nebo čím je Havel zavázán 

Němcům poslanec blíže nespecifikoval. Komunisté využili výročí republiky 

k soustavné kritice rozpadu Československa v roce 1993, resp. ke kritice těch, kteří 
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se podle jejich soudu o rozpad přičinili - ke kritice Havla, Klause a Mečiára a stále 

populisticky připomínali absenci lidového hlasování - měli za to, že vše proběhlo 

bez souhlasu občanů: ,, Obě země, které pětasedmdesát let žily ve společném státě, 

byly bez ohledu na občany v zájmu mocenských ambicí HZDS a ODS obětovány. 

Celá Evropa se sjednocuje, ale Československo bylo rozděleno. (...) Ústavní zákon 

o zániku Československa 25. listopadu 1992 Federální shromáždění i přes odpor 

komunistických poslanců schválilo, a tím byly definitivně sečteny dny společného 

státu Cechů a Slováků. Patnáct milionů občanů bylo proti své vůli bez referenda 

rozděleno. (...) Za trestný čin vlastizrady jsou stíhání zcela jíní lidé než ti, kteří 

skutkovou podstatu tohoto činu naplnili" (Haló noviny, 27.10.1998, Byl zánik 

Československé republiky nutný?). 

Ve čtvrtek 29.10.1998 všechny noviny psaly o průběhu oslav, Mladá fronta 

Dnes svůj článek ale nazvala Oslavy založení státu netáhly. Poukazovala tak na to, 

že jen několik stovek lidí si 28. října společně s politiky připomnělo na náměstích a 

u nejrůznějších památníků po celé zemi osmdesáté výročí vzniku Československa. 

Dále popisovala oficiální program prezidenta republika a další ústavních činitelů. 

Redaktorka MF Dnes Jana Bendová svojí kritiku oslav na straně 14 nazvala Výročí 

v hypermarketu: „Oslavovali jste? Hloupá otázka, zdá se, když před kulatými osmi 

desítkami let vznikla samostatná ČSR. Vyčítává otázka, rozhlédl-li se člověk včera 

kolem sebe. Takřka žádný pocit radosti, takřka žádná projevena hrdost. Zato 

pragmatické potěšení z volného dne. Jakoby s koncem úřady nadekretovaného 

oslavování výročí skončilo i jejich uvědomování si. Politici položili věnce, 

parlament uspořádal koncert, prezident přednesl projev, vyznamenal zasloužilé. 

Všechny tyto akce měly jedno společné - jsou oficiální. Takové, které nelze 

neudělat, takové, které člověk obyčejný bere jen jako povinnost dávky úcty. A ty 

neoficiální? S lucernou je pohledat. Netoužíme po nich. Nemyslíme, že jsou třeba. 

Necítíme důvod. Někteří už ani nevědí, co se tehdy stalo. A to je chyba, nevšímavost 

k vlastní minulosti, k sobě samým." Článek zakončila poukázáním na to, že většina 

občanů dala přednost návštěvě otevření nového hypermarketu přes oslavami. 

Není však pravda, že se nekonaly vůbec žádné oslavy výročí, které by 

nebyly oficiálně organizovány. Jednou z oslav, která byla v režii hudebníků, 

divadelních herců, komunálních politiků a řady nejrůznějších spolků byl průvod 

Prahou, který připomínal radostnou atmosféru 28.října před osmdesáti lety. Z 

Vyšehradu se jeho účastníci protančili až na Vítkov. U sochy sv. Václava se 
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recitovala obrozenecká poezie, zazněly autentické projevy i oblíbená Masarykova 

píseň Ach synku, synku a nakonec hymna. Doprovod desítkám kapel a souborů 

zajistila pražská jízdní policie na koních (MF Dnes, 29.10.1998, Veselý průvod 

městem oslavoval založení republiky). 

