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Abstrakt 

Základním cílem této práce je ukázat, že způsob zpravování o jednom tématu ve třech 

různých českých novinách se výrazně liší podle ideologie autorů i samotných novin. 

Zpravodajství by mělo být informativní, nestranné, bez hodnocení autora. Výsledný 

článek je však vždy určitým způsobem zaujatý. 

Autor nemusí používat hodnotící výrazy, aby hodnotil; může ovlivnit výsledek volbou 

těch správných mluvčích, jejich umístěním do výhodné či nevýhodné pozice nebo je 

může dokonce zcela vyřadit z textu. Autor si vybírá, který příběh bude vyprávět a který 

rámec použije. 

Tato práce se soustředí na krizi v Ústavu pro studium totalitních režimů z dubna 2013, 

kdy byl odvolán ředitel Daniel Herman a byla jmenována nová ředitelka Pavla Foglová. 

Tato událost studiu (skrytých) hodnocení a ideologie vyhovuje, neboť je úzce spojena 

s komunistickou minulostí českého národa - každý na ni má nějaký názor, novináře 

nevyjímaje. 

Po teoretickém výkladu základních pojmů a konceptů jako je signifikace, diskurz a 

ideologie následuje analýza tří nebulvárních českých novin: Lidových novin, Mladé 

fronty DNES a Práva. Jejich příběh je hlavním předmětem této práce. 

 

Abstract 

The main aim of this thesis is to prove that the style of news coverage of one topic in 

three different Czech newspapers differs significantly, based on ideology of authors and 

newspapers too. News reporting should be informative, unbiased, without assessments 

of its author. However the resulting article is always biased in some way. 



 

The author doesn’t have to use evaluating words to evaluate; he or she can affect the 

result by choosing right speakers, placing them in favorable or disadvantageous position 

or even cut them out of the text. The author can choose which story to tell and which 

frame to use. 

This thesis focuses on crisis in the Institute for the Study of Totalitarian Regimes in 

April of 2013, when the director Daniel Herman was dismissed and new director Pavla 

Foglová was appointed. This event is suitable for the study of (hidden) evaluation and 

ideology, because it is closely connected with communist history of Czech nation - 

everyone has some opinion about it, journalists included. 

After the theoretical explanation of main terms and concepts like signification, 

discourse and ideology comes the analysis of three non-tabloid Czech newspapers: 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES and Právo. Their story is the main subject of this 

thesis.  
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Úvod 
Denní tisk zůstává významným zdrojem informací pro statisíce lidí v České republice, 

byť se o svoji pozici dnes musí dělit s televizními a rozhlasovými zpravodajskými pořady a v 

rostoucí míře i s informačními zdroji na internetových portálech a sociálních sítích. Na rozdíl 

od relativně nového a neustále proměnlivého prostředí internetu mají české nebulvární deníky 

historii (byť ne vždy zcela kontinuální) sahající do 20. a v jednom případě dokonce i 19. 

století. Tato tradice je nepochybně konkurenční výhodou listů zvláště v době, kdy se rozpadají 

tradiční hranice a identity a lidem se tak nabízí úlevná možnost sáhnout po něčem, co bylo a 

je, přes všechny politické a společenské změny 20. století, stále na svém místě a co důvěrně 

znají. 

Vedle dramaticky se měnící současnosti se ovšem česká společnost (a tedy i české 

deníky a jejich čtenáři) zároveň vypořádává s druhou výzvou, kdy se jí neustále vrací její 

vlastní minulost. Debaty o církevních restitucích nebo právě zřizování a personální 

(pře)obsazování Ústavu pro studium totalitních režimů jsou stále aktuálními otázkami s 

nejednoznačnými odpověďmi i téměř 30 let po změně politického a ekonomického režimu. 

Dokáží být české deníky a jejich autoři zcela stranou těchto bojů o minulost? Je 

zpravodajství, týkající se natolik emocionálně zabarvených témat, skutečně nestranné a 

objektivní? A je vůbec možné, aby mluvčí zůstal nestranný, když je tématem jeho vlastní 

minulost (což platí pro noviny jako instituce i jejich jednotlivé autory)? Takové byly otázky, 

které stály na počátku této diplomové práce. A jelikož zde existují hned tři významná 

periodika s bohatou historií, Právo, Lidové noviny a Mladá fronta DNES, nabízela se 

pochopitelně možnost srovnání a shrnutí všech zmíněných dotazů pod jednu shrnující, lépe 

ověřitelnou otázku: existují významné rozdíly mezi zpravodajstvím tří různých deníků, když 

zpravují o tom samém společensko-politickém tématu? 

Tímto tématem je pro nás krize v Ústavu pro studium totalitních režimů, kdy došlo k 

odvolání Daniela Hermana z pozice ředitele a jeho nahrazení Pavlou Foglovou. Je třeba 

předem přiznat, že už sám pojem „krize” z názvu této práce je do jisté míry zjednodušujícím, 

hodnotícím pojmem - na druhou stranu určitou podobu „krize v ÚSTR” vyjadřovali ve svých 

výrocích všichni zúčastnění z různých stran sporu, byť už se pochopitelně rozcházeli v tom, 

co je podstatou této krize a kdo je jejím původcem. 

Cílem této práce je tak nejdříve teoreticky vysvětlit, jak vůbec dochází k tomu, že je 

stejné téma (mediálně) zpracováno odlišnými způsoby a proč k tomu dochází navzdory 

požadavkům na zpravodajství jako objektivní a nestrannou disciplínu. Následně je rozebírána 
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historie zmíněných tří deníků i jejich vlastní sebeprezentace v současnosti. Praktická část 

práce potom na konkrétním příkladu, zpravodajství o krizi v ÚSTR v období od 10. 4. do 10. 

5. 2013 ve třech celostátních denících, ukazuje rozdíly ve způsobu, jakým je zpracováno 

totožné téma. 

Původní záměr analyzovat pouze deníky Právo a Mladá fronta DNES byl během práce 

na textu pozměněn hned dvakrát. Nejdříve došlo k rozšíření počtu zkoumaných periodik: 

přidali jsme jednak třetí deník Lidové noviny, taktéž tradiční periodikum nebulvárního 

charakteru, jehož historie sahá až do roku 1893, a jednak týdeník Respekt, který měl 

zastupovat tisk s jinou periodicitou i odlišným charakterem, kde nad čistým zpravodajstvím 

převládají rozsáhlejší reportážní a názorové texty. 

Právě tyto odlišnosti však vedly k tomu, že jsme do výsledné analýzy zahrnuly jen 

zmíněné tři deníky (přidání Lidových novin se naopak ukázalo jako přínosné, neboť způsob 

jejich zpravování nebyl totožný ani s Právem, ani s Mladou frontou DNES). Záměr zkoumat 

časově a tematicky ohraničený celek vedl k tomu, že jsme označili jako předmět našeho 

zájmu zpravodajské texty v období jednoho měsíce oproti původním dvěma. To však vedlo 

k tomu, že z týdeníku Respekt bychom mohli srovnávat jen zprávy v řádu jednotek a rozsahu 

několika vět. Dokonce ani přidání názorových textů by nám zkoumaný vzorek z Respektu 

příliš nerozšířilo, na druhé straně významně zvětšovat zkoumané období nemělo smysl 

vzhledem k tomu, že deníkové zpravodajství pokrývalo krizi v ÚSTR zejména ve dnech 

přímo následujících po odvolání Daniela Hermana a jmenování Pavly Foglové. 

Pro analýzu nám tak zůstaly tři české deníky: Lidové noviny, Právo a Mladá fronta 

DNES. Nakolik zůstane zpravodajství nestranné a objektivní, když člověk nezůstane u četby 

jednoho deníku, ale postaví si vedle sebe články hned tří z nich, to by měl zodpovědět 

následující text. 

 

1. Teoretická část 
 

1.1 Úvod k teoretické části 

Tato část práce by měla teoreticky vysvětlit pojmy, s nimiž pak budeme pracovat 

v praktické části na konkrétních příkladech. Následujících osm kapitol se snaží držet 

navazující strukturu, kdy by z jedné kapitoly měla vyplývat ta následující, v logickém sledu 

od signifikace, znaku a značení až k ideologickému diskurzu. 
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Na začátku je nejdříve přiblížen pojem konstrukce reality a neustálé vzájemně 

provázané působení procesů externalizace, objektivace a internalizace. V rámci této kapitoly 

je pak popsána signifikace jako zásadní případ objektivace, bez něhož si nelze představit 

žádnou mezilidskou komunikaci. Ta vyžaduje také interpretaci a kompetenci, jejichž výklad 

první kapitolu uzavírá. 

Od signifikace je pak možné se v následující kapitole přesunout k ústřednímu pojmu 

sémiotiky - znaku. Tento pojem je zde definován a při rozboru jeho složení je rozlišena tzv. 

diadická a triadická sémiotika. Jako význam výrazu je v souladu s pojetím sémiotiky Umberta 

Eca definována kulturní jednotka, čímž se vyhneme všem komplikacím, které by nám 

přineslo odkazování k předmětům reálného světa. 

Další kapitola se pak zabývá pojmy, které se znakem bezprostředně souvisejí: 

denotací, konotací a kontextem. Na praktickém příkladu je zde ukázáno, jak může výraz za 

různých okolností nabývat odlišných významů a také je zde zmíněna skutečnost, že čtení 

jednoho znakového prostředku různými adresáty může vést k odlišným závěrům. 

Text práce poté plynule přechází od znaku ke znakové produkci - je přiblíženo, jak 

pomocí kódu dochází k redukci možných znakových kombinací v syntaktické a sémantické 

rovině, také bez tohoto omezení by komunikace nebyla možná. Jsou zde zmíněny i ustálené 

způsoby, jak jsou určité významy vyjadřovány, reprezentovány. Takováto snadno přijatelná 

zobrazení šetří tvůrci sdělení čas a námahu, mohou však vést k problematickým 

zjednodušováním. 

Další kapitola se pak posouvá výše, od jednotlivých reprezentací k jejich skupinám a 

pojmu diskurz. Je uvedena mnohoznačnost tohoto výrazu, který je zde definován jako 

ustálený způsob reprezentování světa a jeho částí pro určitou společenskou skupinu. 

Základnu, z níž se tyto způsoby reprezentace odvozují, je pak možné vyjádřit pojmem 

ideologie. Ta je základem společenské identity a právě také východiskem pro způsob, jakým 

členové dané ideologické skupiny reprezentují svět. Je zde popsán možný negativní dopad 

ideologie, kdy v ideologickém diskurzu dochází k úmyslnému či nezáměrnému prezentování 

pravděpodobnostních výroků jako pravdivých a (opět cílenému či neúmyslnému) zamlčování 

kontradiktorické povahy sémantického pole, z něhož autor volí pouze určitý výsek. Ideologie 

je zde odlišena od hodnotového systému, zároveň je však zdůrazněno, že vztah ideologie a její 

manifestace skrze diskurz není kauzální (už jen proto, že lidé jsou často členy různých 

společenských skupin a jejich ideologie mohou být v konfliktu), zmíněna je i ideologičnost 

samotného pojmu ideologie, tj. její účelové využívání („náš diskurz je pravda, jejich 

ideologie”). 
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Následující kapitola poté přechází k pojmu příbuznému k ideologii, totiž mýtu. Na 

základě práce Rolanda Barthese je vysvětlen jako vydávání něčeho dějinně podmíněného za 

přirozené. Odhalování mýtů je určeno jako jeden ze základních úkolů mediální analýzy. 

Konečně poslední kapitola teoretické části navazuje na předchozí výklad ideologie a mýtu, 

když popisuje příbuzný pojem symbolického světa Bergera a Luckmana, který zasazuje 

jedince do kontinua minulost-přítomnost-budoucnost, přičemž změna tohoto symbolického 

světa vede také k přepsání minulosti, konstrukci nové reality. 

 

1.2 Signifikace jako nezbytná podmínka komunikace 

 

1.2.1 Externalizace, objektivace a internalizace 

Lidské vyjadřování má jedinečnou schopnost vymanit se ze stavu „zde a nyní”, člověk 

může pomocí svého jazyka vytvořit produkt, jenž bude dostupný jemu samotnému i ostatním 

lidem navzdory prostorovým a časovým omezením. Přestože má tak lidský jazyk svůj původ 

v situaci tváří v tvář, může se od této bezprostřednosti odpoutat.
1
 Proces, kdy se něco 

z vnitřního světa jedince stává dostupnou zkušeností všem ostatním, se nazývá objektivace.
2
 

Člověk ve společnosti neustále vyjadřuje svůj vnitřní svět (tzv. externalizace), tento svět 

zpřítomňuje i pro další (objektivace) a je jím i ostatními zase přijímán do lidské mysli 

(internalizace).
3
 Analogicky tento princip můžeme aplikovat i na média a mediální obsah - 

mediální pracovník přijímá vnější svět, který je pro ne-novináře často nedostupný, z titulu své 

funkce se dostává na místa a hovoří s osobami, k nimž člověk bez statutu mediálního 

pracovníka nemá přístup. 

Internalizovaný svět následně novinář externalizuje do mediálního obsahu a ten 

nabývá objektivní povahy s tím, jak je dostupný dalším lidem, stává se novou realitou 

působící nejen na své tvůrce, ale také na všechny ostatní. Vzniká mediální realita, která nám 

umožňuje poznávat nad rámec naší bezprostřední smyslové zkušenosti - jazyk je schopen 

v kterýkoliv okamžik zpřítomnit celý svět
4
 a text jakožto „momentální případ jazyka”

5
 

                                                 
1
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 41. ISBN 80-85959-46-1. 
2
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Op. cit. s. 40 

3
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Op. cit. s. 128 

4
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Op. cit. s. 44 

5
 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing Discourse: textual analysis for social reasearch. 1st ed. London: 

Routledge, 2003, s. 3. ISBN 0-415-25893-6. 
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ovlivňuje naše znalosti, přesvědčení, postoje a hodnoty
6
 a tyto proměny v naší mysli se opět 

odrážejí v další textové produkci. 

Pohyb externalizace-objektivace-internalizace není jakousi dokonalou posloupností, 

všechny tři „aktivity” neustále probíhají zároveň a jejich odlišení je spíše teoretickým 

konstruktem než společenskou praxí. Zdůrazňuje stálý vztah mezi jedincem a vnější realitou a 

jejich vzájemné ovlivňování. Společnost je výtvorem člověka a stejně tak je člověk sám 

výtvorem společnosti.
7
 

 

1.2.2 Signifikace jako jeden z druhů objektivace 

Nyní se podíváme podrobněji na jeden z druhů objektivace, který se nazývá 

signifikace. Určitý výraz (např. symbol namalovaný na dopravní značce), který působí na 

vnímání příjemce, zároveň zastupuje něco jiného, co v daném okamžiku smyslově 

nevnímáme, svůj obsah - když např. vidíme číslo 80 v červeném kruhu na zmíněné dopravní 

značce, automaticky jej čteme tak, že maximální povolená rychlost v daném dopravním úseku 

je 80 kilometrů za hodinu. Pokud na základě určitého pravidla (kódu) adresát aktuálně vnímá 

něco, co zastupuje něco jiného, můžeme mluvit o signifikaci.
8
 

Mezilidská komunikace, kterou můžeme zjednodušeně definovat jako směnu významů 

mezi odesílatelem a příjemcem prostřednictvím určitého kanálu, není možná bez signifikace. 

Zároveň není možná ani ne-komunikace, člověk neustále vysílá určité signály, ať už vědomě 

či bezděčně, což ze signifikace činí všudypřítomný aspekt lidského života. Mezilidské 

dorozumívání se od pouhého předávání stimulů (např. mezi dvěma počítači) liší právě tím, že 

od adresáta vyžaduje interpretační reakci, tj. vyhodnocení, jaký obsah daný výraz značí.
9
 

Pokud se obsah tohoto výrazu mění, dochází k nové signifikaci, tedy resignifikaci. 

 

1.2.3 Kompetence 

Pro vysvětlení kompetence se můžeme vrátit k příkladu dopravní značky. Většina 

z nás ji čte zcela automaticky jako zákaz nedovolené rychlosti, lze si však snadno představit 

člověka, který by takového čtení nebyl schopen, např. z toho důvodu, že se silnicemi a 

automobily za celý svůj dosavadní život nepřišel do styku a neměl tedy potřebu ani možnost 

se významu těchto symbolů učit. 

                                                 
6
 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 8 

7
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Op. cit. s. 64 

8
 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 2. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 17. ISBN 978-80-257-0157-7. 

9
 ECO, Umberto. Op. cit. s. 17 
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Úspěšná mezilidská komunikace tedy vyžaduje určitou kompetenci vnímatele, tj. že je 

schopný odhalit význam daného výrazu nebo přinejmenším tuší, že tento výraz nějaký 

význam má.
10

 Kompetentní adresát si navíc s danou dopravní značkou nespojí jen omezení 

rychlosti, ale i celou řadu dalších pojmů: pokuta, policie, dopravní nehoda apod. Tyto 

konkrétní příklady je nyní nutné pojmenovat příslušnými pojmy, čemuž se věnuje následující 

kapitola. 

 

1.3 Znak a jeho složky 

 

1.3.1 Diadická a triadická sémiotika 

Číslo osmdesát v červeném kruhu jsme prozatím nazývali symbolem, to je však jen 

jedna podmnožina základní jednotky komunikace, kterou je znak, přičemž věda zabývající se 

znaky se nazývá sémiotika. Znakem může být cokoli, co může být vnímatelné jako zástupce 

něčeho jiného, pokud o tom tak dříve rozhodla společenská konvence.
11

 Byť se v této práci 

budeme zabývat zejména psaným textem, je třeba zmínit, že zastupovat významy nemusí 

nutně jen slova. Svůj společensky daný obsah mají také gesta, pohyby těla, vzdálenosti mezi 

mluvčími nebo vůně a dotyky. Ke vzniku znaku stačí, aby se určitá skupina lidí dohodla, že 

něco bude užívat jako zástupce něčeho jiného, byť, jak snad přiblížil předchozí výklad, bude 

zřejmost takového významu pro ostatní lidi mimo skupinu (přinejmenším zpočátku) 

omezená.
12

 

Tato základní shoda, společný kulturní základ, který lidé sdílí a na němž se shodují, je 

předpokladem nejen komunikace samotné, ale také případného názorového (ne)souladu
13

 - 

aby lidé mohli diskutovat, zda má být na daném místě v červeném kruhu číslovka 60 či 80, 

musí mít společné znalosti o dopravních značkách, rychlosti apod. 

Existují dvě základní odpovědi na otázku, z čeho se znak skládá (resp. dvě základní 

podskupiny odpovědí) - můžeme rozlišovat tzv. diadickou a triadickou sémiotiku. O prvním 

případě mluvíme tehdy, pokud v procesu označování nacházíme dva základní členy, např. 

jméno a předmět, výraz a obsah, označující a označované. Triadická sémiotika pak rozeznává 

                                                 
10

 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi - proměny a stav oboru do konce 20. století. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2002, s. 28. ISBN 80-7178-566-0. 
11

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 27 
12

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 28 
13

 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach. Reprint. London: Sage Publications, 2000, s. 39. 

ISBN 0-7619-5655-7. 
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členy tři, např. předmět vně vědomí, jméno a představu v našem vědomí.
14

 Ferdinand de 

Saussure tak definoval znak jako korespondenci mezi označujícím a označovaným,
15

 zatímco 

Charles Sanders Peirce rozlišoval mezi objektem (který znak zastupuje), významem (který 

přenáší) a interpretantem (ideou, kterou vyvolává).
16

 

 

1.3.2 Kulturní jednotka jako význam výrazu 

Tím zásadním problémem je však určit, k čemu ono označující (řečené či napsané 

slovo, symbol na dopravní značce apod.) vlastně odkazuje - pokud bychom přijali předpoklad, 

že tyto smyslově vnímatelné výrazy značí jen další smyslově vnímatelné objekty, které jen 

nejsou aktuálně dostupné naší bezprostřední zkušenosti, vyřadíme z možnosti signifikace 

celou řadu označovaných, např. všechny postavy a předměty z fiktivních světů. Zastupované 

totiž nejen že nemusí být aktuálně fyzicky přítomné adresátovi, nemusí dokonce ani vůbec 

existovat.
17

 

Význam slova je tak lepší chápat nikoliv jako konkrétní smyslově vnímatelný objekt, 

ale spíše kulturní jednotku, tedy cokoliv, co je v dané kultuře, v níž komunikujeme, kulturně 

určeno a rozpoznáváno.
18

 V tomto ohledu Umberto Eco upravuje i známou trichotomii 

Charlese Sanderse Peirce. Peirce rozlišil podle vztahu mezi znakem a jeho předmětem tři 

kategorie - symboly, které jsou se svým objektem spojeny na základě konvence, ikony, jež 

jsou svému objektu podobné, a indexy, které jsou s ním fyzicky spjaté.
19

 Podle Eca se však 

konvence, podobnost a fyzická spjatost nevztahují ke konkrétnímu objektu, ale právě 

k obsahu, jenž byl kulturalizován.
20

 

Kulturní jednotky jsou definovány svojí opozicí vůči ostatním kulturním jednotkám a 

existuje hned několik způsobů, jakými mohou být reprezentovány: můžeme je vysvětlit 

odbornou definicí, nahradit je synonymem (slovem stejného významu) nebo využít znakový 

prostředek z jiného sémiotického systému (např. obsah daného slova nakreslit), popř. využít 

stejného sémiotického systému jiného jazyka (překlad).
21

 

                                                 
14

 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Op. cit. s. 40 
15

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 65 
16

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 88 
17

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 15 
18

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 86 
19

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 222 
20

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 252 
21

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 89 
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Podobně jako Eco uvažoval o vztazích mezi jednotkami jazyka již de Saussure, když 

rozlišil syntagmatické a paradigmatické vztahy.
22

 Syntagmatické vztahy jsou vazby na další 

prvky jazyka přítomné ve větě, vztahy mezi elementy, které se skutečně nacházejí v textu.
23

 

Oproti tomu paradigmatické vztahy vyjadřují opozici vůči prvkům, které ve větě nejsou - je to 

vztah mezi tím, co je skutečně přítomno, a tím, co by přítomno být mohlo, ale není. Je třeba 

dodat, že význam jazykových prvků je nutné chápat jako nestabilní v čase i prostoru - mění se 

s tím, jak se proměňují společenské podmínky, a stejně tak různé sociokulturní skupiny 

adresátů si s jedním pojmem mohou spojit řadu odlišných druhotných významů. Další 

kapitola se tedy věnuje pojmům denotace a konotace a okolnostem, které výběr mezi různými 

významy ovlivňují.  

 

1.4 Různé roviny významu 

 

1.4.1 Denotace a konotace 

Proces označování probíhá ve dvou rovinách významu: povrchová rovina doslovného 

významu se nazývá denotace, druhotné asociace a představy jsou konotace.
24

 Denotace tedy 

určuje kulturní jednotku, k níž znakový prostředek odkazuje, přičemž další konotace jsou na 

denotaci závislé.
25

 Denotace a konotace lze také vzájemně odlišit podle kritérií 

univerzálnosti/partikulárnosti a objektivity/subjektivity - zatímco denotace jsou univerzální a 

objektivní, konotace naopak vykazují rysy subjektivity a hodnocení.
26

 Zatímco tak denotát 

zůstává napříč rozdílnými kulturami nezměněn, asociace s ním spojované se mohou odlišovat 

nejen v různých sociokulturních prostředích, ale i mezi jednotlivými adresáty v rámci jednoho 

sociokulturního prostředí.
27

 

 

1.4.2 Kontext 

Může tedy dojít i k tomu, že jeden znakový prostředek je spojován s odlišnými 

kulturními jednotkami, které jsou vůči sobě v opozici.
28

 V komunikaci tedy může nastat 

                                                 
22

 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Op. cit. s. 46 
23

 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 37 
24

 MCQUAIL, Denis. Úvod to teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s. 277. ISBN 80-7178-

200-9. 
25

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 108 
26

 MCQUAIL, Denis. Op. cit. s. 277 
27

 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Op. cit. s. 45 
28

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 120 
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situace, kdy producent sdělení spojuje se znakovým prostředkem něco jiného, než co v něm 

čte adresát. V ideální komunikaci jsou si mluvčí i adresát vědomi všech potenciálních 

možných denotací a konotací, přičemž ke správnému čtení významu je příjemce směřován 

pomocí kontextu a okolnosti.
29

 

Například rudý prapor tak má odlišný význam, pokud se s ním mává při závodu 

formulí nebo během politické demonstrace. Zatímco v prvním případě značí ukončení závodu, 

ve druhém je znakem revoluce, konkrétně komunistického hnutí. Pokud příjemce zná význam 

pouze při jedné z těchto okolností a je vystaven znaku za okolnosti druhé, může dojít 

k nedorozumění. 

