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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničním zpravodajstvím a publicistikou z České 

republiky v polském deníku Gazeta Wyborcza od roku 1989. Analyzuje četnost i obsah 

informací z České republiky nejen v tištěné verzi tohoto deníku, ale i na jeho internetových 

stránkách www.wyborcza.pl. Práce poskytuje v úvodu krátký pohled do historie vzniku a 

vývoje tohoto polského deníku, upozorňuje na složité začátky po pádu komunistického 

režimu v Polsku       a také na narůstající zájem polské veřejnosti o dění v České republice. 

Tato bakalářská práce vychází z internetových i knižních zdrojů a archivů novin Gazeta 

Wyborcza od roku 1989. Zaměřuje se na konkrétní polské i české zpravodaje, kteří se 

českému dění v Gazetě Wyborczy věnují. Podle výše uvedeného polského deníku práce 

shromažďuje nejdůležitější události v České republice, a to od období pádu komunismu 

v roce 1989. Tyto události a zájem o ně jsou v této práci analyzovány. Gazeta Wyborcza, 

nejvýznamnější celostátní tištěné zpravodajské médium v Polsku, představuje adekvátní 

prostředek k nahlédnutí do česko-polských vztahů. Noviny Gazeta Wyborcza vznikly 

původně jako médium politické strany Solidarita na základě dohod u „kulatého stolu“ 

v květnu 1989. Jelikož ji v popularitě již předběhl bulvární deník Fakt, v současnosti je 

Gazeta Wyborcza druhými nejprodávanějšími polskými novinami, které jsou považovány za 

jeden z nejvlivnějších a nejvýznamnějších tiskových orgánů v Polsku. 

  

 

 

 

 
  



   

Abstract 
 This bachelor thesis focuses on the foreign news service and publicism from the Czech 

Republic in the Polish daily newspaper Gazeta Wyborcza since 1989 until now. It analyses 

the quantity and the contents of the news from the Czech Republic not only in its paper form, 

but also on the newspaper’s webpage www.wyborcza.pl. The thesis shows the beginnings of 

the daily newspaper Gazeta Wyborcza, the difficulties with the formation of the newspaper 

during the end of communism in 1989 and, according to the articles and topics published in it, 

also the way how the Polish public opinion on the Czech Republic was formed. This bachelor 

thesis works with the internet and book sources and also with the paper archives of Gazeta 

Wyborcza since 1989. There is also a place for the Czech and Polish reporters who inform 

about the news and events in the Czech Republic. The thesis collects the most important 

events from the Czech Republic, starting with the end of communism in 1989. These events 

and the interest in them are analyzed in this work. Gazeta Wyborcza, the most significant 

nation-wide newspaper in Poland, shows a sufficient view on the Czech and Polish relations. 

Gazeta Wyborcza was originally founded as a medium of the political movement Solidarity 

during the Polish Round Table Agreement in May 1989. Nowadays, although, the most 

popular daily news is tabloid Fakt, Gazeta Wyborcza is the second most popular newspaper in 

Poland. It is considered to be one of the most influential and considerable polish press 

authority. 
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Úvod 

Gazeta Wyborcza je nejvýznamnějším deníkem v Polsku. Nejnovější výzkum 

polského Institutu monitorování médií z roku 2012 ukázal, že právě tento deník byl 

v roce 2012 nejvlivnějším médiem v Polsku.1  

Vznik tohoto periodika se datuje do roku 1989, do roku plného změn, nejistoty, 

ale také naděje z konce komunismu. Historie Polska se od historie Československa v té 

době poměrně výrazně lišila. Pád komunistického režimu se dal v Polsku předpokládat 

ještě dřív než v naší zemi právě zrodem dělnické strany Solidarita.2 Pro pochopení 

historie kolem vzniku deníku Gazeta Wyborcza je nutné vysvětlit politickou situaci a 

situaci ve veřejném životě Poláků.  

Krize v Polsku v 80. letech narůstala, bylo čím dál tím složitější dostat se 

k nejběžnějšímu zboží, proto začínaly vznikat různé opoziční spolky a hnutí, jako 

například Svobodné odborové složky, Výbor pro ochranu dělníků, Studentské výbory 

Solidarity, Hnutí pro ochranu práv lidí a obyvatelů, Hnutí mladého Polska.3 Kromě toho 

se začaly objevovat samizdatová neboli undergroundová nakladatelství. Rozsah a vliv 

těchto opozičních spolků ale nebyl velký. Lidé si totiž během dlouhých beznadějných 

desetiletí zvykli na život v socialistickém Polsku, proto naděje na jakékoliv změny byla 

malá. Podobně jako v Československu, i Poláci byli zvyklí žít dualistickým životem. 

Podmínkou přežití v socialistické společnosti bylo patřit na správnou stranu. Tento 

dualismus znamenal oddělení soukromého života od veřejného. Podle Leszka 

Biernackého4 většina Poláku v dnešním svobodném Polsku tvrdí, že byli vždy proti 

tehdejšímu režimu. Bierniacki ale míní, že taková věc byla v těch časech nemožná          

a záhy nato odkazuje přesně na dualismus, který popsal George Orwell: většina lidí       

v oficiálním životě, v práci, na veřejnosti, při rozhovorech s lidmi na ulici mluvila tak, 

jak chtěla vláda, zatímco jenom doma za zavřenými dveřmi se naskytovala příležitost 

myslet a mluvit po svém. Poláci už nevstupovali do strany jenom kvůli tomu, že 

souhlasili s ideologií, ale zejména kvůli zlehčení své životní situace, nebo dokonce 

                                                
 
1	  Gazetu	  Wyborczu	  citovali	  různá	  média	  podle	  měření	  8265	  krát.	  Na	  druhém	  místě	  se	  umístil	  týdeník	  
Rzeczpospolita	  a	  za	  ním	  deník	  Dziennik	  Gazeta	  Prawna.	  	  
2	  Oficiální	  název	  polsky:	  „Solidarność“.	  2	  Oficiální	  název	  polsky:	  „Solidarność“.	  
3	  Polsky:	  Wolne	  Związki	  Zawodowe,	  Komitet	  Obrony	  Robotników,	  Studenckie	  Komitety	  Solidarności,	  
Ruch	  Obrony	  Praw	  Człowieka	  i	  Obywatela,	  Ruch	  Młodej	  Polski	  
4	  BIERNACKI.	  Lato	  '80:	  Przed	  Sierpniem	  '80.	  In:	  Wszechnica	  Solidarności	  [online].	  2010	  [cit.	  2015-‐04-‐23].	  
Dostupné	  z:	  http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=237	  
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proto, aby získali pro sebe a svou rodinu luxus, který běžní občané neměli možnost 

využívat. Podle Biernackého ale došlo k promíšení tohoto dualismu, to znamená, že 

lidé, kteří dualismem žili, si nakonec osvojili svou oficiální roli i v soukromém životě.  

Na rozdíl od těchto lidí existovali samozřejmě i lidé, kteří si vybrali tu složitější 

roli ve společnosti. Byli to ti, kteří se bouřili a protivili ideologii. Podobně jako 

v Československu, i v Polsku byli takoví lidé vyhazováni z práce, nebo umisťováni do 

vězení. 

Všechno se ale mělo změnit v srpnu 1980 zrodem nezávislé odborové 

organizace Solidarita, která se rychle stala centrem protirežimního odporu. Komunisté 

na to v roce 1981 odpověděli vyhlášením mimořádného stavu a zákazem Solidarity. Ta 

však fungovala dále, a to ilegálně. 

 Kromě tohoto oficiálního data se za zrod Solidarity považuje také datum první 

poutě papeže Jana Pavla II. do Polska v roce 1979. Právě papež Jan Pavel II., původem 

Polák z Wadowic nedaleko Krakowa, svým civilním jménem Karol Wojtyła, se 

zasloužil o vrácení naděje a síly Poláků v časech bídy. Narození hnutí Solidarita 

předcházely, kromě formace opozičních seskupení, také parlamentní volby na jaře 1980 

a zvýšení cen 1. července 1980. Osmdesáté roky proto v Polské lidové republice 

začínaly předznamenávat konec marasmu a beznaděje.  

Za začátek post-komunistických česko-polských vztahů někteří považují datum 

prvního setkání budoucího prezidenta České republiky, Václava Havla, a budoucího 

šéfredaktora Gazety Wyborcze, Adama Michnika. Bylo to setkání lídrů dvou 

disidentských skupin, české Charty 77 a Výboru pro ochranu dělníků (Komitet Obrony 

Robotników - KOR), na vrcholu Sněžky, na polsko-české hranici v srpnu a září 1978. 

Lídři se setkali poprvé a bylo hned vidět, jak se od sebe lišili. Michnik byl synem 

komunistů, vůdcem studentského protestu v roce 1968 a také redaktorem nelegálních 

vydavatelství. O deset let starší Havel, uznávaný dramaturg, pocházel ze zámožné 

rodiny. Michnik ho tehdy také přesvědčil, aby svou Moc bezmocných rozvinul v esej, 

aby ji pak publikoval v jeho samizdatu „Krytyka“. V Polsku totiž už v 70. letech 

samizdatový tisk představoval čím dál tím důležitější alternativu k oficiálnímu tisku       

a distribuci.  Havlovo poselství o tom, že lidé žijící v pravdě jsou hrozbou pro systém 

založený na lži, pomohl inspirovat pohyb mírového odporu ke komunismu ve střední 

Evropě. Československo-polská spolupráce byla zjevná i nadále. V prosinci 1987 se 
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začal v Polsku vydávat Informační bulletin Československo-Polské Solidarity5, který 

zanikl dva roky poté, v roce 1990. Koncem roku 1987 se na scéně ukázal měsíčník 

Lidové noviny, který zanikl brzy nato, koncem roku 1988. Anonymně do obou přispíval 

i Adam Michnik.  

V současnosti je povědomí Poláků o Češích větší, než tomu bylo v 90. letech. 

Podle slov novináře pro Gazetu Wyborczu a milovníka České republiky a českých 

reálií, Mariusze Szczygieła, zájem Poláků o dění v České republice vzrůstal a měl dvě 

etapy. První etapou bylo vydání filmu Samotáři a druhou etapou byly texty a knihy 

Mariusze Szczygieła o reáliích, tradicích, událostech a kultuře České republiky.6 

Největší součástí znalostí Poláků o Česku jsou ale podle Szczygieła a také podle Luboše 

Palaty, českého korespondenta pro Gazetu Wyborczu, postavy Václava Havla, Miloše 

Zemana a Václava Klause.7 

 

Metodologický postup  

 

Pro svůj výzkum autorka zvolila kvantitativní obsahovou analýzu. Cílem této 

bakalářské práce je analyzovat obsah, ale i kvantitu článků o událostech z České 

republiky, které se objevily v deníku Gazeta Wyborcza. K této analýze poslouží metoda 

výzkumu zvaná kvantitativní obsahová analýza, kterou Tomáš Trampota a Martina 

Vojtěchovská v publikaci Metody výzkumu médií opisují takto:  

„Zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak velký prostor jim věnují.“8 Tato 

bakalářská práce se zabývá analýzou mediálních obsahů článků v Gazetě Wyborczy o 

událostech v České republice. Cílem je zjistit, jak často se Gazeta Wyborcza zajímala o 

dění v České republice a jak velký prostor tomu poskytla na svých stranách, nebo na 

svých  internetových stránkách. Předpokládáme, že kolem roku 1989, kdy se Gazeta 

Wyborcza jenom rodila, víc prostoru poskytla dění v Polsku. Předpokládáme, že v té 

dobé se více věnovala informacím o proměně režimu, novinkách o nejvyšších 

představitelích Polska, tedy většinu svého prostoru darovala zejména hnutí Solidarita, 
                                                
 
5	  Originálně	  polsky:	  „Biuletyn	  Informacyjny	  Solidarności	  Polsko-‐Czechosłowackiej“	  (zkráceně:	  Biuletyn	  
Informacyjny	  SPCz)	  
6	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
7	  PALATA,	  Luboš.	  Otázky	  o	  Gazetě	  Wyborczy	  [elektronická	  pošta].	  Message	  to:	  ewespisak@gmail.com.	  
29.	  dubna	  2015	  17:18	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
8	  TRAMPOTA,	  Tomáš	  a	  Martina	  VOJTĚCHOVSKÁ.	  Metody	  výzkumu	  médií.	  Vyd.	  1.	  Praha:	  Portál,	  2010,	  s.	  
99.	  ISBN	  978-‐80-‐7367-‐683-‐4.	  
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novému prezidentovi Lechu Wałęsovi nebo premiéru Tadeuszovi Mazowieckému. 

Autorka ale očekává, že analýza ukáže stoupající zájem Poláků o dění v České 

republice, zejména kvůli tehdejší rostoucí slávě prezidenta Václava Havla nebo o méně 

slavného premiéra Václava Klause či Miloše Zemana. Tato témata jsou autorkou 

považována za nejdůležitější, a proto si jich také bude při výzkumu všímat. 

Kvantitativní obsahová analýza proto tady poslouží prakticky: „Umožňuje (do jisté 

míry) předjímat, jaká témata bude veřejnost považovat za důležitá.“9  

Trampota a Vojtěchovská dále popisují kvantitativní obsahovou analýzu: „Je 

schopna popsat proměnu mediálních obsahů v delším časovém horizontu. Umožňuje 

snadné srovnávání různých typů médií a medií mediálních krajin.“10 Tato bakalářská 

práce zkoumá články Gazety Wyborczy o českých událostech od vzniku deníku, tedy od 

roku 1989, až do současnosti. Výzkum se tudíž zabývá obdobím, které je poměrně 

dlouhé, ale právě tato analytická metoda nám toto období umožňuje relevantně 

prozkoumat.  