I den po kulatém výročí Mladá fronta Dnes otiskla několik názorů - jedním 

z nich byl článek předsedy Senátu ČR Petra Pitharta Opakujeme staré chyby a 

přitom risku jeme, že lidé ve zlobě opět vyhodí strany na smetiště. Pithart měl za 

to, že se můžeme (a musíme) poučit z chyb naší minulosti a toto poučení vnímá 

jako velmi aktuální a akutní: „Ze všeho nejvíce by bylo třeba porozumět tomu, proč 

a jak zatím „neumíme" politické stranictví, bez kterého je ovšem parlamentní 

demokracie naprosto nemyslitelná. Opakujeme staré chyby a riskujeme, že strany 

jednou rozčílení lidé vyhodí na smetiště - jako po druhé světové válce, kdy jsme 

dobrovolně (lehkomyslně, povrchně „zklamaní parta/ničením první republiky") 

nalezli do chomoutu Národní fronty sjejí „limitovanou pluralitou". K únoru 1948 

jsme došli po vlastních a bez většího mučení. A to se může opakovat, ne, že ne -

když o tom všem nebudeme mluvit dost otevřeně. Z příspěvku zněl stejný apel jako 

z už citovaného článku Václava Klause. 

Lidové noviny téhož dne kromě informací o oficiálním průběhu oslav navíc 

citovali na straně 4 postoje opoziční čtyřkoalice 18, která byla přesvědčená, že 

oslava tak významného státního svátku měla mít rozhodně důstojnější ráz -

předseda ODA Daniel Kroupa: „Dvacátý osmý říjen je pro nás velmi významný den 

vzniku moderní demokratické české státnosti a mrzí nás, že tato oslava nemá širší a 

důstojnější ráz." A předseda US Jan Ruml poukázal na to, že významný den vzniku 

samostatného demokratického státu byl během několika desetiletí komunistické éry 

devalvován. Lidové noviny také stručně napsaly o „asi sto padesáti mladých 

skinheadech, kteří zablokovali svým průvodem na půl hodiny cestu dopravě v centru 

Prahy. Pochod byl podle organizátora akce Filipa Vávry namířen proti „americké 

agresi" v Srbsku. Skinheadi však po celou dobu vykřikovali „Nic než národ", 

„Nechceme NATO, sionisti ven". Pochod doprovázený desítkami policistů se 

nakonec obešel bez incidentů" (Lidové noviny, 29.10.1998, Oslavy státního 

svátku se obešly bez incidentů). 

18 KDU-ČSL, US, ODA a DEU 
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Na stránkách věnovaných zahraničním událostem LN napsaly o průběhu 

oslav na Slovensku: „Několik stovek převážně starších obyvatel slovenské 

metropole si včera v podvečer již tradičně připomnělo 80. výročí vzniku společného 

státu Cechu a Slováku. Mítink uspořádala na tradičním místě obdobných 

shromáždění posledních let „pod lvem ". Tedy u Pomníku československé státnosti 

na Vajanského nábřeží, Demokratická strana, Občanská demokratická mládež, 

Klub přátel české kultury, Československý výbor. 28.říj en není na Slovensku ani 

svátkem, ani památným dnem. „Na 80. výročí vzniku samostatného Československa 

se letos na Slovensku zapomnělo," řekl mluvčí Vladimíra Mečiara a ředitel 

tiskového odboru vlády Marián Kardoš. " Česká vlajka zavlála 28. října 1998 nejen 

na Slovensku, ale i v New Yorku, kde v pravé poledne vyvrcholily oslavy 80.výročí 

vzniku samostatného Československa. Vztyčení vlajky byl přítomen i předseda 

Senátu Petr Pithart. Lidové noviny kromě této právy otiskly i Pithartův projev, který 

v USA přednesl. 

Dalším projevem na stránkách Lidových novin byl celý projev prezidenta 

republiky Václava Havla ke státnímu svátku České republiky19 - Politik musí 

proměňovat skutečnost: „ Umění chápat různé politické úkoly či témata vždycky 

v jejich širších souvislostech; ctít tyto souvislosti a přijímat i odpovědnost, která 

z takové úcty vyplývá, by mělo být podle mého názoru jednou ze samozřejmých 

vlastností moderního politika. Když před osmdesáti lety vrcholil boj za naší 

nezávislost, prokázala jeho ústřední postava nadmíru zřetelně, že tuto vlastnost má. 