Již jsme se zmínili, že význam znakového prostředku se může proměňovat podle toho, 

v jakém prostředí a kultuře je ho užito, stejně jako v kterém čase. Kupř. slovo komunismus 

mělo v Československu nepochybně odlišné konotace v období první republiky, 

bezprostředně po druhé světové válce, v období normalizace nebo po změně režimu v roce 

1989. Význam může dokonce postupně zanikat, jak se děje např. u vtipů, které byly spojené 

s předchozím režimem a nová nastupující generace je už nemusí vůbec pochopit (jako vtipy o 

Rádiu Jerevan).
30

 

Komunikace se odehrává v síti převládajících materiálních, ekonomických, 

biologických a fyzických podmínek
31

 a na změny takových podmínek musí reagovat. Tak 

např. se změnou politického a ekonomického režimu v Československu v roce 1989 dochází i 

k proměně vyjadřování
32

 a namísto jazyka socialismu nastupuje slovník volného trhu - slova 

jako Spojené státy americké, Západ, kapitalismus sice mohou označovat víceméně stejnou 

významovou jednotku (USA jsou stále federací států na kontinentě mezi Atlantským a 

Tichým oceánem), ale se zcela opačnými konotacemi (z imperialistického nepřítele se stává 

spojenec a morální vzor).  

 

1.5 Znaková produkce 

 

1.5.1 Redukce znakových kombinací 

V předchozích kapitolách jsme definovali, co je znak a také význam, který daný výraz 

zastupuje, značí. Nyní je třeba se podívat na samotný proces znakové produkce, tj. jak vzniká 

                                                 
29

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 128 
30

 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Op. cit. s. 24 
31

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 199 
32

 DIJK, Teun A. van. Op. cit. s. 94 
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znaková posloupnost, pro naše účely bude nejjednodušší použít příklad novinového 

zpravodajského článku. Kdyby neexistovala žádná pravidla pro znakovou tvorbu, existovalo 

by neúnosné množství možností, jaké znakové posloupnosti můžeme vytvořit - počet znaků, 

z nichž můžeme při tvorbě vybírat (dnes většinou shodný s počtem psacích kláves na 

počítačové klávesnici) bychom museli umocnit délkou novinového článku, tj. jak velký 

prostor pro znaky máme k dispozici. 

Takový počet kombinací by byl nezvládnutelný, existuje proto celý systém omezení, 

který jisté kombinace umožňuje a jiné nikoliv, čímž usnadňuje komunikaci.
33

 Systém 

pravidel, jenž taková omezení zavádí, se nazývá kód. V případě psaného textu se jedná o 

gramatiku jazyka, která některé kombinace a posloupnosti gramatických forem umožňuje, 

jiné naopak zapovídá.
34

 Pokud tedy kód, v našem konkrétním případě pravidla české 

gramatiky, „přiložíme“ ke zmíněnému zdroji (psacím klávesám na počítačové klávesnici), 

dostaneme již únosný počet možných kombinací, přičemž platí, že „čím méně je alternativ, 

tím snazší je komunikace“.
35 

 

 

1.5.2 Redukce významu a stereotyp 

Vůči této redukci možných kombinací však stojí skutečnost, kterou jsme nastínili již 

v kapitole věnované významu - jeden znakový prostředek může odkazovat k celé řadě 

významů, ať už jsou vzájemně ve shodě či opozici. Kód umožňuje snížit množství znakových 

kombinací na únosnou míru, výsledné znakové posloupnosti se však stále vyznačují mnoha 

úrovněmi významu, různými konotacemi podle odlišných adresátů apod. Navíc vedle textu se 

na tvorbě významů podílejí i další sémiotické systémy
36

 - např. text je doprovázen 

fotografiemi, které rozšiřují význam sdělení. 

Ani asociace se znakovým prostředkem ovšem nejsou zcela nahodilé - pokud by si 

různí lidé spojovali se slovy zcela náhodné významy, nebyla by jakákoliv komunikace možná. 

Jazyk zahrnuje nejen pravidla, jakými se písmena mohou spojovat ve slova a slova ve věty, 

ale také jaká spojení významů můžeme tvořit. 

Mluvčí jsou tak pobízeni k určitým ustáleným a předem připraveným spojením, která 

jim ušetří čas a námahu. Rozlišujeme tři úrovně reprezentace. Tzv. typ opakovaně zdůrazňuje 

                                                 
33

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 60 
34

 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 22 
35

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 60 
36

 ECO, Umberto. Op. cit. s. 218 
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určitou vlastnost reprezentovaného a opakuje ji i v souvislosti s dalšími představiteli tohoto 

typu (např. politik, rozšířený typ pak může být zkorumpovaný politik). 

Stereotyp je „zjednodušená a zkreslená reprezentace, která se objevuje kontinuálně po 

delší dobu“.
37

 Pomocí stereotypu lze rychle charakterizovat člověka a situaci. Stačí fotka 

politiků důvěrně si šeptajících v chodbičce mimo hlasovací sál Poslanecké sněmovny, aby 

čtenáři napověděla: skutečná politika se odehrává v zákulisí a politici vždy něco před 

veřejností tají. 

Archetyp je pak nejsilněji kulturně zakořeněnou reprezentací, která pracuje se 

základními principy lidského života a společnosti: život, smrt, dobro, zlo.
38

 Archetyp má 

nejblíže k tzv. mytologické rovině jazyka - příběh je vystavěn jako ukázka nekonečného 

souboje dobra se zlem nebo jako vítězství lidského ducha nad nepřízní osudu. 

Nyní se můžeme přesunout opět o úroveň výš, od jednotlivých reprezentací ke 

skupinám takových reprezentací, které jsou charakteristické pro jistou část společnosti, 

profesní či vědecký obor apod. Pokud existuje určitý ustálený způsob, jak dané prvky světa 

reprezentovat, hovoříme o tzv. diskurzu. Právě tomuto mnohoznačnému pojmu je věnována 

následující kapitola. 

 

1.6 Diskurz, ideologie a ideologický diskurz 

 

1.6.1 Diskurz 

Slovo diskurz patří mezi základní pojmy teorie komunikace a jako každý klíčový 

termín se i diskurz vyznačuje významovou mnohoznačností, kdy v každém odborném textu 

plní trochu jinou roli. Mohou se jím označovat jak jednotlivé konkrétní komunikativní 

události (např. jeden konkrétní novinový článek s jedinečnou kombinací slov), obsáhlejší typ 

takových událostí (např. novinová reportáž), příp. ještě širší pojem zahrnující seskupení 

takových žánrů (např. novinářský diskurz).
39

 

Zde je pojmu užíváno v širším významu, můžeme jej definovat jako způsob 

reprezentování aspektů světa, který je sdílen určitou skupinou lidí a je do jisté míry stabilní v 

čase.
40

 Z tohoto pohledu jsou tedy také diskurzy „kontrolory lingvistické variability pro 
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 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 93. ISBN 80-7367-096-8. 
38

 TRAMPOTA, Tomáš. Op. cit. s. 93 
39

 DIJK, Teun A. van. Op. cit. s. 196 
40

 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 124 



15 

 

jednotlivé oblasti života”.
41

 Svobodu znakové tvorby tak omezuje mj. profesní diskurz, 

žánrové konvence, společně sdílená pravidla toho, jak má být daný druh textu strukturován, 

jaké druhy výrazů by měl či neměl obsahovat apod.
42

 V námi zmíněném příkladu 

zpravodajského textu se tak objevují ustálené kategorie (titulek, perex), naopak by se neměly 

objevit hodnotící výrazy ze strany autora. Stále však producentovi textu zůstává velké 

množství tvůrčí svobody.
43

 

Pokud bychom se ve výkladu omezili pouze na profesní diskurz, nemohli bychom 

nijak vysvětlit, jak může být jeden aspekt světa často reprezentován různými způsoby, byť se 

jedná o interprety v rámci jednoho profesního prostředí (v našem konkrétním příkladu, jak 

může být určitá společensko-politická kauza typu krize v Ústavu pro studium totalitních 

režimů reprezentována odlišně v různých českých periodikách). Tyto odlišnosti v reprezentaci 

(v našem případě odlišnosti mediálního obrazu) napovídají, že interpreti musejí vycházet i z 

jiných zdrojů, než je pouze profesní diskurz, že každý z nich má určitý výklad světa, jenž se s 

těmi ostatními v mnohém shoduje, ale v určitých bodech je s nimi v nesouladu. Tento „pohled 

na svět” můžeme nazvat ideologií, podrobněji se mu věnuje následující podkapitola. 

 

1.6.2 Ideologie 

Sám pojem ideologie v současnosti nese řadu negativních konotací. Lidé v komunikaci 

nikdy neprezentují svůj vlastní projev jako ideologický a často dokonce výslovně deklarují, že 

hovoří neideologickým jazykem. Naopak jako ideologické označují vyjadřování svého 

názorového oponenta, pokud jej chtějí v argumentaci znevěrohodnit. Různé ideologie přitom 

vycházejí ze stejného systému hodnot - pravda, rovnost a štěstí většinou nejsou 

zpochybňovány žádným účastníkem komunikace, jednotlivé (ideologické) strany se však liší 

ve způsobu, jak s těmito hodnotami dále pracují: např. pravicové politické strany tak budou 

zdůrazňovat svobodu jednotlivce, tj. jeho neomezování státem, levicové zase svobodu žít v 

důstojných podmínkách, kdy tuto svobodu by měl zajišťovat právě stát. 

V názorových střetech pak platí, že zatímco naše vlastní přesvědčení označujeme za 

pravdu, přesvědčení ostatních je ideologií.
44

 V tomto smyslu znamená ideologie zaujatost, 

stranickost, nevyváženost, která je přitom vydávána za objektivní pravdu. Ideologický diskurz 

pak předstírá, že systém významů je mnohem kompaktnější a méně kontradiktorický, než jak 
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42

 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 22 
43

 FAIRCLOUGH, Norman. Op. cit. s. 22 
44

 DIJK, Teun A. van. Op. cit. s. 2 



16 

 

tomu ve skutečnosti je.
45

 Partikulární, tedy to, co je v zájmu jen určité části, je vykresleno 

jako univerzální, přinášející dobro všem členům společnosti.
46

 Pravděpodobné premisy se 

vydávají za pravdu a vlastní specifické hledisko za jediný možný závěr. 

Autor takového sdělení přitom ani nemusí chtít záměrně oklamat adresáta, jeho 

ideologický projev může být důsledkem jeho vlastní, nevědomé jednostrannosti.
47

 Ideologie 

může být vnímána jako něco natolik přirozeného a nezpochybňovaného, že si autoři vůbec 

nepřipouštějí, že by se za jejich texty mohl skrývat ideologický základ. Platí totiž, že 

explicitní a přiznané jsou většinou opoziční ideologie, zatímco ty vládnoucí jsou implicitní a 

nepřiznané, často až do doby, než je právě nějaká opoziční ideologie vyzve a zpochybní jejich 

domnělou přirozenost.
48

 

Pokud k takovému zpochybnění nedojde, ve společnosti panuje ideologická 

hegemonie, tedy stav, kdy i ovládaní vyslovují s daným uspořádáním souhlas. Média (nebo 

přinejmenším většina z nich) jsou pak jedním z nejvýznamnějších producentů takového 

ideologického, mnohovýznamnost redukujícího diskurzu.
49

 Zatímco v režimech ovládaných 

státní byrokracií s přiznanou cenzurou je taková role médií zřejmá, u soukromých médií ve 

společnostech bez oficiální cenzury je mnohem obtížnější tuto jejich propagandistickou 

funkci odhalit - to však podle kritiků mediální moci neznamená, že by média nesloužila 

elitám.
50

  

Abychom však nepopisovali ideologii příliš ideologicky, je třeba vyslovit několik 

poznámek vyvažujících jednoznačně kritický přístup k tomuto pojmu. Ideologie jakožto 

základna pro společenské reprezentace umožňuje lidem organizovat svá přesvědčení o tom, 

co je dobré, špatné, vhodné či nevhodné pro ně jako členy skupiny a tomu pak mohou 

přizpůsobit své chování.
51

 Slouží také jako základ skupinové identity - členům dané skupiny 

říkají, kdo jsou, jaká je jejich činnost, co jsou jejich hodnoty a cíle a v neposlední řadě také 

kdo jsou ti druzí, tedy členové opozičních skupin.
52

 Jak již bylo řečeno, autor musí při tvorbě 

sdělení vždy vybírat z nesčetného množství výrazů, variant a slovních spojení a ideologie mu 

tuto konstrukci textu ulehčuje, něco je vždy nutné vynechat a něco naopak uvést. 
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Je také třeba zdůraznit, že vztah mezi ideologií a jejím projevem není nikdy 

jednoznačný. Lidé jsou většinou součástí hned několika společenských skupin, které se 

vyznačují různými ideologiemi. Novinář tak může být podporovatelem určité politické strany, 

vyznává určité náboženství, je členem jisté etnické skupiny, zároveň je součástí určité 

profesní skupiny a musí též brát ohled na ideologii daného média, v němž pracuje.
53

 

Zároveň platí, že i vliv adresáta na příjemce není automatický. Z předchozích kapitol 

by mělo být zřejmé, že adresát přistupuje ke znakové posloupnosti na základě vlastních 

zkušeností a myšlenek.
54

 Ideologický diskurz tak nemusí být nutně přijat, může být rozpoznán 

a v případě, že se jeho obsah neshoduje se světonázorem adresáta, také zamítnut. 

Nyní jsme se dostali k tomu, že znakový prostředek nemusí něco jen doslovně 

zastupovat a druhotně asociovat, může také něco skrytě vnucovat. Právě to popisuje Roland 

Barthes se svým pojmem mýtus. Mýtus se často definuje jako případ, kdy znakový prostředek 

vyvolává asociace vycházející z dané kultury.
55

 Barthes však tento pojem nechápe takto 

hodnotově neutrálně, mýtus podle něj prezentuje něco, co je dějinně podmíněné, jako 

přirozené (podobně jako ideologie prezentuje pravděpodobnost jako pravdu - pojmy mýtu a 

ideologie tak k sobě mají blízko). Další kapitola rozvádí právě pojem mýtu. 

 

1.7 Mýtus 

Konzument obsahu vnímá mýtus jako fakt, přestože se za ním ve skutečnosti skrývá 

systém hodnot. Nad rovinou jazyka je podle Barthese ještě rovina mýtu, meta-jazyka, kdy se 

znak (barthesovským jazykem označující-fyzický prvek a označované-koncept) stává zase 

novým označujícím, které skrytě odkazuje k dalšímu konceptu. Mýtus nám částečně 

umožňuje pochopit, ale zároveň s tím nám i něco skrytě vnucuje.
56

 V pravdivosti tak zůstává 

na půli cesty, není ani naivní pravdou, ani naprostou umělostí.
57

 

Takové mýty nejsou věčné, jsou dějinné, mýtus je „promluva vyvolená dějinami”,
58

 

která však svůj obsah prezentuje jako přirozený a samozřejmý.
59

 Mýtus nás uklidňuje, že „vše 

je na svém místě a kultura, jíž jsme součástí, nadále přetrvává v čase“.
60

 Zatímco se jednotlivá 
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fakta denně obměňují, mýtus je neustále převypravován dokola. Čím častěji se objevuje, tím 

více odhaluje sám sebe, neboť „setrvalost určitého chování vynáší na světlo jeho intenci”.
61

 

Úkolem skutečné mediální analýzy je podle Barthese tyto mýty odhalovat, tj. obnažit 

vnucované zdání přirozenosti jako dějinně podmíněné. 

Podobně Norman Fairclough určuje jako jeden z druhů legitimizace stávajících 

pořádků vedle racionalizace, odkazující k užitečnosti a platným znalostem, a morálního 

hodnocení, odkazujícího k hodnotovému systému, právě také mythopoesis, jež ospravedlňuje 

poučujícím či varujícím vyprávěním.
62

 

Mýtus můžeme chápat i v méně negativním smyslu, jako „archetypální příběh se 

zásadní společenskou rolí”, jehož několik základních typů se neustále opakuje od začátku 

lidských dějin po dnešní postmoderní společnost.
63

 Stejně jako Barthes i Lule podotýká, že 

člověk vlastně stále čte ty samé, dávno známé příběhy, nechápe to však nutně záporně, neboť 

takové mýty člověka uklidňují - nabízejí mu hrdiny, padouchy a modely chování k 

následování i odsouzení. 

 

1.8 Symbolický svět 

Ideologické vyprávění dává smysl nejen přítomnosti, ale i minulosti. Dochází 

k vytváření symbolických světů, kdy „na celou společnost s celým jejím historickým vývojem 

a s celým životem jedince je pohlíženo jako na něco, co se odehrává uvnitř tohoto světa“.
64

 

Činnosti každodenního života získávají svůj smysl, pokud jsou zasazeny do rámce velkého 

vyprávění. Jedinec získává nejen smysl života, ale i smysl smrti, symbolický svět mu 

umožňuje „správně zemřít“.
65

 Vzniká souvislý celek minulost-přítomnost-budoucnost, je 

vytvářena paměť. 

Problém nastává ve chvíli, kdy ve společnosti existují odlišné konkurenční 

interpretace minulosti, které se zásadně rozcházejí v hodnocení společných dějin. Náhle se 

rozpadá jednota symbolického světa a nositelé alternativní definice reality se stávají hrozbou 

pro samotný symbolický svět i institucionální řád dané společnosti.
66

 Při nástupu nového 
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symbolického světa se opět mění i minulost - jedinec si vymýšlí nové události a vkládá je do 

svého předchozího života, aby jeho minulost odpovídala novému výkladu.
67

 

 

1.9 Závěr 

Nyní jsme uzavřeli logickou posloupnost výkladu, přes pojmy signifikace, znak, 

význam, znaková produkce, ideologický diskurz, mýtus až k symbolickému světu. 

V praktické části práce budeme s těmito pojmy pracovat, pro každý z nich tak byla poskytnuta 

přinejmenším základní definice a stručný výklad. Další část této práce se věnuje základním 

okolnostem Ústavu pro studium totalitních režimů a periodik, které o něm zpravovali. Tyto 

okolnosti by měl čtenář znát, ještě než se dostane k samotným textům a metodám jejich čtení. 

 

2. Analýza okolností 

2.1 Důvody pro analýzu okolností 

Ještě před samotnou analýzou textů se bude práce věnovat jednotlivým periodikům a 

také předmětu jejich mediálního zájmu, Ústavu pro studium totalitních režimů. Na 

konkrétnější otázky, tedy proč se zabývat právě historií médií, jejich sebeprezentací apod. 

najdeme odpovědi v jednotlivých podkapitolách, zde je třeba obhájit, proč v analýze 

mediálního obrazu takovým okolnostem obecně vůbec věnovat pozornost. 

Teoreticky bychom k textům mohli přistoupit rovnou bez bližší znalosti daných médií 

i tématu. Pokud bychom však objevili určitý nesoulad v jednotlivých mediálních obrazech, už 

by nám chyběly poznatky k tomu, abychom mohli tyto rozdíly nejen popsat, ale také se 

pokusit o jejich vysvětlení, např. skrze odlišnou ideologii jednotlivých médií, jejímž výrazem 

je mj. i odlišné sebevztahování k předlistopadovému režimu. 

Znalost historických, politických a společenských faktů nám navíc může pomoci i při 

samotném odhalování toho, co je uvedeno, zdůrazněno či naopak opomíjeno.
68

 Stejně tak 

bychom měli stručně popsat i samotný předmět mediálního zájmu, tedy Ústav pro studium 

totalitních režimů (ÚSTR). Aniž bychom se tak snažili o přísné srovnávání mediálního obrazu 

a skutečnosti, určité povědomí o problému je nezbytné. Zpravodajské texty totiž bývají 

zasazeny do určitého rámce, kdy se z reality vyberou jisté aspekty a zvýší se jejich 

významnost, takže na první pohled neutrální popis události ve skutečnosti nabízí určité 
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vysvětlení problému, jeho hodnocení a také případné řešení.
69

 Byť tedy popis historie 

jednotlivých médií i ÚSTR rozhodně není vyčerpávající, alespoň v dílčí podobě je pro 

samotnou analýzu textů nezbytný. 

 

2.2 Volba periodik 

V práci se zabýváme třemi českými periodiky, konkrétně se jedná o Lidové noviny, 

Mladou frontu DNES a Právo. Ve všech případech se jedná o tištěná média. Pojmy ideologie 

a mediálního obrazu se samozřejmě neomezují jen na tisk, stejně tak bychom mohli zkoumat i 

zpravodajství televizní či rozhlasové. Zde bychom však oproti tištěným titulům museli 

zahrnout do analýzy diskurzu i další způsoby, kterými může být žádoucí mediální obraz 

spoluvytvářen, které jsou však specifické pro tyto konkrétní typy médií (např. na jaká slova ve 

větě klade hlasatel důraz, jakými obrazy či hudebním podkresem je v televizním zpravodajství 

doprovázen mluvený text příspěvku apod.). Tyto specifické vlastnosti televizního a 

rozhlasového zpravodajství by ztížily možnost srovnání a nalézání podobností či odlišností 

různých mediálních obrazů jedné společensko-politické události. 

Všechna tři média jsou nebulvárního charakteru a jedná se o periodika, která v 

českém, resp. československém mediálním prostředí působí delší dobu a tvoří jeho 

stabilizovanou součást. Abychom lépe pochopili ideologické základy, z nichž pak mohou 

vycházet odlišné mediální obrazy, je třeba se na tuto historii periodik podívat blíže a také 

popsat jejich sebeprezentaci v současnosti. Právě tomu jsou věnovány následující kapitoly. 

 

2.3 Historický vývoj vybraných periodik 

2.3.1 Důvody pro historický pohled 

Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled dějin a osobností vybraných 

periodik. Ústředním předmětem této práce je medializace událostí relativně nedávných, 

existuje však hned několik důvodů, proč nemůžeme zcela ignorovat dávnější historii 

vybraných médií, sahající do 20. a v jednom případě dokonce až do 19. století. 

Za prvé, jak uvidíme v kapitole věnované sebeprezentaci periodik, přinejmenším 

v jednom případě se médium ke své minulosti otevřeně hlásí a chápe ji jako důležitý sebe-

definující moment. A i ve zbývajících dvou případech je zřejmé, že byť se ke své minulosti 

periodikum otevřeně nehlásí, přinejmenším svým názvem je s ní neustále spojeno. Až se tedy 
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budeme věnovat konkrétním textům věnujícím se Ústavu pro studium totalitních režimů, 

může nám znalost historie daného média pomáhat v orientaci a odhalování případných 

ideologických pozadí. 

S tím souvisí i druhý důvod, proč se alespoň krátce věnovat dnes už relativně 

vzdáleným dějinám. Ústav pro studium totalitních režimů má za úkol zkoumat období dějin, 

které všechna tři periodika „pamatují“. Byť se personální obsazení redakcí pochopitelně mění, 

nemůžeme tento fakt nechat zcela bez povšimnutí. Přinejmenším bychom si ho při následné 

analýze textů týkajících se ÚSTR měli být vědomi. Někteří učitelé představující dějiny 2. 

poloviny 20. století předem deklarují, že dané období sami zažili a jejich výklad tak nutně 

nemůže být zcela objektivní, byť je nestrannost jejich ideálním cílem. Situace českých médií 

je v tomto ohledu podobná, také ona „hovoří“ o něčem, co sama „zažila“. Nyní tedy budou 

postupně následovat stručné dějiny námi zvolených periodik, tedy Lidových novin, Mladé 

fronty DNES a Práva. 