 
  

                                                
 
9	  TRAMPOTA,	  Tomáš	  a	  Martina	  VOJTĚCHOVSKÁ.	  Metody	  výzkumu	  médií.	  Vyd.	  1.	  Praha:	  Portál,	  2010,	  s.	  
99.	  ISBN	  978-‐80-‐7367-‐683-‐4.	  
10	  TRAMPOTA,	  Tomáš	  a	  Martina	  VOJTĚCHOVSKÁ.	  Metody	  výzkumu	  médií.	  Vyd.	  1.	  Praha:	  Portál,	  2010,	  s.	  
99.	  ISBN	  978-‐80-‐7367-‐683-‐4.	  
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1. Historie Gazety Wyborcze 

1.1. Jednání u Kulatého stolu v letech 1988 a 1989 

Jak se praví v úvodu článku o historii Gazety Wyborcze: „Není možné 

porozumět současnému Polsku, pokud se člověk neseznámí s pravdivou genezí tohoto 

deníku.“11 

Nápad vytvořit deník jako tiskový orgán hnutí Solidarita se zrodil během setkání 

představitelů vlády a opozice v září 1988 v podvaršavské vesnici Magdalénka, kde 

probíhala rokování o politickém směřování Polska. Zahájit jednání mezi vládnoucí 

Polskou sjednocenou dělnickou stranou a opozicí navrhl v srpnu 1988 ministr vnitra 

Czeslaw Kiszczak. Progresivnější část komunistické elity si od tohoto kroku slibovala 

zmírnění společenského tlaku vyvolaného sociálními problémy, které vláda nedokázala 

účinně řešit. Diskusí se účastnili kromě Adama Michnika a Lecha Wałęsy například       

i Bronislaw Geremek, Tadeusz Mazowiecki a Jacek Kuroń. Pracovních setkání bylo 

celkem třináct, osm z nich v čase od září 1988 do února 1989. Zbylých pět se odehrálo 

už jako součást jednání u slavného kulatého stolu ve Varšavě od 6. února 1989 do 5. 

dubna 1989. Na základě dohod došlo mimo jiné k legalizaci Solidarity a především 

k vypsání voleb do parlamentu, které proběhly už v červnu 1989 a ve kterých opozice 

slavila triumf. Co se týče rozsahu moci pro opozici, ve volbách do senátu nebylo žádné 

ohraničení v počtu opozičních křesel, ale pro parlamentní volby si vládní strana 

vyhradila 65 % celkových míst v parlamentě, a jen 35 % míst mělo připadnout 

opozici.12   

Dalším plodem jednání u kulatého stolu měl být deník Solidarita. Dodnes není 

úplně jasné, kdo s nápadem přišel a jestli to byl právě Adam Michnik, který byl v té 

době jedním z hlavních hráčů opozice. Kromě deníku Gazeta Wyborcza se také objevila 

myšlenka vytvořit „Týdeník Solidarita“13. Tady také není známo datum jednání, kdy se 

tento nápad poprvé objevil. Každopádně setkání kolem kulatého stolu oficiálně skončila 

5. dubna 1989, kdy většina Poláků v sobě živila velkou naději, že se život v Polsku 

mění k lepšímu, tudíž že se Polsko pomalu posouvá k tomu, aby se stalo demokratickou 
                                                
 
11	  Zakazana	  historia	  „Gazety	  Wyborczej“.	  In:	  Historia	  Uważam	  Rze	  [online].	  Jaworowa,	  neznámý	  [cit.	  
2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  z:	  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/1105337	  
12	  KOBUS,	  Andrzej.	  Niezależne	  kontakty	  polsko-‐czechosłowackie	  w	  schyłkowej	  dekadzie	  porządku	  
jałtańskiego.	  Wyd.	  1.	  Piotrków	  Trybunalski:	  Naukowe	  Wydawn.	  Piotrkowskie	  przy	  Filii	  Uniwersytetu	  
Humanistyczno-‐Przyrodniczego	  w	  Piotrkowie,	  2008,	  s.	  146.	  ISBN	  8389935570.	  
13	  V	  originálu:	  Tygodnik	  Solidarność.  
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zemí. Takto vypadala atmosféra, ve které Adam Michnik obdržel od Lecha Wałęsy, 

lídra hnutí Solidarita, poslání vytvořit noviny, které se měly stát orgánem hnutí 

v nadcházející volební kampani. 8. května 1989 vyšlo první číslo Gazety Wyborczy, 

jejíž první strana byla věnována poselství tohoto nového periodika ve jménu celé 

redakce: „Cítíme se svázáni s hnutím Solidarita, ale navzdory tomu chceme zastupovat 

pohledy a názory celé nezávislé společnosti, různých opozičních směrů.“14  

Po skončení volební kampaně se měl z Gazety Wyborcze stát celonárodní deník 

informačního charakteru, který by ale dál reprezentoval politické zájmy Solidarity. 

Alespoň tak to bylo zapsané v dohodě u kulatého stolu. 

 

1.2. Formování prostředí Gazety Wyborcze 

Schválení vydávání Gazety Wyborcze u kulatého stolu byl jen začátek. Bylo 

nutné sehnat lidi, tiskárnu, prostor pro redakci. V komunistickém Polsku byl ale 

nedostatek všeho, tedy i nejdůležitější suroviny pro výrobu novin, papíru, a ten byl na 

příděl jenom po schválení vlády. Právě tehdy přišel na pomoc ministr vnitra, generál 

Czesław Kiszczak, iniciátor diskuse mezi opozicí a vládou. Díky jeho rozhodnutí           

a pomoci redakce Gazety Wyborcze dostala prostor, tiskárnu a nezbytný papír. Jeho 

volný pohyb zavedl teprve až v říjnu 1989 premiér Tadeusz Mazowiecki. „Jediná věc, 

které se Adam Michnik nemusel obávat, byli čtenáři. Pro ně byl nový deník jako voda 

pro žíznivého poutníka na poušti.“15 

Adam Michnik, jako už nový šéfredaktor ještě nenarozených novin, se snažil ze 

všech sil zahájit alespoň nějaké redakční porady. Tento proces začal na začátku dubna 

1989 v jedné z budov Varšavské univerzity, kde se většinou sešlo několik desítek 

novinářů, a tak se postupně formovalo redakční seskupení. Zástupci šéfredaktora 

Adama Michnika se stali Helena Łuczywo, Ernest Skalski a později se k nim přidal také 

Krzysztof Śliwiński. Redakci tvořili jména jako Anna Bikont, Seweryn Blumsztajn, 

Edward Krzemień, Ewa Milewicz, Piotr Pacewicz, Jerzy Jachowicz, Stanisław 

Remuszko, Joanna Szczęsna, Stanisław Turnau, Lidia Ostałowska, Juliusz Rawicz, 

Tomasz Burski, Krzysztof Leski, Danuta Zagrodzka, Małgorzata Szejnert, Jacek 

                                                
 
14	  REMUSZKO,	  Stanisław.	  Gazeta	  Wyborcza:	  Początki	  i	  okolice.	  2.	  vyd.	  Warszawa:	  Oficyna	  Wydawnicza	  
Volumen,	  2003,	  s.	  33.	  ISBN	  83-‐7233-‐091-‐3.	  
15	  Zakazana	  historia	  „Gazety	  Wyborczej“.	  In:	  Historia	  Uważam	  Rze	  [online].	  Jaworowa,	  neznámý	  [cit.	  
2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  z:	  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/1105337 
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Żakowski a jiní. Důležitou roli v počátcích novin hráli také členové KOR, tedy Výbor 

pro ochranu dělníků. Ten dal Gazetě politický tvar a linii.  

První adresa redakce byla v ulici Iwické ve Varšavě. První redakční porady ve 

většině o ničem nerozhodovaly. Podle Dariusze Fikusa, který v té době úzce 

spolupracoval s Gazetou Wyborczou, o všem stejně rozhodovala Helena Łuczywo, 

namísto Adama Michnika. Łuczywo byla tím člověkem, který skutečně řídil noviny      

a dodával jim konečnou podobu. Adam Michnik totiž vždycky sám tvrdil, že mimo to, 

že byl šéfredaktorem, pokládal se také za tzv. „politického komisaře redakce“, protože 

rozhodoval zejména o politickému angažmá titulu.  

Během následujících měsíců od jejího provozu, prošlo prostředí Gazety 

Wyborcze vnitřní konsolidaci. Týkalo se to nejenom ideologického světonázoru 

skupiny, ale také soukromého života. Patřit do Gazety Wyborcze znamenalo patřit do 

důležité skupiny, nebo dokonce rodiny, což bylo viditelné především v dalších letech. 

„Nejvýraznějším vyjádřením tohoto pocitu byla věta, kterou vždy na začátku svých 

veřejných vystoupení používal Piotr Pacewicz, novinář Gazety Wyborcze: My, lidé 

Gazety Wyborcze...!“16 

 

1.3. Změna směřování novin a odloučení od Solidarity 

Nový deník Gazeta Wyborcza měl plnit funkci tiskového orgánu hnutí 

Solidarita, a tím hnutí také pomoct s kampaní, jak už bylo napsáno výše. Tento stav se 

uchoval ale jen do voleb, které se odehrály 4. června 1989 a ve kterých triumfovalo 

hnutí Solidarita. V tu dobu celé Polsko cítilo naději ze začínající svobody. Podle dohod 

od kulatého stolu i po volbách měla Gazeta Wyborcza dále plnit funkci tiskového 

orgánu a prezentovat kroky a postoje hnutí Solidarita. To se ale nestalo. Šéfredaktor 

Adam Michnik totiž po volbách vzal řízení novin do svých rukou. „Stalo se tak hlavně 

z důvodu osobních politických ambicí Michnika, který již v létě 1989 cítil, že může být 

hlavním tvůrcem polské politiky a polské reality.“17 Již tehdy bylo zřetelné, že Gazeta 

Wyborcza se čím dál tím více vzdaluje od Solidarity.  

                                                
 
16	  Zakazana	  historia	  „Gazety	  Wyborczej“.	  In:	  Historia	  Uważam	  Rze	  [online].	  Jaworowa,	  neznámý	  [cit.	  
2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  z:	  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/1105337	  
17	  Zakazana	  historia	  „Gazety	  Wyborczej“.	  In:	  Historia	  Uważam	  Rze	  [online].	  Jaworowa,	  neznámý	  [cit.	  
2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  z:	  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/1105337 



   
 

 

10 

  

Když byl v srpnu 1989 Tadeusz Mazowiecki, představitel opozice, pověřený 

sestavením vlády, Gazeta Wyborcza ho začala podporovat a Lech Wałęsa cítil, jak se od 

Wyborczy vzdaluje. Dále začal být stále výraznější konflikt s Týdeníkem Solidarita18. 

Wyborcza v čele s Michnikem stále víc zasahovala do veřejných nálad i nálad politiků  

a konfliktů mezi nimi. To se ale v prvních měsících nedotklo popularity deníku, protože 

ještě stále pracovala pod hlavičkou Solidarity, což miliónům Poláků garantovalo 

opravdového zástupce opozice a vítězství.  

Důležitý konflikt, který ale deník zapříčinil v řadách vysoké politiky, byl 

konflikt na počátku roku 1990 mezi táborem premiéra Tadeusza Mazowieckého            

a táborem prezidenta Lecha Wałęsy. Adam Michnik a jeho solidaritní levice totiž již 

v té době podporovali Mazowieckého, zatímco Wałęsa se přidal na stranu nově vzniklé 

pravice s lídrem Jarosławem Kaczyńským. Nesympatie vyvrcholily během zasedání 

Občanského parlamentního klubu19 24. června 1990, kdy se obě strany do sebe pustily i 

vulgárním slovníkem, a tím se hluboce od sebe oddělily. Toto byl rozhodující moment, 

kdy se hnutí Solidarita v čele s Lechem Wałęsou a Národní komise Solidarity v září 

1990 rozhodly odebrat Gazetě Wyborczy práva užívání loga a hesla hnutí „Není 

svoboda bez Solidarity“20 z důvodu „tendenčnosti článků, které mají za cíl 

zdiskreditování a zesměšnění předsedy Wałęsy“21, jak bylo uvedeno v usnesení z roku 

1990. Wałęsa také žádal o sesazení Adama Michnika z pozice šéfredaktora Gazety 

Wyborcze, což se ale nestalo. To byl konečný rozchod deníku se Solidaritou. Od té 

doby se Gazeta Wyborcza držela vlastní programové linie založené na pohledech a 

názorech svého šéfredaktora Adama Michnika.  

Událost se šéfredaktorem Michnikem, o které píše ve své knize „Początki            

i okolice“ bývalý redaktor Gazety Wyborcze, Stanisław Remuszko, může objasnit 

atmosféru v redakci v době nesympatií s Týdeníkem Solidarita: „...Gazeta Wyborcza sa 

čím dál tím víc stávala součástí (...) velkého politicko-morálního sporu, který stále 

výrazněji dělil Poláky. (...) Co se týče mého dopisování do Tygodnika Solidarność, na 

začátku února 1990 se mě Adam Michnik zeptal (do konce života na to nezapomenu):   

                                                
 
18	  Originál	  v	  polštině:	  Tygodnik	  Solidarność	  
19	  Originál	  po	  polsku:	  Obywatelski	  Klub	  Parlamentarny	  (OKP)	  
20	  Slavné	  heslo	  polsky	  zní:	  „Nie	  ma	  wolności	  bez	  Solidarności.“	  
21	  Zakazana	  historia	  „Gazety	  Wyborczej“.	  In:	  Historia	  Uważam	  Rze	  [online].	  Jaworowa,	  neznámý	  [cit.	  
2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  z:	  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/1105337 
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- Jestli píšeš do ‚Tysola‘, proč pak pracuješ v Gazetě? A pokud pracuješ 

v Gazetě, proč také přispíváš do ‚Tysola‘? 