Osud svého národa by T.G.Masaryk snad ani nedokázal vidět jinak než 

v celosvětovém kontextu. (...) Vnímat širší souvislost věcí dokáže ovšem leckdo. 

Skutečný politik ale nemůže zůstat u pouhého vnímání: musí umět aspoň něco 

z toho, co nazírá, proměňovat v politickou skutečnost. (...) Zdá se, že teprve dnes 

nastává doba, kdy se dobrý osud našeho nezávislého státu může naplnit. Teprve teď 

totiž máme reálnou šanci stát se plnohodnotným členem integrující se demokratické 

Evropy." Stejně jako Masaryk ve svém projevu v roce 1928 i Havel se ve svém 

poselství zaměřil především na budoucnost státu a stejně jako kdysi Masaryk 

upozorňuje na to, že je třeba vykonat ještě mnoho práce: „ Ta práce přitom může být 

úspěšná jen tehdy, převládne-li v nás jistota, že naše snažení má smysl, že při něm 

jde o více než o tuto chvíli a naše okamžité pohodlí a že vůbec neběží o jakýsi diktát 

19 Mladá fronta Dnes 29.10.1998 otiskla pouze části projevu, které sama okomentovala. 
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cizích předpisů, ale o účast na společenství hodnot, tedy nikoli o ponížené 

příživnictví, ale naopak o hrdou spoluodpovědnost. " 

V kulturní příloze LN informovaly o další z oslav osmdesátého výročí - o 

obnovení Mařátkova obelisku. Tento pomník může představovat pomyslný pojící 

článek mezi oslavami desátého a osmdesátého výročí československého státu. 

Poprvé byl před emauzským klášterem odhalen v roce 1928 20. V roce 1998 byla 

socha nazvaná Praha svým věrným synům odhalena znovu a Lidové noviny 

otiskly i fotografii této slavnosti, které se zúčastnili sokolové, legionáři, armádní 

generálové v záloze a skauti. 

Haló noviny psaly 29.10.1998 především o manifestaci, kterou uspořádali na 

Václavském náměstí a které se zúčastnilo asi 200 občanů. Už v samotném nadpisu 

článku opět připomněly, že největší negativum celých slavností je podle nich v tom, 

že se oslavuje výročí neexistujícího státu - Osmdesáté výročí slavíme v době, kdy 

Československo neexistuje. Článek popisoval průběh manifestace, kde zazněly 

verše Vítězslava Nezvala, poté promluvil místopředseda KSČM Exner a na závěr 

zazněla československá hymna, tedy včetně slovenské části, což opět názorně 

dokumentovalo postoj e komunistů v rozpadu Československa v roce 1903. 

Sociálnč demokratický měsíčník Právo lidu ve svém osmém čísle vyšlém 

15. října 1998 otiskl na titulu rozhovor s místopředsedkyni sněmovny i sociální 

demokracie JUDr. Petrou Buzkovou. Ta se mimo jiné vyjádřila také k výročí 

republiky: „Včem cítíte odkaz 28.X.1918 dnes? 28. říjen pro mne znamená odkaz, 

na který musíme navazovat; ale pokud ho chceme uchovat živý, musíme do něj 

integrovat i ta strašná selhání, která poznamenala naší novodobou historii. Včetně 

obou případů rozbití Československa. " Tedy i sociální demokraté se při příležitosti 

28. října kriticky vyjadřovali k rozpadu republiky v roce 1993 a expresivně jej 

nazývali rozbitím. Stejně jako komunisté se snažili o konstruování vlastní reality 

(viz podkapitola 7.2.2) co se týká okolností rozpadu Československa. 

Dále Právo lidu výročí věnovalo dvojstranu s názvem 1918 - 1998 s 

Masarykovým podtitulem Státy zachovávají se těmi ideami, z nichž vznikly: 

humanita, demokracie, sociální spravedlnost, národní rovnoprávnost a mezinárodní 

mírová kooperace. Otiskly zde úryvek ze závěrečné kapitoly knihy Zdeňka Šolle 

20 Obelisk o výšce 16,5 metru, obklopený osmi třímetrovými figurami z bronzu byl v roce 1940 
rozebrán a roztaven na válečné účely Velkoněmecké říše. V Muzeu hl.města Prahy se však 
dochovaly ve vzácné úplností původní sádrové modely postav v měřítku 1:1, což umožnilo téměř po 
šedesáti letech vzkřísit vrcholné Mařátkovo dílo. 
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Století české politiky - Masaryk ve válce a po válce: „Československo nevzniklo 