 

2.3.2 Lidové noviny 

Jedná se o nejstarší deník vydávaný na území současné České republiky, byť 

s problematickou kontinuitou. Vznikly v roce 1893 sloučením Moravských listů a 

olomouckého časopisu Pozor. Ještě před vznikem samostatného Československa pro ně byla 

typická vysoká kvalita autorů.
70

 

Za první republiky se pak jednalo o jeden z mála listů, které byly formálně nezávislé 

na konkrétní politické straně, byť i Lidové noviny vyjadřovaly určitou politickou ideologii. 

Jednalo se o deník určený zejména inteligenci, přinášející vedle zpravodajství i komentáře 

sympatizující s politikou Hradu a zdůrazňující význam kultury.
71

 

Tomu odpovídá i složení přispěvatelů, kteří zároveň často působili i jako spisovatelé či 

dramatici.
72

 Mezi autory patřili mj. Karel a Josef Čapkové, Eduard Bass, Ferdinand Peroutka, 

Karel Poláček či Arne Novák. Jak blíže uvidíme v kapitole věnované sebeprezentaci, je to 

právě toto období s respektovanými autory a schopností přinášet nejen informace, ale i názor, 

na které by Lidové noviny po listopadu 1989 chtěly navazovat. 

Obdobný pokus „přemostit“ nevyhovující část historie přitom proběhl už po druhé 

světové válce. Na předválečné Lidové noviny se tehdy pokusily navázat Svobodné noviny, 
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což byl list Sdružení kulturních organizací se šéfredaktorem Eduardem Bassem, od srpna 

1945 pak Ferdinandem Peroutkou.
73

 

Další předěl nastal v roce 1948, kdy se stal šéfredaktorem Jan Drda. Přestože se listu 

vrátil název Lidové noviny, obsah se s prvorepublikovou tradicí již rozcházel a působil zcela 

v souladu s poúnorovým politickým uspořádáním. Kvůli špatnému hospodaření přestaly 

Lidové noviny v roce 1952 vycházet a nahradil je týdeník Literární noviny, rovněž vydávaný 

Československým spisovatelem.
74

 

Obnovené Lidové noviny pak začínají vycházet ještě před samotnou změnou režimu 

v roce 1989. Návrh vydávat samizdatové Lidové noviny přichází od Jiřího Rumla, signatáře 

Charty 77 a významného novináře Pražského jara, který jej uvádí u příležitosti 50. narozenin 

Jiřího Dienstbiera.
75

 Nulté číslo vychází v září 1987, v lednu 1988 pak číslo první. 

Opět se zde setkáváme s motivem návratu k prvorepublikové tradici a humanisticky 

orientovanému novinářství.
76

 Tomu odpovídají i významné osobnosti v řadách přispěvatelů, 

všichni z nich po listopadu 1989 patřili mezi přední komentátory či přímo hybatele 

společenského dění: Václav Havel, Jiří Dienstbier, Ludvík Vaculík, Petr Pithart, Jiří Hanák. 

Snaha registrovat periodikum zákonnou cestou nebyla úspěšná, Jiří Ruml a jeho 

novinářský kolega Rudolf Zeman byli 12. října 1989 zatčeni a obviněni z trestného činu 

pobuřování. O jisté kontinuitě samizdatových a legálních Lidových novin svědčí 

přinejmenším už to, že Jiří Ruml pracoval jako šéfredaktor periodika i po listopadu 1989, 

v této pozici setrval do července 1990.
77

 Pokus navázat po změně režimu na tradici 

idealizované minulosti byl přitom širším společenským jevem, k obnově došlo například i u 

periodik Venkov, Právo lidu či Reportér. Dlouhodobě se však z této skupiny udržely právě jen 

Lidové noviny, nepochybně i díky prestiži, jakou si získaly na konci 80. let jako samizdatové 

periodikum. 

Od ledna 1990 vycházely Lidové noviny dvakrát týdně, od 2. dubna pak šestkrát 

týdně. Aby se mohly úředně zaregistrovat, založila skupina disidentů Společnost pro Lidové 

noviny.
78

 Místo ní začíná v listopadu 1991 noviny vydávat LN, akciová společnost, kterou 

založila právě Společnost pro Lidové noviny. 30. prosince 1991 se pak LN, a. s. 
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přejmenovává na Lidové noviny, a. s., držiteli akcií jsou členové Společnosti pro Lidové 

noviny a noví členové redakce.
79

 V roce 1993 kupuje značnou část akcií společnosti Lidové 

noviny, a. s. společnost RINGIER ČR, a.s., ta se následně v roce 1996 dostává jako součást 

Ringier (Nederland) B. V. pod německý koncern Axel Springer AG, který jej však v roce 

2000 prodává zpět společnosti RINGIER AG.
80

 Ta pak svůj majoritní podíl převedla na 

vydavatelství Lidové noviny, a. s. a krátce nato jej prodala společnosti PRESSINVEST a. s. 

vlastněné skupinou Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH.
81

 

Ta vlastnila Lidové noviny i v námi zkoumaném období. Ke krizi v ÚSTR dochází 

v dubnu 2013, poslední článek, který se v naší analýze objevuje, je ze dne 10. 5. 2013. K další 

změně ve vlastnické struktuře novin dochází v červnu 2013, kdy společnost MaFra a.s., 

vydavatele Lidových novin, kupuje od Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH 

podnikatel Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert.
82

 

 

2.3.3 Mladá fronta DNES 

Tento deník vzniká v květnu 1945 jako Mladá fronta, list Svazu české mládeže.
83

 Mezi 

zakladatele patřili např. Sergej Machonin či Jan Grossman. U základů Mladé fronty byl i 

novinář, textař a vysokoškolský pedagog Jaromír Hořec, v době založení Mladé fronty mu 

bylo 23 let a v deníku působil jako šéfredaktor až do roku 1950.
84

 

Deník pokračuje i po změně politického režimu v únoru 1948, kdy jej už vydává 

Ústřední výbor Svazu socialistické mládeže. V této době Mladá fronta jako jedno z mála 

periodik navyšuje svůj rozsah i náklad.
85

 V listopadu 1989 se pak Mladá fronta staví proti 

komunistické straně za studenty, herce a občany a od začátku revolučního dění otiskuje jejich 

rezoluce, protesty a petice.
86

 O jednání pořádkových sil na Národní třídě informuje hned 

v pondělí 20. listopadu.
87
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Již existující média se v roce 1989 musela vypořádat s přechodem do naprosto 

odlišného politického a ekonomického prostředí. Během necelého roku od listopadu 1989 

došlo k zásadní proměně československého mediálního pole. V březnu 1990 přijalo Federální 

shromáždění novelu tiskového zákona. Zákon č. 86/1990 Sb. označil cenzuru za nepřípustnou 

a občané i firmy díky němu mohli vydávat periodický tisk. V květnu 1990 pak zákon č. 

166/1990 Sb. zrušil Federální úřad pro tisk a informace, což byl od začátku 80. let hlavní 

kontrolní úřad médií.
88

 

Již 27. a 28. ledna 1990 je pak na svém mimořádném sjezdu zrušen i Socialistický 

svaz mládeže (SSM) a místo něj je ustaven Svaz mladých (SM), jenž se prohlašuje za 

nástupnickou organizaci SSM.
89

 Deník Mladá fronta je přitom od 1. ledna 1990 převeden pod 

správu podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství (MFNV), zároveň je však MFNV 

majetkem SSM, resp. SM, a Svaz mládeže vykonává funkci nadřízeného orgánu, mj. jmenuje 

a odvolává šéfredaktora a bez jeho souhlasu nemohou být přijímáni noví redaktoři.
90

 

Právě redaktoři deníku Mladá fronta, resp. 64 redaktorů a jedna sekretářka, zakládají 

dne 27. července 1990 akciovou společnost M a F a registrují si ochrannou známku Mladá 

fronta DNES (MF DNES).
91

 V polovině následujícího měsíce pak redaktoři Mladé fronty 

ukončují své pracovní poměry s MFNV a uzavírají pracovní smlouvy právě se společností M 

a F a.s..
92

 31. srpna 1990 vychází poslední číslo deníku Mladá fronta vydávaného MFNV, 

následující den už vychází Mladá fronta DNES vydávaná M a F a. s., přičemž je doručena 

všem dosavadním předplatitelům Mladé fronty. Redaktoři přitom pracují stále ve stejných 

prostorách, jen si nyní jeho vybavení smluvně pronajímají od MFNV.
93

 

31. prosince 1991 pak založila společnost M a F a.s. jako jediný zakladatel akciovou 

společnost MaFra.
94

 1. června 1992 do společnosti MaFra a. s. vstupuje francouzská 

Socpresse SA a ta v červnu 1993 získává ve vydavatelství majoritu.
95

 11. listopadu 1994 pak 

kvůli finančním problémům své mateřské společnosti Groupe Hersant prodává svůj podíl 

německému vydavatelství Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH (RBVG).
96

 Tato 

společnost vlastnila Mladou frontu DNES i v námi zkoumaném období. Také pro Mladou 
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frontu DNES stejně jako pro Lidové noviny platí, že v červnu 2013 se její vydávání vrací do 

českých rukou, když společnost MaFra a.s. kupuje podnikatel Andrej Babiš.
97

 

  

2.3.4 Právo 

Rudé právo poprvé vyšlo 21. září 1920 ještě v rámci prvorepublikové sociálně 

demokratické strany, resp. její levicové části. Po odštěpení komunistů od sociálních 

demokratů se Rudé právo stává v květnu 1921 hlavním tiskovým orgánem komunistické 

strany, prvního šéfredaktora Bohumíra Šmerala brzy nahrazuje Filip Dobrovolný.
98

 Když pak 

v období československé druhé republiky, tedy v době mezi podepsáním Mnichovské dohody 

a vstupem nacistických vojsk na česká území, dochází k pozastavení činnosti KSČ, je spolu se 

stranou v říjnu 1938 zakázán i komunistický tisk.
99

 

Až do konce druhé světové války pak vychází Rudé právo v ilegalitě a aktivní opozici 

vůči nacistickému režimu - tento moment není pro náš ústřední předmět zkoumání zcela bez 

významu, zákon o ÚSTR totiž zahrnul mezi totalitní režimy v Československu shodně jak 

období nacistické vlády, tak dobu vlády Komunistické strany Československa, čímž postavil 

protinacistický boj komunistů do zvláštního hodnotícího rámce. 

K obnovení Rudého Práva dochází až po druhé světové válce. Po změně politického 

režimu v únoru 1948 pak nastává sloučení ČSSD s KSČ a v důsledku toho v červnu 1948 

zaniká i sociálně-demokratický tisk - 30. června naposledy vychází deník Právo lidu, jeho 

čtenáře přebírá právě Rudé právo jako orgán Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa.
100

 

Po listopadu 1989 pak Rudé právo prochází sérií postupných kroků, které jej vzdalují 

minulosti v nedemokratické společnosti a zároveň udržují jistý dojem kontinuity. Pozice 

Rudého práva v novém demokratickém režimu přitom byla komplikovaná i tím, že 

periodikum informovalo po 17. listopadu zkresleně o veřejných a početných protestech, což 

bylo často nejen v rozporu s osobní zkušeností lidí, ale už i v nesouladu se zpravodajstvím 

ostatních médií.
101

 Rudé právo též přišlo o své výsadní postavení na mediálním trhu, 

udržovaném díky spojení se státostranou KSČ, která přišla o svůj monopol ve sféře 

                                                 
97

 Aust, Ondřej: Andrej Babiš kupuje vydavatelství Mafra a s ním MF Dnes, LN, televizi Óčko či Mobil.cz 

[online]. Cit. 7. 5. 2013. Dostupné z: http://www.mediar.cz/andrej-babis-kupuje-mafru-vydavatele-mf-dnes-

lidovych-novin-a-metra/ 
98

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Op. cit. s. 169 
99

 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Op. cit. s. 77 
100

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Op. cit. s. 233 
101

 ŠMÍDOVÁ, Olga. Op. cit. s. 50 



26 

 

politické.
102

 Deník svoji polistopadovou identitu buduje právě na vymezení se vůči 

předchozímu režimu, stejně jako na postupném rozchodu s KSČ, která oproti Rudému právu 

není schopna razantněji se rozejít se svou minulostí.
103

 

Již 18. prosince 1989 uveřejňuje Zdeněk Porybný, bývalý zahraniční zpravodaj deníku 

pověřený nyní jeho vedením, text s titulkem „Omluva“. V něm se Porybný vymezuje vůči 

předlistopadové praxi deníku slovy: „V našem listu skutečně vyšla v uplynulých letech i zcela 

nedávno řada článků, které si naše redakce nemůže dát za rámeček. Společné pro ně bylo 

nahrazení seriózní politické argumentace osobním osočováním a skandalizováním lidí, kteří 

měli jiné názory než vedení KSČ.“
104

 Těmto lidem pak Porybný adresuje slova: „Omluva 

všem, jimž jsme na stránkách Rudého práva ublížili, je na místě, a jménem svým i jménem 

redakce, jejímž řízením jsem byl minulý pátek pověřen, ji zde činím.“
105

 

V únoru 1990 se pak Porybný stává jednak ředitelem Vydavatelství Florenc, nového 

vydavatele deníku, a zároveň šéfredaktorem Rudého práva. Z hlavičky listu je odstraněna věta 

„Proletáři všech zemí, spojte se!“ a tváře představitelů mezinárodního komunistického 

hnutí.
106

 Z podtitulu „list KSČ“ se na podzim roku 1990 stává „Levicový list“ a i z něj se 

nakonec v létě 1991 stává „Nezávislý list“. V roce 1994 se pak zmenšuje přídavné jméno 

„Rudé“ a vzdaluje se podstatnému jménu „právo“, konečně v roce 1995 dochází 

k přejmenování listu na „Právo“.
107

 

Nápis „Právo“ je i dnes vyveden v odstínu červené barvy a ročníky se stále počítají od 

roku 1990, kdy deník začala vydávat akciová společnost BORGIS. Ta byla založena 16. září 

1990 právě Zdeňkem Porybným, jenž byl majoritním akcionářem společnosti, a 16. října 

začala vydávat vlastní deník Rudé právo, přičemž Rudé právo vydávané Vydavatelstvím 

Florenc ve vlastnictví KSČ přestalo ve stejný den vycházet.
108

 Jak uvádí Josef Benda, zatímco 

v případě Mladé fronty proběhla privatizace za mlčenlivého souhlasu státních orgánů, na 

Zdeňka Porybného bylo podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů 

porušování závazných pravidel hospodářského styku (Porybný uzavřel za společnost BORGIS 

a.s. smlouvu o dočasném užívání majetku s Vydavatelstvím Florenc, zastoupeným Michalem 

Rižákem, který byl v té době současně členem představenstva BORGIS a.s., přičemž sám 
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Porybný byl stále ředitelem Vydavatelství Florenc, vše proběhlo bez souhlasu státních 

orgánů).
109

 Policejní vyšetřovatel zastavil stíhání usnesením v prosinci 1992.
110

 

Rudé právo, resp. Právo jako deklaratorně levicový deník (přinejmenším do roku 

1995) ekonomicky přežil dodnes, byť v novém politickém a ekonomickém režimu po roce 

1989 byla všechna levicová periodika považována nejen za neperspektivní, ale téměř i 

společensky nepřijatelná.
111

 Jak přitom připomíná Šmídová-Matoušová, kromě Rudého práva, 

resp. Práva se v rámci nesovětských, postkomunistických zemí podařilo přežít jen 

maďarskému Népszabadságu.
112

 Důvodem mohou být jednak materiální výhody, které si 

Rudé právo přeneslo z předchozího režimu do současného: hustá síť zpravodajů doma i v 

cizině, fungující distribuční síť, tiskárenská kapacita, množství předplatitelů i samotná 

zavedená značka.
113

 Vedle toho si Rudé právo dokázalo vybudovat identitu média kritického 

jak vůči Komunistické straně, tak i polistopadové vládě a sociálním důsledkům radikálních 

reforem.
114

 V námi zkoumaném období vydávala deník Právo akciová společnost Borgis, 

jejímž většinovým vlastníkem byl šéfredaktor listu Zdeněk Porybný.
115

 

 

2.3.5 Shrnutí historického vývoje zvolených médií 

Nyní, když jsme stručně shrnuli historii zvolených periodik, bychom se měli pokusit o 

komparaci jejich vývoje a shrnutí případných shod či odlišností. Všechna média si za své 

dosavadní fungování prošla hned několika odlišnými fázemi. Ty pochopitelně souvisejí 

hlavně se změnami politického a ekonomického režimu státních jednotek, v jejichž rámci tato 

periodika působila - v rámci demokratického prvorepublikového prostředí působí Lidové 

noviny jako periodikum názorově blízké Hradu; po roce 1948 se noviny nutně začleňují mezi 

obhájce poúnorového vývoje, v roce 1952 přestávají vycházet a vrací se až na konci 80. let 

jako samizdatový tisk; konečně po listopadu 1989 se transformují do standardního periodika 

navazujícího na odkaz první republiky; Mladá fronta prochází fázemi listu Svazu české 

mládeže, listu Ústředního výboru Svazu socialistické mládeže po Mladou frontu DNES, 

kterou začíná vydávat akciová společnost MaF. 
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Rudé Právo je pak za první republiky tiskem levicové části sociálních demokratů a 

následně hlavním tiskovým orgánem komunistické strany, poté ilegálním tiskem od druhé 

republiky do konce druhé světové války, následně je obnoveno a po roce 1948 se stává jako 

orgán ÚV KSČ hlavním deníkem v zemi. Po listopadu 1989 se postupně distancuje od své 

dosavadní minulosti, zároveň se však nevzdává výhody jisté tradice a kontinuity. 

Zajímavým momentem je nepochybně fakt, že byť byla v roce 1989 minulost periodik 

často problematická ve smyslu spojení s předchozím nedemokratickým režimem, tj. lidé si 

pamatovali způsob, jakým se před listopadem 1989 významně rozcházel obraz domácího i 

světového dění v československých médiích a každodenní zkušenost občanů i informace ze 

západních médií, ani to nedonutilo periodika k úplnému rozchodu s minulostí a zčásti jim tato 

konkurenční výhoda tradice zřejmě pomohla uspět a přetrvat až do současnosti. Konkrétně ve 

vztahu k ÚSTR bychom pak z historie médií mohli očekávat pozici morální autority u 

Lidových novin jako bývalého disidentského listu 80. let. Opačná pozice by naopak mohla být 

přisuzována Právu jako (nepřímému) pokračovateli orgánu ÚV KSČ. Takto nejednoznačná 

historie, jakou jsme v této kapitole popsali, je pochopitelně náchylná k účelové interpretaci a 

záměrné selekci (ne)vyhovujících skutečností. Nakolik tak činí média ve své vlastní 

sebeprezentaci, tomu se věnuje následující kapitola. 

 

2.4 Sebeprezentace médií 

2.4.1 Význam a zdroj sebeprezentace 

Abychom lépe pochopili ideologickou pozici daných periodik, můžeme využít nejen 

pohledů vnějších pozorovatelů, v předchozí kapitole zejména historiků a mediálních teoretiků. 

Nabízí se také pohled na sebeprezentaci médií samotných, tj. jak se představují svým 

případným čtenářům a inzerentům. V kapitole věnované ideologii již bylo řečeno, že 

prezentace sebe samých, resp. vymezení se vůči ostatním, je klíčovou součástí ideologické 

praxe. Vzhledem k našemu ústřednímu tématu nás nejvíce zajímá způsob, jakým noviny 

tematizují svoji vlastní minulost a zda se nějakým způsobem vymezují vůči období 1948-

1989 v Československu. 

Vezměme tedy postupně všechna tři periodika a pokusme se vzájemným srovnáním 

postihnout, zda jsou v jejich sebeprezentaci přítomné nějaké rozdíly. K tomuto účelu 

využíváme internetové stránky, které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1. úvodní 

internetové stránky média, podávající návštěvníkovi jako případnému čtenáři a předplatiteli 

nejzákladnější informace o periodiku, tj. shrnutí jeho největších předností; 2. stránky 
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vydavatelství, kde může docházet ke komparaci s ostatními tituly dané společnosti; 3. stránky 

určené pro případné inzerenty, kde média charakterizují svého typického čtenáře. Na těchto 

stránkách poté hledáme všechny textové projevy sebeprezentace, tj. ta tvrzení, kde médium 

„hovoří“ samo o sobě. 

 

2.4.2 Lidové noviny 

Na stránkách lidovenoviny.cz, fungujícím zejména jako nabídka předplatného, se 

v nejvýraznějším modrém pruhu nadepsaném „O Lidových novinách“ objevují následující 

položky: na prvním místě najdeme logo roku 1893 doplněné titulkem „Nejstarší deník“ a 

podtitulkem „Nejstarší noviny vycházející v ČR, již od roku 1893.“
116

 Na druhém místě se 

pak objevují „Názory a komentáře“ s podtitulkem „Každý den názory na politiku a 

ekonomiku od předních komentátorů“.
117

 Pětici největších proklamovaných předností pak 

doplňuje „Magazín Pátek“, „Víkendové přílohy“ a „Věrnostní klub“. 

Na stránkách vydavatelství Lidových novin, mafra.cz, se o periodiku uvádí: „Nejstarší 

dosud vycházející český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profiluje jako kvalitní 

celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a 

vzdělání.“
118

 Podobně se dočítáme, že se jedná o list, „který své čtenáře nejenom pravdivě 

informuje, ale také stimuluje jejich kritické myšlení o světě a společnosti.“
119

 

Konečně podle stránek věnovaných potenciálním inzerentům jsou Lidové noviny 

„deníkem vzdělaných lidí. Jsou vyhledávaným zdrojem informací z oblasti vysokých a 

středních škol, akademických kruhů a vědy.“ Jejich předností je „největší nabídka 

respektovaných autorů“ v oblasti názorů a komentářů.
120

 

Z těchto tří kanálů (stránky určené potenciálním předplatitelům, stránky vydavatelství, 

stránky pro případné inzerenty) lze učinit závěr, že Lidové noviny se snaží prezentovat jako 

deník s důrazem na tradici, sahající až k roku založení v roce 1893 - problematická kontinuita, 

jež byla ve stručnosti popsána v předchozí kapitole, se zde přechází. Na všech třech kanálech 

se objevuje motiv vzdělání a vzdělanosti: jedná se o deník vzdělaných lidí, poskytuje 

informace z oblasti akademických kruhů, vzdělání je jeho speciálním zájmem. Noviny dle své 
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vlastní prezentace nejen pravdivě informují, ale také povzbuzují kritické myšlení, tj. 

vzdělávají a kultivují svého čtenáře. Tomu odpovídá i prezentovaný důraz na autory, kteří 

přinášejí vlastní názory a komentáře. Můžeme tedy shrnout, že Lidové noviny se snaží svým 

čtenářům a inzerentům prezentovat jako periodikum pro vzdělané lidi se smyslem pro tradici, 

usilující o vlastní názor. 