Vůbec nedovedu pochopit, že se Adam Michnik, urozený člověk pera, který celý 

život brání svobodu slova, nestyděl něco takového říct.“22 

 

1.3.1. Agora a.s. jako vlastník Gazety Wyborcze 

Gazeta Wyborcza se stala majetkem akciové společnosti, vydavatelství a 

mediální skupiny Agora sp. z. o.o., 10. dubna 1989. Zasloužili se o to režisér Andrzej 

Wajda, člen opozice Zbigniew Bujak a novinář Aleksandr Paszyńský, kdy společnost 

Agora založili v bytě Andrzeja Wajdu v části Varšavy zvané Żoliborz.  

„Agora23 a Gazeta Wyborcza vznikly před parlamentními volbami v roce 1989. 

Gazeta Wyborcza se stala prvním nezávislým deníkem v zemi a Agora vyrostla do 

jedné z největších a nejznámějších mediálních společností v Polsku. Od roku 1999 je 

společnost zapsána na Burze cenných papírů ve Varšavě.“24 

 Z důvodu sporu Wyborcze s táborem Wałęsy se ale v květnu 1990 objevila 

iniciativa změn ve vlastnictví. Proto bylo vybráno 16 novinářů Gazety Wyborcze, keří 

se stali novými akcionáři. Byli mezi nimi Anna Bikont, Stefan Bratkowski, Tomasz 

Burski, Zofia Bydlińska, Zofia Floriańczyk, Wojciech Kamiński, Edward Krzemień, 

Tomasz Kuczborski, Krzysztof Leski, Grzegorz Lindenberg, Helena Łuczywo, Adam 

Michnik, Piotr Pacewicz, Piotr Niemczycki, Juliusz Rawicz a Ernest Skalski. Tato 

událost byla nejdůležitějším krokem k tomu, aby se Gazeta Wyborcza stala vlastnictvím 

lidí, kteří v ní pracovali. 

 

  

                                                
 
22	  REMUSZKO,	  Stanisław.	  Gazeta	  Wyborcza:	  Początki	  i	  okolice.	  2.	  vyd.	  Warszawa:	  Oficyna	  Wydawnicza	  
Volumen,	  2003,	  s.	  50-‐51.	  ISBN	  83-‐7233-‐091-‐3.	  
23	  Majetkem	  Agory	  S.A.	  jsou	  v	  současnosti:	  Gazeta	  Wyborcza,	  Helios	  S.S.	  –	  operátor	  největší	  sítě	  kin	  
v	  Polsku	  z	  pohledu	  na	  počet	  objektů	  a	  také	  vlastník	  filmové	  distribuční	  společnosti	  Next	  Film;	  AMS	  –	  
společnost	  s	  venkovní	  reklamou.	  Agora	  také	  vydává	  Metro,	  největší	  bezplatní	  noviny	  v	  Polsku,	  časopisy,	  
jako	  například	  Avanti,	  Logo,	  Cztery	  Katy.	  Společnost	  také	  vlastní	  dvě	  hudební	  značky	  lokálních	  
rozhlasových	  stanic:	  Złote	  Przeboje	  a	  Rock	  Radio,	  internetového	  rádia	  Tuba.FM	  a	  je	  většinovým	  
spoluvlastníkem	  Radia	  TOK	  FM.	  Od	  marca	  2014	  Agora	  působí	  rovněž	  na	  televizním	  trhu	  s	  kanálem	  
Stopklatka	  TV,	  který	  rozbehla	  spolu	  se	  společností	  Kino	  Polska	  TV	  S.A.	  Společnost	  Agora	  se	  zabývá	  také	  
vydáváním	  knih	  a	  filmovou	  koprodukcí.	  
24	  O	  firmie.	  In:	  Agora	  [online].	  [cit.	  2015-‐04-‐29].	  Dostupné	  
z:	  	  http://www.agora.pl/agora/1,108804,9401558,O_firmie.html 
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2. Zahraniční zpravodajství z České republiky 
V současnosti se Gazeta Wyborcza věnuje zahraničnímu zpravodajství z celé 

Evropy. Jako nejvlivnější deník v Polsku má zpravodaje téměř v každé evropské zemi. 

V České republice je jím novinář pro Mladou Frontu Dnes a Lidové noviny, znalec 

střední a východní Evropy, Luboš Palata, který nám odpověděl na několik otázek. 

Odpovědi na naše otázky jsme také dostali od dalšího novinářů, kteří se Českou 

republikou v Gazetě Wyborczy zabývájí, ale ne jenom v ní. Prvním z nich je Mariusz 

Szczygieł, momentálně novinář na volné noze a spoluzakladatel Institutu reportáže ve 

Varšavě (spolu s Pawlem Goźlińským a Wojciechem Tochmanem).  

Třetím respondentem na naše otázky byl Roman Imielski, bývalý šéf 

zahraničního zpravodajství25 a současný redakční tajemník Gazety Wyborcze, který 

nám v e-mailové komunikaci také sdělil informace o fungování zahraničního 

zpravodajství deníku. Podle něho se Gazeta Wyborcza zajímala o české události 

zejména z prostředí politiky, jako například parlamentní a prezidentské volby, ale také o 

kontroverzní spojení politiky a podnikání, nebo hospodářsko-politickými aférami. Dále 

to byla témata českého trhu práce, nebo zdravotnictví, protože, jak Imielski vysvětluje, 

hodně Poláků jezdí do České republiky na lékařská vyšetření. „Psali jsme hodně o 

zdravotní reformě, například o placení u všeobecného lékaře, protože v Polsku je 

zdravotnictví velkým tématem, většina lidí si totiž nemyslí, že polské zdravotnictví 

funguje dobře,“26 vysvětluje Imielski v emailové komunikaci. Zajímavým tématem byla 

podle něho také diskuse o přechovávání malého množství drog, zvláště marihuany. 

V Polsku se rovněž diskutovalo, jestli to neudělat podobně.  

„Osobně si myslím, že Poláci toho dnes vědí o Česku daleko víc, než tomu bylo 

před deseti nebo patnácti lety. Nejdůležitějšími tématy pro polské čtenáře bylo rozdělení 

Česka a Slovenska, náš společný vstup do NATO a Evropské Unii, nebo české 

vypořádání se s minulostí, jako byla například omluva za vyhnání sudetských Němců. 

Historické otázky jsou pro Poláky velmi důležité, také kvůli pohledu na naši historii.“27 

Jak Imielski ale dodává, určit konkrétní období, kdy byli Poláci nejvíc zaujati dění 

                                                
 
25	  Šéfem	  zahraničního	  zpravodajství	  v	  Gazetě	  Wyborczy	  byl	  od	  roku	  2007.	  
26	  IMIELSKI,	  Roman.	  Licencjat:	  Pytanie	  o	  reportażach	  z	  Czech	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  4.	  května	  2015	  11:52	  [cit.	  2015-‐05-‐04].	  Osobní	  komunikace.	  
27	  IMIELSKI,	  Roman.	  Licencjat:	  Pytanie	  o	  reportażach	  z	  Czech	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  4.	  května	  2015	  11:52	  [cit.	  2015-‐05-‐04].	  Osobní	  komunikace.	  
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v České republice, je velmi složité. Trend tohoto zájmu podle něho trvale stoupá a 

klesá. 

2.1. Mariusz Szczygieł, zpravodaj z Polska 

Mariusz Szczygieł, čechofil a reportér, pochází z polského města Złotoryja,  

nacházejícího se nedaleko Wrocławu v Dolnoslezském vojvodství. Studoval na Fakultě 

žurnalistiky a politických věd Varšavské univerzity. Sám o sobě rád tvrdí, že je 

univerzitním rekordmanem, protože celé jeho studium trvalo 16 let. S Gazetou 

Wyborczou spolupracuje již od roku 1990, ale o Českou republiku se začal poprvé 

zajímat až v roce 2000. „W Gazetě jsem pracoval 24 let. Už dva roky jsem na volné 

noze, živím se jako spisovatel, knihkupec, nakladatel, vydávám také českou literaturu a 

mám také školu ve Varšavě. Každý čtvrtek mi ale ještě vychází fejeton ‚Szczygieł na 

czwartek‘.“28 

Jak uvádí v rozhovorech pro různá česká média, důvod jeho zájmu o Česko je 

poněkud kuriózní. „V roce 2000 jsem sem poprvé přijel udělat rozhovor s Helenou 

Vondráčkovou, což je známá ‚polská‘ zpěvačka. Ta mě seznámila s Martou Kubišovou, 

kterou v Polsku nikdo neznal. Rozhodl jsem se naučit česky, abych s ní mohl udělat 

rozhovor,“ tak Szczygieł pro portál iDnes.cz zdůvodnil svojí vášeň pro Česko.29 Své 

reportáže a také rozhovory s  Kubišovou a Vondráčkovou poté využil i ve svých 

knihách, které jsou mezi českými čtenáři populární. Momentálně jsou jeho knihy 

vydávány ve třinácti zemích.  

Jeho nejznámější  kniha se jmenuje Gottland. Získal za ni v roce 2009 

Evropskou knižní cenu, v roce 2007 také prestižní polskou cenu čtenářů, Niké, a také 

cenu vydavatelů ve Varšavské literární premiéře v roce 2009.30 Ve stejným roce mu 

české ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České 

republiky v zahraničí.31  

                                                
 
28	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
29	  ŠNAJDR,	  Jaroslav.	  Jsem	  skrytý	  Čech,	  tvrdí	  o	  sobě	  polský	  autor	  Gottlandu.	  IDnes.cz:	  Jihlava	  a	  
Vysočina	  [online].	  2014	  [cit.	  2015-‐05-‐02].	  Dostupné	  z:	  http://jihlava.idnes.cz/jsem-‐skryty-‐cech-‐tvrdi-‐o-‐
sobe-‐polsky-‐autor-‐gottlandu-‐p02-‐/jihlava-‐zpravy.aspx?c=A140822_2092876_jihlava-‐zpravy_mkk	  
30	  Impresariat:	  Mariusz	  Szczygieł.	  In:	  Instytut	  Reportażu	  [online].	  2013	  [cit.	  2015-‐05-‐02].	  Dostupné	  
z:	  http://instytutr.pl/pl/impresariat/mariusz-‐szczygiel/	  
31	  HORÁČKOVÁ,	  Alice.	  Evropskou	  knihou	  roku	  je	  polský	  Gottland,	  bodovala	  i	  Evropa	  pro	  blbé.	  IDnes.cz:	  
Kultura	  [online].	  2009	  [cit.	  2015-‐05-‐02].	  Dostupné	  z:	  http://kultura.idnes.cz/evropskou-‐knihou-‐roku-‐je-‐
polsky-‐gottland-‐bodovala-‐i-‐evropa-‐pro-‐blbe-‐11b-‐/literatura.aspx?c=A091208_203147_literatura_jaz	  
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Právě Szczygieł je osobností, která nejvýrazněji přispívala ke všeobecné znalosti 

českých reálií v Polsku a právě strany Gazety Wyborczy mu nabízely prostor pro jeho 

reportáže, které zpracoval a vydal ve svých třech knihách Gottland, Udělej si ráj a Láska 

nebeská. Poslední jmenovaná kniha je nejnovější, byla vydána v roce 2012. Ve všech 

publikacích autor vtipně a něžně opisuje českou povahu a své zážitky z  České 

republiky. Konkrétně v knize Gottland, nejprodávanější publikaci Mariusze Szczygieła, 

je vidět autorův svérázný pohled na českou historii a na české osobnosti, jako například 

na podnikatele Baťu, herečku Baarovou nebo na autora největší Stalinovy sochy, 

Otakara Švece.  

Z mailové komunikace s Mariuszem Szczygiełem jsme se dozvěděli, že se 90. 

léta v Gazetě Wyborczy nesla ve znamení mnoha rozhovorů s českými spisovateli, 

protože „korespondentem Gazety v Praze byl Andrzej Jagodziński, překladatel české 

literatury a šéf Polského institutu v Praze (dnes polský diplomat, nositel vysokého 

českého vyznamenání, pozn. autorky). Šéfredaktorem sobotního vydání Gazety 

Wyborczej (Gazeta Świąteczna, Sváteční noviny, pozn. autorky) byl mnoho let 

Aleksander Kaczorowski, překladatel Hrabala a Škvoreckého a autor několika knížek o 

české literatuře.“32 To mělo podle Szczygieła vliv na prezentaci českých spisovatelů 

v Polsku. Vliv měl i fakt, že Adam Michnik se přátelil s Václavem Havlem, proto se s 

v Gazetě Wyborczy objevovalo velké množství rozhovorů s ním a také mnoho úryvků z 

jeho knih. „Po roce 2001 se v Gazetě začalo objevovat velké množství mých reportáží 

z Čech. Části z nich se poté objevily v knize Gottland a knize Udělej si ráj.“33 

Podle Szczygieła je těžké říct, zda má Gazeta Wyborcza velký vliv na povědomí 

Poláků o Češích i navzdory tomu, že je to nejvlivnější a nejdůležitější médium v Polsku. 

Průměrný náklad Gazety Wyborcze je v současnosti 292 tisíc výtisků, zatímco 

dospělých obyvatelů Polska je téměř 40 milionů.  

 

                                                
 
32	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
33	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
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2.1.1. Jaký je zájem Poláků o Česko podle Szczygieła? 

 Szczygieł míní, že běžné každodenní události z  Čech zajímají v  Polsku 

málokoho. Podle něho ale každý čtenář, který se zajímá o dění ve světe, v současnosti 

považuje volbu Miloše Zemana za prezidenta v prvních přímých volbách v roce 2013 za 

velký národní omyl Čechů. „Zeman – to je ten, který zesměšňuje Česko. Češi podporují 

agresi Ruska na Ukrajině. Zeman je rusofil. Češi jsou jako masochisti, kteří neustále 

lpějí na katu – myšleno lpějí na Rusku. – To jsou věty, které v poslední době nejednou 

slyším od lidí na ulici nebo v knihkupectví, když přijde řeč na téma Česko,“34 opisuje 

v mailové komunikaci Szczygieł momentální pohled Poláků na Českou republiku.  