v roce 1918 jako náhodný výsledek mimořádně úspěšné akce jednoho 

dobrodružného politika. Byla to především teoretická a praktická Masarykova 

politická práce od 80. a 90.let 19.století až po rok 1914, která v českém národě 

nesmírně posílila vědomí dějinné kontinuity a způsobila, že Masarykova válečná 

akce byla chápána jako logické vyústění celé české novodobé politiky". K 28. říjnu 

se také vztahuje fotografie spisovatele Karela Hašlera v čele průvodu, kterým míří 

Pražané Vodičkovou ulicí na Václavské náměstí 28.října 1918. Další články (Dukla 

očima pamětníka; Mnichov byl tragédií, na kterou jsme společně doplatili) se 

už 28. říjnu 1918 nevěnují. 

Regionální příloha Pražské Právo lidu zvala na Slavnostní večer na Žofíně 

k 80. výročí vzniku Československa. Setkání se zúčastnil a promluvil na téma 

Česká republika před 80 lety a dnes předseda vlády Miloš Zeman a historik Jan 

Kuklík, systematicky se věnuje dějinám sociální demokracie zejména v době I. 

republiky a jejího ohrožení. 

Sociální demokraté na téže straně novin krátce kritizovali schéma oslav 80. 

výročí vzniku Československé republiky: „vzniklo v epoše premiéra Tošovského a 

nese tím určitý úřednický rukopis." Upozorňovali dále na to, že poněkud stranou 

zájmu letos zůstane Obecní dům: „Ten byl místem největšího politického lamu po 

celý rok 1918. Vše vyvrcholilo 28. října po šesté hodině večer, kdy předsednictvo 

Národního výboru Československého přijalo právě zde Zákon o zřízení 

samostatného Československého státu. Dnes je po nákladné rekonstrukci 

nádherným a důstojným stánkem, ale v konceptu oslav dopadl bohužel nejhůř. Akce 

pražského Magistrátu tam vyvrcholí slavnostním koncertem FOK, který se však 

časově překrývá s předáním státních vyznamenání a následující recepci na 

Pražském hradě, kde se soustředí veškeré politické špičky." Na konci článku 

upozorňuje na určitý paradox: „Co na tom, že právě Hrad byl tehdy sídlem 

císařského místodržícího. Dnes je sídlem prezidenta České republiky, symbolem 

české státnosti a je třeba to respektovat. " 

Celkově vzato psaly noviny o 28. říjnu 1998 poměrně intenzivně a to 

především ve svých vydáních 27. a 29.10.1998. Pouze Lidové noviny již po celý 

měsíc říjen otiskovaly ukázku z tématické publikace. A také komunistické Haló 

noviny celý týden před výročím komentovaly události od roku 1918. Podle obsahu 
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Mladé fronty Dnes, by se mohlo zdát, že tyto noviny jubileum přehlížely, nicméně 

nechaly si v červenci a říjnu 1998 udělat průzkum veřejného mínění na téma Zda 

mělo Československo smysl. Tento průzkum pak zveřejnily den před výročím. 

Mladá fronta Dnes se dále k výročí vyjadřovala především formou názorů a 

komentářů. Na svých stránkách dala nemalý prostor politikům a dalším. Lidové 

noviny v úterý 27.10.1998 otiskli speciální přílohu Mýty a skutečnosti, která byla 

chvályhodným počinem, jelikož se neomezila pouze na osobní názory a komentáře, 

nabídla čtenářům především články psané historiky a navíc otiskla řadu unikátních 

historických fotografií. Měsíčník Právo lidu vyčlenil výročí dvojstranu, kde ocitoval 

úryvky z knihy Zdeňka Šolle. Žádný sociálně demokratický politik se k výročí 

jakkoliv na stránkách jejich tisku nevyjádřil. 

Většina autorů článků při osmdesátém výročí vzpomínala na demokratický 

charakter první republiky a upozorňovala na možnost a nutnost na něj navázat. 