 

2.4.3 Mladá fronta DNES 

Jedná se o periodikum stejného vydavatelství jako Lidové noviny, tj. mediální skupiny 

mafra, můžeme se zde tedy pokusit o drobnou komparaci. Vybízejí k tomu již stránky deníku 

mfdnes.cz, vyvedené ve stejném grafickém stylu jako stránky lidovenoviny.cz. V již 

popisovaném pruhu největších předností zde nalezneme: „Největší redakce“, „Investigativní 

žurnalistika“, „Regionální zprávy“, „Časopis každý den“, „Věrnostní program“.
121

 

Nenacházíme zde důraz na tradici, názor ani vzdělání, motiv kontinuity je zde 

nahrazen důrazem na velikost. Na stránkách vydavatele se proto dozvídáme, že „Mladá fronta 

DNES je největší seriózní deník v České republice“
122

 a je jeho „vlajkovou lodí“.
123

 Mladá 

fronta DNES se prezentuje spíše jako servisní médium, můžeme se dočíst, že deník přináší 

čtenářům „aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve 

specializovaných přílohách a časopisech.“
124

 

Zajímavá je z tohoto pohledu formulace, že „cílem listu je podávat pravdivý a 

plnohodnotný obraz o světě, ve kterém žijí jeho čtenáři.“
125

 Představa absolutní pravdy 

z úvodu věty je narušena poznámkou o „světě svých čtenářů“, nejspíše nezáměrným 

přiznáním toho, že ve společnosti vedle sebe ve skutečnosti žijí různé světy s odlišnými 

pohledy na svět. Každé periodikum pak vždy přináší realitu svým vlastním čtenářům a tato 

mediální skutečnost může být více či méně odlišná od obrazu v konkurenčním tisku. Konečně 

i samotný použitý pojem „obrazu“ přiznává, že každá mediální realita vždy nutně nese podpis 

svého autora. 
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2.4.4 Právo 

Internetové stránky deníku Právo jsou v komparaci s předchozími dvěma periodiky 

stručnější. Vlastní charakteristika popisuje, že Právo je „český deník se zaměřením na seriózní 

a kvalitní zpravodajství z domova a zahraničí, z oblasti ekonomiky, zdravotnictví, školství či 

sportu. Deník Právo nabízí kromě rozsáhlého přehledu událostí také fundované komentáře a 

analýzy, reportáže a informace z regionů.“
126

 Stručná internetová prezentace napovídá, že 

Právo cílí spíše na starší čtenáře, konzumenty tradičních médií.  

Tento poznatek nám potvrdí i další sebeprezentace média, tentokrát v sekci pro 

inzerenty. Uvádí se zde: „Téměř polovina čtenářů Práva i jeho suplementů je ve věku 45 – 65 

let. Jedná se o čtenáře, kteří jsou na vrcholu kariéry, zaopatření a mají vlastní bydlení, 

samostatné děti a tedy dostatek volných finančních prostředků.“
127

 Tradiční vztah mezi 

novinami a „jeho“ čtenáři je zde přímo uveden: „Čtenáři Práva jsou věrní svým novinám a 

považují je za svůj hlavní informační zdroj.“
128

 Formulaci v podobném smyslu najdeme i na 

stránkách novin, kde se nachází slogan „Váš deník každý den až do domu".
129

 

 

2.4.5 Závěry ze srovnání sebeprezentace periodik 

U všech periodik jsme objevili určité charakteristiky, objevující se v sebeprezentaci 

opakovaně. U Lidových novin to byl odkaz k minulosti, důraz na vzdělanost jako předmět 

svého zájmu i typický rys čtenářů a konečně motiv názoru - periodikum nejen informuje, ale 

přináší také názory respektovaných osobností a „stimuluje“ kritické myšlení příjemců sdělení. 

Mladá fronta DNES oproti tomu svoji minulost nijak netematizuje, důraz klade na velikost, 

nacházíme formulace jako „největší seriózní deník v České republice“ či „vlajková loď“.  

Ani Právo se k minulosti nevrací a stručným sebe-představením se nijak nevymezuje 

ani vůči konkurenci. Vysvětlení stručné prezentace můžeme odvodit z části internetových 

stránek věnovaných inzerentům, kde jsou uvedeny vyšší věk a věrnost jako typické znaky 

příjemců sdělení. Čtenáři tedy „své“ médium znají a další vysvětlování, navíc na 

internetových stránkách, je nadbytečné. 
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2.5. Projednávání a znění zákona o ÚSTR 

2.5.1 Proč se zákonu věnovat 

Není v možnostech ani cílech této práce kompletně analyzovat všechny jednotlivé 

promluvy a argumenty při projednávání zákona. Budou však zmíněny ty momenty, které jsou 

nějakým způsobem relevantní pro pozdější mediální obrazy krize v ÚSTR. Projednávání v 

Parlamentu totiž ukazuje, že již od počátku měla instituce výrazné kritiky, což se naplno 

projevilo právě při krizi. Stejně tak u znění zákona shrneme nejzákladnější informace, které 

jsou nezbytné pro orientaci v dané problematice a následné porozumění mediálním výstupům 

v době, kdy krize v ÚSTR probíhala. 

Nejdříve budou ve zkratce jmenovány podobné instituce v zahraničí - nebudeme zde 

podrobně studovat jejich historii, můžeme si však povšimnout, jak významné (a konfliktní) 

bývá už i samotné pojmenování instituce. 

Při projednávání zákona také uvidíme, jak silně negativní konotace má slovo ideologie 

v českém jazyce. Opakovaně budou během parlamentního projednávání zaznívat proklamace 

o neideologičnosti vlastní promluvy, zejména u kritiků zákona. Tato snaha o neideologičnost 

se dá pochopit v případě nezávislého tisku, u reprezentantů politických stran, které vždy staví 

na určitých skupinově sdílených hodnotách, to však působí rozporně, zvlášť u tak 

významného zákona, jako je zřízení instituce zabývající se nedávnou minulostí. Zpočátku 

skrývaná ideologie se však později naplno projeví, což nám opět potvrzuje, že snaha o 

dokonale objektivní, naprosto neideologický jazyk je (přinejmenším v případě politicko-

společenských problémů) nemožná. 

 

2.5.2 Podobné instituty v zahraničí 

Zákon o ÚSTR byl poprvé předložen Senátu dne 29. 11. 2005, tři čtení v Poslanecké 

sněmovně pak začínaly ve dnech 17. 11. 2006, 16. 3. 2007 a 2. 5. 2007, prezident zákon 

podepsal 26. 6. 2007. Zákon byl schválen v době vlády premiéra Mirka Topolánka, který 

předsedal koalici složené ze stran ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. 

Do Poslanecké sněmovny byl zaslán návrh nikoliv na zřízení Ústavu pro studium 

totalitních režimů, ale Ústavu paměti národa. Instituce se stejným názvem přitom již v té době 

fungovala na Slovensku (Ústav pamäti národa, oficiální začátek činnosti 1. 5. 2003) a ještě 

dříve i v Polsku (Instytut Pamięci Narodowej, ustaven zákonem 18. prosince 1998, faktický 

začátek fungování v polovině roku 2002). Konkrétně u polského institutu je třeba dodat, že 

jeho podtitul zní „Komise pro vyšetřování zločinů proti polskému národu” - i z určitého 
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rozporu mezi relativně nekonfliktním titulem a ostře hodnotově vymezeným podtitulem je 

zřejmé, nakolik je problematické vyjednávání už u samotného názvu instituce. 

Již v roce 1990 pak byl v Německu založen Úřad spolkové zmocněnkyně pro archivy 

státní bezpečnostní služby bývalé NDR, od jeho založení stál v čele úřadu deset let Joachim 

Gauck
130

 (tento fakt kontrastuje s častými personálními obměnami na postu ředitele českého 

ÚSTR, na neustálé změny v ÚSTR odkazují i samotné zpravodajské texty, viz dále). Pro 

srovnání, jak různě může být minulost reprezentována přímo v titulu, lze uvést slovinské 

Studijní centrum pro národní usmíření (Študijski center za narodno spravo), který začal 

pracovat v květnu 2008 a má podobné úkoly jako český ÚSTR. Různé interpretace minulosti 

a s tím související různá pojmenování se objevila i v rámci projednávání zákona o české 

badatelské instituci. Tomu se věnují následující podkapitoly. 

 

2.5.3 Objektivní a ideologický jazyk nad politickými tématy 

Následující citace pocházejí ze stenoprotokolů projednávání zákona v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR, běžně dostupné všem občanům na internetových stránkách 

instituce.
131

 Zástupce navrhovatele, tehdejší místopředseda Senátu Jiří Liška z Občanské 

demokratické strany, uvedl jako hlavní motivaci snahu napomoci „vyrovnání se s 

komunistickou minulostí naší společnosti“. Podle senátora Lišky jsme se ani 17 let po pádu 

režimu „nedokázali alespoň z velké části“ s touto „neblahou minulostí“ vyrovnat. O inspiraci 

ze zahraničí svědčí mj. vyzdvižení spolupráce s předsedou slovenského Ústavu pamäti 

národa, Jánem Langošem. 

Již v prvním poslaneckém projevu se dozvídáme, že politická reprezentace, a tedy i 

společnost, kterou tato reprezentace zastupuje, je ve věci zřízení Ústavu rozdělena a existují 

zde příznivci i odpůrci. „Odpůrci jsou především přesvědčeni, že stav tzv. vyrovnávání s 

komunistickou minulostí je dostačující,“ uvádí Liška. Příznivce a odpůrce zákona pak Liška 

takticky ztotožňuje s demokraty a nedemokraty, když svoji řeč uzavírá následující větou: 

„Jsem ale přesvědčen, že poslanci a poslankyně zastupující demokratické politické strany 

budou patřit a patří mezi příznivce tohoto návrhu a vznik Ústavu paměti národa podpoří.“ 

V následné diskusi pak můžeme vidět, nakolik se (zejména, ale nejen) kritici zákona 

snaží odkazovat k ekonomické racionalitě (zřízení Ústavu je nadbytečné, neboť tu již existují 
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fungující instituce se stejnou náplní práce, stěhování archivů bude nákladné a na dlouhou 

dobu zastaví bádání apod.) a předem se chtějí vyhnout nařčení z ideologického jazyka, např. i 

častou citací odborníků (historiků, archivářů) jako v případě komunistické poslankyně 

Kateřiny Konečné. Kateřina Jacques, podporovatelka zákona, doslova řekla, že sama doufá, 

že „rozvineme diskusi skutečně ne na poli ideologickém, ale odborném”. Podobně Miroslav 

Grebeníček prohlásil: „Oceňuji to, že ač jsme z různých politických uskupení, doposud tedy 

jednáme naprosto věcně.” Tímto prohlášením pochopitelně mezi věcné, neideologické 

projevy ve Sněmovně zařadil i ty své. 

Nařčení z ideologičnosti dopředu vyvracel i sám předkladatel zákona Jiří Liška, když 

při druhém čtení 16. 3. 2007 uvedl: „V žádném případě, a to bych chtěl zdůraznit, se nejedná 

o nějakou ideologizaci historie nebo monopolizaci výkladu dějin…”
132

 Uvedl, že nyní by 

komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru rozšířil oproti návrhu z prvního čtení 

výzkumné období Ústavu o „dobu nesvobody” 1938-1945. Obě zkoumaná období hned uvedl 

do souvislosti, když podle svých slov souhlasí s tím, že „existují vazby mezi způsoby a 

metodami nacistické a komunistické tajné služby”. Zároveň by podle pozměňovacího návrhu 

měl vedle Ústavu vzniknout také Archiv bezpečnostních složek zaměřený na archivnickou 

činnost. Následně Jiří Liška opět rozdělil příznivce a odpůrce zákona do dvou morálně 

odlišných kategorií, když řekl: „Díky provedeným úpravám se nyní můžete zaměřit na to 

podstatné - zda se opravdu chceme, nebo nechceme vyrovnat s naší totalitní minulostí.” 

 

2.5.4 Od Ústavu paměti národa k Ústavu pro studium totalitních režimů 

Ve druhém čtení už se ideologie projevuje, často se objevují osobní útoky a projevy 

jsou hodnoceny na základě stranické příslušnosti, opakovaně se ve stenoprotokolech dočítáme 

o potlescích vždy jen levé, či pravé části sálu. Odpůrci zákona kritizují mj. srovnávání 

nacismu a komunismu, přílišný důraz na studium svazků Státní bezpečnosti i požadavek na 

bezúhonnost a spolehlivost. 

Poslankyně Kateřina Jacques pak přišla s pozměňujícím návrhem, který mění název 

instituce z Ústavu paměti národa na Ústav pro studium totalitních režimů. Svůj záměr 

vysvětlila slovy: „Jsem přesvědčena o tom, že tento název vystihuje lépe jak dobu od roku 

1938, tak do roku 1989 a také nás zbavuje toho nepříjemného dojmu, který jsme měli z toho 

spojení „paměť národa”, která by byla vnímána v příliš krátkém časovém období a z příliš 

ohraničeného úhlu pohledu.” O mimořádném zájmu o toto téma svědčí počet poslanců, kteří 
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vystoupili se svým projevem. Jak shrnul zpravodaj, poslanec Karel Černý, v obecné rozpravě 

vystoupilo třicet poslanců, z toho patnáct poslanců vystoupilo několikrát, v podrobné rozpravě 

pak poslanců devět. 

Důkazem vážnosti tématu je i fakt, že se obsah rozpravy nezměnil ani ve třetím čtení, 

které už je určeno jen pro hlasování o pozměňujících návrzích a zákonu jako celku. Jiří Liška 

se pak v závěrečném slovu pokusil vytvořit dojem celospolečenského konsensu, společné 

práce a kompromisního výsledku.
133

 Zdůraznil, že oproti původnímu návrhu byla zapracována 

řada podnětů jak původních podporovatelů (změna názvu z návrhu Kateřiny Jacques) i kritiků 

(návrh sociálně-demokratického poslance Vítězslava Jandáka na rozšíření působnosti o dobu 

nacistického režimu) a že současný přepracovaný návrh má širokou podporu odborné 

veřejnosti, včetně té části, která s ním původně nesouhlasila. 

Politickou jednotu však po hlasování o pozměňovacích návrzích zpochybnil poslanec 

za ČSSD Lubomír Zaorálek. Prohlásil, že sociální demokraté se snažili hledat v případě 

Ústavu dohodu, ale jejich pozměňovací návrhy nebyly přijaty. „V podstatě to hlavní, proti 

čemu jsme protestovali, to, že o tomto ústavu bude rozhodovat politická instituce, o volbách 

jeho vědecké rady bude rozhodovat politická instituce,” jmenoval Zaorálek nejkritizovanější 

část zákona. Poslanci ČSSD následně před hlasováním o návrhu zákona jako celku opustili 

sál. Zákonodárci KSČM v sále zůstali a hlasovali proti zákonu, ten byl však přesto přijat. Dle 

stenoprotokolu následoval „bouřlivý potlesk koaličních poslanců”. Jiří Liška poté poděkoval 

za podporu a cestu zákona Poslaneckou sněmovnou uzavřel slovy: „Mrzí mě, že naše snaha, 

abychom lépe poznali minulost české společnosti, byla takovýmto způsobem zpolitizovaná, 

ale jsem přesvědčen, že ústav přesvědčí dnešní kritiky, že to dnešní hlasování bylo dobrým 

hlasováním.” 

Víceméně tak vyjadřuje, co jsme v rámci této kapitoly četli v řadě poslaneckých 

projevů: počáteční pokusy o věcnou diskusi se ve druhém a třetím čtení změnily v 

ideologickou polemiku, kdy (navzdory závěrečným slovům Jiřího Lišky) zůstala zákonu celá 

řada odpůrců. Nepochybně k tomu přispěl i fakt, že pozměňovací návrhy sociální demokracie 

nebyly Sněmovnou přijaty. Zákon v podobě, v jaké byl tímto hlasováním přijat, je předmětem 

následující podkapitoly. 
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2.5.5 Znění zákona o ÚSTR 

Instituce je dána zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o 

Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, z něhož také pocházejí 

následující údaje a citace.
134

 Předmětem studia je jednak doba nesvobody, vymezená obdobím 

od 30. září 1938 do 4. května 1945, a také období komunistické totalitní moci od 25. února 

1948 do 28. prosince 1989, přičemž zahrnuje i předcházející „děje týkající se příprav 

k totalitnímu uchopení moci Komunistickou stranou Československa.“ Třetí paragraf poté 

výslovně uvádí, že „Ústav je organizační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze 

na základě zákona.“ 

Ústav podle zákona „zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období 

komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, 

zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany 

Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii“ (§ 4). Má také za 

úkol digitalizovat dokumenty, vydávat publikace, pořádat semináře a odborné diskuse stejně 

jako spolupracovat se zahraničními institucemi podobného zaměření. Vzhledem k tomu, že 

zkoumáme mediální zpracování odvolání ředitele ÚSTR, je nutné alespoň stručně zmínit i 

organizační principy instituce. 

V sedmém paragrafu se uvádí, že nejvyšším orgánem Ústavu je sedmičlenná Rada, 

jejíž členové jsou voleni a odvoláváni Senátem Parlamentu ČR, běžné volební období trvá pět 

let. Dva členové Rady jsou navrženi Poslaneckou sněmovnou, jeden člen prezidentem a 

zbývající čtyři nezávislými sdruženími s lidskoprávní či výchovnou agendou či sdružující 

bývalé vězně či odbojáře. Rada volí svého předsedu a místopředsedu a také je odvolává 

z funkce (§ 8) a také jmenuje a odvolává ředitele Ústavu, na jehož činnost dohlíží (§ 9). 

Konečně členství v Radě a funkce předsedy, místopředsedy či ředitele vyžaduje 

bezúhonnost a tzv. spolehlivost, což podle § 19 znamená, že daná osoba nebyla v době od 25. 

února 1948 do 15. února 1990 členem či kandidátem Komunistické strany Československa či 

Slovenska, absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských, 

příslušníkem či zaměstnancem bezpečnostních složek nebo jejich evidovaným 

spolupracovníkem (s výjimkou základní vojenské služby) či příslušníkem či 

spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu Varšavské smlouvy. 
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2.5.6 Shrnutí projednávání a znění zákona o ÚSTR 

V předchozích podkapitolách jsme viděli, jak názorově a hodnotově konfliktní bylo 

schvalování zákona o ÚSTR. Už na příkladu zahraničních institucí bylo doloženo, že 

problematický bývá u podobných institucí už jejich název, což se projevilo i v případě 

českého Ústavu - Ústav paměti národa byl odmítán, neboť byl podle kritiků v nesouladu 

s důrazem Ústavu na dokumenty bezpečnostních složek; pojmenování Ústav pro studium 

totalitních režimů bylo zase vytýkáno, že staví na stejnou úroveň nacistický a komunistický 

režim. 

Bylo také ukázáno, nakolik je problematické hovořit o neideologickém jazyce 

v případě společensko-politických problémů. Počáteční důraz na odbornou neutralitu se 

proměnil v neskrývaný ideologický konflikt. Tuto poznámku můžeme vztáhnout i k 

novinářskému diskurzu, který taktéž usiluje o objektivitu a nestrannost, zároveň však vždy 

zobrazuje fakta určitým specifickým způsobem, byť např. pouhým výběrem mluvčích a jejich 

zasazením do určitého rámce. 

 

3. Výzkumná otázka 
Klíčová otázka této práce zní: jsou mezi zpravodajstvím o jedné události, resp. sérii 

událostí celospolečenského významu, konkrétně krize v Ústavu pro studium totalitních 

režimů, zásadní rozdíly? Další podotázky pak zní: nabízí zpravodajské texty neutrální 

zprostředkování faktů, nebo se dopouští i hodnocení událostí - ať již užitím hodnotících 

výrazů či méně nápadnými způsoby (volba mluvčích, jejich zasazení do kontextu, volba 

dílčích témat, která kontinuálně vytvářejí určitý zaujatý obraz situace). A konečně jsou 

případné rozdíly v souladu s tím, jakou historii dané médium má, resp. jak tuto historii a své 

vlastní současné postavení samo prezentuje? 

Řečeno konkrétně, je Právo ve svém zpravodajství médiem orientovaným hodnotově 

levicově, tj. straní politickým stranám na levé části politického spektra? Projevuje se Mladá 

fronta DNES jako servisní, neutrální médium, které (vzhledem k tomu, že svoji minulost ve 

své prezentaci nijak nereflektuje) nestraní žádné politické straně? A konečně straní Lidové 

noviny, které svoji novodobou historii započaly jako samizdatové médium, nelevicovým, 

nekomunistickým (resp. antikomunistickým) aktérům dění? Podle předchozího výkladu by 

všechny odpovědi na tyto otázky měly být pozitivní - mezi zpravodajstvím o totožné události 

by měly existovat významné rozdíly. Pokud bychom pak přijali zcela kauzální vztah mezi 

sebeprezentací média a jeho zpravodajským obsahem, mělo by Právo stranit aktérům na 
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levici, Lidové noviny ne-komunistům a MfD by se mělo projevit jako neutrální, servisní 

médium. 

 

4. Metodologická část 
 

4.1 Předpoklady a limity zvolené metody 

V praktické části práce budeme pracovat s kritickou analýzou diskurzu a 

předpokladem, že zpravodajské texty odráží rozložení společenských vztahů a moci.
135

 

Metodologie této práce čerpá zejména z kritické diskurzivní analýzy, jak ji pro praktické 

účely navrhl Norman Fairclough, byť ji nepřebírá zcela doslovně a čerpá i z jiných publikací. 

Ze všeho nejdříve bychom však měli uvést, co není v našich možnostech ani cílech. 

Tato práce si neklade za úkol podat vyčerpávající výčet toho, co všechno mohou jednotlivé 

texty v konkrétních médiích znamenat, vyjadřovat. Není to otázka limitovaného rozsahu práce 

či omezených ambicí, kompletní a definitivní analýza textu jednoduše není možná. Je tomu 

tak přinejmenším už z toho důvodu, že sám autor odborné práce (stejně jako autoři textů, 

které se pokouší analyzovat) není nikdy dokonale nezaujatý, objektivní a že také on vždy něco 

vybírá, zdůrazňuje a něco jiného nutně opomíjí.
136

 To samozřejmě neznamená, že by se tato 

práce předem vzdávala nároku na akademicky hodnotný závěr, jen je třeba jej chápat jako 

příspěvek do debaty, nikoliv vyslovení závěru s definitivní platností. 

 

4.2 Žánr zpravodajského textu 

Ještě než přistoupíme k samotnému způsobu zkoumání, měli bychom popsat, jaké 

druhy sdělení vlastně analyzujeme. V naší práci se zaměřujeme na tři reprezentanty českého 

periodického tisku, deníky. Ve všech případech se tedy jedná o jednostranné, medializované 

sdělení, tj. autor zprávy není v přímé interakci s jejím příjemcem a obsah sdělení je přenášen 

skrze médium, tištěný deník.
137

 V moderní společnosti jsou právě novináři čelními vypravěči 

příběhů.
138

 Jsme vystaveni požadavku, abychom věřili, že tzv. objektivní zpravodajství nabízí 

ten nejpravdivější možný obraz reality.
139

 V budování důvěry si médium ve svém 
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zpravodajství pomáhá i odkazy na nezávislé odborníky.
140

 Stejně tak se snaží vyvolat dojem 

nestrannosti tím, že ve svém přiblížení události dává prostor stranám s různým, často 

opozičním názorem.
141

 

Za úplnou zprávu je považováno sdělení o tom, kdo udělal co, kdy, kde, jak a s jakým 

výsledkem, z jakého důvodu a za jakých okolností.
142

 Ve skutečnosti však žádné mediální 

sdělení není dokonale objektivní, nestranné, je to vyloučeno už samotným užitím jazyka a 

konstruováním určitého obrazu.
143

 Zároveň je zpravodajský diskurz pod stále silnějším tlakem 

zezábavňování - na přitáhnutí pozornosti čtenáře nestačí podat věcné informace, musí se tak 

učinit alespoň částečně zábavnou formou. V textech se tak zjednodušuje vztah mezi příčinou 

a důsledkem, objevují se stereotypy postav, sociálních skupin i zemí a používá se nadsázka a 

zjednodušování.
144

 

Zpravodajský diskurz se vyznačuje řadou ustálených formálních kategorií, jako je 

titulek či perex.
145

 Zpravodajství by mělo informovat, ne hodnotit. Ideálním cílem 

zpravodajství je podávat objektivní, nezaujaté a vyvážené informace, nicméně v praxi je to 

nutně silně interpretativní a konstruktivní proces, při němž se určité události uvádějí a jiné 

vynechávají, přičemž ty zmíněné jsou dávány do určitého vztahu.
146

 

Vyprávění novináře nemusí respektovat ani chronologii událostí, jak proběhly ve 

skutečnosti, autor jim může vnutit svoji vlastní posloupnost a řád.
147

 Pokud autoři chápou 

zpravodajský text jako dokonale objektivní popis skutečného světa, klamou sami sebe. Právě 

odlišnostem mezi jednotlivými zprávami se chceme v naší analýze věnovat. Jednotlivým 

způsobům, jakým může docházet k rozdílům v zobrazování konkrétních společensko-

politických událostí, se proto věnují následující kapitoly.  