 Zajímavostí, která Mariuszovi Szczygiełovi utkvěla v paměti, byl text v  Gazetě 

Wyborczy z  roku 2006 „Jak se vám žije bez Boha“ o tom, že v Česku je možné být 

šťastným, i když člověk nevěří v Boha. Podle Szczygieła byl tento článek několik dní 

nejčtenějším textem na internetovém portálu novin. Důvodem pravděpodobně bude, že 

křesťanství je silnou tradicí Poláků a většina lidí, zejména starší generace, může být na 

toto téma háklivá.  

 Část Poláků ale zajímá česká kultura víc než zpravodajství. Podle Szczygieła je 

česká kultura v Polsku velkým pojmem, protože každý vzdělaný člověk s ní má nějaké 

asociace. „Zájem o Česko byl v 90. letech menší a narůstat začal nejdřív filmem 

Samotáři a poté mými knihami a texty ve Wyborczy.“35  

 

2.2. Luboš Palata, zpravodaj z Prahy 

Luboš Palata, rodák z Prahy, vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na 

Karlově univerzitě v Praze. Novinářem je od roku 1991, specializuje se na střední 

Evropu, především Polsko a Ukrajinu a do Gazety Wyborcze pravidelně přispívá jako 

její hlavní zpravodaj z  Prahy od roku 2002. Mimo tyto, podle něho, nejvlivnější polské 

noviny, pravidelně píše také do slovenského týdeníku Týžden, do německých měsíčníků 

The German Times a Landes-Zeitung, ukrajinského měsíčníku Ukrajinský žurnál a 

amerického analytického serveru TOL. V minulosti byl stálým středoevropským 

                                                
 
34	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
35	  SZCZYGIEŁ,	  Mariusz.	  Dotaz	  na	  bakalářskou	  práci	  [elektronická	  pošta].	  Message	  
to:	  ewespisak@gmail.com.	  29.	  dubna	  2015	  20:56	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace. 
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zpravodajem Hospodářských novin, vedoucím zahraničního oddělení Lidových novin a 

od roku 1993 sedm let redaktorem zahraničního oddělení Mladé fronty Dnes.   

Mimo jiné je nositelem novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, rakouské 

Středoevropské ceny a ceny Jana Beneše. Byl také dvakrát nominován za Česko na 

Novinářskou cenu Evropského parlamentu.  

Do Gazety Wyborcze píše téměř všechny texty týkající se politiky, hospodářství 

a afér v České republice. V mailovém rozhovoru Palata autorce této bakalářské práce 

svěřil svůj důvod, proč si vůbec titul Gazeta Wyborcza vybral. Jak sám řekl, Wyborcza 

byla pro něj „jasná volba“: „Gazeta Wyborcza jsou nejlepší noviny střední Evropy. Jsou 

to jednoznačně nejvlivnější noviny v Polsku už od roku 1990. Jsou to noviny názorově 

jasně vyprofilované, což je dáno i osobou jejich šéfredaktora Adama Michnika, dnes 

jasně nejuznávanějšího novináře střední Evropy, který je prozápadní liberál a zásadový 

demokrat, v mnoha ohledech velice blízký Václavu Havlovi.“36 

 

2.2.1. Nejoblíbenější česká témata v Polsku podle Palaty 

Podle Luboše Palaty byla pro Gazetu Wyborczu a její polské čtenáře zásadní 

osobnost Václava Havla. Z rozhovorů s polskými profesory Univerzity v Lodži jsme se 

také dozvěděli, že Václav Havel byl pro Poláky důležitou osobností, kterou 

Československu někdy, dá se říct, záviděli.37  

Na druhé straně Palata míní, že Poláci měli negativní názor na Václava Klause a 

nyní Miloše Zemana. Zajímali se také o pád Nečasovy a Topolánkovy vlády a 

samozřejmě o úmrtí Václava Havla. Další témata, která byla čtená, opisovala české 

reformy, například penzí, postoj České republiky k Rusku a ukrajinské krizi, otázku 

sudetských Němců, romskou otázku, kterou podle Palaty sami nemají, ale i českou 

ekonomiku a Česko jako turistickou destinaci. „Zájem o ČR je sice poměrně stabilní, 

ale Česko ztratilo atraktivitu lídra střední Evropy, reformní země i ‚státu Václava 

Havla‘. Pozvolna, ale stabilně tento zájem klesá, tak jak klesá kvalita ‚strategických 

                                                
 
36	  PALATA,	  Luboš.	  Otázky	  o	  Gazetě	  Wyborczy	  [elektronická	  pošta].	  Message	  to:	  ewespisak@gmail.com.	  
29.	  dubna	  2015	  17:18	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
37 Svědčí	  o	  tom	  i	  prostor,	  který	  Václavu	  Havlovi	  věnovali	  organizátoři	  Muzea	  Solidarity	  v	  polském	  
Gdańsku,	  kde	  se	  v	  jedné	  z	  místnosti	  nachází	  jeho	  velký	  vygravírovaný	  citát	  o	  železné	  oponě	  z	  roku	  1999,	  
hned	  vedle	  citátu	  papeže	  Jana	  Pavla	  II.	   
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vztahů‘ Prahy a Varšavy. Roste naopak zájem polských turistů.“38 Událost, kterou se 

podaří do Polska „prodat“, musí být podle Luboše Palaty srozumitelná, důležitá a 

zajímavá. 

  

                                                
 
38	  PALATA,	  Luboš.	  Otázky	  o	  Gazetě	  Wyborczy	  [elektronická	  pošta].	  Message	  to:	  ewespisak@gmail.com.	  
29.	  dubna	  2015	  17:18	  [cit.	  2015-‐05-‐01].	  Osobní	  komunikace.	  
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3. Události z České republiky v Gazetě Wyborczy 

3. 1. Stanovení výzkumní agendy 

Již samotný charakter práce nám určil, že náš výzkum mediální agendy, tedy 

„soustavy témat, kterým média věnují v určitém časovém rozpětí určitý čas a prostor“39,  

bude mít tradiční longitudinální charakter. Longitudinální studie znamená vývoj agendy 

v delším časovém období.40 Na počátku našeho studia jsme váhali jak pokrýt takový 

dlouhý úsek na krátkém rozsahu bakalářské práce.  

Proto jsme se rozhodli udělat průnik nejdůležitějších témat, které nám poskytli 

dlouholetí novináři Gazety Wyborcze. Oslovili jsme Mariusze Szczygieła, Luboše 

Palatu a Romana Imielského. Každý z nich nám poskytl témata, která oni sami 

považovali za nejdůležitější a nejvíc sledované Gazetou Wyborczou a polskými čtenáři. 

Ty můžeme vidět výš v této bakalářské práci v druhé kapitole. Zajímavým pozorováním 

jsou témata, která nabídl bývalý šéf zahraničního zpravodajství Roman Imielski. Ten 

zmínil témata jako rozdělení Česka a Slovenska a společný vstup do Severoatlantické 

aliance a Evropské unie. Ani Luboš Palata, ani Mariusz Szczygieł se o takových 

tématech nezmínili, byť patří k jedněm z nejdůležitějších v historii České republiky, 

shodně s pádem komunizmu a Sametovou revolucí. Z množství témat jsme se rozhodli 

vybrat ta, která se střetnou v průniku nabízených témat oslovených novinářů. Szczygieł 

i Palata se shodli v tématech o Miloši Zemanovi a Václavu Havlovi, o postoji České 

republiky k ukrajinské krizi a k Rusku. Zatímco Palata se shodl s Imielským v českých 

reformách, například reformě penzí a zdravotnické reformě a v otázce Sudetských 

Němců. Dalším zajímavým faktem je, že Luboš Palata připomněl pád Nečasovy vlády, 

Szczygieł a Imielski toto téma ale nezmínili.  

Při hledání průniku se musíme zamyslet nad společenskou důležitostí daných 

témat, protože nás omezuje rozsah bakalářské práce. V průniku se nacházela tato 

témata: zvolení Václava Havla za prezidenta, úmrtí Václava Havla, zvolení Miloše 

Zemana za prezidenta, Zemanovy postoje k ukrajinské krizi a Rusku (v tomto momentě 

můžeme zvolit konkrétní událost, kterou může být protest na Národní třídě v Praze 17. 

                                                
 
39	  TRAMPOTA,	  Tomáš	  a	  Martina	  VOJTĚCHOVSKÁ.	  Metody	  výzkumu	  médií.	  Vyd.	  1.	  Praha:	  Portál,	  2010,	  s.	  
114.	  ISBN	  978-‐80-‐7367-‐683-‐4	  
40	  TRAMPOTA,	  Tomáš	  a	  Martina	  VOJTĚCHOVSKÁ.	  Metody	  výzkumu	  médií.	  Vyd.	  1.	  Praha:	  Portál,	  2010,	  s.	  
111.	  ISBN	  978-‐80-‐7367-‐683-‐4 
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listopadu 2014 a Zemanův proslov na Albertově), omluva premiéra Nečase Sudetským 

Němcům. Tato témata nám vznikla z průniku zmíněných témat od oslovených novinářů.  

Autorka bakalářské práce si dovolila ještě přidat témata od Romana Imielského, 

jakožto bývalého vedoucího zahraničního zpravodajství, Sametovou revoluci a 

rozdělení Československa, a proto zkoumání výskytu zpráv o těchto událostech 

v Gazetě Wyborczy bude pro náš výzkum vysoce relevantní. Také bychom neměli 

opomenout příklad přírodní katastrofy v Čechách, konkrétně povodně v roce 2002. 

„Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v 

historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším 

přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké 

povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně 

20 % větší.“41 

Při hledání výzkumných otázek jsme se zajímali speciálně o délku časového 

uvádění tématu v deníku, o umístění tématu v deníku, o žánr příspěvku a četnost 

příspěvků na dané téma. Z této úvahy nám vyplynuly následující výzkumné otázky: 

 

1. Jak dlouho se Gazeta Wyborcza danému tématu věnovala a jak rychle na 

událost zareagovala? 

2.  Kolik příspěvků danému tématu věnovala? 

3. Na kterou stranu příspěvky o daném tématu zařadila? 

4. Jakého žánru byly příspěvky na dané téma? 

 

V první otázce nás bude zajímat, jak dlouho se na téma v Gazetě Wyborczy 

diskutovalo, jaký prostor se tématu dával, jak intenzivně bylo téma publikováno, kolik 

příspěvků se na dané téma napsalo. Důležitým faktorem pro náš výzkum také bude 

postavení příspěvků v novinách. Jestli se téma objevilo na titulní straně, pochopitelně to 

bude ukazatel výjimečnosti a důležitosti informace pro polské čtenáře. Všímání si žánru 

příspěvku nám bude evokovat míru zainteresování. V tomto momentě si můžeme 

stanovit, které žánry budeme vyhledávat. Může jimi být ze zpravodajských žánrů zpráva 

nebo tisková zpráva, předpokládáme, že většina zpráv pochází od zahraničních 

zpravodajů z Česka, a z publicistických žánrů očekáváme reportáž a komentář.  
                                                
 
41	  Wikipedie:	  Otevřená	  encyklopedie:	  Povodeň	  v	  Česku	  (2002)	  [online].	  c2015	  [citováno	  6.	  05.	  2015].	  
Dostupný	  z	  WWW:	  
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(2002)&oldid=12418471>	  
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3.2.  Výzkum internetových a tištěných článků 

První etapa výzkumu bude patřit nejdůležitějším událostem pro Českou 

republiku, zatímco druhá etapa bude zkoumat kvantitu obsahů v posledních letech a její 

rozdělení podle témat.  

Výzkum internetových obsahů budeme provádět od roku 2009, protože tehdy 

internetové vydání plnohodnotně začalo. Zkoumali jsme události počínajíc úmrtím 

Václava Havla. Tuto událost porovnáme se zvolením Miloše Zemana prezidentem, obě 

tyto události Českou republiku zasáhly, proto bude relevantní porovnat tyto události a 

jak o nich Gazeta Wyborcza informovala také na svém internetovém portálu.  

Co se týče událostí při oslavách 17. listopadu v Praze v roce 2014, tehdy se 

uskutečnily rozsáhlé protesty proti prezidentu Miloši Zemanovi, tzv. „Červená karta 

Zemanovi“. Tuto událost jsme se rozhodli analyzovat z internetového portálu Gazety 

Wyborcze, protože předpokládáme, že zpráva o protestu proti Zemanovi se v porovnání 

s tištěnými novinami šířila rychleji na internetových stránkách deníku. Také můžeme 

předpokládat, že čtenáři internetového vydání Gazety Wyborcze se více zajímali o tuto 

událost na internetu. Ostatně, v posledních dvaceti letech se úspěch internetového 

zpravodajství citelně rozšířil a čtenářů tištených novin postupem let ubývá. Týká se to 

zejména mladých lidí. Ti si raději o událostech přečtou na internetu, kde se k nim 

informace dostanou nejvíce s hodinovým zpožděním. Trend 21. století a začátek 

sociálních sítí, internetu, chytrých telefonů a tabletů je pro čtenáře, zejména mladé 

čtenáře, víc atraktivnější, než tištěné médium v podobě deníku ve stáncích. Proto bude 

výzkum četnosti obsahů na téma protestu proti úřadování Miloše Zemana, jako 

prezidenta České republiky, relevantnější na internetových stránkách Gazety Wyborcze.  

Internetový archiv obsahů na portálu wyborcza.pl má ale značné omezení. 