Skoro každý ale vzápětí dodával, že i Československo v letech 1918 - 3 8 mělo své 

chyby, ze kterých je potřeba si vzít příklad a vyvarovat se jich. V řadě článků byl 

otištěn apel na občany v demokratickém státě, aby si uvědomili svá práva a své 

povinnosti. 

Nemohl být nezmíněn rozpad Československa v roce 1993. Zejména 

komunisté si z něho udělali hlavní téma a veškerou svou kritiku směřovali k němu a 

k osobě Václava Havla. Soustavně populisticky opakovali, že vše se uskutečnilo 

proti vůli všech občanů. I sociální demokraté kritizovali rozpad státu a 

místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková hovořila o rozbití Československa. 

Někteří autoři se pozastavovali nad malou účasti široké veřejnosti na 

oslavách, ale například průvod pražských spolků na Vítkov nebo obnova Mařátkova 

pomníku Pražanům padlých ve válce z iniciativy jeho syna je dokladem toho, že 

někteří občané si připomněli výročí republiky i bez oficiálních pokynů. 

Poslední poznámka se týká nesplnění dílčího cíle této kapitoly. Původně měl 

být mezi studovaný tisk v tomto roce zařazen i některý ze slovenských deníků. 

V žádné z českých knihoven ani v institucích slovenské ambasády u nás není však 

možno získat k nahlédnutí slovenské noviny z roku 1998. Tato skutečnost vedla 

k tomu, že analýza slovenského tisku při osmdesátém výročí vzniku ČSR nakonec 

provedena nebyla. Nicméně to, že v České republice není pro čtenáře archívován 

slovenský tisk déle než jeden rok, v sobě obsahuje také určité sdělení o vztahu obou 

národů, obou republik po rozpadu v roce 1993. 
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4. Vliv společnosti na obsah tisku 

V teoretické části jsme se podrobně zabývali vlivem médií. Nyní je otázka 

obrácena - jaký je vliv společnosti na média. Studium dobového tisku v letech 

1928, 1968 a 1998 sice poskytlo nemalé množství materiálů, přesto je zodpovězení 

otázky vlivu společnosti na obsah tisku obtížné. Stejně jako není pochyb o tom, že 

média mají významné účinky, i společnost jistě nemalou měrou ovlivňuje obsah 

médií. Jak je uvedeno již v úvodu části teoretické - je nesnadné přesně určit povahu 

a rozsah účinků médií, podobně lze ztěží konkrétně a jasně vydefmovat, jaký je vliv 

společnosti na obsah médií. Procesy ve společnost totiž nejsou jediný faktor, který 

média ovlivňuje. Nemalý vliv má také například charakter režimu v zemi. 

Navíc chceme-li vliv společnosti na obsah tisku zjistit pomocí studia reflexe 

jedné konkrétní události v tisku po několik let, musíme mít na paměti také časové 

hledisko - časový odstup od doby, kdy se událost odehrála. Ačkoliv její význam 

může zůstávat stále stejný, jinak ji vnímali pamětníci a jinak lidé po uplynutí 

osmdesáti let. 

Přes všechny obtížnosti je možné se pokusil o několik teoretických výstupů. 

Obsahy článků studovaných novin, vzhledem k tomu, že byly záměrně vybrány 

z jiných období státoprávních uspořádání Československa, resp. České republiky, 

ukázaly, jak se měnila funkce tisku v různých režimech. Zjištěné závěry nejsou sice 

překvapující, nicméně provedené studium tisku pro ně poskytlo jasné a nezvratné 

důkazy. 

V demokratické první republice probíhala na stránkách tisku živá diskuse 

mezi vládní agrární stranou a opozičními sociálními demokraty o charakteru oslav 
21. Lidové noviny zase komentovaly spory a hádky na politické scéně, které by dle 

jejich názorů mohly alespoň v době historického výročí ustat 22 Svoboda slova a 

svoboda tisku byla tehdy plně zaručena, komentáře a kritika měla na stránkách tisku 

své místo. Také všechny vybrané deníky vycházející v roce 1928 okomentovaly 

projev prezidenta T.G.Masaryka k desátému výročí. Žádná kritika se ale neobjevila, 

Masaryk byl v té době vnímán jako postava, která se největší měrou zasloužila o 

21 Sociální demokraté kritizovaly vládu za ne dostatečnou aktivitu při organizaci oslav 28. října - viz 
s. 54 - 56 - kapitola Desetileté oslavy. 