 

4.3 Důležitost tématu 

Abychom vůbec mohli přikročit k analýze konkrétního textu, musí být text v první 

řadě v periodiku vůbec přítomen. Už samotná (ne)přítomnost textů vyjadřuje, jakou 
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významnost dané periodikum tématu přisuzuje. A pokud je článek na dané téma otištěn, 

musíme sledovat i další znaky, svědčící o jeho důležitosti. 

Důležitost může být vyjadřována celou řadou formálních způsobů: umístění na titulní 

straně znamená, že se jedná o téma dne - podle McCombse mají takové zprávy přibližně 

dvojnásobnou čtenost oproti zprávám uvnitř listu.
148

 Důležitá je i pozice uvnitř novin i na 

samotné stránce, měřítkem je i velikost nadpisu, délka samotné zprávy. Měli bychom 

sledovat, jak se vyvíjí pozornost novin v čase - pokud se dané téma nebo pod-téma den za 

dnem opakuje, je to nejvýznamnější sdělení o jeho důležitosti.
149

 

Média nám však naznačují nejen to, co bychom měli považovat za důležité, ale také 

nám říkají, co si o daném tématu a jeho aktérech máme myslet.
150

 Hodnocení nemusejí být 

explicitní, vyřčená přímo. Existuje celá řada nepřímých způsobů, jak dané události a jejich 

účastníky zhodnotit, a tato implicitní hodnocení dokonce většinou převažují a mají také 

silnější dopad.
151

 Hodnotit můžeme např. už tím, že určité promluvy zahrneme, jiné naopak 

vyloučíme, umístíme je na méně atraktivní místo nebo je uvedeme do žádoucího kontextu. 

Právě tomu se věnuje další bod analýzy. 

 

4.4 Promluvy,  inkluze a exkluze 

Pro zpravodajský text je typická tzv. intertextualita, tj. přítomnost elementů z jiných 

textů uvnitř zpravodajského textu samotného, ať již formou citace či sumarizace, shrnutí.
152

 V 

případě významného tématu existuje celá síť textů, k nimž může autor odkazovat, nebo je 

naopak opomíjet: tiskové zprávy, produkty ostatních mediálních organizací (zprávy České 

tiskové kanceláře, články ostatních novin, rozhlasové a televizní zpravodajství), komentáře 

odborníků a samozřejmě i promluvy ostatních účastníků. Autor zpravodajského textu vždy 

užívá při tvorbě určitého rámce, tj. některé rysy události nutně zvýrazňuje a jiné potlačuje.
153

 

Vždy je tak v rámci obsažena jen určitá část reality, zatímco jiná zůstává vně, a rámec udává 

obrazu nejen jeho „rozměry”, ale i „tón”. 

Měli bychom tedy určit, jaké významné názorové strany-hlasy v textu zaznívají a jaké 

jsou (v komparaci textů z různých periodik navzájem) naopak opomenuty. Pokud se v textu 
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objevují hlasy z různých stran, znamená to přinejmenším to, že autor přiznává tématu určitý 

názorový konflikt, byť v něm poté může záměrně či neúmyslně upřednostňovat jednu ze 

stran. 

Proto je důležité sledovat, komu a jakým způsobem jsou tyto hlasy přiřazeny - zda 

jsou vyjádřeny konkrétními lidmi, jestli jsou lidé citováni přímo (v uvozovkách s vlastními 

slovy), nebo je jejich promluva přeformulována v nepřímé citaci, popř. jejich hlas zaznívá jen 

prostřednictvím tzv. narativního podání promluvy, kdy je zmíněn druh promluvy, ale už ne 

konkrétní obsah (např. „Předseda vlády si postěžoval novinářům”).
154

 

Důležité je také to, kdo danou promluvu pronáší (je rozdíl, pokud stanovisko vyjadřuje 

prezident republiky či politik odsouzený za korupci) a kde je tato promluva v textu umístěna - 

titulek, perex, začátek samotného článku, titulní strana, závěrečné shrnutí jsou významnější 

místa než úplný prostředek textu. 

Zaměřit bychom se měli nejen na to, kde v textu se daná promluva nachází, ale také 

jaké významy jsou přítomny okolo ní - jakými slovy je uvedena (je významově rozdílné, zda 

politik něco „prohlašuje” či „přiznává”, byť slova samotného sdělení zůstávají stejná) a v 

jakém kontextu se nachází (promluvy bývají často uvedeny tak, jako by na sebe vzájemně 

reagovaly, byť tomu tak ve skutečnosti vůbec nemuselo být, častá je tak prezentace textu jako 

komunikace mezi protagonistou a antagonistou).
155

 Důraz na personalizaci a negativitu je 

jedním ze způsobů, jak zvýšit atraktivitu mediálního sdělení, učinit jej pro čtenáře 

zábavnějším.
156

 Zezábavnění textu však může zároveň znamenat snížení pravdivosti 

výpovědi, tedy popření samého důvodu existence zpravodajského žánru.
157

 

Důležitý je nejen vztah odkazovaných řečí k sobě navzájem, ale také jejich vztah k 

řeči autora. Zde může snaha zatraktivnit text pro čtenáře vést k interpretativnímu 

zpravodajství, kdy se ve zpravodajském textu dostávají ke slovu nejen účastníci události, ale 

také sám její zpravodaj.
158

 S promluvami aktérů úzce souvisí i jejich obraz v textu, což je 

součást následujícího bodu analýzy. 
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4.5 Reprezentace aktérů a procesů 

Autor má na výběr řadu možností, jak jednotlivé aktéry a jejich působení čtenáři v 

textu zobrazit. Může je prezentovat jako aktivní hybatele děje, nebo naopak pasivní 

zúčastněné - s tím souvisí také otázka odpovědnosti, jakou jim tvůrce sdělení přisuzuje, a ta se 

následně kombinuje s jejich pozitivní či negativní rolí v příběhu. 

Další úrovní je pak konkrétnost-obecnost - aktér může být označen přímo vlastním 

jménem, může k němu být jen odkazováno zájmenem, může být popsán jako sociální skupina 

(strana, profesní organizace, třída apod.). Všech těchto aspektů může být využito účelově, 

„viník” tak může být záměrně zostuzen uvedením vlastního jména („Jediný, kdo hlasoval pro, 

byl poslanec Pavel Červený”), naopak neosobní reprezentace může aktéry dehumanizovat 

(„Došlo k propouštění pracovní síly”).
159

 

Platí přitom, že pokud autor nějakou skupinu konfliktu favorizuje, hovoří o jejích 

pozitivních činech s největší možnou podrobností, s řadou faktů a podporujících výpovědí, 

naopak obecně hovoří o jejích skutcích negativních. U opoziční skupiny je tomu přesně 

naopak - o pozitivech se mluví nekonkrétně, negativa jsou zmiňována specificky. 

Podobné principy platí i v případě zodpovědnosti - protežovaným aktérům je u 

pozitivních skutků připisována aktivní role, u negativních činů je odpovědnost relativizována 

(neměl na výběr, byl donucen okolnostmi). Na druhé straně jsou pak umenšovány zásluhy 

opoziční skupiny (šlo o dílo náhody, dobro nebylo záměrem).
160

 

Odpovědnost se pak dá zcela zamlčet tzv. gramatickou metaforou, kdy je proces 

metaforicky vydáván za entitu
161

 - z formulace „Museli jsme propustit sto lidí” tak dostáváme 

„Propuštění sta lidí bylo nezbytné”. Metafory obecně jsou významným nástrojem subjektivní 

reprezentace, ty vůbec nejsilnější mají původ v oblasti biologie
162

 („Opoziční politici se 

zachovali jako krysy opouštějící loď” jako možný příklad), medicíny („Komunisté jsou 

nevyléčenou chorobou naší společnosti”) a náboženství
163

 („Svým odstoupením z funkce se 

předseda vlády obětoval pro blaho nás všech”). Podobně účinné je také zdůraznění odlišnosti, 

deviace a nebezpečí,
164

 ideálně ve vzájemné kombinaci („Představitelé KSČM neuznávají 

stejné demokratické principy jako my, jejich politická kultura dodnes čerpá z roku 1917 a 

jako takoví představují dnešní komunisté pro tuto zemi jasnou bezpečnostní hrozbu”). Aniž 
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by se tak sám autor textu k nějakému názoru přihlašoval, můžeme jeho případnou zaujatost 

vysledovat ze způsobu, jakým zobrazuje události a jejich účastníky. Na samotný autorův styl 

se zaměřuje další kapitola. 

 

4.6 Charakter autorovy výpovědi 

Výroky, které se v textu objevují, mohou mít různou podobu: může se jednat o 

konstatování faktů, predikce (předvídání budoucích událostí), předpoklady či hodnocení. Také 

zde mohou fungovat metaforické vztahy, kdy se jeden typ výroku vydává za jiný, např. za 

faktickým výrokem může být skryto hodnocení.
165

 Důležitá je i modalita výroků, tj. míra 

přesvědčení, kterou autor vyjadřuje („Je jisté, že se předseda strany svým výrokem vyloučil z 

dalšího vyjednávání” oproti „Předseda strany se svým výrokem mohl vyloučil z dalšího 

vyjednávání”). 

Způsob autorova vyjadřování můžeme odvodit i z gramatických vazeb mezi větami - 

pokud se často užívá odporovacích spojek, může to vyjadřovat názorový konflikt. 

Vysvětlovací, příčinné a důsledkové spojky zase signalizují snahu o výklad událostí. Tím 

nejočividnějším je pak pochopitelně autorův slovník, tedy jím užitá slova. 

 

4.7 Mytologická rovina vyprávění 

Denní zpravodajství nám neříká jen to, co se stalo včera, ale také to, co se dělo vždy - 

je neustálou reprodukcí základních mýtů, které nechápeme jako vymyšlené nepravdy, ale 

spíše jako odvěká ponaučení o morálním řádu.
166

 Zprávy tedy pouze neshrnují fakta, často 

také vyprávějí určitý příběh. 

Spolu s Jackem Lulem můžeme rozlišit sedm základních mýtů: o tragické oběti, 

připomínající nám naši vlastní smrtelnost; o trestu pro ty, kteří se příliš vzdálili společenské 

praxi nebo ohrožovali vládnoucí jedince; o hrdinech, co se postavili silnějšímu a zvítězili; o 

laskavých lidech, pečujících nezištně o ostatní; o krutých polo-zvířatech, jimž samotným 

přivodí jejich vlastní krutost neštěstí; o cizích světech, což mohou být zahrady rozkoše i 

nebezpečná neznámá; a konečně o ničivých přírodních silách, které často fungují jako trest za 

zpupnost.
167

 Takové mýty se přitom nemusí odvyprávět jen v rámci jednoho zpravodajského 

textu, ale mohou být vypravovány v celé sérii zpráv. 
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4.8 Shrnutí analytické metody 

Naší metodou je kritická analýza diskursu, kdy jednotlivé texty periodického tisku 

čteme kriticky, porovnáváme je vzájemně mezi sebou v rámci konkrétního dne i ve srovnání 

s určitým diskurzem, který z textů postupně vystupuje. Průběžně bychom si při čtení měli 

klást pět skupin otázek, které můžeme označit jako Výskyt, Promluvy, Reprezentace, Styl, 

Mýtus. Tyto otázky se zaměřují nejen na jednotlivé texty samotné, ale také na jejich 

kontinuální soubor v rámci jednoho média a jejich srovnávání s médii ostatními: 

1. Výskyt - je text přítomen, zatímco v jiném médiu chybí, resp. chybí, když jinde je 

přítomen? Liší se texty v jeden den, u různých médií svým rozsahem a umístěním? 

2. Promluvy - jací společenští aktéři v textech vystupují a jakým způsobem jsou 

citováni? Jak jsou jejich promluvy uvedeny a jak jsou zasazeny do kontextu, tj. v jakém 

vztahu jsou ke zbytku textu, k ostatním promluvám, k hlasu samotného autora? Liší se v 

komparaci jednotlivých médií aktéři, kteří v textech promlouvají? 

3. Reprezentace - jakým způsobem jsou zobrazeni reprezentanti názorových stran a 

jejich vzájemný střet? Jsou konkretizováni vlastním jménem, hovoří jako názorová skupina 

nebo jsou pouze implicitně předpokládáni? Jakým způsobem se k nim staví samotný autor 

textu? Jsou popisováni jako aktivní činitelé, nebo pasivní oběti? Používá se při zobrazování 

událostí nějakých metafor? Opět, liší se nějak tyto reprezentace ve srovnání jednotlivých 

médií? 

4. Styl - jak se v textu projevuje sám autor? Používá faktická konstatování, predikce, 

předpoklady či hodnocení? Popisuje, či vysvětluje? Používá hodnotově neutrální, nebo 

naopak hodnotící výrazy? Liší se tento projev mezi jednotlivými médii? 

5. Mýtus - vypráví autor svým textem, resp. médium svojí sérií textů, nějaký 

mytologický příběh, příp. který? Je tento příběh odlišný od vyprávění, jaká nabízejí ostatní 

média? 

Naším předpokladem přitom je, že vzhledem k odlišné hodnotové orientaci vybraných 

médií, jak jsme ji přiblížili v kapitolách věnovaných historii a sebeprezentaci médií, a 

vzhledem k tomu, že jazykové produkty vždy jistým způsobem odráží danou ideologii, 

bychom měli být schopni rozpoznat významné odlišnosti v mediálním obrazu krize v ÚSTR u 

jednotlivých médií. 

 

4.9 Výběr textů 

V naší analýze se budeme věnovat zpravodajským textům z období 10. 4. 2013 až 10. 

5. 2013, přičemž nejvíce textů se pochopitelně objevuje bezprostředně po odvolání Daniela 
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Hermana z postu ředitele ÚSTR a jmenování jeho nástupkyně Pavly Foglové. Toto období 

není zvoleno pouze jako jedna časová jednotka (měsíc), zároveň je tento úsek z obou stran 

ohraničen událostmi, které do jisté míry začínají a uzavírají jeden kompaktní příběh: 10. 4. se 

koná jednání Rady ÚSTR, na němž je rozhodnuto o odvolání ředitele Daniela Hermana, 10. 5. 

pak Daniel Herman v tisku potvrzuje svůj vstup do KDU-ČSL s tím, že bude pravděpodobně 

kandidovat v budoucích volbách. Tento časový úsek tedy představuje ideální analytický 

materiál, i vzhledem k tomu, nakolik může být zpravodajské téma situace v ÚSTR 

personifikováno a mytologizováno. 

Analyzovat budeme pouze zpravodajské texty, tj. texty na titulní straně a v rubrice 

domácího zpravodajství. Texty v komentářové sekci také nepochybně vypovídají o 

ideologické orientaci média, naším předmětem je však dokázat (či vyvrátit), že média se 

dopouštějí jistého druhu hodnocení i ve zpravodajských textech samotných, tj. že např. 

výběrem mluvčích, jejich zasazením do kontextu či používáním nenápadně hodnotících 

výrazů vyjadřují určité názorové stanovisko, které je v souladu s ideologií daného média či 

autora. 

Komentář má jiné cíle, přiznaně vyjadřuje určitá hodnotová stanoviska a názory, 

specifickým pohledem vysvětluje problematiku popsanou ve zpravodajství. I komentáře je 

nepochybně třeba kriticky analyzovat a zkoumat, jakých účelových interpretací či zamlčování 

se autor dopouští. Je to však trochu jiná otázka, než jakou si klademe my, tj. jak zobrazovala 

krizi v ÚSTR jednotlivá média ve svém zpravodajství. 

 

5. Analýza zpravodajských textů 
 

5.1 Úvod 

V následujících kapitolách jsou analyzovány jednotlivé texty, informující čtenáře o 

dění kolem ÚSTR v období 10. 4. 2013 až 10. 5. 2013. Text práce začíná dnem jednání Rady, 

kdy média spekulují o odvolání Daniela Hermana z funkce, a končí dnem, kdy je oznámen 

vstup Daniela Hermana do KDU-ČSL. Analýza postupuje po jednotlivých dnech, název 

(pod)kapitoly vždy shrnuje buď klíčovou událost, nebo konkrétní způsob jejího zobrazování. 

V textu kapitoly je vždy nejdříve zmíněno, jaká periodika se tématu ÚSTR věnují a na jakých 

místech a jakými články o něm zpravují. 

Následně jsou srovnávány texty o ÚSTR, které se v denících v konkrétním dni 

objevily, od jejich titulků, přes přítomné (a nepřítomné) mluvčí v textech až po styl autora, 
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jeho neutrální či hodnotově zabarvený projev. Práce důsledně cituje všechny popisované 

články - pokud je kontinuálně analyzován jeden konkrétní článek, je citován vždy na začátku, 

a jelikož je zřejmé, že následující úryvky pocházejí z toho samého článku, text práce k němu 

pokaždé zbytečně neodkazuje. Citace se však objevuje vždy, kdy dochází ke srovnávání 

různých článků nebo se práce k určitému již citovanému článku zpětně vrací, a čtenář by si 

tak nemusel být jistý, na jaký text práce právě odkazuje. 

 

5.2 Před odvoláním Daniela Hermana 

Odlišnosti nacházíme už u článků, jež předznamenávají Hermanovo odvolání. 

Objevují se 10. 4. 2013 v Právu a Mladé frontě DNES (dále jen MfD), Lidové noviny (dále 

jen LN) se tématu ÚSTR ve zpravodajské sekci nevěnují. Článek Práva se objevuje na straně 

2, titulek zní „Nad Hermanem v čele ÚSTR se smráká”.
168

 Článek v MfD na straně 4 je 

uveden titulkem „Boj o archivy StB začal. Dnes může padnout šéf”,
169

 ten doplňuje na 

totožné straně ještě kratší text stejného autora s titulkem „Připadalo mi, že nepřišli noví radní, 

ale vyšetřovatelé”.
170

 

 

5.2.1 Titulky - omezený rozsah pro informaci a zábavu 

Titulek článku patří mezi ustálené formální kategorie zpravodajského diskurzu, jak 

jsme ho přiblížili v předchozím textu. V kapitole o znakové produkci jsme pak popsali, že bez 

jakýchkoliv dalších omezení by se počet možných znakových kombinací, které může autor 

zpravodajského textu vytvořit, rovnal počtu dostupných znaků umocněný rozsahem 

požadovaného textu. Už to v případě titulku redukuje možnosti autora, neboť mu nabízí 

značně omezený rozsah pro sdělení. Další omezení přináší gramatika jazyka, text musí být 

platný v rámci pravidel daných všeobecně přijímanými i kodifikovanými jazykovými 

pravidly.
171

 

Další limity pak zavádějí diskurzy. Autor textu musí ve velmi omezeném rozsahu, 

většinou se jedná o několik slov, jednak shrnout obsah článku (požadavek zpravodajského 

diskurzu). Zároveň by však měl také upoutat pozornost čtenáře (požadavek zezábavňování, 
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diskurzu infotainmentu)
172

. Snaha upoutat čtenáře je logicky nejsilnější na titulní straně novin, 

kterou vidí případný konzument sdělení jako první a která může rozhodovat o tom, zda si 

periodikum zakoupí, či ne (téma ÚSTR se na titulní straně objevuje často, zejména po 

samotném odvolání Daniela Hermana). Zároveň má každý konkrétní autor i svoji vlastní 

interpretaci události, která vychází z jeho ideologie, a při tvorbě textu (a tedy i titulku) musí 

zohledňovat i ideologii daného média. 

 

5.2.2 Válka v Mladé frontě DNES 

Už před samotným rozhodnutím rady ÚSTR čteme titulky, které se snaží v jedné, resp. 

dvou větách nejen informovat, ale zároveň zaujmout poutavým rámcem, který neutrální fakta 

určitým způsobem ozvláštňuje, a zároveň vyzdvihuje určité aspekty tématu, dává čtenáři 

návod, interpretaci, jak událost číst. Zpravodajský základ, který média odlišným způsobem 

rámcují, je totožný. Možný titulek zpravodajského diskurzu by mohl znít „Rada Ústavu pro 

studium totalitních režimů dnes možná odvolá ředitele Ústavu Daniela Hermana“, deníky 

však volí stručnější, atraktivnější, interpretativnější verze. 

MfD tak uvádí: „Boj o archivy StB začal. Dnes může padnout šéf”.
173

 V titulku 

samotném nenajdeme jméno Daniela Hermana, informaci o jednání rady ani název Ústavu pro 

studium totalitních režimů (dokonce ani ve zkratce). Konkrétní jména a instituce ustupují 

mytologickému příběhu o hrdinském boji dobra se zlem, který je na stránkách MfD vyprávěn 

kontinuálně po celou dobu zkoumání. Vedle samotného „boje“ se zde objevuje i výraz 

„padnout“, jenž zejména ve spojení s předchozí větou silně konotuje slovní spojení „padnout 

v boji“, tedy zemřít hrdinskou smrtí. Daniel Herman zde není jmenován, jeho jméno se 

dokonce neobjevuje ani v podtitulku, najdeme ho až na konci prvního odstavce textu. V 

titulku je označen výrazem „šéf“, tedy neformálním označením vedoucího, v mytologickém 

vyprávění MfD velitele. 

Rámec boje a konfliktu se objevuje už v úvodu samotného textu: „Na jedné straně 

demonstrace a petice proti zasahování do fungování Ústavu pro studium totalitních režimů 

(ÚSTR), na straně druhé debata o tom, zda by se ústav měl zásadně změnit.” První akci 

„pořádali včera někteří jeho zaměstnanci s podporou Konfederace politických vězňů a 

některých známých osobností”, tu druhou „Masarykova demokratická akademie, úzce 

napojená na ČSSD”. Autor staví událost jako souboj dvou znepřátelených stran a slovník 
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válečného konfliktu se objevuje i na dalších místech: archiv StB je označen jako 

„nejvýbušnější“, na Ústav pro studium totalitních režimů se „útočí“, debata ukázala, jak 

„hluboké jsou příkopy mezi oběma tábory“. ÚSTR se tak brání útoku, a jak uvádí titulek 

článku, hrozí dnes, že šéf obranné linie padne. 

Strany válečného konfliktu jsou jasně dané, v textu nezaznívá žádný kompromisní, 

smírčí hlas např. v podobě nezávislého odborníka. „Někteří připomínají, že spor o ústav je 

svým způsobem i spor mezi levicí a pravicí,“ uvádí autor, aniž by tyto některé jmenoval. 

V textu je na několika místech naznačena vazba mezi ČSSD a současnou radou a zároveň se 

spekuluje o spolupráci ČSSD a KSČM - dochází tak ke konstrukci jednotného nepřítele, jenž 

má za cíl „zaútočit“ na ÚSTR a zejména na „výbušné“ archivy StB.  

Když je citován Lukáš Jelínek, je titulován jako „organizátor a člen rady ústavu Lukáš 

Jelínek, blízký ČSSD”. Již byla zmíněna „Masarykova demokratická akademie, úzce 

napojená na ČSSD“. V podtitulku článku se pak uvádí: „Politici ČSSD žádají ,změny‘ v 

Ústavu pro studium totalitních režimů. ,Když padne návrh na odvolání ředitele, budu pro,‘ 

říká předsedkyně rady Petruška Šustrová”. Posloupnost těchto výpovědí naznačuje politické 

zadání radě (politici žádají, Šustrová souhlasí). Slovo „změny” ve dvojitých uvozovkách 

přitom vyjadřují autorovy pochybnosti o těchto záměrech. 

Autor textu uvádí své hodnocení i na dalších místech. Debatu Masarykovy 

demokratické akademie zobrazuje pomocí metafory z lékařství: „Představte si, že se nad 

lůžkem pacienta sejdou lékaři, aby nemocnému poradili, jak se má léčit. Debata trvá čtyři 

hodiny a je velmi plodná. Jediným nedostatkem je, že pacientovo lůžko je celou dobu 

prázdné. Tak totiž ta debata vypadala. Přišly desítky lidí, jen z ústavu tam nebyl nikdo.” Tato 

metafora text jednak zezábavňuje, zároveň však vyjadřuje hodnocení diskuse jako nesmyslné, 

absurdní. 