Přestože médium má k dispozici výpis obsahů od roku 2004, hypertextové linky většiny 

z nich už nefungují, proto je téměř nemožné zjistit, o jaký žánr jde, nebo kdo je 

autorem. Proto jsme se rozhodli obsahy na internetu analyzovat jenom pomocí jejich 

četnosti.  

Podívejme se detailně na daná témata a jejich výskyt v tištěné i internetové 

Gazetě Wyborczy. 
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3.3. Obsahy v Gazetě Wyborczy zabývající se událostmi z ČR 
podle témat v časovém rámci let 1989-2014 

Jak jsme se už zmínili, tištěné noviny a jejich obsahy budeme analyzovat do 

roku 2013 protože předpokládáme, že poslední dva roky bude nejrelevantnější zkoumat 

v prostředí internetového portálu Wyborcza.pl. Obsahy na internetu se totiž objevují 

rychleji, nebo takřka okamžitě během uskutečnění události. Také internet jako 

žurnalistické médium ještě v roce 1989 a 90. letech neexistoval, a v prvním desetiletí od 

roku 2000 nebyl ještě jako novinářské médium rozšířený.  

Z grafu, na kterém se nachází všechna zkoumaná témata o událostech v České 

republice, můžeme vidět, která témata byla pro deník nejzajímavější a která naopak ne.  

 

Graf 1. Procento v obsazích o Česku za dané období 
 

Na grafu můžeme vidět všechna zkoumaná témata v tištěné Gazetě Wyborczy. 

Z grafu nám jasně vyplývá, že se Gazeta Wyborcza nejvíce věnovala tématu zvolení 

Václava Havla prezidentem v roce 1989, protože právě této události věnovala největší 

počet obsahů na svých stránkách v tištěném deníku v sledovaném období. Druhá nejvíce 

sledovaná událost byla podle procentuálního zastoupení článků situace kolem Sametové 

3.326%	  
3.538%	  

2.575%	  
2.772%	  

2.131%	  

1.441%	  
1.757%	  

0.972%	  

2.489%	  2.404%	  

3.030%	  

1.310%	  1.290%	  
1.630%	  

0.000%	  

0.500%	  

1.000%	  

1.500%	  

2.000%	  

2.500%	  

3.000%	  

3.500%	  

4.000%	  

Procento	  v	  obsazích	  o	  Česku	  za	  dané	  období	  



   
 

 

22 

  

revoluce v roce 1989. Třetí nejdůležitější události podle Poláků bylo úmrtí Václava 

Havla v roce 2011. Vidíme, že procentuální zastoupení obsahů o tomto tématu bylo 3,03 

%. V srovnání s veškerými procenty zastoupení obsahů ze všech obsahů, které se 

vyskytly v Gazetě Wyborczy, je to poměrně vysoké číslo. Procentuální zastoupení 

dalších témat už bylo nižší než 3 procenta, jak to můžeme vidět na grafu.  

 Z dalšího grafu můžeme vyčíst procento vydání deníku, ve kterých se o 

událostech z České republiky psalo, podle samostatných událostí. 

 

Graf 2. Procento čísel, ve kterých se píše o Česku celkově 
 

U tohoto grafu paradoxně vidíme, že Gazeta Wyborcza věnovala největší počet 

svých vydání tématům: zvolení Havla prezidentem v roce 1990, první setkání Vladimíra 

Mečiara s Václavem Klausem ve Vile Tugendhat v roce 1992, rozdělení 

Československa v roce 1992, Havel zvolen prezidentem podruhé v roce 1993 do čela 

nové České republiky a třetí zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1998. Tyto 

všechny události mají 100 %, co znamená, že o těchto událostech se v Gazetě Wyborczy 

psalo ve všech vydáních deníku v sledovaném období. Na druhém místě v počtu čísel, 

která se věnovala českým událostem, stojí téma povodní v Čechách v roce 2002, která 

má 83,3 %. Na třetím místě v počtu čísel jsou témata: pád Topolánkovy vlády a diskuse 

o Lisabonské smlouvě v České republice z roku 2009 a pád vlády Petra Nečase v roce 
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2013. Tato témata se vyskytla v 80 % všech vydaných čísel Gazety Wyborczy 

během sledovaného období. 

Tato procenta jsou zajímavá, protože se liší v porovnání s procenty samotných 

textů. Když je porovnáme, zjistíme, že nejvíce textů Gazeta Wyborcza věnovala zvolení 

Václava Havla prezidentem a Sametové revoluci v roce 1989. Ale na grafu o procentech 

čísel vidíme, že nejdéle Gazeta Wyborcza psala o tématech jako rozdělení 

Československa nebo zvolení Havla prezidentem podruhé a potřetí, protože tyto 

události se objevily v každém vydání deníku během sledovaného období.  

Z dalšího grafu nám ale vychází jiné téma jako nejdůležitější pro Gazetu 

Wyborczu.  

 Graf 3. Počet textů o Česku celkově 
 
 Z tohoto grafu nám vychází další zjištění. Podle tohoto grafu můžeme říct, že 

nejvíc obsahů bylo napsáno o povodních v Česku v roce 2002, konkrétně 22 textů 

z celkového počtu textů ve sledovaném období. Druhé místo s 16 texty zastává 

Sametová revoluce a třetí místo zvolení Havla prezidentem v roce 1989. Všem tématům 

se budeme ještě speciálně věnovat v dalších kapitolách. 
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 Podívejme se ještě na výsledky výzkumu o četnosti obsahů, které se objevily na 
titulní straně Gazety Wyborcze.  

 Graf 4. Počet textů vyskytujících se na titulní straně 
 

Pokud předpokládáme, že ukazatelem důležitosti událostí je jejich výskyt na 

titulní straně novin, což je z praxe většinou pravda, z tohoto grafu můžeme vyčíst, že 

podle Gazety Wyborcze byly nejdůležitějšími tématy povodně v České republice v roce 

2002. Na druhém místě je Sametová revoluce a druhé a třetí zvolení Václava Havla 

prezidentem, na třetím místě v důležitosti podle grafu četnosti textů na titulní straně 

novin je rozdělení Československa a pád Topolánkovy vlády a Lisabonská smlouva.  

Každému tématu a četnosti textů se budeme věnovat v dalších kapitolách 

samostatně, abychom rozanalyzovali počet textů a případně i žánry, které se při 

opisování událostí vyskytly.   

 

3.4. Rok 1989 

Rok 1989 byl pro celou východní a střední Evropu klíčový, rovněž i pro Polsko 

a Československo. Zatímco Poláci měli své první svobodné volby už v červnu 1989, 

Československo se začalo probouzet až v listopadu 1989. Jelikož rok 1989 byl klíčový 

konkrétně i pro deník Gazeta Wyborcza, překvapivě je na obsazích z roku 1989 zřejmé, 
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že se zajímá i o dění mimo Polska. Překvapivě, protože jsme mohli předpokládat, že 

přelomový konec komunizmu v Polsku a události kolem něj budou zabírat velkou 

plochu v novinách, skutečnost je ale velice nečekaná. Předpokládáme, že důvod, proč se 

Wyborcza tolik věnuje dění v okolních státech nemusí být prozaický. Pozitivní 

atmosféra kolem pádu komunismu v Polsku nutila tamní novináře do sledování dění i 

v jiných komunistických zemích. Jako země stejného komunistického zřízení držely 

spolu, tak i novináře zajímali události ve státech svých kolegů, novinářů jiných 

komunistických zemí, které postihl podobný osud - několik desítek let útlaku médií a 

cenzury.  

Pro českou republiku byl listopad v roce 1989 nejdůležitější a nejpřelomovější. 

Zejména dny kolem 17. listopadu. První sledované období našeho výzkumu budou dny 

od 13. listopadu 1989 do 23. listopadu 1989, a to z důvodu velkého množství novin 

vycházejících denně. Jelikož zpracováváme 25 let zahraničního zpravodajství deníku 

Gazeta Wyborcza je nad naší síly, abychom sledovali každé číslo každého dne během 

celého měsíce.  

 

 

3.4.1. Sametová revoluce a analýza obsahů o ní 

Sametová revoluce v Československu byla podle našeho výzkumu pro Poláky a 

Gazetu Wyborczu velice zajímavá. Výzkum jsme kolem této události prováděli od 2. 

listopadu 1989 do 23. listopadu 1989. K tomuto časovému ohraničení jsme přišli 

sledováním výskytu obsahů o této události. V tomto období Gazeta Wyborcza 

publikovala 481 dohromady všech textů. Z toho 16 bylo o Československu a z toho 

devět jenom o událostech Sametové revoluce. 

První texty o Sametové revoluci v Praze a v Československu se začaly objevovat 

až 20. listopadu 1989, kdy polský zpravodaj v Praze, Andrzej Jagodziński, napsal 

reportáž s názvem „V Praze to vře“, která byla publikována na sedmé straně deníku. 

Také další texty z Prahy se objevovaly na sedmé straně, a proto předpokládáme, že 

právě sedmá strana byla v Gazetě Wyborczy v roce 1989 vyhrazena pro zahraniční 

zpravodajství.  

První reportáž od Jagodzińského o Sametové revoluci obsahuje tyto věty po 

přeložení do češtiny: „Na začátku nic nevěštilo tak dramatické události. V 16 hodin se 

začala oficiální manifestace, zorganizovaná na počest Mezinárodního dne studentů a 
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50. výročí uzavření pražských vysokých škol Němci. (...) Demonstranti si sedli na zem a 

zazpívali si patriotické písně. Když se ze země zvedli, aby zazpívali československou 

hymnu, policie se najednou pustila do útoku, zatímco pošlapala na zemi hořící svíce.“42 

Celkový počet vydaných čísel novin za dané období bylo 19, z toho v devíti 

z nich se psalo o Československu, což je 47,37 % z celkového počtu čísel za dané 

období.  

Graf 5. Počet textů o Česku a Sametové revoluci v roce 1989 podle dní 

  

Podle výše uvedeného grafu vidíme, jak se texty celkově o České republice 

v novinách objevovaly. Ve zvýšené míře se texty konkrétně o Sametové revoluci začaly 

objevovat až během dní od 20. listopadu 1989 do 23. listopadu 1989. Doposud se o dění 

během revolučních dní v Československu psalo sporadicky. Do grafu jsou zahrnuty i 

texty o jiných tématech, která se během sledovaného období o České republice v Gazetě 

Wyborczy objevila, například zpráva z 2. listopadu 1989 o smrti historika Milana Hubla 

od reportéra Andrzeja Jagodzińského, nebo zpráva o demonstraci proti budování cesty 

v pražském parku Stromovka. 

 Zajímavými tématy také v tomto období byla témata o svatořečení tehdy 

blahoslavené Anežky České z 13. listopadu 1989. Opět je tady zjevný zájem Poláků o 

náboženská témata. Dalším textem, který stojí za zmínku, byl rozhovor Andrzeja 

                                                
 
42 JAGODZIŃSKI,	  Andrzej.	  V	  Praze	  to	  vře.	  Gazeta	  Wyborcza.	  1989,	  1.(139). 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

11
/2
/8
9	  

11
/3
/8
9	  

11
/4
/8
9	  

11
/5
/8
9	  

11
/6
/8
9	  

11
/7
/8
9	  

11
/8
/8
9	  

11
/9
/8
9	  

11
/1
0/
89
	  

11
/1
1/
89
	  

11
/1
2/
89
	  

11
/1
3/
89
	  

11
/1
4/
89
	  

11
/1
5/
89
	  

11
/1
6/
89
	  

11
/1
7/
89
	  

11
/1
8/
89
	  

11
/1
9/
89
	  

11
/2
0/
89
	  

11
/2
1/
89
	  

11
/2
2/
89
	  

11
/2
3/
89
	  

Ax
is
	  T
it
le
	  

1989:	  Sametová	  revoluce	  -‐	  počet	  textů	  



   
 

 

27 

  

Jagodzińského a Barbary Hrybacz s Karlem Krylem, který se v Gazetě Wyborczy 

objevil 14. listopadu 1989. Rozhovor Jagodziński a Hrybacz udělali z příležitosti 

návštěvy Karla Kryla v Polsku.  

3.5. Václav Havel v obsazích v Gazetě Wyborczy 

3.5.1. Václav Havel poprvé prezidentem v roce 1989 

 Dalším tématem, který jsme se rozhodli analyzovat, je zvolení Václava Havla do 

funkce prezidenta Československa 29. prosince 1989. Jelikož byl Havel zvolen 

prezidentem dohromady třikrát, pokusíme se analyzovat zájem Gazety Wyborcze o 

všechna tato zvolení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6. Počet textů o Česku v období zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1989 podle dní 

Poprvé jsme zkoumali období od 27. prosince 1989 do 6. ledna 1990. Během 

tohoto období publikovala Gazeta Wyborcza na svých tištěných stránkách celkem 424 

všech obsahů. 15 z nich bylo věnováno událostem z Československa a 7 z nich zvolení 

Václava Havla prezidentem. Většina z nich jsou autorské texty reportéra Andrzeje 

Jagodzińského.  

První text o plánovaném zvolení nového prezidenta Československa napsal 

Andrzej Jagodziński až 29. prosince 1989. Byla to reportáž na titulní straně 

s pokračováním na třetí straně s titulkem „Nový prezident na Nový rok“. Text na první 

straně oznamoval, že jediným kandidátem na prezidenta je Václav Havel. Z této 

informace můžeme soudit, že pokud se tato událost dostala na titulní stranu Gazety 
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Wyborcze, byla pro ni velmi zajímavá a důležitá. Zejména proto, že text se objevil 

téhož dne, kdy všichni očekávali, jak to nakonec dopadne. Z tohoto faktu můžeme 

sledovat dále stoupající oblíbenost Václava Havla v polských médiích, čímž se nám 

dále potvrdí, že osobnost a symbol Václava Havla byly pro Polsko jedny 

z nejdůležitějších. 