22 Viz s. 55. 
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Situace v říjnu 1968 byla naprosto jiná. Historické události, které se 

odehrály me/.i tety 1928 a 1968 jsem již popsala výše. Přeměnu Československa 

z demokratické země v zemi totalitní kopírovala výrazná změna obsahu tisku. 

Forma vlády jedné strany neumožňovala existenci oficiální opozice a tudíž ani 

existenci opozičního tisku. Podstatou totalitního režimu bylo úplné ovládnutí všech 

oblastí společenského života s cílem společnost plně kontrolovat. V totalitním 

režimu byla přípustná pouze jedna - oficiální ideologie. Znakem bylo také 

nedodržování lidských a občanských práv. To vše v Československu (mimo jiné) 

vyústilo ve vládní monopol na sdělovací prostředky. Médiím, tedy i tisku, se 

dostávala funkce podpory režimu. Jakákoliv diskuse, kritika nebyla možná. „Média 

byla prostředkem masové informace a propagandy" (Jirák, 2003, s.25). 

Výše zmíněné faktory ovlivnily i informování o výročí 28. října v roce 1968. 

Komunisté, jak bylo již popsáno v kapitole Padesáté výročí, navíc v duchu svého 

ideologického přesvědčení manipulovaly s historickými událostmi. Pokud se na 

stránkách tisku objevila vůbec nějaká kritika, tak pouze první republiky, zvláště její 

zahraničně politické orientace. Chyběla jakákoliv zmínka o polednovém vývoji 

v zemi. Projevy ústavních činitelů k výročí nikdo nekomentoval. Nikdo nekritizoval 

vztahy Čechů a Slováků po roce 1945. Jak již bylo mnohokrát uvedeno, příprava 

federace a konečné přijetí ústavního zákona bylo to hlavní, podstatné a skoro jediné, 

o čem se psalo. Uvedené nastudované skutečnosti jsou doklad toho, že tisk 

představoval pouze oporu vládnoucího režimu. 

23 Citováno podle KUNC., .1. A KOL. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum, 1999, s. 141. 
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Pří výběru tisku v roce 1998 bylo opět možno si vybrat vládní periodikum, 

nezávislé deníky, ale i komunistické Haló noviny. Československo jako takové už 

neexistovalo, nebyla to ale jediná změna za uplynulých třicet let. Především byl 

opět obnoven demokratický charakter státu a tato změna následně zřetelně ovlivnila 

obsah tisku. 

Výročí 28. října 1998 stejně jako v roce 1968 vedlo autory článků k tomu, že 

nepsali pouze o událostech v roce 1918, ale i o všech dalších významných po onom 

roce. Hlavní otázka, která byla, v důsledku znalostí dalšího vývoje první republiky, 

pokládaná, zněla: „ Mělo ČSR v letech 1918 - 38 smysl?" Odpovídali na ní ve svých 

komentářích prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, Senátu, dále 

historici a politologové. Mladá fronta Dnes si nechala udělat průzkum veřejného 

mínění, ve kterém se na totéž ptala i občanů. Osmdesáté výročí republiky mnohé 

přimělo také ke kritice poměrů na politické scéně či postojů k menšinám v roce 

1998. Mnozí odkazovali k první republice a poukazovali na její nedostatky, které 

dávali jako příklad, který není hodno následovat a je potřeba mít na paměti naše 

historické chyby. Zazníval především apel, aby občané využívali svá práva, ale i 

plnili povinnosti a za své počínání nesli odpovědnost tak, jak to vyžaduje princip 

demokracie. Tak jako došlo k návratu demokratického režimu, vrátila se na stránky 

tisku i různá kritika. 