O současném dění v ÚSTR jako výsledku spolupráce ČSSD a KSČM pak autor uvádí: 

„Má to svou logiku, neboť někteří sociální demokraté chtějí s komunisty v budoucnu 

spolupracovat.” Zpravodajský diskurz, jenž vylučuje názor autora z textu a staví jej do role 

„pouhého“ informátora, se zde dostává do konfliktu s přesvědčením samotného zpravodaje, 

jenž považuje za nutné situaci interpretovat. Jak uvidíme v dalších textech, v MfD autor 

v rámci zpracování tématu ÚSTR narušuje zpravodajský diskurz postupem času stále silněji. 

V doprovodném textu „Připadalo mi, že nepřišli noví radní, ale vyšetřovatelé”
174

 se 

pak zatím jen naznačuje jistá podobnost mezi současným děním v ÚSTR a praktikami 
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předlistopadového režimu (tento motiv se naplno objeví až v dalších textech). Radní jsou zde 

přirovnáváni k vyšetřovatelům, což vzhledem k celkovému rámci boje o archivy StB může 

konotovat vyšetřovatele Státní bezpečnosti. Motiv brutálního vyšetřovatele podporuje i 

samotný text před rozhovorem, kde se uvádí: „Bývalý člen rady ústavu zažil, jak noví radní 

začali vedení ústavu ,dusit‘.“ 

 

5.2.3 Herman jako neschopný ředitel 

Titulek Práva zní: „Nad Hermanem v čele ÚSTR se smráká”.
175

 Objevuje se zde tedy 

jak jméno ředitele (byť jen příjmení), tak i název instituce (byť jen ve zkratce). I zde je však 

text ozvláštněn metaforou špatného počasí. V podtitulku se dočítáme přirovnání se stejným 

smyslem: „Pod ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Danielem 

Hermanem se houpe křeslo“. V textu samotném se pak objevuje i přímá citace Lukáše 

Jelínka: „Ochrannou ruku nad ním drží již jen Naděžda Kavalírová“. 

Všechny tyto formulace vyvolávají představu nezáviděníhodné situace, do které se 

však Herman dostal vlastní vinou, viz citace Petrušky Šustrové: „Ústav není dobře řízen, 

nemá výsledky, jaké by měl mít. Nevidím v tom žádný problém ideologický, podle mého 

názoru každý historik má právo na svůj názor.” Právo cituje i odkaz Šustrové na ekonomickou 

racionalitu: „Rada na chyby upozorňovala již dříve, k nápravě nedošlo a nezměnilo se nic ani 

po nástupu Daniela Hermana. Ústav stojí 150 miliónů ročně a jsem přesvědčena, že za ty 

peníze lze dostat lepší práci.” 

Válečný konflikt jako v MfD zde neprobíhá, naopak se zde objevuje motiv shody. O 

Jelínkovi a Šustrové se zde uvádí: „Oba členové rady se shodli, že Hermanovo působení není 

dobré protahovat.” Názorovou shodu potvrzuje i formulace: „Podle místopředsedy rady 

Lukáše Jelínka je pro ukončení Hermanova ředitelování drtivá většina členů šestičlenné 

rady.” Herman je vylíčen jako neschopný ředitel, nad nímž se smráká, pod nímž se houpe 

křeslo a jehož „působení není dobré protahovat“. 

Hlas samotného Hermana zaznívá na konci textu: „Měli bychom se snažit pracovat 

tak, jak tomu dosud bylo na základě věcných skutečností v rámci zákonů. Politizace té 

činnosti je nešťastná.“ V závěru textu se pak uvádí, že „na jeho obhajobu se postavila skupina 

pracovníků ústavu podpořená řadou osobností, část zaměstnanců včera uspořádala před 

budovou ústavu demonstraci.” Ze signatářů prohlášení, upozorňujícího na snahu rady 
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ideologicky ovládnout ÚSTR, jsou jmenováni Miloslav Vlk, Jan Ruml, Alexandr Vondra, 

Zuzana Roithová či Jan Švejnar. Ani zaměstnanci, ani signatáři však nejsou nijak citováni. 

 

5.3 Odvolání Daniela Hermana 

5.3.1 Výskyt článků 

Dne 11. 4. 2013 informují o odvolání Daniela Hermana z pozice ředitele ÚSTR a 

jmenování Pavly Foglové jeho nástupkyní všechny námi analyzované deníky, přičemž se tato 

zpráva vždy objevuje na titulní straně, byť v odlišném rozsahu. MfD uvádí jedinou faktickou 

větu, uvnitř listu na straně 4 pak najdeme článek nazvaný „Ústav pro studium totality se otáčí 

doleva. Jeho šéf skončil”.
176

 Právo a LN oproti tomu už na úvodní straně začínají své články - 

Právo uvádí, že „Odvolání šéfa ÚSTR vyvolalo přestřelku Nečase a Sobotky”,
177

 LN pak na 

úvodní straně nabízejí zprávu s titulkem „Palácový převrat. V oranžové režii?”.
178

 Článek 

Práva pokračuje hned na druhé straně, text LN na straně 4. Pro úplnost dodejme, že vedle 

zprávy o odvolání Daniela Hermana se na stránkách LN objevuje i rozhovor se samotným 

ředitelem s titulkem „ČSSD kontroluje polovinu rady ústavu”.
179

 

 

5.3.2 Titulky - otáčení doleva, oranžová režie, přestřelka 

Titulek článku v MfD
180

 opět používá označení Daniela Hermana jako „šéfa“, byť 

tentokrát autorem textu není Luděk Navara, ale Jan Jiřička. Shodné pojmenování může být 

způsobeno tím, že různí autoři totožného média užívají podobného jazyka, nebo o různých 

titulcích zpravodajství rozhoduje jedna osoba. Každopádně to svědčí o tom, že médium užívá 

jistého jazyka, který přesahuje autory konkrétních článků. 

V titulku je opět naznačen rámec boje: ÚSTR je zde zobrazen jako válečná kořist, 

která se (po vítězství levicové válečné strany) nyní otáčí doleva. Konec „šéfa“ Daniela 

Hermana znamená otáčení instituce doleva. V textu samotném je pak znovu zmíněn Archiv 

bezpečnostních složek, který v celém příběhu MfD o ÚSTR hraje klíčovou roli: „Úkolem 
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ústavu, pod nějž spadá také Archiv bezpečnostních složek, je zkoumat období nacistického a 

komunistického režimu.” 

LN ve svém titulku „Palácový převrat. V oranžové režii?” volí mírnější variantu o 

levicovém pozadí dění v ÚSTR, když „oranžovou režii” tlumí otazníkem. Autorka přitom 

předpokládá, že si čtenář s oranžovou barvou spojí sociálně-demokratickou stranu, očekává 

tedy od čtenáře jistou kompetenci, jak jsme o ní mluvili v kapitole 1.2.3.
181

 Stejně tak se 

v titulku nezmiňuje Herman ani ÚSTR, jen malé fotky Hermana a Foglové napovídají, že se 

článek týká právě tématu ÚSTR. Snaha zaujmout titulkem zde zcela převládá nad 

požadavkem informovat: sousloví palácový převrat naznačuje, že došlo k revoluci. 

Člověk, který se neorientuje v aktuálním společensko-politickém dění, by titulek mohl 

číst i tak, že došlo ke svržení vedoucího představitele státu. Až v článku samotném pak čtenář 

zjistí, že ve skutečnosti proběhlo odvolání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů 

radou ÚSTR. Namísto informování zde titulek vyvolává emoce (touhu dozvědět se více, 

spojený s možným pocitem ohrožení). Intenzitu sdělení navíc zdůrazňuje přítomnost textu na 

první straně. 

Titulek Práva „Odvolání šéfa ÚSTR vyvolalo přestřelku Nečase a Sobotky“
182

 se snaží 

samotnou událost (odvolání Hermana) zatraktivnit jejím vztažením k nejvýznamnějším 

politickým představitelům země, tedy předsedovi vlády a předsedovi nejsilnější opoziční 

strany. Rámec boje dvou politických stran je „nasazen“ i na samotný text, ve kterém jsou před 

samotnými aktéry dění v ÚSTR (Herman, nová ředitelka Foglová, členové rady) citováni 

právě Nečas a Sobotka. 

Jak jsme uvedli v kapitole věnované zpravodajskému žánru (4.2), má novinář možnost 

dávat do vztahu i události, které původně v takovém vztahu nebyly.
183

 Titulek tak hovoří o 

„přestřelce“ mezi Nečasem a Sobotkou, ve skutečnosti však Nečas nejdříve okomentoval dění 

v ÚSTR na tiskové konferenci (kde jmenoval ČSSD, nikoliv Sobotku) a následně pak Právo 

získalo reakci Bohuslava Sobotky na Nečasova slova. „Přestřelku“ tak vytvořilo až samotné 

médium, které mohlo personifikací tématu zatraktivnit dění v ÚSTR. 
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5.3.3 Rozdílné způsoby citování 

Přestože se ve zmíněných textech neobjevuje explicitní hodnocení situace, jisté 

vychýlení nestrannosti můžeme sledovat ve volbě mluvčích, resp. v rozsahu a způsobu, jak 

jsou citováni. V článku LN
184

 dostávají nejdříve prostor členové rady, konkrétně Lukáš 

Jelínek, a odvolaný ředitel, až následně se k situaci vyjadřují politici. Text je konstruován jako 

neustálá názorová výměna kritiků a zastánců Hermanova odvolání, přičemž oběma stranám 

autorka přisuzuje řadu přímých i nepřímých citací a podpůrných argumentů. Když se v textu 

uvádí, že radní vytýkali Hermanovi nedostatečné vzdělání, je vzápětí uvedeno, že ani Foglová 

není historička, ale vystudovala polonistiku. Když Herman v přímé citaci poukazuje na 

politické pozadí svého odvolání, oponuje mu Petruška Šustrová opět v přímé citaci. A naopak, 

když je přímo citována výtka rady, že ústav málo publikuje a kvalitní autoři z něj odcházejí, je 

vzápětí citován sám Herman s protiargumentem. Zobrazení Hermanova odvolání v textu LN 

nejlépe vystihuje věta z článku: „Někteří ho vítají, jiní ve čtvrtek proti jeho tehdy teprve 

hrozícímu odchodu hlasitě protestovali.”
185

 

Stejně tak když se na konci textu objeví rámec politického boje, objevují se zde Nečas 

i Sobotka opět v přímé citaci, s příznačnou formulací, stavící oba aktéry doslova na stejnou 

startovní čáru: „Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka nezůstal pozadu.” 

Významné rozdíly v citování však nacházíme mezi Právem a MfD, nejzjevnější je to u 

reakce předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. V MfD se objevuje stručná formulace: „Předseda 

strany Bohuslav Sobotka uvedl, že ČSSD po sněmovních volbách v roce 2014, ve kterých 

bude hlavním favoritem, ústav nezruší.”
186

 Oproti tomu se v Právu
187

 objevují čtyři odstavce 

přímých citací, kdy „ČSSD nechce ÚSTR, který teď příliš velké renomé nemá, zrušit” a 

naopak ho chce odpolitizovat - levice tedy ÚSTR nepolitizuje, naopak ho chce této politizace 

zbavit. Převedení celé události do roviny politického souboje pak vrcholí formulací, kdy 

„Sobotka přisuzuje Nečasovu reakci tomu, že ,ODS ztrácí podporu voličů a je zoufalá tváří v 

tvář rekordní nezaměstnanosti a hospodářskému poklesu’”. 
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5.3.4 Shrnutí události odvolání Daniela Hermana 

Opět jsme mohli vidět významné rozdíly ve způsobu, jakým je totožná událost 

zobrazena různými periodiky. Nejnápadněji se tyto rozdíly projevily ve výběru osob, které v 

textu dostaly možnost promluvit, a v rozsahu a zpracování jejich promluv. Předseda ČSSD tak 

dostal v MfD jednu větu nepřímé citace, zatímco Právo mu poskytlo čtyři odstavce přímého 

citování. Na příkladu LN jsme také viděli, že byť text samotný může splňovat formální 

nároky na zpravodajský text (citování stran s různým názorem, absence hodnocení), při tvorbě 

titulku může být dána jednoznačná přednost poutání pozornosti před informováním. 

 

5.4 Nástup Pavly Foglové do funkce 

5.4.1 Výskyt článků 

I následující den, tedy 12. 4. 2013, se tématu ÚSTR věnují všechny tři námi 

analyzované deníky. LN a MfD mají články na téma ÚSTR přímo na titulní straně. V LN je to 

text „Nastoupila nová šéfka. Vítal ji prázdný ústav”,
188

 pokračující na straně 3, v MfD pak 

„Studium totality: vědci odcházejí, ředitelka přichází”,
189

 jenž odkazuje na rozhovor stejného 

autora s Pavlou Foglovou na straně 3 s titulkem „Mě nazvat levičákem? To bych se 

zasmála”.
190

 Ve stejný den vychází rozhovor s Foglovou i v LN, text Michaely Kabátové je 

nadepsán „Není pravda, že ústav funguje úžasně”.
191

 Právo řeší téma ÚSTR na straně 2 v 

textu „Protest v ÚSTR: rozpadá se poradní sbor”.
192

 

 

5.4.2 Titulky - ředitelka a prázdný ústav 

U titulků vidíme, že LN
193

 a MfD
194

 používají stejného protikladu dvou událostí: 

zatímco Pavla Foglová nastupuje do funkce, zaměstnanci ÚSTR instituci opouštějí, resp. už ji 

opustili. Právo tyto dvě události v titulku do souvislosti explicitně nedává, je přítomen 
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„protest”, ale aktéra, proti němuž se protestuje, si musí čtenář domyslet. Zatímco MfD 

alespoň titulek uvozuje souslovím „Studium totality“, které čtenářovi napovídá, že se jedná o 

téma ÚSTR, LN spoléhají na znalost čtenáře (opět je přítomna fotka Foglové) nebo jeho 

zájem dozvědět se více ze samotného textu. 

 

5.4.3 MfD - paradoxní odvolání 

V textu MfD se opět objevuje již známý motiv boje o archivy StB, když se dočteme 

formulaci: „Ústav, který ukrývá výbušné archivy StB, existuje pět let a Foglová je již pátou 

ředitelkou.” V kapitole věnované signifikaci (kapitola 1.2) jsme uvedli, že mediální produkt je 

vždy externalizací (vyjádřením) a objektivací (zpřístupněním pro ostatní) vnitřního světa 

autora. To můžeme dobře vidět na volbě těchto slov: autor Luděk Navara zde volí slovo 

„ukrývá“, čímž je konotováno, že zainteresovaní hráči mohou chtít udržet určité informace v 

tajnosti. Tato Navarova interpretace se pak projevuje v textu o čtyři dny později, „Herman: 

Může se ztížit přístup ke spisům StB
195

, kde se zabývá možností, že by badatelům mohlo být 

bráněno v přístupu k archivním dokumentům. 

Navara také opět pokračuje v mytologickém vyprávění hrdinné oběti, když uvádí: 

„Odvolání přišlo paradoxně poté, co se Hermanovi podařilo situaci stabilizovat.”
196

 Tuto 

stabilizaci Navara dál nerozvádí, svojí větou však naznačuje, že za odvoláním ředitele nebyly 

důvody pracovní výkonnosti, ale něco jiného: pochopitelně se nabízí v textu opět zmíněné 

„výbušné archivy“. 

 

5.4.4 Právo - ODS proti ČSSD 

V textu Práva
197

 je ÚSTR opět zobrazen jako předmět politického boje mezi ODS a 

ČSSD, personifikovaného svými předsedy: „Stranická kritéria při výběru ředitele ústavu si 

vyčítají Nečasova ODS a Sobotkova ČSSD.” (Bývalí) zaměstnanci ÚSTR jsou zobrazeni jako 

nástroj tohoto boje, uvádí se: „Zastánci Hermana mají za zády právě ODS”. 
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5.4.5 LN - pokus o věcný přístup 

LN opět přinášejí text
198

 s řadou citací, které nedávají čtenáři žádné jednoznačné 

vodítko, jak by mohl situaci v ÚSTR snadno interpretovat - každý výrok je následně 

zpochybněn názorovým oponentem a v textu není žádná názorově homogenní pasáž. Text 

opět končí charakteristickou formulací, která nenabízí jasné východisko: „Rozdělené jsou 

odbory. Nezávislá odborová organizace stojí za Hermanem, Základní odborová organizace ale 

vidí náladu kolem výměny ředitele jako zbytečnou hysterii.” LN následně přibližuje i 

samotnou 38stránkovou koncepci Foglové, v čemž se liší od zbývajících dvou deníků. Snahu 

o odborný přístup k věci potvrzuje i článek v LN z následujícího dne. 

 

5.5 Lidé z vnějšku a politický konflikt 

Následující den už se objevují výraznější rozdíly v rozsahu a zpracování tématu ÚSTR 

v jednotlivých periodikách. 13. 4. 2013 se v MfD na téma ÚSTR neobjevuje žádný článek, 

Právo a LN o ústavu informují, avšak každý odlišným způsobem, vždy charakteristickým pro 

svůj specifický obraz tématu. 

Text LN ze dne 13. 4. je nazván „Poláci a Němci minulost zkoumají lépe”, objevuje se 

na straně 4 a jeho autorkou je opět Michaela Kabátová.
199

 V titulku se znovu neobjevuje 

ÚSTR samotný, zobecňující tvrzení, že někdo dělá něco lépe (implicitně než „my“) vybízí 

k podrobnějšímu čtení. Podtitulek upřesňuje, že se jedná o tvrzení odborníků: „Některé 

zahraniční ústavy pro studium totality byly také zatíženy politickými boji. Jejich výzkum 

přesto došel dál, tvrdí historici.” 

V textu nejsou citováni žádní politici, nepřímo promlouvají radní Lukáš Jelínek a 

Michal Uhl a předsedkyně rady Petruška Šustrová, přímo pak bývalý člen rady Vilém Prečan 

a zejména ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma. Názor odborníka vždy uzavírá 

jednotlivých pět otázek („Za jakých okolností ústav vznikal?”, „Měl ÚSTR  vůbec 

vzniknout?”, „Má ÚSTR vést historik, nebo manažer?”, „Digitalizace ano, nebo ne? A jak?” a 

„Fungují podobné ústavy v zahraničí bez problémů?”) a působí zde nadstranicky. Je zde sice 

naznačena názorová výměna mezi Tůmou a Šustrovou ohledně historického vzdělání ředitele 

(Tůma: ředitel by měl mít historické vzdělání, Šustrová: historici neměli o šéfování ústavu 

zájem), závěrečné slovo však opět patří Tůmovi. Zdá se tedy, že by to mohl být právě diskurz 
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odborníka „z vnějšku”, který překročí dosavadní nekončící názorovou výměnu aktérů bez 

jasného konce z předchozích textů LN. 

Ani Oldřich Tůma není dokonale „vnější” postavou, Ústav soudobých dějin je možné 

vnímat jako konkurenční badatelskou instituci k ÚSTR, oproti mluvčím ze všech předchozích 

textů (politici a zaměstnanci ÚSTR) však zatím nejlépe naplňuje roli nezávislého odborníka. 

Právo přináší text vycházející ze zprávy ČTK a rozpracovaný redaktory serveru 

novinky.cz. Článek „Duka zkritizoval Zaorálka”
200

 se objevuje na straně 4 a jeho text opět 

zobrazuje dění v ÚSTR jako politický střet vládních a opozičních stran. Byť je tématem 

ÚSTR, je titulek zcela personifikován a vyjadřuje spor dvou osob, o jehož obsahu se 

dozvídáme až z textu. 

Byť by mohl být Dominik Duka vnímán jako nezávislá komentující osoba, vyjádřením 

Zaorálka je i on vtažen do rámce politického střetu. Zaorálek zde opět odkazuje k politizaci ze 

strany pravice formulací „Splácí dluh vládním stranám, které ho tak skvěle odměnily 

církevními restitucemi”. 

Ke konfliktu Duka-Zaorálek se Právo vrací i po víkendu v pondělí 15. 4. v textu z třetí 

strany příznačně věnovanému politicko-stranickému dění s názvem „V ČSSD posílila Praha, 

bez Dienstbiera”.
201

 Dění v ÚSTR je zde opět zobrazeno jako předmět politického boje, když 

se píše: „Sobotka také uvedl, že ODS se ,hysterickou debatou‘ okolo personálních změn ve 

vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) jen snaží zastřít, že ve vládě nesplnila 

své sliby voličům.” 

Herman je v tomto textu označen jako „někdejší mluvčí biskupské konference”, čímž 

je naznačována jeho ideová spřízněnost se svým zastáncem Dominikem Dukou. Je zde i 

poukaz na sociální neodpovědnost vlády, kterou Duka podle Zaorálka ignoruje, a po této 

výtce následuje informace o nadcházejícím hlasování o zákonu na zrušení sociálních karet. 

ÚSTR je tak v řeči sociální demokracie (a do značné míry tedy i Práva) dokonale provázán s 

aktuálním politickým bojem vlády a opozice. 

Sporu mezi Dukou a Zaorálkem se věnuje i MfD dne 15. 4. v článku s názvem 

„,Prokurátor‘ Zaorálek versus ,tmář‘ Duka”.
202

 Opět se zde objevuje rámec války: „Politická 

válka o ÚSTR, kterou mezi sebou vedou především zástupci ODS a ČSSD, se zatím stále více 

vyostřuje.“ Podobně je zde (zatím jen naznačen) motiv navracející se minulosti. Duka je zde 
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uveden jako „pražský kardinál (a také bývalý politický vězeň)” a jsou citována slova, kde 

Zaorálka přirovnává ke komunistickému prokurátorovi Josefu Urválkovi. Na jedné straně tak 

stojí bývalý politický vězeň Duka, na straně druhé novodobý prokurátor Zaorálek. Zatímco 

Právo tento spor tematizuje jako politický konflikt (zmiňují se sKarty, církevní restituce), 

MfD jej rámcuje jako střet antikomunismu proti komunismu, resp. proti re-interpretaci 

komunistických zločinů (naplno se tento rámec projeví v článku o svatořečení Josefa Toufara, 

viz dále). 

  

5.6 Dubnový puč 

5.6.1 Výskyt textů 

V úterý 16. 4. se téma ÚSTR opět objevuje ve všech námi zkoumaných periodikách. 

Toho dne se vedle tématu ÚSTR vyskytují jako hlavní téma bombové útoky při bostonském 

maratonu, přičemž tato zpráva je na titulních stranách všech periodik. Na stránkách LN dali v 

tento den přednost titulní straně kompletně věnované právě útokům v Bostonu (zatímco 

domácí a zahraniční zpravodajství má v novinách většinou své ustálené místo, titulní strana 

informuje o nejdůležitějších událostech bez ohledu na jejich původ). 

V Právu je na titulní straně vedle bostonských útoků i text „Dubnový puč! hřímá 

Nečas”,
203

 jenž stejně jako kratší článek „Schwarzenberg o ÚSTR: Hermana mám rád, ale 

vážím si i Šustrové”
204

 dále pokračuje na straně 2. Druhá strana je v Právu věnována 

kompletně tématu ÚSTR, pokračování zmíněných dvou textů doplňuje ještě rozhovor s 

bývalým členem vědecké rady „Michael Kraus: Ústavu teď hrozí ochrnutí”
205

 a zpráva o 

tiskové konferenci rady ÚSTR „Tiskovku rady ovládly emoce, smích a potlesk”.
206

 

Také MfD zpracovává téma ÚSTR už na titulní straně textem „Vědci proti politikům. 