Hned po Novém roce, těsně po jeho zvolení, se Václav Havel znovu objevil na 

stránkách Gazety Wyborcze. Konkrétně hned 2. ledna 1989 zprávou na sedmé straně o 

tom, jak Havel prožil Silvestr s titulkem „Nový rok prezidenta“ od Andrzeje 

Jagodzińského. Zpráva zněla zajímavě, opisovala Havlův silvestrovský večer: „Více než 

800 hostí nového prezidenta Václava Havla se na Silvestra bavilo v pražském Kulturním 

paláci na plese, který zorganizovala Společnost pro veselejší současnost. (...) Prezident 

navázal na myšlenky prvního československého prezidenta, Tomáše Masaryka, vyzývajíc 

k zavedení etických hodnot do politiky.“43 

Zajímavým textem je komentář Andrzeje Jagodzińského z 3. ledna 1990, kde 

shrnuje události roku 1989 v Československu na počest zvolení nového prezidenta a co 

všechno tomu předcházelo. Komentář s titulkem „Naděje na bezbolestné reformy“ byla 

publikována na straně 5.  

Podle grafu č. 6 ale ještě vidíme, že se Gazeta Wyborcza věnovala dění 

v Československu ve zvýšené míře 28. prosince 1989 a 6. ledna 1990. V těch dnech se 

ale v deníku objevovaly texty na jiná témata, jako například o vzpouře ve vězení v pěti 

československých věznicích, rozhovor s profesorem Miroslavem Kusým a rozhovor 

s novým vicepremiérem Vladimírem Dlouhým 28. prosince 1989. 6. ledna 1990 Gazeta 

Wyborcza zase publikovala texty o církevní revoluci v Československu, což nám zase 

připomíná, že náboženská témata jsou velmi vítána mezi polskými čtenáři, a zpráva o 

odvolání polského ambasadora v Praze, Włodzimierza Mokrzyszczaka. Toho dne se o 

novém prezidentu Havlovi psalo jenom jednou, v textu s titulkem „První den 

prezidenta“, což byl překlad reportáže Vladimíra Mlynáře z Lidových novin na straně 9. 

Na grafu ještě vidíme, že se od 30. prosince 1989 do 1. ledna 1990 neobjevily 

žádné texty o Československu. Je to z toho důvodu, že během Silvestra a Nového roku 

se Gazeta Wyborcza nevydávala. 

 

                                                
 
43	  JAGODZIŃSKI,	  Andrzej.	  Nový	  rok	  prezidenta.	  Gazeta	  Wyborcza.	  1990,	  (168):	  str.	  7.	  
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3.5.2. Václav Havel prezidentem 5. července 1990 

Druhé zvolení Václava Havla za prezidenta budeme porovnávat s prvním a 

třetím. Jeho druhé zvolení bylo o něco oficiálnější, no zato symboličtější. „Podruhé byl 

Václav Havel zvolen prezidentem 5. července 1990 již svobodně zvoleným Federálním 

shromážděním, v němž nyní převažovali zástupci Občanského fóra a Veřejnosti proti 

násilí .“44  

 

Graf 6. Počet textů o Česku v období zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1990 podle dní  
 

Sledovali jsme tištěná vydání Gazety Wyborcze v období od 2. července 1990 

do 11. července 1990. Jelikož po 7. červenci 1990 se už neobjevovaly žádné texty o 

Václavu Havlovi a jeho zvolení, zúžili jsme naše sledované období na období do 6. 

července 1990. Proto víme, že od 2. července do 6. července 1990 se v Gazetě 

Wyborczy objevilo celkem 233 článků, z toho 3 o zvolení Václava Havla a 3 o jiných 

tématech a událostech v Československu. Už z tohoto můžeme dedukovat, že druhá 

volba Václava Havla na post prezidenta již nebyla pro Polsko tak významná.  

Přesto z grafu můžeme vyčíst, že Andrzej Jagodziński, jakožto jediný reportér 

zabývající se děním v Československu, podchytil tuto událost rychle a jeho zprávy o 

zvolení Václava Havla prezidentem podruhé byly hodně aktuální.  

                                                
 
44	  Wikipedie:	  Otevřená	  encyklopedie:	  Václav	  Havel	  [online].	  c2015	  [citováno	  19.	  06.	  2015].	  Dostupný	  z	  
WWW:	  <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Havel&oldid=12638334>	  
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První zpráva o volbě Havla se objevila 3. července s titulkem „Fórum a Hrad“ na 

straně 7 v Gazetě Wyborczy a hned den po Havlově zvolení přišel 6. července 1990 

Andrzej Jagodziński se zprávou na titulní straně novin s titulkem „Havel znovu 

prezidentem“. 

Z grafu ještě vidíme, že Gazeta Wyborcza psala o Československu také 2. 

července a 5. července 1990. Během těchto obou dní se ale zabývala zprávami s 

titulkem „Papež Jan Pavel II. jmenoval v sobotu nuncia v Praze“ 2. července 1990, nebo 

5. července 1990 Gazeta Wyborcza informovala o stávce rockových a 

undergroundových muzikantů na Staroměstském náměstí v Praze. Obě tyto zprávy se 

objevily na straně 7 v novinách.  

 

3.5.3. Václav Havel prezidentem 26. ledna 1993 

 V porovnání s prvním zvolením Václava Havla za prezidenta, událost jeho 

zvolení do čela již České republiky, po rozpadu Československa, nebyla pro polské 

čtenáře a novináře tak zajímavá. Můžeme to odůvodnit tím, že Gazeta Wyborcza se víc 

věnovala samotnému rozpadu Československa, namísto znovuzvolení Havla na post 

prezidenta.  

 Sledovali jsme období od 25. ledna 1993 do 30. ledna 1993, kdy Gazeta 

Wyborcza publikovala celkem 694 textů. Z tohoto počtu obsahů se zabývala zvolením 

Havla jenom ve dvou textech, čímž byla zpráva a reportáž od Andrzeje Jagodzińského. 

Oba tyto texty se sice objevily na titulní straně, ale až den po jeho zvolení, čili 27. ledna 

1993. Zpráva měla titulek „Návrat Havla“ a reportáž „Česko a Slovensko vybírají 

prezidenty“. 

 Jak vidíme na grafu č. 7, textů o událostech v České republice bylo celkem 

deset. Osm z nich ale ještě opisovalo situace po rozpadu Československa, jako například 

zprávy o rozdělení koruny, jako staré československé měny, nebo jedna krátká zpráva 

Jagodzińského o horských průchodech v Orlických horách.  
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Graf 7. Počet textů o Česku v období zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1993 podle dní 
  

Na grafu č. 7 tedy vidíme dva texty o zvolení Havla prezidentem, ale také 

dalších osm textů o jiných tématech z České republiky. Každopádně nejvíc textů o 

České republice bylo publikováno právě 27. ledna, tedy den po zvolení Václava Havla 

prezidentem.  

 

3.5.4. Václav Havel prezidentem 20. ledna 1998 

 Třetí regulérní zvolení Václava Havla na post prezidenta v roce 1998 znovu 

přineslo vlnu zájmu v Polsku a na stranách Gazety Wyborczy. V sledovaném období od 

18. ledna do 23. ledna 1998 Gazeta Wyborcza publikovala celkem 626 obsahů, z toho 

sedm bylo věnováno Havlovi a čtyři jiným tématům z prostředí České republiky. 

Gazeta Wyborcza se zvolení Havla prezidentem věnovala již v den voleb 20. 

ledna 1998 na titulní straně, kde se novinář Tomasz Maćkowiak vyjadřuje ve svém 

komentáři s titulkem „Proč Havel?“, což byl toho dne ale jediný text o zvolení Havla 

prezidentem. 

 Den poté, 21. ledna 1998, Gazeta Wyborcza publikovala dva texty, jeden na 

titulní straně, zprávu s titulkem „Havel prezidentem“ a na straně 10 reportáž Tomasza 

Maćkowiaka „Havel znovu na Hrad“.  

 22. ledna 1998 Gazeta Wyborcza přinesla až čtyři texty o zvolení Havla 

prezidentem, jeden z nich se objevil na titulní straně s titulkem „Havlova lekce“ 

s pokračováním na straně 11 jako reportáž Tomasza Maćkowiaka.  
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 Na druhé straně téhož dne Gazeta Wyborcza otiskla dopisy pro Havla od 

prezidenta Aleksandra Kwaśniewského a Lecha Wałęsy. 

 Na grafu č. 8 vidíme, že nejvíce textů o České republice Gazeta Wyborcza 

publikovala 22. ledna 1998, kdy měla prostor pro hlubší analýzu této události a také 

měla k dispozici gratulační dopisy polských politiků.  

 23. ledna 1998 již nebyl publikován žádný text o dění v České republice. Gazeta 

Wyborcza se tedy věnovala zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1998 jenom čtyři 

dny. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7. Počet textů o Česku v období zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1998 podle dní 
 

3.5.5. Úmrtí Václava Havla v prosinci 2011 

 Snad největší událostí v médiích spojenou s osobností Václava Havla bylo jeho 

úmrtí 18. prosince 2011. Svědčí o tom i prostor, který byl události věnován v Gazetě 

Wyborczy, kde se znova potvrzuje, že Václav Havel byl významnou českou osobností i 

v Polsku.  

 Tuto událost jsme se rozhodli sledovat od 18. prosince do 28. prosince 2011, kdy 

Gazeta Wyborcza publikovala celkem 477 textů, z toho až 12 bylo o úmrtí Václava 

Havla a jenom jeden text od Luboše Palaty opisoval situace v České republice a měl 

titulek „Češi budou vybírat prezidenta“ z 22. prosince 2011 na deváté straně v tištěné 

Gazetě Wyborczy.  
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 Pro tuto velkou událost analyzujeme i články na internetovém portálu Gazety 

Wyborcze, jelikož velikost události si to zaslouží a je zajímavé sledovat, kdy Wyborcza 

přinesla první informace. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 8. Počet textů o Česku v období úmrtí Václava Havla v roce 2011 podle dní 

 Podle grafu č. 8 vidíme, že tištěná Gazeta Wyborcza zareagovala na úmrtí Havla 

rychle a věnovala se tomu ve velkém počtu příspěvků. 19. prosince 2011 se na titulní 

straně objevila zpráva s titulkem „Václav Havel nežije“. Dále mu věnovala další čtyři 

texty spolu s komentářem od šéfredaktora Adama Michnika.  

 Další den, 20. prosince 2011, Gazeta Wyborcza publikovala tři texty na toto 

téma, kde opisovala i situaci v České republice v reportáži s titulkem „Česko se loučí 

s Václavem Havlem“.  

 Celkově se úmrtí Václava Havla deník věnoval 6 dní, jak to vidíme na grafu č. 8. 

 Pokud se podíváme na internetové vydání Gazety Wyborcze, zjistíme, že první 

zpráva o úmrtí Václava Havla byla publikována v neděli 18. prosince již ve 12:20 

hodin, tedy hned v den události. Celkový počet textů na internetovém portálu činil 219 

příspěvku, z toho 73 bylo věnováno Havlovi. V pondělí 19. prosince Wyborcza.pl 

publikovala 422 textů, z toho 19 bylo o Havlovi. Následující graf č. 9 nám to názorně 

procentuálně vykresluje. Zjišťujeme, že procento textů o této události bylo v porovnání 

s jinými událostmi v Česku poměrně vysoké. Vidíme zvýšené procento textů 23. 

prosince, bylo to kvůli pohřbu Václava Havla, kdy se znova na internetu objevovaly 

texty, kterými si polští novináři na bývalého prezidenta České republiky vzpomínali. 
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 Graf 9. Procentu textů o úmrtí Václava Havla v prosinci 2011 na internetovém portálu 

Wyborcza.pl podle dní 

  

Internetový portál Wyborcza.pl se věnoval úmrtí Havla víc dní, celkem 7, což je 

víc než se tématu věnovala tištěná Gazeta Wyborcza. 25. prosince se už ale na 

internetovém portálu Wyborcza.pl o Havlovi nemluvilo. 

 

3.5.6. Porovnání zájmu událostí týkajících se Václava Havla 
v různých letech v Gazetě Wyborczy 

 Pokud porovnáme jenom téma zvolení Václava Havla na post prezidenta 

v letech 1989, 1990, 1993 a 1998 a zájem Gazety Wyborcze o tyto události, 

jednoznačně nám vychází, že nejdůležitější událostí pro tento polský deník a tedy i 

čtenářskou obec bylo pochopitelně první zvolení Václava Havla na post prezidenta již 

v roce 1989, těsně po pádu komunistického režimu v Československu. Jako nový 

nekomunistický prezident, byl Václav Havel velkou osobností i pro Poláky, 

přesvědčíme se o tom i analýzou témat v následujících kapitolách.  

 Druhou důležitou událostí bylo třetí zvolení Havla prezidentem v roce 1998, kdy 

se konaly regulérní demokratické volby. V porovnání s roky 1990 a 1993, v roce 1998 

totiž nebylo úplně jasné, že se Havel znovu stane prezidentem, proto byla tato událost 

sledovaná víc, než formální zvolení v roce 1990 a po rozdělení Československa v roce 

1993. 
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 Pochopitelně ale úmrtí Václava Havla zasáhlo Polsko ve velké míře, tomu 

odpovídá i míra příspěvků v tištěné i internetové Gazetě Wyborczy. Podle grafu č. 3 na 

straně 21 této bakalářské práce můžeme říct, že podle počtu příspěvků v tištěném deníku 

bylo úmrtí Václava Havla, v porovnání s dalšími událostmi týkajícími se Václava 

Havla, na druhém místě v míre důležitosti podle Gazety Wyborcze. 

3.6. Události v Gazetě Wyborczy po rozdělení Československa 

3.6.1. První setkání premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara ve 
Vile Tugendhat 8. července 1992 

 První velkou událostí kolem rozdělení Československa bylo první setkání 

premiéra České republiky Václava Klause a slovenského premiéra Vladimíra Mečiara 

ve slavné vile Tugendhat v Brně 8. července 1992.  