V demokratickém režimu existuje politická pluralita a občanům je 

umožněno svobodně si zvolit svou stranu. V červnu 1998 si v parlamentních 

volbách 11% občanů zvolilo Komunistickou stranu Čech a Moravy 24, přes svou 

minulost tato strana na české politickém poli plně fungovala a oficiálně vydávala 

svůj deník. Bylo tak možné si přečíst články, ve kterých byl prezident Václav Havel 

obviňován z vlastizrady a rozpad Československa byl přirovnáván k událostem na 

podzim 1938. Obé události byly interpretovány jako spiknutí cizích mocností proti 

vůli československého lidu. Komunistům bylo umožněno to, co oni sami před 

rokem 1989 trestali - kritika vlády, kritika poměrů v zemi. Mohli komentovat, 

kritizovat, ale činili tak bez řádných argumentů, zato populisticky. 

Chceme-li tedy zodpovědět otázku, jaký vliv má doba na obsah tisku, 

musíme konstatovat, že především charakter politického režimu země je jedním z 

ovlivňujících faktorů. Kapitoly v praktické části této práce plně dokumentují, že 

24 Volební výsledky in ŽALOUDEK, K. Encyklopedie politiky, Praha: Libri, 1999, s.529. 
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v nedemokratickém režimu byly noviny plně v područí oficiální ideologie a 

představovaly pouze oporu režimu. V demokracii mohly a mohou vycházet deníky 

různé: vládní, opoziční, komunistické, nezávislé. Prostor pro názory byl a je zde 

dán. Je možno kritizovat minulost i současnost. Jakákoliv diskuse (v mezích 

zákona) byla a je možná. 

Jan Jirák v publikaci Média a společnost napsal, že „vztah mezi obsahy 

mediálních produktů a společnosti, ve které média působí, není nahodilý, nýbrž se 

opírá o dynamiku dané společnosti." Dosud jsme porovnávali pouze obsah tisku 

v demokraticky a nedemokraticky fungujícím státu, abychom doložili vliv 

politického režimu na média. Byly-li studované roky 1928 a 1998, bylo potřeba také 

pokusit se o srovnání, jak ovlivňovala společnost média na počátku a na konci 

dvacátého století v daných republikách a zjistit tak, jaký je vlastně vliv společnosti 

na média. V tomto nám pomohla komparace reflexe 28. října 1918 v roce 1928 a 

1998. 

Jeden z rozdílů byl, že v roce 1998 výročí 28. října komentovala řada 

ústavních činitelů ne přímo oficiální formou, ale formou svého komentáře, které 

noviny otiskly na svých stránkách věnovaným názorům. To může být příkladem 

jisté změny v charakteru společnosti. Doba i deníky byly ve srovnání s rokem 1928 

méně formální, více individualistické a kladly větší důraz na potřebu subjektivních 

komentářů, než na potřebu obecných informací, což se projevilo na obsahu tisku. 

Pouze postoj prezidenta republiky k výročí měl formu oficiálního projevu 

při příležitosti slavnostního vyznamenání občanů. Projev v celém znění byl otištěn 

pouze v Lidových novinách. Prezidentův projev nikdo ani z ostatních vrcholových 

politiků, ani z novinářů nekomentoval, na rozdíl od projevu prezidenta Masaryka 

v roce 1928, který okomentovaly všechny studované deníky. Uvedené zjištění může 

být dokladem toho, že přestože výročí vzniku samostatného ČSR bylo pro 

společnost roce 1998 významné, ne tolik jako v roce 1928. Obsah tisku roce 1998 

dokládal, že doba se orientovala spíše na přítomnost a budoucnost, než na minulost 

(i když nemalou roli mohl sehrát již zmíněný časový faktor). 

To, co naopak nebylo možno porovnat, byly obsahy komunistických deníků 

v roce 1928 a 1998. Komunistická strana Československa měla ve dvacátých letech 

své noviny - Rudé právo, v důsledku vnitrostranického sporu mezi pravicovým 

směrem strany a Klementem Gottwaldem však bylo vydávání ústředního tiskového 
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orgánu KSČ rozhodnutím zemského trestního soudu zastaveno v létě 1928 a opět 

obnoveno až 30.11.1928 (Beránková, 1988, s. 104). 