ÚSTR se drolí”
207

 Jana Wirnitzera, jenž odkazuje na text svého redakčního kolegy Luďka 

Navary „Ústav totality má velkou cenu. Brzdí komunisty v nástupu”
208

 na druhé straně. 
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Konečně Lidové noviny se ÚSTR také věnují, ale až článkem na straně 4 „Stehlík dostal 

nabídku i výpověď”.
209

 

 

5.6.2 Titulky - opakující se motivy 

Titulky nám potvrzují naše dosavadní zjištění: Právo dění v ÚSTR spojuje s 

politickým soubojem ODS a ČSSD, resp. Nečase a Sobotky, přičemž nově cituje i Karla 

Schwarzenberga z TOP09. Vypovídající je v tomto ohledu hned úvodní věta krátkého 

rozhovoru se Schwarzenbergem: „Zatímco ODS a sociální demokraté proti sobě pálí kvůli 

situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů, TOP 09 se dosud držela stranou.”
210

 Konflikt 

zpravodajského a zezábavňujícího diskurzu pak ilustruje samotný titulek - sousloví 

„Schwarzenberg o ÚSTR“ naznačuje, že se z textu dozvíme názor předsedy na dění v ÚSTR; 

další část titulku však už splňuje nároky na zezábavnění, když složité téma personifikuje do 

sdělení „Hermana mám rád, ale vážím si i Šustrové“. 

U MfD je zase v titulku opět zdůrazněn motiv kontroly nad archivy StB, který se sice 

objevuje i v textech ostatních periodik, v MfD však není jen jedním z témat politického sporu, 

ale stává se ústřední interpretací celého dění a je nastolován nejen prostřednictvím 

zúčastněných aktérů, ale i samotným autorem zpravodajského textu (viz další podkapitola). 

Už samotný titulek v MfD není zpravodajským příspěvkem, ale subjektivní interpretací 

autora. 

LN se pak ve srovnání s Právem a MfD více soustředí na dění v ústavu samotném, 

konkrétně na odchod/propuštění prvního náměstka Eduarda Stehlíka. V titulku však opět 

absentuje ÚSTR ve prospěch hry s jazykem, kdy Stehlík „dostal nabídku i výpověď“. 

 

5.6.3 MfD - od informování k interpretaci 

V  textech Práva a LN jen zřídka objevíme otevřeně hodnotící výroky samotných 

autorů. V LN se objevuje formulace naznačující záměrnou provokaci ze strany Foglové: 

„Foglová si včera řekla o další vlnu kritiky, když dala výpověď prvnímu náměstkovi Eduardu 

Stehlíkovi.”
211

 V Právu zase najdeme u fotky, na níž je na tiskové konferenci premiér Nečas a 

bývalý ředitel Herman, popisek se zněním: „Premiér Petr Nečas a bývalý ředitel Ústavu pro 
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studium totalitních režimů Daniel Herman si včera notovali.”
212

 Příměrem z jazyka hudby je 

tak naznačena spřízněnost Nečase a Hermana. Podobné příklady jsou však spíše výjimečné. 

Oproti tomu text Luďka Navary v MfD, byť se nachází v rubrice domácího 

zpravodajství a nikoliv v komentářové sekci deníku, vykazuje spíše rysy komentáře, s nijak 

neskrývaným názorem autora. Zároveň se však článek snaží prezentovat některými 

formálními náležitostmi zpravodajského textu, např. je verzálkami uvedeno místo, z něhož je 

čtenář zpravován, zde PRAHA. 

Už v podtitulu Navara užívá první metaforu, sportovního zápasu: „15:0 To je skóre 

mezi členy vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří rezignovali, a těmi, kteří 

zůstali. Aby bylo jasno: nezůstal nikdo. Reagovali tak na nástup nové ředitelky.” Dále text 

pracuje s kontrasty a konstruuje protikladné identity, kdy se jedna strana vyznačuje 

pozitivními vlastnostmi, druhá negativními (členové rady berou honorář, většinou jsou 

neodborní, jsou voleni ČSSD, na druhé straně jsou členové vědecké rady bez nároku na 

honorář, pracují dobrovolně, jsou to odborníci, navíc oceňovaní v zahraničí). Navara cituje 

Nečase i Zaorálka, vzápětí si však v mezititulku klade řečnickou otázku: „Kdo z nich má 

pravdu?” 

Jak již titulek a poznaný rámec zpravodajství MfD o ÚSTR naznačuje, odpovědi hledá 

autor v kontrole nad svazky StB: „Ústav pro studium totality je právě kvůli unikátním 

archivům trnem v oku českým komunistům, protože tyto archivy jsou svébytnou obžalobou 

činnosti jich samých či jejich předchůdců.” Motivaci KSČM vidí autor v přepisování „krvavé 

komunistické historie”. Text je uzavřen větou, dávající do spojitosti motivace obou 

levicových stran: „A v ČSSD jsou někteří politikové, kteří na spolupráci s komunisty už dnes 

sázejí.” V doplňku pod textem, nadepsaném „Fakta”, jsou pak vyjmenováni odstoupivší 

členové vědecké rady s jejich profesní kvalifikací, což zdůrazňuje jejich předchozí obraz v 

textu jako nezávislých odborníků. 

 

5.6.4 Odlišné role Lubomíra Zaorálka 

Deníky se opět liší v tom, kolik prostoru dávají jednotlivým mluvčím, příkladný je 

znovu Lubomír Zaorálek jako mluvčí za ČSSD. V Právu
213

 slovy Lubomíra Zaorálka opět 

zaznívá, že to není ČSSD, ale naopak ODS, která se dopouštěla politizace vědecké instituce, 
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jsou citována Zaorálkova slova: „Jestli o to šlo panu Hermanovi a pravicovým politikům 

(myšleno o monopol na výklad dějin - pozn. aut.), kteří pět let ústavem vládli, tak je třeba to 

změnit. Historie ať patří historikům a politici by jim do toho neměli plkat.” Stejně tak se 

objevuje vztažení tématu ÚSTR k dalším aktuálním politickým tématům, opět slova Zaorálka: 

„Premiér by se měl zabývat zcela jinými problémy, třeba kde najít 300 miliónů pro Českou 

spořitelnu po zrušení sKarty, nebo vysokou nezaměstnaností.” 

V textech LN a MfD je sice také dán prostor pro reakci členů ČSSD na Nečasova 

obvinění, v jejich článcích však působí pouze v defenzivní rovině a nepřechází do protiútoku - 

jejich citace je obhajobou, ale už ne obžalobou. V textu MfD jsou v textu Wirnitzera citována 

Zaorálkova slova proti obvinění o obsazování postů ve státní správě komunisty: „Nikdo o 

takových věcech v ČSSD neuvažuje, nemáme v plánu přebírání úřadů.“
214

 V textu Navary je 

pak Zaorálek citován: „Odmítáme politizaci ústavu.”
215

 Konečně i v textu LN hraje Zaorálek 

úlohu aktéra, který vyvrací nařčení, ale sám neútočí, pouze se brání slovy: „Žádné důkazy, 

žádné důvody, jenom dohady.”
216

 

 

5.7 Odlišnosti v rozsahu i výběru informací - Ježíš ve Sněmovně 

Dne 17. 4. opět informují o dění v ÚSTR všechna média, významně se však liší 

informace, které si vybírají, a rozsah, který tématu ÚSTR věnují. LN opět informují o dění v 

samotném ústavu a přinášejí pouze zprávu ČTK, že odvolaného Eduarda Stehlíka nahradí v 

pozici prvního náměstka ÚSTR historik Zdeněk Hazdra.
217

 MfD se opět zabývá tématem 

archivů StB v článku Luďka Navary na titulní straně „Herman: Může se ztížit přístup ke 

spisům StB“.
218

 Podle přímé citace Daniela Hermana existuje teoretická zákonná cesta, jíž by 

mohlo být zamezeno badatelům v přístupu k archivním dokumentům. To dle přímé citace 

přímo v článku vylučuje místopředseda rady Lukáš Jelínek. Vztah k současným politickým 

aktérům naznačuje autor textu větou: „Nedávno byly v archivech StB nalezeny doklady o 

minulosti dvou komunálních politiků KSČM.” 
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Konečně největší prostor věnuje tématu ÚSTR Právo a opět jej rámcuje jako souboj 

levice s pravicí. V rozhovoru s Jiřím Dienstbierem „Obvinění z levicového puče je blábol, 

tvrdí Dienstbier”
219

 konstatuje autorka ještě před samotnou otázkou: „Rozdáváte si to s ODS 

kvůli situaci v ÚSTR.” Vedle textu „Zeman: ÚSTR musí šéfovat historik”
220

 se objevuje i 

rozhovor s Eduardem Stehlíkem, kde Stehlík vylučuje jakoukoliv politizaci ÚSTR v 

minulosti. Název článku zní „Ústav to nikdy ,nehrál‘ ani nalevo, ani napravo”. Titulek tak 

může naznačovat, že ani nedávné rozhodování rady nepovažuje Stehlík za politicky 

zabarvené, byť v rozhovoru samotném Stehlík tento výrok vyslovuje ve vztahu k apolitičnosti 

Daniela Hermana a k současné radě vyslovuje nechápavý, implicitně kritický postoj.
221

 

Z pohledu rozdílů ve výběru informací je zajímavý i následující den: LN i MfD 

informují o setkání Hermana a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, 

přičemž Právo tuto událost na svých stránkách nezaznamenává. Následně i mezi texty 

„Herman uklízí, Kříž předal Němcové”
222

 v LN a „Nechtěný Ježíš má azyl ve Sněmovně”
223

 v 

MfD můžeme nalézt drobné rozdíly. Oba texty pojednávají vedle setkání Němcové a 

Hermana o předmětu, na němž je Ježíš ukřižován na hákovém Kříži a který měl bývalý ředitel 

ve své kanceláři a nyní jej předává Němcové. V MfD autor o kříži konstatuje: „Pavla Foglová 

tam už umělecký artefakt nechce.” LN i v tomto případě přináší přímé citace jak Hermana, tak 

Foglové, podle níž si Herman kříž odnesl a v době předání kanceláře už na místě předmět 

nebyl. 

V textu MfD tato citace Foglové chybí a ředitelka ÚSTR je tak zobrazena jako 

necitlivá osoba, která odmítá vzácný symbol židovského utrpení. Kombinace titulku 

„Nechtěný Ježíš má azyl ve Sněmovně” a podtitulku „Němcová přijala Hermana” z tohoto 

pohledu můžeme číst také jako, byť neuvědomělou, snahu vyprávět příběh Hermana jako 

mýtus o nespravedlivé oběti. 

 

                                                 
219

 ADAMIČKOVÁ, Naďa. Obvinění z levicového puče je blábol, tvrdí Dienstbier in Právo, ročník 23, 17. 4. 

2013, číslo 90, s. 2 
220

 ADAMIČKOVÁ, Naďa a Jiří OVČÁČEK. Zeman: ÚSTR musí šéfovat historik in Právo, ročník 23, 17. 4. 

2013, číslo 90, s. 2 
221

 KÖNIGOVÁ, Marie. Ústav to nikdy „nehrál” ani nalevo, ani napravo in Právo, ročník 23, 17. 4. 2013, číslo 

90, s. 2 
222

 NACHTMANN, Filip. Herman uklízí, Kříž předal Němcové in Lidové noviny, ročník 26, 18. 4. 2013, číslo 

91, s. 3 
223

 POKORNÝ, Jakub. Nechtěný Ježíš má azyl ve Sněmovně in Mladá fronta DNES, ročník 25, 18. 4. 2013, číslo 

91, s. 3 



62 

 

5.8 Volba výrazů: odchod, výpověď i čistky 

Následující den se deníky opět setkávají nad společným tématem, když informují o 

odchodu Pavla Žáčka a dalších zaměstnanců (především ředitelky Archivu bezpečnostních 

složek Zlatuše Kukánové a hlavního ekonoma René Schreiera) z ÚSTR, o němž informovala 

Pavla Foglová na tiskové konferenci. Odlišnosti nacházíme opět už v samotných titulcích. 

Právo informuje na třetí straně textem „Z ÚSTR má odejít bývalý ředitel Žáček a další 

lidé”.
224

 MfD přináší článek na šesté straně „Nová šéfka ÚSTR pokračuje v čistkách, 

vyhazuje i Žáčka”.
225

 Konečně LN na čtvrté straně zpravuje titulkem „Šéfka ústavu rozdá 

další výpovědi.”
226

 Zatímco text Práva staví do role aktéra Žáčka a Foglovou v titulku zcela 

vynechává, MfD a LN ji (byť ne vlastním jménem) zmiňují: MfD přitom užívá výraz 

„čistky”, jenž má silně negativní vyznění a konotuje i takové události, jakými byly etnické 

čistky 20. století. 

Můžeme vidět, že pokud je svolána tisková konference, rozebírají její obsah všechna 

periodika - liší se však v jeho interpretaci. V následujících dnech už takové jednoznačné téma 

chybí a pozornost jednotlivých médií se zaměřuje různými směry. Dne 20. 4. se v LN 

objevuje další rozhovor s Pavlou Foglovou nazvaný „Musíme kritikům vyrazit zbraně z 

rukou”.
227

 22. 4. se v Právu objevuje článek „Herman chce omluvu: kdo je podle vás 

špína?”,
228

 v němž Právo informuje o Hermanově výroku v pořadu Partie televize Prima. 

Herman v něm reagoval na slova Petrušky Šustrové deset dní nazpět v České televizi o 

vymetání špíny z ÚSTR. Herman zde také uvedl, že jeho výpověď je neplatná, neboť nebyla 

projednána s odbory. O vyjádřeních Hermana v Partii informují i LN.
229

 Právo na rozdíl od 

LN uvádí i reakci Petrušky Šustrové, kde odmítá výraz „puč” v souvislosti s Hermanovým 

odvoláním. 

Vidíme tedy nejen to, že média reagují na události svolané samotnými aktéry (např. 

informují o obsahu tiskové konference), ale že také aktéři událostí reagují na informace v 

médiích a média jejich reakce opět přinášejí svým čtenářům.  
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5.9 Hrozí návrat komunistů 

Dne 23. 3. MfD jako jediné médium nastoluje téma reakce politických vězňů na dění v 

ÚSTR a přináší text hned na první straně s pokračováním na straně druhé a názvem „Političtí 

vězni se chtěli rozpustit, kvůli dění v ÚSTR však bojují dál” od Luďka Navary.
230

 V titulku 

už můžeme číst doslovnou formulaci, naznačovanou v předchozích textech MfD, že političtí 

vězni „bojují dál“. Donutilo je k tomu dění v ÚSTR, které je v článcích MfD zobrazováno 

jako návrat komunistického zla. 

Byť je článek od jiného autora než předchozí text v MfD „Nová šéfka ÚSTR 

pokračuje v čistkách, vyhazuje i Žáčka”, i tady se o personálních změnách v ÚSTR píše 

podobným jazykem. Navara volí ještě silnější formulaci, když v textu píše: „Změnilo však 

názor poté (myšleno vedení Konfederace politických vězňů - pozn. aut.), co levicový Senát 

vyměnil radu Ústavu pro studium totalitních režim (ÚSTR) a ta v této instituci provedla 

drastické čistky.”
231

 

V textu zaznívá vedle předsedkyně Konfederace Naděždy Kavalírové i osmdesátiletý 

Leo Žídek, bývalý vězeň komunistického režimu a člen Konfederace politických vězňů. Dále 

Navara cituje i dva politology, Stanislava Balíka a Josefa Mlejnka. U Balíka jsou citována 

slova: „Přijde mi přirozené, že se rozhodli promluvit, když vidí, co se kolem nich děje.” 

Mlejnek zase dle textu říká: „Jsou voliči, kteří by si normálně řekli, že nepůjdou volit, ale v 

atmosféře, že hrozí návrat komunistů, změní názor.” Všichni v textu citovaní aktéři, stejně 

jako autor textu samotný, tak vyjadřují totožný diskurz. Mlejnek doslova uvádí, že „hrozí 

návrat komunistů“. Nejednoznačná formulace „návrat komunistů“ není autorem článku dále 

rozváděna, na základě ostatních textů v MfD však můžeme určit, že tímto návratem se myslí 

zejména snaha o re-interpretaci minulosti spojená s kontrolou nad archivy StB. 

Tomuto rámci odpovídá i článek z následujícího dne od stejného autora „Nový český 

světec a mučedník: navržen páter Toufar z Číhoště”,
232

 kdy je ÚSTR zmíněn: „,Myslím, že je 

dobře, že se církev přihlásila ke svému synu právě v této době,‘ říká Doležal (spisovatel, autor 

publikace o Toufarovi - pozn. aut.) a připomíná právě probíhající diskuse o vlídnějším 

pohledu na nedávnou komunistickou minulost a také boj o Ústav pro studium totalitních 
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režimů.” Komunistický zločin v podobě umučení kněze Toufara tak v textu funguje jako 

varování současnému vedení ÚSTR, usilujícímu o nový, vlídnější pohled na minulost. 

 

5.10 Půjčka Pavly Foglové 

Když se média 24. 4. opět shodují nad jedním tématem, je to znovu dáno pořádáním 

tiskové konference - tu tentokrát svolala ředitelka Archivu bezpečnostních složek Zlatuše 

Kukánová a jejím tématem byla otevřená výzva Platformy evropské paměti a svědomí. Výzva 

požaduje po Foglové vysvětlení půjčky 20 milionů, kterou firma jejího manželka poskytla na 

konci 90. let ODS. 

Texty v Právu („Výzva ředitelce ÚSTR: doložte podezřelé podnikání”)
233

 a LN („Ať 

Foglová vysvětlí půjčku ODS”)
234

 se věnují tématu už v titulku, MfD se o výzvě také 

zmiňuje, ale jde o součást textu „Husák bude, Havel asi ne. Ochromený ústav nefunguje”.
235

 

MfD tuto událost zahrnuje do jiného tématu, jenž se opět zabývá minulostí a jejím možným 

přepisováním. Uvádí se zde: „Boj o pomyslné klíče k archivům a výklad totalitní minulosti se 

přenesl z malostranské politické scény do sídla instituce na pražském Žižkově.”
236

 V titulku 

přitom autor používá metaforu z lékařství, když ústav označuje jako „ochromený“. 

Možnou změnu kurzu dokládá tvrzením, že z naplánovaných akcí zůstala jen 

„květnová konference o posledním komunistickém prezidentovi Gustávu Husákovi, která ho 

má podle pozvánky mimo jiné vykreslit jako ,osobnost ne vždy podřízenou straně a Moskvě 

jako mezinárodnímu centru komunistického hnutí.‘”
237

 

Objevuje se zde i hodnocení Daniela Hermana, když se uvádí: „V ústavu to mezitím 

vře po odvolání respektovaného a úspěšného ředitele Daniela Hermana.”
238

 Opět je zde motiv 

padlého, neprávem odvolaného hrdiny. 

V MfD se ten den objevuje také rozhovor s Pavlou Foglovou od Barbory Tachecí 

nazvaný „V ústavu jsem si dala roli filtru”.
239

 Titulek může vybízet k interpretaci, že Foglová 
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chce filtrovat výstupy ÚSTR, v rozhovoru však mluví naopak o tom, že chce filtrovat vnější 

vlivy na ÚSTR, tedy zamezovat jeho politizaci. Objevuje se zde hodnocení Foglové, mj.: 

„Působí jako odvážný střelec. Že je také velký střelec od boku, jsem zjistila až po našem 

setkání.” Toto hodnocení je však předem přiznané, nachází se pod titulkem „Jejíma očima”, 

kde Barbora Tachecí uvádí svůj názor na zpovídané. 

 

5.11 Političtí vězni v Senátu 

Dne 25. 4. všechny deníky informují o proběhlé debatě v Senátu na téma ÚSTR. LN, 

které ani v předchozích textech nezobrazovaly dění v ÚSTR jako předmět politického boje v 

takové míře jako ostatní média, se události věnují jen v krátké zprávě.
240

 MfD dává ve svém 

textu opět prostor politickým vězňům, v textu „V Senátu mluví Uhl. Křik a bušení”
241

 je 

citován Čestmír Čejka, „politický vězeň a bývalý člen rady”, a Augustin Bubník, „další 

politický vězeň a bývalý slavný hokejový reprezentant”. V textu autor mj. metaforicky 

popisuje současnou situaci v ÚSTR: „Ústav je v naprostém rozkladu, patnáctičlenná vědecká 

rada kompletně rezignovala, rozjeté projekty se nejspíš zastaví a zahraniční spolupráce je v 

troskách.”
242

 

Byť i v textu Práva („Zastánci Hermana vypískali radního ÚSTR”)
243

 jsou političtí 

vězni zmíněni („Slyšení v Senátu navštívilo mnoho politických vězňů”), jejich slova zde 

citována nejsou. Naopak je zde zmíněna skupina pětadvaceti europoslanců, kteří zaslali 

premiérovi, prezidentovi a předsedovi Senátu ČR Milanu Štěchovi dopis, v němž se zastávají 

odvolaného ředitele Hermana. Text však opět končí vyjádřením představitele ČSSD, 

konkrétně předsedy Senátu Milana Štěcha, jenž obsah dopisu zpochybňuje.
244

 

 

5.12 Odchod Zlatuše Kukánové 

Dne 26. 4. informují Právo a LN (nikoliv tak MfD) o odvolání ředitelky Archivu 

bezpečnostních složek Zlatuše Kukánové. Právo v textu „Kukánová v ABS skončila, chce se 
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soudit”,
245

 LN v článku „ÚSTR: změny pokračují, o post přišla šéfka archivu”.
246

 Obě média 

ve svých textech citují Pavlu Foglovou, která viní předchozí vedení ÚSTR z rozdávání 

nepřiměřeně vysokých odměn, navíc hned na začátku roku. Text Práva končí informací, která 

se v LN neobjevuje a která staví Foglovou do příznivější pozice ve srovnání s jejím 

předchůdcem, zvlášť poté, co bylo tématem předchozího textu nezodpovědné zacházení s 

financemi ústavu: „Foglová bude mít plat o patnáct procent nižší než její předchůdce Daniel 

Herman.“
247

 

 

5.13 Navara a Uhl - mezi zpravodajstvím a komentářem 

Dne 27. 4. se v MfD objevuje text Luďka Navary nazvaný „Boření v genech”.
248

 

Článek je ve zpravodajské rubrice „Z domova” a je sepsán na základě setkání autora s 

Michalem Uhlem, členem rady ÚSTR. Nejedná se však o rozhovor, v textu jsou citace 

Michala Uhla prokládány informacemi o jeho příbuzných (Jaroslav Šabata, Petr Uhl, Anna 

Šabatová), citacemi ostatních lidí (František Šedivý, politický vězeň, a Jana Soukupová, 

novinářka a známá rodiny Uhlových) a především dojmy a hodnocením autora. Text naplno 

odhaluje rámec, který jsme v náznacích poznali už v předchozích článcích a který 

připodobňuje současné dění v ÚSTR k praxi předlistopadového nedemokratického režimu. 

Navara nachází podobnosti mezi chováním Michala Uhla a jeho dědečka, komunisty 

Jaroslava Šabaty: „Zarážející je lehkost, s jakou o (jím) rozvrácené instituci mluví: ,Obecně s 

jakoukoli personální změnou může přijít chyba… Určité chyby dělají všichni…’ říká. 

Podobně zeširoka omlouval svou roli na vyhazování studentů i dědeček: ,To není spor o 

Šabatu, ale o smysl celých českých dějin,‘ řekl svého času.”
249

 V teoretické části jsme uvedli, 

že každý autor je vždy součástí celé řady skupin s odlišnými ideologiemi.
250

 Zde však 

ideologie autora zcela převládla nad jeho identitou jako novináře a reprezentanta zpravodajské 

instituce. 

O osobním přístupu, jaký Luděk Navara projevuje ve svých textech, svědčí i fakt, že 

na konci tohoto článku je umístěn jeho krátký profil: „Autor se zabývá nedávnou historií a 

soudním systémem v Česku. Nyní sleduje vývoj v Ústavu pro studium totalitních režimů. O 
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rodině Michala Uhla, člena rady ústavu, toho ví hodně. Jeho dědečka Jaroslava Šabatu znal 

osobně.”
251

 Pro úplnost: Navara v textu uvádí, že vylučování se dopouštěl i Petr Uhl, když se 

spolu s Petruškou Šustrovou podílel na vyloučení Rudolfa Kučery z Akademické rady 

studentů (zahrnutím Petrušky Šustrové do příběhu získal text Navary na přesvědčivosti 

vzhledem k současnému dění v ÚSTR). Dne 4. 5. se však v MfD objevuje odpověď Petra 

Uhla, kde Navarovo tvrzení o vylučování z Akademické rady studentů vyvrací.
252

 

 

5.14 Foglová opisovala 

Média v průběhu krize v ÚSTR přicházejí i s vlastními dílčími tématy (např. MfD a 

pohled politických vězňů na současné dění v ÚSTR), v takových případech ovšem nenastává 

situace, že by se zprávy objevily ve stejný den ve všech periodikách. Příkladem takového 

tématu, které není jednoznačně nastoleno, může být obvinění Pavly Foglové z plagiátorství. 