 Tuto událost jsme zkoumali v Gazetě Wyborczy v období od 7. července do 11. 

července 1992, kdy polský deník publikoval celkem 469 textů, z toho pět bylo na téma 

setkání ve vile Tugendhat a rozdělení Československa a dalších osm textů opisovalo 

jiné události z Československa, například jako reportáž z filmového festivalu 

v Karlových Varech, nebo zprávu o nákupech českých letadel Albatros na Filipíny.  

 Pokud se podíváme na graf č. 10, vidíme, že Gazeta Wyborcza se v tomto 

období zabývala událostmi z České republiky nejvíce 7. července 1992, poněvadž, 

všechny texty z tohoto dne informují o jiných událostech, namísto setkání premiérů ve 

Vile Tugendhat. Této události Wyborcza věnovala jenom jeden text, zprávu od 

Andrzeje Jagodzińského s titulkem „Apelace na kulturní rozvod“. 

Graf 10. Počet textů celkem o Česku v období setkání Klause a Mečiara ve vile Tugendhat podle 

dní 
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 Další informace Gazeta Wyborcza přinesla následujícího dne, 8. července 1992, 

na straně 8 a to rozhovorem s premiérem Václavem Klausem, který publikoval český 

týdeník Respekt. Rozhovor byl přeložen do polštiny a měl titulek „Rozloučení bez slz“. 

Dalším textem byla zpráva od Andrzeje Jagodzińského na straně 6 s titulkem 

„Dienstbier na Hrad?“, která opisovala případné scénáře po rozdělení Československa. 

 Až dva texty přinesla Gazeta Wyborcza o této sledované události 10. července 

1992, rozhovor s Vladimírem Mečiarem s titulkem „Nutí nás k samostatnosti“, který 

publikoval Le Monde, a reportáž Andrzeje Jagodzińského s titulkem „Suverénní 

Slovensko za týden?“. Ani jeden z těchto textů se neobjevil na titulní stránce.  

3.6.2. Rozdělení Československa na dva státy v roce 1993 

 Při analýze zájmu Gazety Wyborcze o dění v České republice nesmíme 

opomenout jednu z největších událostí Československa. Ve světě atypické rozdělení 

státu, v tomto případě Československa, 1. ledna 1993 na Slovensko a Českou republiku. 

Jak jsme mohli očekávat, Wyborcza věnovala této události celkem velký prostor na 

svých tištěných stranách.  

 Sledovali jsme období od 29. prosince 1992 do 5. ledna 1993, kdy Gazeta 

Wyborcza publikovala celkem 657 textů, z toho 14 o Československu a z toho 9 o 

rozdělení státu. Překvapivě, titulní strana připadla během tohoto sledovaného období 

jenom jednomu textu, zprávě s titulkem „Konec Československa“, publikovaného 2. 

ledna 1993. 

Graf 11. Počet textů celkem o Česku v období rozdělení Československa v roce 1993 podle dní 
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 Podle grafu č. 11 vidíme, že Gazeta Wyborcza projevovala celkem slušný zájem 

o dění v Československu v tomto období. Svědčí o tom i fakt, že ze sledovaného období 

osmi dní se věnovala československým tématům až šest dní a početnost textů o 

Československu si držela průměrně na 2,5 textů denně. Podle křivky na grafu č. 11 

soudíme, že zájem Wyborcze o rozdělení Československa byl dlouhodobý a konstantní. 

Na událost reagovala rychle a přinášela jak analýzy této události, tak reportáže a také 

zprávy. Většina z textů patřila Andrzejovi Jagodzińskému.  

 

3.6.3. První konference Forum 2000 v červnu 1997 

 Další zkoumanou událostí, která nás zajímala, byla konference Forum 2000, 

který založil prezident Václav Havel. Za předpokladu, že se jedná o výjimečnou a 

velkou konferenci s výjimečným posláním, rozhodli jsme se analyzovat zájem Gazety 

Wyborcze o ní. „Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s 

japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem 

Wieselem. (...) Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím 

podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské 

společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým 

osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje 

prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.“45 

 Překvapivě, během sledovaného období od 2. června 1997 do 9. června 1997 

nevěnovala Gazeta Wyborcza Fóru 2000 ani jeden text. Během tohoto období 

publikovala 823 článků, z toho sice osm o jiných menších událostech v České republice, 

no ani jeden se nezmiňoval o Fóru 2000. Můžeme to vysvětlit zejména návštěvou 

papeže Jana Pavla II. v Polsku 2. června 1997. Většina obsahů Gazety Wyborcze se 

totiž věnovala právě tomuto tématu.  

 Také předpokládáme, že Forum 2000, jako nová konference v tom roce, nebyla 

ještě známá a mezi Poláky důležitá. 

 

                                                
 
45	  O	  nás.	  Forum	  2000	  [online].	  2004	  [cit.	  2015-‐06-‐21].	  Dostupné	  z:	  http://www.forum2000.cz/cz/o-‐nas/	  
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3.6.4. Povodně v České republice v srpnu 2002 

 Další velkou událostí v moderní historii České republiky byly povodně v srpnu 

2002, jak jsme už vysvětlovali na straně 17. Mapování povodní v Gazetě Wyborczy 

jsme sledovali v období od 10. srpna 2002 do 19. srpna 2002, kdy Wyborcza 

publikovala celkem 884 textů, z toho 19 bylo právě o povodních a jenom tři se věnovaly 

jiným tématům z České republiky. 

      
Graf 12. Počet textů celkem o Česku v období povodní v Česku v roce 2002 podle dní 

  

Navzdory tomu, že povodně se začaly objevovat již 11. srpna 2002, Gazeta 

Wyborcza si je všimla až 13. srpna, jak to můžeme vidět na grafu č. 12.  

 13. srpna 2002 přinesla Gazeta Wyborcza reportáž na titulní straně s titulkem 

„Velká voda přichází do Prahy. Noční evakuace 50 tisíců lidí“, která měla pokračování 

na šesté straně. Třetím textem 13. srpna byl nekrolog pro Jiřího Koláře.  

 Většina textů o povodních byly zprávy, reportáže a dopisy od Václava Havla a 

premiéra Vladimíra Špidly.  

 Největší počet textů Wyborcza vydala 16. a 17. srpna 2002 s titulky jako „Praha 

vyhrála nad vodou“, „Voda v Evropě šílí“, „Voda řítí Evropu“, „Polští hasiči na pomoc“ 

atd. Navíc až pět textů bylo publikováno na titulní straně. 

 Z těchto informací můžeme soudit, že povodně v roce 2002 byly vskutku velkou 

událostí, zejména i proto, že nezasáhly jenom Českou republiku, ale i okolní státy. 

Gazeta Wyborcza se tomuto tématu proto rozsáhle věnovala. 
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3.6.5. Zvolení Miloše Zemana prezidentem v lednu 2013 

 Další událostí, která poslední léta změnila tvář České republiky byla výhra 

Miloše Zemana v prvních přímých volbách v druhém kole 24. a 25. ledna 2013. Zvolení 

Zemana za prezidenta bylo velkou událostí zejména proto, že to byl první prezident 

zvolený v přímé volbě.  

 Tuto událost v Gazetě Wyborczy jsme sledovali v období od 20. ledna do 31. 

ledna 2013. V tomto období se v tištěném deníku publikovalo 458 textů, z toho se 

jenom pět věnovalo tématu voleb v České republice a jeden další text mimo tématu 

voleb, recenze na film Agnieszky Holland, Hořící keř.  

 

 
Graf 13. Počet textů celkem o Česku v období volby Miloše Zemana za prezidenta v lednu 2013 

podle dní 

 

 Na grafu č. 13 vidíme znázorněny texty o prezidentských volbách v České 

republice v lednu 2013. Právě 21. ledna 2013 Gazeta Wyborcza publikovala jediný text, 

který se našeho tématu netýkal, recenze na Hořící keř. Následující den, 22. ledna 2013, 

se už ale objevily dva texty na téma voleb. Navíc jeden z nich byl publikován na titulní 

straně. Byla to zpráva s titulkem „Hledají problémy na Schwarzenberga“, jejíž 

pokračováním byla reportáž Luboše Palaty na straně 9 téhož dne. Pozůstalé texty 23., 

25. a 31. ledna 2013 byly autorskými reportážemi a rozhovory také Luboše Palaty.  

 Pokud se ale podíváme na počet textů publikovaných na portálu Wyborcza.pl, 

zjistíme, že procentuální zastoupení obsahů o volbách v České republice v lednu 2013 
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na internetu bylo o hodně větší v porovnání s tištěným deníkem. Graf č. 14 nám to 

znázorňuje. 

 

 
Graf 14. Procentuální zastoupení textů o prezidentských volbách v České republice v lednu 2013, ze 

všech textů publikovaných na internetovém portálu Wyborcza.pl, podle dní 

 

 Sice podle grafu č. 14 vidíme, že během volebních dnů Wyborcza.pl nepřinesla 

mnoho příspěvků o volbách v České republice, no 26. ledna 2013 vidíme, že procento 

příspěvků bylo 7,34 %. V číslech to znamená 16 příspěvků o Zemanově výhře 

z celkových 218 příspěvků. Procento příspěvků věnujících se volbám poté už přirozeně 

klesal. V praxi to znamená, že internetový portál Gazety Wyborcze se zabýval volbami 

v České republice pět dní. 

 

3.6.6. Omluva za Sudetské Němce premiérem Petrem Nečasem 20. 
února 2013 

 Další událostí, kterou jsme se rozhodli analyzovat je omluva premiéra Petra 

Nečase za Sudetské Němce 20. února 2013 během jeho oficiální návštěvy v Mnichově. 
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historickými větami. Otevřely novou dimenzi česko-bavorských a česko-německých 

vztahů.“46 

 Událost jsme zkoumali v tištěné Gazetě Wyborczy v období od 17. února do 28. 

února 2013, kdy tištěný deník publikoval celkem všech 465 textů, z toho jenom jeden 

příspěvek opisoval Nečasovu omluvu a dalších pět textů se věnovalo jiným událostem 

týkajících se České republiky.  

 Jediný text o omluvě premiéra Nečase Sudetským Němcům byla reportáž 

Luboše Palaty z 25. února 2013, na straně 9 s titulkem „Česká bouře za omluvu 

Němcům“. 

 Další příspěvky se věnovaly například recenzi na operu od Petra Janáčka, nebo 

rozhovoru s režisérkou Agnieszkou Holland o Janu Palachovi a o filmu Hořící keř.  

 

3.6.7. Pád vlády Mirka Topolánka a Lisabonská smlouva v březnu 
2009 

 Pád vlády Mirka Topolánka byla další kontroverzní událost v České republice a 

Gazeta Wyborcza si jí taky všímala hodně pozorně. V našem sledovaném období od 22. 

března 2009 do 27. března 2009 tištěná Gazeta Wyborcza otiskla na svých stranách 

celkem 416 textů, z toho osm se věnovalo pádu Topolánkovy vlády a další dvě 

opisovaly jiné události, ne přímo odehrávající se v České republice. Jedním z nich byla 

například reportáž s titulkem „Primátor Vídně donášel komunistické Praze?“ z dne 24. 

března 2009.  

 V tištěné Gazetě Wyborczy se událost pádu Topolánkovy vlády dokonce dvakrát 

objevila na titulní stránce deníku, a to v dnech 25. března 2009, tedy hned den po pádu 

vlády, a 26. března 2009, kdy se na titulní stranu dostala zpráva s titulkem „Utopí se 

Lisabon v Praze?“ odkazujíc na neúspěch Lisabonské smlouvy v České republice.  

 Březen 2009 byl v České republice hodně energický, a proto se také Gazeta 

Wyborcza o naše události zajímala ve zvýšené míře, což dokazuje i následující graf č. 

15. Na grafu pro 24. březen 2009 vidíme právě ty dva příspěvky, které neopisovaly pád 

Topolánkovy vlády, no hned na další den se na tištěných stranách Gazety Wyborcze 

objevily dva texty, jeden z nich měl místo na titulní straně, a následující den až pět 
                                                
 
46	  Sudetští	  Němci	  chválí	  Nečase.	  Omluvil	  se	  za	  odsun.	  Lidovky.cz	  [online].	  2013	  [cit.	  2015-‐06-‐21].	  
Dostupné	  z:	  http://www.lidovky.cz/sudetsti-‐nemci-‐pochvalili-‐necase-‐za-‐jeho-‐omluvu-‐za-‐odsun-‐peo-‐
/zpravy-‐domov.aspx?c=A130518_152319_ln_domov_vs	  
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textů, věnujících se jak pádu Topolánkovy vlády, tak i neúspěchu Lisabonské smlouvy. 

Reportáží Luboše Palaty s titulkem „Proč nad Vltavou padla vláda a kdy bude další“ a 

také jeho komentář s titulkem „Český atentát na Evropu“. Navíc byl publikován i 

komentář novinářky Dominiky Pszczółkowské na straně 8, 26. března 2009 s titulkem 

„Držíme Čechům palce“. 