Hodnotíme-li obecně na základě studovaného materiálu, jak společnost 

ovlivňuje obsah tisku, můžeme konstatovat, že kromě režimu se do obsahu médií 

plně promítají postoje, které daná společnost vyznává, hodnoty, kterých si cení. 

Charakter postojů a hodnot společnosti má vliv na obsah tisku. A obsah tisku 

naopak svým způsobem dokládá, jaká doba je . 
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r~m r v Zaver 

Mám za to, že závěrem práce lze konstatovat, že její cíl, respektive cíl obou 

jejich částí byl naplněn. V teoretické části byla uvedena řada přístupů a výzkumů 

týkajících se účinků médií, včetně jejich uvedení na konkrétních příkladech. Kromě 

historického vývoje pohledu na účinky médií, byly účinky teoreticky klasifikovány 

podle úrovní, druhů a typů, následně pak bylo detailně hovořeno o procesech účinků 

způsobujících krátkodobé a dlouhodobé změny plánované a neplánované. Citovány 

byly názory cizích i českých odborníků na mediální studia, ačkoliv na knižním trhu 

stále převažují autoři zahraniční. Tato část práce poskytla teoretická východiska, na 

které praktická část navázala a svými výstupy názorně potvrdila některá její tvrzení. 

Ústřední otázka praktické části - jaký vliv má společnost na média? - byla 

formulována při heuristice k teorii. Následně byla zvolena jedna konkrétní událost -

oslavy 28. října - oslavy vzniku samostatného československého státu v roce 1918 -

a formou studia a analýzy dobového tisku byl vytvořen materiál, který se na 

zvolenou otázku pokusil odpovědět. Práce dále ukázala potřebu zmínit i širší 

historické souvislosti a společenský kontext oslav 28. října v roce 1928, 1968 a 

1998 proto, aby mohl být uskutečněn popis a rozbor vlivu společnosti na obsah 

tisku. Studovaný materiál jasně dosvědčil, že především politický režim ovlivňuje 

formu a obsah tisku. Zatímco v totalitním státě dostal tisk roli opory oficiální 

ideologie, v demokraticky fungující zemi mají média možnost komentovat a 

kritizovat stávající stav věcí i uplynulé události a čtenář je tak konfrontován 

s různými úhly pohledu. 

Po studiu a analýze tisku bylo možno také konstatovat, že do formy a obsahu 

tisku se promítají ideály, hodnoty a normy, které společnost v dané době vyznává. 

Dynamiku společnosti v určitém časovém období tak lze zjistit nejen na základě 

studia historických událostí, ale i právě analýzou tisku. Můžeme tedy tvrdit, že 

společnost ovlivňuje svá média mimo jiné tím, že do nich reflektuje, to, co je pro ní 

podstatné, důležité a z jejího pohledu správné. 

Rada monografií a odborných publikací zahraničních i domácích autorů se 

již zabývala účinky médií, které jsou významné, nicméně je jen velmi málo 

shodných názorů na jejich povahu a rozsah. Tato práce ale pohlížela na danou 

problematiku v českém prostředí z opačné strany a ptala se na vliv společnosti na 
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média. Přestože nabídla několik teoretických výstupů, představuje pouze počáteční 

krok ve studiu daného tématu a nabízí velké pole působnosti pro další vědeckou 

práci. 

Závěry práce lze využít ve vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího 
v 

programu - Člověk a společnost. Při výuce vzdělávacího oboru Dějepis může 

analýza dobového tisku posloužit k plastičtější ilustraci daného období českých 

dějin a dále může umožnit žákům hledat paralely mezi minulými a současnými 

událostmi. Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství lze studovanou oblast a její 

poznatky zařadit při výuce témat: Naše vlast (státní svátky) nebo Kulturní život 

(prostředky masové komunikace a masmédia). Z pedagogicko-didaktického 

pohledu se obsah práce vztahuje především k průřezovému tématu Mediální 

výchova. Výstupy práce mohou pomoci naplnit cíle zmíněného průřezového tématu 

- naučit žáky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií a 

napomoci při průpravě ke správnému vyhodnocení mediálních sdělení z hlediska 

záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska 

jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová 

platnost). 
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