Historik Petr Blažek si stěžoval radě, že Foglová část své koncepce, na jejímž základě 

byla jmenována ředitelkou ÚSTR, opsala právě od něj. Právo se tímto tématem částečně 

zabývá už v rozhovoru s Foglovou 29. 4. („Foglová: ÚSTR funguje až na pár odborářů“).
253

 V 

LN se pak téma objevuje až 2. 5. v samostatném textu „Historik: Šéfka ÚSTR Foglová 

opisovala”, kde se objevuje vyjádření Foglové i Hermana.
254

 Poslední námi analyzovaný 

deník, MfD, však toto téma nijak nezpracovává. 

 

5.15 Nepřiměřené odměny 

Deníky se nad shodným tématem opět setkávají 4. 5., kdy ve svých textech 

zpracovávají tiskovou konferenci Pavly Foglové, konkrétně v Právu jde o text „Šéfka ÚSTR 

zvažuje trestní oznámení kvůli odměnám”,
255

 v MfD „Foglová: Bývalí šéfové se odměnili”
256

 

a v LN „Foglová: Herman zadlužil ústav”.
257

 V LN ještě autorka doplňuje svůj článek 
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krátkým rozhovorem s Danielem Hermanem „To teď se platí dva ředitelé, dva náměstci”.
258

 

Zatímco titulek Práva slovy Foglové naznačuje pochybení v rovině trestného činu, LN uvádí 

„jen“ ekonomickou nezodpovědnost a MfD neutrální sdělení, že se předchozí vedení 

odměnilo. 

Přestože média vycházejí z jedné tiskové konference, i tentokrát nalezneme v jejich 

textech jisté rozdíly, byť se samozřejmě v mnohém shodují a doslovně citují jisté shodné 

pasáže. Právo tím, že určité pasáže vynechává a jiné naopak uvádí, vytváří obraz příznivější k 

Pavle Foglové a kritičtější k Danielu Hermanovi. Oproti článkům v MfD a LN je zde pasáž, 

kde Foglová kritizuje nadměrné cestování do zahraničí zaměstnanců v ÚSTR a práci z 

domova za předchozího ředitele Hermana. „Podle Foglové poměry v ÚSTR vypadají, jako by 

bývalé vedení ústav pokládalo za dobré trafikové místo,” uvádí se v textu Práva. 

Naopak zde chybí Hermanova reakce na obvinění, že navýšil platy zaměstnancům 

krátce před svým odvoláním - v MfD a LN se přitom objevuje jeho přímá citace, kdy přechází 

do protiútoku a argumentuje tím, že sám o svém odvolání nevěděl a tvrzení jeho kritiků jen 

dokládá, že jeho odvolání bylo dopředu připravené. 

Můžeme si zde také všimnout, jak na sebe jednotlivé mediální texty odkazují. V textu 

Práva se uvádí: „Nesrovnalosti v hospodaření zmínila Foglová už v rozhovoru pro pondělní 

Právo.”
259

 V rozhovoru LN s Hermanem zase bývalý ředitel v odpovědi na otázku spolupráce 

s politickými subjekty odkazuje na mediální událost, oznámení, v budoucnu, když říká: „Na 

konci příštího týdne oznámíme konkrétní informace právě s tímto politickým subjektem.”
260

  

 

5.16 Herman vstupuje k lidovcům 

Média o tématu ÚSTR opět informují právě až 10. 5., kdy se informace o Hermanově 

spolupráci s KDU-ČSL objevuje ve všech třech denících. LN jen přetiskují zprávu ČTK 

„Herman vstupuje k lidovcům”
261

, MfD uvádí podobný text s titulkem „Odvolaný šéf ÚSTR 
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vstupuje do KDU-ČSL”.
262

 Od neutrálního zpravodajského textu se odchyluje pouze Právo v 

textu „Herman míří k lidovcům”.
263

 

Objevují se zde formulace, že Hermana „zlákala” KDU-ČSL, byť se předtím 

objevoval s politiky ODS, a spolupráce je již „upečena”, což má obojí negativní konotace 

(lákání naznačuje jistou nevyslovenou motivaci, zvlášť vedle zmínky o předchozím vztahu s 

ODS, upečení zase zákulisní vyjednávání). 

Vstupem Hermana do KDU-ČSL tak končí příběh odvolaného ředitele a uzavírá se tím 

celá jedna kapitola dějin ÚSTR, alespoň co se týče mediálního zpracování - v dalších dnech 

už se téma ÚSTR na titulní straně médií neobjevuje. 

 

5.17 Závěry kritické analýzy diskurzu 

Od odvolání Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR jsme došli až k jeho vstupu do 

KDU-ČSL. Nyní bychom se měli na články v denním tisku podívat z určitého odstupu a 

pokusit se shrnout určité základní znaky, kterými se mediální obraz krize v ÚSTR v 

jednotlivých periodicích vyznačoval, a zmínit zásadní rozdíly, které jsme mezi médii 

vypozorovali. 

 

5.17.1 Výskyt článků 

Tématu ÚSTR se ve sledovaném období věnovala všechna tři periodika, počet článků 

ve zpravodajské rubrice je u Lidových novin, Mladé fronty DNES a Práva podobný (Lidové 

noviny 18, Mladá fronta DNES 21, Právo 20). Články na téma ÚSTR se zejména po odvolání 

Daniela Hermana objevovaly v tisku kontinuálně, což dokládá významnost tématu.
264

 

Opakovaně se téma ÚSTR objevovalo na titulních stranách. 

Nad konkrétním subtématem tématu ÚSTR se média shodují zejména tehdy, když je 

nastaveno samotnými aktéry sporu událostí určenou přímo pro média, tedy text reaguje na 

tiskovou konferenci z předchozího dne (tisková konference Petra Nečase, na níž kritizuje dění 

v ÚSTR, téma půjčky Pavly Foglové ODS, kterou na tiskové konferenci nastoluje bývalá 

ředitelka ABS Zlatuše Kukánová, téma kritiky nepřiměřených odměn za Hermana, kterou 

nastoluje Pavla Foglová apod.). V případě hlavních událostí určených mediální pozornosti 

jsme nezaznamenali situaci, kdy by zpráva v některém ze tří médií chyběla. 
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V případě setkání Daniela Hermana a Miroslavy Němcové, což byla nepochybně také 

událost určená k mediálnímu zpracování, se článek objevuje v MfD a LN, v Právu chybí - 

příběh kříže z pracovny Daniela Hermana, který nechtěla Pavla Foglová a jenž naopak přijímá 

předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, do diskurzu Práva nezapadá (viz 

dále). 

I v situacích, kdy se média shodla na jednom konkrétním tématu, se však lišil rámec, 

který na toto téma deníky „přikládaly“. Dokládají to už titulky, které pro znakovou produkci 

nabízejí omezený rozsah a musejí splňovat požadavek na informování i zezábavňování, které 

s sebou nese riziko zjednodušení.
265

 Krátké texty tak musí nutně pracovat s konotacemi, tedy 

nedoslovnými, druhotnými asociacemi,
266

 a zároveň vyžadují od čtenáře jistou kompetenci, 

kdy si např. přiřadí oranžovou barvu k sociálně-demokratické straně.
267

 MfD tak mohla psát o 

dění v ÚSTR jako o „boji o archivy StB“
268

, Právo jako o „přestřelce Nečase a Sobotky“
269

 a 

LN zcela neurčitě informovala o „palácovém převratu v oranžové režii“.
270

 

 

5.17.2 Mluvčí v textech 

Nyní bychom si měli shrnout, kdo a v jakém kontextu v textech promlouval. 

Poskytnout prostor určité straně a odepřít ho jiné představuje na první pohled nenápadný, 

avšak o to účinnější způsob, jak vyznění textu ovlivnit. Rozdíl je i v tom, pokud je mluvčí 

citován přímo či nepřímo.
271

 

Ještě než přejdeme k samotným hlavním aktérům sporu, můžeme zmínit rozdíly 

nápadné při srovnání na první pohled, tj. ty mluvčí, kteří se vyskytují pouze u některých 

médií, ale už ne u jiných. Při tomto pohledu vystupuje oproti ostatním MfD, která cituje názor 

politických vězňů komunistického režimu na dění v ÚSTR. V textech Luďka Navary 

zaznívají už v textu ještě před samotným odvoláním Hermana,
272

 následně je jejich pohledu 

věnován i jeden celý článek od stejného autora
273

 a citován je i jejich názor při diskusi v 
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Senátu.
274

 Je to v souladu s dominantním diskurzem v textech MfD, jehož významnou 

součástí je téma kontroly nad svazky StB, návrat komunistů k moci skrze spolupráci s ČSSD 

a paralela mezi děním v komunistickém Československu a současnými personálními změnami 

v ÚSTR (viz dále, k paralele zejména v textu opět od Luďka Navary „Boření v genech“ o 

Michalu Uhlovi).
275

 

Další kategorií mluvčích jsou nestranní odborníci, byť tuto nestrannost nelze chápat 

tak, že by odborníci byli zcela prosti jakékoliv ideologie a politické preference - myšlena je 

tím faktická neúčast v konfliktu prostřednictvím členství v instituci nebo politické straně, 

která by toto členství zprostředkovala. Pokud skupinu odborníků takto zúžíme, nezůstane nám 

v Právu nikdo, v LN jen Oldřich Tůma a Vilém Prečan z textu Michaely Kabátové „Poláci a 

Němci minulost zkoumají lépe”,
276

 přičemž i Prečan je bývalý radní ÚSTR a Oldřich Tůma 

ředitel Ústavu pro soudobé dějiny, což je vědecká instituce potenciálně konkurující ÚSTR. V 

MfD pak ve zmíněném textu o politických vězních cituje Luděk Navara hned dva politology, 

Stanislava Balíka a Josefa Mlejnka, přičemž oba jsou v souladu s naznačeným diskurzem 

MfD na téma ÚSTR.
277

 

Rozdíly v mediálním zpracování najdeme i v případě zainteresovaných aktérů, kam 

můžeme zařadit novou ředitelku Pavlu Foglovou, bývalého ředitele Daniela Hermana, 

představitele tehdy hlavní vládní strany ODS (zejména Petr Nečas) a ČSSD (Bohuslav 

Sobotka i Lubomír Zaorálek), radní ÚSTR (Petruška Šustrová, Lukáš Jelínek, Michal Uhl a 

Naděžda Kavalírová), ale i další zaměstnance ÚSTR (odvolaná ředitelka ABS Zlatuše 

Kukánová) a představitele odborových organizací, kteří se v názoru na dění v ÚSTR také 

neshodli. 

Na první pohled jednoznačné případy, kdy by při zásadních otázkách v textu zcela 

chybělo vyjádření jedné ze zúčastněných stran, jsme mezi články neobjevili. Způsoby, jakými 

byla zvýhodněna jedna názorová část, byly méně nápadné, avšak přesto zjistitelné. Na základě 

pečlivého čtení všech textů můžeme shrnout, že Právo rozsahem a umístěním zvýhodňovalo 

obhájce odvolání Daniela Hermana, MfD jeho kritiky a LN se snažilo o (někdy až 
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mechanicky působící) vyrovnanost („Část respektovaných odborníků tvrdí, že ÚSTR v bádání 

zatím nenaplňuje očekávání. Jiní s tím nesouhlasí“).
278

 

Texty Práva se oproti článkům MfD a LN vyznačovaly rozsáhlejšími citacemi 

představitelů ČSSD, nejčastěji přímo citovaných, přičemž těmto hlasům často patřila výhodná 

pozice na konci článku, kdy celý text uzavírala a vylučovala možnost další reakce - 

nejnápadnější je tento rozdíl ve zprávách informujících o odvolání Daniela Hermana, kdy je 

vyjádření Bohuslava Sobotky v MfD formulováno v jedné nepřímé citaci,
279

 kdežto Právo 

uvádí čtyři odstavce přímých citací předsedy ČSSD.
280

 V Právu na rozdíl od ostatních médií 

dostali levicoví politici možnost umístit ÚSTR do širšího politického rámce, jehož součástí je 

i problém nezaměstnanosti nebo sKaret.
281

 

Naopak možnou zaujatost MfD naznačil článek média o odvolání Daniela Hermana, 

kdy je hned dvakrát přímo citován Petr Nečas, objevuje se i přímé vyjádření Daniela Hermana 

(navíc ještě zvýrazněné jako výrok u textu), na druhé straně vyjádření Sobotky a Šustrové je 

stručné, nepřímé a nezdůrazňované.
282

 Rozdíly mezi médii ilustrují i články zabývající se 

půjčkou Foglové ODS: MfD
283

 a LN
284

 citují odbory, které se staví proti nové ředitelce, Právo 

naopak odbory, které ji hájí.
285

 Jak byli tito mluvčí reprezentováni autorem textů, je zahrnuto 

pod následující podkapitolu, jež se věnuje stylu autora a možným hodnotícím výrazům. 

 

5.17.3 Hodnocení aktérů a událostí 

Způsob, jakým deníky zobrazovaly krizi v ÚSTR, vystihly už titulky článků o 

odvolání Daniela Hermana. V MfD se ústav posouval doleva,
286

 v ČSSD vyvolal přestřelku 
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Nečase a Sobotky
287

 a v LN nastal převrat v oranžové režii, nicméně s důležitým 

otazníkem.
288

 Nejvíce se od ideálu neutrálního zpravodajského textu vzdalovala v naší 

analýze MfD - objevují se zde hodnotící výrazy jako „čistky“ (pro výpovědi udělené novou 

ředitelkou Foglovou),
289

 formulace jako „respektovaný a úspěšný ředitel“ (myšlen Daniel 

Herman)
290

, hodnocení, nakolik názor mluvčích odpovídá realitě (Navarovo „Má to svou 

logiku“).
291

 

Hodnotící jazyk přitom není vlastností jediného autora, např. výraz „čistky“ se 

objevuje v textech různých novinářů MfD (konkrétně „čistky“
292

 a následně „drastické 

čistky“),
293

 což dokládá jistý jednotný ideologický jazyk, popř. dohled někoho dalšího nad 

tímto jazykem, který věci pojmenovává konkrétním způsobem a určuje, co je dobré a 

špatné.
294

 

Sledováním jazyka jednotlivých autorů jsme pak doložili, jak konkrétní novináři 

různým způsobem internalizují vnější události, resp. jak tyto události přicházejí do kontaktu 

s jejich vnitřním světem a podle toho jsou pak externalizovány, zvnějšněny, a nabídnuty 

ostatním, objektivizovány.
295

 Zejména články Luďka Navary tematizují archivy a jejich 

„skrývání“ před veřejností tak očividně, že je zřejmé, že se jedná o osobní téma autora. 

Konkrétně článek o Michalu Uhlovi už je pak komentářem autora s citacemi, byť se 

nachází v rubrice zpravodajství a udržuje si určité formální rysy zpravodajského textu. Deníky 

formují vyznění textu i méně nápadnými prostředky. Například Lukáš Jelínek je v MfD 

titulován jako „člen rady ústavu blízký ČSSD“,
296

 zatímco v Právu je tato politická příslušnost 

zamlčena.
297

 V MfD to zapadá do širšího mytologického vyprávění, kde na jedné straně stojí 
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Konfederace politických vězňů, a na straně druhé KSČM, která však spolupracuje s ČSSD, 

k níž mají zase blízko radní v ÚSTR. Označení „blízký ČSSD“ tak konotuje zaujatost, staví 

mluvčího jednoznačně na jednu stranu oddělenou příkopem (v případě jazyka MfD se 

„příkop“ doslova objevuje).
298

 

 

5.17.4 Mýtus a celkový diskurz 

Právě v MfD je mytologické vyprávění nejsilnější, objevuje se zde tematizace života, 

smrti, dobra a zla.
299

 Dění v ÚSTR je zobrazeno jako boj dobra s navracejícím se zlem, které 

chce přepisovat „krvavou komunistickou historii“.
300

 Nepřítel „útočí“ na „výbušné“ archivy 

StB, mezi stranami je vyhlouben „příkop“. Daniel Herman je pak popsán jako „šéf“, který 

„padl“.
301

 

Motiv oběti v podobě Daniela Hermana se v textech MfD objevuje opakovaně 

(odvolán byl „respektovaný a úspěšný ředitel“,
302

 „Odvolání přišlo paradoxně poté, co se 

Hermanovi podařilo situaci stabilizovat”,
303

 viz také článek o Danielu Hermanovi a jeho 

kříži).
304

 Motiv vracejícího se zla je přítomen také ve srovnání současného dění v ÚSTR a 

předlistopadovým režimem,
305

 je zde naznačována snaha komunistů zmocnit se archivů StB
306

 

a získat tak kontrolu nad výkladem své vlastní minulosti. Právě touto perspektivou je ÚSTR 

zmíněn i v textu o svatořečení pátera Toufara, ve spojitosti s „vlídnějším pohledem na 

nedávnou komunistickou minulost“.
307

 Dění v ÚSTR je „boj o klíče k archivům“.
308

 

Diskurz Práva je v případě ÚSTR bojem o politickou moc, nikoliv bojem o minulost - 

hlas politických vězňů zde vůbec nezaznívá, naopak jsou citováni především představitelé 
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ODS a zejména ČSSD, kteří ÚSTR zobrazují jako předmět politického zápasu, stejný, jako je 

třeba otázka sKaret nebo vysoké nezaměstnanosti.
309

 

LN se nejpečlivěji ze všech tří deníků soustředí na dění v ÚSTR samotném a navzdory 

všudypřítomné politizaci problému se snaží téma přiblížit i prostřednictvím názorů 

nestranných odborníků a faktických dokumentů (jako jediné periodikum seznamuje čtenáře 

s koncepcí Foglové
310

 a srovnává dění v ÚSTR s ostatními postkomunistickými zeměmi).
311

 

Požadavkům zpravodajského diskurzu se nejvíce vzdaluje v titulcích. „Palácový převrat. V 

oranžové režii?”
312

 či „Nastoupila nová šéfka. Vítal ji prázdný ústav”
313

 přitahují pozornost, 

aniž by nabízely konkrétní informace. Ty čtenář najde až v samotných textech. 

  

Závěr 
Naše základní otázka zněla: liší se významně zpravodajství tří nebulvárních novin o 

totožné společensko-politické události? Odpověď je jednoznačně pozitivní. V případě Ústavu 

pro studium totalitních režimů vyprávěly noviny docela jiné příběhy. Mladá fronta DNES 

vyprávěla příběh o souboji dobra a zla, kde na jedné straně stojí bývalí političtí vězni a 

odvolaný ředitel Daniel Herman; na straně druhé jsou pak komunisté, sociální demokraté jako 

jejich političtí partneři a členové rady Ústavu jako jejich pomocníci. Můžeme zde číst slova, 

která popisují válečný stav: „útočí“ se na archivy StB, mezi bojujícími stranami je „příkop“, 

zlo chce přepisovat „krvavou komunistickou historii“. 

Oproti tomu Právo používá rámec souboje dvou politických stran, personifikovaných 

premiérem Petrem Nečasem a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Dění v ÚSTR je 

součástí politického souboje stejně jako třeba nezaměstnanost. Konečně články v Lidových 

novinách informují věcně, ale titulky zde více přitahují pozornost, než informují, např. 

„Nastoupila nová šéfka. Vítal ji prázdný ústav“. 

Pokud bychom se nyní vrátili k historii a sebeprezentaci médií, mohli bychom shrnout, 

že Právo jako pokračovatel levicové tradice v českém tisku upřednostňovalo ve svých textech 

levicovou část politického spektra. 
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V případě MfD a LN se však naše předpoklady dané historií a sebeprezentací 

nepotvrdily. MfD, byť svoji minulost ve své prezentaci nikterak netematizuje, se projevilo 

jako nejvíce hodnotící médium, hájící odvolaného ředitele Hermana a zobrazující paralely 

mezi současným děním v ÚSTR a komunistickým režimem - na základě MfD vidíme, že 

historie a sebeprezentace určitého média nemá na výsledné texty kauzální vliv, nýbrž témata 

prochází skrze konkrétní autory, kteří si (byť ne v neomezené míře) mohou vybírat dílčí 

témata i způsob jejich zpracování. LN, které byly znovu-založeny ještě jako samizdatový list 

v opozici vůči tehdejšímu režimu, přitom podobné příběhy nevyprávějí, byť i ony tvoří titulky 

přitahující pozornost. 

Celkově můžeme shrnout, že představa dokonale nestranného, objektivního sdělení se 

ukázala jako nedosažitelný ideál. I ve zpravodajských textech jsme našli výrazy, věty a 

dokonce i celé pasáže, které dané skutečnosti nejen popisovaly, ale také je hodnotily. Cílem 

této práce však nebylo dokázat, že „vše je politické“ a nemá tedy smysl číst zpravodajské 

texty, neboť ty jen (více či méně skrytě) vyjadřují názor autora či jeho zaměstnavatele na svět. 

Motivace pro napsání této práce byla právě opačná: čtenář by neměl číst jedny noviny, 

ale měl by jich číst co nejvíce, nacházet v nich vzájemné odlišnosti, porovnávat je se svou 

vlastní životní zkušeností. To je nepochybně ta správná cesta, jak se dozvědět informace nejen 

o světě, ale i o lidech, kteří nám tento svět v novinách zobrazují. 

 

Summary 
Our main question was: is news reporting in case of the same socio-political event 

significantly different in three non-tabloid newspapers? Our answer is definitely positive. In 

case of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes newspapers told quite different 

stories. Mladá fronta DNES told story about fight between good and evil, with former 

political prisoners and dismissed director Daniel Herman on one side; on the other side there 

were communists and social democrats, their political partners, and members of the Instute’s 

council as their assistants. We can find words depicting state of war: there is „attacking” on 

archives of political police, there is „ditch“ between those fighting sides, evil wants to rewrite 

„bloody communist history”.  

Právo uses the frame of fight between two political parties, personalized by Prime 

Minister Petr Nečas and chairman of Czech social democratic party Bohuslav Sobotka. 

Institute is part of political competition, same as for example unemployment. Finally articles 
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in Lidové noviny inform factually, but headlines are more attention-seeking than informative, 

for example „New director arrives, empty Institute welcomes her“. 

If we come back to theme of media history and self-presentation, we can conclude that 

Právo as successor of leftist tradition in Czech print favored left part of political spectrum. 

However our assumptions, based on history and self-presentation, were not confirmed 

in case of Mladá fronta DNES and Lidové noviny. Mladá fronta DNES, although it does not 

present its history in its own self-presentation, was the most evaluating medium, defending 

dismissed director Herman and depicting analogies between current events in Institute and 

communist regime. In case of Mladá fronta DNES we can see that history and self-

presentation did not have causal effect on resulting texts, but that topics come through 

particular authors who can (although not in an unlimited way) choose sub-topics and means of 

their adaptation. Lidové noviny that were re-established as samizdat paper in opposition 

against then ruling regime did not tell stories like that, although they make attention-seeking 

headlines too. 

We can conclude that we found the idea of perfectly unbiased, objective information 

as unattainable ideal. Even in news reporting we found expressions, sentences and even whole 

passages that were not only reality-describing, but also evaluative. However the aim of this 

work was not to prove that „everything is political“ and for that reason there is no point in 

reading newspapers, because they always (more or less covertly) express the opinion of 

author or his or her employer about the world. 

The aim of this thesis was quite contrary: reader should not read just one newspapers, 

he or she should read as many of them as possible, search for mutual differences and compare 

them with own experiences. That is certainly a right way to learn not only about the world, 

but also about people who portray this world for us. 
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