 Posledním textem o těchto událostech byla znovu reportáž Luboše Palaty 

s titulkem „Mraky nad Lisabonem“ 27. března 2009 na straně 8. 
Graf 15. Počet textů celkem o Česku v období pádu vlády Mirka Topolánka a problémem 

s Lisabonskou smlouvou v březnu 2009 podle dní 

 

 Trochu jinak to ale vypadalo na internetovém portálu Wyborcza.pl, což nám 

dokáže následující graf č. 16. Wyborcza.pl se věnovala našemu tématu celkem čtyři 

dny. Největší procentuální zastoupení textů o pádě Topolánkovy vlády a Lisabonské 

smlouvě bylo ve čtvrtek 27. března 2009, kdy internetový portál publikoval celkem 192 

příspěvků, z toho sedm z nich se věnovalo sledované události. Na grafu č. 16 to vidíme 

na křivce. 
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Graf 16. Procentuální zastoupení textů o pádu vlády Mirka Topolánka a problému s Lisabonskou 

smlouvou v březnu 2013, ze všech textů publikovaných na internetovém portálu Wyborcza.pl, podle 

dní 

 

3.6.8. Pád vlády Petra Nečase v červnu 2013 

 Další událostí, která pohnula posledními léty Českou republikou, byla demise 

Petra Nečase, kterou provázela, podle velké části novinářů a politiků, jedna z největších 

kauz v české politice. Jak opisoval reakci Gazety Wyborcze iDnes.cz: „Konec vlády 

Petra Nečase v důsledku ,největší korupční aféry v české historii‘ předvídá polský list 

Gazeta Wyborcza.“47 

 Událost jsme zkoumali v tištěné i internetové Gazetě Wyborczy v období od 13. 

června do 29. června 2013, kdy tištěný deník publikoval celkem 736 obsahů, z toho 

deset se věnovalo demisi Petra Nečase a pádu jeho vlády a dva texty opisovaly již jiné 

téma, diskusi polských železnic se soukromou železniční společností LeoExpress.  

 Jeden text o pádu Nečasovy vlády se objevil i na titulní stránce tištěné Gazety 

Wyborcze 14. června 2013, tedy těsně po vypuknutí korupční kauzy. Text byl reportáží 

Luboše Palaty a nesl titulek „Konec světa v Praze“.  

                                                
 
47	  Největší	  česká	  aféra	  v	  dějinách	  a	  Nečasův	  konec,	  píše	  se	  za	  hranicemi	  IDnes.cz	  [online].	  2013	  [cit.	  
2015-‐06-‐21].	  Dostupné	  z:	  http://zpravy.idnes.cz/tisk-‐o-‐ceske-‐afere-‐a-‐padu-‐necase-‐dzs-‐
/zahranicni.aspx?c=A130614_091930_domaci_jw	  
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Graf 17. Počet textů celkem o Česku v období pádu vlády Petra Nečase v červnu 2013 podle dní  
  

 Podle grafu č. 17 vidíme, že Gazeta Wyborcza publikovala texty o Nečasově 

kauze sporadicky, jeden text průměrně každý druhý den, no sledovala toto dění 

dlouhodobě. Příspěvky v tištěné Gazetě Wyborczy o kauze a pádu Nečasovy vlády se 

objevovaly po dobu sedmnácti dnů, což je v porovnání s předešlými události nečekaně 

dlouhý čas. Většina textů jsou reportáže a komentáře Luboše Palaty, ale také rozhovory 

s expertem z českého Antikorupčního fondu, Janem Konečným a šéfredaktorem 

Hospodářských novin, Jindřichem Šídlo. 

 Na internetovém portálu byly příspěvky o Nečasově kauze a pádu jeho vlády 

publikovány intenzivněji, no vzhledem k většímu počtu textů na internetovém portálu 

Wyborcza.pl, jsme zkoumali jenom období šesti dnů od 13. června do 18. června 2013. 

Nejvíce příspěvků o Nečasovi se objevilo 13. června 2013 a 15. června 2013. Z 442 

všech textů 13. června bylo události věnováno devět textů, jak to můžeme vidět na grafu 

č. 18. 15. června Wyborcza.pl publikovala 181 příspěvků, z toho pět se věnovalo 

našemu tématu. 18. června již žádný text na téma pádu vlády Petra Nečase nebyl 

publikován. 
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Graf 18. Procentuální zastoupení textů o kauze a pádu vlády Petra Nečase v červnu 2013, ze všech 

textů publikovaných na internetovém portálu Wyborcza.pl, podle dní 

 

3.6.9. Protest proti prezidentu Miloši Zemanovi na Albertově, tzv. 
„Červená karta“, v listopadu 2014 

 Pro zajímavost jsme se rozhodli také sledovat zájem Gazety Wyborcze, zejména 

tedy internetového portálu Wyborcza.pl, o nejnovější protest s názvem „Červená karta 

proti prezidentu Miloši Zemanovi“, který se odehrál v Praze 17. listopadu 2014, během i 

po známém vystoupení prezidenta Miloše Zemana na Albertově, kde po něm diváci 

z davu házeli vejce na znak nesouhlasu. Jde o nejnovější kuriózní událost, která, jak 

jsme se domnívali, by mohla internetový portál Wyborcza.pl zajímat. Jelikož se událost 

odehrála 17. listopadu, sledovali jsme internetové příspěvky během období od 17. 

listopadu 2014 do 19. listopadu 2014.  

 Jak jsme předpokládali, jelikož událost nebyla veřejně mezi zahraniční politikou 

známá dopředu, jednalo se o zájem občanské veřejnosti, Gazeta Wyborcza si událost 

všimla v den protestu, tedy 17. listopadu 2014, kdy na svých internetových stránkách 

publikovala čtyři texty z celkových 479 příspěvků. Následující dny se zájem Wyborcze 

lineárně snižoval, jak to můžeme vidět níže na grafu č. 19. 
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Graf 19. Procentuální zastoupení textů o protestu s názvem „Červená karta proti Miloši Zemanovi“ 

17. listopadu 2014, ze všech textů publikovaných na internetovém portálu Wyborcza.pl, podle dní 

 

3.7. Zastoupení žánrů obsahů v tištěné Gazetě Wyborczy 

V kapitole 3.2 Stanovení výzkumné metody jsme si určili, že dalším cílem bude 

zjistit zastoupení žánrů obsahů tam, kde je to možné. Jelikož internetový archiv Gazety 

Wyborcze má problémy v otevíráním odkazů na jednotlivé texty, není možné určit, o 

jaký žánr jde. Výzkumem tištěné Gazety Wyborcze jsme toho ale byli schopni. 

Výsledek vidíme níže na grafu č. 20.  

Jak jsme mohli předpokládat, největší procentuální zastoupení má zpráva s téměř 

45 procenty a reportáž s téměř 26 procenty. Jedná se totiž o nejpopulárnější žánry 

v tištěných médiích v zahraničním zpravodajství, zejména když je na místě přítomný 

zahraniční reportér, proto tento výsledek není překvapivý. Tuto skutečnost opisuje i 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace: „Zpráva je historicky 

nejstarší žurnalistický útvar, od vynálezu knihtisku tvoří základní složku novin a je také 

základním stavebním kamenem každého zpravodajství v jakémkoli médiu.“48 
 

                                                
 
48	  OSVALDOVÁ,	  Barbora	  a	  Jan	  HALADA.	  Praktická	  encyklopedie	  žurnalistiky	  a	  marketingové	  komunikace.	  
3.,	  rozš.	  vyd.	  Praha:	  Libri,	  2007,	  s.	  239.	  ISBN	  978-‐80-‐7277-‐266-‐7.	  
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Graf 19. Procentuální zastoupení žánrů všech obsahů v tištěném deníku Gazeta Wyborcza ze všech 

sledovaných událostech, které se analyzovaly v této bakalářské práci 
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Závěr 
Tato bakalářská práce měla za cíl prozkoumat míru mapování událostí týkajících 

se České republiky, nebo odehrávajících se v České republice v polském deníku Gazeta 

Wyborcza od roku 1989, jak v její tištěné, tak i v její internetové podobě Wyborcza.pl. 

Pracovat s tímto tématem jsem se rozhodla na základě mého pobytu v Polsku, kde jsem 

strávila rok na Univerzitě v Lodži na programu Erasmus+, což mi umožnilo nahlédnou 

do polských médií víc a pochopit mediální i politické vztahy našich zemí, České 

republiky a Slovenska s Polskem.  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat míru zájmu polské 

společnosti a médií o dění v České republice. Pokud sledujeme trendy v polských a 

českých médií a porovnáme je s výsledky analýzy provedené pro účely této bakalářské 

práce, můžeme soudit, že zájem nejvýznamnějšího polského listu Gazeta Wyborcza byl 

přiměřený k běžnému zahraničnímu zpravodajství z evropských zemí. Navzdory tomu, 

na začátku jsme mohli očekávat, že se bude polský deník zabývat událostmi z Česka 

víc.  

Z témat, kterým se Gazeta Wyborcza věnovala, můžeme zařadit osobnost 

Václava Havla a rozdělení Československa za suverénně nejdůležitější a nejvíce 

mapované události týkající se České republiky. Podle celkové analýzy a grafu č. 1 na 

straně 11 této bakalářské práce můžeme říct, že osobnost Václava Havla a jeho 

oblíbenost v Polsku byla natolik velká, že události týkající se právě jeho se umístili na 

grafu č. 1 mezi třemi nejvíce mapovanými událostmi na stranách Gazety Wyborcze. 

Nesmíme opomenout také velké povodně na území České republiky v roce 2002. 

Nejednalo se o běžnou přírodní katastrofu, proto se tomu také i Gazeta Wyborcza 

věnovala ve zvýšené míře.  

Z analýzy také soudíme, že přítomnost polských zpravodajů v České republice 

měl za důsledek také zvýšení obsahů o událostech v České republice. Na začátku 

existence Gazety Wyborcze se o to přičinil Andrzej Jagodziński, který se, jak jsme se 

z analýz přesvědčili, bohatě věnoval dění v Česku, přinášel rozhovory, reportáže, 

komentáře a zprávy na stránky Gazety Wyborcze a věnoval se také české kultuře, která 

ale v posledních letech není zdaleka tak bohatě mapována současným zpravodajem pro 

Gazetu Wyborczu, Lubošem Palatou. Ten se v současnosti víc zabývá mezinárodními 

vztahy mezi Polskem a Českou republikou a dění v české společnosti a politice.  
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Mariusz Szczygieł byl rovněž velkým průkopníkem českých témat mezi 

polskými čtenáři, což také přispělo k utužení polsko-českých vztahů a povědomí o 

České republice mezi Poláky. Gazeta Wyborcza také publikovala jeho reportáže 

z České republiky a zejména Prahy na svých stranách.  

V současnosti většinu zpráv a komentářů o událostech z České republiky do 

Gazety Wyborcze píše Luboš Palata. Proto se tento polský deník nemusí spoléhat jenom 

na agenturní zprávy.  

Z celkové analýzy určené pro tuto bakalářskou práci je patrné, že se Gazeta 

Wyborcza nejvíce soustřeďuje na české události mezinárodního významu, nebo 

kontroverzní kauzy v politice a samozřejmě prezidentské, či parlamentní volby a pády 

vlád, kterých bylo za poslední roky víc. Také velkou roli sehrávají osobnosti jako 

Václav Havel, Miloš Zeman nebo Václav Klaus.  
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Summary 
This bachelor thesis aimed to explore the degree of the interest of the events 

related to the Czech Republic or taking place in the Czech Republic in the Polish 

newspaper Gazeta Wyborcza, both in its printed and online version Wyborcza.pl. I 

decided to choose this topic because of my stay in Poland, where I spent a year at the 

University of Lodz within the Erasmus+ programme, which allowed me to gain bigger 

insight into the Polish media and understand the media and political relations of our 

countries, the Czech Republic and Slovakia with Poland, more. 

The main aim of this thesis was to analyze the degree of interest of Polish 

society and media on events in the Czech Republic. If we look at the the trends in the 

Polish and Czech media and compare them with the results of analysis performed for 

the purposes of this thesis, we can assume that the interest of the most outstanding 

Polish newspaper Gazeta Wyborcza was adequate for normal foreign coverage of 

European countries. Despite this, at the beginning we could expect that Gazeta 

Wyborcza would bring bigger coverage of the news from Czech republic.  

  From the subjects that Gazeta Wyborcza focused on, we can classify the 

personality of Václav Havel and the division of Czechoslovakia as the most important 

and the most mapped events from  Czech Republic. According to the overall analysis of 

the chart no. 1 on page 11 of this work we can say that the personality of Václav Havel 

and his popularity in Poland was so great that the events concerning him, which are 

being placed at the graph no. 1, are among the three most mapped events in Gazeta 

Wyborcza. We also can’t forget the great floods in Czech Republic in 2002. It was not 

an ordinary natural disaster, which is also the reason, why Gazeta Wyborcza was 

bringing such a coverage of the event. 

The analysis also conclude that the presence of reporters from Gazeta Wyborcza 

in Czech Republic had also resulted an increase of Polish interest for the events in 

Czech Republic. Andrzej Jagodziński helped to increase the interest for the events in 

Czech republic of Polish readers of Gazeta Wyborcza at the beginning of the existence 

of Gazeta Wyborcza. He brought interviews, reports, commentaries and reports to the 

pages of Gazeta Wyborcza and worked also with the Czech culture, which in recent 

years, however, is not mapped as rich as it was before. Luboš Palata, the current 

reporter for Gazeta Wyborcza is currently more concerned with international relations 

between Poland and the Czech Republic and events in Czech society and politics. 
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Mariusz Szczygieł was also a great pioneer of Czech topics among Polish 

readers, which also contributed to the consolidation of the Polish-Czech relations and 

awareness of the Czech Republic among the Poles. Gazeta Wyborcza has also published 

his stories from the Czech Republic and Prague in particular, on its pages. 

Nowadays, most of the reports and comments on the events in Czech Republic to 

the Gazeta Wyborcza are brought by Luboš Palata. Therefore, the Polish daily does not 

need to rely only on the news agencies. 

An overall analysis designed for this bachelor thesis shows that the Gazeta 

Wyborcza has focused more on Czech events of international significance, or 

controversial cases in politics and, of course, presidential or parliamentary elections and 

the fall of governments, and recently there have been many of them. Also the 

personalities like Vaclav Havel, Milos Zeman and Vaclav Klaus played the huge role in 

picking the topics from Czech republic. 
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